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ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

TÒ πρόβλημα των σχέσεων Λαογραφίας καί Ιστορίας, κυρίως μέ τή 
μορφή μιας έκμετάλλευσης μορφών τής προφορικής δημώδους φιλολογίας 
σέ διαπραγμάτευση ιστορικών ζητημάτων, έχει ήδη απασχολήσει τή λαο- 
γραφική επιστήμη, ως τμήμα τοΰ ευρύτερου προβληματισμού γιά τή σχέση 
τής Λαογραφίας μέ τις άλλες συγγενικές της επιστήμες1. Ή σχετική έρευνα, 
όπως έχει ήδη παρατηρηθεί2, άσχολεΐται τόσο μέ τις λαογραφικές πηγές, 
κυρίως παραδόσεις καί τραγούδια, τής Έθνοϊστορίας ένός λαού3, όσο καί 
μέ τά ίστορικά γεγονότα ώς αιτία ή αφετηρία τροποποιήσεως ή έξαφα- 
νίσεως λαογραφικών στοιχείων. ’Αποτέλεσμα των προβληματισμών αύ- 
τών υπήρξε ή διαμόρφωση του επιστημονικού κλάδου τής Έθνοϊστορίας 
(Ethnohistory)4, μέ τή δημιουργία έπιστημονικών έταιρειών5 καί τήν έκ
δοση έπιστημονικών περιοδικών, πού άποσκοπει στή συστηματική καί 
μεθοδική έξέταση σχετικών προφορικών πληροφοριών, μέ τις διάφορες 
παραλλαγές τους, συγκεντρωμένων κατά κύριο λόγο από έπιτόπια έρευνα, 
μέ μικροϊστορικό τις περισσότερες φορές χαρακτήρα6.

1. Βλ. ένδεικτικά W. R. B as co m, Folklore and Anthropology, «Journal of Ame
rican Folklore» 66 (1953) 283, καί H. Jason, A Multidimensional Approach to Oral 
Literature, «Current Anthropology» 10 (1969) 413 κ.έξ. Πρβλ. Μ. Γ. Μερακλής, 
ΟΙ θεωρητικές κατευθύνσεις τής Λαογραφίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, «Λαο
γραφία» 27 (1971) 30-23.

2. Έ λ. Ά λ ε ξ ά κ η ς, Σχέση Λαογραφίας καί 'Ιστορίας, ’Ακαδημία ’Αθηνών. 
Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού, ’Επιστημονικές ’Ανακοινώσεις (22-30 Νοεμ- 
ρρίου 1979), ’Αθήνα 1984, σ. 85.

3. Βλ. σχετικά Γ ρ. Γ κ ι ζ έ λ η ς, Οί παραδόσεις ώς πηγή έθνοϊστορίας τών Θρα
κών, «Πρακτικά ΒΓ Συμποσίου Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικού χώρου», Θεσσαλονίκη 
1976, σ. 45-55, μέ τή σχετική βιβλιογραφία.

4. Βλ. σχετικά J. V a n s i η a, De la tradition orale: Essai de Method Historique, Ter- 
vuren 1961, καί A. R. Tippet, Aspects of Ethnohistory, Pasadena 1979* γιά τα άνακύ- 
πτοντα μεθοδολογικά προβλήματα βλ. W. L. Μ ο n t e 11, The Saga of Coe Ridge: A stu
dy in Oral History, Knoxville 1970.

5. Πρβλ. Κ. H. Seherin, The Future of Ethnohistory, «Ethnohistory» 23 (1966) 323 
κ.έξ.

6. Βλ. ένδεικτικά D. Μ. Warren, The Use and Misuses of Ethnohistorical Data in 
the Reconstruction of Technian Bono (Ghana) History, «Ethnohistory» 23 (1976) 370,374.
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Ή λαογραφική έπιστήμη εχει ήδη διαπιστώσει δτι στις πηγές αύτοΰ 
τού είδους συνυπάρχουν ένας ιστορικός πυρήνας καί κάποια παραμυθιακά 
μοτίβα καί φόρμουλες1, καθώς καί ότι όσον άφορα τό ανάλογο έλληνικό 
ί>λικό, οί παραδόσεις μέ παρόμοιου είδους πληροφορίες χρονολογούνται, 
κατά κανόνα, στήν περίοδο 1770-1900, άναφερόμενες πολλές φορές σέ ση
μαντικά ίστορικά γεγονότα2. Τό περιεχόμενό τους άφορα, κατά κύριο λόγο, 
γεγονότα, τόπους ή προσωπικότητες, άκόμη καί μέ τή μορφή αύτοβιογρα- 
φικών διηγήσεων τών πληροφορητών3.

Στή μελέτη πού ακολουθεί έξετάζονται όρισμένες ιστορικές παραδό
σεις άπό τή Δυτική Μακεδονία4, ώς δείγματα τής ποιότητας άλλα καί τής 
θεματολογίας του πλούσιου σχετικού ύλικοϋ, πού στό μεγαλύτερο του 
μέρος παραμένει άνέκδοτο, ένώ καταβάλλεται προσπάθεια γιά διατύπωση 
μερικών συνολικών παρατηρήσεων γύρω άπό τις νεοελληνικές δημώδεις 
ιστορικές παραδόσεις.

Στήν κατηγορία τών παραδόσεων πού δέν έχουν παραμυθιακά μοτίβα 
καί φόρμουλες άνήκουν κυρίως παραδόσεις πού άναφέρονται σέ ίστορικά 
γεγονότα, μέ ύλικό πού κατ’ έξοχήν άφορα προέλευση τοπωνυμίων, συνοι
κισμούς καί δημιουργία νέων οικιστικών μονάδων, συμβάντα τής τοπικής 
μικροϊστορίας5, μέ προτίμηση σέ όσα αφορούν τις σχέσεις άτόμων ή κοι
νοτήτων καί πληροφορίες σχετικά μέ έξέχοντα άτομα κάθε κοινότητας. 
Χαρακτηριστική είναι ή παρακάτω άφήγηση άπό τό Βογατσικό Καστοριάς: 
7α εφτά χωριά άπό τά όποια άποτελειται το Μπονγκτσ’κό βρίσκονταν στις

Ι.Έλ. Ά λ ε ξ ά κ η ς, δ.π., σ. 87.
2. Πρβλ. ΚΛ (= Κέντρον Έρεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας ’Ακαδημίας ’Αθηνών) 

χφ. 4091, σ. 163, 206 (Μέσα Μάνη, Έλ. Άλεξάκης, 1978). ΚΛ χφ. 4095, σ. 217, 412. 
(Προσηλιακή Μάνη, Έλ. Άλεξάκης, 1978)· πρβλ. Έλ. Άλεξάκης, δ.π., σ. 87 καί 
σημ. 22. Γιά άντίστοιχα δημοτικά τραγούδια βλ. Στ. Κυριακίδης, Ή δημώδης έλ- 
ληνική ποίησις καί ή ιστορία τοϋ έλληνικοΰ έθνους, «Λαογραφία» 12 (1938-48) 465 κ.έξ·

3. Βλ. B. G. Trigger, Brecht and Ethnohistory, «Ethnohistory» 22 (1975) 51-56" μέ 
τή λαογραφική άξια τών αυτοβιογραφιών έχει άσχοληθεϊ καί ό Μ. Ά λ ε ξ ι ά δ η ς, 
Λαϊκές αύτοβιογραφικές συνεντεύξεις (Δείγματα άπό τή Σορωνή Ρόδου), «Δωδεκανησια- 
κά Χρονικά» 10 (1984) 38-53.

4. Γιά τή λαογραφική έρευνα στή Μακεδονία βλ. Στ. Καρακάσης, Μουσική 
άποστολή είς Χαλκιδικήν (6 Αύγ.-9 Σεπτ. 1959), «Έπετηρίς Λαογραφικοϋ Αρχείου» 
11-12(1958-59) 333-341. Ό ίδιος, Μουσική άποτολή είς Χαλκιδικήν (5 Ίουλ.-4Αΰγ. 
1960), « Επετηρίς Λαογραφικοϋ Αρχείου» 13-14 (1960-61) 362-373. Ό ίδιος, Μουσική 
άποστολή είς τήν περιφέρειαν Παγγαίου Μακεδονίας (4 Αύγ.-2 Σεπτ. 1961), «Έπετηρίς 
Λαογραφικοϋ Αρχείου» 13-14 (1960-61) 421-430. Άγγ. Δευτεραίος, Έκθεσις λάο- 
γραοικής άποστολής είς τήν περιοχήν τοϋ νομοϋ Φλωρίνης (13 Αύγ.-14 Σεπτ. 1964), 
«Έπετηρίς Λαογραφικοϋ Αρχείου» 17 (1964) 230-240.

5. Έ λ. Ά λ ε ξ ά κ η ς, δ.π., σ. 87.
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τοποθεσίες «Γκουλασιάνους», «Άη Δημήτρης», «Καταάντοβο», «Προυσή- 
λιου», «Πόρους», «Κουτσούφλιαν’», «Παλ.ηονχκλήσ’». Ή παράδοση αναφέ
ρει ότι το χωριό το ονόμασαν έτσι από τή λέξη <(Μπογάτσια» επειδή οι κά
τοικοι έφτιαχναν καλές «μπουγάτσιες»1' έπισημαίνεται εδώ ή συνύπαρξη πα
ραδόσεων διαφόρων κατηγοριών, άπ’ όσες παραπάνω έπισημάνθηκαν, 
καθώς καί τοπωνυμικού ύλικοϋ, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί καί σέ το
πονομαστικές μελέτες2 3 4.

Παρόμοια στοιχεία διαπιστώνονται καί στήν άκόλουθη παράδοση 
άπό τό Γέρμα Καστοριάς, μέ παράλληλη αναφορά καί μιας ένοπλης σύ
γκρουσης άνάμεσα σέ κατοίκους γειτονικών χωριών, γεγονός πού ανήκει 
στο μικροίστορικδ πλαίσιο τής συγκεκριμένης περιοχής: Τα παλιότερα 
χρόνια το χωριό το λέγαν Λόσνιτσα. Συγκροτήθηκε άπό συνοικισμούς ποιμε- 
νικονς στις τοποθεσίες «Κεράσοβο», «Περάσια», «"Αη Λιά», <("Αη Θονμάς», 
«Κρανιά», «τα' Μπίλιας», «Μνημόρια», «Πάσχος». ’Εκεί σφάχ’καν Σισ αν ιώ
τες καί Αοννιτσώτες τις ’Αποκριές3, φυσικά τό ύφος κάθε καταγραφής αφορά 
καί τή μέθοδο πού κατά περίπτωση ακολουθήθηκε, για τήν πιστή άποτύ- 
πωση τών λεγομένων ή τή χρησιμοποίηση τών πληροφοριών κατά τήν 
άφήγηση τού καταγραφέα.

Συχνά οί παραδόσεις αυτές συμφύρονται μέ παραμυθιακά μοτίβα, ιδίως 
όταν περιέχουν άναφορές σέ μυθικά γεγονότα, θρησκευτικά ιδρύματα, δια
κεκριμένες προσωπικότητες μέ μυθική ύπόσταση καί γενικώς θέματα έπί- 
δεκτικά παρόμοιων συμφυρμών. Ώς χαρακτηριστικό παράδειγμα άναφέρε- 
ται ή άκόλουθη παράδοση άπό τό Κωσταράζι Καστοριάς: 'Υπάρχει παρά
δοση δτι στήν περιοχή τον παλαιόν χωρίου, τα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, υ
πήρχαν τρία μικρά χωριά χριστιανικά και μέ ελληνικά στοιχείο, μέ τά ονόματα 
«Σμίξη», «'Αγιά Άννα» ή «Παλιόσπιτα» καί «Κρανιά»... Τά μικρά αυτά χω
ριά γιά ν’ άποφύγουν τις καταπιέσεις τών Τούρκων αναγκάστηκαν υστέρα άπό 
προτροπή τον Κώστα Ρίξου, άρχηγοϋ του χωρίου Παλιόσπιτα, νά σνμπτν- 
χθονν σέ ένα χωριό... Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ό Κώστας Ρίζος «εϊιδι ένα 
φως στον μέρους άπ κτίσ’κι του παλιά χονριό. Τδγλιπιν συνέχεια πουλλά βρά- 
δυα. τΗταν εικόνισμα τσ’ Παναγίας. Τοϋ εϊπιν στά τρία χονριά κι άπον- 
φάσ’σαν νά χτίσ’νι Ικκλησία. Ίκεί χτίσανι κι του χονριό»*. Στήν περίπτωση 
αύτή ή ιστορική παράδοση γιά τήν ίδρυση τοϋ χωριού συνδέεται μέ τό

1. ΚΛ χφ. 3806, σ. 387 (Βογατσικόν Καστοριάς, Αίκ. Πολυμέρου, ί975).
2. Βλ. σχετικά "Αγγ. Άφρουδάκης, Προβλήματα είδολογικής κατάταξης 

τών τοπωνυμίων (έπεξεργασία μέ ηλεκτρονικό υπολογιστή), «Λεξικογραφικόν Δελτίον» 
17 (1991) 146-147.

3. ΚΑ χφ. 3806, σ. 471 (Γέρμας Καστοριάς, Αίκ. Πολυμέρου, 1975).
4. ΚΑ χφ. 3806, σ. 145-146 (Κωσταράζι Καστοριάς, Αίκ. Πολυμέρου, 1975).
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στοιχείο του ύπερφυσικοΰ φωτός, το όποιο έπισημαίνει τή θέση είκό- 
νων1, έρειπίων ναών2 3 4 ή λειψάνων άγιων3, γνωσιό άπό πολλές παρόμοιες 
παραδόσεις τόσο τοϋ έλληνικοϋ4, όσο καί των υπολοίπων ευρωπαϊκών λα
ών5. Ή ανεύρεση, υστέρα άπό θαυματουργική υπόδειξη τοϋ ύπερφυσικοΰ 
φωτός, εικονίσματος τής Παναγίας όδήγησε στήν ίδρυση εκεί ναοϋ καί 
συντέλεσε, κατά τήν παράδοση, στό συνοικισμό των τριών μικρών χωριών 
σέ ενα μεγαλύτερο. Δέν αποκλείεται νά άπηχεϊται εδώ ή ιστορική πραγ
ματικότητα μιας εκμετάλλευσης τοπικών θρησκευτικών παραδόσεων καί 
στοιχείων τής παραδοσιακής θρησκευτικότητας τών κατοίκων τής περιο
χής άπό τόν Κώστα Ρίζο, ώστε να πεισθοΰν οί κάτοικοι τών τριών χω
ριών νά προβοϋν στό συνοικισμό, έκλαμβάνοντας τό στοιχείο τής ανεύρε
σης εικονίσματος ως ύπερφυσική συγκατάθεση καί συνδρομή στό εγχεί
ρημά τους.

Κάποτε οί τοπικές ιστορικές παραδόσεις συνδέονται στενά μέ τις ονο
μασίες οικισμών καί τα τοπωνύμια κάθε περιοχής6 7, ως αίτιολογικές τών 
ιδιαιτεροτήτων τών στοιχείων αυτών. Άναφέρεται, γιά παράδειγμα, παρά
δοση για τή μετονομασία τοϋ χωριοϋ Σμίξη Καστοριάς σέ Άλμανιά, πού 
άποδίδει τό γεγονός σέ συμμετοχή τών κατοίκων τοϋ οϊκισμοΰ στή μάχη 
τής ’Αλαμάνας: Οί κλέφτις πουλιμονσαν στην 5Αλαμάνα μαζί μϊ τον Διάκο. 
Πήραν κι την τούρκικη σημαία κι την είχαν στον χουριό μέσα στήν ίκκλησία. 
Την (f μάμι μέσα σ’ν Ικκλησία. ’Όντας κάηκιν ή ίκκλησία τσ’ Παναγίας κάησιν 
κι τον λάβαρου'1. Στήν παραπάνω περίπτωση ίσως μπορεί νά διαπιστωθεί 
καί ή γνωστή τάση τών παραδοσιακών ανθρώπων νά έντοπίζουν στήν πε
ριοχή τους όνομαστά ιστορικά γεγονότα ή νά ύποστη ρίξουν τή συμμετοχή 
σέ αύτά είτε τών ίδιων, είτε όσων σχετίζονται μαζί τους8.

Στήν κατηγορία τών παραδόσεων, πού άναφέρονται σέ συγκεκριμένες

1. Βλ. Ά λ. Φ λ ω ρ ώ κ η ς, Τήνος. Λαϊκός πολιτισμός, ’Αθήνα 1971, σ. 401-402.
2. ΚΛ χφ. 1330, σ. 199-200 (Χώρα Σάμου, Άδ. Κουμιώτου, 1970-71).
3. Μ. Γ. Β α ρ β ο ύ V η ς, Τό τραγούδι τοϋ επισκόπου Φαναριού Σεραφείμ, «Παρνασ

σός» 30 (1988) 197-216.
4. Μ. Γ. Β α ρ β ο ύ V η ς, Σαμιακή αγιολογική παράδοση, «Βυζαντινός Δόμος» 

4 (1990) 73-75.
5. Βλ. σχετικά StTh. V 222.1 καί SlTh. F 552.2.
6. Πρβλ, Γ. Τσουκνίδας, Μικροτοπωνύμια, τοπική παράδοση και τοπική 

ίστορία: ή περίπτωση ενός χωριοϋ, «Onomata» 11 (1987) 126.
7. ΚΛ χφ. 3806, σ. 146 (Κωσταράζι Καστοριάς, Αϊκ. Πολυμέρου, 1975).
8. Για τή βιωματικότητα αύτή τών λαϊκών παραδόσεων βλ. Σ τ. Ή μ ε λ λ ο ς, Λαο- 

γραφικά 1. Δημώδεις παραδόσεις, ’Αθήνα 1988, σ. 7-10. 'Ο ίδιος, Θρυλούμενα για τήν 
άλωση καί τήν έθνική άποκατάσταση, ’Αθήνα 1991, σ. 43· πρβλ. Δ. Σ. Λουκάτος, 
«Οίκεϊα βιώματα» στις καρπαθιακές αφηγήσεις παραμυθιών, «Καρπαθιακαί Μελέται» 
1 (1979) 57-61.
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ίστορικές προσωπικότητες, μέ εύρεία, λαϊκή κότα κανόνα, άπήχηση άπα- 
ντοβν τόσο οί απλές ίστορικές παραδόσεις, όσο καί παραδόσεις, πού έ
χουν ύποστεΐ συμφυρμούς μέ μυθικά ή παραμυθιακά στοιχεία- συχνά μάλι
στα παρατηρούνται καί άποσχίδες (subtypes)1 των παραδόσεων αύτων μέ 
αύτοτελή, ή μή, διαμόρφωση καί μικρή ή μεγάλη έξάρτηση άπό άντίστοι- 
χες γραπτές πηγές. Ό ρόλος δασκάλων καί τοπικών λογίων χρειάζεται έ- 
πίσης εδώ διερεύνηση, καθώς συχνά αύτοί μετέφεραν στήν κοινότητα διη
γήσεις, πού άποτελούσαν προϊόντα μελέτης τους σέ διάφορες πηγές ή τή 
σχετική μέ τό θέμα βιβλιογραφία, συντελώντας στήν παραδοχή τους καί 
τήν ενσωμάτωσή τους στό σύνολο τής προφορικής παραδόσεως τής περιο
χής, μέσα στήν όποια έπιβίωναν, γιά νά φτάσουν άργότερα νά καταγρα- 
φούν ώς τμήματά της2. Στήν περίπτωση αύτή χρειάζεται λεπτομερής συ
γκριτική μελέτη, ώστε νά διασαφηνιστούν τά άνακύπτοντα προβλήματα.

Ενδεικτικά θά έξετασθούν παρακάτω τρεις παραδόσεις γιά τόν άγιο 
Κοσμά τόν Αίτωλό καί τις περιοδείες του, άπό τή Δυτική Μακεδονία3. 
Καθώς πρόκειται γιά νεομάρτυρα μέ ιστορικά βεβαιωμένη δράση στον έλ- 
ληνικό χώρο, οί παραδόσεις πού τόν άφοροΰν4 παρουσιάζουν καί ιστορικό 
ενδιαφέρον, άφοΰ δέν πρόκειται γιά δημιουργήματα μέ μυθική ή συναξαρια- 
κή βάση, όπως κατά κανόνα συμβαίνει μέ τις παραδόσεις άγιων, πού άνή- 
κουν σέ χρονικά προγενέστερες περιόδους5. Τό ερευνητικό ένδιαφέρον έδώ

1. Γιά τόν όρο βλ. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, Το ελληνικό παραμύθι. ’Αναλυτικός κατάλογος 
τύπων καί παραλλαγών κατά τό σύστημα Aarne-Thompson (FFC 184) 1. Μύθοι ζώων, 
Άθήναι 1978, σ. X.

2. Για τή διαδικασία αυτή βλ. νΑ λ κ. Κυριακίδου-Νέστορος, Ή θεωρία 
τής έλληνικής Λαογραφίας. Κριτική άνάλυση, ’Αθήνα [1978], σ. 182’ πρβλ.Σ τ. Κυρία- 
κ ί δ η ς, ‘Η Λαογραφία καί ή σημασία της. Τρεις διαλέξεις, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 28.

3. Για τις σχετικές μέ τήν περιοχή λαογραφικές έρευνες βλ. Ά γ γ. Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς, 
Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν περιοχήν βορείως τής Κοζάνης Δυτ. Μακεδονίας 
(7 Αΰγ. - 1 Σεπτ. 1967), «Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας» 20-21 
(1967-68) 347-359. 'Ο ίδιος, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τό χωρίον Σισάνιον τοδ 
νομού Κοζάνης (15 Τουλ. -3 Αύγ. 1968), «Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Έλληνικής Λαο
γραφίας» 20-21 (1967-68) 379-391. Πρβλ. Κ. Σ. Κώνστας, Λαογραφικά περί τόν άγιο- 
Κοσμά τόν Αίτωλό, «Λαογραφία» 27 (1971) 217-218, 242.

4. Βλ. γιά παράδειγμα ΚΛ χφ. 3212, σ. 30 (Πύλη Τρικάλων, Άνν. Παπαμιχαήλ, 1967)· 
πρβλ. “Ανν. Παπαμιχαήλ, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν έπαρχίαν Τρι
κάλων (16 Σεπτ.-3 Όκτ. 1967), «Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας» 
20-21 (1967-68) 310-311. Γιά τόν άγιο Κοσμά βλ. Φ. Μ ι χ α λ ό π ο υ λ λ ο ς, Κοσμάς 
ό Αίτωλός, Άθήναι 1940, σ. 14, μέ τή σχετική βιβλιογραφία, καί Αύγ. Καντιώτης, 
"Αγιος Κοσμάς ό Αίτωλός, Άθήναι 1959s, σ. 326-340, μέ αναφορές στα θαυματουργικά 
καί προφητικά χαρίσματα τού άγιου.

5. Γιά παρόμοιες τάσεις του ύπάρχοντος ύλικοϋ βλ. Θ. Δ ε τ ο ρ ά κ η ς, Εισαγωγή 
στή σπουδή των άγιολογικών κειμένων, Ρέθυμνο 1985, σ. 60. 'Ο ϊ δ ι ο ς, Επιβιώσεις άρ-
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έπικεντρώνεται στή διάκριση ανάμεσα στό ιστορικό καί τό μυθικό στοιχείο, 
ώστε νά διασαφηνιστεί ή έκταση καί ή μορφή των ιστορικών δεδομένων.

Ή πρώτη παράδοση προέρχεται άπό τή Χρυσή Καστοριάς: "Οταν 
πέρασε από το χωριό μας ό άγιος Κοσμάς είπε ότι τα χωριά πού θέλουν νά 
γλιτώσουν τή μανία καί την οργή τοϋ Θεόν νά φτειάσουν στους δρόμους κοντά 
στο χωριό ένα ’κόνισμα. Δεν ενθυμούμαι όμως τίνος στρατός θά περνούσε καί 
βλέποντας το σταυρό και τό ’κόνισμα στο δρόμο δεν θά πείραζε το χωριό1. 
Πέρα άπό τό ιστορικό γεγονός τής διελεύσεως τοϋ άγιου άπό τό χωριό, 
σέ κάποια περιοδεία του, στήν παράδοση έμπλέκονται οί διηγήσεις για τό 
σταυρό ώς αποτρεπτικό σύμβολο δαιμονικών όντων μέ μαγική δύναμη, 
άφοϋ σαφώς μποροΰν νά διακριθοϋν δύο επίπεδα, τό ιστορικό καί τό παρα- 
μυθιακό' στό δεύτερο ό έχθρικός στρατός παρουσιάζει στοιχεία δαιμονο- 
ποιήσεως, όπως συμβαίνει καί σέ άλλες έλληνικές παραδόσεις2, μέ αποτέ
λεσμα νά άναγκάζεται σέ υποχώρηση άπό τό σταυρό, ή τό εικόνισμα, αφή
νοντας τό συγκεκριμένο χωριό αλώβητο.

Τό θέμα τής τοποθετήσεως, μετά άπό θεϊκή συμβουλή, συμβόλου στα 
σπίτια ορισμένων μελών μιας κοινότητος, ώς άναγνωριστικό σημείο απο
τρεπτικό τής συμφοράς πού θά πλήξει τούς υπόλοιπους, φαίνεται νά εχει 
λόγια καταγωγή, προερχόμενο άπό τήν αντίστοιχη αφήγηση τής παλαιο- 
διαθηκικής Εξόδου (12,21-23, έκδ. A. Rahlfs) γιά τήν αποφυγή άπό τούς 
Εβραίους τής σφαγής τών τέκνων τών Αιγυπτίων, μέσω τής σήμανσης τών 
οικιών μέ τό αίμα τοϋ ζώου πού θά έσφαζαν: Άπελθόντες ?,άβετε ύμίν s αυ
τό ΐς πρόβατον κατά συγγένειας υμών καί θύσατε τό Πάσχα· λήμψεσθε δε 
δεσμήν ύσσώπον καί βάιψαντες άπό τον αίματος τον παρά τήν θύραν καθίζετε 
τής φλιάς καί επ’ άμφοτέρων τών σταθμών άπό τοϋ αίματος, ο εστιν παρά 
τήν θνραν υμείς δε ονκ εζελεύσεσθε έκαστος τήν θύραν τοϋ οίκον αυτού έως 
πρωί· καί παρελεύσεται κύριος πατάζαι τούς Αιγυπτίους καί αίρεται τό αίμα 
επί τής φλιάς καί επ’ άμφοτέρων τών σταθμών, καί παρελεύσεται κύριος τήν 
θύραν καί ονκ άφήσει τον άλεθρενοντα είσελθεΐν εις τάς οικίας υμών πατάζαι.

Ή διήγηση αυτή, ώς αφήγηση κάποιου μέλους τής κοινότητας πού

χαίων μύθων στα βυζαντινά αγιολογικά κείμενα, «Παλίμψηστον» 2 (1986) 69-70' πρβλ. 
Άγγ. Δευτεραΐος, Λαϊκαί παραδόσεις περί όσιου Νικάνορος έκ Δυτικής Μακε
δονίας, «Πρακτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου», Θεσσαλο
νίκη 1976. σ. 57-73.

1. ΚΛ χφ. 3177, σ. 6 (Άνθοχώριον Μετσόβου, Άνδρ. Στεφόπουλος, 1967).
2. Βλ. ένδεικτικά Στ. Ή μ ε λ λ ο ς, Ή δο,ιμονοποίησις τών Σαρακηνών έν Κρήτη, 

«Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας» 20-21 (1967-68) 113-129 (=Λαο- 
γραφικά 1. Δημώδεις παραδόσεις, ’Αθήνα 1988, σ. 104-115), μέ τή σχετική βιβλιογραφία- 
μεθοδολογικές αντιρρήσεις έχουν διατυπωθεί άπό τόν K. Ρ ω μ α ϊ ο, Ή δαιμονοποίηση 
τών Σαρακηνών, «Λαβύριθνος» 2 (1976) 65-76.
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μετείχε της έκκλησιαστικής παιδείας, ίσως έγινε κτήμα καί των ύπολοίπων 
μελών, συνδυαζόμενη τόσο μέ τις παραδόσεις για τήν αποτρεπτική δύναμη 
τού σταυροιί1, όσο καί με τις ιστορικές αναμνήσεις για τή διέλευση τού α
γίου Κοσμά άπό τήν περιοχή καί τή διδαχή του.

Τό ίδιο θέμα υπάρχει καί σέ άλλες μακεδονικές δημώδεις παραδόσεις 
για τόν άγιο Κοσμά2, όπως ή παρακάτω άπό τον "Αγιο Γεώργιο τοϋ νομού 
Γρεβενων: Κάποτε, εδώ καί πολλά χρόνια, πολλές αρρώστιες έπεφταν orò 
χωριό "Αγιος Γεώργιος. Κάποτε πέρασε άπό ’κεϊ ο Κοσμάς ό Αίτωλός και κοι
μήθηκε κάτω ’πό ’να δέντρο, μια ελιά. Έπήγαν τότε σ’ αυτόν οι κάτοικοι και 
τον είπαν άπό τί υποφέρουν. Τότε ο Κοσμάς τούς ζήτησε εν a σταυρό και τοϋ 
τόν έδωσαν. Τόν πήρε τόν Σταυρόν και τόν έβαλε στην κορφή τοϋ δέντρου, 
κάτω άπό ’κείνο τό δέντρο πού κοιμήθηκε, καί τούς είπε, ότι, όσο υπάρχει τό 
δέντρο, δε θά πάθονν τίποτες. Άν πέσει δ Σταυρός, τότε θά γίνει επανάσταση 
και θά διώξουν οι "Ελληνες τόν Τούρκο. ’Έτσι έπεσε ό σταυρός αυτός, γιατ'ι τό 
δέντρο μεγάλωσε και έσπασε ή κορφή του και άρχισε ή ’Επανάσταση και διώ- 
ξαν οί "Ελληνες τόν Τούρκο3. Παραδόσεις γιά σταυρούς πού τοποθέτησε ό 
άγιος Κοσμάς μέ σκοπούς φυλακτικούς για όλόκληρο οικισμό ή περιοχή

1. Στόν ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν αρκετές παρόμοιες παραδόσεις γιά τό σταυρό 
πού προστατεύει άπό δαιμονικά όντα (StTh. Ε 434. 8.1 άπό τήν ’Αγγλία [Ern. W. Bau
ghman, «A comparative study of the Folktales of England and North America, Indiana 
University 1954)], γιά νεράιδες πού φοβούνται τό σταυρό [StTh. F 382.1 άπό τήν Αγγλία, 
τή Σκωτία, τήν Ούαλία, τήν ’Αμερική καί τήν ’Ιρλανδία (Er n. W. Baughman, δ.π.)], 
γιά δαιμονικά δντα πού δεν μπορούν νά περάσουν άπό σταυρό [StTh. Ε 434.8 άπό τήν ’Ελ
βετία (J. J e g e r 1 e h n e r, Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Basel 1909] καί τήν 
’Ισλανδία (Μ. I. Bob erg, Motif-Index of early Icelandic Literature, Kobenhavn 1956)] 
καί γιά τή μαγική δύναμη ένός ιερού σταυρού [StTh. D 1719.6, άπό τήν ’Ιρλανδία]. Βλ. 
St. Thompson, Motif-Index of Folk Literature 2, Copenhagen 1956, σ. 309, 453, 
καί 3, Copenhagen 1956, σ. 78.

2. Βλ. σχετικά Ά μ. Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ, Ή Ζίτσα, γεωγραφική καί ιστορική περι
γραφή τής κωμοπόλεως ταύτης τής ’Ηπείρου, έν Άθήναις 1895, σ. 38. Ά ν τ. Κ ε ρ α μό- 
π ο υ λ λ ο ς, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, έν Άθήναις 1931, σ. 75 σημ. Συχνά διατηρούνται 
στήν προφορική μνήμη αναμνήσεις άπό τό πέρασμα τού άγιου άπό διάφορα χωριά (X ρ. 
Ένισλείδης, Ή Πίνδος καί τά χωριά της Σπήλαιον-Γρεβενά-Σαμαρίνα, Άθήναι 
[1951], σ. 122, καί Β. Μ π α ρ ά ς, Τό Δέλβινο τής Βορείου ’Ηπείρου καί οί γειτονικές 
του περιοχές (έπιμ. Λ. Ί. Βρανούση), Άθήναι 1966, σ. 301), καί άπό τήν προσέλευση τών 
κατοίκων στά κηρύγματά του (Δ. Λουκόπουλος, Στ’ Άγραφα ένα ταξίδι, Άθήναι 
[1929], σ. 182-183).

3. ΚΛ χφ. 3027, σ. 238 (Άγιος Γεώργιος Γρεβενων, Άγγ. Δευτεραίος, 1966)' πρβλ. 
Άγγ. Δευτεραίος, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς περιοχάς Ν. Γρεβενών 
(25 Ίουλ.-15 Αύγ. 1966), «Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας» 18-19 
(1965-66) 321-322.
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υπάρχουν καί άλλες, κυρίως άπό τή Μακεδονία1 καί τήν Ήπειρο2, ένώ 
κάποτε επιδεικνύονται άπό τούς κατοίκους τών χωριών αυτών σταυροί πού 
αποδίδονται στον άγιο3.

Κάποτε οί ιστορικές παραδόσεις προσπαθούν να ερμηνεύσουν ή να 
κατανοήσουν γεγονότα τής τοπικής ιστορίας, άποδίδοντάς τα σέ ύπερφυ
σικά αίτια ή θεωρώντας τα αποτελέσματα προφητειών. 'Ως παράδειγμα 
μπορεί να άναφερθεί παράδοση άπό τήν Αίανή Κοζάνης για τήν καταστρο
φή τών Σερβίων, κατά τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άπό τούς Γερμανούς, πού 
άποδίδει τό γεγονός σέ προφητεία τού αγίου Κοσμά τού Αίτωλοΰ: είδε τά 
Σερβία καί είπε: «Τι θά πάθετε!» καί έτσι με τήν Κατοχή κατεστράφηκαν, 
κάηκαν άπό τούς Γερμανούς4. "Οσον μάλιστα άφορά τόν άγιο Κοσμά 
υπάρχουν πολλές σχετικές παραδόσεις γιά προφητείες του γύρω άπό τά 
όσα θά συνέβαιναν σέ κάποια γεωγραφική περιοχή5 6. Οί παραδόσεις αύτές, 
έκτος άπό τήν κατηγορία τών θρησκευτικών παραδόσεων γιά αγίους, μπο
ρούν να ένταχθοΰν καί στις Ιστορικές παραδόσεις®, αφού άφοροΰν καί τή 
μικροϊστορία τής συγκεκριμένης περιοχής.

Οί μακεδονικές παραδόσεις πού εξετάστηκαν παραπάνω, αφενός επι
σημαίνουν τήν ανάγκη συστηματικής μελέτης τού σχετικού υλικού, ώστε 
να καταστούν εκμεταλλεύσιμες άπό τήν ιστορική καί λαογραφική ερευνά 
καί αφετέρου, μέ τίς υποκατηγορίες πού διαπιστώθηκαν, συντελούν στήν 
πληρέστερη μελέτη καί τή συμπλήρωση τού συστήματος κατατάξεως τού 
σχετικού λαογραφικοΰ υλικού7, μέ διακρίσεις πού στηρίζονται στό ύπαρχον 
ύλικό, μέ τίς ιδιαιτερότητες καί τίς ιδιομορφίες του κατά περιοχή.
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SUMMARY

M. G. V a r V o u n i s, Popular historical traditions from West Mace
donia.

This study examines popular traditions of West Macedonia, where there 
are preserved memories from various historical events concerning quarters 
of villages also events from the Turkish domination and Aghios Kosmas 
Aitolos. The study of these traditions with its partial conclusions, indicates 
the need of a systematic study of this material so that it may be of help to the 
historical as well as the folklore research, while the sub-divisions which are 
established, may be used for reviewing the present system of classification 
for the traditions of this category. The research of the local material and 
its gathering constitutes the first step of a Panhellenic overall study, while 
the specific study contributes to the historical and folkloric research of Ma
cedonia.
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