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ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ
’Από το καλοκαίρι, του 1992 τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών περιέλαβε
στις δραστηριότητές του πρόγραμμα συλλογής υλικού προφορικής παράδο
σης τής "Ιμβρου. Τή διεξαγωγή τού προγράμματος αυτού άνέλαβε ή ύπογράφουσα, ώς εξωτερική συνεργάτρια τού Κέντρου, μετά άπό σχετική έγ
κριση τού Υπουργείου Πολιτισμού, όπου υπηρετεί ώς αρχαιολόγος.
Ό αφελληνισμός τής "Ιμβρου, πού άρχισε τό 1964 καί κορυφώθηκε ώς
τό τέλος τής επόμενης δεκαετίας, κατέστησε επιτακτική τήν ανάγκη να καταγραφοΰν, όσο είναι καιρός, οί διαθέσιμες μαρτυρίες για τήν ελληνική πα
ρουσία στο νησί. Γιά τή συλλογή τών πληροφοριών αυτών εφαρμόσθηκε ή
μέθοδος πού είχε ακολουθήσει στο παρελθόν τό Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών γιά τήν κατάρτιση τού άρχείου προφορικής παράδοσης τών ελλη
νικών πληθυσμών τής Μικρός ’Ασίας. ’Ακολουθήθηκε δηλαδή τό ίδιο ερω
τηματολόγιο γιά τή συλλογή τού υλικού καί ό ίδιος τρόπος ταξινόμησής
του, μέ μόνη καινοτομία τή μαγνητοφώνηση τών συνεντεύξεων. Άπό τήν
άλλη πλευρά, τό γεγονός ότι κατοικούν —έστω καί έλάχιστοι— ακόμη Έλ
ληνες στήν "Ιμβρο έδωσε τή δυνατότητα νά πραγματοποιηθεί επί τόπου ή
πρώτη έρευνα, μέ πληροφορητές κατοίκους πού δέν απομακρύνθηκαν ποτέ
άπό τό νησί, όπου άκόμη έξακολουθούν νά τηρούνται αναλλοίωτα όρισμένα λατρευτικά έθιμα καί νά παράγονται κάποια προϊόντα μέ παραδοσιακές
μεθόδους. Ή έρευνα συνεχίσθηκε κατόπιν στήν ’Αθήνα, μέ συνεντεύξεις
ήλικιωμένων Ίμβρίων, πού έχουν εγκατασταθεί εδώ.
Παρόλο τόν αργό ρυθμό μέ τον όποιο προχωρεί ή έρευνα —ή κύρια
άπασχόλησή μου δέν επιτρέπει συνεχή καί συστηματική ενασχόλησή μου μέ
τό πρόγραμμα— τα αποτελέσματα δέν είναι ευκαταφρόνητα. "Ως τώρα έχει
ολοκληρωθεί ή καταγραφή υλικού προφορικής παράδοσης έξι χωριών (Γλυ
κύ, ’Αγρίδια, Σχοινούδι, Άγιοι Θεόδωροι, Κάστρο, Ευλάμπιο) καί υπολεί
πεται ενός άκόμη χωριού, τής Παναγίας. Τό περιεχόμενο τών μαγνητοφω
νημένων συνεντεύξεων έχει άπομαγνητοφωνηθει συστηματικά γιά τα δύο
πρώτα χωριά (17 κασέτες) καί έχει ταξινομηθεί στο άρχειο τού Κέντρου, μέ
τό ίσχύον σύστημα. Γιά τα υπόλοιπα τέσσερα χωριά γίνονται, γιά λόγους
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οικονομίας χρόνου, μόνο αναλυτικοί πίνακες μέ τό περιεχόμενο τής συνέν
τευξης κάθε κασέτας, πού ταξινομούνται σέ φακέλους άνά χωριό (35 κασέ
τες).
Τό υλικό πού έχει περισυλλέγει ώς τώρα (για κάθε χωριό έχουν έρωτηθει δύο η καί περισσότεροι πληροφορητές, εκτός άπό τό Κάστρο, άπό τό
όποιο έχουν άπομείνει ελάχιστοι άπό τούς παλαιούς κατοίκους καί άπό
όπου μπόρεσα να εντοπίσω μόνο μία πληροφορήτρια) είναι πλούσιο καί
ποικίλο: τοπωνύμια, θέσεις παλαιών οικισμών, θέσεις αρχαίων, περιγραφή
παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής καί επεξεργασίας αγροτικών προϊόν
των καί είδών καθημερινής χρήσης, συνταγές παραδοσιακών φαγητών,
στοιχεία κοινωνικής ζωής καί λαϊκής λατρείας, μνημεία λόγου, στοιχεία
τοπικής Ιστορίας, ενθυμήσεις καί θρύλοι για διάφορα ιστορικά καί καθημε
ρινά γεγονότα.
Ή έρευνα τής 'Ιμβρου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τό καλοκαίρι
τού 1996 καί έλπίζεται ότι θά καταστεί δυνατόν νά εντοπιστούν πληροφο
ρητές ώστε νά συμπληρωθεί τό ύλικό πού άποθησαυρίστηκε μέ αντίστοιχη
έρευνα τής Τενέδου.
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