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Πρόλογοσ 
 

Το 1990, αποτζλεςε ςθμαντικό χρονικό ορόςθμο για τθν περιοχι των Βαλκανίων, 

κακϊσ θ κατάρρευςθ των κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων, αλλά και θ ακρόα 

μετανάςτευςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ προσ τθν Ελλάδα και τθν Δυτικι Ευρϊπθ, 

ιταν καταλυτικοί παράγοντεσ για τθν φυςιογνωμία των εκνϊν κρατϊν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι. Θ κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ ςτθν Αλβανία εγκαινιάηει μια 

νζα περίοδο για τισ διμερείσ ςχζςεισ των δυο κρατϊν, ενϊ οι πολιτιςμικζσ 

ταυτότθτεσ των μεκοριακϊν ομάδων επαναδιαπραγματεφονται, αναδεικνφοντασ 

τθν ςθμαςία τθσ «εδαφικότθτασ» του πολιτιςμοφ, ακόμθ και ςτο πλαίςιο τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. 

 Ραρά ταφτα, μετά από ςχεδόν 30 χρόνια «δθμοκρατίασ» ςτθν Αλβανία 

εντοπίηονται αρκετά κενά ςτθν εκνογραφικι ζρευνα ςε ςχζςθ με τθν ελλθνικι 

κοινότθτα ςτον Νότο τθσ χϊρασ, κακϊσ οι περιςςότερεσ «λαογραφικζσ» ζρευνεσ 

είχαν ςωςτικό χαρακτιρα και ζγιναν από εραςιτζχνεσ ερευνθτζσ του χϊρου, ενϊ 

κυρίωσ υποςτθρίχκθκαν από πολιτικά ςωματεία για προπαγανδιςτικοφσ λόγουσ. Θ 

εν λόγω ζρευνα αφορά μια ςχεδόν άγνωςτθ ανκρωπογεωγραφικι περιοχι τθσ 

ελλθνικισ μειονότθτασ ςτθν Αλβανία, κακϊσ ο κάμποσ του «Βοφρκου» ταυτίςτθκε 

με το αφιγθμα τθσ «πολιτιςμικισ κακυςτζρθςθσ» ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ 

μειονοτικζσ ηϊνεσ. Ρροςπάκθςα λοιπόν να αναδείξω τον «βουβό» λόγο των 

Βουρκάρθδων, επικεντρϊνοντασ το ενδιαφζρον μου ςτθν κοινότθτα Αλφκου και 

ςτουσ όμορουσ αλλά και «πολιτιςμικά» ςυναφείσ οικιςμοφσ. 

 Στθν ειςαγωγι, γίνεται μια αναφορά ςτουσ κεωρθτικοφσ προςανατολιςμοφσ 

και τα μεκοδολογικά εργαλεία τθσ ζρευνασ, αναλφοντασ ζννοιεσ και ςχιματα που 

χρθςιμοποιθκικαν για τθν τεκμθρίωςθ του εκνογραφικοφ υλικοφ. Στο πρϊτο 

κεφάλαιο, γίνεται μια ςφντομθ περιγραφι του ιςτορικοφ υπόβακρου του 

αλβανικοφ εκνικοφ κινιματοσ κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ του «Βορειοθπειρωτικοφ» 

ηθτιματοσ, αναδεικνφοντασ το ευρφτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο που 

διαμόρφωςε τθν οριοκζτθςθ μεταξφ των δυο κρατϊν. Στο δεφτερο κεφάλαιο, 
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γίνεται αναφορά ςτθν ιςτορικι ςυγκρότθςθ τθσ κοινότθτασ Αλφκου, ςτθν οποία 

επικεντρϊκθκε θ ζρευνα, κακϊσ και ςτισ ςφγχρονεσ αφθγιςεισ που αναπαράγονται 

ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ τθσ Αλβανίασ, ςτο πλαίςιο τθσ 

επαναδιαπραγμάτευςθσ των τοπικϊν πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων. Το τρίτο κεφάλαιο 

διαπραγματεφεται το κυρίωσ κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ, το οποίο αφορά τθν 

ολιςτικι προςζγγιςθ των ςθμαντικότερων πολιτιςμικϊν πρακτικϊν και 

τελετουργικϊν δρωμζνων του Αλφκου μζχρι το 1967, που καταργικθκε δια νόμου θ 

κρθςκεία ςτθν Αλβανία.  Κλείνοντασ, το τζταρτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν 

περίοδο τθσ απαγόρευςθσ τθσ κρθςκείασ ςτθν Αλβανία, αναδεικνφοντασ τισ νζεσ 

«ςοςιαλιςτικζσ» γιορτζσ και τα φολκλορικά φεςτιβάλ που αντικατζςτθςαν τα 

κρθςκευτικά πανθγφρια, κακϊσ και ςτθν ςτράτευςθ τθσ λαογραφίασ ςτθν 

«ςοςιαλιςτικι οικοδόμθςθ». 

 Είναι βζβαιο, ότι θ ζρευνα αυτι δεν καλφπτει το επιςτθμονικό κενό που 

εμφανίηεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Βοφρκου, αλλά αποτελεί μια πρϊτθ 

προςπάκεια μελζτθσ των πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων κακϊσ και των 

μεταςχθματιςμϊν που προζκυψαν μετά από 45 χρόνια απομονωτιςμοφ και 23 

χρόνια «ακεΐασ» ςε μια απ’ τισ δυο μεγαλφτερεσ ηϊνεσ τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ 

ςτθν Αλβανία. Πλθ θ προςπάκεια ςτθρίχτθκε κυρίωσ ςτουσ πλθροφορθτζσ που 

ςυνάντθςα ςτα χωριά του Βοφρκου, τουσ οποίουσ και ευχαριςτϊ κερμότατα για τθν 

ςυμβολι τουσ και τθν αμζριςτθ βοικεια τουσ. Ελπίηω θ ςφντομθ αυτι μελζτθ να 

είναι μια ευκαιρία να αναδυκοφν οι «καταπιεςμζνεσ» αφθγιςεισ αυτϊν των 

ανκρϊπων του μόχκου, άλλωςτε αυτόσ ιταν και ο κφριοσ ςτόχοσ που ζκεςα ςτθν 

αρχικι υπόκεςθ εργαςίασ μου. 

 Λδιαίτερα, πρζπει να ευχαριςτιςω τθν κυρά Μθλίτςα και τθν Ευανκία Ηάχου 

για τθν μουςικι καταγραφι και τισ ςθμαντικότατεσ περιγραφζσ τουσ για τα 

τελετουργικά δρϊμενα, τον Γιϊργο Χαρίςθ και τθν Αλεξάνδρα Χαρίςθ για τθν 

φιλοξενία τουσ και το πολφτιμο φωτογραφικό υλικό, τον Βαςίλθ Λωάννου για τα 

ςπάνια ιςτορικά ςτοιχεία απ’ το ανζκδοτο ςχεδίαςμα του για τθν ιςτορία του 

Αλφκου, τον Γρθγόρθ Αναγνϊςτθ για τον πολφτιμο χρόνο του εκείνο το 

καλοκαιριάτικο πρωινό που αρνικθκε να βγει βόλτα με τον εγγονό του για να 

ςυνομιλιςουμε. Ευχαριςτίεσ οφείλω και ςτον εκνομουςικολόγο Κϊςτα Λϊλθ, για 

τισ ςπουδαίεσ πλθροφορίεσ του για τθν πολιτιςτικι διαχείριςθ ςτο πλαίςιο του 



5 
 

κακεςτϊτοσ Χότηα, και ιδιαίτερα για τισ φεςτιβαλικζσ διοργανϊςεισ. Κυρίωσ όμωσ, 

ευχαριςτϊ τον παπποφ μου τον μπάρμπα Κϊςτα, που παρά τα χρόνια και τα 

προβλιματα υγείασ του, ιταν ςυνοδοιπόροσ μου ςτισ περιςςότερεσ επιςκζψεισ 

ακόμθ και ςτα πιο απόκρθμνα και απομακρυςμζνα μζρθ των οικιςμϊν, μετά από 

εξαντλθτικό περπάτθμα. Άλλωςτε, ς’ αυτόν χρωςτάω και τθν αγάπθ μου για τα 

«ηακόνια» αυτοφ του τόπου, κακϊσ μεγάλωςα με τισ αφθγιςεισ του και τα 

πολυφωνικά τραγοφδια που ζλεγε μαηί με τθν μακαρίτιςςα πια γιαγιά μου. Ζνα 

τεράςτιο ευχαριςτϊ οφείλω και ςτουσ γονείσ μου για τθν υποςτιριξι τουσ ςε όλθ 

αυτι τθ διαδρομι, αλλά και ςτον παπποφ μου μπάρμπα Νάςο και τθν γιαγιά 

Ματοφλα, που, παρ’ ότι βρζκθκαν ωσ «πρόςφυγεσ» ςτ’ Αλφκου, ιταν πάντοτε 

πολφτιμοι αφθγθτζσ αλλά και αυςτθροί «διορκωτζσ» του εκνογραφικοφ μου 

υλικοφ. 

Για το τζλοσ άφθςα τουσ δαςκάλουσ μου, κακϊσ θ ςυμβολι τουσ υπιρξε 

κακοριςτικι. Αρχικά, οφείλω πολλζσ ευχαριςτίεσ ςτον δάςκαλο μου τον Βαςίλθ 

Νιτςιάκο, όχι μόνο για το κεωρθτικό υπόβακρο που απζκτθςα αλλά και για τθν 

ςτάςθ ηωισ που διδάχτθκα απ’ τθν μακθτεία μου πλάι του, κακϊσ ο ίδιοσ δεν 

αποτελεί απλά επιςτθμονικό πρότυπο για μζνα, αλλά και φωτεινόσ ςθματοδότθσ ςε 

όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ηωισ μου. Ευχαριςτϊ επίςθσ, τθν κυρία Μπάδα για τισ 

ςυμβουλζσ τθσ και τα ςθμαντικά επιςτθμονικά εργαλεία για τθν μελζτθ τθσ 

προφορικισ ιςτορίασ, αλλά και για τθν κετικι τθσ ενζργεια. Επιπλζον, ευχαριςτϊ 

τθν κυρία Ραπαχριςτοφόρου για τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ τθσ ςτθν μελζτθ τθσ 

αφθγθματικότθτασ και τθσ τελετουργίασ, κακϊσ τα μακιματα τθσ, εκτόσ από 

ςθμαντικά κεωρθτικά ςχιματα, μου προςζφεραν μια διαφορετικι κζαςθ του 

κόςμου. Κλείνοντασ, ευχαριςτϊ τα μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ για τον χρόνο 

που διζκεςαν, κακϊσ και όλουσ τουσ πανεπιςτθμιακοφσ μου δαςκάλουσ. 
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Ειςαγωγι 

Θεωρθτικοί προςανατολιςμοί: Χϊροσ, τοπικότθτα και ςυμβολικι 

ςυγκρότθςθ τθσ κοινότθτασ. 

 

Κάκε ςυγκροτθμζνθ κοινωνικι ομάδα κακορίηεται και οριοκετείται ςε ςχζςθ με τον 

χϊρο που καταλαμβάνει, ςυγκροτϊντασ «τόπουσ». Σφμφωνα με τον Edward Casey1, 

ο τόποσ, κατά τθν Δυτικι φιλοςοφικι κεϊρθςθ, αντιμετωπίηεται ωσ φαινόμενο 

δευτερογενζσ ςε ςχζςθ με τον χϊρο, ο οποίοσ, κατά τον Φουκϊ, γίνεται αντιλθπτόσ 

ωσ κοινωνικά παραγόμενοσ και όχι ωσ νεκρόσ, μθ διαλεκτικόσ, ι 

ακίνθτοσ(Foucault,1980: 70). Ππωσ γράφει ο Γάλλοσ λογοτζχνθσ Ηωρη Ρερζ(2000), 

«ο χϊροσ είναι μια ςυνεχισ αμωιβολία, πρζπει ςυνεχϊσ να τον μαρκάρω να τον 

ονοματίηω, δεν είναι ποτζ δικόσ μου, ποτζ δεν μου ζχει δοκεί, πρζπει ςυνεχϊσ να 

τον κατακτϊ…». Στθν ςκζψθ αυτι προβάλλεται θ οικειοποίθςθ του χϊρου απ’ τον 

άνκρωπο, ωσ μια διαδικαςία χάραξθσ ςθμείων που ορίηουν το περιβάλλον. Τα 

τοπωνφμια, ωσ ςθμεία αναφοράσ κάποιου προςδιοριςμζνου τόπου, αποτελοφν 

κφριο παράδειγμα ςτθν κατανόθςθ όςων αναφζρκθκαν, αφοφ για να λάβει φπαρξθ 

κάτι, πρζπει πρϊτα να ονοματιςτεί και κατά ςυνζπεια να ταξινομθκεί. Ο 

εξανκρωπιςμζνοσ δομθμζνοσ χϊροσ είναι επιφορτιςμζνοσ κετικά, ςε αντίκεςθ με 

τουσ «αγριότοπουσ» που βρίςκονται ζξω από αυτόν και φιλοξενοφν το δαιμονικό 

ςτοιχείο.2 

Τθν δεκαετία του 1980-1990 παρουςιάηονται εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ τθσ 

Γεωγραφίασ και τθσ αρχιτεκτονικισ, που καλοφνται να γεφυρϊςουν το χάςμα 

ανάμεςα ςτθν προςζγγιςθ του χϊρου ωσ απόλυτου ι ςχετικοφ, προαιϊνιου ι 

ιςτορικά καταςκευαςμζνου. Κατά τον Harvey3 ο χϊροσ πρζπει να μελετάται μζςα 

από ζνα τριςυπόςτατο φάςμα, ωσ απόλυτοσ, ςχετικόσ και ςχεςιακόσ. Ο απόλυτοσ 

χϊροσ είναι ανεξάρτθτοσ απ’ τθν φλθ, όπωσ ο οριοκετθμζνοσ χϊροσ των κρατϊν, 

των διοικθτικϊν ενοτιτων κτλ. Θ προςζγγιςθ του χϊρου ωσ ςχετικοφ προτείνει τθν 

κζαςι του ωσ ςχζςθ ανάμεςα ςε αντικείμενα, με τον ρόλο του παρατθρθτι να είναι 

                                                      
1
E. Casey,  Representing Place: Landscape Painting and Maps, Minnesota, 2002 

2
 Charles Stewart, Δαίμονεσ και Διάβολοσ ςτθν Ελλάδα, Ταξιδευτισ, Ακινα 2008, ςελ 160 

3
 Harvey, Θ κατάςταςθ τθσ Μετανεωτερικότθτασ, Μεταίχμιο, 2009 
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κακοριςτικόσ για τα όποια ςυμπεράςματα. Ο ςχεςιακόσ τόποσ απ’ τθν άλλθ, μζςω 

μιασ δομικισ προςζγγιςθσ, γίνεται αντιλθπτόσ ωσ αποτζλεςμα ςχζςεων ανάμεςα ςε 

αντικείμενα, που παράγουν με τθν ςειρά τουσ επιπλζον δίκτυα ςχζςεων. Ζτςι 

προτείνεται μια διαλεκτικι προςζγγιςθ τθσ χωρικότθτασ, αφοφ ο χϊροσ γίνεται 

αντιλθπτόσ ωσ πεδίο επαφϊν και ςυγκροφςεων μεταξφ των διαφορετικϊν ομάδων 

που τον καταλαμβάνουν κατά καιροφσ4.  

Στθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα, οι προςφυγικζσ και μεταναςτευτικζσ ροζσ 

κακϊσ και θ παγκοςμιοποίθςθ που ςυντελείται μζςα από ςαρωτικοφσ οικονομικοφσ 

μθχανιςμοφσ, εγείρουν νζα ερωτιματα ςτθν προςζγγιςθ του χϊρου και των 

επιμζρουσ τοπικοτιτων. Ο Mark Auge μάλιςτα, μελετϊντασ το αςτικό τοπικό 

αναφζρεται ςε «μθ τόπουσ», χαρακτθρίηοντασ ζτςι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και 

άλλουσ παρόμοιουσ κόμβουσ ανκρϊπινων ροϊν, που δεν διακρίνονται από κάποια 

ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα5. Ραρά ταφτα ο Καλαντίδθσ(2011) παρατθρεί πωσ τζτοιοι 

τόποι, όπωσ λόγου χάρθ τα λιμάνια, υπιρχαν πάντοτε και αποτελοφν βαςικό 

κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ, ιδιαίτερα για τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται ς’ 

αυτοφσ, κακϊσ ενζχουν τοπικά χαρακτθριςτικά και αποτελοφν πεδία παραγωγισ 

ςυγκροφςεων και πολιτιςμικϊν οςμϊςεων. Σφμφωνα με τον Cresswell o τόποσ, παρ’ 

ότι δομείται κοινωνικά, δεν αποτελεί ζνα πακθτικό πεδίο όπου ςυντελοφνται 

διάφορεσ κοινωνικοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά λειτουργεί παράλλθλα ωσ 

ζνα μζςο κατανόθςθσ  του κόςμου. Ο τρόποσ που κατανοείται ο τόποσ, ςχετίηεται 

άμεςα με το φφλο, τθν κοινωνικι τάξθ, τισ πολιτιςμικζσ προςλαμβάνουςεσ, κατά 

ςυνζπεια ακόμα και τα «φυςικά ςτοιχεία», καταςκευάηονται κοινωνικά.6 

Ο άνκρωποσ λοιπόν, οικειοποιοφμενοσ το φυςικό περιβάλλον, μετατρζπει 

τον άναρχο και αταξινόμθτο χϊρο ςε τόπο με ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά 

χαρακτθριςτικά. Αυτι θ διαπίςτωςθ ζχει οδθγιςει κατά καιροφσ τουσ επιςτιμονεσ 

ςτθν ςυηιτθςθ περί «Φφςθσ και Ρολιτιςμοφ». Ραρ’ ότι δεν είναι ςκοπόσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ να αναλυκεί αυτι θ διχοτομικι αντίλθψθ, κεωρείται χριςιμο να 

οριςτεί θ προςζγγιςθ του χϊρου που κα ακολουκθκεί ςτθν ςυνζχεια. Υιοκετϊντασ 

τθν δομικι ανάλυςθ, κα λζγαμε ότι ο χϊροσ αλλά και ο χρόνοσ δομοφνται 

                                                      
4
 Βλ. Καλαντίδθσ, Θ ταυτότθτα του τόπου: Ρολλαπλζσ αωθγιςεισ απ’ το Prenzlauer Berg ςτο 
Βερολίνο, Διδακτορικι διατριβι ΕΜΡ, 2011 
5
 Mark Auge, Megacities, Φεςτιβάλ κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, 2000. 

6
 Cresswell, Place: A short introduction, Blackwell Publishing, 2004 
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κοινωνικά και πολιτιςμικά, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςτορικζσ ςυνκικεσ, ςτο 

πλαίςιο των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και των πολιτιςμικϊν πρακτικϊν που 

εντυπϊνονται ςτο περιβάλλον. Κατά ςυνζπεια, θ φφςθ δεν αποτελεί μια προαιϊνια 

ουςία αποκομμζνθ απ’ τθν ανκρϊπινθ κοινωνία, αλλά ςυγκροτείται ςε ςυνάρτθςθ 

με αυτιν, ςτο πλαίςιο μια διαλεκτικισ ςχζςθσ7. Το φυςικό περιβάλλον 

μετατρζπεται ςε πολιτιςμικό τοπίο, που ςυνυφαίνεται από μια ςειρά 

δραςτθριοτιτων και πρακτικϊν, ενϊ το τοπίο γίνεται αντιλθπτό ωσ διαδικαςία και 

όχι ωσ αντικείμενο.  

Ζτςι αναδεικνφεται θ ζννοια τθσ τοπικότθτασ ωσ προςδιοριςμόσ μιασ 

πολιτιςμικισ ι εκνικισ ταυτότθτασ, που εντυπϊνεται φανταςιακά με χωρικοφσ 

όρουσ, ωσ «προαιϊνιο ρίηωμα» ςε ςυγκεκριμζνο τόπο, χαρακτθριςτικό τθσ «λαϊκισ» 

κοςμοκεωρίασ που αναπαράγουν και οι εκνικιςτικζσ κεωρίεσ. Το ξερίηωμα απ’ τον 

τόπο αυτόν μπορεί να αποτελζςει αίτιο πολιτιςμικισ υποβάκμιςθσ τθσ εν λόγω 

ομάδασ.8«…Ο χϊροσ είναι προςωποποιθμζνοσ απ’ τθν ομάδα, ωζρει τα 

αποτυπϊματα τθσ ταυτότθτασ και αποτελεί μια υλικι κλθρονομιά κοινϊν 

ενκυμιςεων(…)είναι ιερόσ και ενϊνει τα άτομα ςτο παρελκόν τουσ, αναπαριςτά μια 

ςυμβολικι ςφνδεςθ, που ενϊνει τθν ομάδα με τθν ιςτορία τθσ. Οποιαδιποτε 

μετατροπι του  χϊρου ι αμωιςβιτθςθ του από εξωτερικζσ ομάδεσ, αποτελεί απειλι 

για τθν ταυτότθτα τθσ ομάδασ…»9.  

Θ απουςία ταφτιςθσ μιασ πολιτιςμικισ ομάδασ με ζναν τόπο, δθμιουργεί ζνα 

κλίμα δυςπιςτίασ και ταυτίηεται με μια ςυμβολικι μιαρότθτα, ζννοια που ειςιγαγε 

θ Mary Douglas(1966). Για παράδειγμα, θ αντιμετϊπιςθ των Τςιγγάνων ωσ 

«απατρίδων» εξαιτίασ τθσ ςυνεχοφσ μετακίνθςισ τουσ, είναι ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα «βδελυρότθτασ» που δθμιουργεί κατά καιροφσ ρατςιςτικζσ ρθτορικζσ 

και επικετικζσ δράςεισ. Ο όροσ «τοπικότθτα» εδϊ χρθςιμοποιείται όπωσ εφγλωττα 

αναλφεται απ’ τον Βαςίλθ Νιτςιάκο, ωσ μια οντότθτα μικρισ γεωγραωικισ κλίμακασ 

ςε ςχζςθ με μια ευρφτερθ ολότθτα, θ οποία δεν νοείται ωσ μια ςτατικι, γεωγραωικι 

και κοινωνικι πραγματικότθτα, αλλά κυρίωσ ωσ μια ςυμβολικι καταςκευι…10 

                                                      
7
 Β. Νιτςιάκοσ, Ρεκλάρι: Κοινωνικι Οικονομία Μικρισ Κλίμακοσ, Λςνάφι, Λωάννινα 2016, ςελ 15-18. 

8
Καυταντηόγλου, Στθν ςκιά του Λεροφ Βράχου. Τόποσ και μνιμθ ςτα Αναωιϊτικα, Ελλθνικά Γράμματα, 

Ακινα, 2001, ςελ 32-67. 
9
 Α. Μαντόγλου, Μνιμεσ: Ατομικζσ-κοινωνικζσ-ιςτορικζσ, Ραπαηιςθ, Ακινα 2012, ςελ 86. 

10
 Β. Νιτςιάκοσ, Λαογραωικά Ετερόκλθτα, Οδυςςζασ 1997, ςελ 67. 
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Ππωσ διαφαίνεται λοιπόν, θ «τοπικότθτα» αφενόσ λειτουργεί ωσ μια 

ιδιαίτερθ πολιτιςμικι ταυτότθτα μζςα ςε ζνα κοινωνικοπολιτικό και πολιτιςμικό 

όλον και αφετζρου αποτελεί μια αναλυτικι κατθγορία που προςδιορίηει χωρικά μια 

διαφοροποιθμζνθ γεωγραφικι περιοχι, από ζνα ευρφτερο αταξινόμθτο φυςικό 

περιβάλλον. Ζτςι ειςάγεται και θ ζννοια τθσ κοινότθτασ, ωσ κοινωνικό ςφςτθμα που 

ςυνδζεται άρρθκτα με τον «εξανκρωπιςμζνο τόπο». Ωσ κοινότθτα ο Ηαϊμάκθσ ορίηει 

ζνα δομθμζνο περιβάλλον με ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό, που διζπεται από 

κακοριςμζνεσ κοινωνικζσ δομζσ και λειτουργίεσ, κακϊσ και από ζνα αξιακό 

ςφςτθμα και ζνα κανονιςτικό πλαίςιο.11 Στο πλαίςιο τθσ αγροτικισ κοινωνίασ, όπωσ 

ςυγκροτικθκε τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, ωσ κοινότθτα ορίηεται 

μια κοινωνικι οντότθτα, ευδιάκριτθ, με ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά, 

βαςιςμζνθ ςτθν ςχετικι αυτάρκεια. Κυρίαρχθ ς’ αυτιν είναι θ αίςκθςθ του ςυν-

ανικειν που διζπει τα μζλθ τθσ, ενϊ όλεσ οι κοινωνικζσ και οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθρίηονται ςτθν αλλθλεγγφθ και τα κοινωνικά δίκτυα.12  

Ο χϊροσ λοιπόν εξανκρωπίηεται, για να μετατραπεί ςε τόπο και 

κοινωνικοποιείται για να γίνει «κοινότθτα», ςυγκροτϊντασ τθν αίςκθςθ τθσ 

«πατρίδασ». «…Θ πατρίδα επιτυγχάνεται μζςω τθσ εξωτερίκευςθσ του αγϊνα για 

τθν ςυλλογικι ταυτότθτα με ενζργειεσ κατάκτθςθσ του περιβάλλοντοσ και με τθν 

κυριαρχία επί μιασ απείκαρχθσ ωφςθσ…»(A.Smith,1991:65). Θ ζννοια τθσ 

κοινότθτασ-πατρίδασ λοιπόν, παρ’ ότι  ςυγκροτείται με τθν ςυμβολι του «μφκου», 

φαίνεται να «φυςικοποιείται» αφθγθματικά απ’ τθν κοινότθτα και να ταυτίηεται με 

μια α-ιςτορικι και διαχρονικι προαιϊνια παρουςία ςτον χϊρο και τον χρόνο. 

Ροτάμια, λίμνεσ και βουνά αποκτοφν ςυμβολικά τθν ταυτότθτα που χαράςςει θ 

κοινότθτα, ςτοιχείο που χρθςιμοποιικθκε κατά κόρον απ’ τα εκνικά κινιματα ςτθν 

αφθγθματικι ςυγκρότθςθ του ζκνουσ-κράτουσ. Ραρά ταφτα, θ ομογενοποίθςθ των 

κατά τόπουσ πολιτιςμικϊν ετεροτιτων, ςτο πλαίςιο τθσ παγίωςθσ μιασ ενιαίασ 

εκνικισ υπερ-ταυτότθτασ, διαφαίνεται αντίκετθ προσ τισ επιμζρουσ τοπικότθτεσ.  

Θ κοινότθτα, ενταςςόμενθ ςτο ζκνοσ κράτοσ, γίνεται κομμάτι μιασ 

διευρυμζνθσ κοινότθτασ, που αφομοιϊνει τισ επιμζρουσ τοπικότθτεσ. Σφμφωνα με 

τον Herzfeld(1985), θ τοπικότθτα δεν αποτελεί ζνα προγενζςτερο εξελικτικό ςτάδιο 

                                                      
11

 Ηαϊμάκθσ, Κοινοτικι εργαςία και τοπικζσ κοινωνίεσ, Ελλθνικά Γράμματα 2002 
12

 Redfield, The Little Community and Peasant Society and Culture, University of Chicago Press 1956. 
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του ζκνουσ-κράτουσ, αλλά ζνα μζςο ζνταξθσ των τοπικοτιτων ς’ αυτό. Ραρά τουσ 

όποιουσ ομογενοποιθτικοφσ μθχανιςμοφσ όμωσ, θ κοινότθτα φαίνεται ςυχνά να 

προβάλει τθν τοπικότθτά τθσ ωσ μθχανιςμό διεκδίκθςθσ και ςυμβολικισ 

ςυγκρότθςθσ ταυτότθτασ μζςα ςτο ζκνοσ κράτοσ, προβάλλοντασ μάλιςτα μορφζσ 

αντίςταςθσ ςτον ςαρωτικό μθχανιςμό απαλοιφισ των ετεροτιτων.13 Απ’ τθν μια, θ 

εκνικι ιδεολογία προβάλλεται ωσ θ προϊκθςθ ενόσ ομοιογενοφσ «υψθλοφ 

πολιτιςμοφ» ςτο πλαίςιο του «εκςυγχρονιςμοφ» και απ’ τθν άλλθ θ προάςπιςθ τθσ 

τοπικότθτασ ταυτίηεται με τθν προςκόλλθςθ ςτο παρελκόν και τθν «πολιτιςμικι 

κακυςτζρθςθ». 

Ζκδθλο είναι λοιπόν, ότι και θ «τοπικότθτα» και θ διευρυμζνθ εκνικι 

ταυτότθτα ςυγκροτοφνται και λειτουργοφν ωσ ςυμβολικζσ καταςκευζσ14 και δεν 

αποτελοφν προαιϊνιεσ ουςίεσ. Κφριο μζςο ςτθν ςυγκρότθςθ αυτϊν των ςυλλογικϊν 

ταυτοτιτων αποτελεί ο «μφκοσ», θ καταςκευι και θ αναπαραγωγι μιασ ςειράσ 

αφθγιςεων, που αποτελοφν τουσ ςυνδετικοφσ κρίκουσ μεταξφ των μελϊν μιασ 

κοινότθτασ. Με τθν λζξθ «μφκοσ» δεν γίνεται αναφορά εδϊ μόνο ςε μια ιερι ι 

κρθςκευτικι ιςτορία μιασ ομάδασ, αλλά ςτο ςφνολο των αφθγιςεων που 

αναπαράγει μια κοινότθτα ςυγκροτϊντασ και διεκδικϊντασ τθν ταυτότθτα τθσ. Κα 

ορίηαμε όμωσ ωσ αναλθκείσ τισ «μυκικζσ αφθγιςεισ» που ςυνκζτουν το πολιτιςμικό 

κεφάλαιο μιασ κοινωνίασ, ςε αντίκεςθ με τθν ιςτορία; Σφμφωνα με τον Levi Strauss, 

θ διάκριςθ ανάμεςα ςτον μφκο και τθν ιςτορία με όρουσ «αλικειασ» είναι 

αυκαίρετθ, αφοφ αντιλαμβάνεται τον «μφκο» ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ ωσ 

προοίμιο τθσ ιςτορίασ και αναγνωρίηει και ςτα δυο είδθ κοινι λειτουργία, τθν 

επίτευξθ τθσ κοινοτικισ ενότθτασ.15 

Σφμφωνα με τον Σεπφλιν, «ο μφκοσ είναι ζνασ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ 

ιςτορίασ, ϊςτε θ τελευταία να αποκτά νόθμα για αυτιν τθν ςυγκεκριμζνθ 

κοινότθτα…»16. Συνεπϊσ ο μφκοσ ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι ςυνοχι μιασ ομάδασ, 

ςτθν καταςκευι μιασ ενιαίασ ςυλλογικισ ταυτότθτασ, κακϊσ και ςτθν εδραίωςθ και 

διατιρθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου status quo ςτισ δομζσ εξουςίασ μιασ κοινωνίασ. 

                                                      
13

 Β. Νιτςιάκοσ, Στο ςφνορο, Οδυςςζασ, 2010, ςελ 106 
14

Βλ. Cohen, The symbolic construction of community, Routledge, 1985, ςελ 97-115. 
15

Βλ. Levi Strauss, Μφκοσ και νόθμα, Καρδαμίτςα, 1986  
16

Τη. Σζπφλιν, «Θ φφςθ του Μφκου: Μερικζσ κεωρθτικζσ πλευρζσ», Αλβανικζσ Ταυτότθτεσ: Μφκοσ 
και   ιςτορία, Ραπαηιςθ, Ακινα, 2012, ςελ 45-53 
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Ρροχπόκεςθ για τθν παγίωςθ των μφκων είναι θ ςυμφωνία μεταξφ των 

ςυλλογικοτιτων, κακϊσ θ αμφιςβιτθςθ των μφκων, ι θ δθμιουργία εναλλακτικϊν 

αφθγιςεων κα οδθγοφςε τθν κοινότθτα ςε «κατάρρευςθ». 

υλλογικι μνιμθ και πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ. 

 

Στο προθγοφμενο υποκεφάλαιο ζγινε μια ςυνοπτικι αναφορά ςτθν αποςαφινιςθ 

εννοιϊν, όπωσ ο χϊροσ, ο τόποσ και θ κοινότθτα, ενϊ διατυπϊκθκε παράλλθλα θ 

ςθμαςία τθσ «εδαφικότθτασ» ςτθν ςυγκρότθςθ των πολιτιςμϊν. Ωσ κφρια 

αναλυτικι κατθγορία αναδείχκθκε θ ζννοια τθσ τοπικότθτασ, ςε ςχζςθ με τθν 

διευρυμζνθ εκνικι ταυτότθτα και διαφάνθκε θ φανταςιακι ςυγκρότθςι τουσ, με 

κφριο μζςο τθν καταςκευι και επίκλθςθ «μφκων». Τι ςυμβαίνει όμωσ όταν οι μφκοι 

μιασ κοινότθτασ ζρχονται ςε αντιπαράκεςθ με εκείνουσ μιασ άλλθσ, ι όταν θ 

τοπικότθτα αντιςτζκεται ςτθν παγίωςθ ενόσ ομοιογενοφσ αφθγιματοσ «από τα 

πάνω», που αποςκοπεί ςτθν εδραίωςθ μιασ ενιαίασ ταυτότθτασ;  

Αρχικά κρίνεται απαραίτθτο να οριςτεί θ ζννοια τθσ «ςυλλογικισ 

πολιτιςμικισ ταυτότθτασ», ωσ βαςικισ αναλυτικισ κατθγορίασ, που διατρζχει όλο 

το κείμενο αυτισ τθσ μελζτθσ. Θ προςζγγιςθ των ταυτοτιτων εδϊ γίνεται με βάςθ 

το διπολικό κεωρθτικό ςχιμα «εμείσ και οι άλλοι»(Γκζφου-Μαδιανοφ,2003:15), 

όπου θ ταυτότθτα προκφπτει μζςω του προςδιοριςμοφ τθσ ετερότθτασ και 

υφίςταται μόνο με τθν φπαρξθ του «άλλου». Θ ζνταξθ ςε μια ταυτότθτα, αφενόσ 

προκφπτει με τον αυτοπροςδιοριςμό του ατόμου ωσ μζλουσ του «εμείσ», μζςω των 

κοινϊν πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν που τον ςυνδζουν με τθν ομάδα και 

αφετζρου μζςω του ετεροπροςδιοριςμοφ του ωσ «άλλου», απ’ τουσ φορείσ μιασ 

άλλθσ ταυτότθτασ. Ωσ κφριοσ μθχανιςμόσ ςυγκρότθςθσ πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων 

ορίηεται θ βιωμζνθ εμπειρία και θ ςυλλογικι μνιμθ, αφοφ τροφοδοτοφν 

αφθγθματικά το ςυλλογικό φανταςιακό τθσ κοινότθτασ, παρζχοντασ ςυνεκτικοφσ 

ιςτοφσ μεταξφ των μελλϊν. 

Ωσ μνιμθ ο Halbwachs ορίηει το ςφνολο των ατομικϊν ενκυμιςεων ενόσ 

ατόμου, οι οποίεσ όμωσ δεν υφίςτανται εκτόσ του κοινωνικοφ πλαιςίου, ςυνεπϊσ 

καταςκευάηονται και αναπαράγονται κοινωνικά. Ο άνκρωποσ ςυγκροτεί τθν μνιμθ 



12 
 

του παρελκόντοσ, με βάςθ τα παρόντα κοινωνικά πλαίςια ςτα οποία ηει, ενϊ πολλζσ 

φορζσ θ «βιωμζνθ μνιμθ» διαφοροποιείται απ’ τθν ιςτορικι. Ζτςι ο Halbwachs 

ειςάγει τθν ζννοια τθσ «ςυλλογικισ μνιμθσ», αντικροφοντασ ςε πολλά ςθμεία τθν 

ψυχαναλυτικι κεωρία του Φρόυντ, που ςυνζδεε τθν μνιμθ με τισ πλθροφορίεσ που 

εγγράφονται ςτο αςυνείδθτο τθσ ςκζψθσ.17 Για τον ίδιο, οι άνκρωποι κυμοφνται 

ατομικά αλλά πάντοτε ωσ μζλθ μιασ ομάδασ. Θ ομάδα, όντασ οριοκετθμζνθ ςτον 

χϊρο και ςτον χρόνο, διαμορφϊνει τθν ςυλλογικι τθσ μνιμθσ απ’ τισ κοινζσ 

βιωμζνεσ εμπειρίεσ που τροφοδοτοφν αφθγθματικά τθν ενότθτά τθσ. Συνεπϊσ, κα 

λζγαμε ότι θ ςυλλογικι μνιμθ αποτελεί μία «καταςκευι» του παρελκόντοσ «υπό το 

φωσ του παρόντοσ» και δεν ςυνιςτά μια «αντικειμενικι πραγματικότθτα».   

Θ χριςθ τθσ μνιμθσ απ’ τουσ μθχανιςμοφσ εξουςίασ ςτο πλαίςιο του 

κράτουσ γίνεται για τθν παγίωςθ ςυγκεκριμζνων ιδεολογιϊν ςτον δθμόςιο λόγο και 

αναφζρεται ωσ ιςτορικι ι δθμόςια μνιμθ. Θ ιςτορικι μνιμθ διαμορφϊνεται από 

τα γραπτά αρχεία και τον δθμόςιο λόγο και αναπαράγεται μζςω των επετειακϊν 

τελετϊν και διαφόρων μνθμονικϊν εορταςμϊν, με κφριουσ φορείσ το κράτοσ, τθν 

εκκλθςία και το ςχολείο. Με τθν δθμιουργία των εκνϊν-κρατϊν, θ μνιμθ 

χρθςιμοποιείται ωσ μθχανιςμόσ ςυγκρότθςθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ, για τθν επίτευξθ 

μιασ αντίςτοιχθσ ενιαίασ , ομοιογενοφσ, εκνικισ-πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Θ ιδζα 

του ζκνουσ, ςφμφωνα με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ εκνικισ ιδεολογίασ, πρζπει να 

τροφοδοτείται διαρκϊσ με τθ ςυμβολικι ταφτιςθ του με μια «φανταςιακι 

κοινότθτα», μζςω τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ και τθσ καταςκευισ κοςμογονικϊν μφκων, 

θρωικϊν αφθγιςεων και ςυμβολικϊν «εκνικϊν τόπων» (Gordon Osborne,2004)  

Στον αντίποδα, ο Φουκϊ εντοπίηει τθν κοινωνικι μνιμθ ι αντι-μνιμθ, που 

αποτελεί τθν ςυλλογικι μνιμθ που διαμορφϊνουν τα κατϊτερα λαϊκά ςτρϊματα, 

ωσ αντίδραςθ ςτθν παγιωμζνθ δθμόςια μνιμθ τθσ εκάςτοτε εξουςίασ. Σ’ αυτό το 

ςθμείο πρζπει να δοφμε παράλλθλα και τθν ζννοια τθσ λικθσ, που αποτελεί ςτθν 

ουςία τθν άλλθ όψθ τθσ μνιμθσ, ακριβϊσ επειδι όταν επιλζγεισ τι κυμάςαι, 

ταυτόχρονα επιλζγεισ και τι πρζπει να ξεχάςεισ. Θ λικθ δεν ςυνδζεται απλά με τθν 

απϊλεια μνθμονικϊν πλθροφοριϊν, εξαιτίασ τθσ φκοράσ του χρόνου, αλλά και με 

τθν εκελοφςια αποβολι τραυματικϊν εμπειριϊν του παρελκόντοσ, 

                                                      
17

 Βλ. M. Halbwachs, Τα κοινωνικά πλαίςια τθσ μνιμθσ, εκδόςεισ Νεφζλθ 2013 
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καταςκευάηοντασ ζνα νζο παρελκόν, προσ εξυπθρζτθςθ του παρόντοσ. Στισ 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, θ μνιμθ ζχει παγιωκεί ωσ καίρια αξία που πρζπει να 

διαφυλάςςεται και να διατθρείται όςο το δυνατόν αναλλοίωτθ προσ 

παραδειγματιςμό, ενϊ ςτον αντίποδα θ λικθ είναι κατακριτζα, παρ’ ότι πολλζσ 

φορζσ ςυντελεί ςτθν ειρινθ.18 Σφμφωνα με τον Billig, θ ανάκλθςθ τθσ μνιμθσ ι θ 

επιλογι τθσ λικθσ ςυνδζονται άρρθκτα με τθν ιδεολογία, αφοφ θ τελικι επιλογι 

αποτελεί ςτρατθγικι αναςυγκρότθςθσ τθσ μνιμθσ του παρελκόντοσ ςτο παρόν19. 

Τραυματικά γεγονότα και επϊδυνεσ ςτιγμζσ, ςβινουν ι τροποποιοφνται, μζςω τθσ 

ςιωπισ ι τθσ απϊκθςθσ, με όρουσ ψυχαναλυτικοφσ. 

Ο Ραπαταξιάρχθσ(1993:32-33) παρατθρεί πωσ, «…όπωσ κάκε 

αναπαράςταςθ, ζτςι και το παρελκόν προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ ταξινομικισ και 

επινοθτικισ δράςθσ υποκειμζνων, που επειδι κζλουν και μποροφν να ωαντάηονται 

το χκεσ με όρουσ του ςιμερα , γι’ αυτό και διαμορωϊνουν ζνα αφριο που διαωζρει 

απ’ το χκεσ…». Ζτςι λοιπόν, γίνεται αντιλθπτι θ «υποκειμενικότθτα» ςτθν 

ςυγκρότθςθ και τθν διαχείριςθ τθσ μνιμθσ. «..Θ μνιμθ μασ καταςκευάηει και εμείσ 

τθν πλάκουμε με τθν ςειρά μασ. Αυτό ςυνοψίηει άριςτα τθν διαλεκτικι τθσ μνιμθσ 

με τθν ταυτότθτα, οι οποίεσ ςυηευγνφονται θ μία με τθν άλλθ, γονιμοποιοφνται 

αμοιβαία, κεμελιϊνονται και αναμορωϊνονται για να παράγουν μια πορεία ηωισ, 

μια ιςτορία, ζναν μφκο, μια αωιγθςθ.»(Μαντόγλου, 2005: 70). 

 

 

                                                      
18

 Α. Λιάκοσ, «Δικαίωμα ςτθν μνιμθ ι ςτθν λικθ. Μια αμφιλεγόμενθ Ευρωπαϊκι οδθγία», 
antonisliakos.gr, 21/9/2014. 
19

 Billig, M., Banal Nationalism, London: Sage Publications, 1995, ςελ 32. 
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υγκροτϊντασ (μεκ)οριακζσ ταυτότθτεσ: Σο εκνογραφικό μασ 

παράδειγμα. 

 

Σφμφωνα με τον Barth, το ςφνορο είναι εκείνο που ςυμβάλλει καταλυτικά ςτθν 

ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτασ μια ομάδασ, ςε μεγαλφτερο βακμό απ’ τα κοινά 

πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά που διακρίνουν τα μζλθ τθσ, ακριβϊσ επειδι εκεί 

προκφπτει θ ςυνάντθςθ με τθν ετερότθτα.20 Ο Evans Prichard τονίηει, ότι θ 

ταυτότθτα μιασ ομάδασ ορίηεται ςε ςχζςθ με μια άλλθ ομάδα, αν όχι ςε αντίκεςθ με 

άλλεσ ομάδεσ, άρα το ςφνορο, ωσ χωρικό όριο διαφοροποίθςθσ, παίηει καταλυτικό 

ρόλο. Ο Β. Νιτςιάκοσ παρατθρεί εξίςου τθν ςθμαςία του χϊρου και τθν 

εδαφικότθτα του πολιτιςμοφ ςτθν ςυγκρότθςθ πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων, 

αναφζροντασ ότι «οι πολιτιςμικζσ ενότθτεσ, ςυνιςτϊντασ επικράτειεσ, μπορεί να 

τζμνουν θ να υπονομεφουν πολιτικά ςφνορα μεταξφ κρατϊν».21 Οι οριακζσ αυτζσ 

ηϊνεσ απ’ τθν μια μπορεί να αποτελοφν περικωριακζσ γεωγραφικά περιοχζσ, μιασ 

και βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι και διαπραγμάτευςθ με το «άλλο, απ’ τθν άλλθ 

όμωσ αυτι θ ςυνεχισ επαφι οδθγεί ςτθν ςυμβολοποίθςθ και τθν ιεροποίθςθ 

αυτϊν των, κατά τα άλλα, «βζβθλων» ταυτοτιτων.  

Θ ζννοια τθσ οριακότθτασ ςτθν παροφςα μελζτθ δεν αναφζρεται 

αποκλειςτικά ςτθν χωρικι αντίλθψθ τθσ μεκορίου ανάμεςα ςε δυο εδαφικζσ 

επικράτειεσ, αλλά και ςτθν ςυμβολικι οριακότθτα (liminality), όπωσ τθν ειςιγαγε ο 

Turner (1967)  ςτθν μελζτθ των διαβατιριων τελετουργιϊν. Θ (μεκ)οριακότθτα 

αποτελεί μια μετζωρθ κατάςταςθ, ανάμεςα ςτον αποχωριςμό και τθν επανζνταξθ 

ενόσ ατόμου θ μιασ ομάδασ ςε μια κοινωνικι «φάςθ» ι «κατθγορία». Μια ρευςτι, 

αμφίςθμθ και παράλλθλα «επικίνδυνθ» κατάςταςθ, ανάμεςα ςε δυο ταξινομικζσ 

κατθγορίεσ. Εδϊ θ (μεκ)οριακότθτα ορίηεται ωσ μια ςυνεχισ κρίςθ και διεκδίκθςθ 

ταυτότθτασ, ανάμεςα ςτθν εκνότθτα και τθν εκνικότθτα, μεταξφ μάλιςτα δυο 

διαφορετικϊν κρατικϊν οντοτιτων. Ο Turner παρατθρεί, πωσ αυτι θ ςυνκικθ 

                                                      
20

 F.Barth, Ethnic groups and boundaries: The social organization of cultural difference, London, 1969, 
9-38. 
21

 Β. Νιτςιάκοσ, Στο ςφνορο, Οδυςςζασ, 2010, ςελ 51 
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οδθγεί ςτθν «communitas» όλων όςων βρίςκονται ςτθν ίδια φάςθ οριακότθτασ, θ 

οποία δθμιουργεί μια αίςκθςθ κοινότθτασ και αλλθλεγγφθσ.  

Τι ςυμβαίνει λοιπόν όταν ςε μια μεκοριακι ηϊνθ υπάρχουν ομάδεσ με 

αμφιςβθτοφμενεσ ταυτότθτεσ; Οι αμφιςβθτοφμενεσ αυτζσ ηϊνεσ γίνονται ςυνεχϊσ 

πεδία παραγωγισ ςυγκροφςεων των «τοπικοτιτων» με τον κρατικό μθχανιςμό. Εκεί 

διακυβεφεται θ εκνικι ςυνοχι, θ εδαφικι επικράτεια, αλλά και θ ςυμβολικι 

νομιμοποίθςθ των ομάδων που διαφοροποιοφνται εκνοτικά, απ’ το ζκνοσ κράτοσ 

ςτου οποίου τθν επικράτεια εντάςςονται. Ζνα αντίςτοιχο παράδειγμα αποτελεί και 

θ παροφςα μελζτθ περίπτωςθσ ςτθν επαρχία Βοφρκου ςτον κάμπο του Δελβίνου. Θ 

ελλθνικι μειονότθτα τθσ Αλβανίασ αποτελεί μια ομοιογενι ηϊνθ εκνοτικισ 

ετερότθτασ, πάνω ςτθν ελλθνοαλβανικι μεκόριο. Ραρ’ ότι θ μειονότθτα ζχει 

αναγνωριςτεί απ’ τα πρϊτα χρόνια φπαρξθσ του Αλβανικοφ ζκνουσ-κράτουσ, 

πάντοτε αντιμετωπίςτθκε ωσ μια επικίνδυνθ ηϊνθ που ζπρεπε να «εξαγνιςκεί». 

Κφριο αίτιο αυτισ τθσ αντιμετϊπιςθσ, όπωσ παρατθρεί ο Β. Νιτςιάκοσ(2010:110), 

ιταν θ αίςκθςθ τθσ Ελλάδοσ ωσ «μθτζρασ πατρίδασ» απ’ τουσ «Βορειοθπειρϊτεσ».  

Θ κατάρρευςθ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ και θ υποχϊρθςθ του 

κεςμοφ των Millet, δθλαδι του «εκνοκρθςκευτικοφ» προςδιοριςμοφ των ομάδων, 

αποτελεί καταλυτικό παράγοντα ςτθν άνοδο των ανταγωνιςτικϊν εκνικιςμϊν ςτα 

Βαλκάνια. Θ εκνικι ιδεολογία ςτθριγμζνθ ςτο αφιγθμα τθσ «ομοιότθτασ» μεταξφ 

των μελϊν ενόσ κράτουσ, οδθγεί ςε μια διαφορετικι προςζγγιςθ των επιμζρουσ 

ετεροτιτων, μζςα ςε ζνα ευρφτερο εκνο-πολιτιςμικό «όλον». Με τθν κατάλθψθ τθσ 

εξουςίασ απ’ τον Ενβζρ Χότηα το 1945, το αλβανικό κράτοσ καλλιζργθςε ζντονα τον 

απομονωτιςμό, απαγορεφοντασ τθν οποιαδιποτε επικοινωνία μεταξφ των 

μειονοτικϊν ηωνϊν με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. 

 Οι μεκοριακζσ περιοχζσ επιτθροφνταν από τακτικά ςϊματα ςτρατοφ και 

απαγορεφτθκε θ διζλευςθ άνευ ειδικισ αδείασ ςτισ απαγορευμζνεσ ηϊνεσ κοντά 

ςτα ςφνορα, ιδιαίτερα για τουσ ζλλθνεσ τθσ μειονότθτασ. Πλεσ οι επιςτολζσ 

ελζγχονταν απ’ τθν μυςτικι αςφάλεια(sigurimi)και ςπάνια ζφταναν ςτον προοριςμό 

τουσ, ενϊ ποινικοποιικθκε ακόμα και θ παρακολοφκθςθ ελλθνικϊν ραδιοφωνικϊν 

και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων. Πλο αυτό το κλίμα απομόνωςθσ και εκφοβιςμοφ 

δθμιοφργθςε αντίςτοιχεσ αλυτρωτικζσ αφθγιςεισ και κινθτοποιιςεισ απ’ τθν 
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ελλθνικι πλευρά, που αντιμετϊπιηε τον χϊρο ωσ υπόδουλο κομμάτι του ελλθνικοφ 

ζκνουσ. 

Το νζο status quo που επικρατεί μεταπολεμικά ςτθν περιοχι επθρεάηει 

καταλυτικά τθν ελλθνικι μειονότθτα, ςε κοινωνικό και πολιτιςμικό επίπεδο. Ο 

τοπικόσ «λαϊκόσ» πολιτιςμόσ, όχι μόνο ωσ «πολιτιςτικό προϊόν» με όρουσ θγεμονίασ 

από τα πάνω, αλλά ωσ βιωμζνθ εμπειρία τθσ κακθμερινότθτασ, ζρχεται 

αντιμζτωποσ με το νζο αφιγθμα που αναπαράγει το κακεςτϊσ. Οι ελλθνόφωνοι 

ωμιοί, που προνεωτερικά αποτελοφςαν μια απ’ τισ εκνοτικζσ ομάδεσ τθσ περιοχισ 

ςτo πλαίςιo τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, πλζον αποτελοφν μια εκνικι 

μειονότθτα ςτο πλαίςιο του Αλβανικοφ κράτουσ και καλοφνται να ενςωματωκοφν 

με όρουσ αφομοίωςθσ. Το κακεςτϊσ Χότηα καταςκευάηει μια ενιαία 

εκνοπολιτιςμικι (υπζρ)ταυτότθτα, ςτθριγμζνθ ςτθν «ςοςιαλιςτικι οικοδόμθςθ» με 

βακφ εκνικιςτικό χαρακτιρα. Ταυτόχρονα προωκεί τθν ανάπτυξθ «αλβανολογικϊν» 

επιςτθμϊν22, ςτρατευμζνων ςτθν απόδειξθ τθσ προαιϊνιασ παρουςίασ και εκνικισ 

ςυνζχειασ των Αλβανϊν ςτον χϊρο και τον χρόνο, ενϊ θ ελλθνικι μειονότθτα 

αντιμετωπίηεται ωσ μια ελλθνόφωνθ κοινότθτα αποςυνδεδεμζνθ πλιρωσ απ’ τθν 

«εκνικι πατρίδα».  

Ο όροσ «μειονότθτα» ςτθν Αλβανία ταυτίςτθκε ςτον δθμόςιο λόγο με τισ 

ελλθνικζσ κοινότθτεσ, παράγοντασ μια ςειρά «ςυμπλθρωματικϊν εκνικϊν μφκων», 

όπωσ εφςτοχα παρατθρεί ο Λάμπροσ Μπαλτςιϊτθσ(2003:73). Με τον όρο αυτό ο 

ίδιοσ αναφζρεται ςτουσ παράλλθλουσ μφκουσ που ςυγκροτοφν αλλόγλωςςεσ ι 

αλλοεκνείσ ομάδεσ, ςτο πλαίςιο των εκνϊν-κρατϊν όπου εντάςςονται. Οι 

αφθγιςεισ αυτζσ καταςκευάηονται απ’ τισ ελίτ των ετεροτιτων ςε ςυνεργαςία με 

επίςθμουσ φορείσ του κράτουσ, ενϊ οι μφκοι αυτοί λειτουργοφν ωσ όχθμα ζνταξισ 

τουσ ςτο ευρφτερο εκνικό αφιγθμα. Ζτςι γίνεται λόγοσ για μια εκνοτικι-εκνικι 

ταυτότθτα των Ελλινων τθσ Αλβανίασ, αφοφ θ πολιτιςμικι ταυτότθτα του Ζλλθνα 

ιταν αποδεκτι μόνο όντασ αποκομμζνθ απ’ τθν ελλθνικι εκνικι ιδεολογία και ότι 

άλλο ςχετίηονταν με το ελλθνικό κράτοσ. Το κακεςτϊσ Χότηα ωσ μθχανιςμόσ 

ιδεολογικισ αφομοίωςθσ τθσ ετερότθτασ, ςτόχευε ςε μια ιδιαίτερθ ςυγκατοίκθςθ 

τθσ ελλθνικότθτασ με τθν ιδιότθτα του Αλβανοφ πολίτθ. «Οι μειονοτικοί είναι 

                                                      
22

 Ε. Χότηα, Δυο ωίλοι λαοί, Τίρανα, 1985,  F. Lubonja, «Ανάμεςα ςτθ δόξα ενόσ εικονικοφ κόςμου και 
ςτθν εξακλίωςθ ενόσ πραγματικοφ κόςμου», Αλβανικζσ ταυτότθτεσ, Ραπαηιςθ,2012, ςελ 153-175 
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εργατικοί, ο κακζνασ κεωρεί τον εαυτό του αλβανό πολίτθ και αγαπάει τθν 

ςοςιαλιςτικι Αλβανία, αγαπάει το Κόμμα Εργαςίασ και πολζμθςε γι' 

αυτά»(Χότηα,1985: 146). 

Το πεδίο των πολιτιςμικϊν πρακτικϊν τίκεται ςτο επίκεντρο των πολιτικϊν 

του νζου κρατικοφ μθχανιςμοφ, ενϊ γίνονται ςθμαντικζσ προςπάκειεσ  που 

ςτοχεφουν ςτθν αποςφνδεςθ των εκνικϊν μειονοτιτων απ’ τουσ «εκνικοφσ 

πολιτιςμοφσ» των αντίςτοιχων κρατικϊν οντοτιτων με τισ οποίεσ ςυνδζονται 

πολιτιςμικά. Ο χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και οι «ινςτροφκτορεσ» του 

ςυςτιματοσ, ανζλαβαν να εντάξουν τθν εκνοπολιτιςμικι ομάδα των Ελλινων 

«μειονοτικϊν» ςτθν εκνικι μορφι τθσ πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ τθσ νζασ 

ςοςιαλιςτικισ Αλβανίασ, γεγονόσ που ςυντελζςτθκε με το ςοβιετικό μοντζλο 

ανάπτυξθσ όλων των εραςιτεχνικϊν καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςε αυτζσ που ζχουν ρίηεσ ςτισ «παραδόςεισ» τθσ χϊρασ23. 

Ωσ βαςικόσ κεματικόσ πυρινασ τθσ παροφςασ εργαςίασ αναδεικνφεται θ 

ολιςτικι μελζτθ των τελετουργικϊν δρωμζνων, ωσ πεδίων και διαδικαςιϊν 

ςυμβολικισ ςυγκρότθςθσ τθσ κοινότθτασ. Υιοκετϊντασ τον όρο του «χορευτικοφ 

γεγονότοσ», όπωσ ειςιχκθ απ’ τθν Cowan(1990), εδϊ δεν μελετάται θ μουςικι ι ο 

χορόσ δομικά και μορφολογικά ωσ μουςικολογικι-χορολογικι νόρμα, αλλά ωσ 

πολιτιςμικζσ πρακτικζσ(Bourdieu,1980), που εδράηονται ςε ζνα κακοριςμζνο 

χωροχρονικό πλαίςιο, παράγουν και αναπαράγουν κοινωνικζσ δομζσ και 

πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ, ενϊ παράλλθλα λειτουργοφν ωσ δείκτεσ τθσ  

κοςμοκεωρίασ τθσ κοινότθτασ. Θ μελζτθ ιςτορικά τοποκετείται κυρίωσ ςτο πλαίςιο 

του κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ Χότηα ςτθν Αλβανία, μελετϊντασ τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ των πολιτιςμικϊν πρακτικϊν τθσ Ελλθνικισ μειονότθτασ, απ’ τθν 

εγκακίδρυςθ του κακεςτϊτοσ ςτθν Αλβανία, μζχρι τθν πτϊςθ του Κομμουνιςμοφ 

ςτθν χϊρα, με ςθμαντικό ορόςθμο τθν δια νόμου κατάργθςθ τθσ κρθςκείασ και τθν 

απαγόρευςθ τθσ λατρείασ. Γίνεται βζβαια αντιλθπτι θ ςθμαςία του χρονικοφ 

ορόςθμου αυτοφ, εξαιτίασ τθσ ταφτιςθσ των τελετουργικϊν δρωμζνων με τθν 

κρθςκευτικι λατρεία.  

                                                      
23

 Η. Μάργαρθ, «Χορόσ και ταυτότθτα: Ζλλθνεσ εκτόσ Ελλάδοσ», Χορευτικά Ετερόκλθτα, Δράμα, 2008, 
ςελ 85-98 
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Λδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν παροφςα εργαςία δίνεται και ςτον ρόλο των 

κρατικϊν μθχανιςμϊν και ιδιαίτερα ςτθν ςτράτευςθ τθσ αλβανικισ λαογραφίασ, 

ςτουσ ςκοποφσ τθσ «ςοςιαλιςτικισ οικοδόμθςθσ». Μελετάται ο ρόλοσ τθσ πολιτείασ 

ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ του «λαϊκοφ πολιτιςμοφ» και ςτθν διαμόρφωςθ νζων 

πολιτιςμικϊν πρακτικϊν ςτθν ελλθνικι μειονότθτα με παράδειγμα τθν επαρχία 

Βοφρκου. Συμπλθρωματικά, γίνεται μια πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ ςτράτευςθσ των 

παραςτατικϊν τεχνϊν ςτθν ιδεολογία τθσ ςοςιαλιςτικισ ανοικοδόμθςθσ, κάνοντασ 

μια αναφορά ςτα φολκλορικά φεςτιβάλ, τισ χοροεςπερίδεσ, αλλά και τα νζα 

«λαϊκά» πανθγφρια που εγκαινιάηει το κακεςτϊσ ςτον χϊρο τθσ ελλθνικισ 

μειονότθτασ, αναδεικνφοντασ τα κοινά ςτοιχεία των δυο λαϊν και απαλείφοντασ θ 

λειαίνοντασ άμεςα ι ζμμεςα τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ, προωκϊντασ παράλλθλα 

προπαγανδιςτικοφσ λόγουσ. Ζτςι, μελετάται ςε ζναν πρϊτο βακμό ο 

μεταςχθματιςμόσ του μουςικοχορευτικοφ φαινομζνου ςε «μουςικοχορευτικι 

παράδοςθ», κυρίαρχο πολιτιςτικό προϊόν με πολιτικό προςανατολιςμό και 

προπαγανδιςτικό χαρακτιρα. 

Στο παρελκόν, ζχουν μελετθκεί αντίςτοιχα ηθτιματα, ιδιαίτερα ςχετικά με 

τθν ιδεολογικι παρζμβαςθ του κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ Χότηα ςτισ κατά τόπουσ 

εκιμικζσ πρακτικζσ, ειδικά ςε μειονοτικζσ ηϊνεσ ςτθν Αλβανία. Επιπλζον, θ 

ςτράτευςθ τθσ αλβανικισ λαογραφίασ ςτουσ ςκοποφσ τθσ ςοςιαλιςτικισ 

ανοικοδόμθςθσ, ζχει απαςχολιςει ςτο παρελκόν, διάφορουσ Αλβανοφσ 

επιςτιμονεσ(Αγγλόφωνθ βιβλιογραφία),όπωσ  Bardoshi (2009), Doja (2013), Kodra 

(2013). Σθμαντικι μελζτθ για τουσ «εκνικοφσ μφκουσ» του κακεςτϊτοσ και τθν 

διαμόρφωςθ των λαογραφικϊν φαινομζνων, αποτελεί και το βιβλίο «Αλβανικζσ 

ταυτότθτεσ: Μφκοσ και Λςτορία» (2012).  

Με τθν περιοχι τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ και τθν διαχείριςθ τθσ 

μουςικοχορευτικισ ταυτότθτασ, ζχει αςχολθκεί ςτο παρελκόν ο Β. Νιτςιάκοσ ςτο 

κείμενο του «Τόποσ, τοπικότθτα, εκνικι ταυτότθτα. Θ περίπτωςθ τθσ ελλθνικισ 

μειονότθτασ ςτθν Αλβανία.» ςτο βιβλίο του Λαογραωικά ετερόκλθτα(1997), αλλά 

και ςτο βιβλίο Στο ςφνορο(2010) αφιερϊνοντασ ζνα κεφάλαιο ςτθν διαχείριςθ τθσ 

εκνικισ ταυτότθτασ μζςα απ’ τθν μουςικοχορευτικι παράδοςθ ςτθν περιοχι τθσ 

Δερόπολθσ. Το κείμενο τθσ Ηωισ Μάργαρθ(2003) «Χορόσ και ταυτότθτα: Ζλλθνεσ 

εκτόσ Ελλάδοσ», προςφζρει ςτοιχεία για το ςοςιαλιςτικό μοντζλο ανάπτυξθσ των 
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παραςτατικϊν τεχνϊν που ςυνδζονται με τον λαϊκό πολιτιςμό, ενϊ κάνει 

παράλλθλα αναφορζσ ςτθν ςφγχρονθ φυςιογνωμία των χορευτικϊν ςυλλόγων 

«Βορειοθπειρωτϊν» μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα. Για το ςοβιετικό μοντζλο 

διαχείριςθσ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ κάνει λόγο και ο Ευάγγελοσ Αυδίκοσ ςτο βιβλίο 

του «Ειςαγωγι ςτισ ςπουδζσ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ»(2009). Καταλιγοντασ, Οι 

ςυλλογικοί τόμοι «Θ Ελλθνικι μειονότθτα τθσ Αλβανίασ»(2003) κακϊσ και «Ο 

Ελλθνιςμόσ τθσ Αλβανίασ»(1995), αποτελοφν εξίςου ςθμαντικζσ μελζτεσ για τθν 

ευρφτερθ περιοχι.  
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Εθνογραφικό πεδίο και μεθοδολογικέσ ςυνιςτώςεσ 

 

Το υλικό τθσ εργαςίασ αυτισ προκφπτει από επιτόπια εκνογραφικι ζρευνα που 

διεξιγαγα απ’ τον Αφγουςτου του 2016, μζχρι τον Δεκζμβρθ του 2017 ςτθν 

κοινότθτα του Αλφκου μελετϊντασ ςυμπλθρωματικά τα όμορα χωριά, Τςαοφςι, 

Τρζμουλθ, Νεοχϊρι, που παλιότερα αποτελοφςαν ςυνοικιςμοφσ με κοινι ενορία 

τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, αλλά και άλλουσ κοντινοφσ οικιςμοφσ με τουσ 

οποίουσ ςυνδζονται ιςτορικά και πολιτιςμικά (Κρανιά, Μαραφζντι). Θ περιοχι κατά 

τθν Οκωμανικι περίοδο ενταςςόταν ςτον παλιό Καηά του Δελβίνου, ενϊ ςιμερα 

υπάγεται ςτον διμο Φοινίκθσ και ςυνιςτά τθν μεγαλφτερθ ηϊνθ ελλθνοφωνίασ ςτθν 

περιοχι των Αγίων Σαράντα και μια απ’ τισ δυο βαςικζσ ηϊνεσ τθσ ελλθνικισ 

μειονότθτασ ςτθν Αλβανία, μαηί με αυτιν του Αργυροκάςτρου.  

Με όρουσ διοίκθςθσ, ςτο κείμενό μου υιοκετϊ τον όρο «Βοφρκοσ» ι 

«επαρχία Βοφρκου», όπωσ αποτυπϊνεται ιςτορικά τθν περίοδο τθσ οκωμανικισ 

κυριαρχίασ και κατά τθν διάρκεια του κακεςτϊτοσ Χότηα, ακριβϊσ επειδι ζτςι 

χρθςιμοποιείται και απ’ τουσ πλθροφορθτζσ μου. Τα ονόματα των οικιςμϊν 

αναφζρονται ςτα ελλθνικά, με τθν μορφι που χρθςιμοποιοφνται ςε επίςθμα 

ζγγραφα απ’ τουσ διμουσ και τισ κοινότθτεσ τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ ςτθν 

Αλβανία, αλλά και όπωσ χρθςιμοποιοφνται ςτον λόγο των πλθροφορθτϊν μου. 

Θ επιλογι τθσ περιοχισ δεν ζγινε τυχαία, αλλά βαςίςτθκε ςε δυο κεντρικοφσ 

άξονεσ. Αφενόσ, θ προςφυγι των παπποφδων μου ςτθν περιοχι το 1941 και θ 

παραμονι τουσ μζχρι τθν δεκαετία του 1980 για λόγουσ πολιτικοφσ, προςδίδει 

ζντονο ενδιαφζρον διερεφνθςθσ για μζνα ςτο παρόν πεδίο. Αφετζρου, το 

ερευνθτικό κενό που διαπιςτϊνεται ςτθν περιοχι του Βοφρκου και ιδιαίτερα ςε ζνα 

κοινωνικό και οικονομικό κζντρο τθσ όπωσ είναι θ κοινότθτα Αλφκου λειτοφργθςε 

ωσ πρόκλθςθ για μζνα. Το κενό αυτό δεν αποτελεί ζνα ςφγχρονο ηιτθμα, αλλά 

ζρχεται απ’ τθν εποχι του κομμουνιςμοφ ςτθν Αλβανία. Ππωσ παρατθρείται, θ 

περιοχι τθσ Δρόπολθσ, που αποτελεί ακόμα και ςιμερα τθν γνωςτότερθ ηϊνθ τθσ 

ελλθνικισ μειονότθτασ και ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων, λειτοφργθςε ωσ 

«βιτρίνα» μιασ τυπικισ εκνικισ μειονότθτασ ςε ζνα «ςοςιαλιςτικό» κράτοσ και 
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ςυγκζντρωνε τα περιςςότερα προνόμια του κρατικοφ μθχανιςμοφ ςτθν Αλβανία Θ 

γεωγραφικι τθσ κζςθ δίπλα ςτα ςφνορα, θ ξενιτιά των Δροπολιτϊν ςτθν Αμερικι 

και θ οικονομικι και πνευματικι υπεροχι τουσ, όπωσ προκφπτει ιςτορικά λόγω του 

εμπορίου, είναι κάποιοι απ’ τουσ λόγουσ που ςυνζβαλαν ςτθν απόλυτθ ταφτιςθ τθσ 

περιοχισ με τθν ελλθνικι μειονότθτα. Αντίκετα, θ περιοχι του Βοφρκου ταυτίςτθκε 

με το αφιγθμα τθσ «πολιτιςμικισ κακυςτζρθςθσ», κάτι που κα αναδειχκεί ςε 

επόμενο κεφάλαιο. 

Ωσ μοναδικι επιςτθμονικι ζρευνα για τον κάμπο του Βοφρκου, κα 

αναφζραμε τθν εργαςία του Αλβανοφ εκνογράφου Σπφρου Σκοφρτθ(Spiro 

shkurti,1987) με τίτλο «Βοφρκοσ: Από εκνογραφικι ματιά», ζργο που δεν ζχει 

μεταφραςτεί ςτα ελλθνικά. Ο ίδιοσ δίδαξε τθν αλβανικι γλϊςςα ςε ςχολεία τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ και το βιβλίο του αποτελεί προϊόν τθσ επιτόπιασ ζρευνάσ του, 

με ςαφι βζβαια ιδεολογικό προςανατολιςμό εξαιτίασ του κρατικοφ ελζγχου, αλλά 

ςυγκεντρϊνει αρκετζσ πλθροφορίεσ. Με τθν κατάρρευςθ του κακεςτϊτοσ 

γράφτθκαν αρκετά βιβλία από διάφορουσ τοπικοφσ λογίουσ, πολιτικοφσ και 

ςυνταξιοφχουσ δαςκάλουσ, με τθν υποςτιριξθ τθσ «Ομόνοιασ» αλλά και του 

Λδρφματοσ Βορειοθπειρωτικϊν Ερευνϊν, με ζδρα τα Γιάννενα, με ςαφι εκνικό 

ιδεολογικό προςανατολιςμό. Ραρά ταφτα, δεν ζχει γίνει ςυςτθματικι επιςτθμονικι 

ζρευνα ςτθν περιοχι και ειδικά για τθν κοινότθτα Αλφκου ςτθν οποία 

επικεντρϊνεται θ παροφςα μελζτθ. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνάσ μου, γινόταν παράλλθλα ζρευνα και 

ςυγγραφι ενόσ βιβλίου τοπικισ ιςτορίασ για τθν κοινότθτα Αλφκου από ζναν πρϊθν 

ζπαρχο τθσ περιοχισ, που διετζλεςε υπεφκυνοσ των πολιτιςτικϊν του χωριοφ κατά 

τθν διάρκεια του κακεςτϊτοσ. Μια προςπάκεια που καλείται να 

επαναδιαπραγματευκεί το παρελκόν τθσ κοινότθτασ ςτο παρόν, αποςκοπϊντασ 

ςτθν ςφγκρουςθ με τα αλβανικά ιςτορικά αφθγιματα για τθν περιοχι και ωσ 

απάντθςθ ςτθν μελζτθ του Spiro Shkurti24. Κατά ςυνζπεια, είναι πολφ ενδιαφζρον 

να δει κανείσ τα αφθγιματα που ςυγκροτοφνται για τθν ίδια περιοχι από δυο 

οργανικοφσ διανοοφμενοσ, που προωκοφν ο κακζνασ μια διαφορετικι πλευρά, με 

πολιτικοφσ όρουσ.  

                                                      
24

 S. Shkurti,      :                    , Tirane, 1987 
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Ωσ προσ τθν μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, επιλζχκθκε μια διεπιςτθμονικι 

προςζγγιςθ, εφαρμόηοντασ κεωρθτικά ςχιματα και χρθςιμοποιϊντασ 

μεκοδολογικά εργαλεία απ’ τθν λαογραφία, τθν κοινωνικι ανκρωπολογία και τθν 

προφορικι ιςτορία. Θ μελζτθ και ςυλλογι των δεδομζνων ςτθρίχτθκε κατά βάςθ 

ςτθν επιτόπια εκνογραφικι ζρευνα (Κυριακίδου Νζςτοροσ,1981:66), (Γκζφου 

Μαδιανοφ, 1997:277) υπό το πρίςμα των ςφγχρονων μεκόδων ποιοτικισ κοινωνικισ 

ζρευνασ(Λυδάκθ,2012). Θ ζρευνα ςτθρίχτθκε εξίςου ςε πρωτογενείσ και 

δευτερογενείσ πθγζσ. Θ ςυλλογι του πρωτογενοφσ υλικοφ ζγινε μζςα από 

ελεφκερεσ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και δόκθκε βαρφτθτα ςτθν καταγραφι 

μαρτυριϊν ηωισ, ςυνδυάηοντασ τθν ανκρωπολογικι κεωρία με τισ ςφγχρονεσ 

προςεγγίςεισ τθσ προφορικισ ιςτορίασ(Ραπαταξιάρχθσ,2003). Ραρά ταφτα, εξαιτίασ 

τθσ ευαιςκθςίασ των κεμάτων, αρκετζσ φορζσ δεν μαγνθτοφϊνθςα τισ ςυνομιλίεσ 

μου με διάφορουσ πλθροφορθτζσ κατόπιν δικισ τουσ επικυμίασ και αρκζςτθκα ςε 

εκνογραφικζσ ςθμειϊςεισ. Στον κατάλογο των πλθροφορθτϊν αναφζρονται τα 

πραγματικά ςτοιχεία των ςυνομιλθτϊν μου και δεν χρθςιμοποιικθκαν ψευδϊνυμα. 

Ωσ δευτερογενείσ πθγζσ επιλζχκθκαν θ υπάρχουςα επιςτθμονικι 

βιβλιογραφία και προγενζςτερεσ ζρευνεσ ςτθν περιοχι τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ, 

κακϊσ και βιβλία τοπικϊν λογίων και δαςκάλων, κοινοτικά και κρατικά αρχεία, 

κακϊσ και ςθμειϊςεισ τοπικϊν ερευνθτϊν, που προςφζρουν μια πλειάδα 

πρωτογενϊν πλθροφοριϊν. Επιπλζον χρθςιμοποιικθκε αρχειακό υλικό απ’ τθν 

αλβανικι τθλεόραςθ, αλλά και απ’ το αρχείο τθσ ΕΤ, για τθν μελζτθ των 

παραςτατικϊν τεχνϊν, των φολκλορικϊν φεςτιβάλ κακϊσ και των ομιλιϊν του 

Χότηα ςτθν Ελλθνικι μειονότθτα. 

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, δίνεται βαρφτθτα ςτθν ιςτορικότθτα των 

φαινομζνων, ακριβϊσ επειδι ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να μελετθκοφν πολιτιςμικζσ 

πρακτικζσ και μεταςχθματιςμοί, ςε μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι φάςθ, που 

ςυνδζεται βζβαια με το κακεςτϊσ Χότηα. Ζτςι αναδεικνφονται ζννοιεσ όπωσ θ 

μνιμθ, θ λικθ, το τραφμα αλλά και ο «μεταςχθματιςμόσ» ωσ πρακτικζσ ςυμβολικισ 

αντίςταςθσ τθσ κοινότθτασ με ςκοπό τθν επιβίωςθ. Θ ςυνάρκρωςθ τθσ ιςτορικισ 

και ανκρωπολογικισ οπτικισ, αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτικισ χριςθσ τθσ 

ετερότθτασ κακϊσ και ςτθν φφανςθ του ερμθνευτικοφ πλαιςίου για τθν μετάβαςθ 
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από ζνα προ-εκνικό κακεςτϊσ ςε ζνα ιδιότυπο ςοςιαλιςτικό ςφςτθμα με 

εκνικιςτικό προςανατολιςμό. 

Ωσ προσ το φφλο των πλθροφορθτϊν, επιλζχκθκε να είναι και άντρεσ και 

γυναίκεσ. Οι άνδρεσ είναι κφριοι πλθροφορθτζσ για ηθτιματα που ανικουν ςτθν 

εξω-οικιακι κακθμερινότθτα, όπωσ θ πολιτικι, ενϊ οι γυναίκεσ είναι φορείσ τθσ 

αφθγθματικισ παράδοςθσ που ςχετίηεται με ηθτιματα τθσ λαϊκισ λατρείασ και των 

τελετουργικϊν. Ωσ ζνα βακμό επετεφχκθ θ ιςορροπία ωσ προσ το φφλο των 

πλθροφορθτϊν, παρά ταφτα εξ αρχισ διαφάνθκε θ δυςκολία αποτφπωςθσ του 

γυναικείου λόγου. Οι γυναίκεσ, αν και κυρίαρχεσ ςτθν ςφαίρα τθσ ςυμβολικισ 

ζκφραςθσ τθσ κοινότθτασ ςτα τελετουργικά δρϊμενα, πολλζσ φορζσ δεν άρκρωναν 

εφκολα λόγο, ι καλφπτονταν απ’ τον λόγο του ςυηφγου τουσ που ςυνικωσ ιταν 

παρϊν. Θ απουςία ανδρϊν απ’ τισ ςυηθτιςεισ, αν και ςπάνιο φαινόμενο, 

αποδείχτθκε ιδιαίτερα χριςιμθ για τθν ανάδειξθ των «γυναικείων φωνϊν». 

Με όρουσ θλικιακοφσ, επιλζχκθκαν άνδρεσ και γυναίκεσ άνω των 65 ετϊν, 

αφοφ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να αποτυπωκοφν πολιτιςμικζσ πρακτικζσ και 

μεταςχθματιςμοί απ’ τθν παγίωςθ του κομμουνιςμοφ ςτθν Αλβανία μζχρι και τθν 

πτϊςθ του και παράλλθλα να αναδειχκοφν επιμζρουσ ταυτότθτεσ που 

αναςυγκροτοφνται ςτον απόθχο τθσ πτϊςθσ του κακεςτϊτοσ ςτισ μζρεσ μασ. 

Βζβαια, δεν αποκλείςτθκε θ ςυηιτθςθ με ανκρϊπουσ νεότερουσ, που αποτζλεςαν 

και αυτοί ςθμαντικοφσ πλθροφορθτζσ για τα τελευταία χρόνια του κακεςτϊτοσ, 

αλλά δόκθκε βαρφτθτα ςε γθραιότερουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ και ιδιαίτερα ςε 

εκείνουσ που δεν μετανάςτευςαν μόνιμα τθν δεκαετία του 1990, αλλά διαβιοφν 

ακόμα ςτθν κοινότθτα.  

Στθν εργαςία αυτι δίνεται βαρφτθτα ςτα ςθμαντικότερα τελετουργικά 

δρϊμενα ςτον κφκλο του χρόνου, που ςυνδζονται με τθν ςυμβολικι ζκφραςθ τθσ 

κοινότθτασ. Ζτςι δεν γίνεται αναφορά ςε όλεσ τισ εκιμικζσ πρακτικζσ τθσ κοινότθτασ, 

αλλά ςτα ςθμαντικότερα ορόςθμα που ςυνδζονται με μεγάλεσ κρθςκευτικζσ 

γιορτζσ, όπου θ κοινότθτα πανθγφριηε ςφςςωμθ, αναδεικνφοντασ τθν τοπικι 

πολιτιςμικι τθσ ταυτότθτα. Ζτςι μελετικθκε θ τελετουργία, θ λαϊκι λατρεία και θ 

«μουςικοχορευτικι παράδοςθ» τθσ περιοχισ, ςε δυο κυρίωσ φάςεισ. Θ πρϊτθ φάςθ 

αποτελεί τθν πρϊιμθ περίοδο του κακεςτϊτοσ, κατά τθν οποία θ λαϊκι λατρεία 

διατθροφςε ςτοιχεία του παρελκόντοσ, χωρίσ τθν ζντονθ παρεμβατικότθτα του 
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κακεςτϊτοσ. Θ δεφτερθ φάςθ ζχει ωσ απαρχι το 1967, όταν δια νόμου 

απαγορεφτθκε θ κρθςκεία και θ λαϊκι λατρεία επθρεάςτθκε κακοριςτικά απ’ τον 

κρατικό παρεμβατιςμό. Βζβαια, ςτθν μελζτθ δεν επικρατεί μια διχοτομικι αντίλθψθ 

των δυο φάςεων ςτθν προςζγγιςθ των πολιτιςμικϊν φαινόμενων, αλλά θ 

«ιςτορικότθτα» ςυντελεί ςτθν κατανόθςθ των μεταςχθματιςμϊν. Επιπρόςκετα, οι 

μεταςχθματιςμοί δεν νοοφνται ωσ πακθτικό αποτζλεςμα θγεμονικϊν ςτάςεων 

ανάμεςα ςε κυβερνϊντεσ και κυβερνοφμενουσ, αλλά ωσ πεδίο διαπραγμάτευςθσ 

ταυτοτιτων και αναςυγκρότθςθσ του παρελκόντοσ ςτο παρόν (Sahlins,2003).  

Ωσ προσ τθν μουςικι καταγραφι, θ ζρευνα ςτόχευςε ςτθν αποτφπωςθ 

κάποιων τελετουργικϊν τραγουδιϊν, ωσ βαςικοφ μζρουσ τθσ τελετουργίασ και 

δείκτθ τθσ κοςμοκεωρίασ τθσ κοινότθτασ. Ππωσ αποτυπϊκθκε και ςε προθγοφμενο 

υποκεφάλαιο, εδϊ θ μουςικι και ο χορόσ αναδεικνφονται ωσ «γεγονότα», κατά 

ςυνζπεια δόκθκε βαρφτθτα ςε τραγοφδια που ςυνδζονταν με κάποιο τελετουργικό 

ςτον κφκλο του χρόνου, με κφριο άξονα τθν ολιςτικι αποτφπωςθ του πλαιςίου τθσ 

επιτζλεςθσ και όχι τθν μουςικολογικι θ χορολογικι τεκμθρίωςθ. Βζβαια θ 

μετανάςτευςθ των περιςςοτζρων κατοίκων, το ςφντομο διάςτθμα τθσ ζρευνασ, το 

θλικιακό και κοινωνικό-ψυχολογικό υπόβακρο των πλθροφορθτϊν που επιβαρφνει 

τθν μνιμθ, αλλά και ο κϊδικασ του πζνκουσ που είναι πολφ βαρφσ ακόμθ και 

ςιμερα ςτθν περιοχι, δεν κα επζτρεπε οφτωσ θ άλλωσ μια πλιρθ αποτφπωςθ του 

τοπικοφ μουςικοφ ρεπερτορίου.  

Επιπλζον, εξαιτίασ διαφόρων δυςκολιϊν και ιδιαίτερα λόγω τθσ 

προχωρθμζνθσ θλικίασ των πλθροφορθτϊν, δεν καταγράφθκαν ομαδικά τα 

τραγοφδια με τον πολυφωνικό τρόπο που επιχωριάηει ςτθν περιοχι, αλλά κατ’ 

άτομο,  λόγω αδυναμίασ μαηικισ μετακίνθςθσ των πλθροφορθτϊν, ενϊ κατά κφριο 

λόγο τραγοφδθςαν γυναίκεσ. Ο ρόλοσ των γυναικϊν ςτθν επιτζλεςθ και τθν 

κοινωνικι αναπαραγωγι τθσ κοινότθτασ και θ ανιςοβαρισ εμπλοκι των δυο φφλων 

ςτισ πολιτιςμικζσ πρακτικζσ, αναδεικνφει μια απόκρυφθ ςχζςθ τθσ γυναίκασ με τον 

δθμόςιο χϊρο, οπότε θ ζμφυλθ προςζγγιςθ τθσ κοινότθτασ διαπερνά όλο το ςϊμα 

του κειμζνου.  
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1.  Η εμφάνιςη του αλβανικού εθνικού κινήματοσ και η δημιουργία 

του «Βορειοηπειρωτικού» ζητήματοσ. Το Ιςτορικό πλαίςιο και το 

εθνολογικό υπόβαθρο των «αμφιςβητούμενων περιοχών». 

 

Ο 19οσ αιϊνασ αποτζλεςε χρονικό ορόςθμο για τθν γζνεςθ των εκνικϊν κινθμάτων 

ςτα Βαλκάνια. Τα κθρφγματα του Ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ που εξαπλϊνονται με 

τθν άνοδο τθσ τάξθσ των εμπόρων, κακϊσ και θ ςυνεχισ υποχϊρθςθ τθσ 

οκωμανικισ αυτοκρατορίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Χερςονιςου του Αίμου, 

αποτζλεςαν καταλυτικοφσ παράγοντεσ ςτθν εξάπλωςθ του νζου μοντζλου του 

ζκνουσ-κράτουσ ςτον χϊρο τθσ Βαλκανικισ. Ο αλβανικόσ εκνικιςμόσ ςυγκροτείται 

χρονικά ωσ ζνα απ’ τα τελευταία κινιματα των Βαλκανίων, παρ’ ότι οι Αλβανοί ςτισ 

απαρχζσ τθσ οκωμανικισ εξάπλωςθσ αντιςτάκθκαν περιςςότερο ςκεναρά και ςε 

μεγαλφτερθ διάρκεια από γειτονικοφσ τουσ λαοφσ.  

Είναι γεγονόσ, ότι θ απομόνωςθ τθσ χϊρασ, εξαιτίασ του δφςβατου 

γεωμορφολογικοφ ανάγλυφου και τθσ ζλλειψθσ οδικϊν δικτφων, δεν ευνοοφςε τθν 

δθμιουργία εμπορικϊν ςχζςεων και τθν διακίνθςθ κεφαλαίων ςε άλλεσ περιοχζσ. Θ 

χϊρα ιταν διθρθμζνθ ςε τζςςερα αυτοδιοικοφμενα βιλαζτια, ενϊ θ ζλλειψθ ενόσ 

μοναδικοφ διοικθτικοφ, οικονομικοφ και κρθςκευτικοφ κζντρου, ωσ ςυνεκτικοφ 

εκνικοφ παράγοντα, λειτοφργθςε ωσ βραχνάσ ςτθν ενότθτα των Αλβανϊν.25 

Αναλογιηόμενοι μάλιςτα πωσ οι εκνικιςμοί ςτθρίχτθκαν ςτο αφιγθμα των κοινϊν 

πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ λαοφ για να αποτελεί «ζκνοσ», απαντϊνται 

αρκετά ερωτιματα για τθν κακυςτζρθςθ του αλβανικοφ εκνικιςμοφ. Οι Αλβανοί 

χωρίηονται ςε δυο ομάδεσ, τουσ Γκζγκθδεσ ςτον Βορρά και τουσ Τόςκθδεσ ςτον 

Νότο με αρκετζσ μάλιςτα πολιτιςμικζσ διαφοροποιιςεισ κατά τόπουσ. Στον Βορρά 

επικρατεί θ Μουςουλμανικι κρθςκεία και ο Κακολικιςμόσ, ενϊ ςτον Νότο 

ςθμαίνουςα κζςθ ζχουν οι Μπεχταςιδεσ και οι Ορκόδοξοι(Αλβανοί, Ζλλθνεσ, 

Βλάχοι).26 Θ κρθςκεία δεν εξυπθρετοφςε ωσ ςυνεκτικόσ κρίκοσ, ενϊ οι επιμζρουσ 

ομάδεσ των Αλβανϊν, που λειτουργοφςαν ωσ αυτόνομεσ φάρεσ, λειτουργοφςαν 

                                                      
25

 Piro Misha, «Το εφεφρθμα του Εκνικιςμοφ: Μφκοσ και αμνθςία», Αλβανικζσ ταυτότθτεσ: Μφκοσ 
και ιςτορία, Ραπαηιςθ, 2012, ςελ 55-82. 
26

 Βλ. περιςςότερα, M.Vickers, Οι Αλβανοί, Οδυςςζασ, 1997. 
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ανταγωνιςτικά μεταξφ τουσ.  «…Στθν εξιδανικευμζνθ εικόνα του Σκζντερμπεθ 

(αποκομμζνθ από το ιςτορικό πλαίςιο και ωτιαγμζνθ ςτα μζτρα τθσ εκνικισ 

μυκολογίασ) οι Αλβανοί εκνικιςτζσ ζβριςκαν τα παραδείγματα τθσ ενότθτασ, τθσ 

πίςτθσ προσ τθν πατρίδα, τθσ αντίςταςθσ και τθσ πολεμικισ αρετισ. 

Θ εικόνα του Σκζντερμπεθ ωιλοτεχνείται με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ κάκε κρθςκευτικι 

του προτίμθςθ να ζχει περικωριακι κζςθ ςε ςχζςθ με τον αγϊνα του υπζρ του 

ζκνουσ και τθν πατρίδα…»27 

Επιπλζον, είναι ςαφζσ πωσ θ οκωμανικι εκπαιδευτικι πολιτικι ςυνετζλεςε 

ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ «εκνικισ αφφπνιςθσ» των Αλβανϊν. Αφενόσ, θ γλϊςςα, που 

αποτζλεςε τελικά τον κφριο ςυνδετικό παράγοντα, δεν είχε γραφι και αφετζρου, 

ςτθν περιοχι δεν υπιρχαν αλβανικά ςχολεία. Οι Μουςουλμάνοι Αλβανοί 

φοιτοφςαν ςε τουρκικά ςχολεία, ενϊ οι Χριςτιανοί όλων των εκνοτικϊν ομάδων 

φοιτοφςαν ςε ελλθνικά ςχολεία υπό τθν επίβλεψθ του Ρατριαρχείου. Μάλιςτα, θ 

φπαρξθ ελλθνικϊν ςχολείων ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Νότου τθσ Αλβανίασ 

χρθςιμοποιείται ακόμα και ςιμερα ωσ «πειςτιριο» ελλθνικότθτασ τθσ περιοχισ και 

όχθμα διεκδίκθςθσ ςτουσ ελλθνικοφσ εκνικιςτικοφσ κφκλουσ. Άλλωςτε, εκτόσ απ’ το 

οκωμανικό κράτοσ, υπιρξε ςκεναρι αντίςταςθ ςτθν εξάπλωςθ τθσ αλβανικισ ωσ 

γραπτισ γλϊςςασ, αλλά και ςτθν μετάφραςθ των ορκόδοξων ακολουκιϊν ςτα 

αλβανικά, απ’ το Ρατριαρχείο που προιγαγε ελλθνικά ςυμφζροντα ςτθν περιοχι. 

Το γόθτρο τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθρίχτθκε ςτο γεγονόσ ότι αποτελοφςε γραπτι 

γλϊςςα και θ γνϊςθ τθσ οδθγοφςε ςε ανϊτερεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και 

κοινωνικι ανζλιξθ. Ζκδθλο παράδειγμα είναι και θ φοίτθςθ αρκετϊν Αλβανϊν 

πρωτεργατϊν του εκνικοφ κινιματοσ, όπωσ ο Ναΐμ Φράςερι, ςε ελλθνικά ςχολεία. 

Ππωσ ςε όλα τα εκνικά κινιματα, ζτςι και ςτο Αλβανικό, φαίνεται ότι  

πρωτεργάτεσ του ιταν τα μζλθ μιασ πνευματικισ ελίτ τθσ διαςποράσ, με ςαφείσ 

επιρροζσ απ’ το κίνθμα του ρομαντιςμοφ που αναπτυςςόταν ςτθν Δυτικι Ευρϊπθ. 

Αυτό όμωσ ζμελε να αλλάξει μετά τθν ιττα τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ ςτον 

ρωςοτουρκικό πόλεμο και τθν βακμιαία υποχϊρθςθ των Οκωμανϊν απ’ τθν 

Βαλκανικι με θχθρζσ εδαφικζσ απϊλειεσ. Το ςυνζδριο του Βερολίνου το 1878, που 

                                                      
27

Γκ. Καπλάνι, «Κρθςκεία και Αλβανικι Εκνικι Ταυτότθτα(Μφκοι και πραγματικότθτεσ)», 
Ρανεπιςτθμιακζσ ςθμειϊςεισ για το μάκθμα: Λςτορία και Ρολιτιςμόσ τθσ Νεότερθσ Αλβανίασ, 
επιμζλεια Λάμπροσ Μπαλτςιϊτθσ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, 2012, ςελ 31-43. 
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ωσ ςκοπό είχε τθν ανατροπι τθσ ςυνκικθσ του Αγίου Στεφάνου, δεν προζβαλε 

καμία διάκεςθ των Μεγάλων Δυνάμεων να εγείρουν «Αλβανικό ηιτθμα». Ζτςι, το 

ίδιο ζτοσ με τθν ςυμβολι τθσ Λταλίασ και τθν ανοχι τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, 

δθμιουργείται ςτο Κοςςυφοπζδιο αλλά με ζδρα τθν Κωνςταντινοφπολθ, θ 

«Αλβανικι Ζνωςθ για τα δικαιϊματα του Αλβανικοφ ζκνουσ»(Λίγκα του Ρρίηρεν). 

Θ Ζνωςθ είχε ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ςυνζνωςθσ των «αλβανικϊν 

εδαφϊν», που κατά τθν γνϊμθ τουσ μζχρι τότε ιταν διθρθμζνα ςτα βιλαζτια 

Σκόδρασ, Κοςςυφοπεδίου, Μοναςτθρίου και Λωαννίνων, ςε ζνα βιλαζτι υπό τθν 

επικυριαρχία τθσ Ρφλθσ.28 Θ μετζπειτα κατάρρευςθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ 

κατά τουσ βαλκανικοφσ πολζμουσ, οδιγθςε τουσ Αλβανοφσ ςτθν διεκδίκθςθ 

ανεξάρτθτου αλβανικοφ κράτουσ. Με τθν υποςτιριξθ λοιπόν των δφο μεγάλων 

δυνάμεων, το 1912 δθμιουργείται ςτθν Αυλϊνα «εκνικι ςυνζλευςθ» απ’ τον 

βουλευτι του Οκωμανικοφ κοινοβοφλιο Λςμαιλ Κεμάλ, θ οποία διακθρφςςει τθν 

ανεξαρτθςία τθσ Αλβανίασ. Το νζο κράτοσ αναγνωρίηεται απ’ τθν πρεςβευτικι 

ςυνδιάςκεψθ ςτο Λονδίνο τον Μάθ του ίδιου ζτουσ, ενϊ οι Αλβανοί αντιπρόςωποι 

τθσ κυβζρνθςθσ προβάλουν διεκδικιςεισ επί εδαφϊν του Κοςςυφοπεδίου, των 

Σκοπίων, του Μοναςτθρίου, τθσ περιοχισ βορειοδυτικά τθσ Καςτοριάσ, ανατολικά 

του Μετςόβου μζχρι τον Αμβρακικό, αιτιματα δθλαδι που είχαν τεκεί ςτθν Λίγκα 

τθσ Ρριηρζνθσ το 1878.29 

Τον Νοζμβρθ του 1912 παράλλθλα, ο Σπφροσ Σπυρομίλιοσ αποβιβάηεται 

ςτθν περιοχι τθσ Χιμάρασ, κζτοντασ τθν υπό ελλθνικό ζλεγχο, ενϊ τον Μάρτθ του 

1913 ο ελλθνικόσ ςτρατόσ, μετά τθν κατάλθψθ των Λωαννίνων, προελαφνει 

βορειότερα. Τον Σεπτζμβρθ του ίδιου ζτουσ ςυγκροτείται επιτροπι των μεγάλων 

δυνάμεων για να κακορίςει τα ςφνορα μεταξφ των δφο χωρϊν. Θ επιτροπι απ’ τθν 

πρϊτθ ςτιγμι δυςκολεφτθκε ςτθν οριοκζτθςθ των εκνικϊν ταυτοτιτων, εξαιτίασ 

του ςφνκετου εκνολογικοφ μωςαϊκοφ που ςυνάντθςε αλλά και των ρευςτϊν 

ταυτοτιτων και ςυνειδιςεων των πλθκυςμϊν. Ραρατθρικθκε μάλιςτα εςωτερικι 

διαφοροποίθςθ ςτουσ κόλπουσ των ίδιων ομάδων, ιδιαίτερα ςτουσ εκνοτικά 

Αλβανοφσ, εξαιτίασ του ςυςτιματοσ των millet τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, 
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 Κεοφάνθσ Μαλκίδθσ, Πψεισ του Αλβανικοφ εκνικοφ ηθτιματοσ, εκδόςεισ Λ.Β.Ε, Λωάννινα 2006, ςελ 
7 
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 Λάςκαρθσ Σ, Διπλωματικι ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ, 1814-1914, Ακινα 1936, ςελ 335. 
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όπου οι εκνοτικζσ ομάδεσ διαφοροποιοφνταν ανάλογα με το κριςκευμα  ςτο οποίο 

ανικαν.30  

Αρκετά ιταν τα τεχνάςματα και τθσ ελλθνικισ πλευράσ για τθν εξάπλωςθ τθσ 

ςφαίρασ επιρροισ ςε όλθ τθν Νότια Αλβανία, ακόμα και ςε μθ ελλθνόφωνεσ 

περιοχζσ. Για παράδειγμα, ςτθν Κορυτςά μεταφζρκθκαν κάτοικοι με ςαφείσ οδθγίεσ 

για τθν γλϊςςα που κα μιλοφν και τα επιχειριματα που κα εγείρουν ςτθν επιτροπι 

χάραξθσ των ςυνόρων, ενϊ οι Βλάχοι τθσ περιοχισ κλικθκαν να μιλοφν μόνο τθν 

ελλθνικι γλϊςςα ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ.31Οι ορκόδοξοι Αλβανοί που ανικαν ςτο 

Rum millet, ταυτίηονταν με τουσ υπόλοιπουσ ορκοδόξουσ τθσ περιοχισ 

(Ελλθνόφωνουσ, Βλαχόφωνουσ) και κάτω απ’ τθν επιρροι του πατριαρχείου, αλλά 

και τθσ ελλθνικισ παιδείασ που ικμαηε ςτθν περιοχι με τθν παρουςία ελλθνικϊν 

ςχολείων, άρχιηαν να διαμορφϊνουν ελλθνικι εκνικι ςυνείδθςθ. Ιδθ ο Ακανάςιοσ 

Ψαλίδασ, διά χειρόσ Κοςμά Κεςπρωτοφ, ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, διαιρεί τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ ςε: 

α) Γραικοφσ Χριςτιανοφσ, που τουσ τοποκετεί ςε όλα τα δυτικά χωριά τθσ 

Δρόπολθσ ωσ τθν Δερβιτςάνθ (εκτόσ από δφο), ςε όλα τα ανατολικά χωριά τθσ ίδιασ 

κοιλάδασ (εκτόσ από τρία), ςε επτά μεγάλα και αρκετά μικρά χωριά του Δελβίνου 

και ςε τρία χωριά τθσ Χιμάρασ. 

β) Αλβανοφσ Χριςτιανοφσ, ςτα βόρεια και βορειοανατολικά χωριά τθσ 

Δρόπολθσ (περιοχζσ Λιτηουριάσ και ίηασ), ςε οριςμζνα χωριά του Δελβίνου, τθσ 

Χιμάρασ, τθσ Ρρεμετισ και τθσ Κολόνιασ κακϊσ και 20 περίπου χωριά τθσ Κορυτςάσ. 

γ) Αλβανοφσ Τοφρκουσ, δθλαδι Μουςουλμάνουσ, που καλφπτουν εκτόσ 

ελαχίςτων εξαιρζςεων το υπόλοιπο ζδαφοσ.32 

 

Τον Δεκζμβρθ του 1913, με το ςφμφωνο τθσ Φλωρεντίασ, επιδικάηεται όλο 

το βόρειο κομμάτι τθσ Θπείρου ςτο πριγκιπάτο τθσ Αλβανίασ και οι Μεγάλεσ 

Δυνάμεισ με τελεςίγραφο ηθτοφν απ’ τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ τθν απόςυρςθ των 

ελλθνικϊν ςτρατευμάτων απ’ τθν περιοχι. Ο Βενιηζλοσ κάνει δεκτό το αίτθμα, 
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προςμζνοντασ τθν εφνοια των Μεγάλων Δυνάμεων ςτο ηιτθμα των βορείων νιςων 

του Αιγαίου, που εποφκαλμιοφςε το οκωμανικό κράτοσ. Τον Φεβρουάριο του 1914 

εκδθλϊνεται ςτθν περιοχι κίνθμα που ανακθρφςςει τθν «Αυτόνομθ δθμοκρατία τθσ 

Βορείου Θπείρου» ςτο Αργυρόκαςτρο, απ’ τον Γεϊργιο Χρθςτάκθ Ηωγράφο, πρϊθν 

υπουργό εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ, φζρνοντασ ζτςι για πρϊτθ φορά ςτο προςκινιο 

το «Βορειοθπειρωτικό ηιτθμα». Ο αλυτρωτικόσ όροσ «Βόρεια Ιπειροσ» 

χαρακτθρίηει πια τα εδάφθ που ακόμα διεκδικοφνταν απ’ τθν Ελλάδα. Στο αυτόνομο 

κράτοσ υπάγονταν οι περιοχζσ Αργυροκάςτρου, Δελβίνου, Αγίων Σαράντα, Χιμάρασ, 

Ρρεμετισ, Ερςζκασ. Το ελλθνικό κράτοσ δεν υποςτιριξε αρχικά τθν αυτονομία τθσ 

περιοχισ, φοβοφμενο αντιδράςεισ των ξζνων δυνάμεων, ενϊ τον Μάιο του ίδιου 

ζτοσ υπογράφεται το Ρρωτόκολλο τθσ Κζρκυρασ ανάμεςα ςτον Ηωγράφο και τον 

πρίγκιπα Βιντ τθσ Αλβανίασ, όπου αναγνϊριηε τθν αυτονομία. 

Οι εδαφικζσ διεκδικιςεισ απ’ τθν ελλθνικι πλευρά ςτθρίχτθκαν αρχικά ςτθν 

επίκλθςθ αρχαίων ςυγγραφζων και γεωγράφων, οι οποίοι οριοκετοφςαν τθν 

Ιπειρο μζχρι τον ποταμό Γενοφςο. Ο ποταμόσ αποτελεί όριο κατ’ ουςία ανάμεςα 

ςτον κακολικό Βορρά και τον ορκόδοξο Νότο, κάτι που κατά καιροφσ άλλαηε 

ςυνεχϊσ, ιδιαίτερα μετά τον εξιςλαμιςμό του μεγαλφτερου ποςοςτοφ των Αλβανϊν, 

κατά τον 17ο αιϊνα.33 Ραρά ταφτα, θ διερεφνθςθ των ορίων και θ εννοιολόγθςθ τθσ 

«Θπείρου», κυρίωσ ςτθρίχτθκε ςε εδαφικζσ βλζψεισ των δφο κρατϊν παρά ςε 

επιςτθμονικά ςυμπεράςματα. Είναι εμφανζσ, ότι ςτισ περιςςότερεσ ζρευνεσ 

χρθςιμοποιικθκαν νεωτερικοί όροι για τθν ερμθνεία του παρελκόντοσ τθσ Θπείρου, 

ενϊ οι ταυτότθτεσ δεν νοοφνται ωσ ιςτορικά ςυγκροτθμζνεσ και ρευςτζσ μζςα ςτθν 

ιςτορία, αλλά ωσ προαιϊνιεσ, αναλλοίωτεσ και «φυςικζσ»34. 

Τον Οκτϊβρθ του 1914, με το ξζςπαςμα του Α’ Ραγκοςμίου Ρολζμου ο 

ελλθνικόσ ςτρατόσ ειςιλκε ςτθν περιοχι, ωσ παράγοντασ ςτακεροποίθςθσ. Το 1916 

θ περιοχι ςυμμετζχει ςτισ βουλευτικζσ εκλογζσ, εκλζγοντασ 16 εκπροςϊπουσ, ενϊ 

τον Μάρτιο με βαςιλικό διάταγμα ανακθρφςςεται θ ζνωςι τθσ με τθν Ελλάδα. Με 

τθν εμφάνιςθ του Εκνικοφ Διχαςμοφ και τθν διαίρεςθ τθσ χϊρασ, ςτθν περιοχι 

ειςβάλουν ιταλικά και γαλλικά ςτρατεφματα, ενϊ το 1921 θ περιοχι επιδικάηεται 

οριςτικά  ςτο αλβανικό κράτοσ. Τθ βραχφβια μοναρχία (1914-1925) διαδζχκθκε θ 

                                                      
33

 Κοκολάκθσ Μιχ., Το φςτερο Γιαννιϊτικο Ραςαλίκι, Ακινα,2003, 27-34. 
34
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ακόμθ πιο βραχφβια πρϊτθ αλβανικι Δθμοκρατία (1925–1928), που 

αντικαταςτάκθκε από νζα μοναρχία (1928–1939) με βαςιλιά τον 

αυτοανακθρυχκζντα Αχμζτ Ηόγκου. Με το ξζςπαςμα του Βϋ Ραγκοςμίου πολζμου, θ 

Αλβανία καταλαμβάνεται απ’ τθν Λταλία και μετατρζπεται ςε ιταλικό προτεκτοράτο. 

Το 1943 περνά ςτα χζρια τθσ Ναηιςτικισ Γερμανίασ, ενϊ ςτα Τίρανα ςχθματίηεται 

κυβζρνθςθ απ’ το “Balli kombetar” (εκνικό μζτωπο), εκνικιςτικι αντιςταςιακι 

ομάδα που πολζμθςε κατά τθσ Λταλίασ και ςτθν ςυνζχεια ςυμμάχθςε με τον 

ναηιςτικό άξονα. 

Κατά τθν διάρκεια του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου του 1940, ο ελλθνικόσ 

ςτρατόσ καταλαμβάνει τθν περιοχι, αλλά αποχωρεί με τθν επζλαςθ των ναηιςτικϊν 

δυνάμεων ςτθν Βαλκανικι και τθν ςυνκθκολόγθςθ Τςολάκογλου.35 Θ ελλθνικι 

μειονότθτα ςυμμετζχει ενεργά ςτθν αλβανικι αντίςταςθ ςε δυο διαφορετικά 

μζτωπα. Το 1943 ςυγκαλείται το ςυνζδριο τθσ Μεμόραχθσ απ’ το ΕΑΜ τθσ 

ελλθνικισ μειονότθτασ, όπου ο Λευτζρθσ Τάλλιοσ υποςτιριξε το ενιαίο μζτωπο με 

το αλβανικό ΕΑΜ, αναδεικνφοντασ τα εχζγγυα του «Χάρτθ του Ατλαντικοφ» που 

ανζφερε: «Οι εκνικζσ μειονότθτεσ κα αγωνιςτοφν ςτο πλευρό των λαϊν των κρατϊν 

που ανικουν και μετά τον πόλεμο κα αποωαςίςουν οι ίδιεσ για τθν τφχθ τουσ»36. 

Στθν αντίπερα όχκθ βρζκθκε μια ομάδα «αλυτρωτιςτϊν», με κφριο εκπρόςωπο των 

Λευτζρθ Γκουβζλθ, που προχϊρθςαν ςτθν δθμιουργία ενόσ ανεξάρτθτου αρχθγείου 

ςτα χωριά των ιηϊν, επθρεαςμζνοι από ομάδεσ του ΕΔΕΣ που κινοφνταν ςτθν 

περιοχι. Ταυτόχρονα ςτθν επαρχία Βοφρκου ςυγκροτείται μια ομάδα ςυμμαχικι 

προσ τον ΕΔΕΣ με κφριουσ εκπροςϊπουσ τον Κφμιο Λϊλθ απ’ το Τςαοφςι και τον 

Ραπά Ανδρζα Λωαννίδθ απ’ το Αλφκου. 

Με τθν λιξθ του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου τθν εξουςία αναλαμβάνει ο 

αρχθγόσ των παρτιηάνικων ομάδων και γενικόσ γραμματζασ του νεοςφςτατου Κ.Κ.Α( 

Κομμουνιςτικό Κόμμα Αλβανίασ)Ενβζρ χότηα, ανακθρφςςοντασ, τον Λανουάριο του 

1946, τθν χϊρα ςε λαϊκι δθμοκρατία και απαγορεφοντασ τθν φπαρξθ άλλου 

κόμματοσ. Ζτςι ςταματάει πια κάκε επικοινωνία και μετακίνθςθ των πλθκυςμϊν 

ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων, που μζχρι τθν λιξθ του Βϋ Ραγκοςμίου κινοφνταν 

                                                      
35

 Συλλογικό, Ο Ελλθνιςμόσ τθσ Αλβανίασ, Σιδζρθ, 1995,κεφάλαιο 1
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ελεφκερα. Ο ίδιοσ διατάηει τθν ςφλλθψθ, φυλάκιςθ ι και εκτζλεςθ όςων 

ςυνεργάςτθκαν με τουσ Βρετανοφσ και τουσ Αμερικάνουσ και ιδιαίτερα των μελϊν 

του Bali Combetar, που ςυνεργάςτθκαν με τισ ναηιςτικζσ δυνάμεισ. Το 1967 θ 

Αλβανία ανακθρφςςεται ςε ακεϊςτικό κράτοσ και οι κλθρικοί όλων των δογμάτων 

διϊκονται ωσ εχκροί του λαοφ και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ωσ πράκτορεσ των ξζνων 

δυνάμεων. Οι ςτίχοι του Ράςκο Βάςα, «θ κρθςκεία των Αλβανϊν είναι ο 

αλβανιςμόσ» και το Μαρξιςτικό δόγμα «κρθςκεία, όπιο του λαοφ», ςυνδυάηονται 

διαμορφϊνοντασ μια αφομοιωτικι πολιτικι, ςτθν καταςκευι του “Homo 

Sosialisticus” αλλά και του ςφγχρονου Αλβανοφ.  

Το νζο κακεςτϊσ λειτουργεί ωσ ζνασ ιδιότυποσ εκνικιςμόσ, παρά τθν 

μαρξιςτικι ςυγκρότθςθ των κρατικϊν δομϊν και τθν ςφμπλευςθ τθσ Αλβανίασ με 

τθν Σοβιετικι Ζνωςθ και αργότερα με τθν Κίνα. Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, οι 

προπολεμικζσ επικλιςεισ ςτον «Χάρτθ του Ατλαντικοφ» δεν τθρικθκαν απ’ το νζο 

ςφςτθμα και όλεσ οι εκνοπολιτιςμικζσ ομάδεσ κλικθκαν να ενταχκοφν ςτθν 

Σοςιαλιςτικι Αλβανία με τουσ όρουσ των «νικθτϊν». Ο Χότηα ακολουκεί τθν 

πεπατθμζνθ όλων των προγενζςτερων εκνικιςμϊν των Βαλκανίων, δίνοντασ πνοι 

ςτθν ςυγκρότθςθ και αναπαραγωγι νζων αλλά και παλαιότερων «εκνικϊν μφκων», 

χτίηοντασ μια νζα ενιαία αλβανικι εκνικι ταυτότθτα. «…Καλλιεργεί και  

ςυςτθματικά προωκεί τθν προςωπολατρία και τθν αρχι του ενόσ ανδρόσ. Οι δεκαζξι 

τόμοι τθσ Αυτοβιογραωίασ του, γίνονται υποχρεωτικι διδακτζα φλθ ςτα ςχολεία. Ο 

Χότηα, ι κείοσ Εμβζρ, όπωσ απαιτεί να τον αποκαλοφν, ξαναγράωει τθν ιςτορία τθσ 

Αλβανίασ με κεντρικό και μοναδικό πρωταγωνιςτι τον ίδιο. Αυτοβιογραωείται ωσ  

πατζρασ του αλβανικοφ κομμουνιςμοφ, ιδρυτισ του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ 

Αλβανίασ και  μοναδικόσ θγζτθσ τθσ αντίςταςθσ κατά Λταλϊν και Γερμανϊν…»37 

Μεταπολεμικά, ςτισ αναγνωριςμζνεσ απ’ το κακεςτϊσ μειονοτικζσ ηϊνεσ, 

υπιχκθςαν οι «100» ελλθνορκόδοξοι οικιςμοί κυρίωσ γφρω απ’ το Αργυρόκαςτρο 

και τουσ Αγίουσ Σαράντα, ενϊ οι αντίςτοιχεσ πόλεισ με ςθμαντικι παρουςία 

ελλθνόφωνου πλθκυςμοφ δεν είχαν τθν ίδια αντιμετϊπιςθ. Απ’ τθν μειονοτικι ηϊνθ 

εξαιρζκθκε θ περιοχι τθσ Χιμάρασ(τα τρία ελλθνόφωνα χωριά) κακϊσ και θ Νάρτα, 

με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν αντίςτοιχα ελλθνικά ςχολεία ςε αυτζσ τισ 

                                                      
37
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περιοχζσ. Μάλιςτα, όςοι βρζκθκαν εκτόσ των μειονοτικϊν ηωνϊν, είτε λόγω 

ςπουδϊν, εργαςίασ, ι εξωγαμίασ, ιδιαίτερα ςε μεικτοφσ γάμουσ, ζχαςαν 

ουςιαςτικά τθν μειονοτικι τουσ ταυτότθτα και εντάχκθκαν πλιρωσ ςτθν αλβανικι. 

Θ ελλθνικι μειονότθτα, παρ’ ότι φαίνεται να αναγνωρίηεται ωσ εκνικι μειονότθτα 

απ’ τισ απαρχζσ του ςφγχρονου αλβανικοφ κράτουσ, αποτελεί ακόμα και ςιμερα 

πεδίο παραγωγισ ςυγκροφςεων και διεκδικιςεων ανάμεςα ςτα δυο κράτθ, με 

ιδιαίτερεσ εντάςεισ τθν περίοδο του Χοτηικοφ κακεςτϊτοσ που μελετάται εδϊ. Θ 

ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ κοντά ςτθν ςυνοριακι γραμμι, θ ταφτιςθ τθσ 

μειονότθτασ με τθν εκνικι ταυτότθτα ενόσ όμορου κράτουσ και θ αίςκθςθ τθσ 

«υποχρζωςθσ» προςταςίασ τθσ μειονότθτασ απ’ τθν «μθτζρα πατρίδα», 

αποτζλεςαν τα κφρια αγκάκια ςτθν διαχείριςθ του ελλθνιςμοφ τθσ Αλβανίασ, 

γεγονόσ που κα αποτυπωκεί και ςτθν ςυνζχεια. 

 



33 
 

 

2.  Στον κάμπο του Βούρκου. Το Αλύκου ανάμεςα ςτον 

μύθο και την ιςτορία. 

 

Α. Ο Τόποσ και οι άνθρωποι 

 

Διαςχίηοντασ κανείσ τον αυτοκινθτόδρομο μεταξφ Κονίςπολθσ και Δελβίνου, ςτα 

δυο χιλιόμετρα δεξιά κα αντικρφςει ςκαρφαλωμζνο ςε ζναν χαμθλό λόφο το χωριό 

Αλφκου38, 6.5 χιλιόμετρα ανατολικά τθσ πόλθσ των Αγίων Σαράντα. Το χωριό 

ςιμερα υπάγεται ςτον διμο Φοινίκθσ, που προζκυψε μετά τθν ςυνζνωςθ  πζντε 

πρϊθν επαρχιϊν: Λιβαδειάσ, Δίβρθσ, Αλφκου, Μεςοποτάμου, Φοινίκθσ, ενϊ κατά το 

παρελκόν αποτζλεςε διοικθτικό κζντρο τθσ ομϊνυμθσ επαρχίασ που ιδρφκθκε το 

199239. Κατά τθν Οκωμανικι περίοδο το χωριό υπαγόταν ςτον καηά του Δελβίνου, 

ενϊ μετά τθν διακιρυξθ τθσ Αλβανίασ ςε «Λαϊκι Δθμοκρατία» εντάχκθκε ςτθν 

νομαρχία των Αγίων Σαράντα. 

Σφμφωνα με τον αλβανό ιςτορικό Apostol Pango40, το χωριό πιρε το όνομα 

του από κάποιον αγά Αλι που το αγόραςε ωσ τςιφλίκι ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, 

γεγονόσ ςτο οποίο ςυνθγοροφν και Ζλλθνεσ μελετθτζσ του χϊρου όπωσ ο Γρθγόρθσ 

Κατςαλίδασ, που αναφζρει το χωριό ωσ «Αλικου», που θ γραφι του παραπζμπει ςε 

οκωμανικό ανκρωπωνφμιο41. Τα περιςςότερα ελλθνόφωνα χωριά ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι του Βοφρκου είχαν αγοραςτεί ωσ τςιφλίκια από Μουςουλμάνουσ μπζθδεσ, 

γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςτα τοπωνφμια των οικιςμϊν που ςυνικωσ είναι 

οκωμανικά ονόματα(Μεμοφςμπεθ, Καραλιμπεθ, Καςθμαλάιμπεθ κ.α). Οι κάτοικοι 

ςιμερα αναφζρονται ςτο χωριό ςτθν γενικι πτϊςθ ωσ Αλφκου και όχι Αλφκο, 

γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν ταφτιςθ του ονόματοσ του χωριοφ με κάποιο 

πρόςωπο που το είχε υπό τθν ιδιοκτθςία του. Αυτό εμφανίηεται και ςτο ζργο του 

                                                      
38
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Αραβαντινοφ, αφοφ ςτουσ πίνακεσ με τα δθμογραφικά ςτοιχεία των οικιςμϊν το 

χωριό αποτυπϊνεται ωσ «Αλικου» και δίπλα απ’ αυτό ςε παρζνκεςθ τοποκετείται 

θ λζξθ «του», παραπζμποντασ ςε ιδιοκτιτθ τςιφλικά. 

Το Αλφκου, ςφμφωνα με τον Γρθγόρθ Κατςαλίδα(1994: 63), παρουςιάηεται 

ωσ «Αλικου»  και ςε κατάςτιχο τθσ Μονισ Αγζλαςτου, όπου μνθμονεφονται 

τεκνεϊτεσ πιςτοί από 76 χωριά και απ’ τισ δυο πλευρζσ των ςυνόρων. Το χωριό  

εμφανίηεται ςτθν ςελίδα 114 και φαίνεται να μνθμονεφονται ζντεκα άτομα. Θ 

προβλθματικι του ςυγγραφζα τίκεται ςτθν χρονολόγθςθ του αρχείου, αφοφ θ 

μοναδικι θμερομθνία που βρίςκεται ςτο κατάςτιχο ςφμφωνα με τον Κατςαλίδα, 

είναι το 1821. Ο ίδιοσ αποκλείει το γεγονόσ το κατάςτιχο να γράφτθκε μζςα ςτο ίδιο 

ζτοσ, αφοφ δεν παρατθρείται κάποια επιδθμία θ οποία κα δικαιολογοφςε τζτοιο 

μαηικό κάνατο. Θ φπαρξθ μάλιςτα Χριςτιανικϊν ονομάτων απ’ το χωριό Ραλιαυλι 

του Δελβίνου, που εξιςλαμίςτθκε κατά τον 18ο αιϊνα ςφμφωνα με τον Filippson, 

τοποκετεί τθν δθμιουργία του κατάςτιχου ςτον 17ο αιϊνα καταλιγει ο Κατςαλίδασ,  

χωρίσ βζβαια να υπάρχει περαιτζρω ιςτορικι τεκμθρίωςθ. 

Σφμφωνα με τθν προφορικι παράδοςθ, το χωριό ονομάςτθκε ζτςι λόγω τθσ 

φπαρξθσ αλυκϊν χαμθλά ςτον κάμπο, όπου οι κάτοικοι ζβγαηαν ορυκτό αλάτι από 

λιμνάηοντα υφάλμυρα νερά που προζρχονταν απ’ τθν περιοχι τθσ καλαςςοποφλασ. 

Ο δάςκαλοσ Γιϊργοσ Χαρίςθσ μου διθγικθκε πωσ ζνασ γζροντασ απ’ το χωριό 

Δρόβιανθ, του επιβεβαίωςε τθν εξόρυξθ αλατιοφ ςτον κάμπο του Βοφρκου, κακϊσ 

από εκεί προμθκεφονταν το αλάτι και τα χωριά των ιηϊν. Θ δικαιολόγθςθ του 

ονόματοσ του οικιςμοφ απ’ τθν φπαρξθ αλυκϊν, ιταν ςτακερι απάντθςθ μεταξφ 

όλων των Αλυκιωτϊν που ερωτικθκαν. «Μου λζγε αυτόσ ο Δροβιανίτθσ. Άκου 

Γιϊργο, αν είχε ακοφςεισ εδϊ πζρα ιταν ζνα χωριό και είχε ανοίξει ζνα ορυχείο του 

αλατιοφ. Ρου είναι θ Μπίςτριςα, τον λόγγο που λζνε αυτοί. Εκεί ιταν και ςτρατόσ. 

Ζχει ανοίξει ζνα αυτό και ζβγαηαν αλάτι. Εμείσ πιο πάνω ςτθ Δρόβιανθ, περνοφςε 

ζνα ρυάκι και είδαμε ςκάωτοντασ(…)Και τότε μου λζει εςκάωταμε εδϊ και ζβγαηαμε 

ορυκτό αλάτι και το πουλοφςαμε. Ενϊ τότεσ ζπαιραμε απ’ το Βοφρκο που το λζγανε. 

Από τ’ Αλφκου. Το είχε ακουςτό, δεν το χω ηιςει. Δεν ζχω ιδεί τθ κάλαςςα. Το χω 

ακουςτό. Και μεταδόκθκε ςτ’ εμάσ και τον ρόλο αυτό του αλατιοφ τον πιραμε εμείσ 

μου λζει.»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου) 
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Τθν τρίτθ εκδοχι για το όνομα του χωριοφ δίνει ο Ρουκεβίλ42, ο οποίοσ κατά 

το πζραςμα του ςτθν Ιπειρο το 1804 επιςκζφτθκε τθν ευρφτερθ περιοχι. Ο ίδιοσ 

διθγείται πωσ μετά τθν ατυχι προςπάκειά του να φτάςει ςτθν Φοινίκθ, πζραςε απ’ 

το χωριό «Αλεποφ», που ιταν χτιςμζνο ςε ζναν γιλοφο και αποτελοφνταν από 

διάφορουσ μαχαλάδεσ. Τα δυο πρϊτα τμιματα μασ πλθροφορεί ότι ονομάηονταν 

«Τςάουσ», όνομα που παραπζμπει ςτο ςθμερινό χωριό Τςαοφςι που βρίςκεται 

δίπλα απ’ το χωριό Αλφκου. Στθν ςυνζχεια ο ίδιοσ αφθγείται: «Τρία τζταρτα τθσ 

λεφγασ από κει, αωοφ ςτο μεταξφ ξανακατεβοφμε ςτθν κοιλάδα και ακολουκιςουμε 

το λικόςτρωτο, που περνά ανάμεςα από επικίνδυνουσ βαλτότοπουσ, ανεβαίνουμε 

ςτο χωριό Λφκοσ. Το χωριό αυτό είναι χτιςμζνο ςτθν κορυωι ενόσ μαυριδεροφ 

λόωου και αποτελείται από εξιντα καλφβεσ, όπωσ ςτθν προϊςτορικι εποχι.»  

Το Αλφκου λοιπόν εμφανίηεται με το όνομα «Λφκοσ» ςτο ζργο του Ρουκεβίλ, 

παραπζμποντασ ςυνειρμικά ςτθν φπαρξθ λφκων ςτθν περιοχι, γεγονόσ που κα 

μποροφςε να δικαιολογθκεί απ’ τθν παρουςία κθραμάτων, όπωσ τα 

αγριογοφρουνα, που ςφμφωνα με μαρτυρίεσ κατοίκων υπιρχαν ςτισ ελϊδεισ 

εκτάςεισ του κάμπου μζχρι τθν δεκαετία του 1940. Ραρά ταφτα, ακόμθ και οι 

μακροβιότεροι κάτοικοι του χωριοφ, που ξεπερνοφν τα ενενιντα χρόνια, δεν 

κυμοφνται παρουςία λφκων ι αντίςτοιχεσ αφθγιςεισ από παλαιότερουσ, χωρίσ 

βζβαια αυτό να αναιρεί τθν φπαρξι τουσ. Μελετϊντασ πάντωσ ςυνολικά το ζργο 

του Ρουκεβίλ, βρικα αρκετζσ παραφκορζσ ςτα τοπωνφμια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, 

γεγονόσ που αναδεικνφει και ο Μοςχόπουλοσ43 ςτθν κριτικι ανάλυςι του για το 

ζργο του Τςελεμπί αλλά και τουσ μεταγενζςτερουσ περιθγθτζσ. Συνεπϊσ, ίςωσ το 

όνομα «Λφκοσ» να αποτελεί μια παραφκορά ι κάποιο μεταφραςτικό ι 

μεταγραφικό λάκοσ, που παρά ταφτα ςυνδζεται παρωνυμικά με το ςφγχρονο όνομα 

του χωριοφ. 

Μολαταφτα, θ αναφορά του χωριοφ ςτο ζργο του Ρουκεβίλ είναι θ πρϊτθ 

αναφορά του Αλφκου ςε γραπτζσ πθγζσ, κακϊσ δεν ζχουμε γραπτά ςτοιχεία για 

προγενζςτερθ φπαρξθ του οικιςμοφ ςτα οκωμανικά χρόνια. Ο ίδιοσ μάλιςτα μασ 

πλθροφορεί πωσ ο οικιςμόσ αποτελοφνταν από εξιντα «πρωτόγονεσ» καλφβεσ. Τα 
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  Φ.  Ρουκεβίλ, Ταξίδι ςτθν Ελλάδα: Ιπειροσ, Τολίδθ, 1994, ςελ 44 
43

 Ν. Μοςχόπουλοσ, «Θ Ελλάσ κατά τον Εβλιά Τηελεμπί. Κριτικι ανάλυςισ και ζλεγχοσ του 
Οδοιπορικοφ του Τοφρκου περιθγθτοφ», Επετθρίσ Εταιρείασ Βυηαντινϊν Σπουδϊν, 1939, ςελ 486-514 
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δθμογραφικά ςτοιχεία του χωριοφ εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςτθν απογραφι 

του Αραβαντινοφ το 1855, όπου ςφμφωνα με τον Κοκολάκθ(2003:262) ςτθρίχτθκε 

ςε ςτοιχεία απογραφικϊν δελτίων του 1846. Στθν απογραφι αυτι ο οικιςμόσ 

παρουςιάηεται να αποτελείται από 32 χανζδεσ (αγροτικά ςπίτια), ενϊ ςτθν 

οκωμανικι απογραφι του 1895  παρουςιάηεται με 23 χανζδεσ και 157 κατοίκουσ.  

Μετά το 1950 ο πλθκυςμόσ ζφταςε τουσ 1101 κατοίκουσ, ενϊ θ  απογραφι τθσ 

επαρχίασ Αλφκου το 200944, εμφανίηει 1456 εγγεγραμμζνουσ και 230 μόνιμουσ 

κατοίκουσ  ελλθνικισ καταγωγισ, κατατάςςοντασ πλθκυςμιακά το χωριό ςτθν 

δεφτερθ κζςθ μετά τον οικιςμό τθσ Τςοφκασ.  

Ο οικιςμόσ εμφανίηεται ωσ ιδιωτικό τςιφλίκι ςε όλεσ τισ απογραφζσ, γεγονόσ 

που διαφαίνεται και  ςτθν δόμθςθ του χϊρου. Σφμφωνα με τον Νιτςιάκο45, το 

τςιφλίκι αποτελεί μια μορφι μεγάλθσ ζγγειασ ιδιοκτθςίασ, θ οποία καλλιεργείται 

από γεωργοφσ ςτθν βάςθ του κολιγικοφ ςυςτιματοσ. Το φαινόμενο 

τςιφλικοποίθςθσ τθσ γθσ εμφανίηεται τον 17ο αιϊνα, κακϊσ υποχωροφςε θ κζςθ 

των «ςπαχιδων», δθλαδι των κατόχων των τιμαρίων, εξαιτίασ τθσ αςφμφορθσ 

κατάςταςθσ που επικράτθςε για τον κρατικό φορολογικό μθχανιςμό. Ζτςι, θ 

τιμαριωτικι αριςτοκρατία για να αποφφγει τθν οικονομικι εξακλίωςθ, προζβθ ςτθν 

οικειοποίθςθ γαιϊν ι ακόμα και ολόκλθρων χωριϊν, μετατρζποντάσ τα ςε 

τςιφλίκια και τουσ κατοίκουσ τουσ ςε κολίγουσ(Κοκολάκθσ,2003:67-68). Οι βίαιεσ 

εντάςεισ που δθμιουργικθκαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θπείρου οδιγθςαν 

πολλά χωριά να ςυμφωνιςουν με κάποιον πλοφςιο Οκωμανό, να τεκοφν υπό τθν 

προςταςία του, με αντάλλαγμα το ζνα τρίτο απ’ τθν παραγωγι τουσ, το λεγόμενο 

«αγαλίκι», κακϊσ και τθν απόδοςθ τθσ κυριότθτασ των ίδιων και των περιουςιϊν 

τουσ46.  

Το παρελκόν του οικιςμοφ ωσ τςιφλικιοφ αποτυπϊνεται με ίχνθ ςτον 

δομθμζνο χϊρο του Αλφκου εκφράηοντασ τισ κοινωνικζσ δομζσ του τόπου, παρά τισ 

ςαρωτικζσ αλλαγζσ που υπζςτθ το χωριό τθν περίοδο του κακεςτϊτοσ Χότηα, αλλά 

και ςτθν μεταςοςιαλιςτικι εποχι. Το τοπωνφμιο «Ραλιόκλα»( παλιά κοφλα) ςτθν 

κορυφι του οικιςμοφ, μαρτυρά τθν παρουςία οχυρωματικοφ πφργου υπό τθν 

                                                      
44

 http://eparxiaalikou.blogspot.gr/2010/07/blog-post_29.html 
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 Β. Νιτςιάκοσ, «Τςιφλίκι και τςελιγκάτο: Θ ςυμπλθρωματικότθτα δυο κοινωνικοοικονομικϊν 
ςχθματιςμϊν», Λαογραωικά Ετερόκλθτα, 1997, ςελ 88-95 
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 Δ. Δθμθτρόπουλοσ, «Αγαλίκι», Λςτορικά:  περιοδικι ζκδοςθ ιςτορικϊν ςπουδϊν, 2009, 72-83 
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ιδιοκτθςία του αγά, που καταςτράφθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Ο τςιφλικάσ με 

αυτόν τον τρόπο μποροφςε να ελζγχει απ’ τον μαχαλά τθσ «άχθσ», που βριςκόταν 

ςτο πιο ψθλό ςθμείο του οικιςμοφ, όλο τον κάμπο του Αλφκου. Το υπόγειο τθσ 

κοφλασ χρθςίμευε και ωσ κρατθτιριο, χωριςμζνο ςε δυο κελιά. Ωσ ιδιοκτιτεσ τθσ 

περιοχισ αριςτερά τθσ Μπίςτριςασ αναφζρονται οι Κοκκάτεσ, πλοφςια οικογζνεια 

μουςουλμάνων του Δελβίνου, ενϊ ςτον υπόλοιπο κάμπο κυριαρχοφςε θ οικογζνεια 

Delvina. Στουσ κατοίκουσ δεν δίνονταν άδεια απ’ τουσ αγάδεσ να χτίςουν ςπίτια, 

ενϊ οι κολίγοι κατοικοφςαν ςε αυτοςχζδιεσ αχυροκαλφβεσ από λάςπθ, 

ςκορπιςμζνεσ ςε όλο το λοφίςκο, ςτθμζνεσ πάνω ςε καλάμια που ζκοβαν ςτα ζλθ 

του κάμπου.  

«Τα ζωτιαναν με τςατμά. Ζμπθγαν ξφλα και το πιάναν με χϊμα. και ζριναν λάςπθ με 

χόρτα για να κολλοφςε. Και απάνω το ςκζπαιναν και ζωτιαχναν και δυο 

παράκυρα.»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου)  

 

«Πτι πζρα απ’ το ποτάμι και μασ εδϊ και ςασ, Κοκκάτεσ. Ρζρα απ’ το ποτάμι, είναι 

αυτοί οι Delvina. Ρου ζβγαλαν και πρωκυπουργό ςτον πάτο. Ζτςι χωρίςτθκαν και 

ζκαναν τςιωλίκια. Δεν ζκαμαν μόνο τα χωράωια, και τα δάςθ, νερά, ποτάμια. Πλεσ 

οι καλφβεσ του Αλφκου, 60, ιταν ςε ζδαωοσ του τςιωλικά. Δεν ιταν ςτον αζρα. Δεν 

ιταν δικά τουσ. Άμα ο τςιωλικάσ ικελε να ςε βγάλει απ’ τθν καλφβα, ςε ζβγαηε. Γι’ 

αυτό δεν ζκαμαν και ςπίτια. Ρολφ αργά. Και άμα ζκανεσ ςπίτι, δεν κα κάνεσ τηάκι. 

Δεν ικελε αυτόσ να είναι άλλοσ καλφτερα». (Γρθγόρθσ Αναγνϊςτθσ, Κρανιά) 

 

Τα ελάχιςτα παλιά πετρόχτιςτα ςπίτια του οικιςμοφ, που ςυνδζονται με τουσ 

παλιότερουσ κατοίκουσ του χϊρου, εκτιμϊ πωσ ανικαν ςε χωρικοφσ που ιταν ςτθν 

υπθρεςία του τςιφλικά ωσ φφλακεσ, ελεγκτζσ και ζνοπλοι φρουροί, ενϊ 

απαγορευόταν θ καταςκευι καμινάδασ, ωσ ζνδειξθ υποτζλειασ. Θ τεχνογνωςία 

ιταν ςχεδόν ανφπαρκτθ ςε όλα τα επίπεδα τθσ οικιακισ ηωισ, αν ςκεφτεί κανείσ ότι 

οι κάτοικοι μζχρι τθν δεκαετία του ‘70 ακόμα κοιμοφνταν ςε ψάκεσ. Θ οικονομικι 

κατάςταςθ των κολίγων ιταν άκλια, κακϊσ είχαν τθν δυνατότθτα να ςπείρουν μόνο 

ςε μικρά μποςτάνια μζχρι ζνα ςτρζμμα γφρω απ’ τθν καλφβα τουσ, ενϊ 

απαγορεφονταν να φυτζψουν καρποφόρα δζντρα, παρά μόνο λαχανικά. Τα δζντρα 

μάλιςτα ςτον κάμπο αποψιλϊνονταν για να μθν υπάρχουν διακζςιμοι χϊροι 
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ξεκοφραςθσ και μαηικζσ ςυνακροίςεισ, προσ αποφυγιν εξεγζρςεων ενάντια ςτον 

τςιφλικά47.   

Επιπλζον, ςτον οικιςμό δεν υπιρχε αγορά, οφτε κεντρικι πλατεία, θ οποία 

δθμιουργικθκε επί κακεςτϊτοσ Χότηα και ανακαταςκευάςτθκε ςτθν 

μεταςοςιαλιςτικι εποχι με χρθματοδότθςθ Κυπρίων, παίρνοντασ το όνομα 

«Ρλατεία Κφπρου». Θ αγορά ςτθν πλατεία του οικιςμοφ ςυνδζεται με τθν μαηικι 

ςυμμετοχι των κατοίκων ςτθν λιψθ των αποφάςεων(Νιτςιάκοσ,2004:27) αλλά και 

με μια ςειρά πολιτιςμικϊν πρακτικϊν, όπωσ το πανθγφρι του χωριοφ, που 

αναςυγκροτοφν ςυμβολικά τθν ταυτότθτα τθσ κοινότθτασ και εκφράηουν τθν 

ενότθτα μεταξφ των κατοίκων. Σιμερα, ςτο «κζντρο» του Αλφκου ςυγκεντρϊνονται 

όλοι οι χϊροι που ςυνδζονται με τθν εςτίαςθ και τισ κρατικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ 

εκεί κα δει κανείσ τα περιςςότερα καφενεία, το ςχολείο, τα γραφεία τθσ πρϊθν 

επαρχίασ, το παλιό ιατρικό κζντρο, αλλά και τθν νζα εκκλθςία του χωριοφ που 

καταςκευάςτθκε τθν δεκαετία του 1990. 

Είναι φανερό λοιπόν, πωσ οι ςυνκικεσ ηωισ για τουσ κολίγουσ του Αλφκου 

ιταν πολφ ςκλθρζσ, κακϊσ θ καλλιζργεια τθσ γθσ δεν αρκοφςε για τθν επιβίωςι 

τουσ, ενϊ θ κτθνοτροφία ιταν περιοριςμζνθ εξαιτίασ τθσ απουςίασ λιβαδιϊν, λόγω 

τθσ υπερχείλιςθσ του ποταμοφ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Τα ελάχιςτα διακζςιμα 

λιβάδια τα νοίκιαηαν οι τςιφλικάδεσ ςε Βλάχουσ ι Λιάμπθδεσ κτθνοτρόφουσ απ’ το 

Ρρογονάτι, ςτερϊντασ απ’ τθν κοινότθτα τόπουσ βοςκισ. Ζτςι, μζχρι τθν δεκαετία 

του 40’ οι Αλυκιϊτεσ διατθροφςαν βοοειδι(βόδια-αγελάδεσ) που τα ζβοςκαν 

«αηάτι»(χωρίσ πιςτικό) ςτουσ βάλτουσ του πνιγμζνου κάμπου ςτο Μουρςί και ςτθν 

Τηάρα. Τθν περίοδο τθσ βαςιλείασ του Ηϊγου (1925-1939), θ περιοχι περνά ςτα 

χζρια νζων ιδιοκτθτϊν που αγόραςαν κτιματα απ’ τουσ μουςουλμάνουσ μπζθδεσ. 

Το Αλφκου το 1927 αγοράηεται απ’ τον Λταλό Λόρδο Αρτοφρο Ορλεάντι. Ο Λταλόσ 

λόρδοσ αρχικά ςτόχευε ςτθν αποξιρανςθ του κάμπου, ενϊ ςτθν ςυνζχεια 

καταςκεφαςε βάρκεσ και οργάνωνε κυνιγια άγριων πουλιϊν ςτον πνιγμζνο κάμπο. 

Στισ ράχεσ του οικιςμοφ προχϊρθςε ςε καλλιζργεια αμπελιϊν και οπωροφόρων 

δζντρων, ενϊ παράλλθλα ςυντθροφςε ςτάβλο με βοοειδι, με εργάτεσ αρκετοφσ 

Αλυκιϊτεσ. 
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 Β. Νιτςιάκοσ, Ραραδοςιακζσ κοινωνικζσ δομζσ, 2004, Οδυςςζασ, ςελ 22 
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«Ο Λταλόσ πιρε και τθν Μπίςτριςα. Τι μιςι είχε κάμει βάρκεσ αυτόσ και ζμπαινε 

μζςα ςτον κάμπο που ιταν πινθμζνοσ και χτυποφςε από αυτά τα πουλιά. Αωοφ είχε 

κάμει από ωελλό τζτοιεσ νιςάρεσ, τισ είχε δεμζνεσ με ςπάγκο ζτςι και τισ απόλαινε. 

Και το τάραηε και ζρχονταν ζνασ να βαρζςει.» (Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου) 

 

 

Όργωμα με τρακτζρ υπό τθν επίβλεψθ του Ιταλοφ Λόρδου 1927, Αρχείο Γιϊργου Χαρίςθ 

 

Το χωριό λοιπόν ανκρωπογεωγραφικά και πολιτιςμικά εντάςςεται ςτθν 

περιοχι του «Βοφρκου», που εκτείνεται ςτον κάμπο του Δελβίνου κατά μικοσ τθσ 

ροισ του ποταμοφ Μπίςτριτςα. Μζχρι τα αποξθραντικά εγγειοβελτιωτικά ζργα του 

1959 ο κάμποσ λίμναηε και πολλά μζρθ του μετατρζπονταν ςε βάλτουσ, ζτςι θ 

περιοχι ταυτίςτθκε με τθν ονομαςία «Βοφρκοσ». Ο Βαςίλθσ Μπαράσ48 ςτθν μελζτθ 

του για το Δζλβινο και τισ γφρω περιοχζσ αναφζρει: «Τον πλουςιϊτατον κάμπο του 

Δελβίνου διαρρζουν οι ποταμοί Μπίςτριτςα και Καλεςιϊτθσ. Μεγάλεσ εκτάςεισ του 

κάμπου τοφτου εκαλφπτοντο από ζλθ, γι’ αυτό και ονομάςκθ Βοφρκοσ. Το κλίμα εκεί 

ιταν πολφ νοςθρό και τουσ κατοίκουσ των γφρω χωριϊν τουσ κζριηε κυριολεκτικά θ 

ελονοςία και τα επακόλουκα τθσ.» 
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 Β. Μπαράσ, Το Δζλβινο τθσ Βορείου Θπείρου και οι γειτονικζσ του περιοχζσ, Ακινα, 1966, ςελ 5. 
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Θ περιοχι του Βοφρκου ταυτίςτθκε με το αφιγθμα τθσ «πολιτιςμικισ 

κακυςτζρθςθσ» ςε ςχζςθ με τα «ιηά» και βζβαια με τθν περιοχι τθσ Δρόπολθσ, 

όπου κατείχε ιδιαίτερθ κζςθ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ μειονοτικζσ ηϊνεσ ςτθν 

νότια Αλβανία. Άξιο λόγου είναι, ότι τθν περίοδο του κακεςτϊτοσ Χότηα ο ίδιοσ 

ζκανε αρκετζσ επιςκζψεισ ςε χωριά τθσ Δρόπολθσ και διατθροφςε τακτικι 

αλλθλογραφία με τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, ενϊ δεν επιςκζφκθκε ποτζ κανζνα 

χωριό τθσ επαρχίασ Βοφρκου, του Ρωγωνίου και τθσ περιοχισ των ιηϊν. Επιπλζον, 

ςτουσ λόγουσ του ταφτιηε τισ περιςςότερεσ φορζσ τθν ελλθνικι μειονότθτα με τθν 

περιοχι τθσ Δρόπολθσ, ενϊ όλοι οι ξζνοι απεςταλμζνοι επιςκζπτονταν τα 

κεφαλοχϊρια τθσ περιοχισ, αγνοϊντασ πλιρωσ τθν κοινωνικοοικονομικι 

κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτισ υπόλοιπεσ μειονοτικζσ ηϊνεσ.  Θ περιοχι ιταν θ 

πρϊτθ που θλεκτροδοτικθκε ςε ολόκλθρθ τθν Αλβανία, ενϊ ο δεφτεροσ μόλισ 

ςυνεταιριςμόσ ςε όλθ τθν χϊρα δθμιουργικθκε ςτο χωριό Βρυςερά.  

Σε ρεπορτάη τθσ Μυρζνασ Σερβιτηόγλου49 ςτθν εφθμερίδα «Κακθμερινι» 

διαβάηει κανείσ: «Οι Δεροπολίτεσ, τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αργυροκάςτρου, 

κεωροφςαν τον πολιτιςμό τουσ ανϊτερο από εκείνον των κατοίκων του Βοφρκου, 

δθλαδι τθσ περιοχισ των Αγίων Σαράντα που ςιμερα αντιςτοιχεί ςτον Διμο 

Φοινίκθσ. Οι Δεροπολίτεσ ταξίδευαν ανά τον κόςμο, ενϊ οι Βουρκιϊτεσ παρζμεναν 

ςτον τόπο τουσ, χορταίνοντασ με καλαμπόκι και χζλια.»  

Θ πλθροφορία που μοιράηεται θ Σερβιτηόγλου ςτο δθμοςίευμά τθσ ςτθν 

«Κακθμερινι», δεν αποτελεί μια μεμονωμζνθ  άποψθ, αλλά είναι κοινόσ τόποσ ςτον 

λόγο τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ. Θ «πολιτιςμικι υπεροχι» των Δροπολιτϊν ζναντι 

των άλλων Ελλινων τθσ Αλβανίασ ζγκειται ςτο ιςτορικό παρελκόν αλλά και τθν 

γεωμορφολογία τθσ περιοχισ. Θ ξενιτιά αποτζλεςε τον κφριο παράγοντα ανάπτυξθσ 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, αφοφ κάκε οικογζνεια είχε ςυγγενικά πρόςωπα ςτθν 

Ελλάδα, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και ιδιαίτερα ςτθν Αμερικι όπου ξενιτεφονταν ςτισ 

αρχζσ του 20ου αιϊνα το μεγαλφτερο ποςοςτό ανδρικοφ πλθκυςμοφ 

(Νιτςιάκοσ,2010:129).  

Αντικζτωσ, ςτθν περιοχι του Βοφρκου το υγρό κλίμα, το χαμθλό μορφωτικό 

επίπεδο και θ οικονομικι ανζχεια των κολίγων κράτθςε τουσ κατοίκουσ ςε άκλια 
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κατάςταςθ, κακϊσ ο ξενιτεμόσ προχπζκετε ζνα οικονομικό κεφάλαιο για το ταξίδι, 

που ςίγουρα δεν περίςςευε απ’ τον πενιχρότατο οικογενειακό προχπολογιςμό. 

Επιπλζον, τα «ανδρικά χζρια» ιταν απαραίτθτα ςτον οίκο για τθν εξαςφάλιςθ 

τροφισ, κακϊσ θ καλλιζργεια τθσ γθσ και θ ελάχιςτθ κτθνοτροφία δεν επαρκοφςε, 

ενϊ ταυτόχρονα οι άνδρεσ καλοφνταν να προςτατεφςουν από αντιδικίεσ τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Φςτερα, το προςδόκιμο ηωισ ςτα Βουρκοχϊρια 

ιταν πολφ μικρό, κακϊσ οι βάλτοι που ςχθματίηονταν ςτον πνιγμζνο κάμπο 

αποτελοφςαν τθν κφρια αιτία αςκενειϊν, όπωσ θ ελονοςία και θ ευλογιά που 

μάςτιηαν τθν περιοχι μζχρι τθν δεκαετία του ‘60.  

Οι ςυνκικεσ υγιεινισ απ’ τθν άλλθ ιταν εξίςου άκλιεσ, κακϊσ το περιβάλλον 

τθσ καλφβασ, ιδιαίτερα τον χειμϊνα με τισ βροχζσ, ιταν ακατάλλθλο για κατοίκθςθ, 

ενϊ το νερό του ποταμοφ μετζδιδε ςτουσ κατοίκουσ αρκετζσ μολυςματικζσ 

αςκζνειεσ. Το νερό αργότερα μεταφερόταν απ’ τον «κακονζρο», τθν κεντρικι βρφςθ 

του χωριοφ, με βαρζλεσ απ’ τισ γυναίκεσ. Οι παρακάτω αφθγιςεισ είναι ιδιαίτερα 

διαφωτιςτικζσ για το βιοτικό επίπεδο ςτθν περιοχι κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 

κακεςτϊτοσ Χότηα και ιδιαίτερα για τα χρόνια πριν τθν αποξιρανςθ. 

«Τα χωριά που διαωζρουνε, είναι θ ξενιτιά. Κείνοσ ζχει πάει ζξω, και κάτι ιωερε. 

Στρατιϊτθσ πιγαινε, ιωερνε κάτι καινοφργιο. Οι Δεροπολίςιοι, δεν είχανε πινθμζνα. 

Είχε κάμπο χρυςό. Κατόπι θ Δερόπολθ είχε ςτθν Αμερικι. Ρου δεν ζχει θ Δερόπολθ. 

Μόνο ςτθν Κίνα δεν πιςτεφω να χει. Χιμάρα και Δερόπολθ.(…) Άκουςε, εδϊ δεν 

πιγαινεσ ςχολείο. Σε ζπαιρε με το ηόρι. Σου παίρε τον πατζρα εξορία, με το ηόρι. 

Γιατί; Τουσ είχε ωσ το γκιόξι ςτο πινθμζνο για ψάρια και για χζλια. Και κατόπι 

πιγαιναν ςτρατό και δεν ιξεραν να μιλιςουν αλβανικά. Απ’ τθ ωτϊχεια, με 

κατάλαβεσ; Δεν είχε.»(Γρθγόρθσ Γκοφντθσ, Τςαοφςι) 

 

«Τθ λζξθ Βοφρκοσ κζλω να τθν ξεκάμω. Γιατί υπονοεί μζροσ με λάςπεσ, βρϊμα. 

Εμείσ αποξεράκθκαμε, ζγιναμε μζροσ με πολιτιςμό. Για κείνα τα χρόνια ναι, κα το 

γράψεισ Βοφρκο, αλλά αν γράψεισ κάτι για τϊρα, δεν κα το μεταχειριςτείσ ςε 

παρακαλϊ. Γιατί είναι υποτιμθτικι λζξθ. Οι ιηιϊτεσ μασ ζλεγαν «α Βουρκάροι». 

Εγϊ βρικα μια κοπζλα ςτθ Δρόπολθ. Αυτι ερωτεφτθκα. Και ζμακε θ μάνα τθσ πωσ 

είμαι απ’ το Βοφρκο. «Στθ λάςπθ κα τθ ςτείλω τθν κοπζλα μου;» Δεν μου τθν 

ζδωκαν τθν κοπζλα. Βοφρκοσ είναι προςβολι.» (Γρθγόρθσ Αναγνϊςτθσ, Κρανιά) 
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Οι κάτοικοι φαίνεται να φζρουν βαρζωσ το γεγονόσ τθσ ςφνδεςισ τουσ με 

ζνα χαμθλό «πολιτιςμικό επίπεδο», που ςτα χρόνια του Κακεςτϊτοσ ταυτίςτθκε με 

τθν ανζχεια και τισ άςχθμεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. Σπάνια οι Δροπολίτεσ κα 

καταδζχονταν να ςυμπεκεριάςουν με χωριά του Βοφρκου, γεγονόσ που 

αναδεικνφεται και ςτθν αφιγθςθ του Γρθγόρθ Αναγνϊςτθ, ο οποίοσ ταυτίηει τθν 

προγενζςτερθ άκλια κατάςταςθ των χωρικϊν, με τα ζλθ που κυριαρχοφςαν ςε όλθ 

τθν περιοχι. Εδϊ δεν κα δει κανείσ πετρόχτιςτα δίπατα «αρχοντικά», ςκαλιςτζσ 

βρφςεσ και αιωνόβια πλατάνια όπωσ ςτα χωριά τθσ Δερόπολθσ, αντικζτωσ ο 

επιςκζπτθσ κα διακρίνει κυρίωσ νεόδμθτεσ κατοικίεσ από εμβάςματα των 

μεταναςτϊν αλλά και χαμόςπιτα που μαρτυροφν το άκλιο οικονομικό παρελκόν του 

τόπου. 

Στον αντίποδα αυτϊν των αφθγιςεων, ωσ αντίβαρο, οι «Βουρκάρθδεσ» 

χρθςιμοποιοφν τθν ανάδειξθ τθσ «θρωικότθτασ» και «αγωνιςτικότθτασ» που 

επζδειξαν οι ίδιοι εναντίον των μπζθδων, αλλά και τισ αντιδράςεισ τουσ απζναντι 

ςτο κακεςτϊσ Χότηα, αντιςτρζφοντασ τθν ςτερεοτυπικι αφιγθςθ που κζλει τον 

ορεινό όγκο ςφμβολο τθσ ελευκερίασ και τον κάμπο ταυτόςθμο με τθν 

υποδοφλωςθ. Ο Ανδρζασ Ηαρμπαλάσ(2007:136) χαρακτθριςτικά αναφζρει: «Θ 

ιςτορία του Βοφρκου είναι ιςτορία αντίςταςθσ. Κάτω απ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ ζδωςε 

τθ μάχθ τθσ επιβίωςθσ ο Βουρκάρθσ ζχοντασ μονίμωσ παρά πόδα το αλζτρι και το 

ντουωζκι. Κάτω απ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ διαμορωϊκθκε και ο χαρακτιρασ του με τισ 

δυο βαςικζσ του ιδιότθτεσ, τθν εργατικότθτα και τθν παλικαριά.» 

«Οι Λζτςθδεσ πάνω  ωοβοφνται, δεν είναι παλικαράδεσ όπωσ οι Βουρκάροι. 

Βουρκάρθσ κα λζγομαι, δεν πάει ςτο Διάλο. Δεν μαρζςει μόνο θ λζξθ. Γιατί εμείσ 

τϊρα ζγιναμε περιβόλι. Αν πασ πάνω ςτο χωριό, λεσ και πασ ςτθν πόλθ.»(Γρθγόρθσ 

Αναγνϊςτθσ, Κρανιά)  

Ρροςωπικότθτεσ όπωσ ο Κφμιοσ Λϊλθσ, ο οποίοσ ςκότωςε τον τοπικό μπζθ 

τθσ Κρανιάσ, με αποτζλεςμα να ξεριηωκεί όλθ θ οικογζνειά του απ’ τον οικιςμό και 

να μεταφερκεί ςτο Τςαοφςι, κυριαρχοφν αφθγθματικά ςτα χωριά του Βοφρκου. Οι 

αφθγιςεισ «θρωιςμοφ» επικαιροποιοφνται ςτθν κοινότθτα και λαμβάνουν υλικι 

υπόςταςθ με μια ςειρά μνθμείων που χτίςτθκαν μεταπολιτευτικά ςε όλα τα 

μειονοτικά χωριά του Βοφρκου, αναςυγκροτϊντασ τθν μνιμθ ςτισ επιταγζσ των 

καιρϊν. Στισ περιςςότερεσ κοινότθτεσ ςτινονται ςιμερα προτομζσ «θρϊων» του 
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«αυτονομιακοφ αγϊνα» του ’14 αλλά και ανταρτϊν που ςυνεργάςτθκαν με 

ελλθνικζσ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ για τθν προςάρτθςθ τθσ περιοχισ ςτθν Ελλάδα. Οι 

Βουρκάρθδεσ με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να διεκδικοφν τθν ταυτότθτά τουσ ςτο 

νζο πολιτικοκοινωνικό πλαίςιο που επικρατεί ςιμερα ςτθν Αλβανία, ενϊ 

προςπακοφν παράλλθλα να ςυνδζςουν ςυμβολικά τθν ταυτότθτά τουσ με τον 

ελλθνικό εκνικό κορμό. 

Στθν κεντρικι πλατεία του Αλφκου κυριαρχεί ςιμερα το μνθμείο τεςςάρων 

νζων παιδιϊν που δολοφονικθκαν από Αλβανοφσ ςυνοριοφφλακεσ ςτισ 12 

Δεκζμβρθ του 1990, ςτθν προςπάκειά τουσ να αποδράςουν ςτθν Ελλάδα. Το 

γεγονόσ αυτό ςθματοδότθςε τθν αρχι μιασ εξζγερςθσ των Αλυκιϊτων, οι οποίοι, 

κουβαλϊντασ τα φζρετρα των νεκρϊν, περπάτθςαν μζχρι τθν πόλθ των Αγίων 

Σαράντα κρατϊντασ πλακάτ εναντίον του κακεςτϊτοσ και πετϊντασ πζτρεσ. Σιμερα, 

θ επζτειοσ τθσ 12θσ Δεκεμβρίου αποτελεί πολφ ςθμαντικι γιορτι για τθν κοινότθτα 

με τθν παρουςία πολιτικϊν προςϊπων και απ’ τισ δυο χϊρεσ, αφοφ θ θμζρα αυτι 

ταυτίηεται ςυμβολικά με τθν κατάρρευςθ του κακεςτϊτοσ και επικαιροποιεί 

αφθγθματικά τθν «μαρτυρικι ταυτότθτα» του Αλφκου. 

 

 

Η πορεία των Αλυκιωτϊν προσ τθν πόλθ των Αγίων αράντα, 1990 
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Β. Διεκδικώντασ μια θέςη ςτην «ιςτορία». Το παρελθόν υπό το φωσ 

του παρόντοσ. 

 

Το 1978, ο Χότηα(1985: 270-288) ςε ομιλία του ςτο χωριό Γράψθ τθσ 

Δρόπολθσ, παροτρφνει τουσ τοπικοφσ λογίουσ να γράψουν τθν ιςτορία του λαοφ τθσ 

Δρόπολθσ. Ζτςι, ςε όλα τα χωριά τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ ξεκινά μια εκςτρατεία 

καταγραφισ των τοπικϊν ιςτοριϊν. Θ ςυγγραφι των «ιςτορικϊν» κάκε οικιςμοφ 

ανατζκθκε ςτουσ δαςκάλουσ, ενϊ προτιμικθκαν όςοι ιταν «Κομμουνιςτζσ» όπωσ 

λζνε οι κάτοικοι ςιμερα, αφοφ τθν επιλογι των ςυγγραφζων τθν ζκανε θ τοπικι 

οργάνωςθ του Κόμματοσ. Τα «ιςτορικά» γράφονταν ςε 3 αντίτυπα ςτθν αλβανικι 

γλϊςςα. Στο χωριό ζμενε το ζνα αντίτυπο, ενϊ τα άλλα δυο αποςτζλλονταν ςτθν 

κομματικι επιτροπι του κάκε νόμου. Το «ιςτορικό» του Αλφκου το ζγραψε ο 

δάςκαλοσ Σπφροσ Μάςςιοσ, ενϊ όπωσ με πλθροφόρθςαν τα αντίτυπα ζχουν χακεί. 

Τα «ιςτορικά» τθσ περιοχισ του Βοφρκου μετά τθν κατάρρευςθ του κακεςτϊτοσ 

τοποκετικθκαν ςτο λαογραφικό μουςείο των Αγίων Σαράντα, απ’ το οποίο λείπει το 

αντίςτοιχο του Αλφκου, κακϊσ κάποιοσ το δανείςτθκε χωρίσ να υπογράψει.   

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, οι ςυγγραφικζσ προςπάκειεσ μετά τθν παρότρυνςθ 

του Χότηα ιταν ςτρατευμζνεσ και είχαν ζντονο ιδεολογικό πλαίςιο. Αρχικά, το 

ιςτορικό παρελκόν των οικιςμϊν δεν ζπρεπε να ξεπερνά τα εκατό με διακόςια 

χρόνια παρουςίασ ςτον χϊρο, κακϊσ οι Αλβανοί ιςτοριογράφοι υποςτιριηαν πωσ οι 

Ζλλθνεσ κάτοικοι βρζκθκαν ςτον χϊρο τθσ Νότιασ Αλβανίασ με τθν επικράτθςθ του 

Αλι Ραςά. Σε όλεσ τισ μελζτεσ των Αλβανϊν διανοουμζνων μζχρι και ςιμερα, 

αναφζρεται πωσ οι κάτοικοι ιρκαν ςτθν περιοχι του Βοφρκου και τθσ Δρόπολθσ ωσ 

ςκλάβοι κολίγοι, εξαιτίασ των εφφορων γαιϊν που προςφζρονταν για εντατικζσ 

καλλιζργειεσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα κάποιοι Αλβανοί ιςτορικοί μιλοφν για 

εξελλθνιςμό αλβανοφϊνων που ςυνιςτοφν τθν ελλθνικι μειονότθτα ςτθν Αλβανία, 

χωρίσ βζβαια να υπάρχει τεκμθρίωςθ γλωςςικισ μετατόπιςθσ απ’ τα αλβανικά ςτα 

ελλθνικά50. Ο Λάμπροσ Μπαλτςιϊτθσ (2003: 59), παρατθρεί πωσ ςτθν ςυηιτθςθ δεν 

τίκενται ςυνικωσ επιςτθμονικά επιχειριματα, όπωσ για παράδειγμα θ μελζτθ των 

τοπικϊν ιδιωμάτων για τθν απόδειξθ μετακίνθςθσ πλθκυςμϊν από άλλεσ 
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ανκρωπογεωγραφικζσ περιοχζσ, αλλά ςυνικωσ παράγεται εκνικιςτικόσ πολιτικόσ 

λόγοσ. 

Επιπλζον, τα «χρονικά» των χωριϊν υπιχκθςαν ςε μια ςυγκεκριμζνθ λογικι 

ςυγγραφισ, βαςιςμζνθ ςτο «εξελικτικό» μοντζλο του Ζνγκελσ, όπωσ είχε 

επικρατιςει ςτθν αλβανικι ςοςιαλιςτικι ιςτοριογραφία. Ζτςι, αρχαιολόγοι, 

εκνογράφοι και ιςτορικοί κλικθκαν να αποδείξουν τθν αυτοχκονία και τθν ςυνζχεια 

των «Λλλυριϊν Αλβανϊν» ςτον χϊρο και τον χρόνο, ςε ζνα ιδιότυπο πλαίςιο 

εκνικιςμοφ-ςοςιαλιςμοφ, ενϊ τα όποια «επιςτθμονικά» ευριματα παρουςιάηονταν 

ωσ απόλυτεσ αλικειεσ(A. Kodra- Hysa,2013: 145). Τα ιςτορικά των «μειονοτικϊν» 

χωριϊν αναφζρονται ςτα τελευταία χρόνια τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ και ςτο 

κακεςτϊσ Ηόγκου, ενϊ κφριο ορόςθμο μελζτθσ ιταν ο «αντιφαςιςτικόσ αγϊνασ» 

των παρτιηάνων ενάντια ςτουσ καταχτθτζσ, με ςαφείσ αναφορζσ ςτον 

ςθμαντικότατο ρόλο του Κόμματοσ Εργαςίασ ςτθν απελευκζρωςθ των χωρικϊν απ’ 

τουσ μπζθδεσ.  

Ο αντιφαςιςτικόσ αγϊνασ δεν αποτζλεςε απλά το κεντρικό αφιγθμα που 

αναπαριγαγε το Κόμμα για τθν δόμθςθ του νζου ςυςτιματοσ, αλλά και το ςθμείο 

«ςυνάντθςθσ» των διαφορετικϊν εκνοτικϊν ομάδων που κατοικοφςαν ςτθν 

ςοςιαλιςτικι Αλβανία μετά τθν λιξθ του Β’ Ραγκοςμίου πολζμου. Στισ ομιλίεσ του 

και ςτθν αλλθλογραφία του με τθν ελλθνικι μειονότθτα, θ ςφμπλευςθ των δφο 

λαϊν ςτον κοινό αγϊνα για τθν απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ απ’ τον εχκρικό ηυγό  

αποτελεί ςτερεοτυπικό αφθγθματικό λόγο, ςτθν προςπάκεια επίκλθςθσ ενόσ 

κοινοφ μαρτυρικοφ παρελκόντοσ μεταξφ Ελλινων και Αλβανϊν. Ο «κοινόσ αγϊνασ» 

λειτουργεί ωσ «καταγωγικόσ μφκοσ» για τθν νζα αλβανικι ταυτότθτα, ςτθν οποία 

Ζλλθνεσ και Αλβανοί μετζχουν ωσ «αδζρφια», με όρουσ αφομοίωςθσ βζβαια, 

ςυγκροτϊντασ μια ενιαία εκνικι ταυτότθτα, παρά τισ πολιτιςμικζσ 

διαφοροποιιςεισ.  

«Οι μειονοτικοί είναι ςυνδεμζνοι νφχι με κρζασ με τον αλβανικό λαό. Τα παλλθκάρια 

παιδιά των αγροτϊν τθσ μειονότθτασ πολζμθςαν πλάι πλάι με τον αλβανικό λαό, 

πολζμθςαν για τθ λευτεριά τθσ Αλβανίασ, για τθν πραγματικι δθμοκρατία, 

πολζμθςαν ταυτόχρονα για να απελευκερωκοφν, όπωσ κι όλοσ ο αλβανικόσ λαόσ, 

από τον ηυγό των αγάδων και των μπζθδων του Λιμποχόβου και του 

Αργυροκάςτρου»(Χότηα,1985:55). 
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Οι νζεσ προςπάκειεσ ςυγγραφισ των «τοπικϊν ιςτοριϊν» των κοινοτιτων 

τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ, παρ’ ότι διατθροφν ςτοιχεία απ’ τθν προγενζςτερθ 

μεκοδολογία ςυγγραφισ, προςομοιάηουν πλζον με αντίςτοιχεσ μελζτεσ χωριϊν του 

ελλαδικοφ χϊρου. Στα βιβλία αυτά επικρατεί ξανά μια γραμμικι αποτφπωςθ τθσ 

ιςτορίασ, αλλά πλζον θ αφιγθςθ ξεκινά απ’ τθν αρχαιότθτα, περνά ςτο Βυηάντιο και 

καταλιγει ςτα νεότερα χρόνια, ακολουκϊντασ το πρότυπο τθσ «Ραπαρθγοποφλειασ 

ςχολισ», ςτθν προςπάκεια ανάδειξθσ τθσ ελλθνικισ ςυνζχειασ ςτον χϊρο και τον 

χρόνο. Ο «αντιφαςιςτικόσ» αγϊνασ είναι και ς’ αυτζσ τισ μελζτεσ ςθμαντικό 

ορόςθμο, αλλά οι αφθγιςεισ δεν επικεντρϊνονται πλζον ςτθν ανάδειξθ του κοινοφ 

αγϊνα των δυο λαϊν, αλλά ςτο αίςκθμα τθσ αδικίασ που ακολοφκθςε το τζλοσ του 

πολζμου, κακϊσ δεν υποςτθρίχκθκε θ αυτοδιάκεςθ τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ, 

όπωσ είχε αποτυπωκεί προπολεμικά απ’ το αλβανικό Ε.Α.Μ. Στα νζα «ιςτορικά» 

προςτζκθκε βζβαια θ αφιγθςθ τθσ «Αυτονομίασ» του 1914, κακϊσ και θ πορεία 

των ελλθνικϊν οικιςμϊν τθν εποχι του Κακεςτϊτοσ, με κφρια ςθμεία αναφοράσ 

τουσ «διωγμοφσ» των «μειονοτικϊν», ςε εκδόςεισ που ςτθρίχτθκαν κυρίωσ απ’ το 

Μδρυμα Βορειοθπειρωτικϊν Ερευνϊν και τθν πολιτικι οργάνωςθ «Ομόνοια». 

Κατά τθν πρϊτθ μου επίςκεψθ ςτον οικιςμό του Αλφκου τον Αφγουςτο του 

2016, ςυνάντθςα ςτο καφενείο του «κζντρου», τον Βαςίλθ Λωάννου και τον Γιϊργο 

Χαρίςθ. Ο Βαςίλθσ διετζλεςε ζπαρχοσ του Αλφκου απ’ το 1992 μζχρι το 2000, ενϊ το 

1991 είχε εκλεγεί πρόεδροσ τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ τθσ «Ομόνοιασ» για τθν 

επαρχία. Στα χρόνια του Κακεςτϊτοσ, ο ίδιοσ εργαηόταν ωσ λόγιςτθσ ςτον γεωργικό 

ςυνεταιριςμό Αλφκου, κακϊσ θ «κακι βιογραφία» του δεν του επζτρεψε να 

κερδίςει κρατικι υποτροφία για ανϊτατεσ ςπουδζσ. Ραρά ταφτα, θ οργανωτικότθτά 

του τον οδιγθςε ςτθν κζςθ του υπεφκυνου των πολιτιςτικϊν του χωριοφ απ’ τθν 

δεκαετία του ’80 μζχρι τθν κατάρρευςθ του κακεςτϊτοσ. Ο Γιϊργοσ Χαρίςθσ 

υπθρζτθςε ωσ δάςκαλοσ ςτο χωριό Αλφκου και διετζλεςε υπεφκυνοσ του τοπικοφ 

χορευτικοφ ομίλου κατά τισ δεκαετίεσ ’60- ’70, ενϊ ςιμερα διατθρεί ιδιόκτθτο 

λαογραφικό μουςείο ςτον χϊρο τθσ οικίασ τουσ. 

Ο Βαςίλθσ το 2015 εξζδωςε με τθν βοικεια τθσ «Ομόνοιασ» ζνα βιβλίο για 

τθν παιδεία ςτο Αλφκου, ενϊ μζχρι ςιμερα κάνει προςπάκειεσ για τθν ζρευνα και 

δθμοςίευςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ του οικιςμοφ. Ο ίδιοσ μου ανζφερε, πωσ θ 

προςπάκειά του για τθν καταγραφι τθσ τοπικισ ιςτορίασ ςτοχεφει ςτθν απόρριψθ 
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των απόψεων των Αλβανϊν διανοοφμενων ςχετικά με τθν παρουςία τθσ ελλθνικισ 

μειονότθτασ ςτον ευρφτερο χϊρο, αφοφ ο ίδιοσ προςπακεί να αποδείξει τθν 

ςυνζχεια του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ ςτον χϊρο και ςτον χρόνο απ’ τθν αρχαιότθτα, 

μζχρι ςιμερα. Ο Βαςίλθσ Λωάννου, αλλά και ο Γιϊργοσ Χαρίςθσ , κζτουν ςε όλο το 

πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ διαφωνίεσ για τα ζργα των Αλβανϊν ιςτοριογράφων, με 

αναφορζσ και ςτο ζργο του Spiro Shkurti, «Βοφρκοσ: Από εκνογραφικι ματιά»51. Οι 

ίδιο τονίηουν τθν διαρκι παρουςία των Ελλινων ςτθν περιοχι του Βοφρκου ςε μια 

ςτατικι βζβαια προςζγγιςθ των ταυτοτιτων που δεν νοοφνται ωσ ρευςτζσ και 

ιςτορικά ςυγκροτθμζνεσ, αλλά ωσ ςτατικζσ κατθγορίεσ, αναλλοίωτεσ ςτον χρόνο.  

Στθν ςυηιτθςθ μασ προςπακϊ να ανιχνεφςω αφθγιςεισ για τθν ιςτορικι 

ςυγκρότθςθ του Αλφκου και τουσ πρϊτουσ κατοίκουσ. Ο Βαςίλθσ ςε μια 

προςπάκεια ανάδειξθσ μιασ μακράσ παρουςίασ του ελλθνικοφ ςτοιχείου ςτον χϊρο 

με διαβεβαιϊνει πωσ ςτον χϊρο παρατθροφνται ςυνεχείσ μετακινιςεισ των 

ελλθνικϊν πλθκυςμϊν απ’ τθν αρχαιότθτα, εξαιτίασ ςυνεχϊν επιδρομϊν, ενϊ ο 

ίδιοσ αρχικά αποφεφγει τθν ςφνδεςθ τθσ ςυγκρότθςθσ του οικιςμοφ με τθν 

παρουςία αγάδων, προσ αποφυγιν ταφτιςθσ του με το «Αλβανικό αφιγθμα». 

Αντιλαμβάνομαι παράλλθλα ότι θ ζνςταςθ του δεν είναι τόςο ζντονθ ωσ προσ τον 

ερχομό των κατοίκων από κοντινοφσ οικιςμοφσ του ίδιου χϊρου, αλλά ςτθν 

αναφορά τθσ αλβανικισ ιςτοριογραφίασ για μαηικι μετακίνθςθ πλθκυςμϊν απ’ τον 

ελλαδικό χϊρο. «Αυτι είναι και θ κεωρία των Τουρκαλβανϊν που λζνε ότι τα χτίςαν 

οι αγάδεσ τα χωριά ςασ. Ιωεραν και εργάτεσ όπου ζναν από δω, ζναν από κει. Εγϊ 

ςτ’ Αλφκου δεν βρικα τζτοια ςτοιχεία. Πχι είναι, παραδείγματοσ χάρθ, αυτοί οι 

Κρικαίοι. Αυτοί οι Κρικαίοι, τουσ ιωερε ο αγάσ από του Ράλθ. Αυτοί ιταν απ’ τα 

Καλφβια του Ραςά και τουσ ιωερε εδϊ πζρα. Τουσ αωταίουσ τουσ ιωερε ο αγάσ 

πράγματι. Αλλά τουσ πιρε πάλι από του Ράλθ, εδϊγια κοντά. Αυτό ςτζκει, άλλο που 

εγϊ ςτο γενεαλογικό δζντρο δεν κζλω να το πω ζτςι, ότι τουσ ιωερε ο αγάσ. Και’ πε 

είναι πράγματι.» (Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου) 

Σφμφωνα με τθν προφορικι παράδοςθ οι πρϊτοι κάτοικοι που κατοίκθςαν 

ςτθν «άχθ» ιταν οι «Στουκάτεσ», ςτθν κορυφι του οικιςμοφ. Κοντά ςτθν οικία 

τουσ υπάρχουν ςφμφωνα με τον Βαςίλθ παλιζσ ελιζσ που μαρτυροφν τθν 

                                                      
51

 S. Shkurti,      :                    , Tirane, 1987 
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μακραίωνθ παρουςία τουσ ςτθν τοποκεςία απ’ τον 18ο αιϊνα τουλάχιςτον. Ρριν 

από αυτοφσ ςφμφωνα με τον Βαςίλθ, υπιρχαν ζξι- εφτά οικογζνειεσ ςτθν «Γοφβα» 

κάτω απ’ τθν «Δεκατιά». Ο οικιςμόσ του Αλφκου φαίνεται να προζκυψε από 

πολλαπλζσ μετακινιςεισ χωρικϊν από ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ ςτισ δυο 

πλευρζσ των ςθμερινϊν ςυνόρων. Οι κάτοικοι κυρίωσ προζρχονται από χωριά τθσ 

Άνω Δερόπολθσ και του Ρωγωνίου, ενϊ εγκαταςτάκθκαν μαηικά ςε μαχαλάδεσ με 

βάςθ τον τόπο προζλευςισ τουσ. «Εδϊ κάτοικοι παλιοί είναι μόνο οι αωταίοι και οι 

Κιτοβαςιλαίοι. Εκεί ςτθ άχθ. Εγϊ είμαι από εκείνο τον μαχάλα απ’ ζκει. 

«Ρεπελιοτάτεσ». Είμαςτε από τθν Ρζπελθ. Ζτςι λζνε. Φερματάρθδεσ είναι. Τοφτοι οι 

Ηθςαίοι οι δικοί μου, γιατί τθν μάνα μου τθν ζχω απ’ τουσ Ηθςαίουσ.. Απ’ τθν 

Κόκκαλθ είναι ωευγάτοι. Γιατί το χωριό εδϊ δεν είναι παλιό. Αρχαίο χωριό δεν ιταν 

τ’ Αλφκου.» (Μιλω Κϊτςθ, Αλφκου) 

Ωσ «καταγωγικόσ μφκοσ», που ςυνδζει όλεσ τισ οικογζνειεσ τθσ κοινότθτασ 

παρά τισ διαφορετικζσ προελεφςεισ τουσ, φαίνεται να λειτουργεί θ αφιγθςθ για τθν 

εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Κατά τθν παράδοςθ θ εικόνα ζφευγε από παλιά 

χαλάςματα ενόσ παρεκκλθςίου ςτο βάκοσ του λόφου τθσ Τρζμουλθσ και 

εμφανιηόταν ςτθν κορυφι. Κάκε φορά που οι κάτοικοι επζςτρεφαν τθν εικόνα ςτθν 

παλιά τθσ κζςθ, θ ίδια εμφανιηόταν τθν επόμενθ μζρα πάνω ςτον λόφο. Ζτςι, οι 

κάτοικοι των τριϊν όμορων οικιςμϊν Αλφκου, Τρζμουλθσ και Τςαουςίου, 

αποφάςιςαν να χτίςουν εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν Αγία Βαρβάρα και 

τοποκζτθςαν μζςα ςτον ναό τθν εικόνα. Το χτίςιμο τθσ εκκλθςίασ με κοινι δαπάνθ 

και ςυλλογικι εργαςία των κατοίκων, αποτελεί ςτερεοτυπικό μοτίβο των μφκων 

καταγωγισ που ςυνδζουν όλα τα ςόγια ενόσ χωριοφ, ςυγκροτϊντασ μια ενιαία 

τοπικι ταυτότθτα με κφριο ςθμείο αναφοράσ τον προςτάτθ Άγιο τθσ 

κοινότθτασ(Νιτςιάκοσ,2003:167).  

Στο υπζρκυρο του ναοφ υπάρχει επιγραφι που αναφζρει τα χωριά που 

ςυμμετείχαν ςτισ δαπάνεσ καταςκευισ, τθν χρονολογία(1874), κακϊσ και το όνομα 

του επιτρόπου και του αρχιμάςτορα που επιμελικθκε τθν ανζγερςθ. Ραρά ταφτα, ο 

Βαςίλθσ με ενθμερϊνει πωσ μαηί με τον Βαγγζλθ Ηαφειράτθ, ςυγγραφζα  απ’ το 

χωριό Λαηάτι και τον Δθμιτρθ Τςόντθ, αρχαιολόγο τθσ Ακαδθμίασ των Τιράνων, 

βρικαν βορειοανατολικά του χωριοφ Τρζμουλθ αρχαιολογικά ςτοιχεία που 

αποδεικνφουν τθν φπαρξθ παλιότερθσ τρίκλιτθσ βαςιλικισ του 5ου-6ου αιϊνα μ. Χ. 
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ςτθν τοποκεςία «Βαρβάρεσ», που παραπζμπει ςτθν Αγία Βαρβάρα, ενϊ ςφμφωνα 

με τουσ κατοίκουσ το δαςφλλιο εκείνο αποτελοφςε βακοφφικθ ιδιοκτθςία. Χωρίσ να 

κζλω να επεκτακϊ ςτο εν λόγω ηιτθμα, κρίνω ςθμαντικό να αναφζρω πωσ ςτο 

διαδίκτυο δθμοςιεφκθκε κείμενο του Βαςίλθ Λωάννου για αυτζσ τισ αναςκαφικζσ 

προςπάκειεσ με τίτλο: «Τεκμιρια που αποδεικνφουν τθν αρχαιότθτα και 

ελλθνικότθτα τθσ Βορείου Θπείρου: θ παλιά εκκλθςία τθσ Αγ. Βαρβάρασ Αλφκου.» 

 

 

Η Εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ και θ επιγραφι ςτο υπζρκυρο του ναοφ, 1990 

 

Στθν ςυηιτθςι μασ γίνεται λόγοσ για το πζραςμα του Ρατροκοςμά απ’ το 

χωριό, που χωρικά αποτυπϊνεται με τθν φπαρξθ παρεκκλθςίου ςτθν κεντρικι 

πλατεία του οικιςμοφ. Κατά τθν προφορικι παράδοςθ, ο Άγιοσ βρζκθκε ςτο Αλφκου 

και μίλθςε ςτουσ Αλυκιϊτεσ για τισ προφθτείεσ του. Σφμφωνα με τθν αφιγθςθ τθσ 

Ευανκίασ Ηάχου, οι κάτοικοι μετά τθν κατάρρευςθ του κακεςτϊτοσ ζχτιςαν 

παρεκκλιςι ςτθ μνιμθ του, γιατί ο τόποσ ευωδίαηε καυματουργικά απ’ το πζραςμά 

του.  «Εκεί που είναι το εκκλθςάκι είχε κακίςει, το λζγαν γενεά τθ γενεά. Το μζροσ 

που το κάνε ο Άγιο Κοςμάσ, όταν περοφςεσ είχε μια ευωδία βαςιλικοφ. Και ιλεγαμε 

ότι πζραςε και ζκατςε. Δικεν τϊρα εκεί που πζραςε ο Άγιοσ Κοςμάσ και όπου 

κάκιςε, μφριηε βαςιλικό. Και από αυτό τϊρα, ξεςθκϊκθκαν οι πιο μεγαλφτεροι. Πτι 

αυτό είναι ζνα είδοσ ςθμάδι, ότι πζραςε από δω ο Άγιο Κοςμάσ και ζκατςε, ασ 

κάμουμε ζνα.»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) 

Θ παρουςία του Ρατροκοςμά ςτον χϊρο λειτουργεί αφθγθματικά ωσ χρονικό 

ορόςθμο για τθν φπαρξθ του οικιςμοφ τον 18ο αιϊνα(1779), παρ’ ότι δεν υπάρχει 

ςτθν βιογραφία του αντίςτοιχθ αναφορά για το πζραςμά του απ’ το Αλφκου. 

Αντίκετα, διαςϊηεται γράμμα του Ρατροκοςμά προσ τουσ κατοίκουσ του κοντινοφ 
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χωριοφ «Χάλιου» με ςυμβουλζσ για τθν λειτουργία του τοπικοφ ςχολείου. 

Ραράλλθλα, οι τοπικοί λόγιοι αξιοποιοφν τθν αφθγθματικι παράδοςθ για να 

υπερτονίςουν τθν ελλθνικότθτα του οικιςμοφ, ενϊ εκτιμϊ πωσ θ ανζγερςθ 

παρεκκλθςίου ςτο κζντρο του οικιςμοφ, αποτελεί μια προςπάκεια παγίωςθσ 

δθμόςιασ μνιμθσ διεκδικϊντασ μια κζςθ ςτθν «ελλθνικότθτα». 

 

 

Σο εκκλθςάκι του Αγίου Κοςμά ςτθν πλατεία "Κφπροσ" 

 

 

Ο Άγιοσ Κοςμάσ ο Αιτωλόσ λειτουργεί αφθγθματικά ωσ εγγυθτισ τθσ 

«ελλθνικότθτασ», ενϊ ςχεδόν όλοι οι οικιςμοί ςτον κορμό τθσ Ρίνδου και ςτον 

«αλβανικό» χϊρο διεκδικοφν το πζραςμά του απ’ τον τόπο τουσ, καταςκευάηοντασ 

μια πλειάδα μνθμείων. Ο ίδιοσ, άλλωςτε, δεν επιτζλεςε απλά κρθςκευτικό ζργο 

ςτοχεφοντασ ςτθν κατιχθςθ των πιςτϊν και ςτθν ανζγερςθ ναϊν, αλλά παράλλθλα 

προπαγάνδιηε τθν ελλθνικι εκνικι ιδζα για τθν δθμιουργία ανεξάρτθτου ελλθνικοφ 

κράτουσ. Κυρίαρχοσ είναι ο ρόλοσ του ςτθν προςπάκεια «εξελλθνιςμοφ» των 

ετεροτιτων που εντάςςονταν ςτο ουμ Μιλζτ, όπωσ οι Βλάχοι και οι Αρβανίτεσ, 

κακϊσ ο ίδιοσ χρθςιμοποιοφςε τθν κρθςκευτικι προπαγάνδα καλϊντασ τουσ 

«αλλόγλωςςουσ ωμιοφσ» να απαρνθκοφν τθν γλωςςικι τουσ ετερότθτα και να 
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μιλοφν μόνο τθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο Βαςίλθσ Μπαράσ(1966: 59) χαρακτθριςτικά 

παρακζτει το παρόν χωρίο απ’ τουσ λόγουσ του: «Πποιοσ χριςτιανόσ, άντρασ ι 

γυναίκα, υπόςχεται ότι μζςα ςτο ςπίτι του να μθν κουβεντιάηει αρβανίτικα (ι 

βλάχικα αναλόγωσ), ασ ςθκωκι απάνω και να μου το πει και εγϊ να πάρω όλα του 

τα αμαρτιματα εισ τον λαιμόν από τον καιρόν που εγεννικθ ζωσ τϊρα και να βάλω 

όλουσ τουσ χριςτιανοφσ να τον ςυγχωριςουν και να λάβθ μίαν ςυγχϊρεςιν, που, αν 

ζδινε χιλιάδεσ πουγγιά δεν κα τθν εφριςκε» 

Τθν ίδια θμζρα, φεφγοντασ απ’ το καφενείο επιςκζφκθκα το ςπίτι του 

δαςκάλου Γιϊργου Χαρίςθ, με ςκοπό να δω τθν ςυλλογι του με παλιζσ 

φωτογραφίεσ, αλλά και τθν ιδιόκτθτθ λαογραφικι ςυλλογι του. Ο ίδιοσ ζχει 

καταςκευάςει δίπλα απ’ τον κφριο χϊρο του ςπιτιοφ του μια μουςειακι ςυλλογι 

για το παρελκόν του οικιςμοφ. Θ λαογραφικι ςυλλογι του είναι χωριςμζνθ ςε δφο 

δωμάτια. Στο ζνα δωμάτιο περιλαμβάνονται εργαλεία όλων των επαγγελμάτων που 

υπιρχαν ςτον ευρφτερο χϊρο κακϊσ και ο αργαλειόσ τθσ μθτζρασ του, που 

αποτζλεςε και τθ μόνθ πθγι εςόδων για τθν οικογζνεια του, κακϊσ ο πατζρασ του 

πζκανε ςε νεαρι θλικία. Στο άλλο δωμάτιο περιλαμβάνονται τοπικζσ αντρικζσ και 

γυναικείεσ φορεςιζσ, «λαϊκά» όργανα που ζπαιηε ο ίδιοσ ςυνοδεφοντασ τουσ 

φολκλορικοφσ χορευτικοφσ ομίλουσ του χωριοφ, μια προκικθ με βιβλία που 

αφοροφν ςτον χϊρο τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ, αλλά και αρκετά κάδρα με παλιζσ 

φωτογραφίεσ και κείμενα του ίδιου για τθν τοπικι ιςτορία του οικιςμοφ.  

Ο ίδιοσ μοιράςτθκε μαηί μου πωσ ξεκίνθςε να ςυλλζγει αντικείμενα από τα 

πρϊτα χρόνια υπθρεςίασ του ωσ δάςκαλοσ ςτο χωριό, ενϊ πολλά απ’ τα 

αντικείμενα αυτά, όπωσ για παράδειγμα θ γυναικεία φορεςιά τθσ ςυηφγου του, 

αποτελοφςαν χρθςτικά είδθ τθσ κακθμερινότθτασ μζχρι τθν κατάρρευςθ του 

κακεςτϊτοσ. Θ ςφηυγόσ του Αλεξάνδρα Χαρίςθ, με πολφ χαρά μου ζδειξε τθν 

φορεςιά με τθν οποία παντρεφτθκε, που πλζον κρεμάςτθκε ςτον τοίχο ωσ ζκκεμα. 

Ραράλλθλα, μου ανζφερε πωσ τθν δεκαετία του ’70 μζλθ τθσ τοπικισ οργάνωςθσ 

του Κόμματοσ κατθγόρθςαν τθν ίδια και τον ςφηυγό τθσ για τον αλατηά που 

φοροφςε, κακϊσ ωσ γυναίκα δαςκάλου ζπρεπε να φορά «φουςτάνια», 

αναδεικνφοντασ τθν πρόοδο που επζφερε το Κόμμα ςτα κοινωνικά ηθτιματα και 

ςτθν χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ.  
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Ο Γιϊργοσ Χαρίςθσ ςτον χϊρο τθσ ιδιόκτθτθσ λαογραφικισ ςυλλογισ του 

 

 

Η Αλεξάνδρα Χαρίςθ φωτογραφιςμζνθ μπροςτά ςτθν νυφιάτικθ φορεςιά τθσ 
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Με αφορμι τισ φορεςιζσ που εκτίκενται ςτθν λαογραφικι ςυλλογι του 

Γιϊργου Χαρίςθ, άνοιξε ξανά θ κουβζντα για τθν προζλευςθ των κατοίκων του 

οικιςμοφ και τισ πρϊτεσ οικογζνειεσ. Ο ίδιοσ αναλφοντάσ μου τθν τυπολογία των 

φορεςιϊν, ανζφερε πωσ οι Αλυκιϊτεσ ζχουν ςίγουρα προζλκει απ’ τα ορεινά. Τα 

βαριά υλικά καταςκευισ των φορεςιϊν αλλά και θ τυπολογία τουσ, κακϊσ 

αποτελοφνταν από μακριά ςεγκοφνια και τράγινα ταλαγάνια, ςφμφωνα με τον ίδιο 

αποδεικνφουν τθν κάκοδο των Βουρκάρθδων από ψυχρά κλίματα. Φζρνω ςτον νου 

μου τθν ςυηιτθςι μου με τον ςυνταξιοφχο δάςκαλο απ’ το κοντινό χωριό Κρανιά, 

Γρθγόρθ Αναγνϊςτθ, ο οποίοσ ζκανε ανάλογεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν ςυηιτθςι μασ. Ο 

ίδιοσ με ενθμζρωςε για τισ περιοριςμζνεσ γνϊςεισ των κατοίκων ςε ςχζςθ με τθν 

καλλιζργεια τθσ γθσ, τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ, αλλά και τθν τυπολογία των 

ενδυμάτων τουσ ωσ πειςτιρια για τθν ορεινι καταγωγι τουσ.  

«Κτθνοτρόωοι ιταν αυτοί, μζροσ ηθτοφςαν για να ξεχειμωνιάςουν τα ςωαχτά. Ράνω 

ζπεωτε χιόνι. Ζρκαν ζκαμαν καλφβεσ και ςιγά ζγιναν. Τοφτοι δεν ζπαιρναν χαμπζρι 

από γεωργία, από χερολάβιδα. Δεν ιξεραν να καλλιεργιςουν κακόλου.(…) Δεν 

ιξεραν άλλο ωαγθτό να κάνουν. Κρζασ βραςτό, κρζασ.. δεν ιξεραν άλλο ωαγθτό. 

Τςομπαναραίοι όλοι τοφτοι. Κατόπι είναι και θ ωορεςιά. Θ ωορεςιά είναι χοντρι, 

τςιποφνι, ςαγκοφνι. Αυτι είναι ωορεςιά για ορεινά μζρθ. Αλλά όχι ιρκαν όλοι απ’ 

τθν Ελλάδα. Μπορεί είχαν ζρκει μερικοί από χωριά κοντινά, που ιταν κτθνοτρόωοι. 

Εδϊ μολογάει κάποιοσ που δεν ιξεραν να βάλουν ντομάτεσ. Ζρκε ζνασ απ’ τθ Δίβρθ 

και εκείνοσ απ’ τθ Δίβρθ το είχε μάκει ςτθν Ελλάδα, και ζκανε ντομάτεσ.» (Γρθγόρθσ 

Αναγνϊςτθσ, Κρανιά) 

Και ς’ αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ, αντιλαμβάνομαι τθν διάκεςθ των τοπικϊν 

λογίων να αντιταχκοφν ςτο αφιγθμα τθσ αλβανικισ ιςτοριογραφίασ για τον μαηικό 

ερχομό κολίγων απ’ τον ελλαδικό χϊρο. Οι ίδιοι αναηθτοφν αναλογίεσ μεταξφ των 

οικιςμϊν του κάμπου του Βοφρκου και τθσ θμιορεινισ και ορεινισ περιοχισ των 

ιηϊν, αναδεικνφοντασ μια ςυνεχι ςυμπλθρωματικι ςχζςθ μεταξφ του βουνοφ και 

του κάμπου, πάντα όμωσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ ανκρωπογεωγραφικισ 

περιοχισ. Απ’ τθ μια, λοιπόν, φαίνεται θ ελλθνικι μειονότθτα να αναηθτά 

ςυμβολικζσ ςυνδζςεισ με τθν «μθτζρα πατρίδα» Ελλάδα και απ’ τθν άλλθ 

προςπακεί παράλλθλα να ενιςχφςει τθν ταφτιςι τθσ με τον γενζκλιο τόπο ςε ζναν 

αγϊνα διεκδίκθςθσ τθσ εντοπιότθτασ τθσ. 
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Αυτό που παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτον χϊρο, είναι κάποια 

αυτοςχζδια κολλάη που βρίςκονται ςε κάδρα κρεμαςμζνα ςτον τοίχο. Στα κάδρα 

αυτά απεικονίηονται όςοι είχαν ανακθρυχκεί «κουλάκοι» και όςοι είχαν φυλακιςτεί 

κατά τθν διάρκεια του κακεςτϊτοσ Χότηα. Οι πρϊθν «εχκροί του λαοφ» ςτθν 

μεταςοςιαλιςτικι Αλβανία φαίνεται να αποτελοφν τουσ ιρωεσ τθσ κοινότθτασ και 

τοποκετοφνται ςτο επίκεντρο τθσ δθμόςιασ μνιμθσ, ςυγκροτϊντασ τθν «μαρτυρικι 

ταυτότθτα τθσ κοινότθτασ». Σε ξεχωριςτό κάδρο απεικονίηονται οι πρϊτοι δάςκαλοι 

και ιερείσ τθσ κοινότθτασ ωσ κυρίαρχα ςφμβολα και «εγγυθτζσ» τθσ μαχθτικότθτασ 

του Αλφκου, αφιγθμα που κυριαρχεί ςτον δθμόςιο λόγο ςιμερα. Στον χϊρο  

κυριαρχεί και θ φωτογραφία του μνθμείου των τεςςάρων νζων Αλυκιωτϊν που 

δολοφονικθκαν ςτθν προςπάκειά τουσ να περάςουν τα ςφνορα και να 

δραπετεφςουν ςτθν Ελλάδα. 

Το Αλφκου είναι ζνα ιδιαίτερο χωριό, αφοφ ςυνδζκθκε με τθν «αντίδραςθ» 

κατά τθν διάρκεια του «αντιφαςιςτικοφ αγϊνα», ενϊ μετράει μια πλειάδα 

χωριανϊν που ςτιγματίςτθκαν ι φυλακίςτθκαν απ’ το κακεςτϊσ. Στο χωριό 

ςυγκροτικθκαν «αυτονομιςτικζσ δυνάμεισ» με τθν υποςτιριξθ του ΕΔΕΣ, απ’ τον 

παπά Βαγγζλθ Λωαννίδθ και τον Σταφρο Κόκκαλθ, οι οποίοι αντιτάχκθκαν ςτισ 

δράςεισ του ενιαίου Ε.Α.Μ και διαφοροποιικθκαν απ’ τισ υπόλοιπεσ μειονοτικζσ 

δυνάμεισ ςτο ςυνζδριο τθσ Μεμόραχθσ το 1943. Στθν τοπικι ιςτοριογραφία 

ςυνικωσ τονίηεται θ μαχθτικι δράςθ των Αλυκιωτϊν κατά τον Β’ Ραγκόςμιο πόλεμο 

με κυρίαρχο ςτόχο τθν ζνταξθ των μειονοτικϊν ηωνϊν ςτθν ελλθνικι εδαφικι 

επικράτεια. Ραρά ταφτα τισ περιςςότερεσ φορζσ αποςιωπάται θ ςφνδεςθ 

αυτονομιςτικϊν κινθμάτων με το Balli Combetar(Εκνικό Μζτωπο), ακροδεξιά 

αντιςταςιακι ομάδα που ςυνεργάςτθκε με τισ Ναηιςτικζσ δυνάμεισ μετά τθν 

κατάλθψθ τθσ Αλβανίασ απ’ τα γερμανικά ςτρατεφματα. 

«Το Αλφκου να καταλάβεισ ιταν και κεωροφνταν ςαν χωριό ότι είχε δυνατό 

πλθκυςμό.  Και όμορωονε και με, πϊσ να πεισ, κομψόγνωμο. Αλλά το περιόριςαν 

μετά, γιατί βγικαν αντάρτεσ μετά οι Ζλλθνεσ, ενϊκθκαν με το Μπαλ Κομπετάρ. Δεν 

κρατοφςαν τθ γραμμι του κόμματοσ. Επί Ενβζρθ είχε μεγάλθ δικτατορία. Αλλά 

πιγαν και πολλοί ωυλακι. Το Αλφκου ιταν το μόνο χωριό που είχε πάνω από 

ςαράντα. Άλλοι ωυλακι, κατόπι εξορία, ζωευγε ζνα παιδί, όλθ θ οικογζνεια.» 

(Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου) 
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«Το κράτοσ ιταν πολφ ςτ’ Αλφκου. Είχε πολλοφσ κιγμζνουσ. Το Τςαοφςι όχι. Ζνα 

δυο είχε.» (Γρθγόρθσ  Γκοφντθσ, Τςαοφςι) 
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3. Πολιτιςμικέσ πρακτικέσ και τελετουργικά δρώμενα ςτον 

κύκλο του χρόνου. 
 

Α. Καταςκευάζοντασ τον χρόνο 

 

Ο χρόνοσ αποτελεί κφρια ςυνιςτϊςα ςτθν ταξινόμθςθ τθσ κακθμερινότθτασ και μαηί 

με τον χϊρο ςυγκροτοφν το βαςικό δίπολο ςτο οποίο ςτθρίηεται θ κοινωνικι 

οργάνωςθ, απ’ τα πρϊτα βιματα του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. Ο Durkheim, 

μάλιςτα, παρατθρεί πωσ δεν μποροφμε να ςκεφτοφμε για πράγματα «εκτόσ τόπου 

και χρόνου»52, αναδεικνφοντασ ζτςι τθν ταξινομικι διάςταςθ του ανκρϊπινου νου 

με ςθμεία αναφοράσ τισ δυο αυτζσ ςυνιςτϊςεσ. Ο χρόνοσ, παρ’ ότι μοιάηει φυςικόσ, 

εξαιτίασ των οικουμενικϊν περιβαλλοντικϊν ςτακερϊν, είναι κοινωνικά και 

πολιτιςμικά καταςκευαςμζνοσ, γεγονόσ που εκφράηεται με τα διαφορετικά 

θμερολόγια που επικρατοφν παγκοςμίωσ ακόμα και ςτθν ςφγχρονθ εποχι. Είναι 

«ζνα ωαινόμενο που δθμιουργείται και αναδθμιουργείται με όρουσ κοινωνικοφσ, 

δθλαδι ιςτορικοφσ, ςτο πλαίςιο μιασ διαλεκτικισ με βάςθ τθν οποία οι κοινωνίεσ 

παράγουν και αναπαράγουν τισ υλικζσ και ςυμβολικζσ προχποκζςεισ τθσ φπαρξθσ 

τουσ»53. 

 Ο χρόνοσ ςτισ παραδοςιακζσ κοινωνίεσ προςλαμβάνεται ωσ κυκλικόσ, 

επαναλαμβανόμενοσ και απόλυτα εξαρτθμζνοσ απ’ το φυςικό περιβάλλον. Ο Evans 

Prichard με τθν ζρευνα του ςτουσ Νουζρ(1940) ειςιγαγε τθν ζννοια του 

«οικολογικοφ χρόνου», ενόσ χρόνου που κακορίηεται απ’ τισ γεωργικζσ και 

κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ μιασ κοινότθτασ. Θ απουςία τθσ τεχνολογίασ, θ 

ζλλειψθ μζςων πρόβλεψθσ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, αλλά και οι περιοριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ μεταςχθματιςμοφ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, αποτελοφν κοινοφσ 

τόπουσ αυτϊν των προ-νεωτερικϊν κοινωνιϊν. Θ εποχικι εναλλαγι παίηει 

κακοριςτικό ρόλο ςτισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ δομζσ, αφοφ εξαρτϊνται 

απόλυτα απ’ το περιβάλλον και τα φυςικά φαινόμενα, ενϊ θ επιβίωςθ των 

κοινοτιτων ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτθν πρωτογενι παραγωγι. Συνεπϊσ, οι 
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 E. Durkheim, Μορωζσ πρωτόγονθσ ταξινόμθςθσ, Μετάφραςθ Γεωργοφλασ Αντϊνθσ, Gutenberg, 
2001. 
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 Β. Νιτςιάκοσ, Χτίηοντασ τον χϊρο και τον χρόνο, Οδυςςζασ, 2003, ςελ 113. 
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παραγωγικζσ διαδικαςίεσ είναι αυτζσ που κακορίηουν τισ τομζσ του χρόνου, 

αναδεικνφοντασ χρονικά ορόςθμα και προςδιορίηοντασ ζνα πλαίςιο οργάνωςθσ του 

χρόνου. Στισ γεωργικζσ κοινότθτεσ ο χρόνοσ διαμορφϊνεται με βάςθ το δίπολο 

ςποράσ-ςυγκομιδισ, ενϊ αντίςτοιχα ςε κτθνοτροφικζσ κοινότθτεσ διαμορφϊνεται 

με βάςθ τον αναπαραγωγικό κφκλο των κοπαδιϊν, αλλά και τισ μετακινιςεισ απ’ τα 

βουνά ςτα χειμαδιά και αντίςτροφα54. Θ αρχι και το τζλοσ ταυτίηονται με 

ςθμαντικά ορόςθμα των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και ςθματοδοτοφν τθν αζναθ 

λιξθ και απαρχι.  

 Σφμφωνα με τον Braudel(1987), οι κοινωνίεσ αυτζσ διακρίνονται από  

«μακρά διάρκεια», κακϊσ οι κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ αλλαγζσ ςτο 

εςωτερικό τουσ είναι πολφ αργζσ, ενϊ παράλλθλα αναδεικνφουν ωσ κοςμολογικό 

ςφςτθμα τθν πιςτι τιρθςθ τθσ «παράδοςθσ» και τθν απόλυτθ ςυνάφεια του 

παρόντοσ με το παρελκόν. Ο χρόνοσ ανάμεςα ςτο παρελκόν και το παρόν, με άξονα 

το μζλλον, νοείται ωσ  μια αλλθλουχία αζναων κφκλων, που αναπαρίςτανται 

αφθγθματικά ωσ προκακοριςμζνοι55. Ο μφκοσ του κατακλυςμοφ ςυναντάται 

πανανκρϊπινα ςε τζτοιεσ κοινωνίεσ, ενϊ ςτον Χριςτιανιςμό θ καταςτροφι που 

οδθγεί ςτθν ανανζωςθ αποτελεί το κυρίαρχο τελεολογικό μινυμα, αφοφ ο κάνατοσ 

δεν οδθγεί απλά ςτθν ανάςταςθ, αλλά αποςκοπεί ς’ αυτιν. Θ γζννθςθ των 

κρθςκειϊν και οι μεταφυςικζσ αναηθτιςεισ, που διζπουν τουσ διάφορουσ 

πολιτιςμοφσ, ςτθρίηονται ςφμφωνα με τον Eliade ς’ αυτιν ακριβϊσ  τθν ςχζςθ των 

«πρωτόγονων» κοινωνιϊν με το φυςικό περιβάλλον. Θ παρατιρθςθ των ςυνεχϊν 

περιοδικϊν εναλλαγϊν ςτθν φφςθ, απ’ τον Χειμϊνα ςτθν Άνοιξθ, απ’ τθν ςπορά 

ςτθν ςυγκομιδι, απ’ τθν ανκοφορία ςτον μαραςμό, οδιγθςε ςτθν πίςτθ τθσ 

ανατροπισ του κανάτου και τθν επιςτροφι του ανκρϊπου ςτθν ηωι, παράγοντασ 

μια ςειρά κοςμολογικϊν αφθγιςεων που οδιγθςαν ςτθν εμφάνιςθ τθσ 

κρθςκείασ56.  

 Το 1748 ο Βενιαμίν Φραγκλίνοσ χρθςιμοποιεί για πρϊτθ φορά τθν ζννοια «ο 

χρόνοσ είναι χριμα» απευκυνόμενοσ ςτθν εργατικι τάξθ. Το «τςιτάτο» αυτό κα 

λζγαμε ότι χαρακτθρίηει τισ καπιταλιςτικζσ κοινωνίεσ που διζπονται από μια 
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γραμμικι πρόςλθψθ του χρόνου, αφοφ είναι ιδιαίτερα δθμοφιλζσ ςτον δθμόςιο 

λόγο ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ. Ο γραμμικόσ χρόνοσ ςτον αντίποδα του κυκλικοφ, 

είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τθν ζννοια τθσ προόδου και τθσ κερδοφορίασ, που 

αποτελοφν και τθν βάςθ του φιλελεφκερου καπιταλιςτικοφ μοντζλου. Οι ςφγχρονεσ 

βιομθχανικζσ κοινωνίεσ, προςανατολιςμζνεσ ςτθν ολοζνα και μεγαλφτερθ 

παραγωγι και ςυςςϊρευςθ κζρδουσ, δρουν ανεξάρτθτα απ’ τουσ φυςικοφσ 

παράγοντεσ και ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ κοινότθτεσ αυτάρκειασ, που ςτόχευαν 

ςτθν εξαςφάλιςθ του «επιοφςιου» για τθν επιβίωςθ. Ο Levi Strauss κάνει λόγο 

αντίςτοιχα για κερμζσ και ψυχρζσ κοινωνίεσ, με τισ πρϊτεσ ςαφϊσ 

προςανατολιςμζνεσ ςτον αγϊνα για τθν πρόοδο και τισ δεφτερεσ να ςτοχεφουν ςτθν 

ςτακερότθτα μζςω τθσ επανάλθψθσ57.  Εδϊ ο χρόνοσ ςυγκροτείται ςε ςυνάρτθςθ 

με τα χρονοδιαγράμματα των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων και το ωρολόγιο 

πρόγραμμα εργαςίασ. «…Θ αζναθ επανάλθψθ δίνει τθ κζςθ τθσ ςτθν διαρκι 

αλλαγι. Θ εξιδανίκευςθ του παρελκόντοσ, ςτθ λατρεία του μζλλοντοσ. Θ παράδοςθ 

ςτθ νεοτερικότθτα. Θ αδράνεια ςτθν κίνθςθ…» (Νιτςιάκοσ, 2003:127 ) 

 Στο παράδειγμα τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ τθσ Αλβανίασ, θ υποχϊρθςθ του 

«κυκλικοφ χρόνου» τοποκετείται ιςτορικά ςτο πλαίςιο του κομμουνιςτικοφ 

κακεςτϊτοσ Χότηα. Θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ, που ξεκινά απ’ τα πρϊτα χρόνια 

ακόμα του νζου πολιτικοφ ςυςτιματοσ, οδθγεί ςτθν απϊλεια τθσ ζγγειασ 

ιδιοκτθςίασ των χωρικϊν, που περνά ςτα χζρια των ςυνεταιριςμϊν. Οι 

«κοοπερατίβεσ» είχαν υπερτοπικό κα λζγαμε χαρακτιρα, με τθν ςυμμετοχι πολλϊν 

όμορων οικιςμϊν ςε μια κολεκτίβα(Νιτςιάκοσ,2003:45). Μάλιςτα, ςτα πρϊτα 

χρόνια τθσ κολεκτιβοποίθςθσ θ ςυμμετοχι των χωρικϊν ςτον ςυνεταιριςμό, 

αναδείχκθκε ωσ «εκελοντικι». Στο παράδειγμά μασ, το χωριό Αλφκου το 1964 

ενϊκθκε με άλλα 9 χωριά ςε ζναν ενιαίο αγροτικό ςυνεταιριςμό. Θ απϊλεια τθσ 

ιδιοκτθςίασ, θ εντατικι καλλιζργεια τθσ γθσ ωσ κφρια πολιτικι ανάπτυξθσ του 

αλβανικοφ κράτουσ, θ κακιζρωςθ ωραρίου εργαςίασ και μιςκοφ, θ κατανομι τθσ 

εργαςίασ, θ ρφκμιςθ τθσ απαιτοφμενθσ «νόρμασ» παραγωγισ και θ ταφτιςθ τθσ γθσ 

με τόπο δουλειάσ αποτζλεςαν τθν απαρχι μιασ νζασ ςυλλογικισ κοςμοκεωρίασ, 

που ολοκλθρϊκθκε με τθν κατάργθςθ τθσ κρθςκείασ το 1967.  
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Β.  Κυκλικόσ χρόνοσ και τελετουργία:  

Η «ποιητική τησ θηλυκότητασ» : Συγγένεια, θρηςκευτική πίςτη και 

λαΰκή λατρεία. 

 

Ο χρόνοσ ςφμφωνα με τον Eliade ταξινομείται ςε ιερό και κοςμικό, διακρίνοντασ τισ 

κακθμερινζσ θμζρεσ απ’ τισ εορταςτικζσ αργίεσ, ςτο πλαίςιο μιασ μανιχαϊςτικισ 

ςκζψθσ που διακρίνει τα παραδοςιακά περιβάλλοντα. Σφμφωνα με τον 

Durkheim(1912) το ιερό δεν είναι ςυνυφαςμζνο μόνο με τθν κρθςκευτικι πίςτθ 

μιασ κοινότθτασ, αλλά ςυνδζεται άρρθκτα με το αξιακό ςφςτθμα που ςυγκροτεί και 

αναπαράγει μια ομάδα μζςα απ’ τθν τελετουργία. Μάλιςτα ο ίδιοσ ερμθνεφει τθν 

κρθςκεία ωσ ανάγκθ τθσ κοινότθτασ για αλλθλεγγφθ μεταξφ των μελϊν τθσ και 

κοινωνικι ςυνοχι. Ο Geertz(1973: 87) αντιλαμβάνεται τθν κρθςκεία ωσ πολιτιςμικό 

ςφςτθμα ςυμβόλων, μζςω των οποίων τα μζλθ μιασ κοινωνίασ κατανοοφν τον 

κόςμο και το νόθμά του. Το δόγμα αποτελεί το αφθγθματικό πλαίςιο που καλείται θ 

τελετουργία να πραγματϊςει. Ωσ τελετουργία ςτθν παροφςα μελζτθ ορίηεται θ 

επιτζλεςθ μιασ ςειράσ επίςθμων τυποποιθμζνων και επαναλαμβανόμενων 

πρακτικϊν,  που ςυνικωσ ςυνδζονται με το κρθςκευτικό και ευρφτερα υπερφυςικό 

ςτοιχείο, με ςαφείσ αναφορζσ ςτο παρελκόν μιασ ομάδασ, θ οποία ςτο παρόν 

αναπαράγει ςυμβολικά τθν κοινωνικι τθσ οργάνωςθ, με τθν ςυμμετοχι των μελϊν 

τθσ58. 

Στθν «ελλθνορκόδοξθ παράδοςθ» το ζτοσ κακορίηεται απ’ τουσ 

εορταςτικοφσ κφκλουσ των Δεςποτικϊν και των Κεομθτορικϊν εορτϊν, ενϊ κάκε 

μζρα αφιερϊνεται ςε διάφορουσ Αγίουσ. Τα χρονικά ορόςθμα των μεγάλων 

κρθςκευτικϊν γιορτϊν ταυτίηονται με τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και τισ διάφορεσ 

περιβαλλοντικζσ φάςεισ, όπωσ οι θλιακζσ τροπζσ και οι διαβάςεισ απ’ τθν μια εποχι 

ςτθν άλλθ. Ωσ απαρχι του εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ τίκεται ο μινασ Σεπτζμβριοσ, θ 

αρχι τθσ Λνδίκτου, ενϊ το ζτοσ λιγει τον Αφγουςτο. Μζςα ς’ αυτό το οριοκετθμζνο 

πλαίςιο, κινείται και θ οργάνωςθ των εορταςτικϊν κφκλων, που ςυνδζονται 

άρρθκτα με τισ λαϊκζσ τελετουργίεσ. Το πρόςωπο τθσ Ραναγίασ και αντίςτοιχα οι 
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Κεομθτορικζσ εορτζσ αποτελοφν κφρια ορόςθμα ςτισ τομζσ του κυκλικοφ χρόνου, 

αφοφ τον Σεπτζμβρθ γιορτάηεται θ γζννθςθ  και τον Αφγουςτο θ Κοίμθςι τθσ, με 

ενδιάμεςα ςτάδια τα Ειςόδια και τον Ευαγγελιςμό, που ςθματοδοτοφν αντίςτοιχεσ 

γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ59.  

 Στο Αλφκου, ζνα κατεξοχιν αγροτικό χωριό με ςυμπλθρωματικι 

κτθνοτροφία, ο «ιερόσ χρόνοσ» μζχρι τθν άνοδο του κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ 

ακολουκεί τον κφκλο τθσ βλάςτθςθσ, απ’ τθν γονιμότθτα ςτον μαραςμό και απ’ τθν 

ηωι ςτον κάνατο, με κυρίαρχο άξονα τισ κρθςκευτικζσ γιορτζσ. Υιοκετϊντασ το 

κεωρθτικό μοντζλο που ακολουκεί ο Stewart ςτθν ζρευνα του για το ιερό και το 

βζβθλο ςτθν Νάξο, κα ζκανα λόγο για μια διττι κρθςκευτικι ςυμπεριφορά, 

ανάμεςα ςτθν επίςθμθ κρθςκεία και τθν τοπικι λαϊκι λατρεία που εκφράηεται με 

πρακτικζσ ςτον τόπο και τον χρόνο. Απ’ τθ μια το επίςθμο δόγμα τροφοδοτεί 

αφθγθματικά τον λαϊκό νου και απ’ τθν άλλθ οι επιμζρουσ πολιτιςμικζσ πρακτικζσ, 

που εντάςςονται ςτθν ςφαίρα τθσ λαϊκισ λατρείασ, λειτουργοφν παράλλθλα με τθν 

επίςθμθ κρθςκεία ι  εντάςςονται ς’ αυτιν «κατά παράδοςιν», αναπαράγοντασ τθν 

τοπικι κοςμολογία. Ζτςι το επίςθμο δόγμα και θ «λαϊκι» λατρεία λειτουργοφν 

διαλεκτικά, ςυγκροτϊντασ μια «τοπικι κρθςκεία»60.  

Οι κάτοικοι του Αλφκου(Aliko) αλλά και εκείνοι του Τςιαουςιοφ(Caus) και τθσ 

Τρζμουλθσ(Tremoul) αναπαρίςτανται ιδιαίτερα ευςεβείσ ςτισ αφθγιςεισ των 

κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Βοφρκου, ςε αντίκεςθ με άλλεσ κοινότθτεσ 

που εντάχκθκαν ευκολότερα ςτθν «ςοςιαλιςτικι ιδεολογία», όπωσ λόγου χάρθ το 

Μαραφζντι(Fitore), εξαιτίασ τθσ ςυμμετοχισ πολλϊν χωριανϊν ςτθν κεντρικι 

διοίκθςθ ςε κζςεισ κλειδιά. Οι Αλυκιϊτεσ πολφ χαρακτθριςτικά αναδεικνφουν τθν 

ιςχυρι κρθςκευτικι πίςτθ τουσ, όχι μόνο ωσ κυρίαρχο κομμάτι τθσ πολιτιςμικισ 

τουσ ταυτότθτασ, αλλά και ωσ τεκμιριο τθσ «ελλθνικότθτάσ» τουσ, ςυγκριτικά με 

τουσ «Ελλαδίτεσ». Θ αναφορά αυτι είναι κυρίαρχθ ςτον λόγο των Ελλινων τθσ 

Αλβανίασ, αφινοντασ παράλλθλα μια αίςκθςθ παραπόνου για τθν αμφιςβιτθςθ 

τθσ «ελλθνικότθτασ», όταν οι ίδιοι μετανάςτευςαν ςτθν Ελλάδα. Ολοφάνερθ γίνεται 

θ ςθμαςία τθσ κρθςκείασ, όχι μόνο ωσ πεδίο πνευματικισ αναηιτθςθσ, αλλά και ωσ 
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κυρίαρχο ςυνεκτικό κομμάτι τθσ εκνοτικισ ταυτότθτασ και πεδίο διαπραγμάτευςθσ 

«του εαυτοφ και του άλλου»61.  

«…Τθ κρθςκεία που είχαμε εμείσ, δεν τθν ζχουν εκεί. Θ Ελλάδα είναι μθδζν. Εμείσ 

ιμαςτανε Χριςτιανοί, εμείσ ιμαςτανε Χριςτιανοί Ορκόδοξοι με όλα μασ. Βλζπω, ζχω 

δϊδεκα χρόνια που πθγαίνω πζρα ςτισ εκκλθςιζσ. Μζρα με νφχτα. Σου λζω και μια 

ωορά, Χριςτιανοί Ορκόδοξοι ιμαςταν εμείσ. Και τα κρατιςαμε παιδάκι μου, με 

νφχια και με δόντια. Και με ωόβο. Το 1967 και μετά ιταν ο ωόβοσ…» (Ευανκία 

Ηάχου, Αλφκου)  

Στον χϊρο τθσ Ελλθνικισ μειονότθτασ τθσ Αλβανίασ, θ κρθςκεία ταυτίηεται 

με τθν εκνοπολιτιςμικι ταυτότθτα, ωσ απόρροια του ςυςτιματοσ των millet, ενϊ 

μαηί με τθν γλϊςςα αποτελοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά που χρθςιμοποιοφνται 

ςτον τοπικό λόγο για τθν ανάδειξθ τθσ εκνοτικισ τουσ καταγωγισ. Για παράδειγμα, 

θ αναφορά ςε Χριςτιανοφσ-ωμιοφσ και Τοφρκουσ ςθματοδοτεί αντίςτοιχα τθν 

Χριςτιανικι ι Μουςουλμανικι κρθςκεία. Τοφρκουσ αποκαλοφν τουσ 

Μουςουλμάνουσ Αλβανοφσ, ακόμα και οι εκνοτικά Αλβανοί που ανικουν ςτο 

Χριςτιανικό κριςκευμα. Θ κρθςκευτικι ςυμπεριφορά φαίνεται να ςυμβολοποιεί 

τθν εκνοτικι τουσ ταυτότθτα και αναδεικνφει τθν διάκριςθ με τθν ετερότθτα, ενϊ 

παράλλθλα λειτουργεί ωσ όχθμα διεκδίκθςθσ ταυτότθτασ απ’ τισ νεότερεσ γενιζσ, 

ιδιαίτερα μετά το 1967. Θ ζλλειψθ «κατιχθςθσ» και θ άγνοια πολλζσ φορζσ του 

επίςθμου κρθςκευτικοφ δόγματοσ, αποτελοφν κοινά χαρακτθριςτικά όςων 

γεννικθκαν μετά το 1960, κάτι που κυρίωσ διαφαίνεται ςε όςουσ μετανάςτευςαν 

μακριά απ’ το χωριό. Ζτςι, οι κρθςκευτικζσ πρακτικζσ που διατθρικθκαν κρυφά 

μετά το ’67 ςτθν ενδο-οικιακι ςφαίρα, λειτοφργθςαν ωσ οι μόνοι ςυνδετικοί κρίκοι 

των «νεότερων» με τθν Ορκόδοξθ παράδοςθ και τθν εκνοτικι τουσ καταγωγι. 

Στθν κοινότθτα Αλφκου, ωσ ςθμαίνουςεσ τοπικζσ γιορτζσ, εκτόσ απ’ τα 

Χριςτοφγεννα και τθν Ραςχαλιά, τιμοφνταν και: θ γιορτι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, θ 

Αποκριά, θ γιορτι τθσ Αγίασ Μαρίνασ και τθσ Αγίασ Ραραςκευισ τον Λοφλιο και θ 

κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου τον Δεκαπενταφγουςτο.  Εδϊ παρουςιάηονται οι 

κρθςκευτικζσ τελετουργίεσ ςε τρεισ εορταςτικοφσ κφκλουσ, ακολουκϊντασ τθν 
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ταξινόμθςθ του Δθμιτριου Λουκάτου62. Ο πρϊτοσ κφκλοσ ςυνδζεται με τισ 

χειμερινζσ γιορτζσ με ςθμείο αναφοράσ τθν γιορτι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Ο δεφτεροσ 

κφκλοσ ςυνδζεται με τισ λεγόμενεσ γιορτζσ τθσ Άνοιξθσ, με απαρχι τθν περίοδο τθσ 

Αποκριάσ και τζλοσ τισ τζςςερισ μζρεσ του Ράςχα. Κλείνοντασ, ο τρίτοσ κφκλοσ 

αφορά ςτα καλοκαιρινά κρθςκευτικά πανθγφρια, ςτα οποία ςυμμετείχαν οι 

κάτοικοι του χωριοφ είτε ςτον τόπο τουσ είτε ςε κρθςκευτικά προςκυνιματα 

κοντινϊν περιοχϊν, όπου αναδεικνφονταν θ τοπικότθτα κάκε κοινότθτασ.  

 Ραρατθρϊντασ  τα ονόματα των Αγίων, ςτουσ οποίουσ είναι αφιερωμζνεσ οι 

εκκλθςίεσ ςτο Αλφκου(Αγία Ραραςκευι) και ςτα όμορα χωριά, Τςαοφςι(Άγιοσ 

Βαςίλειοσ), Τρζμουλθ(Αγία Βαρβάρα) και Νεοχϊρι(Αγία Μαρίνα),κα διαπιςτϊςει 

κανείσ ότι ταυτίηονται με αγίουσ προςτάτεσ ι κεραπευτζσ αςκενειϊν, οι οποίοι 

ςυνδζονται παράλλθλα με τθν ευγονία και τθν αφκονία κατά τθν  Ορκόδοξθ 

παράδοςθ. Με εξαίρεςθ μάλιςτα τον Άγιο Βαςίλειο του Τςαουςιοφ, οι υπόλοιπεσ 

εκκλθςίεσ είναι αφιερωμζνεσ ςε γυναίκεσ Αγίεσ, αναδεικνφοντασ επιπρόςκετα τθν 

γονιμικι διάςταςθ τθσ τοπικισ λατρείασ, αλλά και τον ςθμαίνοντα ρόλο των 

γυναικϊν ςτον οίκο και τθν κοινότθτα. Μάλιςτα, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ του 

χωριοφ Τςαοφςι, θ εκκλθςία, παρ’ ότι γιορτάηει τθν Ρρωτοχρονιά τον Άγιο Βαςίλειο, 

πανθγυρίηει με ςυμμετοχι όλων των χωριϊν τθν Ραραςκευι του Ράςχα, δθλαδι 

τθν θμζρα που τιμάται απ’ τθν Ορκόδοξθ εκκλθςία θ Ραναγία ωσ  «Ηωοδόχοσ 

Ρθγι».  

Σφμφωνα  με τον Αλεξάκθ63, θ πατροπλευρικότθτα, ωσ απόρροια τθσ 

πατριαρχικισ δόμθςθσ μιασ κοινωνίασ, είναι εντονότερθ ςτουσ νομάδεσ 

κτθνοτρόφουσ τθσ Βαλκανικισ, παρά ςτουσ γεωργοφσ. Θ ταφτιςθ τθσ επιβίωςθσ των 

γεωργϊν με τθν καλλιζργεια τθσ γθσ, οδιγθςε ςτθν διατιρθςθ πρωτόγονων 

ςτοιχείων λατρείασ, που ςυνδζονται με το αρχετυπικό μοντζλο τθσ «Μεγάλθσ 

κεότθτασ» που αναδεικνφεται ωσ  «μθτζρα γθ». Θ Ελζνθ Ψυχογιοφ μάλιςτα 

παρατθρεί πωσ: «…Χωρικό και ςυμβολικό επίκεντρο αυτισ τθσ λαϊκισ δομθμζνθσ 

κοςμοκεϊρθςθσ είναι θ κεϊκι Μάνα-Γθ ωσ μάνα και τροωόσ όλων των ωκαρτϊν 

ηωντανϊν πλαςμάτων (ανκρϊπων, ηϊων, ωυτϊν) που δζνονται μαηί τθσ με μια 
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κοινι, αδιριτθ μοίρα κακϊσ γεννιοφνται, τρζωονται πάνω τθσ και πεκαίνουν 

επιςτρζωοντασ ςε αυτι, για να ξαναγεννθκοφν μζςα από τα γόνιμα ςπλάχνα τθσ. 

Τόςο λοιπόν θ εγκόςμια όςο και θ μετακανάτια ηωι βιϊνονται κατά τθ λαϊκι πίςτθ 

ςτο πλαίςιο μιασ μθτροκεντρικισ κοςμαντίλθψθσ, ςε ςχζςθ με τθ χκόνια Μάνα-Γθ, θ 

πρϊτθ πάνω ςτθ ωωτεινι τθσ επιωάνεια −τον «απάνου κόςμο»− και θ δεφτερθ ςτα 

ηοωερά ςπλάχνα τθσ −τον «κάτου κόςμο», προςωποποιοφμενο ωσ Άδθ− τα οποία 

ωςτόςο εγκυμονοφν ςτο διθνεκζσ τθν αναγζννθςθ64…» 

 Στθν θπειρωτικι Ελλάδα, παρ’ ότι κυριαρχεί το πατρογραμμικό ςφςτθμα 

καταγωγισ, παρατθρείται το φαινόμενο ςυμπλθρωματικισ ςυγγζνειασ, αφοφ 

αναγνωρίηεται ςυγγζνεια του παιδιοφ με τθν μθτζρα του και τουσ ςυγγενείσ τθσ και 

κατά ςυνζπεια μιλάμε για αμφιπλευρικό ςφςτθμα. Ραρά ταφτα, ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ αμφιπλευρικισ καταγωγισ δίνεται μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν μια απ’ 

τισ δυο πλευρζσ. Στθν κοινότθτα Αλφκου θ καταγωγι απ’ τθν πλευρά του πατζρα 

είναι ςθμαντικότερθ από εκείνθ τθσ μθτζρασ, ενϊ θ πατριαρχία είναι ιδιαίτερα 

αιςκθτι ακόμθ και ςιμερα. Το ςυμπζραςμα αυτό προκφπτει και απ’ τθν εμπειρία 

μου ςτο εκνογραφικό πεδίο, αφοφ ςε κανζνα ςπίτι που βρζκθκα καλεςμζνοσ ςε 

γεφμα δεν ςυνζφαγε θ νοικοκυρά ςτο τραπζηι που κακόμουν με τουσ άντρεσ του 

ςπιτιοφ. Αντικζτωσ, είτε ζτρωγε ςτθν κουηίνα μόνθ τθσ είτε βρίςκονταν κακιςμζνθ 

ςτο κεφαλόςκαλο δίπλα απ’ το τραπζηι ςτθν αυλι χωρίσ να μετζχει ςτο φαγθτό.  

«…Εδϊ είναι και ζνα άλλο ζκιμο… Εδϊ παλιά, μζχρι το ’60 ιταν αυτι θ γριά. εγϊ 

πιρα τθ γυναίκα μου από αυτό το ςόι και πιγαινα ταχτικά. Ιταν και καλόσ, 

ωιλόξενοσ ζτςι. Θ γριά θ μάνα αυτουνοφ, που είχε γυναίκα 60 χρόνια και αυτόσ 60 

χρόνια. Θ μάνα του κα’ ταν 85,  κάκονταν ςτα γόνατα. Κάτω ςτα γόνατα και μασ 

άκουγε. Και ζμπαινε και αυτι ςτθν κουβζντα και ςυμπλιρωνε. Στα γόνατα όμωσ. 

Κοιτάηω, αλλά δεν μου είχε τφχει, γιατί δεν είχαμε γριά ςτο ςπίτι. ε μπάρμπα 

Τάτςθ του λζω από εκείνθ τθν ϊρα που άρχιςαμε τθν κουβζντα, θ γιαγιά ζχει από 

κείνθ τθν ϊρα που ζρκα εγϊ κάκεται ςτα γόνατα, δεν κάκεται και κάτω δεν παίρνει 

και ζνα ςκαμνί. Και μου το ξιγθςε και μόνθ τθσ. Οι γυναίκεσ λζει, κάκονται με τουσ 

άντρεσ; κα κάτςουν ζτςι. Σζβασ, ςζβονται λζει. Γιατί αν τφχει χρειάηεται τίποτα ςτο 

τραπζηι κα ςκωκεί εφκολα λζει. Δείχνει άλλο βακμό διαίρεςθσ μεταξφ των… Δεν 
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είναι καλό αυτό. Γιατί παλιά που είχα ηιςει εγϊ, ζρκε ωίλοσ ςου λζει, κάνε μασ 

καωζ, ζλεγε τθσ γυναίκασ ςαν να είναι καωενείο…» (Γρθγόρθσ Αναγνϊςτθσ, Κρανιά)  

Στον τοπικό λόγο του Βοφρκου, ο όροσ «ράτςα» αποτυπϊνει λεκτικά τθν 

μεγαλφτερθ πατρογραμμικι ομάδα ςυγγζνειασ, όπου οι μετζχοντεσ ζχουν κοινό 

επίκετο απ’ τθν πλευρά του πατζρα. Στον κακθμερινό λόγο μάλιςτα 

χρθςιμοποιείται το όνομα του πατζρα ωσ επίκετο, ενϊ οι γυναίκεσ αντίςτοιχα 

χαρακτθρίηονται με το ανδρωνυμικό τουσ. Για παράδειγμα, θ γυναίκα του Γιϊργθ 

Ηάχου, αποκαλείται «Γιωρθηάχοβα» και όχι απλϊσ «Γιϊργαινα». Ζτςι εκτόσ απ’ το 

όνομα του ςυηφγου, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι κοινό μζςα ςτο πλαίςιο των 

χριςτιανικϊν βαφτιςτικϊν ονομάτων, εδϊ χρθςιμοποιείται και το όνομα του πατζρα 

του ςυηφγου. Αυτό υποδθλϊνει, εκτόσ απ’ τθν προφανι διάκεςθ να ξεχωρίηουν τα 

πρόςωπα με κοινά ονόματα ςυηφγων, και τθν ςθμαςία που ζχει ςτθν οργάνωςθ των 

ομάδων ο τόποσ εγκατάςταςθσ του ηευγαριοφ(Αλεξάκθσ, 2006: 106) 

 Σφμφωνα με τον Schneider65, τα ςφμβολα τθσ ςυγγζνειασ προκφπτουν από 

τα βιολογικά όργανα αναπαραγωγισ ι διατροφισ των παιδιϊν, ενϊ ςτα Βαλκάνια 

ςφμφωνα με τον Αλεξάκθ(2006:103) χρθςιμοποιοφνται οι ζννοιεσ του «αίματοσ» και 

του «ςπόρου» για τθν πατρικι πλευρά και αντίςτοιχα «κοιλιά» και «γάλα» για τθν 

μθτρικι. Στθν περίπτωςθ του Αλφκου και ευρφτερα τθσ περιοχισ του Βοφρκου, 

χρθςιμοποιοφνται οι φράςεισ «από ςπόρο» και «από χωράφι» αντίςτοιχα.  

«…Μου κφμινεσ ςτο Τςαοφςι γζνονταν γιορτι μεγάλθ. Και ζρχονταν μια απ’ το 

Βρυϊνι. Και είχε δυο μικρά. Το ζνα το κρατοφςε απ’ το χζρι και τ’ άλλο όχι, το βάνε 

μπροςτά. Ιταν μια γζωυρα ςτενι εκεί με ςφρματα. Τι τα χεισ ζτςι αυτά τθσ λζω εγϊ, 

που ζνα το κρατάσ, τ’ άλλο δεν το κρατάσ; Αυτό που κρατάω μου λζει είναι από 

ςπόρο ενϊ το άλλο είναι από χωράωι. Δθλαδι από ςπόρο είναι το παιδί. Από 

χωράωι είναι τθσ κοπελόσ…» (Κϊςτασ Ντίνθσ, Μαραωζντι).  

 Ζκδθλθ είναι θ γονιμικι χριςθ των όρων και θ ςυμβολικι ταφτιςθ τθσ 

αναπαραγωγικισ διαδικαςίασ με τθν καλλιζργεια τθσ γθσ. Αυτό παραπζμπει ςτθν 

ιδεολογία τθσ «μονογενετικισ»(Monogenetic), που επικρατεί ευρφτερα ςτα 

Βαλκάνια, κακϊσ ο πατζρασ παρουςιάηεται ωσ δθμιουργόσ-ςπορζασ και θ γυναίκα 

ωσ χωράφι που απλϊσ φιλοξενεί τον ςπόρο. Θ ςχζςθ δθλαδι τθσ μθτζρασ με το 
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παιδί είναι εξωτερικι66. Θ Ραπαχριςτοφόρου(2013:164), ςτο εκνογραφικό 

παράδειγμα των Λειψϊν, παρατθρεί αντίςτοιχεσ λεκτικζσ φράςεισ που ςχετίηονται 

με τθν καλλιζργεια τθσ γθσ και παραπζμπουν ςτθν αναπαραγωγι, εξαιτίασ του 

ςθμαντικοφ ρόλου τθσ γεωργίασ ςτο νθςί. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτον Βοφρκο, αφοφ 

θ γεωργία ιταν ο βαςικόσ πλουτοπαραγωγικόσ τομζασ του τόπου, ακόμθ και μετά 

τουσ νζουσ μθχανιςμοφσ κολεκτιβοποίθςθσ του κακεςτϊτοσ Χότηα.  

 Θ κυρίαρχθ αναπαράςταςθ τθσ γυναίκασ ωσ μθτζρασ «τροφοφ», 

διαμορφϊνει ζνα ςυμβολικό πλαίςιο για τθν δυναμικι του «γάλακτοσ», 

καταςκευάηοντασ μια ςειρά υπερφυςικϊν αφθγιςεων για τθν φπαρξθ μυκικϊν 

όντων που ςυνδζονται με τθν γαλουχία. Ο κρφλοσ τθσ Μονοβφηασ67, που 

κατζςτρεφε με τθν τεράςτια μυϊκι δφναμι τθσ και μόλυνε τα ςπαρτά με το γάλα 

τθσ, είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνοσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Βοφρκου αλλά και 

τθσ Δερόπολθσ. Οι αφθγιςεισ αυτζσ ςυνδζονται με τθν υποτίμθςθ του γυναικείου 

φφλου ωσ επικίνδυνου, αφιγθμα που ςτον Λουδαιοχριςτιανικό κόςμο προκφπτει 

απ’ το προπατορικό αμάρτθμα. 

Επιπλζον, το ποτάμι που ποτίηει όλθ τθν περιοχι, θ Μπίςτριτςα, αναδφεται 

ωσ κθλυκι κεότθτα ςτουσ κρφλουσ τθσ περιοχισ. Σφμφωνα με τον κρφλο ςε μια 

ςπθλιά ςτο Σοπότι κατοικοφςε ζνασ δράκοσ όπου κρατοφςε το νερό που ιταν 

πολφτιμο για τισ καλλιζργειεσ. Ωσ κακθμερινι κυςία ςτον δράκο δίνονταν ζνασ νζοσ 

θ μια νζα με κλιρο. Μια μζρα ζνασ χωρικόσ φόρτωςε ζναν γάιδαρο με ίςκνα και τα 

άναψε. Ο δράκοσ ζφαγε τον γάιδαρο και άρχιςε να καίγεται εςωτερικά απ’ τα 

ίςκνα. Τότε φϊναξε, «που είςαι μάνα Μπίςτριτςα και αδερφι μου κάλαςςα» για να 

ςβιςουν τισ φωτιζσ. Τότε θ κάλαςςα ξεκίνθςε φουρτουνιαςμζνθ και ζφταςε κοντά 

ςτο Βουκρωτό, δθμιουργϊντασ τθν «καλαςςοποφλα». Ενϊ θ Μπίςτριτςα βγικε 

ςτθν τοποκεςία «γαλάηιο μάτι», αλλά δεν πρόλαβε να ςϊςει τον δράκο που τελικά 

κάθκε.  

Ρρόκειται για ζναν «αιτιολογικό μφκο» ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ του 

Κυριακίδθ(Λουκάτοσ,1992:153), ςτθν προςπάκεια ερμθνείασ του γεωμορφολογικοφ 

ανάγλυφου και των φυςικϊν φαινόμενων που επικρατοφν ςτθν περιοχι. Ραρά 
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ταφτα, γνωρίηοντασ τθν απόλυτθ εξάρτθςθ των καλλιεργειϊν του Βοφρκου απ’ το 

ποτάμι, θ αναπαράςταςθ του ποταμοφ ωσ κθλυκισ κεότθτασ αναδεικνφει για άλλθ 

μια φορά τθν ταφτιςθ τθσ γυναίκασ με τθν αναπαραγωγι και τθν επιβίωςθ, αλλά 

και τον κυρίαρχο ρόλο τθσ ςτισ λατρευτικζσ πρακτικζσ. Θ αμφιςθμία του ποταμιοφ 

ανάμεςα ςτθν γονιμότθτα και τθν καταςτροφι, ταυτίηεται με τθν αμφιςθμία που 

είναι επιφορτιςμζνθ θ γυναίκα ςε παραδοςιακά περιβάλλοντα. Θ γονιμότθτα τθσ, 

ωσ κυρίαρχθ αναπαράςταςθ του κθλυκοφ κοινωνικοφ φφλου, είναι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν επζκταςθ του οίκου, αλλά παράλλθλα λειτουργεί ωσ ταμποφ.  

Λδιαίτερα ςτισ διευρυμζνεσ οικογζνειεσ, που πολλά μζλθ κατοικοφν μαηί 

ςτον ίδιο χϊρο υπολανκάνει ο κίνδυνοσ διαταραχισ των ιςορροπιϊν ανάμεςα ςτισ 

ςχζςεισ των μελϊν, γεγονόσ που διαφαίνεται ςε τοπικά τραγοφδια τθσ περιοχισ με 

ςθμείο αναφοράσ τθν αιμομιξία68. Θ Μπίςτριςα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι ο 

ποταμόσ που δίνει ηωι ςτισ καλλιζργειεσ ςτον κάμπο του Βοφρκου, αλλά 

παράλλθλα μζχρι τθν αποξιρανςθ του 1959, ιταν και θ κφρια αιτία κανάτου ςτθν 

περιοχι εξαιτίασ τθσ ελονοςίασ. Αξιοςθμείωτο είναι δε ότι οι περιςςότερεσ 

αςκζνειεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είναι κθλυκοφ γζνουσ και ταυτίηονται με κθλυκά 

ξωτικά (Σκουτζρθ-Διδαςκάλου,1988:55). 

 Διακρίνεται λοιπόν ότι, παρά τθν υπεροχι του ανδρικοφ φφλου ζναντι του 

γυναικείου, εμφανζσ γεγονόσ ςτθν περιοχι του Βοφρκου ακόμα και ςιμερα, οι 

γυναίκεσ ζχουν ςθμαίνοντα ρόλο για τθν κοινότθτα ςε ςυμβολικό αλλά και πρακτικό 

επίπεδο. Σφμφωνα με τον Herzfeld(1991) οι γυναίκεσ μιλοφν μζςω τθσ ςιωπισ, 

ςυνιςτϊντασ μια βουβι παρουςία, που γίνεται θχθρι ςτο εςωτερικό του οίκου με 

διάφορεσ ςυμπεριφορζσ και ςτρατθγικζσ.  Ραρ’ ότι ο άντρασ παρουςιάηεται ωσ 

«ςτφλοσ του ςπιτιοφ», πολλζσ φορζσ ςτθν ζρευνά μου άκουςα τθν φράςθ «θ 

γυναίκα το φτιάχνει το ςπίτι και θ γυναίκα το χαλάει». Απ’ τθ μια θ γυναίκα 

αναπαρίςταται ωσ κυρίαρχθ ςτθν διαχείριςθ του οίκου και απ’ τθν άλλθ κουβαλά 

παράλλθλα τθν υποχρζωςθ να τθρεί τον αξιακό κϊδικά που ορίηει θ κοινότθτα, 

ςτθν βάςθ του κυρίαρχου δίπολου «τιμισ και ντροπισ», όπωσ το ανζδειξε ο 
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Campbell69. «…Το Αλφκου δεν βγάηει μόνο παλλθκάρια αλλά και γυναίκεσ εφςωμεσ 

και καρραλζεσ. Δεν ξζρω, από ποιο αρχαίο ριηάρι βλαςταίνουν αυτζσ οι αγζρωχεσ 

γυναίκεσ που γεμίηουν τα ςπίτια με παιδιά και τα πανθγφρια με τθ λεβεντιά 

τουσ…»70. Στθν φράςθ αυτι αναδεικνφεται θ γυναίκα ωσ ςφμβολο τθσ τεκνογονίασ 

που προςφζρει εργατικά χζρια αλλά και δυναμικι ςτθ «ράτςα», αλλά και ωσ 

αναπαράςταςθ τθσ ςυμβολικισ αναπαραγωγισ τθσ κοινότθτασ ςτο «πανθγφρι», τον 

κατεξοχιν χϊρο όπου ςυγκροτείται και εκφράηεται ςυμβολικά θ αίςκθςθ του «ςυν-

ανικειν». 

Ο Μερακλισ71 επιςθμαίνει πωσ εκτόσ απ’ τθν κάκετθ διανομι ρόλων ςτθν 

κοινότθτα, που κζλει τον άντρα ςτθν κορυφι και τθν γυναίκα από κάτω, υπάρχει 

και μια οριηόντια γραμμι ιςοτιμίασ ανάμεςα ςτα δυο φφλα, που εκφράηεται 

ςυμβολικά με τον ρόλο τθσ γυναίκασ ςτθν δθμιουργία τθσ ηωισ και ςτθν ανατροφι 

των τζκνων. Θ μθτρότθτα δικαιϊνει τθν γυναίκα και οδθγεί ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ 

νζου πλζγματοσ ςυμπεριφορϊν προσ το πρόςωπό τθσ, κάτι που εκφράηεται προσ τα 

ζξω και με τθν φορεςιά τθσ, αφοφ με το «χρόνιαςμά» τθσ ωσ νφφθσ, βγάηει τα 

νυφιάτικα ροφχα, περνϊντασ ςτο επόμενο ςτάδιο. Θ αναπαραγωγι και θ 

«προςφορά» νζων μελϊν ςτθν οικογζνεια αποτελεί απαραίτθτθ διαδικαςία για τισ 

«παραδοςιακζσ» κοινωνίεσ, αφοφ οι απόγονοι λειτουργοφν, όχι μόνο ωσ επιπλζον 

εργατικά χζρια ςε προβιομθχανικζσ κοινωνίεσ βαςιςμζνεσ ςτον πρωτογενι τομζα, 

αλλά και ωσ δυναμικοί παράγοντεσ ςτθν διαμόρφωςθ μιασ ιςχυρισ γενιάσ, που κα 

παίξει ςθμαίνοντα ρόλο ςτθν κζςθ τθσ οικογζνειασ μζςα ςτθν κοινότθτα. 

 Ππωσ παρατθρεί θ Dubisch72, παρ’ ότι οι γυναίκεσ δεν ζχουν καμία φανερι 

κοινωνικι και πολιτικι δφναμθ, αςκοφν ανεπίςθμθ εξουςία μζςω τθσ επιρροισ τουσ 

ςτουσ ςυηφγουσ και τουσ γιοφσ τουσ. Αυτό μάλιςτα επεκτείνεται όταν θ γυναίκα 

λαμβάνει τον ρόλο τθσ πεκεράσ, τθσ «μπάμπωσ», τθσ «μαλζκωσ» του ςπιτιοφ, όροι 

που τθν χαρακτθρίηουν ςε όλεσ τισ ηϊνεσ τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ ςτθν Αλβανία.  

«…θ ωουκαριάρα θ νφωθ τα μάηευε όλα, είχε και τθν πεκερά.  Τθν πεκερά τθν 

είχανε βγάλει καρκίνο, ιταν πολφ άςχθμοσ τφποσ. Επειδι θ πεκερά ιταν και αυτι 

                                                      
69

 J.K. Campbell, Honor, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek 
Mountain Community, Clarendon Press, Oxford, 1964. 
70

  Κ. Στεργιόπουλοσ, Θ άγνωςτθ ωμιοςφνθ, Τροχαλία, 1997, ςελ 88. 
71

 Μ. Μερακλισ, Ελλθνικι Λαογραωία, εκδόςεισ Καρδαμίτςα, Ακινα, 2011, ςελ 64-66. 
72

 J. Dubisch, Το κρθςκευτικό προςκφνθμα ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, 2000, ςελ 24. 



68 
 

κοπζλα, επζραςε απ’ τθν παλιά τθν πεκερά και όταν ζγινε πεκερά άρχιςε να βγάηει 

και αυτι μετά. (Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου) 

-Οι μαφρεσ οι κοπζλεσ που πιγαιναν ςε ξζνο ςπίτι. Εγϊ ζχω 60 χρόνια εδϊ. Οφτε 

κυμάμαι το ςπίτι μου. Ξενιτιά…» (Αλεξάνδρα Χαρίςθ, Αλφκου) 

Οι πεκερζσ επιφορτίηονται με τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ του νοικοκυριοφ, ενϊ οι 

νφφεσ που κατοικοφν ςτο πατρικό του ςυηφγου τουσ υπακοφν πλιρωσ ςτισ εντολζσ 

τουσ. «…Είναι γεγονόσ πάντωσ ότι οι θλικιωμζνεσ γυναίκεσ, υπζχουν κζςθ άντρα. Γι’ 

αυτζσ δεν ζχει εωαρμογι ςτον ίδιο βακμό ό,τι ιςχφει για τισ νζεσ γυναίκεσ(οι ζννοιεσ 

«ντροπι» και «ωόβοσ»)…»(Αλεξάκθσ,2006:106) Αυτό επιβεβαιϊνεται και απ’ τθν 

αφιγθςθ του Γρθγόρθ Αναγνϊςτθ που παρατίκεται παραπάνω. Θ «γριά» του 

ςπιτιοφ κάκεται ςτα γόνατα πλάι ςτο τραπζηι των καλεςμζνων, αλλά ςυμμετζχει 

ενεργά ςτθν κουβζντα, κάτι αδιανόθτο για τθν νφφθ, που, όντασ ςε αναπαραγωγικι 

θλικία, κεωρείται ςυμβολικά «επικίνδυνθ» και είναι αποκλειςμζνθ απ’ τον διάλογο.  

Καταλιγοντασ, λοιπόν, είναι φανερό ότι ο κοινωνικόσ ρόλοσ τθσ γυναίκασ 

ςτον οίκο δεν τοποκετείται απλά ςτθν ςφαίρα των εγκοςμίων, αλλά θ ίδια 

αναλαμβάνει εκτόσ απ’ τθν «φυςικι» και τθν «πνευματικι» κακαρότθτα του 

ςπιτιοφ73. Θ κρθςκευτικι πίςτθ και θ επιτζλεςθ των λατρευτικϊν πρακτικϊν 

αποτελοφν κυρίαρχεσ διαςτάςεισ τθσ «ποιθτικισ τθσ κθλυκότθτασ». Οι γυναίκεσ 

καλοφνται να ακολουκοφν πιςτά το τοπικό αξιακό ςφςτθμα και τον θκικό κϊδικα, 

που ςτον Λουδαιοχριςτιανιςμό απορρζει απ’ το επίςθμο κρθςκευτικό δόγμα. Οι 

ίδιεσ μεταβιβάηουν αφθγθματικά τθν λαϊκι κοςμοκεωρία τθσ κοινότθτασ, κακϊσ 

είναι παροφςεσ ωσ πρωταγωνίςτριεσ ςε όλεσ τισ ςθμαίνουςεσ διαβατιριεσ 

τελετουργίεσ, όπωσ επιςθμαίνει και ο Van Gennep. Ραράλλθλα, παρά τθν μειωτικι 

κζςθ που κατείχε θ γυναίκα ςτον Βοφρκο, ιδιαίτερα μζχρι τθ δεκαετία του ’60, 

υποφϊςκει μια βουβι «ιερότθτα» προσ το πρόςωπό τθσ, γεγονόσ που κα 

αναδειχκεί και ςτθν ςυνζχεια, μζςα απ’ τισ αναφορζσ ςτισ ςθμαντικότερεσ 

τελετουργίεσ τθσ κοινότθτασ Αλφκου πριν το 1967. 
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Γ.  Τα θρηςκευτικά πανηγύρια τησ κοινότητασ Αλύκου:  

Η  τελετουργία ωσ διάβαςη. 

 

Το 1908 ο Van Gennep74 εκδίδει ςτθν γαλλικι γλϊςςα μια κακοριςτικι μελζτθ για 

τθν ερμθνεία των τελετουργιϊν διάβαςθσ. Ωσ διαβατιριεσ, χαρακτθρίηει τισ 

τελετουργίεσ εκείνεσ οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθν μετάβαςθ από μια κοινωνικι 

κατάςταςθ ι από μια ομάδα ςε μιαν άλλθ, ςε τρία ςτάδια(αποχωριςμόσ, διάβαςθ, 

ενςωμάτωςθ). Το άτομο αποχωρίηεται από τθν ομάδα χάνοντασ παράλλθλα τον 

κοινωνικό ρόλο που κατείχε, πορεφεται ςτθν επίτευξθ ενόσ νζου ρόλου μζςα ς’ 

αυτιν, για να καταλιξει να ενςωματωκεί ξανά. Ο ίδιοσ παρατθρεί ότι οι ηωζσ των 

ανκρϊπων χαρακτθρίηονται από μια ςειρά μετακινιςεων, κακοριςτικϊν για τον 

ρόλο τουσ μζςα ςτθν κοινωνία, γεγονόσ που ςυνδζεται και με τθν περιοδικότθτα 

που διζπει το ςφμπαν. Σφμφωνα με τον V. Gennep, οι τελετουργίεσ ταξινομοφνται 

ςτισ εξισ κατθγορίεσ: Διάβαςθ του χϊρου, Εγκυμοςφνθ και γζννθςθ, γζννθςθ και 

παιδικι θλικία, τελετουργίεσ μφθςθσ, αρραβϊνασ και γάμοσ, κθδείεσ, άλλοι τφποι 

τελετουργιϊν. 

 Ο Turner75, μελετϊντασ το ζργο του Van Gennep, εςτιάηει τθν προςοχι του 

ςτο μεςαίο ςτάδιο των τελετουργιϊν, που χαρακτθρίηεται από 

οριακότθτα(liminality). Τα υποκείμενα μετεωρίηονται ανάμεςα ςε δυο διαφορετικζσ 

καταςτάςεισ και δεν δφναται να ταξινομθκοφν. Θ οριακότθτα αυτι ταυτίηει τα 

άτομα με μια ςυμβολικι μιαρότθτα, εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ ταξινόμθςθσ του ςε μια 

απ’ τισ δυο κατθγορίεσ. Το άτομο καλείται να απολζςει τθν προθγοφμενθ ταυτότθτα 

και να αναγεννθκεί ςε ζναν νζο ρόλο μζςα ςτθν κοινότθτα, αφοφ περάςει πρϊτα 

από ζναν ςυμβολικό κάνατο του προθγοφμενου εαυτοφ του. Ο ίδιοσ ταξινομεί τισ 

τελετουργίεσ ωσ εξισ76: Τελετουργίεσ κφκλου ηωισ, εποχιακζσ-θμερολογιακζσ 

τελετουργίεσ, τελετουργίεσ μφθςθσ, τελετουργίεσ ανάδειξθσ ςε νζεσ κζςεισ και 

ανατροπισ, τελετουργίεσ δοκιμαςίασ(λατρείεσ για το κυνιγι - λατρεία τθσ 

γυναικείασ γονιμότθτασ).  
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Το πανηγύρι τησ Αγίασ Βαρβάρασ ςτο «κατώφλι» του χρόνου 

 

Στισ 15 Νοζμβρθ, κατά τθν Ορκόδοξθ λατρεία, ξεκινά θ νθςτεία των Χριςτουγζννων, 

με απαρχι τθν θμζρα του Αγίου Φιλίππου, προςτάτθ των γεωργϊν. Ο Νοζμβριοσ 

ταυτίηεται με τθν περίοδο τθσ ςποράσ, πριν τισ μεγάλεσ βροχζσ του Χειμϊνα, ενϊ θ 

γιορτι των Ειςοδίων τθσ Κεοτόκου ςτισ 21 του μθνόσ τιμάται με προςφορά 

πολυςπόρων ωσ Ραναγία θ «Αρχιςπορίτιςςα», «Μεςοςπορίτιςςα», ι 

αποςπερίτιςςα ςφμφωνα με το ςτάδιο ςποράσ κάκε κοινότθτασ.77 Σφμφωνα με τθν 

Ελζνθ Ψυχογιοφ(:2008), όλεσ οι γιορτζσ που τιμοφν τθν Ραναγιά ςυνδζονται 

χρονικά με τθν καλλιζργεια των δθμθτριακϊν, αφοφ ςτο πρόςωπο τθσ Κεομιτοροσ 

επικαιροποιοφνται πανάρχαιεσ δοξαςίεσ, ςυνδεδεμζνεσ με τθν λατρεία τθσ μάνασ 

γθσ.  Κατά τον Λουκάτο78, οι μζρεσ αυτζσ αφιερϊνονται ςτα «δείπνα των νεκρϊν», 

αφοφ κατά παράδοςθ οι ςπόροι κεωροφνται θ τροφι τουσ, ενϊ τα Σάββατα αυτισ 

τθσ περιόδου ταυτίηονται με τιμζσ προσ εκείνουσ.  

Οι πρϊτεσ μζρεσ του Δεκζμβρθ είναι αφιερωμζνεσ ςτθν Αγία Βαρβάρα, τον 

Άγιο Σάββα και τον Άγιο Νικόλαο, ςτο διάςτθμα ανάμεςα ςτισ 4 και 6 του μινα.  Θ 

Ραπαχριςτοφόρου(2013:165) παρατθρεί πωσ οι τρεισ άγιοι διαπλζκονται 

θμερολογιακά εξαιτίασ τθσ ςυμβολικισ ταφτιςισ τουσ με τθν ςπορά, τον κάνατο και 

τθν γζννθςθ. Ραρακζτοντασ μάλιςτα το λαϊκό ρθτό, «Αγιά Βαρβάρα, βαρβαρϊνει, 

Άγιοσ Σάββασ ςαβανϊνει και ‘Αθ Νικόλασ ςκάβει χϊνει», αναδεικνφει το τριιμερο 

ωσ μια διαβατιρια τελετουργία απ’ τον κάνατο ςτθν ηωι. Οι γιορτζσ του Δεκζμβρθ 

με κφριο ορόςθμο τα Χριςτοφγεννα ςυνδζονται με το χειμερινό θλιοςτάςιο, ςθμείο 

καμπισ που τζμνει τον χρόνο. Θ γζννθςθ του Χριςτοφ ταυτίηεται με τθν απαρχι τθσ 

νζασ εποχισ, γι’ αυτό και το Δωδεκαιμερο που ακολουκεί λειτουργεί ωσ 

προάγγελοσ των γιορτϊν τθσ Άνοιξθσ. Τα μεταμφιεςτικά δρϊμενα και τα 

μιμοδράματα των θμερϊν, ταυτίηονται με τθν μιαρι οριακότθτα που χαρακτθρίηει 

τθν περίοδο ανάμεςα ςτον Χειμϊνα και τθν Άνοιξθ79. 
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Σφμφωνα με το ςυναξάρι, θ Αγία Βαρβάρα ιταν κόρθ ενόσ πλοφςιου 

ειδωλολάτρθ άρχοντα και μαρτφρθςε φονευκείςα απ’ τον ίδιο τθσ τον πατζρα το 

306μ.Χ , κατόπιν εντολισ του ωμαίου Ζπαρχου, επειδι μυικθκε κρυφά ςτον 

Χριςτιανιςμό. Στθν Ορκόδοξθ παράδοςθ κεωρείται κεραπεφτρια των λοιμωδϊν 

νοςθμάτων και ιδιαίτερα τθσ ευλογιάσ που αναπαρίςταται ςε εικόνεσ τθσ ωσ γριά, 

διότι ςφμφωνα με τθν παράδοςθ παρακάλεςε τον Κεό να ςτιγματίςει το πρόςωπό 

τθσ για να μθν τθν παντρευτεί ζνασ ειδωλολάτρθσ. Σφμφωνα με τον βιογράφο  

Συμεϊν τον Μεταφραςτι80, τθν ϊρα του αποκεφαλιςμοφ τθσ, ζνασ κεραυνόσ 

χτφπθςε τον πατζρα τθσ αιφνιδίωσ και τον ςκότωςε. Ζτςι θ ίδια ςυνδζεται με τθν 

προςταςία των ετοιμοκάνατων και τθν αποτροπι του αιφνίδιου κανάτου. 

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείσ τθν ςφνδεςι τθσ με τον ψυχοπομπό Άγιο Νικόλαο και 

με το πρόςωπο του Αγίου Σάββα, που λόγω τθσ παριχθςθσ του ονόματόσ του 

ςυνδζεται με το ςαβάνωμα των νεκρϊν.  

Αναλογιηόμενοσ κανείσ τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτον κάμπο του 

Βοφρκου πριν τθν αποξιρανςθ,  με τον βάλτο να ταυτίηεται με τθν αςκζνεια και τον 

κάνατο, θ Αγία Βαρβάρα ωσ κεραπεφτρια των λοιμωδϊν νοςθμάτων, δικαιολογεί 

τθν κυρίαρχθ κζςθ τθσ ςτθν τοπικι λατρεία. Στθν κοινότθτα Αλφκου, θ γιορτι τθσ 

Αγίασ Βαρβάρασ ςθματοδοτεί τθν ςθμαντικότερθ «Αγιολογικι πανιγυρθ», εξαιτίασ 

τθσ ομϊνυμθσ εκκλθςίασ που χτίςτθκε με κοινι δαπάνθ και ςυλλογικι εργαςία των 

χωριϊν Αλφκου, Τςαοφςι και Τρζμουλθ, ςτον λόφο πάνω απ’ τθν Τρζμουλθ το 1877. 

Κατά τθν παράδοςθ, θ εικόνα τθσ Αγίασ ζφευγε από ζνα παλιό βακοφφι μζςα ςε 

ζνα λόγγο χαμθλά ςτθν Τρζμουλθ και οι κάτοικοι τθν ζβριςκαν πάνω ςτον λόφο. 

Κάκε φορά που επζςτρεφαν τθν εικόνα ςτθν κζςθ τθσ, θ ίδια ξαναζφευγε και τθν 

ζβριςκαν πάλι πάνω ςτον λόφο. Ζτςι με προτροπι του Ραπά, τα τρία χωριά ζχτιςαν 

ςτο ςθμείο που υποδείκνυε θ εικόνα τθν ςθμερινι εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Θ 

καυματουργικι ανεφρεςθ και θ «φυγι» τθσ εικόνασ αποτελεί ςτερεοτυπικό 

αφθγθματικό μοτίβο των αγιολογικϊν παραδόςεων (Dubisch,1995:302) και 

παράλλθλα ςυνδζεται με τθν κοινωνικοποίθςθ του χϊρου μετά από παρζμβαςθ 

κάποιου Αγίου (Αυδίκοσ,2007:176). 
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Τα τρία αυτά χωριά κακϊσ και το Καςιμελάθμπεθ(Νεοχϊρι), πανθγφριηαν 

ςτθν εκκλθςία τθσ Αγίασ με κοινι τράπεηα, αφοφ θ κάκε οικογζνεια ζφερνε απ’ το 

ςπίτι τθσ διάφορα τρόφιμα ςτον χϊρο του ναοφ. Κυρίαρχα τελετουργικά φαγθτά 

τθσ θμζρασ ιταν τα «πολυςπόρια», ξθροί καρποί, όςπρια και βζβαια οι «καρβζλεσ» 

τα πρόςφορα δθλαδι, κακϊσ και το ςτάρι που ζφερναν οι γυναίκεσ ςτθν εκκλθςία 

για να λειτουργθκοφν. Συνικωσ δεν ςτινονταν χορόσ εξαιτίασ των άςχθμων 

καιρικϊν ςυνκθκϊν, αφοφ θ περιοχι μαςτίηεται τουσ χειμερινοφσ μινεσ από ζντονθ 

βροχόπτωςθ, ενϊ ο χϊροσ των υποςτζγων δεν ενδείκνυται για χορό. Οι κάτοικοι 

μάλιςτα επικαλοφνται και τθν νθςτεία τθσ περιόδου για τθν απουςία του χοροφ.  

 «..Το χωριό εδϊ πανθγφριηε το χειμϊνα τθσ Αγιά Βαρβάρασ, 4 Δεκζμβρθ ναι, αλλά 

δεν ζκαναν όπωσ κάνουμε τϊρα κρζατα. Νθςτίςιμα. Σφκο, ζβανανε λουκοφμι, τα 

ξζρεισ τα λουκοφμια. Τι ζβαναν μωρζ γζρο; -Σιτάρι, κάχτεσ, καρφδια, τζτοια 

καρβζλα, ψωμάκι αλλά το κάναν ςτα χζρια οι γυναίκεσ(…)Ιταν νθςτίςιμο και δεν 

ξζρω αν χόρευαν παλιά. Ιταν ςαν νθςτίςιμο πράμα, ςαρακοςτιανό…» (Ευανκία 

Ηάχου, Γιϊργοσ Ηάχοσ- Αλφκου) 

Θ Αγία Βαρβάρα για τθν περιοχι αποτελεί το κυρίαρχο ςφμβολο τθσ 

γονιμότθτασ, ενϊ θ γιορτι τθσ μζςα ςτθν ςπορά τθσ γθσ ςθματοδοτεί τθν ηωι που 

ςυνομιλεί παράλλθλα με τον κάνατο. Σε μια πολφ ςθμαντικι διαβατιρια φάςθ του 

χρόνου ανάμεςα ςτον μαραςμό και τθν γονιμότθτα και λίγο πριν τθν πλθμμφρα του 

ποταμοφ ςτον «πνιγμζνο» κάμπο, οι Βουρκάρθδεσ τιμοφν τθν ςπορά, ωσ μόνθ 

ελπίδα για τθν επιβίωςθ. Οι ςπόροι του κοινοφ γεφματοσ ςθματοδοτοφν ςτθν ουςία 

τα κόλλυβα τθσ Αγίασ και αναδφονται ςυμβολικά ωσ τα ςτίγματα του προςϊπου 

τθσ. Ραράλλθλα κα λζγαμε ότι ο γεωργικόσ κφκλοσ με απαρχι τθν ςπορά και 

κατάλθξθ τθν ςυγκομιδι ςθμειολογικά ταυτίηεται με τον κφκλο τθσ ηωισ του 

ανκρϊπου. 

 Το ςτάρι, άλλωςτε, ςτθν ορκόδοξθ λατρεία ςυμβολίηει το ανκρϊπινο ςϊμα 

και ζχει ςθμαίνοντα ρόλο ςε όλεσ τισ κρθςκευτικζσ τελετζσ. Κάβεται για να ςαπίςει 

και να βλαςτιςει, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με το ανκρϊπινο ςϊμα, όπου 

κάβεται, προςμζνοντασ τθν ανάςταςθ.«…Το ςιτάρι, όπωσ και ο άνκρωποσ, 

ςπζρνεται, γεννιζται, «αναςταίνεται» (δθλαδι μεγαλϊνει), γονιμοποιείται, καρπίηει 

και πεκαίνει (με τρόπο εμωανι και περιοδικά ετιςιο ϊςτε να γίνεται άμεςα και 

επαναλαμβανόμενα αντιλθπτόσ) ενϊ ταυτόχρονα είναι ο κατεξοχιν τροωόσ των 
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ανκρϊπων ςε ςυγκεκριμζνεσ πολιτιςμικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, ωσ άλλθ 

μάνα…»(Ε. Ψυχογιοφ,2008:205)  

Στον ναό, οι άντρεσ και οι γυναίκεσ κάκονταν δεξιά και αριςτερά του ιεροφ 

αντίςτοιχα. Σφμφωνα με τον Stewart το δίπολο «δεξιά-αριςτερά», ταυτίηεται με το 

καλό και το κακό ςτθν ορκόδοξθ παράδοςθ. Οι γυναίκεσ αναπαρίςτανται με 

αρνθτικό πρόςθμο ςτο πλαίςιο αυτοφ του δίπολου, επιφορτιςμζνεσ με το 

προπατορικό αμάρτθμα τθσ βιβλικισ αφιγθςθσ, γι’ αυτό και θ κζςθ τουσ τίκεται 

αριςτερά του Λεροφ81. Μάλιςτα, ο Stewart παρατθρεί πωσ τα βιβλικά κείμενα δεν 

διαμορφϊνουν τθν πραγματικότθτα, αλλά αποτελοφν απόρροια τθσ ιδθ 

υπάρχουςασ ιδεολογίασ και ζρχονται απλά να επιβεβαιϊςουν το status quo με 

όρουσ θγεμονικοφσ. «…Πταν τελείωνε θ λειτουργία ςτθν εκκλθςία, ζβγαινε ο παπάσ 

και ρωτοφςε τον κόςμο, ι θ εκκλθςιαςτικι επιτροπι μοίραηε ςτουσ άντρεσ, γιατί 

κάκονταν ςτα υπόςτεγα, γυναίκεσ ςτο γυναικείο και οι άντρεσ ςτο υπόςτεγο των 

αντρϊν.»(Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου). Με το πζρασ τθσ λειτουργίασ, οι άντρεσ 

μαηεφονταν για να κεραςτοφν ςε ζνα χϊρο πάνω απ’ το κφριο ςϊμα του ναοφ, ενϊ 

οι γυναίκεσ κάκονταν ςτον κυρίωσ ναό. 

Θ Αγία Βαρβάρα, εκτόσ από αναπαράςταςθ τθσ ευγονίασ και κεραπεφτρια, 

αποτελεί και ςφμβολο «θκικισ» για τισ γυναίκεσ, που παραδειγματίηονται απ’ τον 

βίο τθσ. Ο νόμοσ τθσ «τιμισ» για τθν γυναίκα μοιάηει «φυςικόσ» ςτθν 

αφθγθματικότθτα του Βοφρκου. Θ ςυμμετοχι τθσ γυναίκασ ςε εργαςίεσ ζξω απ’ τον 

οίκο, τθν βαραίνει με τθν μιαρότθτα και τθν επικινδυνότθτα που χαρακτθρίηει τον 

«ζξω χϊρο» ςτα παραδοςιακά περιβάλλοντα. Σχεδόν ςτερεοτυπικι μοιάηει θ 

αφιγθςθ ςχετικά με τθν αςφάλεια που παρείχε το κακεςτϊσ Χότηα, ενϊ κάκε φορά 

πρωταγωνίςτρια ς’ αυτιν είναι θ γυναίκα. «…Να ςου πω και τθν αλικεια, βρίηουν 

καμπόςοι τον Πτηα, ο Πτηασ είχε ζνα ςφςτθμα πολφ καλό. Κινοφςε θ γυναίκα απ’ 

ζδω και να πιγαινε ςτθν κορωι ςτθ Σκόντρα, δεν τθν πείραηε ζνασ. Είχε 

νόμουσ…»(Γρθγόρθσ Γκοφντθσ, Τςαοφςι)…». Θ γυναίκα ταυτιςμζνθ με τον χϊρο του 

οίκου και κουβαλϊντασ το βάροσ τθσ εγκράτειασ, κεωρείται «επικίνδυνθ» ςτθν 

δθμόςια ςφαίρα. Ο άντρασ ςτον αντίποδα, παρ’ ότι κουβαλά τθν ταυτότθτα του 
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οικογενειάρχθ, ζχει το περικϊριο να ξεφφγει απ’ τα όρια, χωρίσ να γίνεται παρίασ. 

Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα αυτό λειτουργεί ωσ δείκτθσ «ανδριςμοφ»( Cowan,1990:177).  

Με το τζλοσ τθσ λειτουργίασ και τθν ευλογία των ςπόρων και των ψωμιϊν, θ 

εκκλθςιαςτικι επιτροπι αναλάμβανε το κζραςμα του εκκλθςιάςματοσ, όπου άφθνε 

τον οβολό του για τα ζξοδα τθσ εκκλθςίασ, τον μιςκό του παπά και του ψάλτθ, αλλά 

και για εργαςίεσ επιςκευϊν.  

«…Ρεροφςε θ εκκλθςιαςτικι επιτροπι με το παγοφρι τθσ ρακισ και ο άλλοσ με ζνα 

δίςκο που τότεσ ιτανε τα ςφκα τα ξερά. Και ζπαιρε λζει το παγοφρι κάκε άντρασ και 

ζλεγε εισ υγείαν και ζτθ πολλά…»(Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου).  

Θ χορθγία του ανάλογου ποςοφ ςυνδζεται με τθν διεκδίκθςθ γοιτρου ανάμεςα ςτα 

μζλθ τθσ κοινότθτασ, αλλά και ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα χωριά. Ο αυλόγυροσ του 

ναοφ μετατρζπεται ςε πεδίο διαπραγμάτευςθσ τθσ τοπικότθτασ αλλά και τθσ 

κοινωνικισ μνιμθσ των μελϊν τθσ κοινότθτασ. Θ Αγία εκφράηει τθν ενότθτα τθσ 

κοινότθτασ ενϊ ςυνδζει αφθγθματικά και ςυμβολικά όλεσ τισ οικογζνειεσ του 

χωριοφ, με το απϊτατο παρελκόν και τον καταγωγικό τουσ 

μφκο(Νιτςιάκοσ,2003:163). Εκεί ςυγκροτείται θ κοινοτικι αλλθλεγγφθ των 

χωριανϊν του Αλφκου μεταξφ τουσ αλλά και ςε ςχζςθ με τουσ κατοίκουσ των 

όμορων οικιςμϊν, που ςυνδζονται ςυμβολικά κάτω από τθν ςκζπθ τθσ Αγίασ. Θ 

καυματουργικι εφρεςθ τθσ εικόνασ, θ υπόδειξθ του τόπου ανζγερςθσ του ναοφ, 

κακϊσ και θ ςυλλογικι εργαςία για τθν αποπεράτωςθ, είναι θ μόνθ αφιγθςθ τθσ 

κοινότθτασ που ςυνδζει το παρόν με τθν απαρχι του οικιςμοφ του Αλφκου, ενϊ 

παράλλθλα ζτςι αναδφεται και θ ςχζςθ των όμορων οικιςμϊν μεταξφ τουσ. 

Οι τρεισ κοινότθτεσ που ςυνδζονται με τθν ανζγερςθ του ναοφ ανανεϊνουν 

τθν ςφνδεςι τουσ με τον τόπο και παρ’ ότι θ τοποκεςία που βρίςκεται θ εκκλθςία 

ανικει ςτθν Τρζμουλθ, το κάκε χωριό ςυγκροτεί εκεί τθν δικι του τοπικότθτα, κάτι 

που χωρικά πραγματϊνεται με τον προκακοριςμζνο τόπο των κατοίκων κάκε 

χωριοφ ςτον περίβολο του ναοφ. Κατά τθν διάρκεια του πανθγυριοφ οι κάτοικοι 

βιϊνουν τον δικό τουσ «ιερό» χρόνο και ο τόποσ επανανοθματοδοτείται. Στον ναό οι 

πιςτοί κάκονται ανά «ράτςα» αναπαράγοντασ τθν ςθμαντικότερθ κοινωνικι δομι, 

αυτι τθσ οικογζνειασ, ςτθν οποία ανικαν μζςω τθσ πατροπλευρικότθτασ. Ζτςι 

ςυςφίγγονταν οι ςχζςεισ ςτο εςωτερικό των διευρυμζνων οικογενειϊν και οι 

νεότεροι διδάςκονταν τθν «γενεαλογία» τουσ, ωσ βαςικι αφιγθςθ που τουσ 
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ςυνδζει με το παρελκόν τθσ κοινότθτασ. Ζτςι μυοφνταν ςτθν τοπικι κοςμολογία, 

αναςυγκροτϊντασ τθν ςυλλογικι τουσ μνιμθ, κακϊσ θ προφορικι παράδοςθ 

ζρχεται να φωτίςει το χάςμα του ιςτορικοφ χρόνου, ανάμεςα ςτον μφκο και τθν 

ιςτορία.  

Ο χϊροσ του νεκροταφείου δίπλα ςτο ναό, λειτουργεί ωσ κατϊφλι ανάμεςα 

ςτουσ δυο κόςμουσ(V. Gennep: 1960), ςυνιςτϊντασ μια αντί-δομι ςτον κοινωνικό 

χϊρο, που υποςτθρίηει τθν κοινωνικι και πολιτιςμικι αναπαραγωγι τθσ δομισ82. Το 

νεκροταφείο ταυτίηεται με τον χϊρο του μιαροφ, ενϊ οι τελετουργίεσ εξευμενιςμοφ 

των νεκρϊν, ςυντελοφν ςτθν ςυνεχι διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ του χϊρου. Εκεί 

λοιπόν ηωντανοί και νεκροί ςυναντοφνται, τιμϊντασ τθν Αγία τουσ και 

αναπαράγοντασ τον αξιακό κϊδικα ςυμπεριφορϊν τθσ κοινότθτασ, μυοφμενοι 

ταυτόχρονα ςτο πολιτιςμικό κεφάλαιο του τόπου. Άλλωςτε, ςφμφωνα με τθν 

Ραπαχριςτοφόρου83 ςτο εκνογραφικό παράδειγμα των Λειψϊν, όπου θ Αγία 

Βαρβάρα αποτελεί τον κοιμθτθριακό ναό, θ λατρεία τθσ Αγίασ τελετουργικά 

ςυνδζεται περιςςότερο με τον κάνατο παρά με τθ ηωι. 

 

Θ εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ μετά τθν αναςτιλωςθ τθσ τθν δεκαετία του 

1990. 
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  Ε. Αυδίκοσ, Λαϊκι πίςτθ και κοινωνικι οργάνωςθ, Ρεδίο, 2013, ςελ 93 
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 Μ. Ραπαχριςτοφόρου, «Αφθγθματικότθτα, λαϊκι λατρεία και χκόνιοι ςυμβολιςμοί: με αφορμι τα 
Νικολοβάρβαρα ςτουσ Λειψοφσ τθσ Δωδεκανιςου», Επετθρίσ του Κζντρου Λαογραωίασ 33-34(2009-
2013), ς. 385-414. 
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Στον κύκλο τησ βλάςτηςησ: (Μεθ)οριακότητα, ευγονία και λατρεία 

των νεκρών ςτουσ «Μαςκαράδεσ» του Αλύκου. 

 

Θ επικάλυψθ των παγανιςτικϊν δρωμζνων απ’ το επίςθμο χριςτιανικό εορτολόγιο, 

κακϊσ και ο κρθςκευτικόσ ςυγκρθτιςμόσ που ςυναντάται όχι μόνο ςτο επίςθμο 

ορκόδοξο δόγμα αλλά και ςτθν λαϊκι λατρεία, αναδφονται πολφ ζκδθλα ςτισ 

γιορτζσ που αφοροφν ςτθν βλάςτθςθ τθσ γθσ και ςτθν λατρεία των νεκρϊν, ςτο 

κατϊφλι του χρόνου, ανάμεςα ςτουσ δφο κόςμουσ. Ππωσ προαναφζρκθκε, ο 

αγροτικόσ και ποιμενικόσ χρόνοσ αφινουν το ςτίγμα τουσ ωσ τομι ςτον κυκλικό 

χρόνο, κακϊσ οι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ ταυτίηονται με το χριςτιανικό 

εορτολόγιο.  

Σφμφωνα με τον Νιτςιάκο (2003:155), ο εορταςτικόσ κφκλοσ τθσ Άνοιξθσ ζχει 

ωσ απαρχι τισ γιορτζσ του Δωδεκαθμζρου που ςυμπίπτουν με τθν χειμερινι τροπι 

του θλίου, γεγονόσ που δικαιολογεί και τθν φπαρξθ τελετουργικϊν δρωμζνων 

παρόμοιων με εκείνα τθσ Αποκριάσ, ενϊ λιγει με τον κφκλο του Ράςχα. Θ ανατροπι 

τθσ κοινωνικισ τάξθσ, οι μεταμφιζςεισ, οι βωμολοχίεσ, κακϊσ και μια ςειρά από  

δρϊμενα που αποςκοποφν ςτθν αναγζννθςθ τθσ φφςθσ, αποτελοφν ςτερεοτυπικά 

γνωρίςματα αυτϊν των τελετϊν. Θ γιορτι των Χριςτουγζννων, ωσ απαρχι του  

Δωδεκαθμζρου, καλφπτει τθν προγενζςτερθ λατρεία του Μίκρα και το πρόςωπο 

του Χριςτοφ ταυτίηεται με το «φωσ του κόςμου», που ζρχεται να νικιςει το 

ςκότοσ84. Θ γιορτι των Φϊτων, ωσ θ κατάλθξθ τθσ περιόδου αυτισ, ςθματοδοτείται 

απ’ τον κακαγιαςμό των υδάτων, που οδθγεί ςυμβολικά τθν πλάςθ ςε κάκαρςθ και 

διϊχνει τα κακότροπα πνεφματα που όλο τον χρόνο προςπακοφν να κόψουν το 

δζντρο τθσ ηωισ, ανανεϊνοντασ ζτςι τον χϊρο και τον χρόνο85. 

Θ Αποκριά αποτελεί τθν κφρια (μεκ)οριακι φάςθ ανάμεςα ςτον Χειμϊνα και 

τθν Άνοιξθ, αφοφ θ περίοδοσ του Τριωδίου τοποκετείται τρεισ βδομάδεσ πριν τθν 

Κακαρά Δευτζρα και τθν ζναρξθ τθσ νθςτείασ του Ράςχα. Θ οριακότθτα δικαιολογεί 

και τθν αντίςτοιχθ μιαρότθτα που χαρακτθρίηει τα δρϊμενα τθσ περιόδου αυτισ, 

αφοφ το βζβθλο ςτοιχείο είναι αυτό που κυριαρχεί. Σφμφωνα με τον Peter 
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 Β. Ροφχνερ, Τα δρϊμενα τθσ Ελλάδοσ και τθσ Βαλκανικισ, Αρμόσ, 2016, ςελ 136 
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 Α. Κυριακίδου Νζςτοροσ, Οι Δϊδεκα Μινεσ: Τα Λαογραωικά, Μαλλιάρθσ Ραιδεία, 1982, ςελ 149 
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Duer(1985:123)άλλωςτε, το δαιμονικό ςτοιχείο ταυτίηεται με τισ ρωγμζσ του 

χρόνου. Θ Αποκριά, όντασ προάγγελοσ τθσ Σαρακοςτισ που οδθγεί ςτθν Ανάςταςθ, 

αναδφεται ωσ ςθμαντικό ορόςθμο για τθν επίςθμθ κρθςκεία και τθν «λαϊκι» 

λατρεία, αφοφ αποτελεί το κατϊφλι ανάμεςα ςτον κάνατο και τθν ηωι. Διόλου 

τυχαία, θ επίςθμθ εκκλθςία επζλεξε τθν περίοδο τθσ Αποκριάσ για να τιμιςει τουσ 

νεκροφσ με τα τρία ψυχοςάββατα, που τοποκετοφνται το Σάββατο των Απόκρεω, το 

Σάββατο προ τθσ Τυροφάγου και το πρϊτο Σάββατο τθσ α’ βδομάδασ νθςτειϊν 

ανιμερα των Αγίων Κεοδϊρων86. 

 Για τθν «λαϊκι» λατρεία θ περίοδοσ αυτι ταυτίηεται με τθν κοινωνικι 

ανατροπι, θ οποία ςτοχεφει να επιφζρει ςυμβολικά και τθν ανατροπι των 

ςυνκθκϊν του φυςικοφ περιβάλλοντοσ απ’ τον Χειμϊνα ςτθν Άνοιξθ, ςτθν βάςθ τθσ 

ομοιοπακθτικισ μαγικισ ςκζψθσ που διακρίνει τθν «παραδοςιακι» κοινωνία. Οι 

μεταμφιζςεισ, οι βωμολοχίεσ, θ ανατροπι των κοινωνικϊν ρόλων μζςα απ’ τον 

χλευαςμό διαφόρων εξουςιϊν ςτα καρναβαλικά δρϊμενα(πολιτικοί, ιερατείο, 

δομζσ εξουςίασ κ.τ.λ.), ςυνκζτουν το ςκθνικό τθσ Αποκριάσ, δθμιουργϊντασ ζναν 

«ανάποδο κόςμο»87. Αυτι θ αναπαράςταςθ αντίκετων φαινομζνων από αυτά που 

επικρατοφν τον υπόλοιπο χρόνο, αποςκοπεί ςτθν αντιςτροφι και του φυςικοφ 

ςκθνικοφ. Στισ τελετουργίεσ αυτζσ κυρίαρχο ρόλο ζχουν και οι καλότροποι δαίμονεσ 

που πολλζσ φορζσ ταυτίηονται με τουσ νεκροφσ, όπου ςφμφωνα με το λαϊκό 

φανταςιακό κατά τθν περίοδο του Δωδεκαθμζρου αλλά και των Αποκριϊν, 

επιςτρζφουν ςτον πάνω κόςμο. 

Στθν κοινότθτα Αλφκου, θ Αποκριά μζχρι τθν δεκαετία του ’60 ιταν 

ταυτιςμζνθ με τουσ «Μαςκαράδεσ», δρϊμενο που λάμβανε χϊρα κυρίωσ το 

τελευταίο Σαββατοκφριακο τθσ Αποκριάσ. Οι «Μαςκαράδεσ» αποτελοφςαν μια 

μορφι  κιάςου μεταμφιεςμζνων ανδρϊν, που φοροφςαν φουςτανζλεσ και 

γυρνοφςαν ςε όλο τον οικιςμό αναπαριςτϊντασ μια παρωδία γάμου, δρϊμενο 

ευρζωσ διαδεδομζνο ςε γονιμικζσ τελετουργίεσ ςτον ελλθνικό και ευρφτερα 

βαλκανικό χϊρο(Β. Ροφχνερ: 2016). Οι γυναίκεσ απουςιάηουν απ’ τθν επιτζλεςθ των 

δρωμζνων αυτϊν και παραβρίςκονται μόνο ωσ κεατζσ, αφοφ οτιδιποτε 

παραπζμπει ςτθν ςεξουαλικότθτα κεωρείται ταμποφ για εκείνεσ. 
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«(…)γίνονταν νφωθ ζνα παιδί. Ο αράπθσ με τον κφπρο, ο ςταχτιάρθσ με τθ ςτάχτθ, θ 

νφωθ, ο γαμπρόσ, τα παλικάρια, θ μπάμπω με τθ ςτάχτθ, ο γζροσ. Το νόθμα, για να 

κλζψει ο γαμπρόσ τθ νφωθ και τον κυνθγοφςε ο αράπθσ και θ μπάμπω με τθ ςτάχτθ 

τον χτυποφςαν. Τον ζπιαναν τα παλικάρια και πιγαινε θ μπάμπω και τον ζκανε με 

τθ ςτάχτθ. Ιταν ωραίο, γουςτότικο...» (Ευανκία Ηάχου, Αλφκου). 

 

«..Άλλοι ντυόνταν γερόντοι, άλλοι γαμπροί, άλλοι νυωάδεσ, άλλοι με τισ ςτάχτεσ… 

Άλλοι που ξζρω γω… 

Και αυτοί περνοφςαν ςτα ςπίτια; 

Ναι ναι, περοφςαν ςτα ςπίτια και αν είχεσ λεωτά τουσ ζδινεσ. Και άμα δεν είχεσ 

ζδεραν κάνα άντρα για να του παίρναν τίποτα…»( Σοωία Τςιάβου, Αλφκου). 

 

Ππωσ φαίνεται ςτισ παραπάνω αφθγιςεισ, θ πομπι των μαςκαράδων 

αποτελοφνταν από τον γαμπρό, τθν νφφθ, τον γζροντα, τθν μπάμπω, τον αράπθ και 

τα παλικάρια. Οι ςυμμετζχοντεσ κανόνιηαν τθν διανομι των ρόλων, ςυγκροτϊντασ 

αρκετζσ πομπζσ ςφμφωνα με τθν ςυγγζνεια και τθν φιλία που είχαν μεταξφ τουσ. Οι 

ενδυμαςίεσ τουσ ιταν κατά κφριο ρόλο αυτοςχζδιεσ, όπωσ ςε όλα τα αγροτικά 

καρναβάλια, ενϊ καταςκευάηονταν από υφάςματα μικρισ αξίασ. Θ κάκε πομπι 

γυρνοφςε από ςπίτι ςε ςπίτι ςε όλο τον οικιςμό, κάνοντασ πειράγματα ςε όςουσ 

ςυναντοφςαν και ηθτϊντασ χριματα ι άλλα δϊρα, όπου ςτο τζλοσ μοίραηαν μεταξφ 

τουσ οι μαςκαρεμζνοι. Κεντρικό κζμα ςτο δρϊμενο αποτελοφςε ο γάμοσ και θ 

κλοπι τθσ νφφθσ με ςτόχο τθν γονιμοποίθςθ, άλλοτε απ’ τον γζροντα τθσ πομπισ 

και άλλοτε από επίδοξουσ γαμπροφσ, ενϊ θ μπάμπω και τα παλικάρια όφειλαν να 

τθν προςτατεφςουν. 

Μια ανάλογθ περιγραφι ςυναντάται και ςτο κείμενο του Κωμά 

Στεργιόπουλου για τα καρναβαλικά δρϊμενα ςτθν πόλθ του Δελβίνου. «…Μζρεσ 

ολόκλθρεσ βγαίναν επίςκεψθ ςτα ςπίτια, ςτα μαγαηιά, ςτο παηάρι. Άλλεσ ωορζσ 

παίρναν το δρόμο για τα περίχωρα, τουσ Αγίουσ Σαράντα, ωτάναν ςτθ Δερόπολθ και 

ςτο Αργυρόκαςτρο, ντυμζνοι καρνάβαλοι. Ζνασ τουσ γίνονταν αράπθσ και κρατοφςε 

δίςκο ςτα χζρια. Ζνασ άλλοσ γίνονταν καπετάνιοσ με ωουςτανζλα και τρία-τζςςερα 

παλικάρια πίςω του που τραβοφςαν ανάμεςα ςτο πλικοσ με τον καπετάνιο να 

ωωνάηει: Εξαγορά! Οι άνκρωποι ρίχναν λεωτά. Ο αράπθσ κουνοφςε το κουδοφνι, για 
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να ςυνάξει το πλικοσ(…) Οι μεταμωιεςμζνοι ςε καρνάβαλουσ Δελβινιϊτεσ, όλθ τθ 

βδομάδα περνοφςαν από μαγαηί ςε μαγαηί, από εςτιατόρια και καωενεία και κάναν 

αςτεία, πείραηαν τουσ τςιγκοφνθδεσ, τουσ ςωιχτοχζρθδεσ, τουσ ςπαγκοραμμζνουσ, 

τουσ άβγαλτουσ88…»  

Ραρά ταφτα, το καρναβάλι του Δελβίνου παρ’ ότι ζχει αρκετά 

χαρακτθριςτικά τθσ αγροτικισ Αποκριάσ, αποτελεί ζνα αςτικοφ τφπου καρναβάλι, 

με κατά παραγγελία καταςκευαςμζνεσ ςτολζσ, προςωπεία και βραδινζσ βεγγζρεσ. 

Φαίνεται όμωσ να υπάρχει μια ςυμπλθρωματικι ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα 

ςτθν πόλθ του Δελβίνου με τα γφρω χωριά, αφοφ πολλζσ φορζσ ομάδεσ 

μαςκαράδων απ’ τα χωριά του Βοφρκου και των ιηϊν πιγαιναν ςτθν πόλθ για να 

ςυμμετάςχουν ςε διάφορα καρναβαλικά δρϊμενα. Απ’ τθν άλλθ, αρκετζσ ομάδεσ 

Δελβινιωτϊν τριγυρνοφςαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι, κάνοντασ πειράγματα και 

μαηεφοντασ χριματα. Αν δεχτοφμε δε ότι το καρναβάλι του Δελβίνου είναι απ’ τα 

παλαιότερα ςτθν ευρφτερθ περιοχι, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει και ο Στεργιόπουλοσ 

ςτο παραπάνω κείμενό του, γίνεται ολοφάνερθ θ επιρροι που άςκθςε ςτουσ 

«Μαςκαράδεσ» του Βοφρκου. Στθν περιοχι μάλιςτα φαίνεται να απουςιάηουν τα 

αποκριάτικα τραγοφδια ι τουλάχιςτον οι κάτοικοι αγνοοφν μια τζτοιου είδουσ 

ταξινόμθςθ, που οφτωσ θ άλλωσ, όπωσ όλεσ οι ταξινομιςεισ αποτελοφν καταςκευζσ 

των ερευνθτϊν για τθν διαχείριςθ του υλικοφ.   

Στο Αλφκου ο αράπθσ με το καρβουνιαςμζνο πρόςωπο προΐςτατο τθσ 

πομπισ κουνϊντασ τθν μεγάλθ κουδοφνα που είχε ηωςμζνθ, ενϊ ακολουκοφςε θ 

μπάμπω κρατϊντασ ζνα ςακί με ςτάχτθ, τθν οποία ζριχνε ςε όςουσ προςπακοφςαν 

να κλζψουν τθν νφφθ, αλλά και ςε όςουσ δεν πρόςφεραν χριματα ςτθν παρζα. Ο 

αράπθσ ωσ «αρχζτυπο του κακοφ», εξαιτίασ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ που 

ςυνιςτά θ χρωματικι διαφορά δζρματοσ, αναδφεται ωσ δαίμονασ τθσ φφςθσ, ενϊ θ 

αναπαράςταςθ του παραπζμπει ςτισ αφθγιςεισ για τουσ καλικαντηάρουσ. Το 

ηωςμζνο κουδοφνι του, εκτόσ απ’ τον τελετουργικό κόρυβο που προκαλεί, 

ςτοχεφοντασ ςτον αγερμό τθσ φφςθσ απ’ τον λικαργο του Χειμϊνα και ςτον 

εξορκιςμό των κακϊν πνευμάτων παραπζμπει ςε φαλλό αφοφ ο ίδιοσ 
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αναπαρίςταται ωσ μπροςτάρθσ του κοπαδιοφ, ςφμβολο τθσ επικυμθτισ 

ευγονίασ(Β.Ροφχνερ,2016: 264).  

 Ππωσ εφςτοχα παρατθρεί ο Ροφχνερ(2016:391), ςτθν υφολογία των 

κθριομορφικϊν μεταμφιζςεων, όπωσ αυτι του αράπθ, παρατθρείται μια ζντονθ 

κινθτικότθτα(τρζξιμο, μεγάλοι δραςκελιςμοί, πιδθμα), χαρακτθριςτικό που 

περιςςότερο ταυτίηεται με μια ακαταμάχθτθ βιολογικι ηωτικότθτα που παραπζμπει 

ςτθν ευγονία και λιγότερο ςε δαιμονικι ςυμπεριφορά. Σφμφωνα με τον 

Stewart(2008:166) ο αράπθσ αποτελεί τον κατεξοχιν «ξζνο» ςτθν βάςθ του 

κυρίαρχου δίπολου «εμείσ και οι άλλοι-δικοί και ξζνοι», ενϊ θ ίδια θ λζξθ 

παραπζμπει ςτον κάτοικο τθσ Αραβίασ (Άραψ), ο οποίοσ αναπαρίςταται ωσ 

«ξωτικό» ςτο ςυλλογικό φανταςιακό. Θ «εξωτικι» παρουςία και ταυτότθτα του  δεν 

χωράει ςτο πλαίςιο τθσ κακαγιαςμζνθσ κοινότθτασ αλλά ζξω απ’ αυτιν, ςτον 

αταξινόμθτο, μιαρό και επικίνδυνο χϊρο.  

Άλλωςτε, θ μιαρότθτα, που χαρακτθρίηει όλθ τθν πομπι, είναι αποδεκτι 

μόνο ςτο πλαίςιο του τελετουργικοφ-ιεροφ χρόνου τθσ Αποκριάσ, ενϊ εκτόσ 

πλαιςίου κα κεωροφνταν βλαςφθμία και κίνδυνοσ για τθν κοινωνικι ςυνοχι. Ζτςι, ο 

αράπθσ αφενόσ λειτουργεί ωσ τρόμοσ των παιδιϊν ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ 

ελζγχου και αφετζρου, αποτελεί αναπαράςταςθ του «επικίνδυνου ξζνου», αφοφ 

ταυτίηεται με τθν εκνοτικι ετερότθτα και ςυνάμα αποτελεί πλάςμα ενόσ άλλου 

κόςμου, εκείνου των νεκρϊν. Το μαφρο χρϊμα και το μουτηοφρωμα των προςϊπων 

κακιςτά τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πομπι ςυμβολικά μιαροφσ, ενϊ ςυνειρμικά 

ταυτίηονται με υποχκόνια όντα που κατοικοφν ςτον κόςμο των νεκρϊν και 

ανεβαίνουν ςτον πάνω κόςμο για τθν καλοχρονιά. 

Ρρόςωπα όπωσ ο γζροσ και θ μπάμπω, κακϊσ και άλλεσ κοινωνικζσ 

κατθγορίεσ ανκρϊπων που κεωροφνται ςυμβολικά περικωριακοί ςτθν 

κοινότθτα(μπεκριδεσ, γεροντοκόρεσ, ςωματικά παραμορφωμζνοι, άςχθμοι κ.λπ.), 

είναι ιδιαιτζρωσ αγαπθτά όχι μόνο ςτθν Αποκριά, αλλά και ςτα ςφγχρονα αςτικά 

καρναβάλια, όπου ςατιρίηονται πολφ ζντονα. Στα δρϊμενα αυτά, όπωσ και ςε αυτό 

το εκνογραφικό παράδειγμα, τα πρόςωπα των θλικιωμζνων ζχουν μια αποκλίνουςα 

ςυμπεριφορά, αντίκετθ απ’ τθν «πρζπουςα» ςτον αξιακό κϊδικα τθσ κοινότθτασ. Το 

ηεφγοσ του γζρου και τθσ γριάσ λειτουργεί ωσ αντικετικό ηεφγοσ του γαμπροφ και 

τθσ νφφθσ, ενϊ οι ερωτοτροπίεσ τουσ προκαλοφν κωμικότθτα, εξαιτίασ τθσ 
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απουςίασ τθσ αναπαραγωγικισ τουσ δυναμικισ λόγω προχωρθμζνθσ θλικίασ. «…Θ 

κακεαυτό ςεξουαλικότθτα χωρίσ τον ςκοπό τθσ τεκνοποίθςθσ, είναι ανεπικφμθτθ 

και επικίνδυνθ για τθν ςυνοχι τθσ κοινότθτασ και μάλιςτα ςε προχωρθμζνθ θλικία 

είναι μια τελείωσ ανάρμοςτθ ςυμπεριωορά και ςτθν κυριολεξία άγονθ 

δραςτθριότθτα που δακτυλοδεικνφεται και γελοιοποιείται…»89 Σφμφωνα με τον 

Νιτςιάκο, θ ςάτιρα αποτελεί μζςο κοινωνικοφ ελζγχου και μθχανιςμόσ ςυλλογικισ 

αυτογνωςίασ, ενϊ ςτο «κακαγιαςμζνο» πλαίςιο τθσ Αποκριάσ αποκαλφπτονται 

όψεισ κοινωνικϊν δομϊν, που δεν μποροφν να γίνουν εμφανείσ τον υπόλοιπο καιρό 

«εκτόσ πλαιςίου».  

Θ ςτάχτθ που χρθςιμοποιεί θ «μπάμπω» για να ςτιγματίςει και να μαυρίςει 

τουσ επίδοξουσ «μνθςτιρεσ», εκτόσ από κωμικό χαρακτιρα εκφράηει και 

ςθμαντικότατα τελετουργικά ςτοιχεία. Σφμφωνα με το εκνογραφικό παράδειγμα 

τθσ Ελζνθσ Ψυχογιοφ90 για το Καρναβάλι τθσ Νζδουςασ, θ ςτάχτθ παραπζμπει ςτθν 

διαδικαςία του φουρνίςματοσ, που αποκλειςτικά αποτελοφςε δραςτθριότθτα των 

γυναικϊν και χρθςιμοποιείται ςτα καρναβαλικά δρϊμενα για το μουτηοφρωμα των 

ςυμμετεχόντων. Ο μαυριςμζνοσ απ’ τθν φωτιά φοφρνοσ παραπζμπει ςτθν μαφρθ 

γθ, ενϊ ταυτίηεται με το γυναικείο αιδοίο, γεγονόσ που αποτυπϊνεται και ςτισ 

ονομαςίεσ που δίνονται ςτα μζρθ του, κακϊσ παραπζμπουν ςτο γυναικείο ςϊμα. 

Άλλωςτε ακόμα και το ςκεφοσ που χρθςιμοποιείται κατεξοχιν για το μαγείρεμα 

ςτον φοφρνο ονομάηεται «γάςτρα», παραπζμποντασ ςτθν κοιλιά-γαςτζρα. Ο 

Αλεξάκθσ(2006:121) επιςθμαίνει μάλιςτα ότι ο χϊροσ τθσ εςτίασ ταυτίηεται με τισ 

θλικιωμζνεσ γυναίκεσ που αναπαρίςτανται ωσ τροφοί των τζκνων μζςα ςτον οίκο, 

ενϊ οι ςτρογγυλζσ πλάκεσ του φοφρνου που παραπζμπουν ςε γυναικεία ςτικθ, 

χρθςιμοποιοφνται κατά τόπουσ από γυναίκεσ για τθν κεραπεία αντίςτοιχων 

προβλθμάτων των μαςτϊν. 

 Θ φωτιά οικουμενικά διζπεται από αμφιςθμία ςε ςυμβολικό επίπεδο, αφοφ 

θ ίδια ζχει κακαρτιριο και εξαγνιςτικό ρόλο ςε όλεσ τισ διαβατιριεσ τελετουργίεσ, 

αλλά αποτελεί παράλλθλα και αίτιο καταςτροφισ, που λεκτικά αποτυπϊνεται ωσ 

«πυρκαγιά»(Αυδίκοσ,2013:420). Και οι δυο ταυτότθτεσ τθσ πυράσ προκφπτουν απ’ 
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τθν δυνατότθτά τθσ να μεταςχθματίηει οτιδιποτε ζρχεται ςε επαφι με αυτιν. Ο 

ίδιοσ ο Levi Strauss91 αντιλιφκθκε τθν εξζχουςα ςθμαςία τθσ φωτιάσ ςτθν πρόοδο 

του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςτον πρϊτο τόμο των 

μυκολογικϊν με τίτλο: «Το ωμό και το μαγειρεμζνο». Αυτό αποτυπϊνεται και ςτουσ 

κοςμογονικοφσ μφκουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, αφοφ θ κλοπι τθσ φωτιάσ αποτελεί 

οικουμενικό μυκικό μοτίβο, αφιγθςθ που για τον αρχαιοελλθνικό κόςμο ταυτίηεται 

με τον μφκο του Ρρομθκζα.  

Θ ςτάχτθ, ωσ απόρροια τθσ φωτιάσ, εδϊ λειτουργεί ωσ το μζςον τθσ 

αναγζννθςθσ, παραπζμποντασ ςε αντίςτοιχα μυκολογικά μοτίβα, όπου, για 

παράδειγμα απ’ τθν ςτάχτθ αναγεννάται ο Φοίνικασ(Θροδότου Λςτορίαι, βιβλίο 

2.73.1). Στθν χριςτιανικι ηωγραφικι, ο Χριςτόσ αναπαρίςταται ωσ Φοίνικασ που 

αναςταίνεται μετά από τρεισ μζρεσ. Αν αναλογιςτεί κανείσ ότι ςε αγροτικά 

περιβάλλοντα ακόμα και ςιμερα θ ςτάχτθ χρθςιμοποιείται ωσ λίπαςμα ςτθν γθ, θ 

ςυμβολικι λειτουργία τθσ ωσ απόρροια τθσ γονιμικισ δραςτθριότθτασ που επιτελεί 

ο φοφρνοσ με τθν καφςθ και τθν παραγωγι του φαγθτοφ γίνεται ακόμθ ιςχυρότερθ 

ωσ αναπαράςταςθ ςτο ςυλλογικό φανταςιακό. Θ ςτάχτθ ςτθν βάςθ τθσ απτικισ 

μαγείασ μεταδίδει τθν ευγονία ςε όςουσ ςτιγματίηει θ μπάμπω, ενϊ ταυτόχρονα 

όςοι μουτηουρϊνονται με αυτιν ταυτίηονται με τθν μιαρότθτα που ςζρνει θ πομπι 

των καρναβαλιςτϊν. Άλλωςτε, οι θλικιωμζνεσ γυναίκεσ ςε παμβαλκανικό επίπεδο 

ταυτίηονται με τθν λαϊκι μαγεία, εξαιτίασ των γνϊςεων τθσ βοτανικισ αλλά και του 

ρόλου τθσ μαμισ-κεραπεφτριασ που κατείχαν ςτθν κοινότθτα. 

Ραρά τον ςθμαίνοντα ρόλο των παραπάνω μελϊν τθσ πομπισ ςτθν ευγονικι 

τελετουργία των μαςκαράδων, κυρίαρχο κζμα του δρωμζνου αποτελεί θ κλοπι τθσ 

νφφθσ, τοποκετϊντασ τθν ςτο επίκεντρο τθσ διαβατιριασ τελετισ. Θ κλοπι τθσ 

νφφθσ παραπζμπει ςτο αρχζγονο μυκικό μοτίβο τθσ απαγωγισ τθσ Ρερςεφόνθσ απ’ 

τον Ρλοφτωνα(Νιτςιάκοσ,2003:138). Σφμφωνα με τον μφκο, ο Ρλοφτωνασ απαγάγει 

τθν Ρερςεφόνθ, κόρθ τθσ κεάσ Διμθτρασ και οδθγϊντασ τθν ςτον Άδθ, τθν 

παντρεφεται. Πςο καιρό θ ίδια αναηθτά τθν Ρερςεφόνθ, θ γθ μαραηϊνει και οι 

άνκρωποι λιμοκτονοφν. Ο Δίασ αναγκάηεται να ζρκει ςε ςυμφωνία με τον 

Ρλοφτωνα, ο οποίοσ επιτρζπει ςτθν Ρερςεφόνθ να περνά μόνο τζςςερισ μινεσ μαηί 
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του κατά το διάςτθμα του Χειμϊνα και τουσ υπόλοιπουσ να ανεβαίνει ςτον πάνω 

κόςμο. Ζτςι, το διάςτθμα που θ Ρερςεφόνθ βρίςκεται ςτον κάτω κόςμο θ γθ 

βρίςκεται ςε μαραςμό, ενϊ όταν θ ίδια επιςτρζφει κοντά ςτθν μθτζρα τθσ, θ γθ 

καρπίηει.  

Ο μφκοσ βζβαια παραπζμπει ςυνειρμικά ςτον ςπόρο που κάβεται ςτθν γθ, 

για να βλαςτιςει ςτθν πορεία βγαίνοντασ ςτθν επιφάνεια, ενϊ ωσ ςφμβολα τθσ 

γονιμότθτασ αναδφονται δυο γυναίκεσ επιφορτιςμζνεσ με τον ρόλο τθσ δθμιουργίασ 

τθσ ηωισ. Ραράλλθλα θ γθ διζπεται από μια αμφιςθμία, αφοφ απ’ τθ μια αποτελεί 

τθν προαιϊνια γαςτζρα που γεννά ηωι απ’ τα ςπλάχνα τθσ και απ’ τθν άλλθ είναι θ 

μαφρθ γθσ, το χωνευτιρι που τρϊει «νιουσ και παλλθκάρια», όπωσ πολφ εφςτοχα 

παρατθρεί θ Ψυχογιοφ. Επιςτρζφοντασ ςτο εκνογραφικό μασ παράδειγμα, θ 

«ιερογαμία» με ςκοπό τθν γονιμοποίθςθ αποτελεί το ηθτοφμενο ςτο δρϊμενο των 

μαςκαράδων, ενϊ θ κλοπι τθσ νφφθσ και θ «ατίμαςι» τθσ από οποιονδιποτε 

επίδοξο μνθςτιρα, κα τθν ενζταςςαν ςτθν ςφαίρα του μιαροφ. «…Θ νφωθ, ωσ 

δυνθτικι μθτζρα ςτο άνκοσ τθσ γονιμότθτάσ τθσ και τθσ ικανότθτασ για τεκνογονία, 

αποτελεί πάντα το «δυναμιςτικό» ςθμαςιολογικό κζντρο όλου του ομίλου των 

μεταμωιεςμζνων και των δρωμζνων τουσ…»(Β. Ροφχνερ,2016:334)  

Ο γάμοσ, ωσ θ ςθμαντικότερθ διαβατιρια τελετουργία που ςθματοδοτεί τθν 

αλλαγι ςτο status των νεόνυμφων, μετατρζπεται ςε κυρίαρχθ αναπαράςταςθ που 

κα αντιςτρζψει και κα αλλάξει αντίςτοιχα το status όλθσ τθσ κοινότθτασ, απ’ τον 

Χειμϊνα ςτθν Άνοιξθ. Θ λιποκυμία τθσ νφφθσ, αλλά και ο φόνοσ κάποιου επίδοξου 

απαγωγζα ι του ίδιου του γαμπροφ με κοινι κατάλθξθ τθν επάνοδό τουσ ςτθ ηωι, 

ςυνειρμικά παραπζμπουν ςτο μοτίβο τθσ νεκρανάςταςθσ, που, όπωσ 

προαναφζρκθκε, είναι κυρίαρχο ςτισ γιορτζσ τθσ Άνοιξθσ. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει και ο ρόλοσ τουσ γιατροφ ςτθν πομπι, με μια 

ζνεςθ ςτο χζρι, τθν οποία χρθςιμοποιεί κατόπιν εντολισ του καπετάνιου του 

μπουλουκιοφ. Θ ζνεςθ μπορεί να λειτουργεί ωσ τιμωρία ακινθτοποιϊντασ κάποιον 

εχκρό, αλλά παράλλθλα μπορεί να δίνει ηωι, είτε ςτθν νφφθ που λιποκυμά, είτε 

ςτον γαμπρό που φονεφεται, αναδεικνφοντασ ςθμειωτικά για πολλοςτι φορά τθν 

ςυνομιλία του κανάτου με τθν ηωι. Θ αναπαράςταςθ του γιατροφ παραπζμπει ςε 

ςπουδαγμζνο πρόςωπο τθσ αςτικισ τάξθσ ντυμζνο ςτα φράγκικα. Ο ίδιοσ γίνεται 

αντικείμενο χλευαςμοφ και κοινωνικισ κριτικισ, λόγω τθσ προνομιοφχασ κζςθσ του, 
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ενϊ παράλλθλα λειτουργεί ωσ ο αντικετικόσ πόλοσ απζναντι ςτουσ πρακτικοφσ 

γιατροφσ που θ κοινότθτα εκτιμά ιδιαιτζρωσ. Αυτι θ ςυνφπαρξθ «παράδοςθσ» και 

«νεοτερικότθτασ» γίνεται ζκδθλθ ςε ολόκλθρο το πλαίςιο τθσ Αποκριάσ ςτθν 

περιοχι του Βοφρκου.  

Ο Γρθγόρθσ Αναγνϊςτθσ92 αναφζρει για παράδειγμα, πωσ οι καρναβαλιςτζσ 

παρουςίαηαν ζνα πρόγραμμα με τοπικοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ ςτο κζντρο του 

χωριοφ μετά το πζραςμά τουσ απ’ όλθ τθν κοινότθτα. Αυτό προςζδιδε και ζναν 

ακόμθ χαρακτιρα ςτα δρϊμενα των μαςκαράδων, κακϊσ ςτόχευε και ςτθν 

προςφορά κωμικοφ κεάματοσ ςτθν κοινότθτα. Μάλιςτα, ο ίδιοσ προςκζτει ότι ο 

όμιλοσ των καρναβαλιςτϊν το Σάββατο τθσ Αποκριάσ παρουςίαηε αυτό το κζαμα ςε 

γειτονικά χωριά, προςδίδοντασ ζτςι ςτο δρϊμενο και κεατρικό χαρακτιρα. 

Συνεπϊσ, κα λζγαμε πωσ τζτοιου είδουσ δρϊμενα δεν αποτελοφν απλά  

τελετουργικά που αποςκοποφν ομοιοπακθτικά ςτθν γονιμότθτα, αλλά και 

πρωτοβάκμιεσ μορφζσ «λαϊκοφ κεάτρου» με προκακοριςμζνθ διανομι ρόλων, 

ςενάριο και κουςτοφμια, μετατρζποντασ τον χϊρο τθσ πλατείασ, του ναοφ, αλλά και 

τισ αυλζσ ςε κεατρικό ςανίδι επιτζλεςθσ μιασ ςειράσ δρωμζνων, με ςτόχο τθν 

διαςκζδαςθ. Άλλωςτε, το δυνατό γζλιο, οι κραυγζσ, τα υπονοοφμενα και οι 

ςεξουαλικοί αςτεϊςμοί ςυμβάλλουν ςτθν δυναμικι τθσ τελετουργίασ ωσ κφρια 

χαρακτθριςτικά τθσ, αφοφ αποτελοφν ρωγμζσ ςτον κακιερωμζνο αξιακό κϊδικα 

που επικρατεί τον υπόλοιπο χρόνο ςτθν κοινότθτα.  

Ζτςι λοιπόν, οι «Μαςκαράδεσ» του Αλφκου φαίνεται να προβάλλουν 

πολλαπλά νοιματα για τθν κοινότθτα, εξετάηοντασ κανείσ το κοινωνικό-ιςτορικό 

πλαίςιο τθσ επιτζλεςθσ. Στθ ρωγμι του ιεροφ χρόνου, ανάμεςα ςτον κάνατο και τθν 

ηωι και λίγο πριν το «χορτάριαςμα» τθσ γθσ, αναδφονται ωσ μια αγερμικι πομπι 

που καλείται να αναγεννιςει τθν γθ, γονιμοποιϊντασ τθν ςυμβολικά. Οι ζμφυλοι 

ρόλοι ανατρζπονται πρόςκαιρα, αφοφ οι άντρεσ μεταμφιζηονται ςε γυναίκεσ. Το 

βζβθλο ςτοιχείο είναι κυρίαρχο, αφοφ ςτθν πομπι ςυνυπάρχουν οι δυο κόςμοι των 

νεκρϊν και των ηωντανϊν, ενϊ παράλλθλα οι αρχετυπικζσ μεταφυςικζσ φοβίεσ 

καλοφνται να ιςχυροποιιςουν τθν δυναμικι τθσ τελετουργίασ με τθν παρουςία 

καλότροπων και μθ δαιμονίων.  
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Τα  πρόςωπα που βρίςκονται ςτο περικϊριο τθσ κοινότθτασ ζρχονται ςτο 

προςκινιο και χλευάηονται, ενϊ παράλλθλα διζπονται από μια υποφϊςκουςα 

ιερότθτα. Θ μίμθςθ τθσ γενετιςιασ πράξθσ και τα ςεξουαλικά υπονοοφμενα ςτο 

πλαίςιο τθσ ιερογαμίασ, εκτόσ από τελετουργικό χαρακτιρα, ςυμβάλλουν και ςτθν 

μφθςθ των νεότερων ςτθν ςεξουαλικότθτα(Νιτςιάκοσ,2003:160), ςε περιβάλλοντα 

που τα ηθτιματα αυτά αποτελοφν απαράβατα ταμποφ. Μια ςειρά από βζβθλεσ 

αναπαραςτάςεισ, περιοριςμζνεσ χρονικά και χωρικά ςτο πλαίςιο του δρωμζνου, 

ςυμβάλουν κατ’ ουςία ςε μια ευρφτερθ μφθςθ των νζων ςτον κϊδικα 

ςυμπεριφοράσ τθσ κοινότθτασ.  

Ραράλλθλα, θ πομπι λειτουργεί ωσ ζνασ περιοδεφων κίαςοσ όχι μόνο ςτα 

όρια τθσ κοινότθτασ, αλλά και ςτα γφρω χωριά. Οι μαςκαράδεσ οργανϊνονται λίγεσ 

μζρεσ νωρίτερα, ενϊ θ επιτζλεςθ του δρωμζνου απαιτεί ομαδικότθτα, 

αλλθλοςεβαςμό και αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτθν ομάδα, προάγοντασ ζτςι το 

αίςκθμα αλλθλεγγφθσ μεταξφ των μελϊν που ςυνικωσ ςυνδζονται από κάποια 

μορφι ςυγγζνειασ. Ο αρχθγόσ, που ορίηεται άτυπα ωσ θ πιο ιςχυρι προςωπικότθτα 

μζςα ςτθν ομάδα, με γνϊμονα τθν καλι γνϊςθ του δρωμζνου αλλά και το κφροσ 

του ςτθν κοινότθτα, καλείται να οδθγιςει τθν ομάδα ςε καλζσ απολαβζσ, αφοφ ο 

ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ομάδων είναι ζντονοσ.  

«…Ο εκχρθματιςμόσ του δϊρου ςε ςυνδυαςμό με το status και τθν θλικία 

των τελεςτϊν(…)και θ προςωπικι ιδιοποίθςι του ςυμβάλλει ςτθ χριςθ των 

αγερμϊν για τθν κατά ζνα τρόπο «ανακατανομι» του πλοφτου με τθ μορωι 

τελετουργικϊν απολαβϊν, εν όψει μάλιςτα τθσ ςπατάλθσ που απαιτείται ςτισ 

γιορτζσ που αωοροφν αλλά και τθν ευςπλαχνία που αυτζσ 

κινθτοποιοφν…»(Ε.Ψυχογιοφ,2008: 248-281, 443-449). Άλλωςτε, θ περίοδοσ του 

Τριωδίου, ωσ προάγγελοσ τθσ νθςτείασ, αποτελεί φάςθ πνευματικισ κάκαρςθσ και 

ςφςφιξθσ των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ διευρυμζνθσ οικογζνειασ αλλά και τθσ 

κοινότθτασ, αφοφ οι νεότεροι ηθτοφν ςυγχϊρεςθ απ’ τουσ μεγαλφτερουσ, ενϊ οι 

γεροντότεροι μζςα ςτον οίκο δίνουν τθν ευχι τουσ και κάποιο δϊρο ςτα παιδιά. 
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«Διαβαίνοντασ», απ’ την Ανάςταςη του Λαζάρου, ςτην Ανάςταςη 

του Χριςτού. 

 

Ο κφκλοσ των γιορτϊν του Ράςχα αποτελεί τον κορυφαίο ςτο πλαίςιο των γιορτϊν 

τθσ Άνοιξθσ, αφοφ το κυρίαρχο εαρινό κζμα τθσ «νεκρανάςταςθσ» εντάςςεται ςτο 

επίςθμο τελετουργικό τθσ εκκλθςίασ με τθν Σταφρωςθ και τθν Ανάςταςθ του 

Χριςτοφ. Ο τελετουργικόσ παςχαλιάτικοσ κφκλοσ ανοίγει με το Σάββατο του 

Λαηάρου και τθν Κυριακι των Βαΐων και κλείνει με τθν Κυριακι του Κωμά, ενϊ 

τυπικά ολοκλθρϊνεται με τθν γιορτι τθσ Ρεντθκοςτισ.  

Το τελευταίο Σαββατοκφριακο πριν τθν Μεγάλθ Βδομάδα, θ Ορκόδοξθ 

εκκλθςία τιμά τθν ζγερςθ του Λαηάρου και τθν είςοδο του Χριςτοφ ςτα Λεροςόλυμα. 

Θ ανάςταςθ του Λαηάρου, επιςτικιου φίλου του Λθςοφ, αποτελεί τθν προεικόνιςθ 

τθσ Ανάςταςθσ του Χριςτοφ, γι’ αυτό και τιμάται ωσ Δεςποτικι γιορτι ςφμφωνα με 

τον Κεόδωρο Στουδίτθ93. Το Σάββατο του Λαηάρου ςυνδζεται τελετουργικά με τα 

αγερμικά κάλαντα που τραγουδοφν άλλοτε παρζεσ αγοριϊν και άλλοτε παρζεσ 

ζφθβων κοριτςιϊν, οι περιβόθτεσ «Λαηαρίνεσ»(Λουκάτοσ,1998:43-53). Τα κάλαντα 

του Λαηάρου ζχουν λατρευτικό, ευετθρικό και γονιμικό περιεχόμενο, 

αναδεικνφοντασ μια διαλεκτικι ςχζςθ ανάμεςα ςτισ παγανιςτικζσ δοξαςίεσ και το 

επίςθμο ορκόδοξο δόγμα.  Στο επίκεντρο του δρωμζνου τοποκετείται το πρόςωπο 

του Λαηάρου, ενϊ οι «αγερμοί» των παιδιϊν ςτοχεφουν ςτθν ζγερςθ του Λαηάρου, 

αλλά και ςτο ξφπνθμα τθσ φφςθσ. 

Στο Αλφκου, ανιμερα του Λαηάρου παρζεσ εφιβων αγοριϊν κρατϊντασ 

καλάκια ςτολιςμζνα με κίτρινα λουλοφδια, που παραπζμπουν ςτο χρϊμα του 

νεκροφ, γυρνοφςαν ςε όλα τα ςπίτια τθσ κοινότθτασ ψάλλοντασ τα κάλαντα του 

Λαηάρου με αντάλλαγμα αυγά και ξερά ςφκα, ενϊ ςπανιότερα ζπαιρναν και κάποιο 

κζρμα. Το καλάκι αποκτά τον χαρακτιρα του «επιταφίου» του Λαηάρου, ενϊ τα 

αυγά μζςα ς’ αυτό αποτελοφν το κατεξοχιν ςφμβολο αναγζννθςθσ και τθσ νζασ 

ηωισ(Ροφχνερ,2016:142). Ο Λάηαροσ αναςταίνεται , αναδεικνφοντασ τθ νίκθ τθσ 

ηωισ επί του Κανάτου και μετατρζπεται ζτςι ςε ςφμβολο αναβλάςτθςθσ. Ραρακζτω 

                                                      
93

 Κεοδϊρου Στουδίτου, Διδαςκαλία χρονικὴ τῆσ μονῆσ τοῦ Στουδίου 9, PG 99, 1700. 
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ενδεικτικά, αντίςτοιχθ περιγραφι απ’ το χωριό Κρανία: «…Από βίωμα μου τονίηω 

ότι ςτα χρόνια πριν το 1959, μια βδομάδα πριν τθν Ραςχαλιά, οργανϊναμε τα 

κάλαντα. Ομάδεσ παιδιϊν, 5-7 άτομα, μζρεσ πριν επαναλαμβάναμε τα κείμενα των 

τραγουδιϊν, ωτιάχναμε τηομάκια(παςςάλουσ με προεξοχζσ)κανονίηαμε τθν ϊρα και 

το ςθμείο αωετθρίασ του χωριοφ. Ράντωσ, αρχίηαμε νωρίσ να προλάβουμε τισ άλλεσ 

παρζεσ, που οργανϊνονταν και αυτζσ για περιοδεία ςτουσ μαχαλάδεσ…»(Γρθγόρθσ 

Αναγνϊςτθσ,2007: 149). Θ πολυιμερθ προετοιμαςία των καλαντιςτϊν λειτουργεί 

ωσ μυθτικι δοκιμαςία, ενϊ με τθν επιτυχι ζκβαςθ του δρωμζνου, που πρακτικά 

προςμετράται ςε αβγά, το κάκε μζλοσ κατοχυρϊνει τθν κζςθ του ςτθν ομάδα και 

για τθν επόμενθ χρονιά. Επί τθσ βαςιλείασ Ηόγκου, ςφμφωνα με μαρτυρίεσ 

κατοίκων, οι δάςκαλοι του ςχολείου οργάνωναν διάφορεσ μεικτζσ παρζεσ αγοριϊν 

και κοριτςιϊν για τθν επιτζλεςθ των καλάντων.  

Το ποιθτικό κείμενο των καλάντων είναι ζνα κράμα λόγιασ βυηαντινισ 

δθμιουργίασ και λαϊκοφ λόγου, ενϊ τα τραγοφδια ποικίλουν. Στα τοπικά κάλαντα 

του Λαηάρου εντάςςονται τραγοφδια με κεντρικό κζμα τθν Ανάςταςθ του Λαηάρου 

αλλά και κάποια που αναφζρονται ςτα πάκθ και τθν ςταφρωςθ του Χριςτοφ, που ςε 

άλλεσ περιοχζσ λζγονται ςτο πλαίςιο του «μοιρολογιοφ τθσ Ραναγιάσ» που 

επιτελείται κατά τον ςτολιςμό του Επιταφίου, αλλά και ςε κάκε δουλειά τθν 

Μεγάλθ Βδομάδα.  Σφμφωνα με τθν Μιράντα Τερηοποφλου(1998), «…Το ευρφτατα 

διαδεδομζνο ς’ όλο τον ελλθνικό χϊρο Μοιρολόι ι Καταλόι τθσ Ραναγιάσ είναι ζνα 

μεςαιωνικό μακροςκελζσ ομοιοκατάλθκτο ςτιχοφργθμα λόγιασ προζλευςθσ, αλλά 

εντυπωςιακά πλατιάσ λαϊκισ αποδοχισ. Επθρεαςμζνο από τισ ςχετικζσ περικοπζσ 

των Ευαγγελίων και τθν υμνογραωία τθσ εκκλθςίασ αποτελεί ζναν ανκρωποκεντρικό 

αωθγθματικό κρινο για τθ μαρτυρικι πορεία του Χριςτοφ προσ τον ςταυρικό 

κάνατό του, ιδωμζνθ μζςα από τα μάτια και τα ςυναιςκιματα τθσ τραγικισ του 

μάνασ…»  

Το τραγοφδι που αναφζρεται ςτο γεγονόσ τθσ Ανάςταςθσ του Λαηάρου  

κατζγραψα ανιμερα του Λαηάρου το 2016 απ’ τον παπποφ μου Κανάςθ Κϊτςθ και 

απ’ τθν γυναίκα του αδερφοφ του Μθλίτςα Κϊτςθ τον Αφγουςτο του 2017. Το 

ποιθτικό κείμενο του τραγουδιοφ αναφζρεται ςτθν ανακοίνωςθ του κανάτου του 

Λαηάρου απ’ τισ αδερφζσ του και ςτθ καυματουργικι ζγερςθ του απ’ τον Χριςτό με 
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ςαφείσ αναφορζσ ςτο βιβλικό κείμενο, όπωσ περιγράφεται ςτο Κατά Λωάννθ 

Ευαγγζλιο, κεφάλαιο 11.  

 

Ιρκεν ο Λάηαροσ και τα Βαΐα 

Ιρκε ο Χριςτόσ ςτθ Βθκανία 

Τον εδζχτθκε θ μάρκα κι θ Μαρία 

Μάρκα που’ ναι ο Λάηαροσ και ο αδερωόσ ςου 

Ο επιςτικιοσ ωίλοσ δικόσ μου 

Ο Λάηαροσ απζκανε, είναι απεκαμζνοσ 

Τετραιμερο είναι καμμζνοσ 

Ο Λάηαροσ δεν πζκανε, αλλά κοιμάται 

Αχ Χριςτζ μου πιγαινε να τον ςθκϊςεισ 

Και ξανά ηωι για να του δϊςεισ 

Και εκίνθςε ευκφσ για το μνιμα 

Ζκλαψε πικρά, δειςεισ κάνει 

Και τον Λάηαρο ευκφσ ωωνάηει 

Λάηαρε, Λάηαρε για ζβγα ζξω 

Και ο Λάηαροσ ευκφσ εβγικε 

Με τα ςάβανα, ςαβανωμζνοσ 

Τα ματάκια του ιταν κλιμμζνα. 

 

Χάρθκαν πολφ οι οπαδοί του 

Και λυπικθκαν οι άνομοι εχκροί του 

Οι εχκροί του Λάηαρου και του Χριςτοφ μασ 

Ππου τον εςταφρωςαν ςτου Γολγοκά τον τόπο 

Στισ ζξι τθσ Ραραςκευισ μαηί με δυο κακοφργουσ 

Στθ μζςθ βάλαν το Χριςτό και αυτοί απ’ ζκει απ’ ζκει 

Και ο κφριοσ Λθςοφσ Χριςτόσ τριιμεροσ ανζςτθ 

 

Οι τελευταίοι ςτίχοι με αναωορζσ ςτθν Σταφρωςθ καταγράωθκαν μόνο απ’ 

τθν κυρά Μθλίτςα ωσ ςυνζχεια του τραγουδιοφ. 

 

Τα κάλαντα αυτά λζγονταν κυρίωσ από μικρότερα παιδιά που δεν 

μποροφςαν να αποςτθκίςουν το μακροςκελζσ τραγοφδι για τα πάκθ του Χριςτοφ 

που κα παρουςιαςτεί ςτθ ςυνζχεια. Ο Λάηαροσ επιςτρζφοντασ απ’ τον κάτω κόςμο 

είναι κλιμμζνοσ και κατά τθν παράδοςθ δεν χαμόγελαςε ποτζ ξανά μζχρι τον 

κάνατό του, εξαιτίασ των δεινϊν που είδε, άκουςε και βίωςε ςτθν «φυλακι του 

Άδθ». Εδϊ αναδεικνφεται θ γεωκεντρικι αντίλθψθ που υπάρχει ςτο λαϊκό 
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φανταςιακό για τθν αποτφπωςθ του κάτω κόςμου, αφοφ διαφοροποιείται απ’ το 

επίςθμο χριςτιανικό δόγμα και ταυτίηεται με παγανιςτικζσ δοξαςίεσ. «…Σφμωωνα 

με αυτι τθν αντίλθψθ ο κάτω κόςμοσ είναι μαφροσ και αραχνιαςμζνοσ, το βαςίλειο 

τθσ Μαφρθσ Γθσ, όπου μετά το κάνατο πθγαίνουν και κατοικοφν οι μαφροι νεκροί…» 

(Ε. Ψυχογιοφ,2008) 

Τα «Ράκθ του Χριςτοφ», αλλά και άντιςτοιχα «παινετικά» δίςτιχα, 

κατζγραψα τον Αφγουςτο του 2017 απ’ τθν Μθλίτςα Κϊτςθ, θ όποια ςυμμετείχε 

προπολεμικά ςε λαηαριάτικα κάλαντα με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ, υπό τθν 

κακοδιγθςθ του πατζρα τθσ ο οποίοσ ιταν δάςκαλοσ ςτο οχτάχρονο ςχολείο του 

Αλφκου. 

 

1. Καλό είναι τ’ άγιοσ ο κεόσ, καλό και να το ειποφμε 

2. Πποιοσ το λζει χαίρεται κι όποιοσ τ’ ακοφει αγιάηει 

3. Και όποιοσ καλοωρικάηεται παράδειςο να λάβει 

4. Ραράδειςο και λειτουργιά απ’ τϋΆγιο μαναςτιρι 

5. Ρου λειτουργοφν Αποςτόλοι και ψάλτουν οι αγγζλοι 

 

6. Κάτω ςτα Λεροςόλυμα και ςτου Χριςτοφ τον τάωο 

7. Εκεί δζντροσ δεν ιτανε, δζντροσ ωανερωκεί 

8. Ο δζντροσ ιταν ο Χριςτόσ Και ρίηα θ Ραναγία 

9. Και αυτά τα λιανοκλϊναρα ιταν οι Αποςτόλοι 

10. Και αυτά τα ωφλλα που πζωταν ιταν οι μακθτζσ του 

11. Ρου μαρτυροφςαν και ζλεγαν μα του χριςτοφ τα πάκθ 

12. Χριςτζ  όταν ςε ςταφρωςαν οι άνομοι εβραίοι 

13. Οι άνομοι και τα ςκυλιά και οι τριςκαταραμζνοι 

14. Το Φαραϊ διζταξαν περόνια για να ωτιάξει 

15. Του παν να ωτιάξει τζςςερα, του παν να ωτιάξει τρία 

16. Και αυτόσ ο τριςκατάρατοσ πάνει και ωτιάνει πζντε 

17. Συ Φαραζ που τα ωτιάξεσ, εςφ να τα διατάξεισ 

18. Εγϊ καλϊσ που τα ωτιάξα, εγϊ κα τα διατάξω 

19. Τα δυο βάλτα ςτα πόδια του, τα άλλα τα δυο ςτα χζρια 

20. Το πζμπτο το ωαρμακερό, βάλτε το ςτθν καρδιά του 

21. Να τρζξει αίμα και νερό να πικρακεί θ καρδιά του 

22. Θ Ραναΐγια τ’ άκουςε, λιποκυμιά τθσ ζρκε 

23. Στάμνα νερό τθσ ρίξανε, τρία κανάτια μόςχο 

24. Και τρία νεροπότθρα για να τθσ ζρκει ο νουσ τθσ 

25. Αωοφ τθσ ζρκε ο λοϊςμόσ, αωοφ τθσ ζρκε ο νουσ τθσ 
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26. Ηθτεί μαχαίρια να ςωαχτεί, γκρεμοφσ να πάει να πζςει 

27. Ηθτεί ποτάμια ςιγαλά ςτθ μζςθ για να πζςει 

28. Χριςτόσ αντιλοικθκε ‘πο μζςα από τον τάωο 

29. Μάνα μου μθ ςωάηεςαι, ςωάηονται οι μανάδεσ όλεσ 

30. Μανά μου μθ γκρεμίηεςαι, γκρεμίηονται οι μανάδεσ όλεσ 

31. Μανά μου μθν πινιγεςαι, πινιγονται οι μανάδεσ όλεσ 

32. Για πάρε τα χρυςόκλειδα, κλειδιά του παραδείςου 

33. Επιρε τα χρυςόκλειδα, κλειδιά του παραδείςου 

34. Και πιγε και ςεργιάνιςε τρεισ μζρεσ και τρεισ νφχτεσ 

35. Βρίςκει το χάρο που’ ρχζται, το χάρο καβαλάρθ 

36. Ρου χει τουσ νιουσ απ’ τα μαλλιά, τουσ γζρουσ απ’ τα γζνια 

37. Ρου χει και τα μικρά παιδιά ςτθ ςζλα αρμακιαςμζνα 

38. Ρου παίηουν το χρυςόμθλο και αλθςμονοφν μανάδεσ 

 

Ραρ’ ότι εδϊ δεν γίνεται προςπάκεια φιλολογικισ προςζγγιςθσ του 

ποιθτικοφ κειμζνου, ζχει ενδιαφζρον να επιςθμανκοφν κάποια ηθτιματα που 

κίγονται ςτο τραγοφδι. Οι πρϊτοι πζντε ςτίχοι αποτελοφν προοίμιο που 

τραγουδιζται πριν από διάφορα δίςτιχα του «Λάηαρου». Στο τραγοφδι 

αναδεικνφεται το πρόςωπο του Χριςτοφ ωσ δζντρο, παραπζμποντασ ςτθν παραβολι 

τθσ αμπζλου, όπωσ είναι γνωςτι απ’ τα βιβλικά κείμενα. Σφμφωνα με τον Νιτςιάκο, 

το δζντρο εμφανίηεται εδϊ ωσ κυρίαρχο ςφμβολο τθσ βλάςτθςθσ. Μάλιςτα ο ίδιοσ 

προςκζτει πωσ ςε αναβλαςτικά δρϊμενα τθσ Άνοιξθσ τραγοφδια με αναφορζσ ςε 

διάφορα φυτά ζχουν κεντρικό ρόλο ςτουσ πάνδθμουσ χοροφσ. Ο Χριςτόσ ωσ  «θ 

Ανάςταςθ και θ Ηωι», όπωσ αναπαρίςταται ςτθν υμνογραφία των θμερϊν, 

παραπζμπει ςτο δζντρο τθσ ηωισ, κυρίαρχο ςφμβολο των οριακϊν ςτιγμϊν του 

χρόνου. Ραράλλθλα, το δζντρο ςυνδζεται με τθν κοινοτικι αλλθλεγγφθ, αφοφ ο 

πλάτανοσ για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ αποτελεί το κατεξοχιν ςφμβολο 

ενότθτασ ςτον κεντρικότερο ςθμείο του οικιςμοφ.  

Θ Ραναγία αποτελεί το δεφτερο πρόςωπο που κυριαρχεί ςτο τραγοφδι, ενϊ 

ςτο λαϊκό φανταςιακό αναπαρίςταται ωσ εξιδανικευμζνο ςφμβολο τθσ μθτρότθτασ. 

Κατά τθν Χριςτιανικι παράδοςθ, θ Ραναγία ωσ ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτθν 

ενςάρκωςθ του Κεοφ, ενζχει τον ρόλο του «μεςολαβθτι» ανάμεςα ςτουσ δυο 

κόςμουσ. Ππωσ προκφπτει απ’ τουσ τελευταίουσ ςτίχουσ του αγερμοφ, ςτθν ίδια 

δόκθκαν τα κλειδιά του παραδείςου για να δει πϊσ ηουν οι νεκροί. Θ εικόνα του 
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παράδειςου δεν παραπζμπει ςτθν Χριςτιανικι κοςμοαντίλθψθ, αλλά ςε 

προγενζςτερεσ δοξαςίεσ. Θ Λυδάκθ94 παρατθρεί πωσ ςτα μοιρολόγια ο 

ψυχοπομπόσ Άγγελοσ μετατρζπεται ςε ςκοτεινό Χάροντα, που ζρχεται ςτθν γθ και 

ςκορπάει τον κάνατο. Τα δόγματα τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ υποχωροφν και επικρατεί 

θ οργι και θ κλίψθ για τα πρόςωπα που άδικα φεφγουν απ’ τθν ηωι.  Εδϊ ο 

Ραράδειςοσ μοιάηει περιςςότερο με τον ςκοτεινό κάτω κόςμο, όπου κυριαρχεί ο 

κάνατοσ και θ δυςτυχία, ενϊ οι άνκρωποι είναι δζςμιοι του Χάροντα των 

παγανιςτικϊν δοξαςιϊν. Σφμφωνα με τον Αυδίκο(2017:148) οι ψυχζσ αποκτοφν τθν 

ελευκερία να ανζβουν ςτον πάνω κόςμο για πενιντα μζρεσ, απ’ τθν Ανάςταςθ 

μζχρι τθν γιορτι τθσ Ρεντθκοςτισ, γεγονόσ που αποδίδεται ςτθν παρζμβαςθ τθσ 

Ραναγιάσ. Θ επιςτροφι των νεκρϊν πραγματϊνεται το Ψυχοςάββατο του 

«ουςαλιοφ», ενϊ θ παρουςία τουσ ςτθν επάνω κόςμο, κακιςτά τον μινα Μάθ 

μιαρό. 

Τα κάλαντα αυτά ςυμπλθρϊνουν διάφορα δίςτιχα με προςωποποιθμζνεσ 

αναφορζσ ςτα μζλθ τθσ κάκε οικογζνειασ, ανάλογα με το φφλο, τθν θλικία, το 

επάγγελμα και τθν κζςθ ςτθν κοινότθτα. Σφμφωνα με τον Νιτςιάκο(2003: 160), 

αυτι θ εκιμικι εκδιλωςθ ζχει χαρακτιρα αλλθλογνωριμίασ μεταξφ των μελϊν τθσ 

κοινότθτασ, ενϊ ταυτόχρονα ςυνδζεται με τθν κοινωνικοποιιςθ των νεότερων 

μελϊν και τθν γνϊςθ των κοινωνικοοικονομικϊν δεδομζνων τθσ κάκε οικογζνειασ. 

Εδϊ ζνα παράδειγμα απ’ τα «παινετικά» δίςτιχα που ζλεγαν ςε οικογζνεια με μικρό 

μωρό αρςενικοφ γζνουσ: 

 

Ζνα μικρό μικροφτςικο ,μικρό ςτθ ςαμαρίτςα 

Το λοφηουν το χτενίηουνε, ςτο δάςκαλο το πάνε. 

Και ο δάςκαλοσ το καρτερεί με δυο κλωνιά του μόςχου 

Ραιδί μου που’ ν τα γράμματα, παιδί μου που’ ν ο νουσ ςου 

Τα γράμματα ςτισ εκκλθςίεσ και ο νουσ μου πζρα πζρα 

Ρζρα πζρα και αντίπερα, πζρα ςτισ μαυρομάτεσ 

Ρου χουν το μάτι ςαν ελιά, το ωρφδι ςαν γαϊτάνι 

Και αυτό το ματοτςίνορο ςαν τοφρκικο δοξάρι 
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Θ Κυριακι των Βαΐων, που ςτθν περιοχι ονομάηεται και «Κυριακι τθσ 

Δάφνθσ», λειτουργεί παραπλθρωματικά με τθν «Ζγερςθ του Λαηάρου», αφοφ θ 

είςοδοσ του Χριςτοφ ςτα Λεροςόλυμα παραπζμπει ςτθν νίκθ του επί του κανάτου. 

Στο Αλφκου, οι νεόνυμφεσ που παντρεφτθκαν μζςα ςτον ίδιο χρόνο πιγαιναν 

ανιμερα του Λαηάρου κατά παρζεσ να μαηζψουν δάφνεσ, με τθν ςυντροφιά ενόσ 

άνδρα που ςυνικωσ ιταν ςφηυγοσ ι ςυγγενισ τουσ. Φςτερα τισ πιγαιναν ςτθν 

εκκλθςία για τθν καταςκευι των βαϊοφόρων, που μοιράηονταν, αφοφ διαβαςτοφν 

απ’ τον παπά, ανιμερα τθσ γιορτισ. «..Και για το ςκοπό αυτό επιςτράτευςε το 

άνκοσ τθσ γυναικείασ θλικίασ, τισ νιόπαντρεσ τθσ χρονιάσ με μια μόνο ευχι και 

προςδοκία: θ γονιμοποιόσ δφναμθ και, που περικλείνουν ςτο ωφλλωμα τουσ τα 

αεικαλι κλαδιά, να μεταδίδεται και ς’ αυτζσ…»(Γ. Μζγασ,2012:176).  Με τισ δάφνεσ 

αυτζσ οι κοπζλεσ χτυπιοφνταν μεταξφ τουσ με το πζρασ τθσ λειτουργίασ, 

μεταδίδοντασ ομοιοπακθτικά υγεία και ευγονία, ςτο πλαίςιο τθσ επαφιακισ-

απτικισ μαγείασ.  

Τθ Μεγάλθ βδομάδα ξεκινοφςαν οι προετοιμαςίεσ για το παςχαλινό τραπζηι, 

το άςπριςμα του ςπιτιοφ και τθσ αυλισ «για να τουσ βρει λαμπροφσ θ λαμπρι», ενϊ 

τθν Μεγάλθ Τετάρτθ πιγαιναν ςτο παηάρι του Δελβίνου, που ςυνικωσ μετετίκετο  

λόγω των εορταςμϊν του Μεγάλου Σαββάτου. «…Από τθν Ρζμπτθ, πιγαιναν ςτο 

πλφμα ο κόςμοσ, ζπλενε τα ωορζματα τουσ. Τθ Μεγάλθ Ρζμπτθ μάηευαμε τα 

ςκεπάςματα τα ροφχα που ωοροφςαμε, τα πλζναμε τθ Μεγάλθ Ρζμπτθ, να ιταν όλα 

πλυμζνα. Ζβαωαμε τα αυγά μασ. Τα αυγά τϊρα τοφτοι βάωουν τθ μεγάλθ Ρζμπτθ 

μονάχα. Τα αυγά τθσ Μεγάλθ Ρζμπτθσ δεν τα τςουγκροφςαμε. Δεν τςουκριόντανε 

τα αυγά, οφτε τα ζτρωγε.. ζβαηαμε μετρθμζνα. Ιμαςταν 7, ζβαηαμε 8. Και για το 

κόνιςμα ζνα. Ενϊ αυτά δεν τςουγκριόνταν. Βάωαμε ξανά το Σαββάτο...»(Ευανκία 

Ηάχου, Αλφκου).  

Θ Μεγάλθ Ρζμπτθ αποτελοφςε ορόςθμο μζςα ςτθν Μεγάλθ βδομάδα, αφοφ 

το πζνκοσ για το «κείο δράμα» εντείνεται ςφμφωνα με το επίςθμο τελετουργικό. Θ 

μζρα αυτι αφιερωνόταν ςτο πλφςιμο των ροφχων και ςτο βάψιμο των αυγϊν, ενϊ 

το κόκκινο χρϊμα τουσ παραπζμπει ςτο αίμα του Χριςτοφ, που χφκθκε τθν θμζρα 

αυτι κατά τθν ςταφρωςθ. Το αυγό κα μείνει ςτο καντιλι για ζναν χρόνο μζχρι το 
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επόμενο βάψιμο των αυγϊν, ωσ γονιμικό ςφμβολο και αναπαράςταςθ τθσ νίκθσ επί 

του κανάτου. Θ ιερότθτα τθσ θμζρασ αναδεικνφεται και απ’ τθν απαγόρευςθ του 

τςουγκρίςματοσ των αυγϊν που βάφτθκαν τθν θμζρα εκείνθ, ενϊ αυτά ζχουν 

χαρακτιρα ευλογίασ για κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειασ. Το Μεγάλο Σάββατο μετά τθν 

πρϊτθ Ανάςταςθ ζβαφαν ξανά αυγά, τα οποία και κα τςοφγκριηαν. Θ κακαρότθτα 

των ροφχων, εκτόσ από πρακτικι ςθμαςία, παραπζμπει και ςτθν ςυμβολικι 

κακαρότθτα που επιδιϊκεται για τθν ςυμμετοχι ςτθν παςχαλιάτικθ λειτουργία. 

 Θ Μεγάλθ Ραραςκευι αφιερϊνονταν ςτθν περιποίθςθ των μνθμάτων και 

ςτισ τιμζσ των νεκρϊν, κακϊσ μετά τθν τελετι τθσ «Αποκακιλωςθσ» ςφμφωνα με το 

ορκόδοξο δόγμα ο Λθςοφσ βρίςκεται «εισ τθν Άδου Κάκοδο» και ςυναντά τισ ψυχζσ.  

«…Μεγάλθ Ραραςκευι το χάμε ζκιμο να καταλάβεισ, πιγαιναμε, κακζριηαμε τα 

μνιματα, τουσ ζβαναμε δάωνεσ, λουλοφδια. Μθν τθράσ τϊρα που ζχουμε μνιματα 

μαρμαρζνια. Ραλιά ιτανε ςτο χϊμα τελείωσ. Τα βρικα και εγϊ. Ρθγαίναμε 

λουλοφδια τθσ Αγιά Ραραςκευισ που ρίναμε ςτον επιτάωιο, πιγαίναμε και ςτα 

μνιματα. Κατόπιν τθν Κυριακι που ζρχονταν, πιγαιναμε ςτθν εκκλθςία, μάηευαμε 

λουλοφδια ςτο δρόμο και με δάωνθ, τουσ ζβαναμε…»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) 

Στο Αλφκου και ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Βοφρκου, ο κϊδικασ του πζνκουσ είναι 

απαράβατοσ, ενϊ οι γυναίκεσ ςυνδζονται άρρθκτα με τθν τιμι των νεκρϊν, μζχρι το 

τζλοσ τθσ ηωισ τουσ. Το πζνκοσ ςωματοποιείται, δθμιουργϊντασ ζτςι ζναν κϊδικα 

επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ κοινότθτασ95, που εδράηεται ς’ αυτό που 

ονόμαςε ο Bourdieu(1986) πολιτιςμικό κεφάλαιο ενόσ τόπου. Το ςφνολο δθλαδι 

των νοοτροπιϊν, των ςυμβόλων, των ςυλλογικϊν αναπαραςτάςεων και των 

πολιτιςμικϊν πρακτικϊν, που ςυγκροτοφν τθν κλθρονομιά μιασ ςυλλογικότθτασ.     

Σφμφωνα με τον ίδιο, θ πρϊτθ μορφι πολιτιςμικοφ κεφαλαίου εκφράηεται 

διαχρονικά μζςω του ςϊματοσ. Οι γυναίκεσ του Βοφρκου μετά τα 45 

μαυροντφνονταν, ακόμθ και αν δεν είχαν χθρζψει. Θ ςυηυγία μετά τον πρϊτο χρόνο 

του γάμου κακϊσ και ο ρόλοσ τθσ μθτρότθτασ αποτελοφςαν κακοριςτικοφσ 

παράγοντεσ για τον ενδυματολογικό κϊδικα τθσ γυναίκασ, αφοφ θ ίδια από «νφφθ» 

μετατρζπεται πλζον ςε «γυναίκα» και εντάςςεται ςε μια νζα κοινωνικι κατθγορία. 

Μζχρι και ςιμερα ςτο Αλφκου, οι γυναίκεσ άνω των 65 ετϊν φοροφν μαφρουσ 
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αλατηάδεσ και μαφρο μαντιλι «γάηα», περίτεχνα δεμζνο ανάλογα με τθν εποχι. 

Φαίνεται βζβαια να υπάρχει διαβάκμιςθ ςτο πζνκοσ, αφοφ θ απϊλεια του ςυηφγου 

ι του παιδιοφ είναι πιο ςθμαντικι απ’ τθν απϊλεια των γονιϊν, ιδιαίτερα αν 

βρίςκονται ςε προχωρθμζνθ θλικία. Εκτόσ απ’ τθν ςχζςθ ςυγγζνειασ λοιπόν, 

εκφράηεται διαφοροποίθςθ και ανάλογα με τθν θλικία του κανόντοσ. 

 Ο κάνατοσ ςυνιςτά ςθμαντικι «κοινωνικι κρίςθ», αφοφ οδθγεί τον κανόντα 

και το ευρφτερο ςυγγενικό του περιβάλλον ςε μια μετάβαςθ, από μια κοινωνικι 

κατάςταςθ ςε μια άλλθ. Θ οριακότθτα, λοιπόν, που χαρακτθρίηει τθν περίοδο του 

πζνκουσ, ςυνδζεται με μια ςειρά τελετουργικϊν πρακτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν 

ομαλι ζνταξθ του νεκροφ ςτον «κάτω κόςμο», αλλά και τθν βακμιαία επανζνταξθ 

τθσ οικογζνειάσ του ςτθν κανονικι ηωι. Θ μθ τιρθςθ των κακοριςμζνων πρακτικϊν, 

ςυνιςτά δομικι κρίςθ ανάμεςα ςτουσ δυο κόςμουσ, ενϊ παράλλθλα 

δθμιουργοφνται υπερφυςικζσ αφθγιςεισ που δαιμονοποιοφν τον νεκρό, ο οποίοσ 

κατατρζχει τουσ οικείουσ που δεν απζδωςαν τισ ανάλογεσ τιμζσ96. Σφμφωνα με τθν 

Du Bullay97, θ απειλι που εγείρεται για τθν μθ ομαλι ζνταξθ του νεκροφ και το 

επερχόμενο βρικολάκιαςμα, διαςφαλίηει αφθγθματικά τθν πρόνοια των νεότερων 

προσ τουσ μεγαλφτερουσ, ωσ πρότυπο επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ 

κοινότθτασ. 

 Τθν ευκφνθ, λοιπόν, των νεκρϊν ζχουν κατά κφριο λόγο οι γυναίκεσ, οι 

οποίεσ ςτο Αλφκου κάκε Κυριακι ανάβουν το καντιλι των νεκρϊν τθσ οικογζνειασ 

και μοιρολογοφν τα ςτενά ςυγγενικά πρόςωπα. Τθν Μεγάλθ Ραραςκευι, λίγο πριν 

το κορυφαίο γεγονόσ τθσ Ανάςταςθσ, ςτόλιηαν τουσ τάφουσ με λουλοφδια απ’ τον 

επιτάφιο και δάφνεσ απ’ τθν θμζρα των  Βαΐων, αλλά και όςεσ μάηεψαν για να 

αποδοκοφν ωσ ευλογία απ’ τον Λερζα το πρωινό του Σαββάτου, ςτθν πρϊτθ 

Ανάςταςθ. Ο Μζγασ(2012:192) παρατθρεί πωσ είναι κοινι πίςτθ ότι οι ψυχζσ των 

νεκρϊν λυτρϊνονται με τθν κατάβαςθ του Σωτιρα ςτον Άδθ, «ξαναςαίνουν και 

αυτζσ και βγαίνουν πάνε ςτα λουλουδάκια». Τα λουλοφδια του επιταφίου ςυνικωσ 

τα χρθςιμοποιοφςαν ωσ ευλογία ςτα οικιακά κυμιατιρια, αλλά και ςτο εικονοςτάςι. 

Ο ςτολιςμόσ των νεκρϊν τουσ με τα λουλοφδια που ςτόλιςαν τον νεκρό Χριςτό, 
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αναδεικνφει τον επιτάφιο κρινο τθσ Μεγάλθσ Ραραςκευισ ωσ κρινο προσ ζνα 

οικείο τουσ πρόςωπο. Ραράλλθλα τα «καυματουργά» λουλοφδια και οι ευετθρικζσ 

δάφνεσ πάνω ςτα μνιματα, ωσ ςφμβολα τθσ αναγζννθςθσ, λειτουργοφν ωσ «μζςα» 

που κα ςυντελζςουν ςτθν ανάςταςθ των νεκρϊν αλλά και ωσ ςφμβολα τθσ 

επιβολισ τθσ ηωισ επί του κανάτου, ακόμθ και ςτον κυρίαρχο χϊρο των νεκρϊν. 

Το βράδυ τθσ ίδιασ μζρασ, μετά τθν λειτουργία του Επιταφίου γίνονταν 

λιτανεία πζριξ του ναοφ. Ο επιτάφιοσ δεν ιταν δυνατόν να λιτανευτεί και ςτα 

τζςςερα χωριά τθσ ενορίασ, εξαιτίασ των μεγάλων αποςτάςεων, ζτςι θ λιτανεία 

γίνονταν τρεισ φορζσ γφρω απ’ τον ναό με αντίςτοιχεσ δοξολογίεσ. Αυτι θ κυκλικι 

λιτανεία παραπζμπει ςτο «γκαίνιαςμα», ςτον κακαγιαςμό δθλαδι του χϊρου. Θ 

τελετουργικι περιάροςθ του δομθμζνου χϊρου τθσ κοινότθτασ, αποτελεί πρακτικι 

ευρφτερα διαδεδομζνθ ςτισ αγροτικζσ κοινότθτεσ. Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ 

τελετουργίασ είναι θ περιχαράκωςθ του χϊρου για τθν προςταςία απ’ το κακό98, 

κακϊσ ο εςωτερικόσ χϊροσ ταξινομείται ςτθν ςφαίρα του ιεροφ, ςε αντίκεςθ με ότι 

βρίςκεται ζξω από αυτόν που παραπζμπει ςτο κακό.  

Ζξω απ’ τα όρια τθσ κοινότθτασ, ςτουσ αταξινόμθτουσ αγριότοπουσ 

κατοικοφν οι δαίμονεσ, οι οποίοι ςφμφωνα με τον Stewart(:2008, 159-166) κατά τθν 

διάρκεια του χρόνου «βεβθλϊνουν» τον χϊρο τθσ κοινότθτασ, ακόμθ και τον ναό, 

απ’ τον οποίο αποχωροφν όταν ο παπάσ αναφωνιςει «Τασ κφρασ, τασ κφρασ…». 

Σφμφωνα με τον ίδιο ο αποτροπαϊκόσ κφκλοσ, ωσ το ςφμβολο τθσ ολοκλιρωςθσ, 

ςυντελεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ τελετουργίασ, αφοφ θ ςυμβολικι νοθτι καταςκευι 

του παραπζμπει ςτον δακτυλιοειδι οικιςμό. Ζτςι ο ναόσ, που ςτθν πορεία του 

χρόνου ζχει χάςει τθν ιερότθτά του, επανακακαγιάηεται, ενϊ παράλλθλα οι 

ςυμμετζχοντεσ γίνονται φορείσ τθσ ιερότθτασ, μετζχοντασ ςτθν πομπι.  

Ραρ’ ότι δεν επιτελοφνταν λιτάνευςι του κυρίωσ οικιςμοφ με το ςϊμα του 

επιταφίου, θ χωρικι διάβαςθ των ενοριτϊν κατά τθν επιςτροφι τουσ απ’ τον ναό 

ςτον οικιςμό, μζςω του «ςοκακιοφ» κάτω απ’ τον μαχαλά τθσ «άχθσ», αποτελεί 

μια αντίςτοιχθ διαβατιρια τελετουργία που ςυντελεί ςτθν ςυμβολικι κακαγίαςθ 

του οικιςμοφ. Θ μαηικι επιςτροφι των κατοίκων του Αλφκου ςτο χωριό υπό το φωσ 

των κεριϊν που βαςτοφςαν και κατά τθν διάρκεια τθσ λιτανείασ του επιταφίου 
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ςυνιςτά μια ιερά πομπι, ενϊ το πζραςμά τουσ απ’ το «αλϊνι» που ςτινονταν ο 

χορόσ για τουσ «ντόπιουσ» μετά τον κοινό χορό ςτθν εκκλθςία τισ μζρεσ τθσ 

Ραςχαλιάσ, ενιςχφει αυτι τθν διαπίςτωςθ.  

Ρριν τθν λιτανεία λάμβανε χϊρα μεταξφ των ενοριτϊν πλειςτθριαςμόσ για 

το Σταυρό, ενϊ το Μεγάλο Σάββατο εκπλειςτθριάηονταν θ εικόνα τθσ Αναςτάςεωσ. 

Ο πλειοδότθσ αποκτοφςε το δικαίωμα να φζρει το αντίςτοιχο ιερό αντικείμενο κατά 

τθν διάρκεια τθσ τελετουργίασ, ενϊ με το πζρασ τθσ λειτουργίασ αυτό επζςτρεφε 

ςτον ναό. Συνικωσ ςτον πλειςτθριαςμό ςυμμετείχαν όςοι είχαν κάποιο 

οικογενειακό πρόβλθμα υγείασ, κακϊσ λογίηονταν ωσ τάμα. 

«…Τότε εμείσ δθμοπραςία ιλεγαμε, ιταν όλοσ ο κόςμοσ ςτθν εκκλθςία, εςφ ιλεγεσ 

100.000, εγϊ ιλεγα 150. Πποιοσ να λζγε το περιςςότερο. Ιταν περίωθμο. Αυτό ιταν 

το πιο καλφτερο. Γουςτότικο πράγμα. Τϊρα δεν γίνεται. Τϊρα λζω εγϊ ςτθν 

επιτροπι πριν κάτι μζρεσ. Τότε πιγα να πάρω εγϊ το ςταυρό, το ςταυρό δεν τον 

πιρα, τον πιρε ο Τάκθ Μπϊροσ, που είχε και αυτόσ για το παιδί του ταχτεί και εγϊ 

πιρα τθν εικόνα…»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) 

Οι εκιμικοί εκκλθςιαςτικοί πλειςτθριαςμοί ιταν ζνασ τελετουργικόσ τρόποσ 

ενίςχυςθσ των ενοριακϊν ταμείων για τα ζξοδα του ιερζα, των ψαλτϊν και του 

ναοφ, ςτο πλαίςιο του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ, μετά τισ μεταρρυκμίςεισ του 

Οκωμανικοφ κράτουσ, που είναι γνωςτζσ ωσ Tanzimat99. Ραράλλθλα θ διεκδίκθςθ 

του ιεροφ αντικειμζνου εντάςςεται ςτα «δαπάνεσ γοιτρου», κακϊσ προςζδιδε 

ιδιαίτερο κφροσ ςτον πλειοδότθ αλλά και ςτθν κοινότθτα απ’ τθν οποία καταγόταν, 

κακϊσ ςτθν Αγία Βαρβάρα εκκλθςιάηονταν οι κάτοικοι απ’ τα τζςςερα όμορα χωριά 

που προαναφζρκθκαν. Μετά το 1990 και τθν επάνοδο τθσ κρθςκείασ ςτθν περιοχι, 

ο πλειςτθριαςμόσ ςφμφωνα με τισ περιγραφζσ καταργικθκε και πλζον τα ιερά 

αντικείμενα δίδονται μζςω προςυνεννόθςθσ με τθν εκκλθςιαςτικι επιτροπι.  
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Η Ανάςταςη του «Θνήςκοντοσ Θεού»: Παςχαλιάτικα δρώμενα, 

τελετουργικόσ χορόσ και κοινωνική αναπαραγωγή τησ κοινότητασ. 

 

Θ Ραςχαλιά αποτελεί τθν μεγαλφτερθ κρθςκευτικι γιορτι ςτθν Ορκόδοξθ 

παράδοςθ, ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ «παραδοςιακισ» κοινωνίασ τοποκετείται ςτθν 

κορυφι των κρθςκευτικϊν πανθγυριϊν. Θ λζξθ Ράςχα ςθμαίνει πζραςμα και 

προζρχεται απ’ το Αιγυπτιακό Ριςάχ, γιορτι για τθν ανοιξιάτικθ ιςθμερία. Για τουσ 

Εβραίουσ το Ράςχα ςθματοδοτεί τθν διάβαςθ απ’ τθν δουλεία ςτθν απελευκζρωςθ, 

ενϊ τιμάται ωσ γιορτι που εκφράηει τθν αναγζννθςθ τθσ φφςθσ100. Στθν Χριςτιανικι 

παράδοςθ το Ράςχα εκφράηει εξίςου ζνα «πζραςμα» μια «διάβαςθ» απ’ τον 

κάνατο ςτθν ηωι.  

Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ, ςυγκροτεί το ςωτθριολογικό και τελεολογικό 

μινυμα τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ, ενϊ ςτθν ςφαίρα τθσ λαϊκισ λατρείασ αποτελεί 

τθν κορυφαία ευγονικι γιορτι τθσ Άνοιξθσ. Ο Χριςτιανιςμόσ δανειηόμενοσ 

πολιτιςμικά μοτίβα από προγενζςτερεσ παγανιςτικζσ δοξαςίεσ, εκφράηει μια 

πανανκρϊπινθ ανθςυχία γφρω απ’ τον κάνατο, ενϊ παράλλθλα ειςάγει μια νζα 

κοςμοαντίλθψθ. Ραρ’ ότι υιοκετεί ςχιματα απ’ τον κυκλικό χρόνο των 

«παραδοςιακϊν» κοινωνιϊν, θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ ειςάγει μια γραμμικι 

αντίλθψθ για τον κόςμο(Αυδίκοσ,2017:144). Ο παλιόσ κόςμοσ δεν καταςτρζφεται 

για να δθμιουργθκεί ωσ ίδιοσ απ’ τθν αρχι ςε μια αζναθ κυκλικι πορεία, όπωσ 

ςυμβαίνει ςτο αφθγθματικό μοτίβο του «κατακλυςμοφ». Θ Γζννθςθ και θ Ανάςταςθ 

του Χριςτοφ ςθματοδοτοφν τθν ριξθ με τον παλιό κόςμο και αφθγθματικά 

ςτοχεφουν ςτθν καταςκευι ενόσ νζου κόςμου εκ κεμελίων.  

Το αφθγθματικό μοτίβο του «κνιςκοντοσ κεοφ», που κανατϊνεται και ςτθν 

ςυνζχεια αναγεννάται, ςυναντάται οικουμενικά ςε γιορτζσ με κφριο άξονα τθν 

βλάςτθςθ τθσ γθσ. Ο Frazer(1966:205-271) ςτον τρίτο τόμο του «Χρυςοφ κλϊνου» 

κάνει λόγο για τθν ετιςια κανάτωςθ του  δαίμονα τθσ βλάςτθςθσ που παραπζμπει 

ςτθν κανάτωςθ του ιρωα-βαςιλιά. Σφμφωνα με τον ίδιο, ο «εξανκρωπιςμζνοσ 

κεόσ» ςτθν πορεία του χρόνου μιαίνεται εξαιτίασ τθσ ανκρϊπινθσ ενςάρκωςισ του 

                                                      
100
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και ο κάνατοσ ςυντελεί ςτθν κανάτωςθ του βζβθλου χαρακτιρα που ζχει αποκτιςει 

ωσ άνκρωποσ. Στον αρχαιοελλθνικό κόςμο, ο Άδωνισ και ο Διόνυςοσ τοποκετοφνται 

ςτο επίκεντρο αυτϊν των δοξαςιϊν, ενϊ αφθγθματικά παραπζμπουν ςε μοτίβα που 

ςυναντϊνται ςτουσ πολιτιςμοφσ τθσ Μεςοποταμίασ. 

Στθν κοινότθτα Αλφκου και ςτα όμορα χωριά, θ Ραςχαλιά κατείχε τον ρόλο 

του κυρίαρχου κρθςκευτικοφ πανθγυριοφ ςτον κφκλο του χρόνου, ενϊ ο εορταςμόσ 

τθσ ιταν πολυιμεροσ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςτθν τοπικι παροιμία «Τρεισ το 

Ράςχα, τρεισ τα φϊτα, τζςςερισ το Μζγα Ράςχα». Μζχρι τθν Τρίτθ τθσ Ραςχαλιάσ, 

τα χωριά Αλφκου, Τςαοφςι, Τρζμουλθ και Καςθμελάθμπεθ(Νεοχϊρι) γιόρταηαν με 

κοινό χορό ςτο χοροςτάςι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ενϊ τθν Ραραςκευι τθσ Ηωοδόχου 

Ρθγισ πανθγφριηε θ εκκλθςία του Αγίου Βαςιλείου ςτο χωριό Τςαοφςι, με 

ςυμμετοχι και των τεςςάρων χωριϊν.  

 «…Ρανθγφρι γζνονταν το Ράςχα το Μζγα, που το λζνε και πζρα. Το κάναμε ςτθν 

Αγία Βαρβάρα. Κινοφςαμε απ’ τθν Κυριακι τθσ Ανάςταςθσ μζχρι τθν Τρίτθ το 

απόγευμα.(…) Κατόπι τθν Ραραςκευι μετά το Ράςχα, γιορτάηαμε το όνομα Άγιο 

Βαςίλθ. Ιταν μζςα ςτισ τζςςερισ γιορτζσ του Ράςχα. Το Μζγα Ράςχα, πιάνεται θ 

Κυριακι, θ Δευτζρα, θ Τρίτθ και θ Ραραςκευι. Θ Ραραςκευι ιταν θ τζταρτθ μζρα 

του Ράςχα…»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου)  

Οι Ραςχαλιάτικοι χοροί ςτο προαφλιο του ναοφ ζχουν ιδιαίτερθ τελετουργικι αξία, 

αφοφ εκφράηουν το ςτοιχείο τθσ ανανζωςθσ του χρόνου, ςυντελοφν ςτθν κοινωνικι 

αναπαραγωγι τθσ κοινότθτασ και ωσ προάγγελοι των κερινϊν πανθγυριϊν, 

ςυνιςτοφν δρϊμενα ςυμβολικισ ςυγκρότθςθσ τθσ κοινότθτασ(Νιτςιάκοσ,2003:163). 

Βζβαια οι χοροί τθσ Ραςχαλιάσ ζχουν εκτόσ από λατρευτικό και κοινωνικό 

χαρακτιρα, όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ το εορταςτικό πλαίςιο 

λειτουργοφςε ωσ ορόςθμο για τθν επιλογι νφφθσ, τθν ςφναψθ κουμπαριϊν και 

ςυμπεκεριϊν, αλλά και τθν δθμιουργία αδελφοποιτϊν και βλάμθδων αντίςτοιχα 

για τισ γυναίκεσ και τουσ άντρεσ.  

Θ εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ όπωσ φάνθκε και παραπάνω, ςυνιςτά εκτόσ 

από «ιεροτοπία» και μνθμονικό τόπο για τα χωριά τθσ ενορίασ. Ο ναόσ εκφράηει τθν 

αλλθλεγγφθ μεταξφ των ενοριτϊν, ενϊ παράλλθλα αποτελεί κυρίαρχο χϊρο ςτθν 

ςυγκρότθςθ και αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ μνιμθσ. Εκεί δεν ςυνυπάρχουν απλά 

τα τζςςερα χωριά αλλά και οι νεκροί πρόγονοι των κοινοτιτων, κακϊσ το χοροςτάςι 
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βρίςκεται πολφ κοντά ςτα μνιματα. «..Εμείσ να ςου πω Κάνο μου, τα μνιματα 

ιτανε  ςτα πόδια μασ, αλλά δζκα μζτρα πιο πζρα χορεφαμε, ασ ιταν οι ανκρϊποι 

μασ ςτο χϊμα. Τα χαμε αυτά τα κοινωνικά. Χόρευαν ο κόςμοσ και τθ Δευτζρα το 

πρωί και το απόγεμα και τθν Τρίτθ το πρωί..»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) Θ 

«ετεροτοπία» του νεκροταφείου, παρ’ ότι βρίςκεται ζξω απ’ τον κυρίωσ οικιςμό, 

κατζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ςυμβολικι ςυγκρότθςθ τθσ κοινότθτασ. Ο 

εορταςμόσ και οι χοροί των ηϊντων πλάι ςτουσ κεκοιμθμζνουσ, διαςφαλίηουν τθν 

ςυνεχι επικοινωνία των δυο κόςμων και εκφράηουν τθν ιςτορικι ςυγκρότθςθ τθσ 

κοινότθτασ, αναπαράγοντασ παράλλθλα το «μυκικό» παρελκόν τθσ.  

Θ τελετουργικι ςθμαςία του πάνδθμου χοροφ τθσ Ραςχαλιάσ εκφράηεται 

και απ’ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του μουςικοχορευτικοφ φαινομζνου. Ο 

χορόσ δομείται ιεραρχικά με βάςθ τθν θλικία, αλλά και τθν θμερομθνία του γάμου 

για τισ γυναίκεσ. «..Ρεροφςε θ Ραςχαλιά, Δευτζρα, Τρίτθ γζνονταν ςτθν Αγιά 

Βαρβάρα. Με χοροφσ τραγοφδια. Ζπαιραμε ψωμί το μεςθμζρι και τ’ απόγευμα όλοι. 

Μαηεφονταν όλοι οι γερόντοι, οι άντρεσ και όλεσ μια ςειρά οι γυναίκεσ, μια ςειρά οι 

άντρεσ. Ρρϊτα οι άντρεσ, μετά οι γυναίκεσ με το ςτόμα. Και χόρευαν και οι νυωάδεσ. 

Κατά θλικία οι νυωάδεσ, όπωσ ιταν παντρεμζνεσ. Άντρεσ και γυναίκεσ με θλικία. Δεν 

μποροφςεσ εςφ να πιγαινεσ ςτθν κορωι και εγϊ ςτο τζλοσ..» (Γρθγόρθσ Γκοφντθσ, 

Τςαοφςι). 

Θ θλικία κακϊσ και ο γάμοσ ςυνιςτοφν κυρίαρχεσ αναλυτικζσ κατθγορίεσ για 

τθν καταςκευι και αναπαραγωγι των ζμφυλων ταυτοτιτων και των κοινωνικϊν 

ρόλων ςτθν κοινότθτα. Στθν περιοχι οι θλικίεσ αποτυπϊνονται λεκτικά ωσ εξισ: Οι 

θλικιωμζνοι αποκαλοφνται «γερόντοι», οι παντρεμζνοι αποκαλοφνται «άντρεσ», 

ενϊ οι ανφπαντροι και οι μικρζσ θλικίεσ «παιδιά». Αντίςτοιχα, οι θλικιωμζνεσ 

αποκαλοφνται «μπάμπεσ», οι παντρεμζνεσ «περαςμζνθσ» θλικίασ «γυναίκεσ», οι 

νεόνυμφεσ που παντρεφτθκαν μζςα ςτον ίδιο χρόνο «νυφάδεσ» ενϊ οι ανφπαντρεσ 

και οι μικρότερεσ ςε θλικία «κορίτςια».  

Οι άντρεσ προΐςτανται του χοροφ, ενϊ οι γυναίκεσ ακολουκοφν τον κφκλο 

των αντρϊν είτε ξεχωριςτά, είτε πιάνοντασ θ πρϊτθ γυναίκα τον τελευταίο άντρα με 

ζνα μαντιλι και ποτζ με γυμνό χζρι. Μάλιςτα ςυνικιηαν να τοποκετοφνται 

ςυγγενείσ ςτο τζλοσ του ενόσ κφκλου και ςτθν αρχι του άλλου, για τθν αποφυγι 

παρεξθγιςεων, διαφορετικά πολφ δφςκολα δζχονταν κάποια γυναίκα να πιαςτεί με 
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άντρα ακόμθ και με το μαντιλι. Θ αυςτθρότθτα των θκϊν και ο απαράβατοσ νόμοσ 

τθσ τιμισ για μια γυναίκα μποροφςε να τθν οδθγιςει πολφ εφκολα ςτθν κατάκριςθ 

και ςτο να κεωρθκεί «τρελι» με άςχθμα αποτελζςματα. Θ κζςθ αντρϊν και 

γυναικϊν ςτο χορό, καταδείκνυε και τθν κοινωνικι κζςθ τουσ που προςδιορίηονταν 

ζμφυλα ςτθν κοινότθτα. Οι άντρεσ ωσ μπροςτάρθδεσ κακόριηαν τθν πορεία του 

χοροφ και μια ςειρά από αυτοςχεδιαςτικζσ φιγοφρεσ εξφψωναν το κοινωνικό κφροσ 

τουσ. Οι γυναίκεσ ακολουκοφςαν τουσ άντρεσ και καταξιϊνονταν κοινωνικά μζςα 

απ’ τθν οικογζνειά τουσ, ακολουκϊντασ πιςτά τον ςφηυγο. Οι ίδιεσ όφειλαν να 

χορεφουν ταπεινά ςε απόλυτθ αρμονία με τον κφκλο των αντρϊν, ςε αντίκεςθ με 

τουσ άνδρεσ που δικαιοφνταν να «ξεφφγουν».  

«..Φςτερα ςθκϊνονταν ςτον χορό. Μπροςτά οι άντρεσ και πίςω οι γυναίκεσ. 

Γζνονταν χωριςτοί οι χοροί εννοείται. Είτε και ζςμιγαν εκεί που τελείωναν οι άντρεσ 

ζςμιγαν οι γυναίκεσ. Αλλά ποτζ χωρίσ μαντιλι να μθ ζςμιγαν τα χζρια. Δεν ζπρεπε 

να τθν πιάκεισ απ’ το χζρι, δεν επιτρζπουνταν. Τραγουδοφςαν και χόρευαν με το 

ςτόμα, χωρίσ όργανα…»(Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου) 

Ραρά ταφτα, οι γυναίκεσ κατζχουν κυρίαρχο ρόλο ςτθν παςχαλιάτικθ 

τελετουργία, αφοφ είναι αυτζσ που καλοφνται να αναπαράγουν ςυμβολικά τθν 

κοινότθτα με τθν δυναμικι τθσ γονιμότθτασ, με τθν οποία είναι επιφορτιςμζνεσ 

βιολογικά και κοινωνικά. Λδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των θλικιωμζνων 

γυναικϊν αλλά και των «νυφάδων», των νεοειςαχκζντων δθλαδι ςτον ζγγαμο βίο, 

που ςυγκροτοφν ξεχωριςτι κοινωνικι κατθγορία ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ. Ο 

πρϊτοσ χρόνοσ του ζγγαμου βίου  λειτουργεί ωσ μυθτικι περίοδοσ για τισ γυναίκεσ, 

αφοφ οι ίδιεσ καλοφνται να παίξουν ςθμαντικότατο ρόλο ςτισ διάφορεσ 

τελετουργίεσ, μυοφμενεσ μζςω τθσ επιτζλεςθσ. Ραράλλθλα, θ οριακότθτα που τθσ 

χαρακτθρίηει ωσ νεοειςαχκείςεσ ςτθν κοινωνικι κατθγορία αυτι, προςδίδει 

επιπλζον τελετουργικι δυναμικι ςτθν επιτζλεςθ. 

Τα όργανα απουςίαηαν πλιρωσ απ’ τθν τελετουργία τθσ Ραςχαλιάσ, κακϊσ 

οι επιτελεςτζσ χόρευαν «με το ςτόμα» ομαδικά και αντιφωνικά για δυο-τρεισ ϊρεσ 

πρωί και βράδυ μετά τθν λειτουργία. Τραγουδοφςαν άλλοτε πρϊτα οι γυναίκεσ και 

επαναλάμβαναν οι άνδρεσ και άλλοτε αντίςτροφα, ενϊ ςτθν κορυφι του χοροφ 

τοποκετοφνταν κάκε φορά άλλο πρόςωπο που επζλεγε το τραγοφδι που κα 

«πάρει» ο κφκλοσ. Οι νεότεροι ςε θλικία δεν μποροφςαν να είναι πρωτοχορευτζσ 
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ςτον κφκλο, ενϊ όςοι τοποκετοφνταν ςτθν αρχι του χοροφ ιταν πρόςωπα κφρουσ 

για τθν κοινότθτα. Στον χορό εκφράηονταν όλεσ οι ιεραρχιςεισ τθσ κοινότθτασ, 

αφοφ οι εκπρόςωποι τθσ εξουςίασ(δθμογζροντασ, δάςκαλοσ, παπάσ) κατείχαν 

προνομιακι κζςθ ςτον κφκλο, ενϊ παράλλθλα το χοροςτάςι μετατρζπονταν ςε τόπο 

διαπραγμάτευςθσ του προςωπικοφ και κοινοτικοφ γοιτρου.  

Ζνασ καλόσ πρωτοχορευτισ ι τραγουδιςτισ κατείχε προνομιακι κζςθ ςτθν 

επιλογι ςυντρόφου, ενϊ μια γυναίκα που χόρευε καλά ι ιταν καλλίφωνθ γίνονταν 

το επίκεντρο του καυμαςμοφ και καλό παράδειγμα «ηθλευτισ» νφφθσ. Μάλιςτα οι 

θλικιωμζνεσ, όταν ζβγαιναν απ’ τον χορό, κάκονταν όλεσ μαηί όρκιεσ μπροςτά απ’ 

τουσ χορευτζσ, παρατθρϊντασ και ςχολιάηοντασ τισ χορευτικζσ επιδόςεισ αλλά και 

τθν ςυμπεριφορά των ςυμμετεχόντων, επιλζγοντασ παράλλθλα νφφεσ. Ραρακζτω 

εδϊ ζνα απόςπαςμα του Ανδρζα Ηαρμπαλά(2007:75), που περιγράφει πολφ 

παραςτατικά τον χορό τθσ Ραςχαλιάσ ςτο Αλφκου, αναδεικνφοντασ το τοπικό ικοσ 

και φφοσ: «Μια εικόνα πρωταγωνιςτι του χοροφ διατθρϊ ανεξίτθλα ςτθ μνιμθ μου 

από λαογραωικι δραςτθριότθτα ςτο χωριό Αλφκου του Βοφρκου. Οι Βουρκάρθδεσ 

ζχουν κάτι βαρφ ςτθν εμωάνιςθ και γενικά ςτθ ςυμπεριωορά τουσ. Ρεριςςότερο, το 

ςτοιχείο αυτό εκδθλϊνεται όταν μπαίνουν ςτο χορό. Ο κορυωαίοσ, ζνασ άντρασ με 

αδρά χαρακτθριςτικά, γεροδεμζνοσ και με μζτριο ανάςτθμα ζριχνε το χορό του 

Διμου με λιτζσ κινιςεισ και τζτοια ςοβαρότθτα, που δεν επιδεχόταν οφτε ελάχιςτθ 

αμωιβολία ότι εκείνθ τθ ςτιγμι δεν βριςκόταν ςε χοροςτάςι, οφτε ςτθν άπλα του 

μεγάλου κάμπου του..» 

Ο χορόσ ξεκινοφςε με το κρθςκευτικό τραγοφδι «Σιμερα Χριςτόσ ανζςτθ» 

που ςυναντάται πανελλθνίωσ ςε διάφορεσ παραλλαγζσ, ενϊ οι μπάμπεσ ιταν αυτζσ 

που «παίρναν» το πρϊτο τραγοφδι. Το τραγοφδι είναι ςε ρυκμό τρίςθμο, ενϊ 

χορεφονταν ςτα τρία ι ςτα δφο όπωσ τα περιςςότερα τραγοφδια τθσ Ραςχαλιάσ και 

αποδίδονταν με τον πολυφωνικό τρόπο τραγουδίςματοσ που επικρατεί ςτθν 

περιοχι101. Επ’ ευκαιρία να προςκζςω εδϊ πωσ οι πλθροφοριτριεσ μου με 

δυςκολία αναγνϊριηαν τον όρο «πολυφωνικό τραγοφδι» και ςυνικωσ αναφζρονταν 

ςε αυτό ωσ «τραγοφδι με ίςο». 

Σιμερα μωρζ γιαγιζσ μου, ςιμερα Χριςτόσ ανζςτθ 
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 Βλζπε περιςςότερα, Κ. Λϊλθσ, Το Θπειρϊτικο πολυωωνικό τραγοφδι, Γιάννενα, 2006 
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Και αφριο μωρζ γιαγιζσ μου και αφριο αλθκϊσ ανζςτθ. 

Σιμερα μωρζ γιαγιζσ μου, ςιμερα και οι παπάδεσ 

Σιμερα και οι παπάδεσ ςτζκονται ςαν δεςποτάδεσ 

Σιμερα τα παλικάρια, ςτζκονται ςαν τα λιοντάρια 

Σιμερα και οι νυωάδεσ, είναι ςαν τισ μαντηουράνεσ 

Σιμερα και οι γερόντοι, ςτζκονται ςαν οι αρχόντοι 

Σιμερα και τα κορίτςια, ςτζκονται ςαν κυπαρίςςια 

Σιμερα και τα παιδιά παίηουνε τα ροφγκουλα… 

 

Στο τραγοφδι είναι εμφανισ θ κοινωνικι ιεράρχθςθ που αναπαράγεται με τον χορό, 

κακϊσ και τα ςτερεοτυπικά αιςκθτικά πρότυπα που επικρατοφν ςτθν κοινότθτα για 

τθν κάκε κοινωνικι κατθγορία. Το τραγοφδι ανακοινϊνει τθν Ανάςταςθ ωσ 

κορυφαίο γεγονόσ για τθν κοινότθτα, που τζμνει τον χρόνο, κακϊσ τθν θμζρα αυτι  

θ κοινότθτα ςφςςωμθ ςυμμετζχει ςτον εορταςμό «ανακαινιςμζνθ» και 

εξιδανικευμζνθ. Πλεσ οι κοινωνικζσ κατθγορίεσ αναδεικνφονται μζςα απ’ το 

ςτοιχείο τθσ υπερβολισ, αφοφ ακόμθ και οι παπάδεσ «ςτζκονται ςαν δεςποτάδεσ». 

Θ επαναλαμβανόμενθ ςε κάκε ςτίχο επωδόσ «μωρζ γιαγιζσ μου», που λειτουργεί 

ωσ τςάκιςμα ςτο τραγοφδι, εκφράηει τθν κορυφαία κζςθ των θλικιωμζνων 

γυναικϊν ςτθν τελετουργία, ρόλοσ ευρφτερα διαδεδομζνοσ ςε ανάλογεσ ευετθρικζσ 

τελετζσ102. Οι γθραιότερεσ είναι αυτζσ που καλοφνται να μυιςουν τισ νεότερεσ ςτον 

αξιακό κϊδικα τθσ κοινότθτασ και ιδιαίτερα ςτισ μαγικοκρθςκευτικζσ τελετουργίεσ, 

αφοφ ακόμα και το ξεμάτιαςμα οι περιςςότερεσ ςτθν κοινότθτα το μάκαιναν απ’ τισ 

πεκερζσ τουσ. Οι αναπαραςτάςεισ τθσ γυναίκασ ςτο τραγοφδι, παραπζμπουν ςε 

διάφορα δζντρα και λουλοφδια, που αναδφονται ωσ ευγονικά ςφμβολα ςε διάφορα 

αναβλαςτικά δρϊμενα(Νιτςιάκοσ,2003:162). 

 Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει και ο τελευταίοσ ςτίχοσ που παρατίκεται εδϊ, 

κακϊσ ςτο τραγοφδι προςζκεταν αρκετά αυτοςχζδια δίςτιχα. Εδϊ γίνεται αναφορά 

ςτα «ροφγκουλα», ζνα παιδικό παιχνίδι που παιηόταν τθν Κυριακι του Ράςχα. Τα 

παιδιά ςτιγμάτιηαν τα αυγά τουσ για να τα αναγνωρίηουν και τα ζβαηαν ςε μια 

κατθφόρα να τρζξουν. Το αυγό που κα ζφτανε πρϊτο ςτο τζλοσ τθσ κατθφόρασ 
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κζρδιηε τα υπόλοιπα και ο νικθτισ ζπαιρνε τα αυγά των υπολοίπων ωσ νικθτιριο 

ζπακλο. Το ζκιμο αυτό ζχει ιδιαίτερα ευγονικό χαρακτιρα, αφοφ θ επαφι του 

αυγοφ με τθ γθ καλείται να επιφζρει ςυμβολικά τθν αναβλάςτθςθ τθσ. Ραράλλθλα 

προςεγγίηοντασ αυτι τθν πρακτικι ωσ αγϊνιςμα που αφοροφςε κυρίωσ τα αγόρια 

τθσ κοινότθτασ, κα λζγαμε πωσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ «ποιθτικισ του 

ανδριςμοφ», όπωσ αναδεικνφεται ςτα τελετουργικά αγωνίςματα που επιτελοφνται 

ςε μεγάλεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ. 

 Στο Ραςχαλιάτικο χοροςτάςι του Αλφκου αρκετά ιταν και τα ιςτορικά 

τραγοφδια που επιτελοφνταν, όπωσ το γνωςτό τραγοφδι του «Ντελθπαπά», θ 

«Βαςιλαρχόντιςςα», ο «Κωςταντάκθσ» , ο «Διμοσ» και άλλα, με ςαφείσ αναφορζσ 

ςτθν δράςθ των κλεφτϊν και των αρματολϊν. Ο Νιτςιάκοσ παρατθρεί πωσ τα 

τραγοφδια αυτά ςυμβάλλουν ςτθν βίωςθ του ιςτορικοφ χρόνου τθσ κοινότθτασ, που 

ςυμπλζει με τον αντίςτοιχο μυκικό, ενϊ καλοφνται να επαναδιαπραγματευκοφν το 

παρελκόν τθσ κοινότθτασ ςτο παρόν, αναςυγκροτϊντασ τθν κοινωνικι μνιμθ. Ρολφ 

ςθμαντικό παςχαλιάτικο τελετουργικό τραγοφδι είναι και το παρακάτω, όπωσ 

επιτελζςτθκε απ’ τθν κυρά Μθλίτςα:  

Να ανοίξω το χειλάκι μου, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

να πω ζνα τραγουδάκι, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

Να νοςτιμινω το χορό, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

να μπουν ο κόςμοσ όλοσ, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

Να μπουν γερόντοι και παιδιά, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

κορίτςια και νυωάδεσ, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

Στθ Βουργαριά απζραςα, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

ςτον κάμπο του Βουργάρου, το λζει το μπιρμπιλάκι 

Εκεί χορόσ εγζνονταν, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

χορεφουν Ηερβοποφλεσ, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

Ζνασ παςάσ απζραςε, μπιρμπίλι μπιρμπίλι 

Με τ’ άλογο καβάλα, το λζει το μπιρμπιλάκι 

*(Και ςταματάει το άλογο, μπιρμπίλι μπιρμπίλι 

Και το χορό λογιάηει, το λζει το μπιρμπιλάκι 

Και με το νου του το λζγε, μπιρμπίλι μπιρμπίλι 

Και με το νου του λζει, το λζει το μπιρμπιλάκι) 
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Να μουν και εγϊ ζνασ ωμιόσ, μπιρμπίλι μπιρμπίλι 

 και ρωμιοβαωτιςμζνοσ, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

να πιγαινα να πιάνομαν, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

από μια ηερβοποφλα, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

Ρου λάμπουν τα μανίκια τθσ, μπιρμπίλι μπιρμπίλι  

και όλθ θ ωορεςιά τθσ, το λζει το μπιρμπιλάκι. 

 

*Οι ςτίχοι μζςα ςτισ παρενκζςεισ προζρχονται από μουςικι καταγραωι ςτο χωριό 

Σμίνετςθ των ιηϊν και δεν αποτυπϊκθκαν ςτθν παροφςα καταγραωι. Εδϊ 

παρουςιάηονται για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του ποιθτικοφ κειμζνου 

 

Το τραγοφδι ζχει δθμοςιευκεί και ςτο βιβλίο του Κατςαλίδα103 για τα λαογραφικά 

τθσ περιοχισ Κεολόγου με κάποιεσ μικρζσ ςτιχουργικζσ διαφοροποιιςεισ, ενϊ 

τραγουδιζται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Βοφρκου και ςτα χωριά των ιηϊν. Θ 

επωδόσ «μπιρμπίλι», που λειτουργεί ωσ τςάκιςμα ςτο τραγοφδι, μεταφράηεται ωσ 

αθδόνι και είναι αλβανικι λζξθ. Εδϊ περιγράφεται, όπωσ και ςτο τραγοφδι «Σιμερα 

Χριςτόσ ανζςτθ», θ ιεράρχθςθ του χοροφ κατά φφλο και θλικία, γεγονόσ που 

ςυντελεί ςτθν κατανόθςθ του πλαιςίου τθσ επιτζλεςθσ. Άξια λόγου είναι και θ 

αναφορά ςτο γεγονόσ τθσ «ερωτικισ ανομίασ» που ςυνδζεται παράλλθλα με τθν 

εκνοτικι ετερότθτα. Στο τραγοφδι ο παςάσ, ζνασ μουςουλμάνοσ δθλαδι, εκφράηει 

τθν ερωτικι του διάκεςθ απζναντι ςε μια Χριςτιανι, κατά τθν διάρκεια του 

τελετουργικοφ χοροφ, ενϊ ο ίδιοσ φαίνεται παράλλθλα να εκφράηει τθν επικυμία να 

αλλαξοπιςτιςει, για να μπορζςει να πιαςτεί δίπλα τθσ ςτον χορό.  

Θ Ψυχογιοφ104 χαρακτθρίηει αντίςτοιχα τραγοφδια ωσ ανίερα/ιερά, αφοφ 

ενϊ επιτελοφνται ςτο ιερό πλαίςιο των μεγάλων κρθςκευτικϊν γιορτϊν, εκφράηουν 

«ανίερεσ παρεκκλίςεισ» απ’ τουσ ζμφυλα προςδιοριςμζνουσ θκικοφσ κϊδικεσ τθσ 

κοινότθτασ. Ζτςι, το τραγοφδι, εκτόσ από τθν προφανι περιγραφι τθσ χορευτικισ 

τελετουργίασ, αναδεικνφει ςυμβολικά απόκρυφεσ πτυχζσ τθσ τοπικισ “λαϊκισ”/ 

κοςμοκεωρίασ. Ο Γκιηζλθσ ςτθν δθμοςίευςι του για τθν λειτουργία των ερωτικϊν 

δθμοτικϊν τραγουδιϊν του Βοφρκου, εφςτοχα παρατθρεί πωσ: «…Αι λειτουργίαι 
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των λαογραωθμάτων διακρίνονται εισ ωανεράσ και λανκάνουςασ. Θ διάκριςισ αυτι 

υπαινίςςεται ότι πολφ περιςςότερα κα θδφναντο να λεχκοφν περί του ρόλου των 

τραγουδιϊν εισ το κοινωνικόν ςφςτθμα των κοινοτιτων του Βοφρκου και περί του 

ζργου το οποίον επιτελοφν δια τα μζλθ αυτισ τθσ κοινωνίασ…»105 Ο ίδιοσ 

υιοκετϊντασ τθν ψυχαναλυτικι κεωρία «περί απϊκθςθσ»(Geza Roheim: 1952- 

Abram Kardiner: 1939) αναφζρεται ςτθν υπολανκάνουςα παρουςία απαγορευτικϊν 

θκικϊν νόμων και απωκθμζνων επικυμιϊν ςτα τραγοφδια και ςτθν προφορικι 

παράδοςθ τθσ κοινότθτασ. Αν μάλιςτα αντιλθφκοφμε το πεδίο τθσ τελετουργίασ ωσ 

μια ςυνεχι μυθτικι διαδικαςία, τα μζλθ τθσ κοινότθτασ διδάςκονται τουσ ζμφυλουσ 

ρόλουσ τουσ μζςα ς’ αυτιν, αλλά και τισ ςυνζπειεσ των παραβάςεων του αξιακοφ 

κϊδικα. Ο Γκιηζλθσ ςυμπεραίνει πωσ θ ςυνεχισ επανάλθψθ αυτϊν των τραγουδιϊν 

ςτισ δθμόςιεσ τελετουργίεσ, αλλά και θ εκμάκθςι τουσ δια τθσ προφορικότθτασ από 

τθ νεαρι θλικία ακόμα, ςυντελοφν ςτθν apriori αποδοχι των κανόνων 

ςυμπεριφοράσ απ’ τα νεότερα μζλθ. 

 Το τραγοφδι τοποκετείται ςε ζνα άχρονο μακρινό παρελκόν, ενϊ χωρικά θ 

«Βουργαριά» αποτελεί μια μακρινι και ςυνάμα άγνωςτθ τοποκεςία ζξω απ’ τθν 

κοινότθτα, γεγονόσ που τθσ προςδίδει μιαρό χαρακτιρα. Σε ζναν αόριςτο 

χωροχρόνο, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ παραμυκιακζσ αφθγιςεισ, δυο διαφορετικοί 

εκνοπολιτιςμικά και κρθςκευτικά κόςμοι ςυναντοφνται, ενϊ θ υπόνοια μιασ μεταξφ 

τουσ ςυνεφρεςθσ αποτελεί αφορμι κοινωνικισ κρίςθσ για τθν κοινότθτα. Αν 

λάβουμε υπόψθ μια παραλλαγι του ίδιου τραγουδιοφ απ’ το χωριό Σμινετςθ, ο 

παςάσ εκφράηει κρυφά τθν επικυμία του (Και με το νου του το λζγε και με το νου 

του λζει) να αλλαξοπιςτιςει για να πιαςτεί δίπλα ςτθν ηερβοποφλα, γεγονόσ που 

ςθμειωτικά παραπζμπει ςτθν ερωτικι ςυνεφρεςθ.  

Θ ερωτικι παρζκκλιςθ εδϊ ςυνίςταται ςε δυο άξονεσ, αφοφ όχι μόνο 

εκφράηεται θ επικυμία ενόσ άνδρα να κζλει να πιαςτεί ςτο χορό πλάι ςε μια 

γυναίκα, αλλά ο άνδρασ αυτόσ είναι παράλλθλα ξζνοσ εκνοτικά και κρθςκευτικά. Θ 

«ανομία» εκφράηεται όχι μόνο ςε κοινωνικό, αλλά και ςε εκνολογικό επίπεδο, 

οργανϊνοντασ διπολικά τα διαφορετικά πολιτιςμικά ςυςτιματα και ορίηοντασ τα 

ςτενά όρια μεταξφ τουσ. Θ ακαμψία του διπόλου ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν 
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κρθςκευτικι ετερότθτα, αφοφ θ υπζρβαςι του μπορεί να επιτευχκεί μόνο με τθν 

άρνθςθ τθσ μουςουλμανικισ κρθςκείασ και τθν υιοκζτθςθ πολιτιςμικϊν πρακτικϊν 

του χριςτιανιςμοφ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςτιχουργικά ωσ εξισ: «Να ιμουν και 

εγϊ ζνασ ωμιόσ και ρωμιοβαωτιςμζνοσ, να πιγαινα να πιάνομαν κοντά ςτθ 

ηερβοποφλα». Αναλογιηόμενοσ το πολυεκνοτικό περιβάλλον τθσ Οκωμανικισ 

αυτοκρατορίασ και ιδιαίτερα τθν εκνοπολιτιςμικι διαφοροποίθςθ μεταξφ 

«Χριςτιανϊν» και «Τοφρκων», όπωσ αποτυπϊνεται αφθγθματικά ςτθν περιοχι, κα 

κατζλθγα ς’ αυτό που παρατθρεί ο Αυδίκοσ106 μελετϊντασ εκνογραφικά 

παραδείγματα απ’ τθν περιοχι τθσ Κράκθσ: «..Θ ερωτικι ανομία είναι ο χϊροσ που 

εκδθλϊνεται με μεγαλφτερθ ακαμψία θ επικυμία των διαωόρων πλθκυςμιακϊν 

ομάδων να προςτατεφςουν τθν επιβίωςι τουσ μζςα ςε ζνα περιβάλλον, 

κρθςκευτικϊν, εκνολογικϊν και πολιτιςμικϊν διαωορϊν..». 

Κατά ςυνζπεια, κα ζλεγα πωσ τα τελετουργικά τραγοφδια τθσ Ραςχαλιάσ, 

όπωσ επιτελοφνταν μζχρι τθν δεκαετία του 1960 ςτον αυλόγυρο του ναοφ τθσ Αγίασ 

Βαρβάρασ, κατζχουν κυρίαρχθ κζςθ ςτθν κοινωνικι αναπαραγωγι τθσ κοινότθτασ 

και ςτθν μφθςθ των μελϊν τθσ ςτον τοπικό κϊδικα ςυμπεριφορϊν, κακϊσ και ςτο 

ςυλλογικό φανταςιακό. Οι πάνδθμοι χοροί ςτον ιερότερο τόπο τθσ κοινότθτασ, 

ακολουκϊντασ μια πιςτι ιεράρχθςθ, οδθγοφν ςφςςωμθ τθν κοινότθτα ςτο πζραςμα 

απ’ τον κάνατο ςτθν ηωι, αλλθλοδιαπλζκοντασ το μυκικό παρελκόν με το παρόν. Θ 

αντιφωνία των τραγουδιϊν αφενόσ ξεκουράηει τουσ επιτελεςτζσ και αφετζρου 

ενιςχφει τθν κοινοτικι ενότθτα, ενϊ παράλλθλα λειτουργεί ωσ πλαίςιο μφθςθσ των 

νεότερων, όχι μόνο ςτισ αφθγιςεισ τθσ περιοχισ, αλλά και ςτθν ίδια τθν διαδικαςία 

τθσ τελετουργίασ. Θ ςυνεχισ επανάλθψθ αργόςυρτων μουςικοκινθτικϊν μοτίβων 

που χαρακτθρίηουν τα τελετουργικά τραγοφδια, ενιςχφει τθν δυναμικι τθσ 

τελετουργίασ.  

Ραράλλθλα με τθν ςυμβολικι ευγονία, ςτθν οποία αποςκοποφν τα 

Ραςχαλιάτικα δρϊμενα, εκφράηεται θ ανάγκθ τθσ ςυνφπαρξθσ μεταξφ των 

κατοίκων, θ αλλθλεγγφθ, κακϊσ και θ αναπαραγωγι ενόσ πλαιςίου άγραφων 

κανόνων, που ςτοχεφει ςτθν επιβίωςθ τθσ κοινότθτασ. Μάλιςτα, οι Αλυκιϊτεσ, 

επιςτρζφοντασ το απόγευμα απ’ τθν κεντρικι ενορία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ζςτθναν 
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χορό ςτθν τοποκεςία «αλϊνι» κοντά ςτον μαχαλά τθσ άχθσ, πάνω ςτο 

ςταυροδρόμι. «…Θ γιαγιά θ Μιλω τθν Τρίτθ τθσ Ραςχαλιάσ που τελείωνε το Ράςχα, 

τοφτθν ϊρα ιταν ςε ζνα μζροσ που είναι το ςπίτι του Κόκκαλθ, που είναι θ Λζνα, 

του Ηθςο Μιτρου το παιδί μο, αυτό ιταν αλϊνι. Και ζρχονταν ο κόςμοσ χορεφοντασ 

απ’ τθν εκκλθςία, απ’ το ςοκάκι. Και χορεφαμε και ςτ’ αλϊνι, ςαν χωριό. Εκεί ιταν 

και γενικά, ιταν τζςςερα χωριά. Ϊςπου μοφςγκωνε…» (Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) 

Στο «Αλϊνι» χόρευαν «ωσ χωριό», όπωσ αναφζρεται ςτθν παραπάνω αφιγθςθ, 

αφοφ ςτθν ενορία τουσ ςτινονταν κοινόσ χορόσ και απ’ τα τζςςερα όμορα χωριά. 

Ζτςι, εκφράηεται θ ανάγκθ τθσ κοινότθτασ να αναπαραχκεί ςυμβολικά και να 

αναςυγκροτθκεί ςυμβολικά ςτο πλαίςιο του οικιςμοφ, αναδεικνφοντασ τθν 

ταυτότθτά τθσ με όρουσ «χωρικότθτασ». Διαφαίνεται για πολλοςτι φορά θ ςθμαςία 

τθσ εδαφικότθτασ του πολιτιςμοφ και θ ςυμβολικι ςφνδεςθ τθσ κοινότθτασ με ζναν 

κακοριςμζνο χϊρο, αφοφ παρ’ ότι οι όμοροι οικιςμοί ζχουν ςυγγενικζσ ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ, ωσ κυρίαρχθ ταυτότθτα αναδφεται θ ίδια θ κοινότθτα. Θ παρουςία του 

αλωνιοφ πάνω ςτο ςταυροδρόμι, που ςυνδζει όλουσ τουσ μαχαλάδεσ με το ςοκάκι 

που οδθγεί ςτθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, το μετατρζπει ςε ιερό τόπο, ενϊ ο 

τελετουργικόσ χορόσ εκεί μεταφζρει τθν μαγικοκρθςκευτικι δφναμθ απ’ τον ναό 

ςτον οικιςμό. 

 Τθν Ραραςκευι τθσ Ηωοδόχου Ρθγισ, οι χωριανοί τθσ ενορίασ τθσ Αγίασ 

Βαρβάρασ ςυνάηονταν ςτθν εκκλθςία του Άι Βαςίλθ ςτο χωριό Τςαοφςι. Εκεί μετά 

τθν λειτουργία, γίνονταν χορόσ ςτο χοροςτάςι δίπλα απ’ το παλιό καμπαναριό. Το 

Ρανθγφρι αυτό ζκλεινε τον κφκλο τθσ Ραςχαλιάσ, ενϊ ςτισ μζρεσ μασ θ εκκλθςία 

πανθγυρίηει με πάνδθμουσ χοροφσ τθν Δευτζρα του Ράςχα. Στον Άι Βαςίλθ 

πιγαιναν όλα τα νιόπαντρα ηευγάρια, όπου κα φωτογραφίηονταν από πλανόδιουσ 

φωτογράφουσ απ’ τθν πόλθ των Αγίων Σαράντα και το Δζλβινο. Ππωσ αναφζρκθκε 

και παραπάνω, θ τιμι τθσ Ραναγίασ Ηωοδόχου Ρθγισ ςτον ναό του Αγίου Βαςιλείου 

αναδεικνφει τθν ςθμαςία τθσ λατρείασ τθσ Ραναγίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

Άλλωςτε, κατά τθν χειμερινι περίοδο που τιμάται ο Άγιοσ Βαςίλειοσ, ιδιαίτερα πριν 

τθν αποξιρανςθ του κάμπου, ιταν πολφ δφςκολθ θ πρόςβαςθ ςτον ναό, εξαιτίασ 

τθσ απουςίασ γεφυριϊν. Ζτςι, θ περίοδοσ τθσ Ραςχαλιάσ, κακϊσ τα νερά 
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υποχωροφςαν και ο καιρόσ ζφτιαχνε, λειτουργοφςε ωσ ιδανικό πλαίςιο για τον 

εορταςμό του ναοφ.  

«..Το χωριό μασ περοφςε θ Ραςχαλιά και γζνονταν τθν Ραραςκευι, Ηωοδόχου 

Ρθγισ. Ρεροφςε θ Ραςχαλιά, Δευτζρα, Τρίτθ γζνονταν ςτθν Αγιά Βαρβάρα. Με 

χοροφσ τραγοφδια. Κατόπι ζωτανε θ Ραραςκευι και γιόρταηαμε εδϊ ςτον Άι 

Βαςίλθ(…)Τρείσ τζςςερισ ϊρεσ εκεί, πιγαινε το γλζντι ζνα.  Τον πρϊτο χορό κα το 

παίρανε οι άντρεσ και πίςω κα ςυνεχοφςαν οι γυναίκεσ. Τελείωνε ο χορόσ. Κατόπι 

κα κινοφςαν οι γυναίκεσ. Κα το παίρανε με το ςτόμα, κατόπι οι άντρεσ με τθ 

ςειρά.(Γρθγόρθσ Γκοφντθσ, Τςαοφςι) 

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακι αναμνθςτικι φωτογραφία ςτον ναό του Αγίου 
Βαςιλείου, Παραςκευι τθσ Ζωοδόχου Πθγισ, 1961 
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Κλείνοντασ τθν αναφορά ςτον τελετουργικό κφκλο του Ράςχα, κα αναφερκϊ 

ςτο ζκιμο τθσ «αδελφοποιίασ» που επιτελοφνταν ςτο πλαίςιο των παςχαλιάτικων 

εορταςμϊν, αναπαράγοντασ μια απ’ τισ ςθμαντικότερεσ κοινωνικζσ δομζσ ςτον 

χϊρο των Βαλκανίων. Σφμφωνα με τον Κυριακίδθ: «’Αδελωοποιία είναι ι διά 

μαγικισ τίνοσ πράξεωσ ι Λεροτελεςτίασ δθμιουργία άδελωικοψ δεςμοφ μεταξφ δφο, 

ςπανιϊτερον δζ καί περιςςοτζρων ατόμων, τά όποια ζκτοτε ζχουν τθν φποχρζωςιν 

νά άλλθλοβοθκϊνται είσ πάςαν τοψ βίου περίςταςιν, ζν περιπτϊςει δζ ωόνου τοψ 

ετζρου να ζκδικϊνται τόν ωονευκζντα»107.  Θ αδελφοποιία, λοιπόν, αποτελεί μια 

μορφι τελετουργίασ που αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία πνευματικισ ςυγγζνειασ 

μεταξφ ατόμων του ίδιου φφλου.  Ο Νιτςιάκοσ108, μάλιςτα, ςχολιάηοντασ τον οριςμό 

του Κυριακίδθ, παρατθρεί πωσ ο κεςμόσ εμφανίηεται κυρίωσ ςε κοινότθτεσ όπου 

είναι ιςχυρόσ ο νόμοσ του αίματοσ(βεντζτα), κακϊσ οι αδελφοποιτοί καλοφνται να 

εκδικθκοφν για τον χαμό του φονευκζντα. Ο ίδιοσ χαρακτθρίηει τον κεςμό «δομικό 

αλλόμορφο», κακϊσ, όπωσ και ο κεςμόσ τθσ κουμπαριάσ, ςυμπλθρϊνει τα κενά τθσ 

κοινωνικισ δομισ. 

Στθν κοινότθτα Αλφκου μετά τον εςπερινό «τθσ αγάπθσ», νεαροί και νεαρζσ 

επζλεγαν φιλικά τουσ πρόςωπα για να ςυνάψουν αδελφοποιία. Οι άντρεσ γίνονταν 

βλάμθδεσ, ενϊ οι γυναίκεσ αδελφοποιτζσ. Θ τελετουργία αυτι, παρ’ ότι δεν 

εντάςςεται ςτο τυπικό τθσ εκκλθςίασ και αποτελεί πολιτιςμικι πρακτικι ςτθν 

ςφαίρα τθσ λαϊκισ λατρείασ, επιτελοφνταν απ’ τον ιερζα τθσ ενορίασ με αντάλλαγμα 

μάλιςτα ζνα αυγό απ’ το κάκε άτομο. Εκείνοσ ζβαηε τα δυο άτομα κάτω απ’ το 

ευαγγζλιο, διάβαηε ζνα χωρίο και με το πζρασ τθσ ανάγνωςθσ οι αδελφοποιτοί 

αγκαλιάηονταν και φιλιοφνταν. Το ίδιο μεςθμζρι το άτομο που πρότεινε τθν 

αδελφοποιία καλοφςε τον βλάμθ ι τθν αδελφοποιτι αντίςτοιχα ςε γεφμα με όλθ 

τθν οικογζνεια. Οι αδελφοποιτοί όφειλαν να ςζβονται για όλθ τουσ τθ ηωι τθν 

ςχζςθ μεταξφ των ιδίων αλλά και των οικογενειϊν τουσ, ενϊ κεωροφνταν αμαρτία 

να ζρκουν ςε αντιπαράκεςθ. Σε άλλεσ περιοχζσ θ αδελφοποιία ςυνδζονταν και με 

το γαμιλιο ςφςτθμα, αφοφ ο γάμοσ μεταξφ των μελϊν των οικογενειϊν των 

                                                      
107

 Στ. Κυριακίδθσ, «Αδελφοποιία», Μεγάλθ Ελλθνικι εγκυκλοπαίδεια, τ. 1, Ρυρςόσ, ςελ 569-570 
108

 Β. Νιτςιάκοσ, Ραραδοςιακζσ κοινωνικζσ δομζσ, Οδυςςζασ, Δ’ 2004, ςελ 88 
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αδελφοποιτϊν απαγορεφονταν(Νιτςιάκοσ,2004:88). Στο Αλφκου αυτό δεν 

ςυναντάται ςφμφωνα με τουσ πλθροφορθτζσ μου.  

«Γζνονταν ςτον παπά. Πταν χάλαςαν οι εκκλθςίεσ, ζκοβαν λίγο εδϊ το χεράκι, ζπινα 

εγϊ το δικό ςου και εςφ το δικό μου και λζγομαςταν βλάμθδεσ και οι γυναίκεσ 

δερωοπτζσ. Ζχω γίνει ςε παπά. Ζχω τρεισ τζςςερισ. Δεν ιξεραμε τι ζλεγε. Μασ ζριχνε 

τθν ποδιά μπροςτά, το πετραχιλι και μασ διάβαηε γοπάνω, όταν τελειϊνε μασ ζβαηε 

και ωιλιόμαςταν και κατόπι καλιόμαςταν. Ριγαινα ωιλθνάδα εγϊ ςτθν δερωοπτι 

και αυτι ερχότανε, ζκαναμε ανταλλαγι ωιλίασ, τραπζηωμα. Δεν ζπρεπε να τα 

χαλάςουμε, καλφτερα να τα χάλαγα με τον αδερωό μου ι τθν αδερωι μου παρά με 

τθν δερωοπτι. Ιταν με τον παπά, ςαν όρκιςμα. Και τελείωνε το τροπάριο αυτόσ, μασ 

ζβαηε και ωιλιόμαςταν.»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) 

 

Φαίνεται, λοιπόν, πωσ το επίςθμο λατρευτικό πλαίςιο τθσ Ραςχαλιάσ, που 

προάγει τθν αγάπθ, τθν αδελφοςφνθ και τθν αλλθλεγγφθ, λειτουργεί παράλλθλα ωσ 

πεδίο διαπραγμάτευςθσ τθσ κοινοτικισ ενότθτασ, μζςω του επαναπροςδιοριςμοφ 

των ςχζςεων μεταξφ των χωριανϊν. Το κρθςκευτικό δόγμα μετατρζπεται ςε 

αφθγθματικό πλαίςιο πραγμάτωςθσ τθσ τελετουργίασ, ενϊ θ μεςολάβθςθ του ιερζα 

μετατρζπει τθν φιλία ςε μια ιερι πνευματικι ςχζςθ αλλθλοχποςτιριξθσ. Θ ςθμαςία 

αυτισ τθσ κοινωνικισ δομισ διαφαίνεται και ςτθν αντοχι τθσ ςτον χρόνο ςτο 

εκνογραφικό μασ παράδειγμα. Με τθν κατάργθςθ τθσ κρθςκείασ ςτθν Αλβανία θ 

αδελφοποιία ςυνεχίηει να ςυνάπτεται, παρ’ ότι αλλάηει θ μορφι τθσ τελετουργίασ. 

Ζτςι, αργότερα οι αδελφοποιτοί τρυποφςαν τα δάχτυλα τουσ και ζπιναν ο ζνασ απ’ 

το αίμα του άλλου, δίνοντασ  και «απτι» υπόςταςθ ςτθν ςχζςθ τουσ. Ο ρόλοσ των 

βλάμθδων και των αδελφοποιτϊν είναι κυρίαρχοσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ 

εκιμικισ ηωισ τθσ κοινότθτασ, αφοφ οι ίδιοι ζχουν ξεχωριςτό τελετουργικό ρόλο 

ςτον γάμο, ιδιαίτερθ κζςθ ςτα εορταςτικά τραπζηια των ονομαςτικϊν εορτϊν, ενϊ 

θ ςχζςθ τουσ αναπαράγεται ςυμβολικά και ςτο χοροςτάςι, αφοφ οι βλάμθδεσ και οι 

αδελφοποιτζσ χορεφουν πλάι πλάι. 
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Θερινά Θρηςκευτικά πανηγύρια 

 

Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, θ κοινότθτα Αλφκου πανθγφριηε τθν θμζρα τθσ 

Αγίασ Βαρβάρασ, ενϊ το Ράςχα αποτελοφςε το μεγαλφτερο κρθςκευτικό πανθγφρι 

με μαηικι ςυμμετοχι και γλζντι ςτον προαφλιο χϊρο του ναοφ. Τθν περίοδο των 

καλοκαιρινϊν μθνϊν οι κάτοικοι ςυμμετείχαν ςε πανθγφρια που γίνονταν ςε 

κοντινά χωριά του Βοφρκου, ενϊ το χωριό δεν πανθγφριηε. Εκτιμϊ, λοιπόν, πωσ θ 

μαηικι ςυμμετοχι των Αλυκιωτϊν ςε αυτά τα κρθςκευτικά πανθγφρια, αναδεικνφει 

άλλθ μια ζκφανςθ τθσ τοπικισ λαϊκισ λατρείασ, γι’ αυτό επιλζχκθκε να γίνει εδϊ 

μια ςφντομθ αναφορά ςτα ςθμαντικότερα από αυτά. 

Στθν τοποκεςία «Ραλιοκλιςι» ςε ζναν γιλοφο νότια του οικιςμοφ, υπιρχε 

μικρό παρεκκλιςι αφιερωμζνο ςτθν Αγία Ραραςκευι, ενϊ μετά το ’90 χτίςτθκε 

εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν Αγία. Ο Α. Μαμόπουλοσ ςτο βιβλίο του «Ιπειροσ» 

αναφζρει:  «Στθν Αβαρίτςα του Δελβίνου ςϊηονται ερείπια του Ναοφ τθσ Αγίασ 

Ραραςκευισ. Πταν το χωριό εξιςλαμίςτθκε, πάνω ςτα ερείπια του Ναοφ χτίςκθκε 

τηαμί. Θ μεγάλθ εικόνα τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, ίςθ με μιςι πόρτα μζγεκοσ, 

μεταωζρκθκε ςτο Αλφκο, όπου και ςϊηεται ακόμα, κειμιλιο από το τουρκικό 

χωριό». Σφμφωνα με τον Βαςίλθ Λωάννου ςτο ανζκδοτο ςχεδίαςμα για τθν τοπικι 

ιςτορία τθσ κοινότθτασ, θλικιωμζνοι κάτοικοι του χωριοφ μαρτυροφν ότι μζχρι το 

1967 αυτι θ εικόνα ιταν τοποκετθμζνθ δφο μζτρα δίπλα απ’ τθν είςοδο του ναοφ 

για να τθν αςπάηονται οι πιςτοί. Μάλιςτα ο ίδιοσ προςκζτει πωσ θ απόδοςθ τθσ 

εικόνασ ςτον οικιςμό του Αλφκου ςυνδζεται με τθν ζντονθ κρθςκευτικι πίςτθ που 

χαρακτθρίηει τθν κοινότθτα. 

Ραρά ταφτα, ςτισ 26 Λουλίου, που τιμάται θ μνιμθ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, 

δεν πανθγφριηε το ομϊνυμο εκκλθςάκι ςτο Αλφκου, αλλά οι χωριανοί πιγαιναν ςτο 

χωριό Λαηάτι των Αγίων Σαράντα, όπου γίνονταν μεγάλθ πανιγυρθ με ςυμμετοχι 

πολλϊν χωριϊν του Βοφρκου. Ο Ανδρζασ Ηαρμπαλάσ, Λαηατινόσ ςτθν καταγωγι, 

περιγράφει με γλαφυρό τρόπο το πανθγφρι του χωριοφ του: «Δζντρα ψιλα κι 

αιϊνια δίπλα ςτθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Ραραςκευισ. Χορτάρι για ςτρωςίδι κι φςτερα 

ωωσ, πολφ ωωσ. Κόςμοσ πολφσ κατζωκανε από τα ιηά και τα χωριά τθσ Γράβασ, 

αλλά προπαντόσ απ’ τα Βουρκαροχϊρια. Οι Βουρκάρθδεσ ωτάνανε καβάλα ςε 

άλογα με κόκκινεσ βελζντηεσ ςτα ςαμάρια, πίςω τουσ οι γυναίκεσ και πιο πίςω 
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τςοφρμο τα χαροφμενα παιδιά.(…) Πλοσ ο μεγάλοσ κόςμοσ χόρευε ςτο πανθγφρι του 

χωριοφ μου, μζςα κι ζξω από τον οβορό τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, μια εκκλθςία 

διακοςίων και πλζον ετϊν, τόςο επιβλθτικι.»109 

Μελετϊντασ τον βίο τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, κατά τθν παράδοςθ θ ίδια 

φαίνεται να πεκαίνει μαρτυρικά ςε νεαρι θλικία επί θμερϊν του αυτοκράτοροσ 

Μάρκου Αυριλιου τον 2ο αιϊνα μ.Χ. Επί αυτοκράτοροσ Αντωνίνου θ ίδια ποφλθςε 

όλθ τθν περιουςία τθσ και μοίραςε τα χριματα ςτουσ φτωχοφσ. Ο αυτοκράτορασ 

προςπάκθςε να τθν μεταπείςει λόγω τθσ ομορφιάσ τθσ και όταν θ ίδια αρνικθκε, ο 

ίδιοσ διζταξε τον βαςανιςμό και τθν κανάτωςθ τθσ ςε καηάνι με καυτό λάδι. Πταν 

είδε ότι θ ίδια βγικε αλϊβθτθ, πλθςίαςε το καηάνι να ελζγξει τθν κερμοκραςία του 

λαδιοφ και τυφλϊκθκε. Θ Αγία τον κεράπευςε αμζςωσ και ζτςι τιμάται ωσ 

προςτάτιδα και ιατρόσ των ματιϊν, ενϊ ο Αντωνίνοσ μεταςτράφθκε ςτον 

Χριςτιανιςμό. 

Εκτιμϊ πωσ θ παρουςία τθσ Αγίασ Ραραςκευισ ςτο Αλφκου, αλλά και ςε 

άλλα χϊρια όπωσ αναφζρονται παραπάνω, ςυνδζεται με τθν αγιολογικι παράδοςθ 

που τθν ταυτίηει με τθν προςταςία των ματιϊν, αλλά και με τθν προςωπικότθτά τθσ 

όπωσ αναδεικνφεται ςτο ςυναξάρι. Θ εργαςία ςτον κάμπο του Βοφρκου κάτω απ’ 

τον καυτό ιλιο που είναι χαραγμζνοσ με βακιζσ ρυτίδεσ ςτα πρόςωπα των 

θλικιωμζνων τθσ περιοχισ, δικαιολογεί τθν κζςθ τθσ ςτθν τοπικι λατρεία. Σφμφωνα 

με τον Λουκάτο(1992:96) θ Αγία Ραραςκευι κατζχει μετά τθν Ραναγία τθν 

μεγαλφτερθ λατρεία και παρουςιάηεται ωσ «δρακοντοκτόνοσ». Θ ίδια, όπωσ και θ 

Αγία Βαρβάρα, αλλά και θ Αγία Μαρίνα (μαρτφρθςε τον 3ο αιϊνα επειδι αρνικθκε 

να παντρευτεί τον τοπικό ζπαρχο) που τιμάται ςτισ 17 Λουλίου ςτο διπλανό χωριό 

Νεοχϊρι, αποτελοφν «οςιομάρτυρεσ» των πρϊτων Χριςτιανικϊν αιϊνων, που 

κανατϊκθκαν ςε νεαρι θλικία εξαιτίασ τθσ άρνθςισ τουσ να μεταςτραφοφν ςτθν 

ειδωλολατρία, αλλά και λόγω τθσ μθ αποδοχισ να «ατιμαςτοφν» ερωτικά από 

ωμαίουσ αξιωματοφχουσ. Για άλλθ μια φορά, ο κϊδικασ τθσ γυναικείασ τιμισ 

φαίνεται να επικαιροποιείται ςυμβολικά με τθν αφιγθςθ του βίου των 

«ακλοφόρων μαρτφρων», που λειτουργοφν ωσ παραδείγματα για τθν ςτερεοτυπικι 

αναπαράςταςθ τθσ γυναίκασ. 
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Θ Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου ςτισ 15 Αυγοφςτου, τιμάται ιδιαιτζρωσ ςτα χωριά 

του Βοφρκου ωσ το κορυφαίο κρθςκευτικό πανθγφρι. Στισ μζρεσ μασ, θ εργαςιακι 

άδεια του Δεκαπενταφγουςτου επιτρζπει ςτουσ ξενιτεμζνουσ που βρίςκονται κατά 

κφριο λόγο ςτθν Ελλάδα να επιςτρζφουν ςτθν γενζτειρα τουσ για ολιγοιμερεσ 

διακοπζσ. Ζτςι, το πανθγφρι του Δεκαπενταφγουςτου λειτουργεί ωσ χρονικό 

ορόςθμο για τθν ςυμβολικι αναςυγκρότθςθ τθσ κοινότθτασ, αφοφ ξενιτεμζνοι και 

μθ γλεντοφν ςτθν πλατεία ι τον αυλόγυρο τθσ εκκλθςίασ τθσ κάκε κοινότθτασ. Θ 

εκκλθςία που βρίςκεται ςιμερα ςτθν πλατεία του Αλφκου, είναι αφιερωμζνθ ςτουσ 

Άγιουσ Σαράντα Μάρτυρεσ και ςτθν Κεοτόκο, ζτςι το χωριό μετά το 1990 

πανθγυρίηει ςτισ 15 Αυγοφςτου με ςυμμετοχι πολλϊν κοντινϊν οικιςμϊν. 

Ραρά ταφτα, μζχρι το 1967 οι Αλυκιϊτεσ ςυμμετείχαν μαηί με πολλά 

Βουρκοχϊρια ςτο πανθγφρι τθσ Ραναγίασ ςτθ μονι τθσ Σωρωνιάσ, που βρίςκεται 

ςτουσ πρόποδεσ τθσ Μθλιάσ, μεταξφ των χωριϊν Ρλάκα και Λευτζρθ Τάλλιου. 

Σφμφωνα με τον Βαςίλθ Μπαρά110, θ μονι χτίςτθκε επί αυτοκράτοροσ Κεοδοςίου 

και πιρε το όνομά τθσ από τθν αρχαία πόλθ Σωρεία. «Το Μοναςτιρι ςιμερα 

βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ ανάμεςα ςε οπωροωόρα δζντρα και τθν κλθματαριά 

που χαρίηει  ίςκιο ςτον προαφλιο χϊρο τθσ ςτον οποίο κάκε δεκαπενταφγουςτο  

γίνεται μεγάλο πανθγφρι, το οποίο αποτελεί  παράδοςθ χρόνων.». Θ μονι ςυνδζεται 

με τον επίςκοπο Ευροίασ Δονάτο, πολιοφχο τθσ Ραραμυκιάσ, αφοφ κατά τθν 

παράδοςθ ο ίδιοσ ςκότωςε τον δράκο που κρατοφςε το νερό αφινοντασ τθν 

περιοχι διψαςμζνθ. Στθν περιοχι τθσ Ραραμυκιάσ υπάρχει αντίςτοιχοσ κρφλοσ για 

τον φόνο του δράκου που μόλυνε τα νερά του Αχζροντα. Ο θπειρϊτθσ κεολόγοσ 

Γεϊργιοσ Οικονόμου(1952:123) μάλιςτα αναφζρει, πωσ ο Άι Δονάτοσ, που 

ςυνδζεται παρωνυμικά με τον μυκολογικό κεό του Άδθ «Αϊδωνζα», ταυτίηεται 

αφθγθματικά ςτο «λαϊκό» φανταςιακό με παγανιςτικζσ κεότθτεσ του Κάτω Κόςμου. 

Μια απ’ τισ εκδοχζσ του κρφλου για τθν περιοχι τθσ Σωρωνιάσ, είναι αυτι 

που παρακζτει ο Μπαράσ(1966:227) αναφερόμενοσ ςτθν εκδοχι του Σωηομζνου 

απ’ τθν «Εκκλθςιαςτικι ιςτορία». Σφμφωνα με τον ίδιο, ο Άγιοσ ςχθμάτιςε ςτον 

αζρα τον ςταυρό, και, όταν ο δράκοσ χίμθξε επάνω του, τον ζφτυςε ςτο ςτόμα και 

ψόφθςε. Οκτϊ ηευγάρια βόδια τον ζςυραν ςτον κάμπο και τον ζκαψαν για να μθν 
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μολυνκεί ο αζρασ. Ο κρφλοσ ταυτίηεται αφθγθματικά με το παραμυκιακό μοτίβο 

του «δρακοντοκτόνου ιρωα» (300 και 301 Α-Β ςφμφωνα με τον κατάλογο Aarne-

Thompson)111, ευρφτερα διαδεδομζνο ςτισ αγιολογικζσ αφθγιςεισ, ενϊ ςυνικωσ 

ςυνδζεται με τουσ «τροπαιοφόρουσ» Αγίουσ (Άγιο Γεϊργιο, Άγιο Δθμιτριο, Άγιοι 

Κεόδωροι κ.α).  

Σφμφωνα με τον Αλεξάκθ112, θ δρακοντοκτονία ςυνδζεται κρθςκευτικά με 

τθν νίκθ του καλοφ επί του διαβολικοφ ςτοιχείου, αφοφ κατά τισ βιβλικζσ γραφζσ ο 

διάβολοσ αναπαρίςταται ωσ φίδι. Μάλιςτα ςτθν παροφςα παραλλαγι, ο φόνοσ του 

δράκου με το ςάλιο του Αγίου, παραπζμπει ςε αντίςτοιχθ πρακτικι που επιτελείται 

κατά το μυςτιριο του βαπτίςματοσ, όταν οι γονείσ και οι νονοί φτφνουν ςτα τρία 

ςθμεία του ορίηοντα, για να διϊξουν τον Σατανά. Στον «λαϊκό» λόγο το φίδι ζχει 

αμφίςθμθ ταυτότθτα, αφοφ απ’ τθν μια λειτουργεί ωσ φφλακασ του οίκου και 

προςτατεφεται απ’ τθν οικογζνεια και απ’ τθν άλλθ αναπαρίςταται ωσ δαιμονικό 

ςτοιχείο που ςτερεί το νερό και τθν γονιμότθτα απ’ τθν κοινότθτα. Το νερό, 

άλλωςτε, ωσ κοινοτικό αγακό με ιδιαίτερθ τελετουργικι αξία, ςυνδζεται με τουσ 

καταγωγικοφσ μφκουσ τθσ κοινότθτασ, αφοφ θ φπαρξθ του αποτελεί προχπόκεςθ 

για τθν επιβίωςθ των κατοίκων. Ραράλλθλα, οι υπερφυςικζσ αφθγιςεισ περί 

ςτοιχειϊν που κατοικοφν ςτο νερό, ςτθρίηονται ςτθν κοινωνικοποίθςθ του αγακοφ 

αλλά και ςτθν προςταςία του από ιδιωτικοφσ ςφετεριςμοφσ(Νιτςιάκοσ,1997:61). Το 

φίδι ωσ χκόνιο ον ςυνδζεται ςυμβολικά με τθν αυτοχκονία, ενϊ θ δρακοντοκτονία 

αποτελεί κυρίαρχο ςφμβολο τθσ εγκατάςταςθσ νζων πλθκυςμϊν, παρατθρεί ο 

Αλεξάκθσ κάνοντασ ςαφείσ αναφορζσ ςτον μφκο του Κάδμου. Στθν περιοχι, 

ςφμφωνα με τον Ανδρζα Ηαρμπαλά113, ςυναντάται και ζνα δθμοτικό τραγοφδι με 

ςαφείσ αναφορζσ ςτον Επίςκοπο τθσ «Βροίνασ» Άγιο Δονάτο, που ςυνδζεται με τθν 

προςφορά του νεροφ ςτουσ χωρικοφσ.  

 

Κάτω ςτθσ Σωρειάσ τον κάμπο 

Κάνουν οι χωριάτεσ γάμο. 
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Και ο επίςκοποσ τθσ Βροίνασ 

Κάνει μζγα πανθγφρι. 

-Ρίςκοπε καυματουργζ 

Μεγάλο τ’ όνομα ςου. 

Ζλα να αγιάςεισ το νερό, 

Να πιεί το ψίκι του παπά 

Να πάει να πάρει τθ νφωθ. 

Στθ Σωρωνιά κάνει χαρά, 

Στθ Βροίνα ςτεωανϊνει. 

 

Οι χωρικοί απ’ τα χωριά του Βοφρκου ανζβαιναν ςτο μοναςτιρι τθσ 

Σωρωνιάσ το απόγευμα τθσ 14θσ Αυγοφςτου, τθν παραμονι τθσ γιορτισ τθσ 

Ραναγιάσ. Ζπαιρναν μαηί τουσ τρόφιμα, νερό, χορτάρι για τα άλογα και ςτρωςίδια 

για να ξαπλϊςουν κάτω απ’ τα δζντρα γφρω απ’ τον ναό. Ξθμζρωναν ςτο μοναςτιρι 

και γλεντοφςαν μζχρι το επόμενο απόγευμα, όπου επζςτρεφαν πάλι ςτα χωριά 

τουσ. Θ χωρικι διάβαςθ απ’ τον οικιςμό προσ τθν μονι ςυνιςτοφςε ολόκλθρθ 

τελετουργία, αφοφ οι χωρικοί μετακινοφνταν κατά παρζεσ μαηικά. Οι άντρεσ και τα 

παιδιά πάνω ςτ’ άλογα και οι γυναίκεσ πίςω με τα πόδια, ακολουκϊντασ τον τοπικό 

αξιακό κϊδικα, που ικελε τον άντρα μπροςτά και τθν γυναίκα να τον ακολουκεί. 

Αυτό το «προςκυνθματικό» ταξίδι είχε βακφτατα τελετουργικι αξία, αφοφ θ 

πολφωρθ κουραςτικι διαδρομι για τθν ανάβαςθ ςτθ μονι, λειτουργοφςε ωσ τάμα 

για τουσ χωρικοφσ που τθν διζνυαν για «ευλογία». Θ αντίςτοιχθ κατάβαςθ, μετά τθν 

τελετουργικι εγκοίμθςθ και το γλζντι ςτο χϊρο του ναοφ, μετζφερε τθν ευλογία 

αυτι ςτον χϊρο τθσ κοινότθτασ, κακαγιάηοντάσ τθν. Το πζραςμα των κατοίκων 

μάλιςτα από «αγριότοπουσ» ζξω απ’ τον δομθμζνο χϊρο των οικιςμϊν, ςυντελοφςε 

ςτθν κοινωνικοποίθςθ του χϊρου. 

«..Στθ Σερωνιά ολοζνα πθγαίναμε. Ρανθγφρι μεγάλο γίνονταν εκεί. Κινοφςε ο 

κόςμοσ το απόγευμα με τα άλογα, άλλοι ςτα ποδάρια. Ζκοβαν και από λίγο τηοφωα 

για το βιό, για τ’ άλογα. Οι περιςςότεροι καβαλίκευαν. Οι ζρμεσ οι γυναίκεσ ςτα 

ποδάρια πιγαιναν. Οι άντρεσ και τα παιδιά. Μακριά, δυο ϊρεσ..» (Νίτςα Ραπά, 

Αλφκου) 
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Στον προαφλιο χϊρο τθσ μονισ, υπιρχαν πολλζσ ηυγιζσ τςιγγάνων κατά 

κφριο λόγο μουςικϊν, που ζρχονταν απ’ τθν πόλθ του Δελβίνου για το πανθγφρι τθσ 

Ραναγιάσ και αμείβονταν με τθ λεγόμενθ «χαρτοφρα». Θ ςυμμετοχι μουςικϊν 

οργάνων διαφοροποιεί και τθν επιτζλεςθ απ’ τα υπόλοιπα κρθςκευτικά πανθγφρια 

των οικιςμϊν όπου κυριαρχοφςε ο «αντιφωνικόσ» χορόσ «με το ςτόμα», ενϊ 

ςφμφωνα με τον Βαςίλθ Λωάννου, θ παρουςία οργανοπαικτϊν γίνεται εντονότερθ 

ςτα γλζντια του Αλφκου μετά τθν δεκαετία του ’60 με τθν ανάδειξθ τθσ κομπανίασ 

του «Τοφλιου», μουςουλμάνου τςιγγάνου απ’ τθν Τςοφκα. «Μετζπειτα, μετά τθν 

δεκαετία του ’30 μπικαν και όργανα. Βιολιά, κλαρίνο. Και αυτοί ιταν, τουσ 

παριγγελεσ ςτο Δζλβινο, γιατί από Γφωτουσ του Δελβίνου ξεκίνθςαν τα όργανα. 

Αργότερα μετά το 1960 είχαμε και τουσ Γφωτουσ τθσ Τςοφκασ, τον Τοφλιο και 

λοιπά.» (Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου) 

Κάτω απ’ τουσ ίςκιουσ των δζντρων δυο τρία χωρία ζςτθναν ξεχωριςτοφσ 

κφκλουσ ανάλογα με τθν χρθματικι τουσ δυνατότθτα. Οι Αλυκιϊτεσ ςυνικωσ 

πιάνονταν ςτον χορό με τουσ κατοίκουσ των όμορων οικιςμϊν του Τςαουςιοφ και 

τθσ Τρζμουλθσ, με τουσ οποίουσ διατθροφςαν και ςυγγενικζσ ςχζςεισ λόγω 

επιγαμιϊν. Ο χορόσ ςε ανοικτό ι κλειςτό κφκλο αποτελεί το κυριότερο ςχιμα που 

ςυναντάται ςτθν Ελλάδα και τα Βαλκάνια(Ηωγράφου-Τυροβολά:1987). Στθν περιοχι 

δεν ςυναντάται ο κλειςτόσ κφκλοσ, ενϊ ςπάνια ζβλεπε κανείσ ηευγαρωτοφσ χοροφσ, 

γεγονόσ που προκφπτει απ’ τθν αυςτθρότθτα των θκϊν. Θ Κοςμάτου114 παρατθρεί 

πωσ ο ανοιχτόσ κφκλοσ λειτουργεί ωσ πρόκλθςθ προσ τουσ κεατζσ να ςυμμετάςχουν 

ςτο χορό, επιβεβαιϊνοντασ ξανά τθν κοινωνικι και ςυμμετοχικι πτυχι του 

πανθγυριοφ.  

Οι κάτοικοι του Αλφκου με πλθροφόρθςαν πωσ για να προκφψει εκείνθ τθν 

εποχι χορόσ αντρϊν και γυναικϊν ςε ηευγάρια, ςυνικωσ ο πρωτοχορευτισ καλοφςε 

κάποιο ςυγγενικό του πρόςωπο ςτθν μζςθ του κφκλου, όπου κα χόρευαν πιαςμζνοι 

με μαντιλι. Βζβαια οι γυναίκεσ απζφευγαν να επιδείξουν ςτοιχεία 

ςεξουαλικότθτασ, ενϊ το ςϊμα τουσ ετίκετο ςυνειδθτά υπό ζλεγχο απ’ τισ ίδιεσ 

προσ αποφυγι παρεξθγιςεων(Cowan,1990:195), ςε αντίκεςθ με τουσ άντρεσ όπου 
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κατανάλωναν αρκετό αλκοόλ και επιδείκνυαν ζντονα τισ χορευτικζσ τουσ 

ικανότθτεσ. 

«..Για που γζνονταν. Σ’ ταφτο βουνό, το ψθλό. Στουσ πρόποδεσ του βουνοφ ςτον 

πάτο. Από τα’ απόγευμα κινοφςε ο κόςμοσ ςτισ 14. Ωσ τ’ άλλο το βράδυ. Κατόπι 

κινοφςαν τα γλζντια, ζτρωγαν ο κόςμοσ γιατί βαςτοφςαν νθςτεία. Ωσ τ’ άλλο το 

βράδυ, ϊςπου τςάκιηε ο ιλιοσ ο κόςμοσ χόρευαν αράδα. Ιμαςτανε όλθ νφχτα, 

βαροφςανε κλαρίνα. Δζκα είκοςι ηυγιζσ κλαρίνα βαροφςανε που χόρευανε. Είχε και 

δζντρα, είχε ίςκουσ πολλοφσ..»(Λευτζρθσ Ραππάσ, Αλφκου) 

  Το χοροςτάςι, παράλλθλα, μετατρζπονταν ςε πεδίο ανάδειξθσ του 

οικογενειακοφ και ςυνάμα του κοινοτικοφ κφρουσ. Οι άνδρεσ εξφψωναν το 

κοινωνικό τουσ γόθτρο με τα χριματα που «κερνοφςαν» τθν ορχιςτρα, αφοφ οι πιο 

εφποροι κατάφερναν να προςελκφουν καλφτερεσ ορχιςτρεσ και περιςςότερουσ 

οργανοπαίχτεσ. Οι γυναίκεσ απ’ τθν άλλθ, αναδείκνυαν τθν δυναμικι τθσ 

οικογζνειάσ τουσ με τθν φορεςιά, τα κοςμιματα και τον περίτεχνο κεφαλόδεςμο. 

Μια καλοραμμζνθ φορεςιά, πλοφςια ςε κεντιματα και ςτολιςμζνθ με περίτεχνα 

κοςμιματα, ταυτιηόταν με μια εφπορθ οικογζνεια και μετζτρεπε τθν κοπζλα ςε 

ιδανικι νφφθ.  

Στα «ςιάδια» τθσ μονισ ςτινονταν και διάφοροι αυτοςχζδιοι πάγκοι 

εμπόρων απ’ το Δζλβινο και τθν Λιαμπουριά. Εκεί γίνονταν αγοραπωλθςίεσ ηϊων, 

γεωργικϊν και αγροτικϊν εργαλείων, ενϊ οι γυναίκεσ του Βοφρκου ζφερναν 

υφαντά, πλεκτά και κεντιματα προσ πϊλθςθ ι ανταλλαγι με άλλα προϊόντα. Ζτςι 

το πανθγφρι εκτόσ από λατρευτικι είχε και εμπορικι ςθμαςία για τθν ενίςχυςθ του 

οικογενειακοφ ειςοδιματοσ αλλά και του ηωικοφ κεφαλαίου κάκε οίκου. Ο χϊροσ 

παράλλθλα προςφζρονταν για ανάπαυλα, αφοφ, όπωσ μασ πλθροφορεί ο Μπαράσ, 

γφρω απ’ το μοναςτιρι οργίαηε θ βλάςτθςθ, ενϊ ςτο παρελκόν, κατά τθν 

παράδοςθ, πάνω ςτουσ κλϊνουσ δυο κεόρατων καρυδιϊν κρζμονταν εννιά χιλιάδεσ 

υνιά, ιςάρικμα με τουσ ηευγίτεσ που αναπαφονταν εκεί. 

Ρολφ ενδιαφζρον παρουςιάηει θ περιγραφι του πανθγυριοφ ςε ςχολικι 

ζκκεςθ του Λευτζρθ Τάλλιου το 1930, όπωσ τθν μεταγράφει ο Κωμάσ 

Στεργιόπουλοσ ςε άρκρο του ςτο διαδικτυακό περιοδικό «Δρυσ». Εδϊ ζνα μικρό 

απόςπαςμα απ’ τθν περιγραφι του προαφλιου χϊρου του ναοφ, όπου ςτινονταν θ 

εμποροπανιγυρθ. «…Αμζςωσ, μόλισ βγαίνουμε απ’ τθν εκκλθςία, δεξιά και 
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αριςτερά βρίςκονται οι μικροπολθτάδεσ και ςτο ανοιχτότερο μζροσ τθσ δζντρινθσ 

ςτοάσ, βρίςκονται ςτθ γραμμι ςυνζχεια τα ωραντηάτα. Δθλαδι, μζροσ ςκεπαςμζνο 

με κλάδουσ και χωριςμζνο ςε μικρότερα, ςτα Αργαςτιρια. Εκεί, ο κάκε 

μικροπωλθτισ διαλαλάει το εμπόρευμά του, με όςθ δφναμθ και όρεξθ ζχει. Και 

βλζπεισ τον τςαρουχά, τον κουντουρά, να τα διαλαλεί ωσ χρονιάτικα, ο ψιλικατηισ 

ότι ζχει όλα τα καλά του κεοφ. Και παραπζρα ο κρεοπϊλθσ με τα μανίκια ςθκωμζνα 

και ματωμζνα τα μπράτςα του, με τθ χαντηάρα ςτο χζρι, πρόκυμοσ να ςου κόψει το 

καλφτερο μζροσ του αχνίηοντοσ κρζατοσ με μια αρβανίτικθ προωορά και βραχνι 

ωωνι να ωωνάηει δυνατά: Μισ με διάμ! ( Κρζασ με λίποσ), ι για το κοκορζτςι του: 

Κζτσ κοκορζτσ! (Κατςικίςιο κοκορζτςι.  Στο λαιμό τθσ ςειράσ αυτισ βρίςκονται οι 

οπωροπϊλεσ με τισ γιομάτεσ ςταωφλια κοωίνεσ τουσ ι με τα καλάκια, ι και 

ςτρωμζνα προσ κζα ς’ ζνα φωαςμα τα ωροφτα τουσ. Μόνο νάχεισ αυτιά ν’ ακοφςεισ 

και χριματα να δίνεισ… Σταωφλια καλά! ουσ τε μιρ από δω, ωραία μιλα από κει! 

Ωραία γλυκά ςταωφλια απ’ τ’ άλλο μζροσ. Ο κακζνασ ςτθ γλϊςςα του και όλοι για 

να πουλιςουν...»115  

Με τθν επικράτθςθ του κομουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ και του Χοτηικοφ 

ςυνκιματοσ  «να κάμουμε τα βουνά καρπερά ςαν τουσ κάμπουσ», ο τόποσ 

ξεχερςϊκθκε και τα δζντρα αποψιλϊκθκαν. Ο Ηαρμπαλάσ(2004:117) περιγράφει 

τθν επιτόπια εμπειρία του ςτον χϊρο τθσ Σωρωνιάσ το 2001 ωσ εξισ: «Θ οικονομικι 

δραςτθριότθτα του ανκρϊπου άλλαξε το τοπίο. Τα ψθλά δζντρα γίνονταν κάρβουνο 

ι ξυλεία και μζςω του Διαςπορίου ςτθ Καλαςςοποφλα μεταωζρονταν ςτθν Λταλία 

και αλλοφ. Οι κάμνοι ξεχερςϊκθκαν για να κερδθκοφν χωράωια. Αυτι θ 

δραςτθριότθτα είχε τισ επιπτϊςεισ τθσ και ςτθν ιςτορία του τόπου.» Ππωσ 

παρατθρεί ο Νιτςιάκοσ(2010:131) θ αποχζρςωςθ δεν ςυνδζεται απλά με τθν 

ανάγκθ καλλιεργιςιμθσ γθσ, αλλά και με τθν επιβολι κοινωνικοφ και πολιτικοφ 

ελζγχου κακϊσ και μιασ ςυμβολικισ αλλοτρίωςθσ.  

Ραράλλθλα με τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον προαφλιο χϊρο του ναοφ, το 

1967 θ μονι Σωρωνιάσ μετατρζπεται απ’ το κακεςτϊσ ςε ςτάβλο, ενϊ το πανθγφρι 

τοποκετείται ςτο χρονοντοφλαπο τθσ ιςτορίασ. Σιμερα ο προαφλιοσ χϊροσ τθσ 

μονισ είναι περιφραγμζνοσ με μαντρότοιχο που ζχτιςαν οι πιςτοί τθν δεκαετία του 
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1990, ενϊ θ βλάςτθςθ άρχιςε ξανά να πυκνϊνει. Ραρά ταφτα, ςτισ μζρεσ μασ δεν 

ςτινεται πανθγφρι ςτον αυλόγυρο, όπωσ γινόταν ςτο παρελκόν, μιασ και τα 

ςφγχρονα πανθγφρια ςτθν περιοχι μετά από 23 χρόνια κρατικισ ακεΐασ αλλά και 28 

χρόνια μετανάςτευςθσ, ζχουν περιςςότερο εμπορικό και λιγότερο λατρευτικό 

χαρακτιρα. 

 

 

 

 

 

Μονι ωρωνιάσ, Φωτογραφικό αρχείο απ' τον Διμο Φοινίκθσ, 4/1/2017 
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4. Η κατάργηςη τησ θρηςκείασ και η «απομάγευςη» του γλεντιού. 

Απ’ τα θρηςκευτικά πανηγύρια ςτισ γιορτέσ τησ «ςοςιαλιςτικήσ 

οικοδόμηςησ». 

 

Στισ 22 Νοεμβρίου 1967 εκδίδεται θ εφθμερίδα τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ τθσ Αλβανίασ, με το διάταγμα 4337 περί ατονίασ ιςχφοσ διαταγμάτων 

που αφοροφςαν τα καταςτατικά λειτουργίασ των διαφόρων κρθςκευτικϊν 

κοινοτιτων116, ενϊ το 1977 με το άρκρο 37 του ςυντάγματοσ καταργείται θ 

κρθςκευτικι ελευκερία και θ ελευκερία τθσ λατρείασ. Ζτςι, θ Αλβανία κθρφςςεται 

το πρϊτο ακεϊςτικό κράτοσ παγκοςμίωσ και το  εκνικιςτικό ςφνκθμα «κρθςκεία των 

Αλβανϊν ο αλβανιςμόσ» ςυμπλθρϊνεται με το ςοςιαλιςτικό δόγμα «κρθςκεία, το 

όπιο του λαοφ». Απ’ το 1949 μζχρι το 1960 θ Ορκόδοξθ εκκλθςία χρθςιμοποιικθκε 

ωσ όργανο πολιτικισ προπαγάνδασ και μζςο διπλωματικϊν ςχζςεων με τθν Ε.Σ.Σ.Δ, 

με τθν διάρρθξθ όμωσ των ςχζςεων των δυο κρατϊν άρχιςε να διϊκεται ωσ 

οπιςκοδρομικι και φορζασ ςτερεοτφπων και δειςιδαιμονιϊν.117  

 Ππωσ παρουςιάςτθκε και ςτθν ειςαγωγι, θ κρθςκεία ςτθν Αλβανία δεν 

λειτοφργθςε ωσ ςυνεκτικόσ παράγοντασ μεταξφ των εκνοπολιτιςμικϊν ομάδων του 

νεοςφςτατου κράτουσ, όπωσ ςε άλλα βαλκανικά εκνικά κινιματα. Αντικζτωσ, τα 

τζςςερα διαφορετικά δόγματα που ςυναντοφνται ςτθν χϊρα, λειτουργοφςαν ωσ 

«όρια» που ζπρεπε να καμφκοφν για τθν επίτευξθ μιασ ενιαίασ εκνικισ ταυτότθτασ. 

Ζτςι, το κακεςτϊσ προϊκθςε τθν ιδζα τθσ «κρθςκευτικισ αδιαφορίασ» των 

Αλβανϊν, που πρωτοεμφανίςτθκε ςτισ απαρχζσ του αλβανικοφ εκνικιςμοφ, κακϊσ 

απ’ τθ μια ο Μουςουλμανιςμόσ ςυνδζεται με το Οκωμανικό παρελκόν τθσ 

περιοχισ, περίοδοσ που ταυτίςτθκε αφθγθματικά με τον μφκο τθσ πνευματικισ 

ςυςκότιςθσ(Lubonja,2012:166) και με τθ ςυμμετοχι των Αλβανϊν ςτθν κεντρικι 

διοίκθςθ. Απ’ τθν άλλθ, ο Χριςτιανιςμόσ ςυνδζεται με τθν ελλθνικι και τθ ςερβικι 

παρουςία, που αποτελοφν τουσ κφριουσ «εχκροφσ» του Χοτηικοφ αφθγιματοσ 
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(Νόελ Μάλκολμ,2012:121-152). Ζτςι, θ κρθςκεία ταυτίςτθκε με ξζνα ςυμφζροντα 

και διεκδικιςεισ εδαφϊν επί τθσ αλβανικισ επικράτειασ, ενϊ παράλλθλα θ 

κατάργθςι τθσ δικαιολογικθκε πολιτικά ςτθν βάςθ τθσ μαρξιςτικισ κεϊρθςθσ ωσ 

«όπιο» του λαοφ και ςφνολο δειςιδαιμονιϊν που δεν επζτρεπαν τθν «ςοςιαλιςτικι 

ολοκλιρωςθ».  

 Ανατρζχοντασ ςτθν αλλθλογραφία του Χότηα118 με τθν ελλθνικι μειονότθτα, 

αλλά και ςτουσ λόγουσ του με αναφορζσ ς’ αυτιν, βλζπει κανείσ τθν αφθγθματικι 

ταφτιςθ των κρθςκευτικϊν δογμάτων με πολιτικζσ αλυτρωτιςμοφ: «Θ 

μεγαλοελλθνικι αντίδραςθ είχε ολοζνα ςτθν ορκόδοξθ εκκλθςία ςτθ μειονότθτα τθν 

καταςκοπευτικι και προπαγανδιςτικι βάςθ τθσ «βορειοθπειρωτικισ μεγαλοϊδζασ». 

Πμωσ αυτι τθ ωωλιά τθσ αντίδραςθσ, όχι μόνο ςτθ μειονότθτα μα και ς' ολόκλθρθ 

τθ χϊρα, τθν κατζςτρεψαν ο λαόσ και το Κόμμα μασ.» Ο Χότηα ςτουσ λόγουσ του 

κάνει ςχεδόν ςτερεοτυπικζσ, κα λζγαμε, αναφορζσ ςτθν ςυμπόρευςθ των δφο λαϊν 

ςτουσ αγϊνεσ για τθν ανεξαρτθςία τθσ Αλβανίασ και ςτα ςτοιχεία που ενϊνουν τουσ 

«μειονοτικοφσ» με τουσ Αλβανοφσ. «Θ ελλθνικι μειονότθτα είναι ςτενά ςυνδεμζνθ 

με τθν ςοςιαλιςτικι Αλβανία, οι μειονοτικοί είναι Αλβανοί πολίτεσ, αδζρωια μασ 

που ηοφνε ςτο ςοςιαλιςμό και χαίρουν χωρίσ καμιά διάκριςθ όλα τα δικαιϊματα, 

όπωσ κάκε πολίτθσ τθσ Δθμοκρατίασ μασ. Ζχουν το δικαίωμα να διατθριςουν τθ 

μθτρικι τουσ γλϊςςα, τα ικθ και ζκιμά τουσ, ζτςι κακϊσ ζχει το δικαίωμα αυτό 

όλοσ ο αλβανικόσ λαόσ. Αυτό είναι μαρξιςτικό - λενινιςτικό.»(1985:142) 

Ππωσ παρατθρεί ο Νιτςιάκοσ(2010:126-127), θ ρθτορικι του Χότηα για 

ειρθνικι ςυνφπαρξθ μεταξφ των δφο λαϊν, θ παρότρυνςθ για ανάδειξθ των 

πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ και καταγραφι και 

διάςωςθ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, κακϊσ και θ άμβλυνςθ των επιμζρουσ εκνικϊν και 

κρθςκευτικϊν διαφοροποιιςεων ςτο πλαίςιο τθσ «ςοςιαλιςτικισ οικοδόμθςθσ», 

ζκρυβε ζναν ιδιόρρυκμο εκνικιςμό τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ των Αλβανϊν. Μάλιςτα, 

μετά τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του Χότηα εναντίον τθσ κρθςκείασ και των 

«οπιςκοδρομικϊν» εκίμων τον Φεβρουάριο του 1967, θ  εκνογραφικι ζρευνα και 

οι λαογραφικζσ ςπουδζσ ςτθν Αλβανία αλλάηουν άρδθν, ςτθ βάςθ των νζων 

ιδεολογικϊν οδθγιϊν. Στθν εκνογραφία, προωκείται ιδιαίτερα θ μελζτθ του υλικοφ 
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πολιτιςμοφ με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο του εξελικτιςμοφ του Ζνγκελσ, κακϊσ οι 

ερευνθτζσ καλοφνται να αναδείξουν τθν ςυμβολι τθσ ςοςιαλιςτικισ οικονομίασ 

ςτθν ανζλιξθ του αλβανικοφ πολιτιςμοφ ςε «ανϊτερα» ςτάδια119, ενϊ, αντίκετα, ο 

κοινωνικόσ και πνευματικόσ βίοσ τίκενται ςε «λογοκριςία». Ο Mark Tirta(1976: 310), 

ζνασ απ’ τουσ πλζον προβεβλθμζνουσ απ’ το κακεςτϊσ ερευνθτζσ των 

τελετουργικϊν πρακτικϊν και τθσ προφορικισ λογοτεχνίασ, προπαγάνδιηε εκείνθ 

τθν εποχι πωσ θ κρθςκεία ιταν εμπόδιο ςτθν ενότθτα των Αλβανϊν και ενϊ 

φαίνεται να ζχει επθρεάςει το ςφνολο των μφκων, των κρφλων και των τελετϊν, δεν 

ενςωματϊκθκε ποτζ ςτον αλβανικό πολιτιςμό. Επιπλζον, το «Κόμμα» αποφάςιςε 

πωσ τα κυρίαρχα «εκνο-ψυχολογικά» χαρακτθριςτικά των Αλβανϊν είναι θ μπζςα, 

θ φιλοξενία και θ ανδρεία, προωκϊντασ παράλλθλα τθν μελζτθ τθσ βεντζτασ και 

των άγραφων νόμων ωσ κυρίαρχων χαρακτθριςτικϊν τθσ εντιμότθτασ και τθσ 

«κακαρότθτασ» των Αλβανϊν (Doja,2013:153) 

 Αυτζσ οι ςθμαντικζσ ιδεολογικζσ αλλαγζσ, δεν αποτελοφν απλά 

προπαγανδιςτικζσ αφθγιςεισ, αλλά εγγράφονται χωρικά ςε ςαρωτικζσ αλλαγζσ 

ςτουσ ιεροφσ τόπουσ των κοινοτιτων. Οι εκκλθςίεσ, τα μοναςτιρια, τα παρεκκλιςια 

αλλά και τα κρθςκευτικά προςκυνιματα όλων των υπόλοιπων δογμάτων, είτε 

καταςτρζφονται ολοςχερϊσ, είτε αλλάηουν χριςθ, κακϊσ μετατρζπονται ςε 

πολιτιςτικά κζντρα, αποκικεσ, ςτάβλουσ και γραφεία των τοπικϊν οργανϊςεων. 

Κάποια από αυτά που είχαν αρχαιολογικι αξία διατθρικθκαν ωσ μουςεία, 

απαλλαγμζνα από κάκε λειτουργικι χριςθ. Το νζο κακεςτϊσ ςυγκροτεί μια ςειρά 

από νζουσ μνθμονικοφσ τόπουσ επιφορτιςμζνουσ με τθν ταυτότθτα του 

«ςοςιαλιςτικοφ ανκρϊπου» πάνω ςτα χαλάςματα ενόσ παλιότερου κόςμου, 

γεγονόσ που παραπζμπει ςυνειρμικά ςτθν δόμθςθ χριςτιανικϊν κτιςμάτων πάνω ςε 

αρχαίουσ ναοφσ. Διόλου τυχαίο δεν είναι, ότι ςτο χωριό Αλφκου για παράδειγμα το 

πολιτιςτικό κζντρο τθσ κοινότθτασ(Kultura) χτίςτθκε ςτθν τοποκεςία που 

παλαιότερα βρίςκονταν το «αλϊνι», όπου θ κοινότθτα χόρευε τθν Ραςχαλιά.  

Μάλιςτα, θ προπαγάνδα του Κόμματοσ κζτει ωσ υποκινθτζσ τθσ 

καταςτροφισ των ιερϊν, τθν νεολαία των κοινοτιτων, ενϊ οι δάςκαλοι είναι αυτοί 
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που επιφορτίηονται με τθν ευκφνθ να οδθγιςουν τουσ μακθτζσ ςτουσ ναοφσ και να 

ξθλϊςουν εικόνεσ και ςταυροφσ, ωσ απόδειξθ ότι ο λαόσ μόνοσ του αποφάςιςε τθν 

αποςτροφι προσ τθν κρθςκεία και τθν ταφτιςθ με τθν μαρξιςτικι κεϊρθςθ. Βζβαια, 

όχι μόνο οι δάςκαλοι, αλλά γενικότερα οι δθμόςιοι λειτουργοί και οι εγγεγραμμζνοι 

ςτο Κόμμα, ιταν αποκλειςμζνοι από πολιτιςμικζσ πρακτικζσ που ςυνδζονταν με τθν 

κρθςκεία απ’ τθν δεκαετία του ’60 ακόμα, κακϊσ όφειλαν να δίνουν το καλό 

παράδειγμα ςτουσ χωριανοφσ τουσ. Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα είναι θ αφιγθςθ του 

Γιϊργου Χαρίςθ, δαςκάλου απ’ το Αλφκου, ο οποίοσ παντρεφτθκε κρυφά τθν νφχτα 

με τθν ςυμμετοχι ιερζα ςτο ςπίτι του πριν τθν επίςθμθ κατάργθςθ τθσ κρθςκείασ, 

ενϊ θ ςυμμετοχι τθσ ςυηφγου του ςτο πανθγφρι τθσ Ραςχαλιάσ τον οδιγθςε ςτθν 

τοπικι οργάνωςθ του Κόμματοσ για απολογία.  

«Πταν ςτεωανϊκθκα εγϊ, ςτο ςπίτι ςτεωανϊκθκα εγϊ. Ο πάππο Κανάςθσ μασ 

ςτεωάνωςε κρυωά. Είχα ζναν παπά.»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ) 

Είχατε παπά κρυφά; 

«Πχι ιταν ο παππάσ ακόμα, αλλά ιταν δάςκαλοσ αυτόσ, τον άωθνανε;»(Αλεξάνδρα 

Χαρίςθ) 

«Τον είχα ωίλο και του είπα κα ζρκεισ παπά να μου βάλεισ τα ςτζωανα; Κρυωά. Να 

μθν με κατθγοριςουνε. Δεν πιγαινε και ο παππάσ, ωοβόντανε. Κα με χϊςεισ μζςα 

μου λζει. Ρωσ κα ςε χϊςω μζςα. Για αν ςου βάλω τα ςτζωανα, κα ειδοποιιςει να 

ζρκουν, μασ κοπανάνε μζςα.»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ) 

«Εγϊ παντρεφτθκα και ςτο πανθγφρι πιγα μοναχι μου, 8 μζρεσ νφωθ δεν ζρκε 

αυτόσ, πάει ςχολείο.»(Αλεξάνδρα Χαρίςθ) 

«Και μάλιςτα πιγαινε αυτι και εγϊ ζπαιρνα το μοιράδι μου. Γιατί τθν άωθκεσ να 

πάει;»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ) 

Θ ενορία του χωριοφ Αλφκου, θ Αγία Βαρβάρα, μετατράπθκε ςε αποκικθ για 

το ρφηι και το λιοτφρι, ενϊ οι εικόνεσ του ναοφ, μαηί με άλλεσ απ’ τα ςπίτια του 

χωριοφ, ςυλλζχκθκαν απ’ τθν τοπικι οργάνωςθ του κόμματοσ και παραδόκθκαν 

ςτον φοφρνο του χωριοφ για κάψιμο. Ζτςι ςυντελζςτθκε μια τεράςτια αλλαγι ςτθν 

παραδοςιακι δόμθςθ του οικιςμοφ, όπου παλαιότερα περικλείονταν από 

προςκυνθτάρια και εξωκλιςια. Στον δθμόςιο χϊρο επικρατοφν πολιτιςτικά 

κζντρα(κουλτοφρεσ), κτιρια των τοπικϊν οργανϊςεων του κόμματοσ, φυλάκια και 

άλλοι δθμόςιοι ελεγκτικοί και καταςταλτικοί μθχανιςμοί του κακεςτϊτοσ, πολλζσ 
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φορζσ ςε βάροσ ακόμα και τθσ βλάςτθςθσ, που εκχερςϊκθκε για να μπορεί να 

ελεγχκεί απόλυτα ο χϊροσ.120 Ο δθμόςιοσ χϊροσ επεκτείνεται ςε βάροσ του 

ιδιωτικοφ, υποχωροφν οι δομζσ κοινοτικισ αυτο-οργάνωςθσ121, ενϊ οι άνκρωποι 

ιςχυροποιοφν ςυμβολικά τον χϊρο του οίκου, ωσ καταφφγιο επιτζλεςθσ των 

απαγορευμζνων πολιτιςμικϊν πρακτικϊν. Θ «λαϊκι» λατρεία 

επανανοθματοδοτείται και δεν αποτελεί πια απλά ηιτθμα πίςτθσ, αλλά μορφι 

αντίςταςθσ ςτθν παγίωςθ μιασ ενιαίασ ταυτότθτασ, ςε βάροσ τθσ τοπικότθτασ, που 

λειτουργεί εδϊ ωσ μθχανιςμόσ διεκδίκθςθσ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ 

(Νιτςιάκοσ,2010:132). 

 

Σο οχτάχρονο ςχολείο του Αλφκου. τον τοίχο διακρίνεται ςφνκθμα για τον Ραμίη Αλία, διάδοχο 
του Ενβζρ Χότηα. 

«Τισ εκκλθςίεσ τισ είχανε χαλάςει. Ζμπαηανε μζςα τον βιό, κάτω ςτθ Σερονιά. Ενϊ 

ςτο χωριό ζρινανε να λιάςουν το ρφηι και το λιοτφρι. Α με τουσ χαμζνουσ, τισ είχανε 

κάψει τισ εικόνεσ, ζβγαηαν ψωμί να ωάνε. Εμείσ τισ είχαμε βάλει ςε μια βαλίτςα 

μζςα και τισ ζβαλαμε ςτον τοίχο. Να καίγαμε τισ εικόνεσ; Άπα πα. Εμείσ δεν πιραμε 

να ωάμε κείνθ μζρα.(Ματίνα Βαςιλείου, Αλφκου) 

Ππωσ αποτυπϊνεται ςτθν παραπάνω αφιγθςθ, θ οικογζνεια τθσ Ματίνασ 

Βαςιλείου, ο πατζρασ τθσ οποίασ ιταν και ψάλτθσ ςτθν ενορία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, 

ζβαλε ςε μια βαλίτςα τισ εικόνεσ και τα εκκλθςιαςτικά βιβλία και τα τοποκζτθςε ςε 
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μια τρφπα που ζςκαψαν ςτον τοίχο του ςπιτιοφ. Θ άρνθςι τουσ να φάνε απ’ το 

ψωμί που ψικθκε με τθν καφςθ των εικόνων αποτελεί αφιγθςθ που άκουςα ςτα 

περιςςότερα ςπίτια του χωριοφ. Μάλιςτα, οι κάτοικοι αφθγοφνται πωσ κάποιοι απ’ 

τουσ εργαηόμενουσ ςτον φοφρνο αρνικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτθν καφςθ, με το 

πρόςχθμα ότι τα χρϊματα των εικόνων ιταν τοξικά και ακατάλλθλα για το ψιςιμο 

του ψωμιοφ. Οι πιςτοί, λοιπόν, φαίνεται να κρφβουν κρθςκευτικά ςφμβολα για να 

τα διαςϊςουν, προςεφχονται κρυφά, γιορτάηουν εντόσ τθσ οικίασ και τισ νφχτεσ 

ανάβουν κεριά ζξω απ’ τθν εκκλθςία και ςτα μνιματα. Βζβαια, οι πρακτικζσ αυτζσ 

ςυνδζονται κυρίωσ με τισ γυναίκεσ και ιδιαίτερα με τισ μεγαλφτερεσ ςε θλικία, ενϊ 

οι άνδρεσ φαίνονται να διατθροφν πιο πακθτικι ςτάςθ, εξαιτίασ και τθσ 

διαφορετικισ κζςθσ που κατείχαν ςτον δθμόςιο χϊρο.   

 

«Και τι κάνατε μετά που ζκλειςαν τισ εκκλθςίεσ; Στο ςπίτι ςασ;» 

«Τι να κάναμε. Καμιά μαλζκω άναβε κάνα κερί. Κανά αυγό κρυωά και τισ πζτςεσ να 

τισ πζταηεσ. Τα αυγά τα βράηαμε κρυωά και οι πζτςεσ πζταμα.  

Στον Άι Βαςίλθ, ξθμζρωνε τ’ Άι Βαςιλειοφ και ιμαςταν 5-6 γυναίκεσ κρυωά. Λζει μια, 

τα ζρμα, ζρκαν μασ ζπιακαν.»(Λζνα Γκοφντθ, Τςαοφςι) 

 

Με τθν απαγόρευςθ τθσ κρθςκείασ καταργικθκαν όλα τα κρθςκευτικά 

πανθγφρια και ταυτόχρονα απαγορεφτθκαν όλεσ οι εκιμικζσ τελετουργίεσ που 

ςχετίηονταν με τθν ορκόδοξθ παράδοςθ. Ο φόβοσ των κατοίκων αποτζλεςε 

κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ, ακόμθ και μζςα ςτον οίκο. Το 

κακεςτϊσ, ςτθριγμζνο ςτον δοςιλογιςμό που προζρχονταν όχι μόνο απ’ τουσ 

δθμόςιουσ λειτουργοφσ αλλά και από χωρικοφσ, που προςπακοφςαν να 

εξαςφαλίςουν ζνα καλφτερο μζλλον για τθν οικογζνειά τουσ ι μια πανεπιςτθμιακι 

υποτροφία για τα παιδιά τουσ. Μάλιςτα, αρκετοί «κουλάκοι», ςτιγματιςμζνοι απ’ το 

κακεςτϊσ ωσ εχκροί του λαοφ, εξαιτίασ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε προθγοφμενα 

ςυςτιματα ι εξαιτίασ άρκρωςθσ προπαγανδιςτικϊν λόγων υπζρ τθσ Ελλάδασ και 

εναντίον του ςυςτιματοσ, πολλζσ φορζσ λειτουργοφςαν ωσ μυςτικοί 

πλθροφοριοδότεσ, για να αποκτιςουν μια καλφτερθ «βιογραφία» που κα τουσ 

παρείχε αντίςτοιχα μια κζςθ εργαςίασ. Ακόμθ και ςτον οικιακό χϊρο οι κάτοικοι 

αυτοπεριορίηονταν για να προςτατευκοφν. Οι πρακτικζσ αυτζσ δθμιοφργθςαν 
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τριγμοφσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των χωριανϊν, ακόμα και των ςυγγενϊν, 

αποδυναμϊνοντασ τθν ςυλλογικότθτα τθσ κοινότθτασ, που ςτθριηόταν ςτθν 

αλλθλεγγφθ και ςτθν αλλθλοπροςταςία μεταξφ των μελϊν τθσ. 

 

-«…Φοβόςανε. Και να βάωεσ καν’ αυγό κα πιγαινεσ να το κάβεσ το ξζωλο. 

-«Γιατί κατθγοροφςαν και για το αυγό;» 

-«Κατθγοροφςαν; Εςφ είςαι εχκρόσ, μοναρχοωαςίςτασ Ζλλθνασ. Τι λεσ ορζ παιδάκι 

μου.» 

-«Και δεν κάνατε οφτε γλζντι μζςα ςτο ςπίτι;» 

-«Γλζντι; Φρικάςου να ςου πει για γλζντι; Τι γλζντι λεσ, εδϊ ζτρεμεσ ορκόσ. Ιταν ο 

μακαρίτθσ ο ….. , κάκε βράδυ ςπίτι το ςπίτι ωρικάηονταν μθ πεισ και τίποτα. Και’ πε 

να κάνεσ και τζτοια δουλειά. Τι λεσ ορζ παιδάκι μου…» (Σοωία Τςιάβου, Αλφκου) 

 

-«Μετά που χάλαςαν οι εκκλθςίεσ ανάβαμε κεριά κρυωά, μζςα ςτα ςπίτια που 

είχαμε κονίςματα κρυωά. Λεφτερο το χα, αλλά ιταν και πράκτορεσ. Άμα ςε ιγλεπε 

ςε δίνε.» 

-«Δεν το χε δει κανζνασ;» 

-«Το ξζραν, δεν τ’ άναβαμε όταν ιταν ο πράκτορασ που καταλαβαίναμε, ότι ιρκε 

κάτι να δει. Τ’ άναβαμε πιο αργά.»(Ευανκία Ηάχου, Αλφκου) 

 

Θ περίοδοσ τθσ Ραςχαλιάσ φαίνεται να ςυμβολοποιείται με πολφ ζντονο 

τρόπο απ’ τουσ χωρικοφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Θ ςθμαςία τθσ γιορτισ ςτο 

κρθςκευτικό και «λαϊκό» εορτολόγιο εξαιτίασ του κορυφαίου γεγονότοσ τθσ 

Ανάςταςθσ, φαίνεται να ςυμπλζει με τθν αγωνία για τθν προςωπικι τουσ 

ανάςταςθ, αφιγθμα που ζχει επικρατιςει ςε ανάλογεσ τυραννικζσ περιόδουσ ςτον 

χριςτιανικό κόςμο. «Είναι άλλωςτε γνωςτι θ μεταωορικι χριςθ τθσ ωλόγασ του 

καντθλιοφ που ςιγοκαίει μυςτικά ςε ςχζςθ με τθν επιβίωςθ τθσ εκνικισ ιδζασ και 

ςυνείδθςθσ του ελλθνιςμοφ ςε περιόδουσ δουλείασ»(Νιτςιάκοσ,2010:132). Οι 

περιςςότερεσ αφθγιςεισ για τθν ςυμβολικι «αντίςταςθ» των κατοίκων ςτουσ 

ςαρωτικοφσ μθχανιςμοφσ του ςυςτιματοσ ςχετίηονται με τισ τελετουργίεσ του 

Ράςχα, ενϊ είναι εμφανζσ το τραφμα που οι ίδιοι κουβαλοφν απ’ τθν περίοδο που 
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κυριάρχθςε θ ακεΐα ςτθν χϊρα. Τισ θμζρεσ των μεγάλων γιορτϊν, μάλιςτα, ακόμθ 

και πριν το 1967, οι τοπικζσ οργανϊςεισ των οικιςμϊν οργάνωναν μια ςειρά από 

εκελοντικζσ εργαςίεσ και «εξορμιςεισ»(αξιόνια) ςτθν εξοχι, για να αποτρζψουν 

τουσ νεότερουσ ειδικά κατοίκουσ απ’ τον εκκλθςιαςμό και το κοινό γλζντι, που 

αναπαριγαγαν ςυμβολικά τθν ταυτότθτα τθσ κοινότθτασ. 

 

«Δεν άδειαηαμε και να πιγαιναμε να ςου πω τθν αλικεια ςτισ εκκλθςίεσ. Γιατί άμα 

ςε ωϊναηε ο ταξίαρχοσ να πιγαινεσ για δουλειά τθν Κυριακι τθσ Ραςχαλιάσ, ζπρεπε 

να πιγαινεσ.» (Ευανκία Ηάχου) 

Και ςασ φώναηαν για δουλειά τθν Κυριακι τθσ Παςχαλιάσ; 

«Το καμναν καςτζνι.»(Ε.Η) 

Και πρίν κλείςουν οι εκκλθςίεσ; 

Πχι πριν. 

«Και πριν, δεν ζκαναν αξιόνια ορι μπάμπω;» (Γιϊργοσ Ηάχοσ) 

«Για το καλαμπόκι, για το ςτάρι, για το ρφηι. Αξιόνι πϊσ να ςου πω, Δεν το ξζρουνε 

αυτά το αξιόνι.» (Ε.Η) 

«Καςτζνι για να μθν πιγαινε ο κόςμοσ ςτθν εκκλθςία, ζλεγε ζχουμε αξιόνι τθν 

Κυριακι. Του Ενβζρθ τϊρα. Εξόρμθςθ μπράβο. Ριγαιναν ςε μια δουλειά όλο το 

χωριό.»(Γ.Η) 

 

«Τθσ Άγιο Βαρβάρασ δεν πιγαμε εμείσ που ιμαςταν νεολαία γιατί κα μασ 

τιμωροφςανε. Ζκαναμε δουλειζσ, γιατί ωϊναηε ο μπριγκαντιζρθσ. Σε μπαξζδια που 

είχε το χωριό και τα πιραν κοπερατίβεσ. Ικελε να τουσ κάμει όλουσ ίδιουσ. Τοφρκοι 

και Χριςτιανοί μια μόςτρα.»(Λζνα Γκοφντθ, Τςαοφςι) 

 

Ραρ’ ότι οι παραπάνω αφθγιςεισ είναι ιδιαίτερα διαφωτιςτικζσ για τθν 

δράςθ των μθχανιςμϊν εξουςίασ και τθν  αντίδραςθ των κατοίκων, εκτιμϊ ότι είναι 

πολφ ενδιαφζρουςα και θ παρακάτω ιςτορία, όπωσ μου τθν αφθγικθκε ο μπάρμπα 

Γιϊργθσ Λϊλθσ απ’ το χωριό Μαραφζντι του Βοφρκου. Ο ίδιοσ ιταν 

ταξίαρχοσ(μπριγκαντιζρθσ), επικεφαλισ δθλαδι μιασ ομάδασ εργαςίασ που 

δοφλευε ςτθν κοπερατίβα του χωριοφ. Θ ιςτορία τοποκετείται χρονικά τθν περίοδο 
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τθσ κατάρρευςθσ τθσ κρθςκείασ ςτθν Αλβανία και περιγράφει με πολφ εφγλωττο 

τρόπο το κλίμα που επικρατοφςε ςτθν περιοχι. 

«Ιμουν μια βολά τϊρα το ‘67 πριν χαλάςουν οι εκκλθςίεσ. Τότεσ κα χάλανανε, το 

67. Εγϊ ζκραινα με το χωνί, να πιγαιναν ο κόςμοσ για τθ δουλειά και κατζβθκα ςτο 

δρόμο κάτω, ςτον τηατζ. Ρερίμενα. Ζρχεται ο πρϊτοσ ο γραμματζασ, ιταν πζρα απ’ 

το Μπρεγκντζντι. Επί Λταλίασ, είχε κάνει και απ’ ζκει με τθν Ελλάδα. Ζρχεται μου 

λζει, τι είςαι εςφ μου λζει; Εγϊ του λζω, μπριγκαντιζρθσ, ταξίαρχοσ. Ρου τθν ζχεισ 

τθν μπριγκάντα για δουλειά; Ρεριμζνω να ‘ρκουν, δεν ζωταςαν ακόμα. Αυτόσ 

άκουγε το τραγοφδι. Το χορό που χόρευαν, πιγαινε ζνα. Ράςχα. Μζρα Τρίτθ. 

Γιόρταηε θ εκκλθςία αυτοφ πζρα.  Ζρχομαςτε τϊρα. Κοιτάει αυτόσ. Ο κόςμοσ 

χόρευανε. Γυναίκεσ. Τον είδαν τοφτοι, αλλά δεν γφριηε κανζνασ. Εγϊ τϊρα ζπιακα 

μια ελιά και ζβαλα το κορμί ζτςι κοιτοφςα, τι να κάνα. Τοφτοσ. Τουσ λζει μωρζ εδϊ 

δεν μπαίνετε για δουλειά. Βλζπει αυτόσ τϊρα ότι τον βλζπω εγϊ, μπαίνει ςτο χορό 

μαναχόσ τουσ. Ωχ είπα εγϊ ρουωιάνε, με τθ γνϊμθ μου. Εγϊ κάκομαν ςαν χαμζνοσ, 

ωυλάγομαν ο μαφροσ. Τοφτοσ μπαίνει ςτο χορό. Δωσ του δωσ του. Σταμάτθςε. 

Ακοφςτε τουσ λζει. Διαταγι του κόμματοσ, directive I partis που λζγανε τότεσ, είναι 

να χαλάςουν οι εκκλθςίεσ. Να πθγαίνουμε τουσ λζει ςτθ δουλειά. Ο ταξίαρχοσ ο 

μπριγκαντιζρθσ είναι εδϊ τουσ λζει. Από τθν αργκινατοφρα τον δρόμο εδϊ, μζχρι τθ 

Μπίςτριςα κάτω, από τισ δυο τισ μεριζσ, κα το βάλετε ςφκα από τθσ Καλαμπάκασ 

είπε.» (Γιϊργθσ Λϊλθσ, Μαραωζντι) 

Ο χορόσ τθσ Ραςχαλιάσ, ωσ το κορυφαίο γεγονόσ τθσ ςυμβολικισ ζκφραςθσ 

των κοινοτιτων, μετατρζπεται ςε πρακτικι «αντιμνιμθσ» κόντρα ςτθν παγίωςθ τθσ 

δθμόςιασ μνιμθσ «από τα πάνω». Οι κάτοικοι αγνοοφν τισ φωνζσ του ταξίαρχου 

που τουσ καλεί για δουλειά και ςυνεχίηουν να χορεφουν ςτο προαφλιο τθσ 

εκκλθςίασ. Θ παραπάνω ιςτορία αποτυπϊνει παράλλθλα ακόμθ ζναν λόγο για τθν 

επιβολι τθσ απομάκρυνςθσ των χωρικϊν απ’ τα διάφορα τελετουργικά δρϊμενα, 

κακϊσ οι κρθςκευτικζσ αργίεσ κεωρικθκαν χαμζνεσ μζρεσ εργαςίασ. Στο  

εορτολόγιο των «παραδοςιακϊν» κοινοτιτων αρκετζσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ 

ταυτίηονταν με τθν αποχι απ’ τθν δουλειά, κακϊσ το αντίκετο κεωροφνταν 

αμαρτία, ενϊ οι πιςτοί όφειλαν τισ θμζρεσ εκείνεσ να αποδίδουν τιμζσ ςτουσ 

Αγίουσ(βλ. Μζγασ: 2012). Ζτςι οι μθχανιςμοί του κακεςτϊτοσ απ’ τθ μια 

απομακρφνουν τουσ κατοίκουσ απ’ τισ ςυλλογικζσ τελετζσ που εκφράηουν 
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κοινωνικζσ και κρθςκευτικζσ δομζσ ενόσ προγενζςτερου κόςμου και παράλλθλα 

ενιςχφουν μια νζα κοςμοαντίλθψθ για τθν ςχζςθ των κατοίκων με τθν γθ τουσ, που 

τίκεται ςτο επίκεντρο τθσ εγχϊριασ παραγωγισ. 

Θ ςυλλογικι εργαςία κατά ομάδεσ, όπου τα άτομα δροφςαν ανταγωνιςτικά 

μεταξφ τουσ, ςτοχεφοντασ ςτθν μεγαλφτερθ παραγωγι και ςτθν κάλυψθ τθσ 

προκακοριςμζνθσ «νόρμασ» για να κερδίςουν επιπλζον χρθματικό ποςό ι κάποιο 

«πολφτιμο» αντικείμενο(π.χ. τθλεόραςθ) δθμιοφργθςε νζεσ παραγωγικζσ ςχζςεισ, 

αντίκετεσ προσ τισ κοινωνικζσ δομζσ των κοινοτιτων. Ραράλλθλα, θ εντατικοποίθςθ 

τθσ παραγωγισ και θ εξαντλθτικι εργαςία ςτα χωράφια υπό το ςκεπτικό τθσ 

καλλιζργειασ «ςοςιαλιςτικισ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ» και βζβαια όςο το δυνατόν 

μεγαλφτερθσ παραγωγισ, δεν ζδιναν χϊρο και χρόνο για πολλζσ διεξόδουσ και 

ςυλλογικι διαςκζδαςθ των κατοίκων(Μπάρκασ,2003:246-250). Σφμφωνα με τον 

Gramsci122, ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ επθρεάηει εξωτερικά με ανταμοιβζσ και ποινζσ 

αντίςτοιχα, αλλά αςκεί και ζντονθ επίδραςθ πάνω ςτα άτομα εςωτερικά, αφοφ 

μεταπλάκει τα πιςτεφω του ατόμου ςτο πλαίςιο τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ. 

Ορμϊμενοσ απ’ το ζργο του Bourdieu, κα προςζκετα πωσ αυτζσ οι «πίςτεισ» πλζον 

γίνονται κομμάτια του habitus των ανκρϊπων,  με ςκοπό τθν επιβίωςθ ςε μια νζα 

τάξθ πραγμάτων.  

«Ηϊα  ιμαςταν μωρζ. Σαν τα ηϊα. Σφρε για δουλειά ςτθν κοπερατίβα ςφρε και τθ 

νφχτα ςτισ αποκικεσ. Και γφρα ςπίτι και το ςτόμα κλειςμζνο, γιατί άμα ιλεγεσ και 

τίποτα ωυλακι»(Σοωία Τςιάβου, Αλφκου) 

Μάλιςτα, τα τραγοφδια και οι αφθγιςεισ κρφλων και παραμυκιϊν, όπωσ 

ςυνθκίηονταν ςτα νυχτζρια για να «ςϊςει» θ δουλειά, ζδωςαν τθν κζςθ τουσ ςτθν 

ανάγνωςθ προπαγανδιςτικϊν εφθμερίδων ςτα αλβανικά από «ινςτροφκτορεσ» του 

κόμματοσ, τι και αν ιδιαίτερα οι γυναίκεσ δεν γνϊριηαν καν τθν γλϊςςα.  Ζτςι 

επικαιροποιείται θ αναφορά του Williams (1977: 212) πωσ θ θγεμονία είναι μια 

ςυνεχισ διαδικαςία, όπου οι θγεμονεφοντεσ οφείλουν ςυνεχϊσ να τθν ανανεϊνουν 

και να τθν επιβεβαιϊνουν, ενϊ ταυτόχρονα ςυναντοφν αντιςτάςεισ και 

                                                      
122

 T. Eagleton, «Οι ζννοιεσ τθσ ιδεολογίασ και τθσ θγεμονίασ ςτον Γκράμςι », Οὐτοπία 11 (1994), ςελ. 
53-65. 
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αμφιςβθτιςεισ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με τον Φουκϊ(1979:16), θ εξουςία αςκείται 

μάλλον παρά κατζχεται.  

«Και ςου λζει άμα τουσ αωαιρζςω τισ εκκλθςίεσ και ότι άλλα ιδρφματα υπάρχουν 

κρθςκευτικά, κα τουσ μείνει μόνο αυτό που μζνει ςτθν ψυχι τουσ. Δεν κα 

οργανϊνονται, γιατί εκεί γίνονταν πανθγφρια, είχαν μια δφναμθ. Είχαν μια 

αγανάκτθςθ; Κα τθν είχαν από κοινοφ. Ενϊ όταν πασ δουλεφεισ, δεκαπζντε ϊρεσ 

ςτον ςυνεταιριςμό, δεν ζχεισ γνϊμθ για άλλα πράγματα εκτόσ απ’ τθν  επιβίωςθ και 

ζνα κομμάτι ψωμί που κα πάρεισ. Αυτό ικελε αυτόσ.»(Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου) 

 

Ο «ταξιάρχοσ» τθσ ομάδασ εργαςίασ διάβαηει εφθμερίδα ςε χωρικζσ που κερίηουν. 

 

Στισ 11 Νοζμβρθ του 1975, εκδίδεται ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβζρνθςθσ το 

διάταγμα υπ’ αρικμόν 5339 «Ρερί αλλαγισ των ακατάλλθλων ονομάτων και 

επωνφμων: επί ςκοπϊ όπωσ διαωυλαχκϊςι και ενιςχυκϊςιν αι προοδευτικαί και 

εκπολιτιςτικαί παραδόςεισ και δοκϊςιν ονόματα και επϊνυμα με υγιζσ πολιτικό-

ιδεολογικό και θκικό περιεχόμενον»(Γ.Ραπαδόπουλοσ,1981:248), κακϊσ και θ 

απόφαςθ για τθν αλλαγι ονομάτων διαφόρων οικιςμϊν. Με το άνωκεν διάταγμα, 

το κακεςτϊσ προζβθ ςε μετονομαςίεσ χωριϊν και πόλεων που είχαν ελλθνικά ι 

χριςτιανικά ονόματα, κακϊσ και ονόματα αγάδων που παρζπεμπαν ςτο οκωμανικό 

παρελκόν. Ζτςι, για παράδειγμα (Καλλιβρετάκθσ,1995) ςτθν περιοχι του Βοφρκου, 

οι Άγιοι Σαράντα μετονομάςτθκαν ςε Sarandi, το Καινοφργιο ςε Vurgu iri(Νζοσ 
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Βοφρκοσ) και το Χαντιραγα ςε Λευτζρθ Τάλλιου123, ενϊ παράλλθλα οι κάτοικοι 

υποχρεϊκθκαν να δίδουν αλβανικά ονόματα ςτα παιδιά τουσ, ι πολλζσ φορζσ 

ονόματα που παρζπεμπαν ςε κομμουνιςτζσ θγζτεσ, από μια λίςτα με εγκεκριμζνα 

ονόματα που υπιρχε ςε κάκε λθξιαρχείο. Αυτό είχε πολλζσ φορζσ ωσ ςυνζπεια οι 

κάτοικοι να αποκαλοφν κάποιον με διαφορετικό όνομα απ’ το εγγεγραμμζνο ςτο 

λθξιαρχείο.  

 Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανζσ ςε αςτικά κζντρα εκτόσ τθσ 

«μειονοτικισ ηϊνθσ», κακϊσ οι μεικτοί γάμοι και θ αλλαγι εκνικότθτασ με ςκοπό 

τθν εφρεςθ καλφτερθσ κζςθσ εργαςίασ και προσ αποφυγι του ρατςιςμοφ, 

αποτελοφςαν ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ. Οι μεικτοί γάμοι, με τθν παρότρυνςθ μάλιςτα 

του κακεςτϊτοσ, ςτόχευαν ςτθν αφομοίωςθ των «μειονοτικϊν» ςτθν νζα αλβανικι 

ταυτότθτα(Δ. Χριςτόπουλοσ, 2003: 127), κακϊσ θ απαγόρευςθ του κρθςκευτικοφ 

γάμου και θ επιβολι του αντίςτοιχου πολιτικοφ δθμιουργοφςαν το κατάλλθλο 

πλαίςιο πραγμάτωςθσ επιγαμιϊν μεταξφ των εκνοτικϊν ομάδων. Στα χωριά βζβαια 

το φαινόμενο των μεικτϊν γάμων, ιδιαίτερα μεταξφ αλλοκριςκων, ιταν ςπάνιο 

φαινόμενο και ςυνικωσ θ εξωγαμία των γυναικϊν ςυνδζονταν με τθν  αδυναμία 

ςφναψθσ γάμου εντόσ τθσ κοινότθτασ, εξαιτίασ ςοβαρϊν προβλθμάτων υγείασ ι 

ιςτορικοφ «ανικικθσ» ςυμπεριφοράσ. 

 

«Τι ςχζςεισ είχατε με τα αλβανοχώρια;» 

«Επί Εμβζρθ ςτακεροποιικθκαν. Δεν μποροφςεσ να κάνεισ αλλιϊσ. Ραντρεφτθκαν. 

Ριρανε οι μειονοτικοί αλβανίδεσ, οι μειονοτικζσ Αλβανοφσ. Ο Ενβζρθσ είχε ζνα 

ςφνκθμα, θ νεολαία πρζπει να πάει εκελοντικά να δουλζψει ςε ςιδθροδρομικζσ 

γραμμζσ, ςε κτιρια που γζνονταν. Για να γνωριςτεί ο νζοσ με τθ νζα. Το’ χε 

μπαςμζνο μζςα να ςβιςει θ μειονότθτα.» 

«Εδώ τ’ Αλφκου ζςτειλε παιδιά ςε Αλβανικό χωριό ζξω;» 

«Εδϊ κάτι κοπζλεσ, κάτι ςακάτεσ ζτςι. Ιταν δυο περιπτϊςεισ. Άλλοσ δεν ιταν 

κανζνασ.»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου) 

                                                      
123

  Ο Λευτζρθσ Τάλλιοσ ιταν επικεφαλισ των ελλθνικϊν μειονοτικϊν ομάδων που ςυμμετείχαν ςτθν 
αντίςταςθ κατά των Ναηί ςτο πλευρό του Αλβανικοφ ΕΑΜ, ενϊ αποτζλεςε βαςικό ςτζλεχοσ ςτο 
ςυνζδριο τθσ Μεμόραχθσ. Ανακθρφχτθκε απ’ το κακεςτϊσ Χότηα «Ιρωασ του Λαοφ», εξυπθρετϊντασ 
το αφιγθμα περί κοινοφ «μαχθτικοφ» παρελκόντοσ μεταξφ Αλβανϊν και «μειονοτικϊν». 
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Η καταςκευή τησ μουςικοχορευτικήσ «παράδοςησ»: 

Χοροεςπερίδεσ, κρατικέσ γιορτέσ και φολκλορικά φεςτιβάλ ςτην 

«ςοςιαλιςτική οικοδόμηςη». 

 

Με τθν απαγόρευςθ τθσ κρθςκείασ και των επιμζρουσ λατρευτικϊν εκδθλϊςεων 

ςτθν Αλβανία, το νζο κακεςτϊσ καταςκευάηει μια ςειρά από νζεσ γιορτζσ και 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ για να καλφψουν το κενό που προζκυψε με τθν 

υποχϊρθςθ των  κρθςκευτικϊν πανθγυριϊν.  Τθν κζςθ των κρθςκευτικϊν 

πανθγυριϊν λαμβάνουν γιορτζσ  που ςχετίηονται με τθν ίδρυςθ τοπικϊν 

ςυνεταιριςμϊν, τθν αποξιρανςθ ελϊν ι τθν ολοκλιρωςθ αγροτικϊν εργαςιϊν, ενϊ 

κυρίαρχεσ είναι οι εκνικζσ επζτειοι για τθν ανακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ ςτθν 

Αλβανία ι τθν απόδοςθ τιμϊν ςε παρτιηάνουσ του «εκνικοαπελευκερωτικοφ 

αγϊνα». 

 Το Αλφκου ςυμμετείχε κυρίωσ ςε τρεισ τοπικζσ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ μετά 

τθν κατάργθςθ των κρθςκευτικϊν πανθγυριϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ του κζρου των 

ςιτθρϊν ςτα τζλθ του Λοφνθ γιόρταηε ο ενιαίοσ ςυνεταιριςμόσ Αλφκου τθν 

αποξιρανςθ του κάμπου. Θ γιορτι του ςυνεταιριςμοφ γίνονταν ςτθν τοποκεςία 

«Μπατηζλια» ςτο χωριό Τςαοφςι, όπου υπιρχε ανοιχτόσ χϊροσ και αρκετά δζντρα 

κάτω απ’ τα οποία ςτινονταν κοινό γεφμα και χορόσ κατά παρζεσ. Τον Αφγουςτο θ 

κοινότθτα ςυμμετείχε ςε εορταςμοφσ ςτο χωριό Λιβαδειά(Χότηα) και ςτθν περιοχι 

Κεολόγου, που μετονομάςτθκε απ’ το κακεςτϊσ ςε «Ραρτιηάνι». Εκεί αποδίδονταν 

τιμζσ ςε πεςόντεσ του μετϊπου, ενϊ μετά το πζρασ των ομιλιϊν ςτινονταν 

πανθγφρι με τθν ςυμμετοχι μουςικϊν απ’ το Δζλβινο.   

 

«Γζνονταν ςτο Μπουάηι, ςτο Βαγγαλιάτι. Στο παρτιηάνι εδϊ ςτο Κεολόγο και ςτο 

Τςαοφςι ςτα Μπατηζλια. Οι θμερομθνίεσ ιταν κινθτζσ. Δεν ιταν ςυγκεκριμζνεσ. 

Πποτε τελειϊναν τα ςτάρια. Εδϊ ςτα Μπατηζλια το γιόρταηε το κράτοσ. Πποτε 

τελειϊναν τα ςτάρια από κζρο, για να μθν ζχουν δουλειά, τότεσ το κάνανε. 15 

Κερτι, 20 Κερτι. Ενϊ ςτο Μπουγάηι, το ωζραν απ’ το Μπουάηι, το ωζραν ςτθ 

Λιβαδειά τον Αφγουςτο. Εκεί ιταν για τθν απελευκζρωςθ του κράτουσ, με 

κατάλαβεσ; Τα κάνε το κράτοσ, γιατί είχε νικιςουν οι παρτιηάνοι. Τα λζγαν αυτοί. 

Και ςτο Κεολόγο για ταφτο.»(Λευτζρθσ Ραππάσ, Αλφκου) 
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Σφμφωνα με τισ αφθγιςεισ, θ ςυμμετοχι των κατοίκων ιταν μαηικι, παρ’ ότι 

δεν φαίνεται να υπιρχε εξαναγκαςμόσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν διοργάνωςθ. 

Άλλωςτε, με τθν κατάργθςθ των κρθςκευτικϊν πανθγυριϊν, οι γιορτζσ αυτζσ 

αποτζλεςαν τθν μόνθ διζξοδο για διαςκζδαςθ. Ραρά το ζντονο προπαγανδιςτικό 

κλίμα και τθν προαγωγι τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ ωσ υπζρτατθσ αξίασ του 

«ςοςιαλιςτικοφ ανκρϊπου», οι κάτοικοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται αυτζσ τισ 

γιορτζσ ωσ κομμάτι τθσ πολιτιςμικισ τουσ ταυτότθτασ. Θ απάντθςθ «ιλεγαν 

αυτοί…», ςτο ερϊτθμα ποια ιταν θ αφορμι των εορταςμϊν, ιταν ςτερεοτυπικι 

ζκφραςθ όλων όςων ςυμμετείχαν ςτθν ςυηιτθςθ. Οι κάτοικοι δεν φαίνεται να 

κεωροφν αυτοφσ τουσ εορταςμοφσ «δικοφσ τουσ», ανάλογουσ με τα πανθγφρια ςτθν 

μνιμθ των πολιοφχων Αγίων τθσ κάκε κοινότθτασ, ενϊ ο τρόποσ μου μιλοφν για το 

πλαίςιο αυτϊν των εορταςμϊν εκφράηει τθν «επιβολι» τουσ από τα πάνω. Οι ίδιοι 

φαίνεται να μθν γνωρίηουν καλά το αφθγθματικό πλαίςιο των ςοςιαλιςτικϊν 

γιορτϊν και θ ςυμμετοχι τουσ εκεί δεν είχε περαιτζρω ςυμβολικζσ προεκτάςεισ, 

παρά μόνο φαίνεται να αποτελοφςαν αφορμζσ για ξεκοφραςθ απ’ τθν εργαςία και 

ςυλλογικι διαςκζδαςθ. 

 

-«Δθλαδι τι γλζντια γίνονταν μετά που χάλαςαν τισ εκκλθςίεσ;» 

-«Ιταν πανθγφρια που ιλεγαν αυτοί. Ρου ξζρω πωσ τα λεγαν. Εγϊ ςάματι ζχω 

γνϊμθ. .. Στο Μπουάηι που πιγαιναμε. Αυτό που γζνονταν ςτο Μπουάηι, κάποιοσ 

είχε ωφγει.. Ιταν ςτθν άκρθ ςτο ςφνορο μο το Μπουάηι(..)Είχανε ωφγει άνκρωποι τθ 

νφχτα και το ςικωςαν απ’ το Μπουάηι, το ωζραν ςτου Πτηα. Κατάλαβεσ;» 

-«Και τι γιόρταηαν ς’ αυτζσ τισ γιορτζσ;» 

-«Τι γιόρταηαν μο; Ιλεγαν αυτοί πωσ κάποιοσ είχε ςκοτωκεί ςτον πόλεμο.» 

-«Και τώρα ςασ υποχρζωναν να πθγαίνατε ς’ αυτζσ τισ γιορτζσ;» 

-«Πχι δεν μασ υποχρζωναν. Οι νζοι πιγαιναν μωρζ παιδί μου. Εμείσ πθγαίναμε και 

ςτα ποδάρια ςτο Μπουάηι ςτο ςφνορο ςου λζω.» 

-«Θζλω να πω, ςασ ζλεγαν ότι πρζπει να πάτε οπωςδιποτε;» 

-«Ε δεν ς’ απαγόρευε κανζνασ, ι ςφρε ι μθ πάνεισ. Αλλά οι νζοι πιγαιναν. Μθν 

είχαμε τίποτα άλλο. Κείνο ιταν.»(Σοωία Τςιάβου, Αλφκου) 
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Ζκδθλο είναι, ότι οι νζοι εορταςμοί ςτθρίχκθκαν ςε δυο κεντρικοφσ άξονεσ. 

Απ’ τθ μια, διοργανϊνονται γιορτζσ ςυνυφαςμζνεσ με τθν «εργαςία» που 

προβάλλεται αφθγθματικά απ’ το κακεςτϊσ ωσ ο μόνοσ δρόμοσ για τθν καταςκευι 

του νζου ςοςιαλιςτικοφ κόςμου και απ’ τθν άλλθ κακιερϊνονται εκνικζσ επζτειοι 

που ταυτίηουν τθ νζα αλβανικι ταυτότθτα με τθν παρτιηάνικθ αντίςταςθ, κζτοντασ 

ςτο επίκεντρο το πρόςωπο του Χότηα. Οι ςθμαντικότερεσ εκνικζσ γιορτζσ ιταν θ 

ίδρυςθ του αλβανικοφ ζκνουσ κράτουσ(28/11/1912), θ ίδρυςθ του Κομμουνιςτικοφ 

Κόμματοσ Αλβανίασ(8/11/1941), θ απελευκζρωςθ τθσ Αλβανίασ μετά τον Β’ 

Ραγκόςμιο πόλεμο(29/11/1944), αλλά και οι γιορτζσ τθσ Ρρωτοχρονιάσ και τθσ 

Ρρωτομαγιάσ. Ππωσ φαίνεται, επίκεντρο των νζων εκνικϊν μφκων που 

αναπαριγαγε το κακεςτϊσ ιταν ο παρτιηάνικοσ αγϊνασ του Κομμουνιςτικοφ 

Κόμματοσ τθσ Αλβανίασ με πρωταγωνιςτι βζβαια τον Χότηα, που ςφμφωνα με τα 

αφθγιματα του κακεςτϊτοσ ιταν καταλυτικόσ παράγοντασ για τθν απελευκζρωςθ 

τθσ Αλβανίασ. Ο Ενβζρ Χότηα δεν ιταν απλά αντικείμενο τθσ ςοςιαλιςτικισ 

αλβανικισ μυκοπλαςίασ, αλλά και ο κφριοσ δθμιουργόσ των βαςικϊν κειμζνων του 

αλβανικοφ Μαρξιςμοφ-Λενινιςμοφ, αφοφ τα «Άπαντα» , κακϊσ και θ «Λςτορία τθσ 

Αλβανίασ» ιταν ζργα του που διδάςκονταν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ124.  

Θ ταφτιςθ τθσ νζασ εκνικισ ταυτότθτασ τθσ Αλβανίασ με τον απελευκερωτικό 

αγϊνα και τθν «λατρεία» ςτο πρόςωπο του Χότηα, οδθγεί ςτθν ςτράτευςθ τθσ 

λαογραφίασ ςτθν καλλιζργεια ενόσ νζου «φολκλόρ» τθσ «ςοςιαλιςτικισ 

οικοδόμθςθσ» και ςτθν επιλογι μεταξφ «καλϊν» και «κακϊν» 

παραδόςεων(Νιτςιάκοσ,2010:111). Στθν βάςθ αυτι προωκοφνται κυρίωσ τα 

ςτοιχεία που επικυρϊνουν τθν όςμωςθ μεταξφ Ελλινων και Αλβανϊν, ενϊ 

αποκρφπτονται όςα διαφοροποιοφν τισ δυο ομάδεσ. Θ διαχείριςθ του «λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ» και όλων των επιμζρουσ κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, περνά ςτθν 

δικαιοδοςία του τοπικοφ πολιτιςτικοφ κζντρου που υπάρχει ςε κάκε κοινότθτα. 

Κάκε Σάββατο, θ τοπικι «κουλτοφρα» ι ςπίτι του πολιτιςμοφ όπωσ αποκαλοφνταν 

τα πολιτιςτικά κζντρα, οργάνωνε χοροεςπερίδεσ για τθν διαςκζδαςθ των κατοίκων, 

ενϊ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα οργανϊνονταν διάφορα φολκλορικά φεςτιβάλ.  

                                                      
124

 Α. Στάντισ, «Ο ρόλοσ του Ενβζρ Χότηα ςτθν ανάπτυξθ των ςοςιαλιςτικϊν αλβανικϊν μφκων», 
Αλβανικζσ Ταυτότθτεσ, Ραπαηιςθ, 2012, ςελ 196-214 
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Στα φεςτιβάλ αυτά ςυμμετείχαν χορευτικοί όμιλοι που ςυγκροτοφνταν από 

κατοίκουσ κάκε κοινότθτασ, με επικεφαλισ δαςκάλουσ ι κομματικά ςτελζχθ τθσ 

τοπικισ οργάνωςθσ. Το πρϊτο εκνικό φεςτιβάλ ςτθν Αλβανία λαμβάνει χϊρα τον 

Νοζμβρθ του 1949 ςτο πλαίςιο εκνικϊν εορταςμϊν ςτθν πόλθ των Τιράνων, πόλθ 

ταυτιςμζνθ με τθν νίκθ των παρτιηάνων και τθν ανακιρυξθ τθσ απελευκζρωςθσ, 

ενϊ το επόμενο οργανϊκθκε μετά από 10 χρόνια τον Οκτϊβρθ του 1959. Το 1968 

κακιερϊνεται το εκνικό φεςτιβάλ Αργυροκάςτρου, το οποίο λάμβανε χϊρα κάκε 5 

χρόνια ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ των γενεκλίων του Χότηα ςτθν γενζτειρά του125. 

Στο εκνικό φεςτιβάλ εκπροςωποφνταν όλεσ οι επαρχίεσ τθσ χϊρασ, ενϊ θ επιλογι 

των χορευτικϊν ομίλων που κα ςυμμετείχαν από κάκε νομαρχία γίνονταν από 

επιτροπζσ με βάςθ τθν παρουςία του κάκε ομίλου ςε αντίςτοιχα τοπικά φεςτιβάλ. 

Θ ομάδα που κα κατακτοφςε τθν πρϊτθ κζςθ ςτο εκνικό φεςτιβάλ κζρδιηε ζνα 

ταξίδι ςε κάποια αντίςτοιχθ διοργάνωςθ του εξωτερικοφ.  

Σφμφωνα με τον Κϊςτα Λϊλθ, εκνομουςικολόγο και ερευνθτι του 

θπειρϊτικου πολυφωνικοφ τραγουδιοφ, θ καλλιτεχνικι επιτροπι των φεςτιβάλ 

αποτελοφνταν από ζναν χορογράφο, ζναν ςκθνοκζτθ, ζναν εκνογράφο και ζναν 

μουςικό επιμελθτι. Θ ςυμμετοχι εκνογράφων κυρίωσ του ακαδθμαϊκοφ χϊρου, 

υποδθλϊνει και τθν άμεςθ ςχζςθ τθσ αλβανικισ λαογραφίασ με τθν παραγωγι 

φολκλορικϊν αναπαραςτάςεων, ςτοχεφοντασ ςτθν διαμόρφωςθ του λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ μζςα ςτο πλαίςιο των νζων προςταγμάτων του κακεςτϊτοσ. Μάλιςτα, 

ςτο πανεπιςτιμιο υπιρχε ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ για τθν διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων ςτα ςοβιετικά πρότυπα, ενϊ ο κομματικόσ παράγοντασ ζπαιηε 

καταλυτικό ρόλο ςτθν τελικό αποτζλεςμα. Στθν ςυηιτθςι μασ για τα κριτιρια που 

ζκετε και τον τρόπο που αξιολογοφςε θ επιτροπι, ο ίδιοσ με διαβεβαίωςε πωσ το 

αιςκθτικό καλλιτεχνικό κριτιριο ιταν το ςθμαντικότερο, ενϊ τόνιςε τθν ςθμαςία 

τθσ πιςτισ απόδοςθσ τθσ «αυκεντικισ παράδοςθσ» του τόπου. 

 «Κοίταξε, εγϊ είχα προςωπικά το καλλιτεχνικό κριτιριο, βαςιηόμενοσ με ότι 

γνϊριηα εγϊ ςτθν τοπικι παράδοςθ. Δθλαδι, να’ταν το πιο ςωςτό και το πιο 

αυκεντικό. Να είναι πιςτό ςτθν παράδοςθ. Πχι μείγματα ζτςι εμωάνιςθσ, ότι κάτι 

                                                      
125

 V. Tole, Encyclopaedia of Albanian Iso-Polyphony: A Masterpiece of the Oral and Intangible 
Heritage of Mankind, USA, 2014 
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κάνουμε. Ρροςπακοφςα να βγάλω το πιο ςθμαντικό. Στο χορό δεν μου βγαίνε 

κανζνασ μπροςτά να μου πει γιατί το κάνεσ ζτςι. Στθν οργανικι μελωδία, ξανά δεν 

μπόρεςε να μου βγει κανείσ μπροςτά. Το γνϊριηα το φωοσ και το ικοσ τθσ 

περιοχισ.»(Κϊςτασ Λϊλθσ, εκνομουςικολόγοσ) 

 Ραρ’ ότι τονίηεται θ ςθμαςία τθσ «αυκεντικότθτασ», που παραπζμπει 

βζβαια ςε μια ςτατικι προςζγγιςθ του μουςικοχορευτικοφ φαινομζνου, 

παρακολουκϊντασ το φφοσ των φολκλορικϊν παρουςιάςεων, αντιλαμβάνεται 

κανείσ τθν ιςχυρι επιρροι απ’ τθν χορογραφικι ςχολι του Igor Moiseyev. Ο 

Moiseyev ωσ απόφοιτοσ τθσ ςχολισ μπαλζτου «Μπολςόι», κακόριςε τισ 

χορογραφικζσ δθμιουργίεσ των ςοβιετικϊν ςυγκροτθμάτων, δθμιουργϊντασ ζνα 

κράμα μεταξφ παραδοςιακοφ και ζντεχνου χοροφ, που επικράτθςε ςε όλεσ τισ 

χϊρεσ του Ανατολικοφ μπλοκ, αλλά και ςτθν Ελλάδα με τισ λεγόμενεσ ςουίτεσ 

χοροφ(Λουντηάκθ: 2003). Λδιαίτερα ςτισ πρϊτεσ φολκλορικζσ παρουςιάςεισ του ’50 

και του ’60 ςτα φεςτιβάλ των Τιράνων, βλζπει κανείσ τθν τυποποίθςθ των κινιςεων, 

κακϊσ και τισ λαβζσ και τθν ςτάςθ του ςϊματοσ των χορευτϊν που κυμίηουν 

μπαλζτο. Αντικζτωσ ςτο πρϊτο φεςτιβάλ του 1949 οι ομάδεσ των «ντόπιων» 

χωρικϊν φαίνεται να κινοφνται περιςςότερο ελεφκερα. 

 Το διαγωνιςτικό κομμάτι του φεςτιβάλ προχπζκετε τον εντυπωςιαςμό τθσ 

επιτροπισ, των κεατϊν αλλά και του Χότηα, ο οποίοσ βριςκόταν ςε περίοπτθ κζςθ 

ςτον χϊρο, ενϊ θ φωτογραφία του δζςποηε παράλλθλα ςε γιγαντοαφίςα πάνω ςτθν 

ςκθνι. Ραρακολουκϊντασ κανείσ το οπτικοακουςτικό υλικό απ’ τα φεςτιβάλ του 

Αργυροκάςτρου, βλζπει τθν επιρροι των «μειονοτικϊν» ομίλων απ’ τουσ 

αντίςτοιχουσ αλβανικοφσ, όπου αναδεικνφουν χορευτικά ζνα φφοσ με ζντονεσ 

κινιςεισ. Βακιά μαηικά κακίςματα και ψθλά πθδιματα ςτον αζρα δεν κυμίηουν ςε 

τίποτα τουσ αργόςυρτουσ πάνδθμουσ χοροφσ ςτισ αντίςτοιχεσ κοινότθτεσ, αλλά 

καταςκευάηουν επί ςκθνισ τθν «ςοςιαλιςτικι ποιθτικι του ανδριςμοφ», που, 

ςφμφωνα με το κακεςτϊσ, εδράηεται ςτθν πολεμικι αρετι. Οι χορογραφίεσ αυτζσ, 

που ςυνικωσ επιτελοφνταν υπό τουσ ιχουσ του «Μενοφςθ» ι μιασ διαςκευαςμζνθσ 

εκδοχισ των «Βελτςιςτινϊν κλεφτϊν», ιταν απομιμιςεισ αντίςτοιχων αντρικϊν 

χορϊν των αλβανικϊν ομίλων, όπωσ του χοροφ «Δζβολθ» ι τθσ «Τςάμικθσ» 

εκδοχισ του «Οςμαντάκα». 
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 Σφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο των εκνικϊν φεςτιβάλ, κάκε επαρχία 

ςυμμετείχε αναδεικνφοντασ τθν τοπικι μουςικοχορευτικι τθσ ταυτότθτα, που 

νοοφνταν ωσ μια τοπικι ζκφανςθ του ενιαίου εκνικοφ πολιτιςμοφ. Ραρά ταφτα, ςτα 

εκνικά φεςτιβάλ θ ελλθνικι μειονότθτα εκπροςωποφνταν κατά βάςθ από 

ςυγκροτιματα τθσ Δερόπολθσ τθσ νομαρχίασ Αργυροκάςτρου, κακϊσ θ Δρόπολθ 

κεωροφνταν θ κατεξοχιν «μειονοτικι ηϊνθ», ενϊ θ φορεςιά τθσ αποτελοφςε τθν 

εκνικι ενδυμαςία τθσ Αλβανίασ και χρθςιμοποιοφνταν ςε όλεσ τισ διοργανϊςεισ του 

εξωτερικοφ. Θ περιοχι του Βοφρκου που ενταςςόταν ςτθν νομαρχία Αγίων Σαράντα 

ςυμμετείχε μόνο μια φορά με εκπροςϊπουσ απ’ το Φοινίκι, τθν Τςοφκα και το 

Τςαοφςι. Ζτςι, θ νομαρχία Αγίων Σαράντα εκπροςωποφνταν κυρίωσ από 

χορευτικοφσ ομίλουσ αλβανόφωνων χωριϊν. Μάλιςτα εκτιμϊ πωσ το Φοινίκι και θ 

Τςοφκα δεν επιλζχκθκαν τυχαία, κακϊσ θ πλθκυςμιακι παρουςία αρκετϊν 

αλβανόφωνων αλλά και μουςουλμάνων τςιγγάνων  ςτουσ οικιςμοφσ λειτοφργθςε 

ωσ το ιδανικό παράδειγμα για τθν καταςκευι τθσ νζασ εκνικισ ταυτότθτασ.  

Το Αλφκου, ωσ «αντιδραςτικό» χωριό, εξαιτίασ τθσ ςυμμετοχισ των κατοίκων 

του ςτισ αυτονομιςτικζσ ομάδεσ το 1943, αλλά και λόγω τθσ πλθκϊρασ 

φυλακιςμζνων και «κουλάκων», ιταν ςχεδόν αποκλειςμζνο, κακϊσ ςυμμετείχε 

μόνο ςτα τοπικά φεςτιβάλ και δεν προκρίνονταν ςτθν επόμενθ διαγωνιςτικι φάςθ. 

Σφμφωνα με τον Βαςίλθ Λωάννου, που διετζλεςε υπεφκυνοσ των πολιτιςτικϊν του 

Αλφκου για αρκετά χρόνια, χορευτζσ απ’ το Αλφκου αποκλείονταν και απ’ τισ μεικτζσ 

ομάδεσ που ςυγκροτοφνταν από μζλθ διαφόρων όμορων οικιςμϊν για τθν 

ςυμμετοχι ςτο εκνικό φεςτιβάλ. 

«Ο Βοφρκοσ θ μειονότθτα όλοι μαηί, δυο άτομα απ’ το Φοινίκι, δυο απ’ τθν Τςοφκα, 

δυο απ’ τθν Λεςινίτςα, δυο απ’ τον Βοφρκο, που ςθμαίνει ότι γζνονταν ζνα γκρουπ 

μιξ 30-35 άτομα χρειάηονταν από όλθ τθν νομαρχία. Εμάσ μασ κάλυπτε το Φοινίκι 

και μια χρονιά πάει θ Τςοφκα. Το Φοινίκι ςαν μεγάλο χωριό και ςαν χωριό που είχε 

αλλοιϊςει λίγο τθν γλϊςςα και τθν μιλοφςαν λίγο μιςοαρβανίτικα αυτοί. Ενϊ ιταν 

Λεςινίτςα και πάνω Δίβρθ και  λοιπά, δεν ζχουν αντιπροςωπευκεί ποτζσ. Εμείσ 

ζχουμε ςτείλει δυο παιδιά. Ριγαιναν δυο παιδιά, για χορό, για τραγοφδι. Αλλά 

τελευταία ςτιγμι. Από τα Αλφκου; Πχι μωρζ. Άςε με τουσ Αλυκιϊτεσ. Αυτοί είναι 

όλοι κουλιάκοι, είναι όλοι μπαλίςτεσ. Και τθν τελευταία ςτιγμι τουσ 

τραβοφςαν.»(Βαςίλθσ Λωάννου) 
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Ο Χορευτικόσ όμιλοσ Αλφκου υπό τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου Γιϊργου Χαρίςθ, 1961. Αρχείο 

Γιϊργου Χαρίςθ 

Θ επιλογι και αντίςτοιχα ο αποκλειςμόσ των χορευτϊν γίνονταν όμωσ και 

μζςα ςτο πλαίςιο του τοπικοφ ομίλου, αφοφ ο πολιτικόσ παράγοντασ και θ καλι 

«βιογραφία» αποτελοφςαν ειςιτιριο για τθν ςυμμετοχι κάποιου, ενϊ το 

τραγουδιςτικό ι χορευτικό χάριςμα ζμπαινε πολλζσ φορζσ ςτθν άκρθ. Οι υπεφκυνοι 

των πολιτιςτικϊν επζλεγαν ςε κάκε κοινότθτα μζλθ που δεν είχαν επιβαρθμζνο 

ιςτορικό, ενϊ προΐςταντο του χοροφ όςοι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτο Κόμμα ι είχαν 

ενεργό ςυμμετοχι ςτθν εξουςία.  

 

 «Δεν ζβαναμε εκείνον που τραγουδοφςε και καλά, ςυγκεκριμζνα ο Γιϊργο Χαρίςθσ 

που δεν είχε καλι βιογραωία, βάηαμε τον Βαςίλθ που είχε καλι. Τον βάναμε και 

πρϊτο να χορζψει, να ρίξει το χορό.» (Γιϊργοσ Χαρίςθσ) 

 

«Κζμα βιογραωίασ το χειρότερο πράγμα. Μπορεί να ιταν ζνασ άριςτόσ χορευτισ, 

ζνασ άριςτοσ τραγουδιςτισ, αν είχε τίποτα ζτςι να ιταν ζνασ ςτθ ωυλακι για 

κλεψιά, όχι τίποτα πάνω. Ρολιτικά ηθτιματα δεν τον άωθναν, αν είχε ςυγγενείσ ςτθν 

Ελλάδα, ςτθν Αμερικι. Τον ζβλεπαν με ςτραβό μάτι.»(Κϊςτασ Λϊλθσ) 
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Για τθν υποςτιριξθ των ςκοπϊν τθσ «ςοςιαλιςτικισ οικοδόμθςθσ» 

δθμιουργοφνται παράλλθλα  αρκετά νζα τραγοφδια με βακφ πολιτικό περιεχόμενο. 

Το ποιθτικό τουσ κείμενο χρθςιμοποιεί αρκετά εκφραςτικά μζςα απ’ το δθμοτικό 

τραγοφδι, ενϊ οι μελωδίεσ ταυτίηονται με τα τοπικά θχοχρϊματα τθσ κάκε 

κοινότθτασ. Ζτςι, τα ιςτορικά τραγοφδια που δεν εξυπθρετοφν τθν πολιτιςμικι 

ταφτιςθ των δυο λαϊν, κακϊσ και τα απαγορευμζνα κρθςκευτικά τραγοφδια, 

δίνουν τθν κζςθ τουσ ςε αυτά τθσ νζασ κρθςκείασ του «Χοτηικοφ Αλβανιςμοφ», που 

δθμιουργοφνται από οργανικοφσ διανοοφμενουσ και λογοτζχνεσ, εξυμνοφν τα ζργα 

του κακεςτϊτοσ, αναδεικνφουν τα νζα «ικθ» και βζβαια ζχουν ςαφείσ αναφορζσ 

ςτουσ θρωικοφσ αγϊνεσ των παρτιηάνων. Τα τραγοφδια αυτά τοποκετικθκαν ςτο 

επίκεντρο του μουςικοφ ρεπερτορίου ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, κακϊσ 

προωκικθκαν ςταδιακά ςτισ λαϊκζσ μάηεσ μζςα από χοροεςπερίδεσ και λαϊκά 

φεςτιβάλ. Θ δθμιουργία τζτοιων τραγουδιϊν ταυτίηονταν πολλζσ φορζσ με τθν 

κοινωνικι και επαγγελματικι καταξίωςθ, ζτςι αρκετοί «λόγιοι» ςυμμετείχαν ςτθν 

διαδικαςία ςυγγραφισ τουσ, ςτοχεφοντασ ςε ίδιον όφελοσ. 

«Υμνοφςαμε το κόμμα και τον Ενβζρ, γιατί αλλιϊσ, άμα ικελαμε, μασ ζκοβαν τα 

πόδια. Σίγουρα… Εγϊ ζγραωα τραγοφδια για το κόμμα, τα ζγραωα μόνοσ μου, 

περίμενα εγϊ τϊρα να μου δϊςουν άλλοι; Ζπαιρνα το μερόκαμα μου, χωρίσ να 

κουραςτϊ, κουραηόμουν λίγο με το μυαλό. Κυμάμαι μια ωορά μου λζνε, κα γράψεισ 

ζνα τραγοφδι για το χωριό μασ. Εντάξει, «Αλφκου ωραίο και όμορωο, χωριό μου…», 

ξζρω γω τι ιλεγα τότε, «ςτθν εποχι του κόμματοσ ηεισ ευτυχιςμζνο». Τζτοια ικελαν 

τότεσ, εντάξει ωραία κι όμορωα.» (Β. Λ) 

Το 1978 ο Χότηα, ςε ομιλία του ςτο χωριό Γράψθ τθσ Δερόπολθσ, εγκαινιάηει 

μια νζα περίοδο για τθν «μειονοτικι λαογραφία», αφοφ ο ίδιοσ καλεί τουσ Ζλλθνεσ 

τθσ Αλβανίασ να καταγράψουν και να αναδείξουν τθν τοπικι τουσ παράδοςθ. Το 

1988 μάλιςτα εκδίδεται μια ανκολογία ελλθνικϊν δθμοτικϊν τραγουδιϊν υπό τθν 

επιμζλεια του Βαςίλθ Νίκα126. Το βιβλίο αυτό μζχρι τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ 

κεωροφνταν «ευαγγζλιο» για τθν επιλογι των τραγουδιϊν που κα επιτελοφνταν ςε 

όλεσ τισ δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ. Απ’ τα 312 τραγοφδια, τα 94 ανικουν ςτισ νζεσ 

κατθγορίεσ του «απελευκερωτικοφ αγϊνα» και τθσ «νζασ ςοςιαλιςτικισ ηωισ», ενϊ 

                                                      
126

 Β. Νίκα, Τα τραγοφδια τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ, Τίρανα, 1988. 
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πολλά απ’ τα δθμοτικά τραγοφδια τθσ περιοχισ εμφανίηονται παραλλαγμζνα ςτο 

πλαίςιο του ςοςιαλιςτικοφ ςυςτιματοσ127. Στο προλογικό ςθμείωμα του Φϊτθ 

Μάλλιου(1988:7) αναφζρεται: «Ραραμερίςτθκαν τα επθρεαςμζνα απ’ τθν 

μικροαςτικι ψυχολογία τραγοφδια, κτιμα αυτά μιασ μειοψθωίασ ωορζων τζτοιασ 

ψυχολογίασ, τραγοφδια χωρίσ κοινωνικι ωωελιμότθτα ι που αντιπροςωπεφουν 

νοοτροπίεσ, οι οποίεσ δεν αποτελοφν χαρακτθριςτικό γνϊριςμα.» 

Σφμφωνα με το υπάρχον οπτικοακουςτικό υλικό128 του εκνικοφ φεςτιβάλ 

Αργυροκάςτρου, κατά κφριο λόγο οι  ομάδεσ τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ 

ςυμμετείχαν με οργανικά κομμάτια, λειαίνοντασ ζτςι τθν γλωςςικι διαφοροποίθςθ, 

και ιδιαίτερα με διαςκευζσ δθμοτικϊν μελωδίων, όπωσ επικράτθςαν μζςα απ’ τθν 

κρατικι ραδιοφωνία, απ’ τθν ορχιςτρα του Κωμά Μάντθ. Τα φωνθτικά τραγοφδια 

που επιλζγονταν ιταν τισ περιςςότερεσ φορζσ τραγοφδια που υμνοφςαν το 

πρόςωπο του Χότηα, άλλωςτε ιταν υποχρεωτικό κάκε ομάδα να ζχει εντάξει ςτο 

ρεπερτόριό τθσ ζνα τζτοιο τραγοφδι για τα γενζκλια του θγζτθ, ενϊ πολλζσ φορζσ 

αυτά τραγουδιοφνταν και ςτισ δυο γλϊςςεσ. Στθν εμφάνιςθ των μειονοτικϊν 

χωριϊν του Βοφρκου το 1985, που ςυμμετείχαν κάτοικοι απ’ τθν Τςοφκα και το 

Τςαοφςι, επιτελζςτθκε το γνωςτό τραγοφδι του γάμου «ζβγα μάνα δεσ τον ιλιο» με 

γφριςμα ςε ςτρωτό πωγωνίςιο, ενϊ ςτθν ςυμμετοχι ςτο εκνικό φεςτιβάλ του 1988 

επιτελζςτθκε ζνα τραγοφδι, ωσ κεατρικό ςκετσ, με ςτίχουσ και ςτισ δυο γλϊςςεσ και  

τίτλο «ο χορόσ τθσ Γκόλφωσ. Θ βαςικότερθ χορευτικι ςουίτα που ςυναντά κανείσ 

ςτισ «μειονοτικζσ» ςυμμετοχζσ αποτελείται από οργανικζσ μελωδίεσ απ’ τα γνωςτά 

πεντάςθμα τραγοφδια «Κωςταντάκθσ» ι «Αλεξάνδρα» με τον τίτλο «πουλάκι», με 

γφριςμα ςε «τςακιςτό» και «ριχτό ςτα τρία». 

Ταυτόχρονα, προωκείται ςυςτθματικά το πολυφωνικό τραγοφδι και θ 

δθμιουργία ομίλων πολυφωνικοφ τραγουδίςματοσ, υπό τθν κακοδιγθςθ δαςκάλων 

ωδικισ. Θ ειδικι αυτι κατθγορία τραγουδίςματοσ, που ςυναντάται κυρίωσ ςτθν 

περιοχι τθσ Νότιασ Αλβανίασ, χρθςιμοποιικθκε προπαγανδιςτικά απ’ το κακεςτϊσ 

καλλιεργϊντασ τθν αντίλθψθ περί επιρροισ τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ απ’ τθν 

αλβανικι μουςικι παράδοςθ. Ακόμθ και ςιμερα, που θ Αλβανία ζχει κατοχυρϊςει 

πια το πολυφωνικό τραγοφδι ωσ προςτατευόμενο απ’ τθν Unesco ςτοιχείο τθσ 

                                                      
127

 Γ. Ραναγιϊτου, Δεν είμαςτε και εμείσ ωμιοί, Ακινα, 1994, ςελ. 16. 
128

 https://www.youtube.com/channel/UCpxRczC6ROsbly7rU3WUdKQ  

https://www.youtube.com/channel/UCpxRczC6ROsbly7rU3WUdKQ
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παγκόςμιασ κλθρονομιάσ, ςτον δθμόςιο λόγο θ «πολυφωνία» ταυτίηεται με τα 

βιολογικά χαρακτθριςτικά των Αλβανϊν129. Θ ομαδικι ερμθνεία του πολυφωνικοφ 

τραγουδιοφ με ςτομφϊδεσ φφοσ και ζντονθ κεατρικότθτα, ταίριαηε απόλυτα ςτο 

αφιγθμα τθσ «ςοςιαλιςτικισ ομαδικότθτασ», ενϊ ακόμθ και ςιμερα αυτοφ του 

είδουσ θ ερμθνεία αποτελεί κοινό τόπο ςτα διάφορα πολυφωνικά ςυγκροτιματα.  

Στισ μζρεσ μασ, γίνεται αντιλθπτι θ καταλυτικι δράςθ του κακεςτϊτοσ ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ τοπικισ μουςικοχορευτικισ ταυτότθτασ τθσ ελλθνικισ 

μειονότθτασ. Μζχρι τθν δεκαετία του 1960, ςτθν περιοχι του Βοφρκου οι κάτοικοι 

χόρευαν ομαδικά αντιφωνικά τραγοφδια αποδοςμζνα άλλοτε με ομοφωνικό τρόπο 

και άλλοτε με πολυφωνικό. Σφμφωνα με τον Κϊςτα Λϊλθ(2006:28-34), ςτα 

ομοφωνικά τραγοφδια, ζνασ «παρτισ» ι μια ολόκλθρθ ομάδα εκκζτουν ζνα 

μουςικό μοτίβο και φςτερα οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ επαναλαμβάνουν το ίδιο. 

Αντίκετα, ςτα πολυφωνικά τραγοφδια υπάρχει ιεράρχθςθ και απόδοςθ ρόλων 

μεταξφ τθσ ομάδασ(παρτισ, γυριςτισ, κλϊςτθσ, ιςοκράτεσ), όπου ο κάκε ρόλοσ 

αποδίδει διαφορετικά μουςικά μοτίβα. 

 Ραράλλθλα με τα τοπικά τραγοφδια, οι Βουρκάρθδεσ τραγουδοφςαν και 

δθμιουργίεσ του γραμμοφϊνου απ’ τθν Νότια Ελλάδα, κακϊσ και τραγοφδια τθσ 

πρϊιμθσ διςκογραφίασ απ’ τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θπείρου. Με τθν επζλαςθ του 

«ςοςιαλιςτικοφ φολκλόρ», ςτθν περιοχι ςιμερα ζχει επικρατιςει το «πωγωνίςιο» 

φφοσ κακϊσ και τα «δθμοτικοφανι» τραγοφδια τθσ διςκογραφίασ που 

κακιερϊκθκαν με το εμπορικό «label» «Θπειρϊτικο τραγοφδι». Τραγοφδια τθσ 

διςκογραφίασ, όπωσ «Νεραντηοφλα φουντωμζνθ» και «μαντιλι καλαματιανό», 

κακϊσ και θχογραφιςεισ τραγουδιϊν όπωσ οι «Κλζφτεσ» ι θ Βαςιλαρχόντιςςα ιταν 

κυρίαρχα ςτο τοπικό ρεπερτόριο ωσ «ελλθνικοί χοροί», κακϊσ διδάςκονταν ςτο 

ςχολείο από δαςκάλουσ που είχαν φοιτιςει ςτθν Βελλά ι ςτθν Ηωςιμαία ακαδθμία 

των Λωαννίνων.  

«Για χορό το καίγαμε.. εγϊ χόρευα και από αυτά, ελλθνικοί χοροί. Κλζωτικοσ μ’ 

άρεγε . Είχα και τον πεκερό, τον πατζρα του παπποφ ςου, αυτόσ χόρευε. Το καίγε το 

ςεγκοφνι και τραγουδοφςε και χόρευε. Ιταν τρομερόσ(…) Στθν περίοδο του Ενβζρθ, 
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 Β. Νιτςιάκοσ- Κ. Μάντηοσ, «Ρολιτικοποιϊντασ τθν παράδοςθ: Χριςεισ του πολυφωνικοφ 
τραγουδιοφ ςτθν Ελλάδα και τθν Αλβανία», Το παρόν του παρελκόντοσ, ιςτορία, λαογραωία, 
κοινωνικι ανκρωπολογία, πρακτικά επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου, Σχολι Μωραΐτθ, 2003, ςελ 131-147 
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δεν μποροφςαμε να τισ δϊκουμε κείνο που κζλαμε. Στα ωεςτιβάλ βάναμε δθλαδι 

τραγοφδια που ιταν για θρϊουσ που πολζμθςαν, που ςκοτϊκθκανε, βάναμε για το 

κόμμα, για τον Ενβζρ Πτηα και κανζνα αρχαίο. Δθλαδι το λζγαν αυτοί τάχα, βάλτε 

και κανζνα αρχαίο.»(Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Αλφκου) 

Ραράλλθλα με τισ χορευτικζσ παραςτάςεισ, ςτα τοπικά φεςτιβάλ 

ςυμμετείχαν τοπικοί όμιλοι παρουςιάηοντασ κεατρικά ςκετσ, τισ επονομαηόμενεσ 

«εςτράντεσ». Σ’ αυτζσ τισ επικεωριςεισ παρουςιάηονταν αςτείεσ ςκθνζσ απ’ τον 

αγροτικό βίο, ενϊ παράλλθλα προωκοφνταν θ γραμμι του κόμματοσ, όπωσ 

αποτυπωνόταν ςτθν αλλθλογραφία του Χότηα με τισ κοινότθτεσ, αλλά και ςτουσ 

δθμόςιοσ λόγουσ του.  Αφθγθματικά προωκείται και το γυναικείο ηιτθμα ςε ζνα 

βακμό ωσ κομμάτι τθσ ςοςιαλιςτικισ πολιτικισ. Για παράδειγμα, ποινικοποιικθκε 

το «ηάλωμα» των γυναικϊν, αλλά και ο κεςμόσ των προξενιϊν και τθσ προίκασ, ωσ 

κατάλοιπα  χριςτιανικϊν ςτερεοτφπων  και καπιταλιςτικϊν δομϊν του 

παρελκόντοσ, όπωσ ο Χότηα αναφζρει ςτουσ λόγουσ και τα γραπτά του. Ταυτόχρονα 

προωκοφνταν ςτθν ρθτορικι του κόμματοσ θ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ, το 

δικαίωμα ςτθν εργαςία και θ ελεφκερθ επιλογι ςυντρόφου, ιδζεσ που τελικά 

παρζμειναν ςτθν ςφαίρα των προπαγανδιςτικϊν λόγων και δεν επικράτθςαν.  

 

-«Τι ζκαναμε εμείσ ς’ αυτά τα ςκετσ, κατθγοροφςαμε τον τεμπζλθ, τιμοφςαμε τουσ 

διακεκριμζνουσ με κάποιον τρόπο. Φςτερα άλλα ηακόνια, δθλαδι ικθ και ζκιμα, 

που το κόμμα τα κατθγοροφςε. 

-«Α, τα κατθγοροφςατε; Όπωσ;» 

-«Ρ.χ. ασ ποφμε κάποια ςτιγμι τότεσ, ότι ζγραωε ο Ενβζρθσ, με τα γράμματα του 

δθλαδι που ζβγαινε και τα λεγε, εμείσ απευκείασ πρζπει να τα ανταποδίδαμε ςτον 

κόςμο, με διάωορουσ τρόπουσ. Και όταν κατθγορικθκε το ηάλωμα που λζνε, 

ωορτϊνουνταν οι γυναίκεσ ςαν τα ηϊα, με ςκοινιά και λοιπά και κάποια ςτιγμι 

είπαμε ότι το ςκοινί είναι για πνίξιμο, δεν είναι για να ωορτϊςουμε τισ γυναίκεσ 

μασ. Τι είναι ηϊα; Και άρχιςαμε να το παίηουμε και αυτό. Φςτερα τθν άλλθ τθ χρονιά 

που είδανε οι παραγωγζσ τθσ κοπερατίβασ κάτω, του ςυνεταιριςμοφ, ποιοσ κα τισ 

κουβαλοφςε; Οι ζρμεσ οι γυναίκεσ. Το κλείςαμε πάλι το ςτόμα, το ςκοινί χρειάηεται, 

δεν ζχουμε τι να κάνουμε.»(Βαςίλθσ Λωάννου, Αλφκου) 
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Αλεξάνδρα Χαρίςθ, Γιϊργοσ Χαρίςθσ, Ευανκία Ζάχου, Γιϊργοσ Ζάχοσ. Φολκλορικό φεςτιβαλ 

νομαρχίασ Αγίων αράντα. 1961 

 

Ο χορευτικόσ όμιλοσ Σςιαουςιοφ ςε τοπικό φεςτιβάλ τθσ νομαρχίασ Αγίων αράντα 
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Συμπεραίνοντασ, αντί επιλόγου 

 

Με τθν κατάρρευςθ των πολυεκνικϊν αυτοκρατοριϊν και τθν ανάδειξθ των νζων 

εκνϊν-κρατϊν, θ ετερότθτα αποτελεί τον βραχνά  ςτθν «εκνικι ολοκλιρωςθ». 

Λδιαίτερα οι μεκοριακζσ ηϊνεσ, που αποτελοφν και τον εγγυθτικό παράγοντα τθσ 

εδαφικισ επικράτειασ, αλλά και το ςθμείο ςυνάντθςθσ των διαφορετικϊν ομάδων, 

του «εαυτοφ και του άλλου», αποτελοφν τα πεδία των πιο ςκλθρϊν ιδεολογικϊν και 

ςυμβολικϊν αντιπαρακζςεων. Το κακεςτϊσ Χότηα ςτθν Αλβανία διαμορφϊνεται 

ςτο πλαίςιο ενόσ ιδιότυπου εκνικιςτικοφ προςανατολιςμοφ που ςυμπλζει με το 

όραμα τθσ ςοςιαλιςτικισ ολοκλιρωςθσ και αποςκοπεί ςτθν καταςκευι τθσ νζασ 

αλβανικισ ταυτότθτασ με όρουσ αφομοιωτικοφσ. 

 Μζχρι το 1967, οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ ςτθν Αλβανία αναπαριγαγαν 

ςυμβολικά τθν εκνοπολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα, μζςα απ’ τισ πολιτιςμικζσ 

πρακτικζσ που ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν κρθςκευτικι παράδοςθ, 

αναδεικνφοντασ ζτςι τθν τοπικότθτα κάκε οικιςμοφ. Στο Αλφκου, τα τελετουργικά 

δρϊμενα φαίνονται απόλυτα ταυτιςμζνα με τθν «κθλυκι ιερότθτα» που κυριαρχεί 

«βουβά» ςτα χωριά του Βοφρκου και αναπαράγεται ςτα αλϊνια και ςτα 

χοροςτάςια των ναϊν. Θ μουςικοχορευτικι ταυτότθτα του τόπου είναι 

ςυνυφαςμζνθ με το αντιφωνικό φωνθτικό τραγοφδιςμα και τουσ αργόςυρτουσ 

πάνδθμουσ χοροφσ, ενϊ τα τελετουργικά δρϊμενα και τα αντίςτοιχα τραγοφδια 

τουσ αποτελοφν δείκτεσ τθσ λαϊκισ κοςμοκεωρίασ του τόπου, ςυνδζοντασ 

παγανιςτικζσ δοξαςίεσ με τθν Χριςτιανικι παράδοςθ. 

Με τθν δια νόμου κατάργθςθ τθσ κρθςκείασ, τα αλϊνια, τα χοροςτάςια και 

οι αυλόγυροι των ναϊν χάνουν τθν τελετουργικι τουσ διάςταςθ ςτθν επιτζλεςθ των 

διαφόρων λαϊκϊν δρωμζνων, παρ’ ότι δεν απεκδφονται τθσ ιερότθτασ τουσ για τουσ 

κατοίκουσ, που ςυνεχίηουν να τα επιςκζπτονται και να αποδίδουν τιμζσ. Ραρά 

ταφτα, ο χορόσ και το τραγοφδι απεδαφοποιοφνται, κακϊσ μεταφζρονται ςτισ 

αίκουςεσ πολιτιςτικϊν κζντρων και ςτισ ςκθνζσ των φολκλορικϊν φεςτιβάλ. Ζτςι το 

μουςικοχορευτικό φαινόμενο που αποτελοφςε κυρίαρχο ςτοιχείο για τθν 

ςυμβολικι ζκφραςθ τθσ κοινότθτασ και τθν ςυγκρότθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ, μετατρζπεται ςε «πολιτιςτικό προϊόν» που χρθςιμοποιείται πολιτικά 

και τουριςτικά ωσ «επινοθμζνθ παράδοςθ»(Hobsbawn: 1983).  
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Οι χοροεςπερίδεσ και οι κρατικζσ γιορτζσ αποτελοφν ευκαιρίεσ για μαηικι 

διαςκζδαςθ των κατοίκων, αλλά το πλαίςιο τθσ επιτζλεςθσ ζχει χάςει κάκε 

τελετουργικό ςτοιχείο ςυνυφαςμζνο με τθν κρθςκευτικι ςυμπεριφορά, ενϊ το 

μουςικοχορευτικό ρεπερτόριο ελζγχεται απόλυτα από πολιτικοφσ παράγοντεσ. Θ 

αποςφνδεςθ του γλεντιοφ απ’ τουσ μνθμονικοφσ τόπουσ που ςυνδζουν τθν 

κοινότθτα με το παρελκόν τθσ, οδθγεί ςτθν ςυγκρότθςθ «μθ τόπων», όπου 

λειτουργοφν ωσ πρόςκαιρα γεγονότα διαςκζδαςθσ, αναπαράγοντασ τθν κυρίαρχθ 

ιδεολογία.   

Τα φολκλορικά φεςτιβάλ, απ’ τθν άλλθ, ανάγουν το τραγοφδι και τον χορό 

ςε καλλιτεχνικι δθμιουργία, κακϊσ λαϊκζσ μελωδίεσ και χοροί τίκενται ςε ζνα 

κανονιςτικό φορμαλιςτικό πλαίςιο που εξυπθρετεί το κζαμα. Θ ςυμμετοχι μάλιςτα 

κατοίκων από διαφορετικά χωριά ςτον ίδιο χορευτικό όμιλο οδθγεί ςτθν 

δθμιουργία ενόσ κράματοσ μουςικοχορευτικϊν ιδιωμάτων, ενϊ θ τοπικότθτα τελικά 

ςαρϊνεται ςτον βωμό τθσ «ομοιομορφίασ». Ταυτόχρονα, τα φεςτιβάλ αυτά 

διαμορφϊνουν μια διαλεκτικι ςχζςθ με τισ διάφορεσ τοπικζσ ταυτότθτεσ, κακϊσ 

καλλιεργοφν τθν υιοκζτθςθ νζων προτφπων ςτθν προςζγγιςθ τθσ μουςικισ και του 

χοροφ, προωκϊντασ τελικά τθν ομοιογζνεια και λειαίνοντασ κάκε διαφορά. 

Άλλωςτε, όπωσ αναφζρει ο Νιτςιάκοσ(2003:103) οι ετερότθτεσ ενταγμζνεσ ςτο 

ζκνοσ κράτοσ, γίνονται αντιλθπτζσ ωσ περιφερειακζσ εκνικζσ παραλλαγζσ, 

μικρογραφίεσ του εκνικοφ προτφπου, κακϊσ θ τοπικότθτα μετατρζπεται ςε όχθμα 

διεκδίκθςθσ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ.  

Σιμερα, θ κοινότθτα καλείται να επαναδιαπραγματευκεί τθν ταυτότθτά τθσ 

και τθν κζςθ τθσ μζςα ςτο αλβανικό ζκνοσ κράτοσ αλλά και ςε ςχζςθ με τθν 

«μθτζρα πατρίδα» Ελλάδα. Οι προνεωτερικζσ κρθςκευτικζσ αλλά και γλωςςικζσ 

ταυτότθτεσ των millet, φαίνεται να ςυνυπάρχουν με τθν κακεςτωτικι ταυτότθτα 

του «μειονοτικοφ», αλλά και τθν πολιτικι ταυτότθτα του Βορειοθπειρϊτθ που 

δθμιουργικθκε απ’ τουσ αυτονομιςτικοφσ παράγοντεσ και το ελλθνικό κράτοσ μετά 

τουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ. Κάκε περίςταςθ ανακαλεί ξεχωριςτζσ αφθγιςεισ 

ταυτότθτασ, αναδεικνφοντασ τθν ρευςτότθτα των ορίων, αλλά και τθν ςυνεχι 

επαναδιαπραγμάτευςθ μεταξφ εκνοτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ. Γεγονόσ είναι 

πάντωσ, πωσ εκείνοι που κλικθκαν να παράγουν το αφιγθμα τθσ «ςοςιαλιςτικισ 

ταυτότθτασ» τθν περίοδο του κακεςτϊτοσ είναι οι ίδιοι που αναπαράγουν ςιμερα 
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το «νζο» αφιγθμα ςτθν περιοχι. Και τότε και ςιμερα ενδεδυμζνοι με τον μανδφα 

του «πατριϊτθ διαφωτιςτι». Το μόνο που αλλάηει κάκε φορά είναι θ «πατρίδα». 

Ο χϊροσ αποτελεί ξανά πεδίο διαπραγμάτευςθσ των ταυτοτιτων, κακϊσ 

επανανοθματοδοτείται με τθν κατάρρευςθ των ςοςιαλιςτικϊν ςυμβόλων και τθν 

επάνοδο προγενζςτερων αναπαραςτάςεων που επικαιροποιοφνται. Οι «ιρωεσ του 

λαοφ» γκρεμίηονται απ’ το βάκρο και τθν κζςθ τουσ καταλαμβάνουν εκείνοι που 

ςτα χρόνια του κακεςτϊτοσ αποτζλεςαν τουσ «εχκροφσ του λαοφ». Οι ναοί 

ανακαινίηονται, τα ξωκλιςια «φωτίηονται» ξανά, ενϊ ςτουσ οικιςμοφσ 

καταςκευάηονται πλατείεσ, δίνοντασ χϊρο ςτθν ζκφραςθ τθσ ςυλλογικότθτασ. Ραρά 

ταφτα, πλζον ο τόποσ είναι άδειοσ εξαιτίασ του μαηικοφ μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ 

προσ τθν Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι και ζμειναν τϊρα μόνο οι τελευταίοι 

γερόντοι να κρατοφν τα μνιματα αναμμζνα. 

 

 

Η Αλεξάνδρα Χαρίςθ ςτον "ξεχωριςμό" 4/10/2016  
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