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«Ο Σόσολης από το Μπεντένι, οπούθενες κι αν επήγαινε, 
έγλεπε νια γυναίκα, και τον πήγαινε κοντά. Ήταν Νεράιδα 
µε ξανθά µαλλιά, όµορφη σαν το κρύο νερό. Από τις πολλές 
φορές, νια βολά το καλοκαίρι ντάλα µεσηµέρι, εκεί που 
φύλαγε στης Μηλιάς τον κάµπο τ’ αµπέλια, γιατί ήτανε 
δραγάτης, τη γλέπει κι έρχεται πάλι κοντά του: “Πίσω µου, 
Σατανά!”. Τι να σου κάνει, πλια, κι εκείνος άνθρωπος ήτανε, 
νιος µπροστά σε πεντάµορφη γυναίκα: “Στο διάβολο!” λέ-
ει· “Νεράιδα ξενεράιδα, ας είναι ό,τι θέλει”. Κι έτσι έκαµε 
ο άνθρωπος την επιθυµία του µε δαύτη. Από την ηµέρα 
εκείνη ποτές πλια δεν είδε τη Νεράιδα· µα ούτε χαΐρι είδε 
ούτε προκοπή· γιατί από τότενες αρχίναγε κι έλειωνε σαν το 
κερί. Τον άφησαν έτσι τον κακοµοίρη κι επέθανε, κι έχαθη 
πανώριο παιδί. Λένε οι Μπεντενιώτες πως τάχα εγέννησε η 
Νεράιδα παιδί. Μα εγώ είµαι από του Μπασιάκου και δεν 
το είδα. Το άφηκε, λέει, εκεί χάµου στο πηγάδι, κοντά στην 
εκκλησία του Μπεντενιού, “ξέρω κι εγώ;”»1

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΗΓΗΣΗ ανήκει στην κατηγορία “παρα-
δόσεις”, σύµφωνα µε τον κοινώς αποδεκτό µέχρι σήµερα 
χωρισµό των ειδών του λαϊκού αφηγηµατικού λόγου, που 
διατύπωσε ο Αµερικανός λαογράφος William Bascom.2 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των λαϊκών παραδό-
σεων είναι ότι γίνονταν πιστευτές ως αληθινές από τους 
ανθρώπους που ζούσαν στις λεγόµενες παραδοσιακές 
κοινωνίες, γι’ αυτό και συχνά στις διηγήσεις αυτού του 
είδους υπάρχουν αναφορές σε χρονικούς και τοπικούς 
προσδιορισµούς, που έχουν ως στόχο να καταστήσουν τα 
λεγόµενα αληθοφανή. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η πα-
ραπάνω παράδοση αλλά και άλλες ανάλογες διηγήσεις 
κινούνται στον χώρο του µύθου· και, όπως γνωρίζουµε, οι 

µύθοι είναι συµβολική και αλληγορική γλώσσα και όχι 
κυριολεκτική.3

Το ερώτηµα συνεπώς που προκύπτει είναι πώς µπορούµε 
να προσεγγίσουµε και να αποκρυπτογραφήσουµε τον 
µυθικό λόγο των παραδοσιακών κοινωνιών, έτσι όπως 
αυτός αποτυπώνεται στη λαϊκή λογοτεχνία; Πολλές 
φορές διαπιστώνουµε ότι τα κείµενα της προφορικής λαϊ-
κής λογοτεχνίας ερµηνεύονται στην ονοµαστική τους, 
θα λέγαµε, αξία. Στη λογοτεχνία όµως αυτή, που είναι 
ανώνυµη και αποτελούσε “κοινόχρηστο” κατά κάποιο 
τρόπο υλικό, καταγράφονταν τις περισσότερες φορές όχι 
τα αληθινά συµβάντα, αλλά αυτά που θα µπορούσαν να 
συµβούν, είτε κατά τις επιθυµίες των ανθρώπων, είτε κατά 
τους φόβους ή γενικότερα  τις κοινωνικές επιταγές.4

Έτσι, σε έναν αρκετά µεγάλο αριθµό λαϊκών µυθικών 
διηγήσεων διαπιστώνουµε ότι ο φόβος των ανθρώπων για 
παραβιάσεις κοινωνικά αποδεκτών ρόλων διατυπώνεται 
έµµεσα, µέσω ενός διαχρονικά πανοµοιότυπου, ως προς 
τη γενική του διάρθρωση, µύθου που θέλει οι παρεκ-
κλίνουσες και οι απορριπτέες από το κοινωνικό σύνο-
λο συµπεριφορές στην ουσία να εξορκίζονται µε το να 
αποδίδονται σε απόκοσµες και αφύσικες υπάρξεις, κατά 
κύριο λόγο γυναικείες. Από τις γυναικείες αυτές υπάρξεις 
άλλες εξοβελίζονται από τον κόσµο του ανθρώπου και 
άλλες κατοικούν, ούτως ή άλλως, έξω από τα όρια των 
ανθρώπινων κοινωνιών. Τέτοιες είναι οι Γοργόνες, οι Νε-
ράιδες, οι Λάµιες και άλλα απόκοσµα και εξωτικά όντα.

Στους µύθους και στις παραδόσεις πολλών πολιτισµών 
που κυριαρχούνται από το πατριαρχικό σύστηµα παρα-
γωγής και αναπαραγωγής των κοινωνικών αξιών, ιδιαί-
τερη θέση έχει η σύνδεση της γυναικείας οµορφιάς και 
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της γυναικείας ερωτικής έλξης µε τον κίνδυνο. Μία από 
τις πρώτες ιστορικά αναφορές βρίσκεται στο έργο του 
Ησιόδου Έργα και Ηµέραι (57-82). Η Πανδώρα, η πρώτη 
γυναίκα που εµφανίζεται στον κόσµο, το αντίστοιχο της 
Λίλιθ στη βαβυλωνιακή µυθολογία και της Εύας στην 
εβραϊκή, αν και προικισµένη µε πολλά δώρα ‒όπως 
δηλώνει άλλωστε και το όνοµά της‒ από τους θεούς, 
αποδεικνύεται, εξαιτίας της επικίνδυνης γοητείας της, 
το απόλυτο κακό που έστειλε ο ∆ίας στο ανθρώπινο γένος 
για να το τιµωρήσει, επειδή δέχτηκε από τον Προµηθέα 
τη φωτιά. Στην ελληνική µυθολογία αναφέρονται και 
άλλες γυναικείες µορφές, στις οποίες το χαρακτηρι-
στικό της θελκτικής οµορφιάς αποτελεί δείκτη επικιν-
δυνότητας, µε πιο γνωστό παράδειγµα τις φτερωτές 
Σειρήνες (από τη ρίζα sir-, «θέλγω, γοητεύω»),5 οι οποίες 
αποτελούσαν την προσωποποίηση της σαγήνης και του 
θανάτου µαζί. Από τις πιο αντιπροσωπευτικές, επίσης, 
κατηγορίες επικίνδυνων θηλυκών µορφών στην αρχαιο-
ελληνική µυθολογία είναι οι Έµπουσες και οι Λάµιες. 
Οι Λάµιες λέγεται ότι είχαν ουρά φιδιού στη θέση των 
ποδιών και µεταµορφωµένες σε ωραίες γυναίκες, ανέ-
βαιναν στη γη από τον Κάτω Κόσµο και αποπλανούσαν 
νεαρούς άνδρες.6 Ο Αριστοφάνης στους Βατράχους (289-
95) αναφέρεται στην πανέµορφη Έµπουσα, που µπορού-
σε να µεταµορφώνεται σε τέρας µε πόδια από χαλκό ή 
µπρούντζο, ή από κοπριά. Αυτό που συνδέει όλες αυτές 
τις θηλυκές και ταυτόχρονα δαιµονικές υπάρξεις, είναι 
η µαγική δύναµη της ερωτικής έλξης που διαθέτουν για 
να καταστρέφουν τους άνδρες. Πρόκειται για το µοτίβο 
της «ολέθριας αποπλάνησης», που συναντάται στη µυθο-
λογία και στη λογοτεχνία πολλών πολιτισµών.

Αλλά ας περάσουµε στους νεοελληνικούς λαϊκούς 
µύθους και στις παραδόσεις, όπου συναντούµε το ίδιο 
µοτίβο, δηλαδή τη γυναικεία οµορφιά και γοητεία, που 
καθίστανται, όπως θα δούµε, απολύτως επικίνδυνες 
ιδιότητες. Γυναικείες µορφές της λαϊκής παράδοσης, 
όπως οι Γοργόνες, οι Νεράιδες, οι Λάµιες, οι Γελλούδες, 
οι Στρίγγλες, θεωρούνται επικίνδυνα θηλυκά ξωτικά τα 
οποία αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους αλλά και 
τα ζώα.7 Οι θηλυκές, λοιπόν, αυτές µορφές, παρόλο που 
η καθεµία αποτελεί ιδιαίτερη ύπαρξη µε ξεχωριστή ταυ-
τότητα, έχουν συχνά κοινά χαρακτηριστικά. Κατά τον 
Κυριακίδη,8 «η σύγχυσις δ’ αύτη δεν είναι τι άγνωστον εις 
την νεοελληνικήν, αλλά και εις πάσαν δαιµονολογίαν, εις 
την οποίαν συχνότατα και ιδιότητες και ονόµατα από είδος 
εις είδος µεταφέρονται και γενικεύονται». Η ρευστότητα 

στη διάκριση αυτών των µορφών µεταξύ τους, όπως και ο 
συγκερασµός των χαρακτηριστικών τους δεν είναι βέβαια 
κάτι τυχαίο, καθώς όλες οι παραπάνω µορφές παρουσιά-
ζονται στους µύθους, στα παραµύθια και στις παραδόσεις 
να εκπροσωπούν ένα χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
παραβιάσεις ρόλων, ορίων και ταυτοτήτων. 

Από τα εξωκοσµικά γυναικεία πλάσµατα που µνηµο-
νεύονται στη λαϊκή λογοτεχνία, παρατηρούµε ότι οι 
Νεράιδες, οι Λάµιες και οι Γοργόνες διαθέτουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό της ύπαρξής τους έντονο ερωτισµό, ο 
οποίος εκφράζεται είτε µέσω της προκλητικής συµπε-
ριφοράς τους, είτε µέσω της εξαιρετικά θελκτικής, πλην 
ολέθριας, εξωτερικής τους εµφάνισης. Οι µορφές αυτές 
άλλοτε παρουσιάζονται να µην διαφέρουν στο σώµα 
από τις κανονικές γυναίκες και άλλοτε έχουν διπλή 
υπόσταση, δηλαδή, ενώ το πάνω µέρος του σώµατός 
τους είναι γυναικείο, µε εξαιρετικό κάλλος, το κάτω 
είναι ζωώδες. 

Στην παρούσα µελέτη θα περιοριστούµε στον σχολια-
σµό των διηγήσεων που αναφέρονται µόνο στις Νεράι-
δες,9 επειδή αυτές αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική 
κατηγορία γυναικείων µορφών στις λαϊκές διηγήσεις µε 
οµορφιά εξαιρετική, αλλά και έντονο ερωτισµό. Ένας 
επιπλέον σηµαντικός λόγος που δικαιολογεί την εστίασή 
µας στις Νεράιδες είναι το γεγονός ότι διαθέτουµε εξαι-
ρετικά µεγάλο αριθµό σχετικών διηγήσεων, γεγονός που 
καθιστά το έδαφος της συζήτησής µας ασφαλέστερο. 
Στις Παραδόσεις λ.χ. του Πολίτη (1904) καταγράφονται 
160 παραδόσεις για Νεράιδες από πολλές περιοχές του 
ελληνικού χώρου, ενώ ο αριθµός των παραδόσεων για άλ-
λες ανάλογες γυναικείες µορφές είναι κατά πολύ µικρότε-
ρος: 17 για τις Λάµιες, 11 για τις Στρίγγλες και πέντε για 
τις Γοργόνες. Η µεγάλη διάδοση παραδόσεων και µύθων 
για τις Νεράιδες αποδεικνύεται και από τον επίσης µεγά-
λο αριθµό ονοµασιών που τους αποδίδονται: ανεράιδες, 
αναράδες, αναγριαλούδες, αερικές, ξωτικές ή ξουθκές, 
αγερικά, ανεµικές, ξενικές, ξωνέρια, ναραγίδες κυράδες, 
αρκόντισσες, µελιγάνες, µελιτένιες, αγεραγίδες, αγελού-
δες, αγγελούδες, αλουστίνες, αβραγίδες, ασπροφόρες, κα-
λορίζικες, διαβόλισσες, νεράεσσες, πεγαδίστρες κ.ά.10 Ένα 
άλλο στοιχείο που µας υπαγόρευσε να εστιάσουµε την 
προσοχή µας στις Νεράιδες είναι το γεγονός ότι οι γυ-
ναικείες αυτές εξωτικές υπάρξεις, αν και αρνησίκοσµες, 
καθιερώνουν, όπως θα δούµε, σε αντίθεση µε τις άλλες 
συγγενικές τους µορφές, κάποιες επαφές µε την κοινωνία 
των ανθρώπων, και είναι οι µόνες που εισέρχονται στον 
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χώρο του πολιτισµού, υιοθετώντας κοινωνικούς ρόλους 
- έστω και πρόσκαιρα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για 
την πιο χαρακτηριστικά αµφίσηµη κατηγορία µυθικών 
γυναικείων µορφών, καθώς βρίσκονται ανάµεσα σε δύο 
κόσµους: τον κόσµο της φύσης και τον κόσµο των ανθρώ-
πων και του πολιτισµού· δηλαδή, πρόκειται για µορφές 
στην κυριολεξία «betwixt and between» (µεταξύ φύσης 
και πολιτισµού), κατά τη διάσηµη πλέον φράση του 
Victor Turner.11

H οριακότητα, όπως και η ρευστότητα ορίων µεταξύ 
κατηγοριών, εννοιών κ.λπ. αποτέλεσε ένα από τα κατε-
ξοχήν αντικείµενα έρευνας στον χώρο των κοινωνικών 
επιστηµών, µε προεξάρχουσες τις µελέτες του Arnold 
van Gennep, του Victor Turner και της Mary Douglas. 
Ο van Gennep (1977) χρησιµοποίησε τον όρο “διάβα-
ση” για να χαρακτηρίσει τον ενδιάµεσο (“liminal” από 
το λατ. limen= κατώφλι) µεταξύ δύο κατηγοριών χώ-
ρο. Με τον χώρο αυτό, σύµφωνα µε τον Turner (1997), 
σχετίζονται ή συνδέονται έννοιες, υπάρξεις και γενικό-
τερα οντότητες αµφίσηµης ταυτότητας, όπως ανδρό-
γυνες υπάρξεις (ταυτόχρονα αρσενικές και θηλυκές), 
θηριόµορφες (ταυτόχρονα ζώα και άνθρωποι), όπως 
είναι οι Γοργόνες, οι Κένταυροι και άλλες δίµορφες 
υπάρξεις. Η Mary Douglas,12 από την άλλη πλευρά, 
υποστήριξε ότι υποκείµενα, αντικείµενα, ενέργειες ή 
“εκφωνήµατα” (utterances), που ανήκουν σε περισσότε-
ρες από µία κατηγορίες ή συµφραζόµενα, θεωρούνται 
απειλή για την ταξινόµηση των πραγµάτων, επειδή 
ακριβώς καταργούν τη διαχωριστική γραµµή, η οποία 
ορίζει τις κατηγορίες που έχει θεσπίσει ο άνθρωπος στο 
κοινωνικό του περιβάλλον. Ο Turner13 επισηµαίνει και 
άλλες ιδιότητες της αµφισηµίας και της οριακότητας. 
Κατά την άποψή του, οι ενδιάµεσες καταστάσεις λει-
τουργούν ως ένα είδος κοινωνικού “µετασχολιασµού” 
(metacommentary), που έχει ως στόχο την άµβλυνση 
των εντάσεων µέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και την 
αποκατάσταση µιας διαταραγµένης ισορροπίας µε τη 
συµβολή “επανορθωτικών” (redressive) διαδικασιών. 
Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας 
νέων δοµών, όταν οι υπάρχουσες είναι ανεπαρκείς, 
προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα “επανεκτίµησης 
των αξιών” (transvaluation of values). Οι παραπάνω 
απόψεις των επιστηµόνων και ιδιαίτερα οι αµέσως 
προηγούµενες του Turner θα µας φανούν χρήσιµες στη 
συνέχεια, προκειµένου να προσεγγίσουµε ερµηνευτικά 
το αφηγηµατικό υλικό που έχουµε στη διάθεσή µας.

Νυφικό µαξιλάρι κεντηµένο µε πολύχρωµα µετάξια και 
χρυσή κλωστή σε τρυπητό κάµπο. Στο κέντρο εικονίζει  
φτερωτή γυναικεία µορφή, την “καλή νεράιδα”, , η οποία 

προστατεύει τη νύφη και τον γαµπρό κάτω από τις φτερούγες 
της. Τα υπόλοιπα θέµατα –σχηµατοποιηµένες ανθρώπινες 
µορφές, ζώα, πουλιά και άνθινα στοιχεία– είναι σε αισθητά 

µικρότερη κλίµακα και συµπληρώνουν τον διάκοσµο. 
Από τη Λευκάδα, 17ος-18ος αι. 1,52 x 0,48 µ. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. ΓΕ 6262.
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Επιστρέφοντας στις Νεράιδες, θα προχωρήσουµε τον 
σχολιασµό µας παραθέτοντας, όπου χρειάζεται, λέξεις, 
φράσεις ή, κάποιες φορές, και ολόκληρο το κείµενο 
ορισµένων παραδόσεων, επειδή η παρουσία του πρω-
τογενούς εµπειρικού υλικού µπορεί να καταστήσει τα 
συµπεράσµατά µας περισσότερο ασφαλή.

Οι τόποι όπου αναφέρεται ότι ζουν οι Νεράιδες βρί-
σκονται εκτός των ορίων των ανθρώπινων κοινοτήτων. Τα 
δάση, τα σπήλαια, οι πηγές, τα πηγάδια, τα ποτάµια, τα 
λαγκάδια, τα λιβάδια, τα αλώνια, τα τρίστρατα, οι ακρο-
ποταµιές, οι τόποι «που έχουν δέντρα πολλά και νερά»14 
κ.ά. αναφέρονται στις λαϊκές διηγήσεις ως τόποι όπου 
κατοικούν ή συχνάζουν οι Νεράιδες.15 Οι συγκεκριµένοι 
τόποι θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι: «Και περί των 
µερών, εις α εµφανίζονται νεράιδες, λέγεται, όπως και περί 
των στοιχειών, ότι σκοντάβγουν, σφαντούν, στοιχειάζουν 
και περί του ιδόντος αυτάς, ότι εσκοντάφτηκεν, εσφαντά-
χθηκεν, εστοιχειάστηκεν».16 Στα µέρη αυτά οι Νεράιδες 
παρουσιάζονται «[…] [Ω]ς και πάντα τα πονηρά πνεύµατα 
[…] το µεσονύκτιον, αλλά και την µεσηµβρίαν […]»,17 «[…] 
το γάργαρο του µεσηµεριού, και πάσαν κακήν ώραν». Τρα-
γουδούν και χορεύουν «[…] το δαιµονικό τους χορό […]»18 
µε συνοδεία οργάνων: «Χουρεύν’ οι Νιράιδις ούλ’ νύχτα µι 
τα βιουλιά κι τ’ς ακούει ούλους ου κόσµους».19 «Οι Νεράι-
δες χορεύουνε στον αέρα και βαρούν νταβούλια […]».20 «[…] 
[Ά]λλες εβαρήγανε τα όργανα, νταούλια, καραµούτζες, ντέ-
φια, σουραύλια, φλογέρες, λαγούτα, βιολιά, ντρουµπέτες, τι 
θες και δεν είχαν εκεί πέρα. Άλλες εχορεύανε το σουρτό, κι 
άλλες εκαθόντουσανε κι ετηράγανε».21 Όποιος συναντήσει 
και ενοχλήσει τις Νεράιδες στα µέρη αυτά κινδυνεύει: 
«Ούτος θα πάθει αφεύκτως κακόν. Ή θα γίνει κωφός ή θα 
χάσει την όρασίν του. Πολλάκις τρελλαίνεται, άλλοτε χάνει 
την µίαν των χειρών του, τον ένα των ποδών του ή άλλο τι 
παραπλήσιον κακόν πάσχει».22 «Οι αγεραγίδες επήραν την 
µιλιάν του».23 «[…] [Μ]πορούν να σου κάνουν µεγάλο κακό: 
να σου πάρουν εύκολα τη φωνή και να σ’ αφήσουν µουγκό, 
να σου κάνουν κακό στο µυαλό, να σε κάνουν σακάτη και ν’ 
αναγκάσουν κατόπιν τους δικούς σου να τρέχουν στις µάγισ-
σες για να σου ξαναδώσουν την υγειά σου, ή τον παπά να 
προσπαθήσει µε διαβάσµατα να σε κάνει καλά».24 «Ευτός 
επαράκουσεν τσ’ εν ήφυεν τσ’ επεράσαν οι ξενικές. Τότες 
τού δωσε µια ’πό ’φτές µιαν πατσιάν [µπάτσο] τσ’ από τότες 
το σταγόνιν του επόµεινε στραβό».25 «Εις του Μώρου το λα-
γκάδι βγαίνουν αγεραγίδες. Ένας γέρος επήγεν να πιει την 
νύκταν και δεν επροσκύνησεν και τον εστραβώσαν».26

Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά εκείνα που απο-

δίδονται στις Νεράιδες και τα οποία αποβαίνουν ολέ-
θρια, γεγονός που καθιστά τις υπάρξεις αυτές ιδιαίτερα 
επικίνδυνες; Θα ξεκινήσουµε πρώτα από την εξωτερική 
εµφάνισή τους: το πρώτο, λοιπόν, ολέθριο χαρακτηριστι-
κό είναι η εξαιρετική οµορφιά. Ο υπερθετικός τρόπος µε 
τον οποίο περιγράφεται η εξωτερική εµφάνιση των Νε-
ράιδων είναι πολύ χαρακτηριστικός: «Οι Νεράιδες είναι 
γυναίκες πολύ όµορφες, µε µακριά ξανθά µαλλιά […]».27 
«Η οµορφιά τους ήταν αµολόητο πράµα».28 «[…] [Γ]υναίκες 
πορρά ωραίες, ως αι αχτίνες του ηλίου».29 «Στου Γουλέ το 
πηγάδι, στη συνοικία των Ταξιαρχών στην Τρίπολη, βγαίνει 
µια Νεράιδα, σαν την πεντάµορφη του κόσµου, τόσο όµορφη 
είναι […]».30 «Είναι γυναίκες νέες, πολύ όµορφες, αλλαµένες 
ή ασπροφόρες […]».31 «Ανοίγει λίγο τα µάτια του, κοιτάζει 
και βλέπει κάτι γυναίκες, κάθε µια πιο όµορφη από την άλ-
λη, να το ’χουν στρώσει στο χορό. Ο Γεροθανάσης κατάλαβε 
πως ήταν Νεράιδες […]».32 «Σ’µά [σιµά= κοντά] στα µεσάνυ-
χτα γλέπ’ άξαφνα να ’ρχουντι πουλλές Νιράιδις, όµουρφις 
σα θιές [= θεές] […]».33 «Γυρίζει και τι να ιδεί! ∆υο Νεράιδες 
πόλαµπε ούλη η ρεµατιά […]».34 Η οµορφιά τους µάλιστα 
περιγράφεται να ξεπερνάει την οµορφιά κάθε άλλης γυ-
ναίκας: «[…] µε µιας έλαµψε το σπίτι από την οµορφιά της, 
γιατί, σα Νεράιδα που ήταν, ξεπερνούσε όλες τις γυναίκες 
στην οµορφιά».35 Στοιχείο της οµορφιάς τους αποτελεί 
και η αµφίεσή τους: «Κοντά στους Αφεντικούς Μύλους 
έβγαινε την ηµέρα µια Νεράιδα µε πράσινα µαλλιά, που 
τα στόλιζε µε µαργαριτάρια και µερτζάνια και εστέγνωνε 
τα ρούχα της στους βράχους. Τη νύχτα µε το φεγγάρι η ίδια 
Νεράιδα εχόρευε απάνω στα κύµµατα της θάλασσας».36 «[…] 
[Ε]ίδε [ενν. κάποιος] ξαπλωµένη […] µια γυναίκα ως δεκα-
φτά χρονών. Άλλο δεν µπορούσε να είναι παρά Νεράιδα, 
γιατί ήτανε πάρα πολύ όµορφη, κι είχε φορέµατα αρχοντικά, 
διαφορετικά από κείνα που φορούν στα χωριά µας».37

Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο στοιχείο επάνω τους, που 
συνδέεται µε τη θηλυκότητα, είναι τα µακριά ξανθά µαλ-
λιά ή «τα χρυσά µαλλιά», όπως αναφέρονται συχνά στις 
διηγήσεις: «Ήταν Νεράιδα µε ξανθά µαλλιά, όµορφη σαν 
το κρύο νερό».38 «Ασπροφόρα Νεράιδα µ’ ολόχρυσα µαλλιά 
[…]».39 «Ένα κορίτσι όµορφο, µε πράσινα µάτια, µε χρυσά 
µαλλιά, άσπρη σαν το χιόνι, µια Νεράιδα, γιούλη µου».40 
«[Β]λέπει άξαφνα µια γυναίκα, που ήτανε ντυµένη στα µετα-
ξωτά, κι εστεκότανε µπροστά στη βρύση, κι εχτένιζε τα 
µαλλιά της, που έφταναν ως τα νύχια».41 «Είχε ξέπλεγα τα 
µαλλιά της µακριά-µακριά και ήτανε κάτασπρα ντυµένη».42 
Υπάρχουν και κάποιες αναφορές σε µακριά µαύρα µαλλιά, 
που ωστόσο και αυτά συµβάλλουν στην ανάδειξη της γοη-
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τείας και της οµορφιάς τους: «Οι Νεράιδες είναι πανώριες 
κοπέλες µε µάτια αµυγδαλωτά µε µακριά µαύρα µαλλιά και 
είναι πάντα ασπροντυµένες».43

Τα µαλλιά τους, ωστόσο, αποτελούν και στοιχείο της 
δύναµής τους, γι’ αυτό, αν τα χάσουν, αιχµαλωτίζονται. 
Έτσι, στις διηγήσεις αναφέρεται ότι για να υποτάξει κά-
ποιος µια Νεράιδα και να την κάνει να τον ακολουθήσει 
πρέπει να αποσπάσει κάποιες τρίχες από τα µαλλιά της 
ή να την αρπάξει από τα µαλλιά.44 Ο ανθρωπολόγος 
Εdmund Leach, αλλά και άλλοι που ασχολήθηκαν µε 
τους συµβολισµούς των µαλλιών στις προβιοµηχανικές, 
παραδοσιακές κοινωνίες, υποστηρίζουν ότι πρόκειται 
για ένα στοιχείο που συµβολικά συνδέεται µε τη δύναµη, 
τη γονιµότητα και τη σεξουαλικότητα. Ο Leach (1958), 
στο άρθρο του µε τίτλο «Magical Hair», παρατηρεί ότι τα 
µακριά µαλλιά εκλαµβάνονται ως σύµβολο έντονης σε-
ξουαλικότητας, ενώ το κόψιµο των µαλλιών συµβολίζει 
σεξουαλική υποταγή, όπως ακριβώς στην περίπτωση 
του ευνουχισµού· και προσθέτει: «Συχνά, στο πλαίσιο 
εθιµοτυπιών βλέπουµε τα µαλλιά να χρησιµοποιούνται ως 
σύµβολο λ.χ. της βασιλείας κάποιου άρχοντα […] της θείας 
φύσης κάποιας θεότητας […] της γονιµότητας των καρπών 
ή ως το mana ηρωικών πολεµιστών, λ.χ. του Σαµψών. Η 
κεφαλή της Γοργόνας», παρατηρεί ο Leach,45 «[…] δεν απο-
τελούσε µονάχα φαλλικό σύµβολο αλλά ήταν αυτό καθεαυτό 
σύµβολο δύναµης».

Αν εξετάσουµε το ελληνικό αφηγηµατικό υλικό για τις 
Νεράιδες, θα διαπιστώσουµε ότι και εδώ γίνεται λόγος για 
την υποταγή της Νεράιδας µε το κόψιµο ή τον έλεγχο των 
µαλλιών της: «[…] είχαν οι καλές αρχόντισσες χορό. Εγώ 
’µουν εις το κέφι κι επέρασ’ από µέσ’ αφ’ τοχ χορό και µιανής 
επρόκαµα και της ήρπαξα τρίχες χρουσές αφ’ τα µαλλιά της 
και τις ήβαλα µες στο ρολόιµ µου. Από τότες, όπου κι αν επή-
αιννα νύχτα µοναχός µ’ εντάµωνεν και µού λεεν: “Α! Κωστή, 
τι καλός πού ’σαι. Τι όµορφος. Εσύ, άµα θες, θα µου δώκεις 
ό,τι µου πήρες. ∆ος µου τα µαλλιά µου, κι ό,τι άλλο θες να 
σου δώκω”. Εγώ εν της τά ’δινα και την είχα πια κάθε βράδυ 
γιαβουκλού [= αγαπητικιά]. Ύστερι, την εβαρέθηκα και της 
τά ’δωκα κι απέ τότες εν την εµετάδα».46 «[Μ]πορεί [ενν. κά-
ποιος] να την αρπάξει από τα µαλλιά την Αλουστίνα και να 
την φέρει στο σπίτι του. Εκεί µπορεί να την έχει σα δούλα, και 
σ’ όλα θα προκόβει, γιατί ό,τι κι αν πιάνει εκείνη θα πληθαί-
νει».47 «Οι παλαιοί ελέα, σαν εύρεις το µεσηµέριν Αλουστίνες, 
να προφτάσεις να πιάσεις καµιάν απού τα µαλλιά. Αν πιάσεις 
καµµιάν Αλουστίνα, να τη βάλεις να ’λέθει [= αλέθει]· ποτές 
δεν σώνεται το λέσιµον της Αλουστίνας».48

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που καθιστά τις Νεράιδες 
ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι η εκδικητική και συχνά βίαιη 
συµπεριφορά τους. Κύριο στόχο της συµπεριφοράς αυτής  
αποτελούν οι άνδρες: τους κυνηγούν και «[η] µία τον άρ-
παχνε και η άλλη τον τραύαε από την άλλη µεριά. Και τά πα-
θε που είπε τ’ όνοµά του [...] τον πήγανε ίσια µε το σπίτι του. 
Μπήκε µέσα κείνος κι έκλεισε. Εστάθηκαν κείνες απ’ όξω 
και µε τα λιθάρια σπάσανε ούλη τη νύχτα τα κεραµίδια».49 Η 
βίαιη συµπεριφορά φτάνει µάλιστα σε ακραίο σηµείο µε 
αποτέλεσµα τα θύµατά τους να οδηγούνται στον θάνατο: 
Οι Νεράιδες όµως θύµωσαν, γιατί εννόησαν το σκοπό του, 
και έπεσαν καταπάνου του και τον εκοµµάτιασαν».50 «Κοντά 
στην Καστριτοπούλα έβγαινε νια Νεράιδα και είχε κοντά της 
τον Παναγιώτη το Γαντέ και τον αγάπαγε· ούλο κοντά της τον 
ήθελε. Νια βολά έφυγε ο Γαντές, κι επήγε στην Καλαµάτα. 
Εκεί έκατσε εφτά χρόνια, κι εξανάρθε στην Τροµπολιτσά. 
Εκεί που πέρναγε από της Καστριτοπούλας το σπίτι, είχε 
πλια αλησµονηµένα τη Νεράιδα, τη γλέπει έξαφνα, ήτανε 
µεσηµέρι, και πηγαίνει και του λέει: “γιατί την άφηκε;” 
“Έτσ’ ήθελα”, λέει,· “άλλη βολά να µη µου µιλήσεις, για δε 
σε θέλω”. Τ’ ακούει η Νεράιδα, τι τα θες, ελύσσαξε από το 
θυµό της. Τον κυνηγάει, τον κυνηγάει, και θα τον έφτανε, 
αν δεν επρόφτανε να περάσει το όριό της· γιατί, λέει, άµα 
φτάσει στο όριό της η Νεράιδα, δεν µπορεί πλια να κάνει 
βήµα».51 Ας προσέξουµε στο σηµείο αυτό την αναφορά 
στο όριο µε το οποίο ορίζεται η επικράτεια του κόσµου 
της Νεράιδας.52

Η βιαιότητα όµως που εκφράζουν οι Νεράιδες δεν 
στρέφεται µόνο προς το ανδρικό φύλο, αλλά αποτελεί 
γενικότερο και σύµφυτο στοιχείο της ταυτότητάς τους, 
που εκδηλώνεται αδιάκριτα σ’ όποιον τις ενοχλήσει. 
Συχνά θύµατα εµφανίζονται και γυναίκες: «Μια γυναίκα 
πήγε µια φορά στα χωράφια. Εκεί που πήγαινε σκόνταψε σε 
Νεράιδες που έτρωγαν και τους εχάλασε την ησυχία. Εκεί-
νες εθύµωσαν και της έδωσαν ξύλο και της πήραν και το νου 
της».53 «Οι Νεράιδες εθύµωσαν και όρµησαν κατά πάνω της, 
και αφού την εφασκέλωσαν, ύστερα την έδειραν στα γερά και 
την άφησαν µισοπεθαµένη. Το σώµα της καταµελάνιασε 
από τις ξυλιές, και πέντε µήνες έκαµε στο κρεβάτι».54 Σε 
κάποιες περιπτώσεις η εκδήλωση βίας απέναντι στις 
γυναίκες εµφανίζεται να είναι αποτέλεσµα γυναικείου 
ανταγωνισµού και φθόνου απέναντι σε ενδεχόµενες 
αντιζήλους τους: «[…] ένα άλλο κορίτσι, πολύ όµορφο, 
περνούσε τη στιγµή που δύο Νεράιδες διασκέδαζαν µαζί µε 
δύο παλικάρια που είχαν αρπαγµένα. Εθύµωσαν πολύ και 
την άρχισαν στο ξύλο. Οι δύο νέοι τις θερµοπαρακαλούσαν 
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να µη το σκοτώσουν το καηµένο το κορίτσι, αυτές όµως, και 
από ζήλια επέµεναν να την γκρεµίσουν από ένα βράχο· και 
την έφεραν ως την άκρη του γκρεµού, που ήταν αδύνατο να 
µην πέσει. Το δυστυχισµένο το κορίτσι δεν έπεσε από το 
γκρεµό, αλλά τι τα θέλεις, τόσο κακό της έκαµαν οι Νεράι-
δες, που ύστερα από µια εβδοµάδα πέθανε».55

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις βίαιης 
συµπεριφοράς είναι εκείνες που συναντούµε σε παρα-
δόσεις όπου τα θύµατα είναι µικρά βρέφη, γεγονός που 
καθιστά τις Νεράιδες και αρνητικό πρότυπο µητρότητας. 
«Οι Νεράιδες πάνε τη νύχτα στα σπίτια δίχως να φαίνονται, 
κι όπου εύρουν παιδιά να κοιµόνται αφύλαγα, τους ρουφούν 
το αίµα. Αυτά τα δυστυχισµένα παιδιά είναι κίτρινα και αδύ-
νατα, και τα λεν νεραϊδογλυµµένα».56 «[…] [Π]νίγουσι τα τέ-
κνα, τα οποία συναντώσι κατά τη διάβασίν των, όταν µάλιστα 
ευρίσκονται µέσα σε λαγκάδι ή κοντά σε πηγάδι».57 «Και τα 
παιδγκιά εν έν’ καλόν να τ’ αφήνει κανείς µονάχα µέσα σε 
λαγκάδιγ γη κοντά σε πηγάδι, γιατί έχει αγεραγίδες κι άµα 
τύχει κακή ώρα και περνούσιν άλλα πνίγουσιν κι άλλα τ’ 
αλλάζουσιν. Αν εν όµορφα, τα παίρνουσιν και βάλλουσιν τα 
δικά των, κάτι άσκηµα, στραβοµούρικα γη σακάτικα».58 «Εις 
τη θέση Καναλάκια µια φορά επήαινε µια µικροµάννα κι είχε 
κρεµάσει από τον πλάτανο τη νάκα [= κούνια] µε το παιδί της, 
που ήτανε σαν τα κρύα τα νερά. Αλλά οι Ανεράιδες της το κλέ-
ψανε, και της έβαλαν στη νάκα ένα άλλο κατσιµουδιασµένο, 
γογάρικο, κατσοµαλλιασµένο π’ ούλο ενιαούριζε».59

Το στοιχείο εκείνο όµως που αναδεικνύει µε τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναµή τους είναι η σεξουα-
λική τους υπεροχή έναντι των ανδρών και γενικότερα η 
εκδήλωση έντονου ερωτισµού. Το τρίτο, λοιπόν, χαρα-
κτηριστικό είναι ο έντονος και απειλητικός ερωτισµός 
τους. Οι Νεράιδες αποτελούν αδιαµφισβήτητα τις πιο 
ερωτικές µορφές της λαϊκής παράδοσης. Χαρακτηριστι-
κό του έντονου ερωτισµού τους αποτελεί η αντιστροφή, 
στην περίπτωσή τους, των ρόλων που συνήθως αποδί-
δονται στα δύο φύλα. Οι Νεράιδες, εκπροσωπώντας το 
σχήµα της γυναίκας-κυνηγού, προκαλούν τους άνδρες, 
χρησιµοποιώντας κάθε µέσο, προκειµένου να συνευρε-
θούν ερωτικά µαζί τους. Όταν, µάλιστα, ο υποψήφιος 
εραστής αντιστέκεται στον προκλητικό ερωτισµό τους, 
προκαλεί την οργή τους, γεγονός που στέκεται αφορµή για 
βίαιη συµπεριφορά από τη µεριά τους. Τα παραδείγµατα 
είναι πολλά και αξίζει να παραθέσουµε µερικά. «Λεν πως 
σα διαβεί κανείς τα µεσάνυχτα από του Φονιά το λαγκάδι, 
αν είναι νιος ανύπανδρος, βγαίνουν Νεράιδες και µπροστά 
απ’ όλες µια πεντάµορφη που φαίνεται θα να ’ν’ η βασίλισσά 

τους, κι αυτή χτυπάει το νιο µε τ’ ολόχρυσο ζουνάρι της.60 Κι 
από τότες ο νιος χάνει τα συλλοϊκά του· θέλει να πάει κοντά 
της. Κείνη χάνεται µε τες άλλες Νεράιδες µέσα τη λαγκαδιά, 
κι εκείνος γέρνει στο χωριό παρµένος, ο κακόµοιρος. Κι από 
τότες παίρνει δίπλα τες ράχες και τα περίορα, γυρεύοντας τη 
Νεράιδα».61 «Οι Νεράιδες µπορεί να γινούνε ό,τι θες· γυναί-
κες είναι, µα µεταµορφώνονται και σ’ άλλα αερικά. Φορούνε 
όµορφα σκουτιά χρυσά, κι ουλοένα γλεντάνε, τραγουδάνε και 
χορεύουνε. Έχουνε λογώνε όργανα, νταούλια, σιουρίχτρες, χί-
λια δυο. ∆εν κοτάει να ζυγώσει κανείς κατά το Νεραϊδοβούνι. 
Όγοιος τις γλέπει, λαβαίνει [= λαβώνεται]· ή γίνεται ζουρλός 
ή αρρωσταίνει κάµποσον καιρό, κι αν δεν τον διαβάσουνε 
ευκέλαιγο, δε γιατρεύεται».62 «Όντας περάσει άνθρωπος τον 
καλοπιάνουνε να πάει κοντά τους, κι άµα πάει του λένε πει-
στικά λόγια ίσια µε που τον φέρνουνε στα νερά τους, και τον 
πείθουνε να κοιµηθούνε αντάµα. Οι Νεράιδες εκείνες είναι 
όµορφες, που άµα τις ιδεί κανείς ζουρλένεται από την αγάπη, 
και σαν του ειπούνε τρία λόγια πηγαίνει κοντά τους στις σπη-
λιές».63 «Όποιος άνθρωπος ζυγώσει κοντά σ’ αυτές θα πάθει 
[…] πρώτα τον αγκαλιάζουν και τον φιλούν και τον αναγκάζουν 
κι αυτόν να τις φιλήσει, κι ύστερα τον γκρεµίζουν από ψηλά 
τους βράχους και τον κατακοµµατιάζουν».64 «Όγοιος περάσει 
νύχτα ή ντάλα µεσηµέρι από το Νεραϊδοβούνι, δίχως να ξέρει 
πως βγαίνουνε Νεράιδες, και τον ιδούνε, πάει! Του πέφτουνε 
κοντά, και τον παίρνουνε µαζί τους. Από τότενες πλια χάνεται 
ο άνθρωπος. Τον κρατούνε δυο τρεις ηµέρες, και λένε τάχα-
τες, “ξέρω κι εγώ;”, πως κάνουν αµαρτία και γεννούν παιδιά. 
Τον εταΐζουνε εκεί µέσα κάτι δικά τους φαγιά· ένα αλλόθριο 
ψωµί, µαύρο σφιχτό, και προσφάγια αλλόθρια, µαύρα και 
µαγαρισµένα, και τόνε ξεγιαρντίζουνε µε δικά τους κρασιά·65 
και κοιµώνται, λέει, αντάµα, κι ο άνθρωπος τελεύεται από 
τις αγκαλιές τους. Υστερινά τον απολάνε, και κείνος τότενες 
γυρίζει τα όρη και τα βουνά, σαν τρελαµένος· γίνεται κατακί-
τρινος, σιχνός και ξεραγκιανός σαν τσίρος. Αρχινάει πλια και 
σώνεται, και θα πεθάνει, αν δεν τον ξορκίσουνε οι µαΐστρες [= 
γυναίκες που ξέρουν να κάνουν µάγια]».66 «Ο γέρο Κατσια-
βός, από το Μπεντένι, όντας ήτανε νιος, εκαθότανε νια βολά 
σε νια ακροποταµιά, κι επήγε νια Νεράιδα ντυµένη σα βλάχα 
µε ολόχρυσα µαλλιά, και ωραία, πλια, που δεν είχε όµοιά 
της, και τον αγκάλιασε, και από τότενες τον έπαιρνε ουλοένα 
απόκοντα. Μα εκείνος δεν την ήθελε κι ούλο της εξέφευγε. 
Νια βολά τον βρίσκει µεσηµέρι και του λέει: “Να χωρίσεις 
τη γυναίκα σου και να στεφανωθείς εµένανε”. –“Έννοια σου”, 
λέει ο Κατσιαβός, “ετούτο µας έλειπε”. Τη Νύχτα που επήγε 
να κοιµηθεί µε τη γυναίκα του, να σου κι έρχεται η Νεράιδα, 
οµορφότερη από ούλες τις φορές και γδένεται και πέφτει στη 
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µέση, κοντά στον Κατσιαβό γυρωµένη. Κάπως κάνει να την 
διώξει και να την αποπάρει µε τις βρισιές, σηκώνεται, µάτια 
µου, και τον βουτάει στο λαιµό για να τον πνίξει. Της αρπά-
ζει το χέρι ο Κατσιαβός και τη σπρώγνει· ύστερα, αρπάζει το 
καριοφίλι και πάει ναν της ρίξει· µα εκείνη εχάθηκε».67 «Oι 
νεράιδες είναι γυναίκες πολύ όµορφες, µε µακριά ξανθά µαλ-
λιά και αγαπούν τις χαρές και τα γλέντια […] Μα αρπάζουν 
και όµορφα παλικάρια για να κοιµώνται µαζί τους· και όποιος 
κοιµηθεί µε Νεράιδα δεν µπορεί να πλησιάσει άλλη γυναίκα. 
Γι’ αυτό για κείνους που είναι ανίκανοι µε τις γυναίκες, λέγουν 
πως τους άρπαξαν, όταν ήσαν µικρότεροι, οι Νεράιδες».68 
Κάποιες φορές η έντονη ερωτική συµπεριφορά φτάνει 
στα όρια της λαγνείας, κάτι που αποτελεί επίσης δείκτη 
του κινδύνου της γυναικείας σεξουαλικότητας, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στις διηγήσεις για τις Νεράιδες. Έτσι, σε 
παράδοση από τη Λέσβο αναφέρεται: «Ξιγυµνώνουντι γοι 
καταραµένις τσίτσιρου κι σε φουνάζουν να πας κουντά τους· 
µονάχα να φυλάγισι, πιδί µ’».69 Χαρακτηρισµοί, επίσης, 
όπως «θηλυκοί διάβολοι» είναι ενδεικτικοί αφενός της 
ερωτικής επιθυµίας που προκαλούν και αφετέρου του 
κινδύνου που εκπροσωπούν: «Η Νιράγιδα είνι µια γυναίκα 
αψηλή µι µιγάλα κι ψηλά πουδάρια κι µι µακριά ξέπλεκα 
κι αχτένιστα µαλλιά. Αυτοί οι θηλυκοί διαβόλοι µουνάχα του 
µισηµέρι βγαίνουν στου φανιρό. Σαν πιρνάς, πιδί µ’, λαγκά-
δια πάν’ στου µισηµέρι γή µπρουστά απού σπηλιές να λέγεις: 
“Ιησούς Χριστός νικά κι ούλα τα κακά σκουρπά”».70

Το τέταρτο χαρακτηριστικό που καθιστά τις Νεράι-
δες επικίνδυνα όντα είναι ότι συχνά εµφανίζονται ως 
δίµορφες υπάρξεις, καθώς το κάτω µέρος του σώµατός 
τους είναι ζωώδες ‒αναφέρονται µε γαϊδουρινά και κα-
τσικίσια πόδια, όπως θα δούµε στη συνέχεια‒, ενώ από 
το πάνω µέρος δεν λείπει η υπέρµετρη ωραιότητα. Με 
άλλα λόγια, υπάρξεις που δεν µπορούν να ενταχθούν 
απόλυτα ούτε στην κατηγορία του ανθρώπου, ούτε στην 
κατηγορία του ζώου· ή θα µπορούσαµε να το πούµε και 
διαφορετικά: και ζώo και άνθρωπος. «Οι Αναράδες λέονται 
κι Αλουστίνες, γιατί βγαίνουν το καλοκαίρι και µάλιστα τον 
Άλουστο. Είναι γυναίκες νέες, πολύ όµορφες, αλλαµένες 
ή ασπροφόρες· έχουν όµως άτσες [άντζα ή αντζί= κνήµη] 
σαν του γαδάρου».71 «[…] έρχονται τη νύχτα και χορεύουν οι 
Ανεράιδες. Αυτές σ’ όλα µοιάζουν µε γυναίκες, µόνο πόχουν 
πόδια γαϊδουρινά. Όποιος έχει την κακή τύχη να τις ιδεί να 
χορεύουν τον παίρνουν ή τον λαβώνουν και χάνει τον νου του. 
Τα µικρά παιδιά τ’ αλλάζουν».72 «Στην κορφή του βουνού 
χορεύουν πάντα τρεις κοπέλες πανώριες, που ένα µόνο ψεγά-
δι έχουνε, πως τα πόδια τους είναι κατσικίσια».73 Και σε µια 

γκρεκάνικη παράδοση από το Ροχούδι της Καλαβρίας 
αναφέρεται: «Οι Ανaράdε ήσα γυναίκε µε τα πόdια αστσέ 
µούλα [µούλος= µουλάρι]. Την ηµέρα εστέκαϊ κλειµέναι, 
τη βραdεία εβγαίναϊ να φάου τους χριστιανού. Γι’ αυτό στο 
Ριχούδι εκλείγαϊ την µπόρτα [...]».74 Χαρακτηριστική είναι 
και η ακόλουθη παράδοση: «Οι Ανεράιδες είναι ωραίες γυ-
ναίκες ασπροφόρες, αλλά έχουνε ένα µεγάλο κουσούρι, πως 
το πόδι τους είναι γαϊδουρινό. Αυτές µπορούν να βλάψουν 
όποιον θέλουν, σ’ άλλους όµως κάνουν καλό».75 Για την 
περίπτωση αυτή, δηλαδή την απόδοση και εχθρικής διά-
θεσης και καλοσύνης, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε 
και πάλι στην άποψη των επιστηµόνων που ασχολήθη-
καν µε την οριακότητα, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι το 
µεταίχµιο, δηλαδή το σηµείο µεταξύ δύο κατηγοριών, 
θεωρείται ότι αποτελεί ένα «locus of power», γι’ αυτό και 
διαθέτει µια δυναµική, άλλοτε αρνητική και άλλοτε θε-
τική.76 Με παράλληλη λογική οι γλωσσολόγοι µιλούν για 
τη συµπληρωµατικότητα των αντιθέτων· και όπως υπο-
στήριξε ο Lyons, επικαλούµενος και τις απόψεις ενός άλ-
λου, προγενέστερου σπουδαίου γλωσσολόγου, του Trier 
«[…] το αντίθετο είναι είτε εµφανώς, είτε αφανώς παρόν 
στο µυαλό του οµιλητή ή του ακροατή».77 Όµως, όπως 
σηµειώθηκε ήδη, τη θετική πλευρά της οριακότητας 
δεν θα τη σχολιάσουµε εδώ ‒άλλωστε στην πλειονότη-
τα των παραδόσεων οι Νεράιδες εκδηλώνουν κακόβουλη 
συµπεριφορά.78

Παρά το γεγονός ότι σε αρκετές διηγήσεις, όπως στις 
αµέσως προηγούµενες, οι Νεράιδες παρουσιάζονται 
ως δίµορφες, αλλόκοτες υπάρξεις, η ανθρώπινη φύση 
τους δεν παύει να υπάρχει, γι’ αυτό και τους αποδίδονται 
συνήθειες που προσιδιάζουν στους κοινούς ανθρώπους: 
«[…] σαν τους ανθρώπους είν’ κι αυτές […]»,79 «[…] ψήνουν 
καφέ τραγουδούν, παίζουν όργανα»,80 «[…] θαρρεί κανείς 
πως καβουρδντίζουν καφέ τσαι πως φουρνίντζουν […]»,81 
«[…] ποτίζουν και σκαλίζουν τους νεραϊδόκηπους».82 «Πάνε 
εκεί και Ανεράιδες καµµιά φορά· γίνονται γιόµατα, ζεύκια, 
γάµοι και µπαγόρδες [=ξέφρενα γλέντια]»,83 «[…] πλένουνε 
και λευκαίνουνε […] είναι ξεβραχιονισµένες και στίβουνε 
κάτι ολόχρυσα σκουτιά».84

Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι Νεράιδες εµφανίζονται στις 
λαϊκές διηγήσεις ως η πιο αντιπροσωπευτική περίπτω-
ση θηλυκών εξωτικών µορφών που έχουν τη δυνατότατα 
αµφίδροµης µετάβασης από τον χώρο της φύσης, όπου 
ζουν, στον χώρο του πολιτισµού και αντιστρόφως: από 
τον χώρο του πολιτισµού στον φυσικό τους χώρο. Από 
την άποψη αυτή θα άξιζε να συγκριθούν µε τις Γοργόνες, 
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οι οποίες στο ελληνικό παραµυθικό υλικό εµφανίζονται 
πάντοτε έξω από τον κόσµο των ανθρώπων, επειδή είναι 
τιµωρηµένες για κάποια παραβατική συµπεριφορά, εξαι-
τίας της οποίας µεταµορφώθηκαν σε δίµορφη ύπαρξη· 
παραµένουν ως εκ τούτου στη θάλασσα και δεν έχουν πια 
το δικαίωµα να ξαναγυρίσουν στον κόσµο των ανθρώπων. 
Θα είχε ενδιαφέρον στο σηµείο αυτό η αναφορά σε ένα 
αντίθετο σχήµα µετάβασης από αυτό που παρουσιάζεται 
στις ελληνικές διηγήσεις για τις Γοργόνες και το οποίο 
συναντούµε στο γνωστό παραµύθι Η µικρή Γοργόνα του 
Hans Christian Andersen. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε 
ένα σχήµα αµφίδροµης ή, αλλιώς, κυκλικής κίνησης, 
δηλαδή από τον πολιτισµό στη φύση και πάλι στον 
πολιτισµό. Το παραµύθι βασίζεται σε λαϊκές παραδόσεις, 
σύµφωνα µε τις οποίες οι Γοργόνες δεν έχουν ψυχή και 
µόνη πιθανότητα να αποκτήσουν είναι να παντρευτούν 
έναν θνητό. Η ηρωίδα του παραµυθιού του Andersen, η 
µικρή Γοργόνα, δεν διστάζει να θυσιάσει τη φωνή της και, 
σε τελική ανάλυση, την ίδια της την ύπαρξη ακολουθώ-
ντας τις συµβουλές της µάγισσας, προκειµένου να απο-
κτήσει πόδια και να κερδίσει την αγάπη του αγαπηµένου 
της πρίγκιπα. Οι θυσίες της ωστόσο αποβαίνουν µάται-
ες, καθώς ο πρίγκιπας παντρεύεται µιαν άλλη. Έτσι, η 
µικρή Γοργόνα είναι καταδικασµένη να πεθάνει, αν και 
έχει κερδίσει τελικά την ψυχή που τόσο επιθυµούσε. Να 
σηµειωθεί ότι η Γοργόνα, µε τον τρόπο που παρουσιάζε-
ται στο παραµύθι του Andersen, θεωρήθηκε, στο πλαίσιο 
της φεµινιστικής φιλολογίας, ότι εκπροσωπεί τη γυναίκα 
που συµβιβάζεται µε την πατριαρχική δοµή και θυσιάζει 
τον εαυτό της και τη σεξουαλικότητά της, προκειµένου 
να διεκδικήσει τον ρόλο συζύγου και µητέρας.

Αφήνοντας τις Γοργόνες και επιστρέφοντας και πάλι 
στις Νεράιδες, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι τελευ-
ταίες δεν είναι απλώς οι µόνες υπάρξεις που έχουν τη δυ-
νατότητα της διπλής, αµφίδροµης µετάβασης από τη φύ-
ση στον πολιτισµό και αντίστροφα, αλλά αναλαµβάνουν 
και τον ρόλο συζύγου και µητέρας. Ωστόσο, το πρώτο 
σκέλος της αµφίδροµης µετάβασης, µε το οποίο δηλώ-
νεται η υιοθέτηση ενός εγκόσµιου γυναικείου ρόλου και 
η συµφιλίωση ή η υποταγή στο αρσενικό, δηλαδή στο 
ανδρικό φύλο, σπάνια στις διηγήσεις έχει ευτυχή κατά-
ληξη. Η επιστροφή στη φύση αρχίζει ήδη από την πρώτη 
στιγµή που οδεύουν για τον κόσµο των ανθρώπων, καθώς 
οι Νεράιδες υιοθετούν αναγκαστικά τον ρόλο της συζύγου 
και µητέρας, ενώ διεκδικούν µόνιµα την επιστροφή στον 
αρχικό τους χώρο. Στο τέλος των περισσότερων διηγή-

σεων αυτού του είδους η Νεράιδα, εγκαταλείποντας άν-
δρα και παιδιά,85 επιστρέφει στον φυσικό της χώρο. 

Συνοψίζοντας τις αναφορές των λαϊκών διηγήσεων 
στις Νεράιδες και την ερωτική τους συµπεριφορά, 
µπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικούς τύπους διηγή-
σεων. Στον πρώτο, ο βασικός πρωταγωνιστής είναι η 
Νεράιδα, η οποία αποπλανεί το θύµα της για να το εξο-
ντώσει χρησιµοποιώντας τα σεξουαλικά θέλγητρά της. 
Στον δεύτερο τύπο, ο φαινοµενικός πρωταγωνιστής είναι 
ο άνδρας, ο οποίος υποτάσσει τη Νεράιδα και τη µεταφέ-
ρει στον δικό του κόσµο. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση 
έχουµε την αλλαγή του κανονικού ρόλου και της κανονι-
κής ταυτότητας του άνδρα, ο οποίος υποκύπτει ερωτικά 
σε µια εξωτική και αλλόκοσµη ύπαρξη, ενώ, στη δεύτε-
ρη, παρατηρείται αλλαγή της ταυτότητας της Νεράιδας, 
η οποία υιοθετεί έναν ανθρώπινο ρόλο. Ωστόσο, και στις 
δύο περιπτώσεις υπάρχει το ίδιο αποτέλεσµα, που δεν 
είναι άλλο από την κυριαρχία του θηλυκού στοιχείου και 
την επιβεβαίωση του φόβου και του κινδύνου που εκπρο-
σωπούν οι θελκτικές Νεράιδες. Με άλλα λόγια, όταν 
στην πρώτη περίπτωση ο αρσενικός εκπρόσωπος συνευ-
ρίσκεται µε τη Νεράιδα, το αποτέλεσµα δεν είναι άλλο 
από την επιβεβαίωση της δύναµης του θηλυκού στοιχείου. 
Παράλληλα, πρόκειται για µια διαδικασία µετάβασης µε 
την οποία θα λέγαµε ότι εκφράζεται, µε τον πιο καθαρό 
τρόπο, ο κίνδυνος της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η 
ερωτική επαφή µε τη Νεράιδα δεν υποδηλώνει απλώς 
και µόνο την κυριαρχία του θηλυκού στοιχείου αλλά και 
την πλήρη αδυναµία του αρσενικού, αφού στο τέλος ο 
αρσενικός εκπρόσωπος οδηγείται στον θάνατο ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, σε µόνιµη ανικανότητα· µε άλλα 
λόγια, σε ένα είδος ευνουχισµού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος τύπος 
διηγήσεων, αυτός που αφορά την αναγκαστική µετάβαση 
της Νεράιδας στον χώρο των ανθρώπων, από την άποψη 
ότι µας επιτρέπει να συµπληρώσουµε µε περισσότερα 
στοιχεία τον χαρακτήρα και τη φύση των πανέµορφων 
και θελκτικών αυτών πλασµάτων. Η Νεράιδα στις εν 
λόγω διηγήσεις, αν και εµφανίζεται ενταγµένη στον 
πολιτισµικά οργανωµένο χώρο, διατηρεί τον αµφίσηµο 
χαρακτήρα της και εξακολουθεί να διεκδικεί την επι-
στροφή στον φυσικό της χώρο. Η επιθυµία αυτή είναι 
τόσο έντονη, ώστε δεν υποχωρεί ούτε µε το πέρασµα 
του χρόνου: «Εκείνος, όµως, δεν της έδινε τη µπόλια [= 
τσεµπέρι] και για να µη του φύγει η Νεράιδα, έκρυψε τη 
µπόλια σε µια καρυδόκουπα. Έτσι λοιπόν, την πήρε γυναί-
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κα του κι εζούσαν µαζί ώστε που γέρασαν και του έκαµε και 
παιδιά […] Μια φορά, όµως, ύστερα από πολλά χρόνια, που 
ήσαν πλέον γέροι, την ηµέρα τη Λαµπρή, η γριά Νεράιδα 
του ζήτησε πάλι τη µπόλια, και του λέει: τι φοβάται τάχα 
τώρα που γέρασαν κι έχουν και τόσες θυγατέρες. Ο γέρος την 
άκουσε, έβγαλε από το καρύδι την µπόλια και της την έδωκε. 
Η Νεράιδα στολίστη, πήγε στο χορό και άρχισε να χορεύει· 
στον τρίτο γύρο του χορού όµως ήρθαν οι άλλες Νεράιδες, 
την άρπαξαν και σηκώθηκαν ψηλά και χάθησαν […]».86 «Η 
Ανεράιδα έκατσε εκεί, δεν έκανε πάσσο, και ούλο εκοίταζε 
πώς να αρπάξει το δαχτυλίδι της και να φύγει. Μα ο Λάπας 
ο κατεργάρης, το εφύλαε καλά […] Η Ανεράιδα επολεµούσε 
πάντα να εύρει τρόπον να πάρει το δαχτυλίδι τση».87

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώ-
σεις το σχήµα απόσχισης της Νεράιδας από το περιβάλ-
λον της και η µετάβασή της στο πολιτισµικό επίπεδο 
πραγµατώνεται στο πλαίσιο ενός γλεντιού ή χορού που 
λαµβάνει χώρα στην ύπαιθρο, όπου οι Νεράιδες και οι 
άνθρωποι συναντώνται. Εδώ, ο επίδοξος σύζυγος βρίσκει 
την ευκαιρία να ξεγελάσει τη Νεράιδα και µε εξυπνά-
δα και πονηριά αρπάζει το στοιχείο εκείνο που θα τη 
δεσµεύσει και θα την αναγκάσει να τον ακολουθήσει: 
«Την άλλη µέρα, καθώς πήγε στο ίδιο µέρος και άρχιζε να 
παίζει το σουραύλι, µαζευτήκανε πάλι οι Ανεράιδες και χό-
ρευαν. Αυτός είδε πού απόθεσε την µπόλια της εκείνη π' αγα-
πούσε, εχύθηκε και την άρπαξε». «88 […] [Κ]αι όταν θα ρθούν 
οι Νεράιδες και αρχίσουν να χορεύουν, ν’ αρπάξει κείνης που 
σέρνει το χορό το µαντήλι που θα ’χει στο χέρι της».89 «[…] 
[Σ]αν εγύριζε το µεσηµέρι, εκεί κοντά σε νια λακούβα του 
βουνού ευρήκε Νεράιδες κι εχορεύανε […] Βουτάει, κι αρπά-
ζει νιανής το µαντήλι […] ».90 «Ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε 
να πιάσει µια από τις Νεράιδες. Όταν λοιπόν ξαναήρθαν την 
άλλη νύχτα κι εχόρευαν ως τα χαράµατα […] είπαν ό,τι και 
την περασµένη νύχτα και ξακολουθούσαν τον χορό· µα σαν 
ελάλησε ο µαύρος πετεινός εφώναξαν: “Τώρα είναι καιρός 
να πάρουµε τα φτερά µας και να φύγουµε”. Εκείνος όµως είχε 
πάρει τα φτερά της µικρότερης, κι έτσι δεν µπόρεσε αυτή να 
φύγει µαζί µε τις άλλες».91 Στα ανωτέρω παραδείγµατα 
παρατηρούµε ένα τελετουργικό τυπικό µετάβασης 
από µια πρότερη σε µια νέα ταυτότητα, η οποία 
πραγµατοποιείται στον φυσικό χώρο των Νεράιδων, µε 
άλλα λόγια στην επικράτειά τους, µε τη συµµετοχή ενός 
εκπροσώπου του πολιτισµικά οργανωµένου χώρου.

Τα ίδια δεδοµένα αλλά µε αντίστροφη διαδικασία πα-
ρατηρούνται στην επανένταξη της Νεράιδας στον αρχι-
κό φυσικό της χώρο. Το τελετουργικό τυπικό µετάβασης 

αυτή τη φορά από τον οργανωµένο πολιτισµικά κόσµο 
στον φυσικό τους χώρο πραγµατοποιείται πάλι µε την ευ-
καιρία ενός γλεντιού, χορού, γαµήλιας διασκέδασης ‒στο 
πλαίσιο ενός “διαβατήριου εθίµου”,92 µε άλλα λόγια‒ µε 
τη συµµετοχή ατόµων του πολιτισµικά οργανωµένου χώ-
ρου και ενός εκπροσώπου του χώρου της φύσης, δηλαδή 
της Νεράιδας. Στο πλαίσιο αυτού του τυπικού, η Νεράιδα 
πείθει τον σύζυγό της να της δώσει πίσω το αντικείµενο 
που της αφαίρεσε, εξαπατώντας τον συνήθως µε ψευδή 
υπόσχεση. Το φοράει και συµµετέχοντας στη γιορτή εξα-
φανίζεται και επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση: 
«Σαν έκλεισε τα δεκοχτώ χρόνια [ενν. παντρειάς], τους προ-
σκαλέσανε […] σ’ ένα γάµο κοντά στη γειτονιά· επήρε ο άντρας 
τη γυναίκα του και τα παιδιά του σα νοικοκύρης κι επήγε. Κι 
εκεί που εχόρευε ο κόσµος ούλος, λέει ο παππούλης µου: 
“Γυναίκα δε σηκώνεσαι να χορέψεις κι εσύ, όπως χορεύουνε 
ούλες;”. Λέει: “Πώς να χορέψω, που µου ’χεις το µαντήλι µου. 
∆ο µου το και θα χορέψω” […] Σαν της τό ’δωκε κι εχόρεψε, 
κι έλειωσε ούλους στο χορό, την έγλεπε ο κόσµος κι αρχίναγε 
κι εψήλων’ εψήλωνε κι εσηκωνότανε την ανήφορο. Σιγαλά-
σιγαλά εχάθη […] κι εγλέπανε τη Νεράιδα που πήγαινε ψηλά 
ίσαµε που χάθηκε».93 «[…] [Π]αρακάλεσε πάλι τον άνδρα της 
να της δώσει τα φτερά, και του έταξε πως θα γυρίσει, όταν 
χορτάσει το χορό. Είχε δεν είχε, τον κατάφερε και της τά ’δω-
κε. Μόλις τα βαλε απάνω της, πέταξε στον αέρα, πήγε στο 
αλώνι που χόρευαν οι άλλες γυναίκες και έκανε τρεις γύρους 
[…] [Κ]αι εχάθηκε».94 «Πήγε λοιπόν στο χορό και άστραψε 
ο τόπος […] και µε µια ψιλή και γλυκιά φωνή ήρχισε να λέει 
ένα τραγούδι, πόσκιζε την πέτρα και µάραινε καρδιές. Και 
σαν έκανε τρεις γύρους στο χορό, σείστηκε, λυγίστηκε, κού-
νησε το µαντήλι της, κι έκαµε µια ι, ι, ι και πέταξε στον αέρα 
για να ανταµώσει τις συντρόφισσές της κι εχάθηκε. Κι έτσι ο 
Γιάννης έχασε τη γυναίκα του».95

Κλείνοντας αυτόν τον σύντοµο σχολιασµό, θα µπορού-
σαµε να προχωρήσουµε σε µια πρώτη αποτίµηση και 
ερµηνεία του πρωτογενούς εµπειρικού υλικού που 
διαθέτουµε. Όπως διαπιστώσαµε από τα πολυάριθµα 
κείµενα, που σκοπίµως παρατέθηκαν, τα δύο κύρια χα-
ρακτηριστικά που αποδίδονται στις Νεράιδες, δηλαδή η 
υπερβολική οµορφιά και ο ερωτισµός, συνιστούν αρνητι-
κά στοιχεία, καθώς συνδέονται µε εκδικητικότητα και κα-
ταστροφή. Η ερωτική συνεύρεση µε µια πεντάµορφη και 
ελκυστική Νεράιδα έχει ως αποτέλεσµα όχι την ερωτική 
απόλαυση, όπως θα ήταν φυσικό, αλλά την καταστροφή 
και τον θάνατο. Παράλληλα, η διµορφία και η αµφισηµία 
της ταυτότητας της Νεράιδας συνιστά και αυτή αρνητική 
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και επικίνδυνη ιδιότητα. Η δυνατότητα των Νεράιδων να 
µετακινούνται από τη φύση στον κόσµο των ανθρώπων, 
µε άλλα λόγια, να υιοθετούν έναν διπλό ρόλο, µόνο θετι-
κό στοιχείο δεν αποτελεί. Θετικό στοιχείο, τουλάχιστον 
από την πλευρά των ανθρώπων, θα ήταν η πραγµατική 
ένταξή τους στον κόσµο των ανθρώπων, πράγµα που θα 
υποδήλωνε τον εξανθρωπισµό µιας αφύσικης ύπαρξης. 
Όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ακόµη και η µητρότητα της 
Νεράιδας παρεκκλίνει από τους φυσικούς ανθρώπινους 
νόµους. «Λεν µερικοί πως η Νεράιδα εγέννησε παιδί µε 
δαύτον· και γι’ άλλους λένε πως γεννάνε µε δαύτους παιδιά οι 
Νεράιδες και τα γλέπουµε και τους µιλάµε· ευτούνα εγώ δεν 
τα πιστεύω· γιατί ο άνθρωπος είναι σουφραΐδα [= σφραγίδα] 
του θεού· πώς µπορεί ο Θεός να δώσει τη σουφραΐδα του στο 
δαιµονικό; το εξωτικό θα γεννήσει εξωτικό και ο άνθρωπος 
άνθρωπο· µήτε ο άνθρωπος µπορεί να γεννήσει εξωτικό, µήτε 
το εξωτικό άνθρωπο. Μην ακούς τι λέει ο κόσµος».96 «Πολ-
λές φορές οι Νεράιδες ή και οι Λυκοκαντζάροι παίρνουν παι-
διά από την κούνια, και τ’ αλλάζουν και βάνουν δικά τους. 
Αυτά είναι αδύνατα και κακοµάζαλα».97 Τα παιδιά, λοιπόν, 
που αποκτούν οι Νεράιδες χαρακτηρίζονται στις λαϊκές 
διηγήσεις «άσχηµα», «στραβοµούρικα», «καχεκτικά», «σα-
κάτικα», «παραµορφωµένα» κ.ά.98

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε από τις διηγήσεις που πα-
ρατέθηκαν, ακόµη και στις περιπτώσεις που η Νεράιδα 
υποτάσσεται στο ανδρικό στοιχείο και υιοθετεί τον ρόλο 
της συζύγου και µητέρας, δεν απεκδύεται την αµφίσηµη 
ταυτότητά της· γι’ αυτό και µεθοδεύει την επιστροφή 
στον φυσικό της χώρο, εγκαταλείποντας τον ρόλο της 
συζύγου και της µητέρας, γεγονός που αποτελεί και 
την τελική επισφράγιση της επικινδυνότητάς της. Το 
συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι πράγµατι η αµφίσηµη 
ταυτότητα της Νεράιδας συνδέεται µε τον κίνδυνο.

Στο σηµείο αυτό θα είχε ενδιαφέρον να αναφερθεί 
ότι διαθέτουµε και έναν πολύ µικρό αριθµό διηγήσεων 
στις οποίες εκφράζεται ο φόβος των γυναικών απέναντι 
στην ανδρική σεξουαλικότητα και τη δυναµική της. Ο 
περιορισµένος αριθµός τέτοιων διηγήσεων δείχνει, σε τελι-
κή ανάλυση, ότι αυτά που αποτελούν πραγµατικό κίνδυνο 
και έχουν δύναµη καταστροφική είναι το γυναικείο κάλλος 
και η γυναικεία γοητεία. Έτσι, µόνο σε τρεις συνολικά από 
τις 160 παραδόσεις που δηµοσιεύει ο Πολίτης ‒και οι τρεις 
από την Τρίπολη, δηλαδή από έναν µόνο τόπο‒ γίνεται 
αναφορά στο αρσενικό αντίστοιχο της Νεράιδας. Στην 
πρώτη παράδοση αναφέρεται: «[...] µπαίνουνε µέσα τρεις 
Νέραϊδοι οµορφοκαµωµένοι και καλοντυµένοι, και την αρπά-

ζουνε τη γυναίκα και τη σηκώνουνε ψηλά. Έβανε τις φωνές και 
της εφαινότανε πως έσκουζε µα κανείς δεν άκουσε, γιατί της 
επήρανε τη φωνή. Την παίρνουνε […] την αρπάζουνε από τα 
µαλλιά και τη βουτάνε µέσα [ενν. στο πηγάδι]».99 Στη δεύτε-
ρη, ο κίνδυνος της ανδρικής σεξουαλικότητας δηλώνεται 
µε πιο εµφατικό τρόπο, καθώς το τελικό αποτέλεσµα της 
συνεύρεσης είναι ο θάνατος: «Στου Μάναρη, ένα κορίτσι (τ’ 
όνοµά του δεν το θυµάµαι), αθώο πλάσµα το κακόµοιρο, αγά-
πησε ένα Νέραϊδο, κι επήγαινε ούλο κοντά του. Την εχάνανε 
οι γοναίοι της, άλλοτε ούλη την ηµέρα, άλλοτε τη νύχτα, ή δυο 
τρεις µέρες συγκρατητά. Την εκλείνανε στο σπίτι, την εκλει-
δώνανε, τίποτα! Τους έφευγε, γιατί ο Νέραιδος της άνοιγε και 
την έπαιρνε όξω. Νια βολά την εχάσανε και δεν εµπορέσανε 
να την ξαναβρούνε. Ύστερα από εφτά χρόνια την ηύρανε στο 
Καπαρέλι και τους έδειγνε τον άντρα της και τα παιδιά της κι 
έλεγε: “Να ο άντρας µου, δεν τον γλέπουτε; Να και τα παιδιά 
µου”. Σε λίγον καιρόν πέθανε. Λένε, τάχατες, πως σαν ήτανε 
χαϊµένη την είχε ο Νέραιδος στις σπηλιές του, ποιος ξέρει, κι 
έκαµε παιδιά µε δαύτονε».100 Ίδια κατάληξη έχει η κοπέλα 
και στην τρίτη παράδοση: «Εκατάντησε πλια η κακοµοίρα 
πετσί και κόκκαλο, γιατί δεν έτρωγε τίποτα, κι απέθανε σε 
λίγον καιρό».101

Η δαιµονοποίηση των γυναικών αποτελεί, όπως είδαµε, 
ένα επανερχόµενο διαπολιτισµικό σχήµα µε διαχρονική 
εµφάνιση και έχει απασχολήσει ερευνητές από πολλούς 
χώρους των ανθρωπιστικών επιστηµών. Αν σταθούµε 
στις απόψεις του Turner, που αναφέρθηκαν στην αρχή, 
θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι η απόδοση αρνητικών 
ιδιοτήτων σε ενέργειες, καταστάσεις ή υπάρξεις που πα-
ραβιάζουν τις καθιερωµένες ταξινοµήσεις, εν προκειµένω 
σε αµφίσηµες, ταξινοµικά οριακές υπάρξεις, δηλαδή 
υπάρξεις και µε ανθρώπινα και µε ζωικά χαρακτηριστι-
κά, όπως οι Νεράιδες, λειτουργεί ως ένας επανορθωτι-
κός µηχανισµός προκειµένου να αµβλυνθούν, µέσω της 
δαιµονοποίησης ‒στην περίπτωση των Νεράιδων‒ οι 
όποιες εντάσεις προκύπτουν από την έκδηλη γυναικεία 
οµορφιά και τον απροκάλυπτο γυναικείο ερωτισµό. 
Στόχος στην προκειµένη περίπτωση είναι να επιτευχθεί 
η χαµένη, υποτίθεται, ισορροπία. Ή, διαφορετικά, θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται η 
γυναικεία οµορφιά και ο γυναικείος ερωτισµός στις λαϊ-
κές διηγήσεις για τις Νεράιδες ενδεχοµένως να αποτελεί 
έκφραση ατοµικών και κοινωνικών φόβων ή ανησυχιών 
για παραβιάσεις κοινώς αποδεκτών και καθιερωµένων 
ρόλων. Η αρνητική προβολή µπορεί να προκύπτει από 
την ανάγκη ελέγχου και, κατ’ επέκταση, απόρριψης των 
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ενδεχόµενων εκείνων κοινωνικών δοµών που απειλούν 
την τάξη πραγµάτων σε ό,τι αφορά τους ρόλους των δύο 
φύλων σε µια ανδροκρατούµενη κοινωνία. 

Βασική τοποθέτηση αυτής της εργασίας, που σηµειώ-
θηκε ήδη από την αρχή, είναι ότι το περιεχόµενο των λαϊ-
κών παραδόσεων κινείται στον χώρο του µύθου· γι’ αυτό 
και χρειάζεται µια “δεύτερη ανάγνωση” που να επιχειρεί 
να κινηθεί πέρα από την επιφάνεια, προκειµένου να κα-
ταστεί δυνατή η “αποκρυπτογράφηση” των κειµένων της 
προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας. Ωστόσο, η “ανάγνωση” 
που επιχειρήθηκε εδώ και το ερµηνευτικό σχήµα που ανα-
πτύχθηκε ενδεχοµένως να µην είναι οι µόνες ερµηνείες 
που θα µπορούσαν να δοθούν σε ένα τόσο γόνιµο και εκ των 

ένδον υλικό σαν και αυτό που είχαµε στη διάθεσή µας. 
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ωραίοι, γιατί η γενεά τους είναι από Νεράιδα» (Πολίτης 1904, 
παράδ. αρ. 770). «Τον παλαιό καιρό στο ∆ίστοµο ήταν ένας 
ωραίος άντρας και τον αγάπησε µια Νεράιδα. Τον παντρεύτη-
κε, έκαµαν παιδιά, και η γενεά τους υπάρχει ακόµη στο ∆ίστοµο 
και λεν γι αυτούς πως είν’ από Νεράιδας σόγι» (Πολίτης 1904, 
παράδ. αρ. 769). 

99. Πολίτης 1904, παράδ. αρ. 787. 

100. Πολίτης 1904, παράδ. αρ. 788. 

101. Πολίτης 1904, παράδ. αρ. 789.  

Taking it for granted that the people who lived in the 
so-called traditional societies imprinted the experiences 
of their everyday lives on oral literature in a very indirect 
fashion, this article attempts to decipher the thematic 
choices in the ‘traditions’ (one of the genres of oral lit-
erature) referring to fairies. So why are the fairies, who 
are presented in these tales as being extremely beautiful, 
seductive and behaving in a positively erotic fashion to-
wards men, hostile and aggressive towards them? How 

do they behave towards women? Why does oral litera-
ture situate them in distant lands, which are presented as 
alarming and dangerous places for human beings? Why 
are fairies described in some tales as hybrid creatures (with 
the feet of goats or donkeys) and what could this mean?  
Finding some answers to the above questions may help 
reveal the hidden desires or fears of people in traditional 
societies or what was construed by the community as a 
whole as permissible or unacceptable. 
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