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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών για τη δημιουργία ενός πειραματικού εικονογραφικού αφηγήματος,
κόμικ, με διαδραστικά στοιχεία και πολυεπίπεδα νήματα αφήγησης σε έντυπη
και ψηφιακή μορφή.
Για τη δημιουργία του προκείμενου έργου, θα μελετηθεί υλικό γύρω από
τις ιστορικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα αλλά και τον ίδιο τον φυσικό
χώρο μέσα στον οποίο έχουν γεννηθεί τα υπό μελέτη τραγούδια. Με τον
τρόπο αυτό οι συμβολισμοί και ο ρόλος των τραγουδιών στην ζωή των ανθρώπων, θα αποκωδικοποιηθούν και έτσι θα προκύψει κάτι νέο. Αρχικά θα
γίνει μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση στη μουσική της Ηπείρου
ώστε να εντοπιστούν οι πολιτισμικές προσμίξεις και το κοινωνικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο έχει εξελιχθεί. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μια αναφορά στα
χαρακτηριστικά της ηπειρώτικης μουσικής και θα μελετηθούν καταγραφές
των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών για να αναλυθούν τα είδη και οι
κατηγορίες τους.
Με την μελέτη των εκάστοτε κατηγοριών, θα μπορέσουν να εντοπιστούν οι
λειτουργίες των τραγουδιών. Έτσι, θα γίνει διερεύνηση της ανθρωπολογικής
πλευράς των τραγουδιών και του ρόλου τους μέσα στον κύκλο της ζωής
και του χρόνου. Πως σχετίζονται δηλαδή τα τραγούδια με τα ήθη και τα
έθιμα των Ηπειρωτών, και αντίστοιχα τους ρόλους των ανθρώπων σε αυτά.
Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί με σημειολογική προσέγγιση το περιεχόμενο
των τραγουδιών ώστε να αναλυθεί σε βάθος η λαϊκή έκφραση. Από αυτή τη
διεργασία θα προκύψουν αφηγηματικά στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν το
εικονογραφικό έργο, από τους πιθανούς χαρακτήρες που θα δημιουργηθούν
μέχρι και τους συμβολισμούς πιο αφηρημένων εικόνων ή την ίδια την αναπαράσταση του τοπίου.
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BRIEF
Experimental Comics of Epirus Folk Songs withMulti-Layered, Multi-Τhreaded,
Interactive Constraints
Ηπειρώτικα Δημοτικά Τραγούδια ως Πειραματικά Comics με Πολυεπίπεδους
Διαδραστικούς Περιορισμούς Πολλαπλών Νημάτων

Major Research Question
Η παρούσα έρευνα είναι σύνθετη και στοχεύει (α) στη διερεύνηση των Ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών έτσι ώστε να δημιουργηθεί (β) ένα πειραματικό εικονογραφικό αφήγημα υλοποιημένο ως κόμικ, που τηρεί τους περιορισμούς / constraints των κομικ της ομάδας OuBaPo1 και έχει (γ) διαδραστικά
στοιχεία και πολυεπίπεδα νήματα αφήγησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Το διαδραστικό ψηφιακό αφήγημα που θα υλοποιηθεί με πολυεπίπεδα
πειραματικά διαδραστικά κόμικς ανήκει στη συνδυαστική λογοτεχνία
(Combinatory Literature) και θα αποτελείται ουσιαστικά από επιλεγμένους
συνδυασμούς κατηγοριοποιημένων στίχων Ηπειρωτικών δημοτικών τραγουδιών (π.χ. Νανουρίσματα, Μοιρολόγια, της Ξενιτιάς, της Αγάπης).

Objectives of proposed research questions
Για τη δημιουργία του έργου αυτού, θα μελετηθεί υλικό γύρω από τις ιστορικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα αλλά και τον ίδιο τον φυσικό χώρο μέσα
στον οποίο έχουν γεννηθεί τα υπό μελέτη Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια.
Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μια αναφορά στα χαρακτηριστικά της ηπειρώτικης μουσικής και θα μελετηθούν καταγραφές των ηπειρώτικων δημο1 Όπως υπήρξαν οι πειραματισμοί με τις δυνατότητες της λογοτεχνίας στη δεκαετία του 1960 από την ομάδα Oulipo,
έτσι γεννήθηκαν και προβληματισμοί και ανάγκη για πειραματισμούς για το μέσο των κόμικς στη δεκαετία του 1990
από την ομάδα του Oubapo (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle). Με τη δημιουργία κόμικς με συγκεκριμένους
περιορισμούς, το oubapo, διευρύνει τις εικαστικές και αφηγηματικές αποδόσεις του μέσου, αλλά και τους τρόπους με
τους οποίους το αντιλαμβάνεται το αναγνωστικό κοινό. Μέχρι και σήμερα οι ιδέες της ομάδας αυτής επηρεάζουν δημιουργούς κόμικς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν Avant Gard έργα.
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τικών τραγουδιών για να αναλυθούν τα είδη και οι κατηγορίες τους. Με
την μελέτη των εκάστοτε κατηγοριών, θα μπορέσουν να εντοπιστούν οι
λειτουργίες των τραγουδιών.
Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί με σημειολογική προσέγγιση το περιεχόμενο
των τραγουδιών ώστε να αναλυθεί σε βάθος η λαϊκή έκφραση. Από αυτή τη
διεργασία θα προκύψουν αφηγηματικά στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν το
εικονογραφικό έργο, από τους πιθανούς χαρακτήρες που θα δημιουργηθούν
μέχρι και τους συμβολισμούς πιο αφηρημένων εικόνων ή την ίδια την αναπαράσταση του τοπίου.
Επίσης θα διερευνηθούν και εναλλακτικές προσεγγίσεις δημιουργίας
πολυεπίπεδων διαδραστικών κόμικς. Θα γίνει εν ολίγοις μια διερεύνηση πειραματικών προτάσεων σε σχέση με τους περιορισμούς του μέσου
των κομικ, αλλά και τις δυνατότητες διαδραστικότητας και παραγωγής
πολλαπλών νοημάτων και αφηγήσεων που μπορούν να φιλοξενηθούν σε
αυτό. Συγκεκριμένα θα μελετηθεί η μετεξέλιξή των κόμικ στη ψηφιακή
εποχή (συμπεριλαμβανομένων και των OuBaPo κόμικ) και ποιες οι είναι
οι δυνατότητές τους αναλύοντας καινοτόμες πλατφόρμες που αφορούν τα
ψηφιακά κόμικς και νέες τεχνολογίες όπως: multiple layers, multithreaded
interactive narration και augmented reality.

Methodology
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι σύνθετη και έχει άμεση σχέση με
τις παρακάτω διαδικασίες και κατευθύνσεις:
(α) Literature Review που στοχεύει στη διερεύνηση των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αφήγημα.
(β) Literature Review που διερευνά το εικονογραφικό στυλ κόμικ όπου τα
αφήγημα εστιάζεται σε ηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια.
(γ) Literature Review που αναφέρεται στα διαδραστικά στοιχεία που υποστηρίζουν πολυεπίπεδα νήματα αφήγησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή όπως
επίσης και στις πρακτικές του OuBaPo.
Από την μελέτη και ανάλυση των παραπάνω Literature Reviews θα προσδιοριστούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες για τη δημιουργία πολυεπίπεδων
πειραματικών διαδραστικών OuBaPo κομικ που αφηγούνται επιλεγμένα
ηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια.
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Η ανωτέρω μεθοδολογία προκύπτει εν μέρει από έρευνα σε θέματα λαογραφικά, κοινωνιολογικά και αφηγηματικά, γύρω από τα Ηπειρώτικα δημοτικά
τραγούδια και το μέσο των κόμικς και της εικονογράφησης. Η συγκέντρωσή
τους έχει προκύψει από βιβλιογραφικές πηγές, διατριβές, άλλα ερευνητικά
έργα, καθώς και κόμικς, ταινίες, ντοκιμαντέρ, τραγούδια.

Research context
Πρωταρχικός στόχος της έρευνας αυτής είναι η προσέγγιση του Ηπειρώτικου
δημοτικού τραγουδιού με όρους οπτικής αφήγησης και πειραματισμούς στην
αφήγηση αυτή. Δηλαδή, η εργασία αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση και στην
αξιοποίηση στοιχείων του υλικού και άυλου μέρους της ελληνικής παράδοσης
για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου έργου που θα παρουσιάζει μια εναλλακτική προσέγγιση στον ελληνικό εικονογραφικό χαρακτήρα.
Ακόμα, σκοπός είναι η παρουσίαση των εν λόγω τραγουδιών σε ένα ευρύτερο
κοινό, με ένα διαφορετικό μέσο, αυτό των κόμικ, ώστε να παρουσιαστεί μια
διαφορετική οπτική στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και να παροτρυνθεί
το κοινό να εμβαθύνει κριτικά στα θέματα αυτά.
Ένας επιπλέον στόχος του εικονογραφημένου αφηγήματος, μέσω της διερεύνησης του θέματος, αλλά και της εικαστικής γλώσσας που θα αναπτυχθεί,
είναι να στραφεί και η προσοχή άλλων δημιουργών και σχεδιαστών στην
γοητεία παραδοσιακών θεμάτων και το πως και εκεί μπορούν να αποκαλυφθούν ιστορίες που υπερβαίνουν τον τόπο και τον χρόνο.

Case for research
Μέσω ενός Litrature Review θα μελετηθεί αφενός μεν η λαογραφία και η
λαϊκή τέχνη της Ηπείρου με επίκεντρο τα Ηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια
ως αφήγημα, και αφετέρου δε σε άλλα Litrature Reviews θα μελετηθεί και στη
συνέχεια θα υλοποιηθεί η εικονογραφική οπτικοποίηση επιλεγμένων στίχων
τους, μέσω πειραματισμών για τη δημιουργία πρωτοποριακών πολυεπίπεδων
διαδραστικών κόμικς που τηρούν ορισμένους από τους περιορισμούς της
ομάδας OuBaPo. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ τα πεδία της έρευνας:
Ηπειρωτικά Δημοτικά Τραγούδια -> Αφήγημα -> Πολυεπίπεδα Διαδραστικά κόμικς

Η σημειολογική προσέγγιση και η σύγκριση με έννοιες που συναντώνται
στα Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να τα
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κατατάξει στις ακόλουθες κατηγορίες τραγουδιών:
Νανουρίσματα
Της Ξενιτιάς
Μοιρολόγια
Αγάπη
Οι κατηγορίες αυτές θα μπορούσαν επίσης να αντιστοιχούν σε εποχές του
χρόνου, όχι επειδή εποχικά τραγουδιούνται τα συγκεκριμένα τραγούδια,
αλλά επειδή ακολουθούν τον κύκλο της ζωής.
Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζεται σε τρεις εκδοχές
3 Νανουρίσματα
3 της Ξενιτιάς
3 Μοιρολόγια
3 Αγάπη
από ειδικά επιλεγμένους στοίχους λαϊκού τραγουδιού σε τρία επίπεδα:
Απαρχή1 2 3

εναλλακτικές εκδοχές

Σώμα		

123

εναλλακτικές εκδοχές

Τέλος		

123

εναλλακτικές εκδοχές

Οι κατηγορίες αυτές μπορούν να αναμιγνύονται και μεταξύ τους. Τελικά ο
αναγνώστης θα έχει πρόσβαση σε 123 σελίδες πολυεπίπεδων διαδραστικών
κόμικ από την ανάμιξη των τεσσάρων κατηγοριών σε τρία επίπεδα: Απαρχή,
Σώμα και Τέλος. Η διαδοχή των σελίδων των κόμικς προσδιορίζεται από ένα
σκεπτικό διάδρασης παρόμοιο με εκείνο του με το ‘Hundred Thousand Billion
Poems ή το ‘A Story As You Like It’ του Raymond Queneau.

Target group / Audience:
Πλέον γνωρίζουμε ότι το κοινό που απολαμβάνει τα κόμικς δεν περιορίζεται
απαραίτητα σε κάποια ηλικιακή ομάδα ή μορφωτικό επίπεδο. Παρόλα αυτά,
το κόμικ αποτελεί ένα αφηγηματικό μέσο που χωρίζεται σε είδη με τον κάθε
αναγνώστη να έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες αναζητήσεις. Οπότε, το κοινό
του προκείμενου έργου αφορά, αλλά δεν περιορίζεται μόνο, σε άτομα που
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έχουν ενδιαφέρον στο folk είδος αλλά και σε απρόσμενες προσεγγίσεις στο
ίδιο το μέσο. Έτσι το έργο αυτό αφορά λάτρεις των πειραματικών κόμικ, αλλά
και δημιουργούς και εικονογράφους που μπορούν να βρουν ένα επιπλέον
ενδιαφέρον σε εναλλακτικές προσεγγίσεις του μέσου.

Deliverables:
Τα παραδοτέα της εργασίας είναι:
Έντυπη εφαρμογή, πιθανώς βιβλίο, είτε σύνολο εντύπων, που θα παρουσιάζουν το ερευνητικό ταξίδι στη διάρκεια αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Πειραματικό, διαδραστικό, εικονογραφικό αφήγημα Ηπειρώτικων δημοτικών
τραγουδιών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Bibliography
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Ιστορία Τόπος και το Τραγούδι
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Ερευνητικές Κατευθύνσεις για
Διαδραστικές ψηφιακές αφηγήσεις
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Concept Development
Τα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια, είναι μια πτυχή του ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού, που αν και αντιπροσωπευτική, παραμένει σε μια σκιά. Η σημερινή τους μορφή προκύπτει από αλλεπάλληλες ιστορικές, κοινωνικές και
πολιτισμικές προσμίξεις, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έτσι αντικατοπτρίζουν
την ιστορία του τόπου αλλά και την κοσμοθεωρία του παραδοσιακού πολιτισμού, και αποκαλύπτουν τη σχέση των ανθρώπων του, με τη ζωή και τον
κόσμο γύρω τους. Αν και τα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια είναι ένα μέρος
μόνο του πολύσημου συστήματος της παράδοσης, o ήχος, ο λόγος τους και
η λειτουργία τους έχουν μια αφηγηματική δύναμη που μπορεί να γοητεύσει
κάποιον ανυποψίαστο ακροατή. Ακόμα και ο απόηχός τους, η μορφή δηλαδή
με την οποία συναντώνται στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, ξεριζωμένα
από το πραγματικό τους πλαίσιο, υποκινεί αρχέγονες μνήμες και εκφράζει
πανανθρώπινες ανάγκες, που αν διερευνηθούν βαθύτερα μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές οπτικές και για τη σύγχρονη ζωή και δημιουργία.
Αντίστοιχα, τα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια, μεταφερόμενα σε ένα άλλο
μέσο, μεταφρασμένα σε μια οπτική γλώσσα, μπορούν να αποκτήσουν μια
νέα ανάγνωση και να βγουν στην επιφάνεια τα στοιχεία που τα συνδέουν και
με ένα άλλο, ίσως πιο ευρύ κοινό. Με την παρούσα εργασία λοιπόν, γίνεται
διερεύνηση του πλούσιου συμβολικού κόσμου της ηπειρώτικης παράδοσης
και συγκεκριμένα των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών και τον ρόλο
τους στον κύκλο της ζωής, και πως προκύπτει από αυτά ένα πολυεπίπεδο,
διαδραστικό, εικονογραφικό αφήγημα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Background
Η εργασία αυτή τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αναζήτησης της σχέσης της
σύγχρονης δημιουργίας με την παράδοση και την πολιτισμική ταυτότητα
ενός τόπου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, συντάσσεται μαζί με άλλες σύγχρονες προσπάθειες που σε αναζήτηση αλλά
και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ασχολούνται με τη δημώδη
μουσική. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διάδοση και καταγραφή του ηπειρώτικου δημοτικού τραγουδιού, από μουσικές
ομάδες τόσο στον αστικό χώρο, όσο και στην επαρχία. Σε κάποιες περιπτώσεις
οι ομάδες επιδιώκουν την αυθεντικότητα και την ακριβή αναβίωση των παραδόσεων και σε κάποιες άλλες, η δημιουργική διαδικασία γεννάει κάτι νέο.
Το κοινό που μοιράζονται όμως, είναι ότι αντιλαμβάνονται την παράδοση
ως κάτι ζωντανό, κάτι εξελίξιμο.
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Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται και έργα από άλλους εκφραστικούς τομείς,
όπως θεατρικές παραστάσεις ή καλλιτεχνικές performances, που βασίζονται
σε θέματα παράδοσης για να δημιουργήσουν κάτι σύγχρονο που φέρνει στην
επιφάνεια τις βαθύτερες αξίες της. Ένα παράδειγμα του 2018, είναι η συμμετοχή της Ελίζας Σόρογκα στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με τη παράσταση «Ρίζες». Το έργο αυτό συνδυάζει τη κινηματογραφική με τη σκηνική
αφήγηση, αναπτύσσεται γύρω από το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι και
έχει ως επίκεντρο τις ζωές των γυναικών που εκφράζονται με αυτό. Ένα ακόμα
ενδιαφέρον που έχουν οι Ρίζες είναι ότι ενώ αφορούν ένα παραδοσιακό θέμα,
η απόδοσή του επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό σύγχρονων μέσων, αλλά
και τεχνικών από άλλα πολιτισμικά πλαίσια όπως, τον Ιαπωνικής καταγωγής,
χορό Butoh. Αυτά τα στοιχεία, προσαρμοσμένα να υπακούν το θέμα, ενδυναμώνουν το έργο και το μήνυμα του. Οι Ρίζες έχουν συμμετάσχει και διακριθεί
σε πολλά ακόμα φεστιβάλ μέσα στο 2019, σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας
την οικουμενικότητα των θεμάτων της μνήμης και της ταυτότητας.
Ένα ακόμα σημαντικό και ευρύ πεδίο συνάντησης της γλώσσας των δημοτικών τραγουδιών με τη σύγχρονη δημιουργία, είναι αυτό της λογοτεχνίας. Ο
λαϊκός λόγος τροφοδοτεί την λογοτεχνία από την απαρχή του διαχωρισμού
τους. Το ενδιαφέρον με σημερινά έργα όμως είναι ότι συχνά λαμβάνονται
υπόψιν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού, από τον τομέα
της ανθρωπολογίας αλλά και των πολιτισμικών σπουδών. Έτσι προκύπτουν
έργα από σημειολογικές προσεγγίσεις και στη συνέχεια μεταμορφώσεις τους.
Η ποιητική συλλογή του Μάριου Χατζηπροκοπίου, Τροπικοί τοπικοί από
τις εκδόσεις Αντίποδες, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019 και είναι
ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα τέτοιας δημιουργίας. Παρουσιάζει μέσα σε ένα
φανταστικό πλαίσιο, μια απαγορευμένη καταγραφή ελληνικών δημοτικών
τραγουδιών, ομοερωτικού περιεχομένου. Ο λόγος του ωστόσο, τόσο στο
υποτιθέμενα επιστημονικό κομμάτι όσο και στο ποιητικό, είναι τόσο σωστά
μελετημένος ώστε ο αναγνώστης μένει αβέβαιος μπροστά στο τι είναι γνήσιο
και τι έχει επινοηθεί. Χωρίς να αναλυθεί περεταίρω εδώ το συγκεκριμένο έργο,
αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αυτό που επιτυγχάνεται με την ανάδειξη αυτών
των θολών ορίων της κατασκευασμένης ιστορικότητας και επιρροής της στην
συλλογική μνήμη, είναι ο αναγνώστης να αναρωτηθεί και να παρακινηθεί
για αυτά τα θέματα εν γένει, και συγκεκριμένα στο τι θεωρεί δεδομένο και
στέρεο μέσα στο σύστημα αξιών του.
Ο άλλος κοινός τόπος της ερευνητικής αυτής εργασίας, είναι ο πειραματισμός με το μέσο των κόμικς. Στο πέρασμα των χρόνων, τα κόμικς έχουν
αποκτήσει τη δική τους θέση ανάμεσα στα εκφραστικά, αφηγηματικά μέσα.
Αρκετά απενοχοποιημένα πλέον, τα κόμικς αποτελούν ένα αυτοδύναμο πεδίο μελέτης που μπορεί να εξεταστεί διεπιστημονικά, από επιστήμονες του
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λόγου, της εικόνας αλλά και πολιτισμικών σπουδών. Ταυτόχρονα υπάρχει
μια διαρκής προσπάθεια διερεύνησης των αφηγηματικών δυνατοτήτων του
μέσου τόσο σαν έντυπο αντικείμενο αλλά και στον ψηφιακό χώρο. Όπως
υπήρξαν οι πειραματισμοί με τις δυνατότητες της λογοτεχνία στη δεκαετία
του 1960 από την ομάδα Oulipo, έτσι γεννήθηκαν και προβληματισμοί και
ανάγκη για πειραματισμούς για το μέσο των κόμικ στη δεκαετία του 1990
από την ομάδα του Oubapo (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle). Με τη
δημιουργία κόμικς από συγκεκριμένους περιορισμούς, το oubapo, διευρύνει
τις εικαστικές και αφηγηματικές αποδώσεις του μέσου, αλλά και τους τρόπους
όπου το αντιλαμβάνεται το αναγνωστικό κοινό. Μέχρι και σήμερα οι ιδέες
τους επηρεάζουν δημιουργούς κόμικς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν
Avant Gard έργα.
Φτάνοντας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, προκύπτουν και αναζητήσεις του μέσου που αφορούν την ψηφιακή μορφή του. Υπάρχει η θεωρητική
διαφωνία για την ίδια την φύση του μέσου και αν αυτό μετατρέπεται πια σε
κάτι άλλο όταν μεταφέρεται στον ψηφιακό χώρο, και υπάρχει και η πραγματικότητα, που ορίζεται από την φύση των αναγκών τόσο του αναγνωστικού
κοινού όσο και των δημιουργών. Με το διαδίκτυο να είναι αναπόσπαστο
μέρος της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου, αναμένεται από το
κοινό, υλικά και περιεχόμενα να είναι προσβάσιμα σε πολλαπλότητα μέσων,
όπως προσωπικούς υπολογιστές, τηλέφωνα αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές
ανάγνωσης (kindle). Επιπλέον, ο ψηφιακός χώρος δίνει δυνατότητες για περεταίρω πειραματισμούς στο μέσο των κόμικς, που υπήρξαν αδύνατοι στην
έντυπη μορφή τους.
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Για τη δημιουργία του προκείμενου έργου, μελετήθηκε υλικό γύρω από τις
ιστορικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα αλλά και τον ίδιο τον φυσικό χώρο
μέσα στον οποίο έχουν γεννηθεί τα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια. Με
τον τρόπο αυτό οι συμβολισμοί και ο ρόλος των τραγουδιών στην ζωή των
ανθρώπων, αποκωδικοποιούνται και έτσι θα προκύψει κάτι νέο. Αρχικά
ακολουθείται μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση στη μουσική της
Ηπείρου ώστε να εντοπιστούν οι πολιτισμικές προσμίξεις και το κοινωνικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει εξελιχθεί. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια αναφορά
στα χαρακτηριστικά της ηπειρώτικης μουσικής και μελετώνται καταγραφές
των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών για να αναλυθούν τα είδη και οι
κατηγορίες τους. Με την μελέτη των εκάστοτε κατηγοριών, εντοπίζονται
οι λειτουργίες των τραγουδιών. Έτσι, διερευνάται η ανθρωπολογική πλευρά των τραγουδιών και του ρόλου τους μέσα στον κύκλο της ζωής και του
χρόνου. Εξετάζεται δηλαδή, πως σχετίζονται τα τραγούδια με τα ήθη και τα
έθιμα των Ηπειρωτών, και αντίστοιχα τους ρόλους των ανθρώπων σε αυτά.
Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί με σημειολογική προσέγγιση το περιεχόμενο
των τραγουδιών ώστε να αναλυθεί σε βάθος η λαϊκή έκφραση. Από αυτή τη
διεργασία θα προκύψουν αφηγηματικά στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν το
εικονογραφικό έργο, από τους πιθανούς χαρακτήρες που θα δημιουργηθούν
μέχρι και τους συμβολισμούς πιο αφηρημένων εικόνων ή την ίδια την αναπαράσταση του τόπου.
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Ιστορία, τόπος και τραγούδι
Η Ήπειρος, αποτελεί μια λιγότερο γνωστή σε σχέση με τα δοξασμένα ελληνικά νησιά, πλευρά της Ελλάδας. Παράλληλα όμως, είναι σημαντικά
αντιπροσωπευτική καθώς φιλοξενεί μεγάλο κομμάτι της ιστορίας και του
πολιτισμού της. Από την ιστορική μελέτη της λαϊκής τέχνης και του δημοτικού της τραγουδιού, γίνεται φανερό πως ανέκαθεν υπήρξε τόπος συνάντησης
και πρόσμιξης διαφορετικών πολιτισμών και εθνοτήτων, ένα έντονο χαρακτηριστικό όλου του Ελληνικού χώρου, που αποτελεί σταυροδρόμι μεταξύ
Ανατολής και Δύσης. Η Ήπειρος, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, αλλά
και της γεωμορφολογίας της, έχει φιλοξενήσει τόσο νομαδικές ομάδες, αλλά και οικισμούς και κατά χρονικές περιόδους μεγάλα εμπορικά κέντρα και
δίκτυα που τα ενώνουν.
Από τη μια η Ήπειρος ορίζεται από τα υδάτινα όρια του Ιονίου πελάγους,
της Αδριατικής θάλασσας και του Αμβρακικού κόλπου. Πλησιάζοντας προς
τη στεριά, οι θαλασσοπόροι ερχόμενοι από την Αδριατική θάλασσα, με δέος
για το ορεινό ανάγλυφο της οροσειράς της Πίνδου, που αποτελεί το ανατολικό όριο της Ηπείρου, της έδωσαν την ονομασία «Άπειρος, η χώρα χωρίς
πέρατα»2 .
Έτσι, αυτό το άπειρο, το βόρειο τμήμα της, όπου τα φυσικά της όρια είναι
ασαφή, καθορίζεται μέσα στους χρόνους από συμβάσεις και τα εκάστοτε
ιδεολογικά κριτήρια. Από την αρχαιότητα 3, στους ρωμαϊκούς χρόνους4 και
στη συνέχεια στο μεσαίωνα με το Δεσποτάτο της Ηπείρου, αλλά και το Γιαννιώτικο Πασαλίκι του 19ου και 20ου αιώνα. Αντανάκλαση όλων αυτών των
πολιτισμικών προσμίξεων είναι τα πολυποίκιλα γλωσσικά και κατ’ επέκτασιν
μουσικά ιδιώματα της Ηπειρώτικης μουσικής.
Φτάνοντας στο σήμερα, γίνεται αντιληπτό ότι και οι εθνογραφικές μελέτες
και καταγραφές που αφορούν την περιοχή της Ηπείρου έχουν ιδεολογικό
πρόσημο. Το πρωταρχικό ενδιαφέρον για τον πληθυσμό της Ηπείρου, με
πιο σύγχρονα εθνογραφικά κριτήρια, εκδηλώθηκε από τους ρομαντικούς
περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα. Στη πορεία, το δεύτερο μισό του 20ου
αιώνα, δημιουργήθηκαν και οργανισμοί μελέτης αυτών των θεμάτων από
τους ίδιους τους Ηπειρώτες5. Έτσι η μελέτη του πληθυσμού με τα κριτήρια
2 Σακελλαρίου Μ.Β, Ήπειρος 4000 Χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1997, σελ. 28
3 Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος, ιστορικός και φιλόσοφος Στράβωνας περιγράφει ως σύνορο τα Ακροκεραύνια όρη.
4 Στη ρωμαική αυτοκρατορία, η Ήπειρος χωριζόταν στις δύο επαρχίες, Παλαιάς και Νέας Ηπείρου, που εκτείνονταν
και βορειότερα των Ακροκεραυνίων.

5 Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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της γλώσσας, της φυλής και του έθνους, άλλαζε ανάλογα με τις πεποιθήσεις
του συγγραφέα. Τρεις ήταν οι κυριότερες γλωσσικές κοινότητες στην περιοχή
της Ηπείρου. Από τον 16ο αιώνα μέχρι και τη σύσταση του νεοελληνικού
κράτους, η πιο διαδεδομένη γλώσσα ήταν η Ελληνική 6 . Κυρίως λόγω των
εμπορικών δραστηριοτήτων, αλλά και των θρησκευτικών τελετών των ορθόδοξων χριστιανών, τα ελληνικά ήταν κοινή διάλεκτος για τις διάφορες
πολιτισμικές ομάδες, κυρίως στους αστικούς πληθυσμούς7, αλλά και σε άλλες
περιοχές της Ηπείρου. Η δεύτερη γλωσσική κοινότητα ήταν κάποιες αλβανόφωνες ζώνες που βρισκόντουσαν ενδεικτικά, στην κοιλάδα της Δρόπολης,
το Πωγώνι και τον κάμπο του Φαναρίου. Η μικρότερη γλωσσική κοινότητα
ήταν οι βλαχόφωνοι, που συναντώνται στην δυτική Πίνδο. Με πιο σταθερά
κέντρα το Σιράκο και τους Καλαρίτες, αν και κατά τη διάρκεια του χρόνου,
οι ποιμενικοί πληθυσμοί, ακολουθώντας την αλλαγή των εποχών, ταξίδευαν
το Διάβα 8 για τις χειμερινές εγκαταστάσεις μέχρι τις πεδιάδες του Δελβίνου,
της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας. Οι ζωές αυτών των κοινοτήτων όμως ήταν
αλληλεξαρτώμενες σε τέτοιο βαθμό, όπου η πλειοψηφία των πληθυσμών
ήταν δίγλωσσοι. Έτσι, ο κάθε μελετητής προσπαθούσε να τους οικειοποιηθεί
ανάλογα με το ερευνητικό του πόρισμα, καθιστώντας τις καταγραφές των
διάφορων εθνογραφικών χαρτών της περιόδου, ασαφής.
Με τα ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής επανάστασης, των βαλκανικών
πολέμων9 και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου10, οι εκδιώξεις συγκεκριμένων πολιτισμικών ομάδων, οδήγησαν σε ραγδαίες αλλαγές στη σύνθεση του
πληθυσμού αλλά και τις εμπορικές δραστηριότητες. Η σταθεροποίηση των
συνόρων και η εκβιομηχανοποίηση της οικονομίας σε αυτό το δεύτερο μισό
του 20ου αιώνα, οδήγησαν σε μια ακινητοποίηση των νομάδων κτηνοτρόφων,
αλλά και μια διαμόρφωση άλλων μορφών μεταναστεύσεων, ξενιτιάς, τόσο
εσωτερικά στα χωριά και τις πόλεις της Ηπείρου και της Ελλάδας, όσο και στο
εξωτερικό. Ειδικά μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο, η μετανάστευση Ηπειρωτών για την Αθήνα και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία
και το Βέλγιο, ήταν τόσο έντονη που συνδέεται άμεσα με την εγκατάλειψη
και την παρακμή του ορεινού χώρου.
Οι ιστορικές αυτές αλλαγές συνδέονται άμεσα με τη μουσικολογική φύση
των τραγουδιών, με τις θεματολογίες τους, την λειτουργία τους μέσα στις
κοινότητες και τελικά και τα ζητήματα της καταγραφής τους. Από την
6 Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι, σελ. 51-53
7 Ιωάννινα, Άρτα και Κόνιτσα
8 Διάβα, ή βλαχόστρατα, οι ποιμενικές διαδρομές των βλάχων από τα βουνά στα χειμαδιά.
9 Κυρίως την ανταλλαγή των πληθυσμών μουσουλμάνων από την Ήπειρο με ελληνορθόδοξων από τη Μικρά Ασία,
την Καππαδοκία και τον Πόντο καθώς και μετέπειτα η χάραξη των Ελληνοαλβανικών συνόρων.

10 Συγκεκριμένα, η εξόντωση του μεγαλύτερου μέρους του Εβραϊκού πληθυσμού από τους ναζί.
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εποχή των περιηγητών η προτεραιότητα στο ενδιαφέρον των τραγουδιών
βρισκόταν κυρίως στον στίχο, το λόγο. Γύριζε γύρω από τη γλωσσική και
άρα λογοτεχνική τους αξία. Έτσι όμως τα τραγούδια στερούνταν τη μουσική
τους πλευρά. Το στοιχείο δηλαδή που μεταμόρφωνε τα λόγια αυτά σε κάτι
άλλο, σε κομμάτια τελετουργιών στα πλαίσια του καθημερινού βίου. Ως αποτέλεσμα, οι παλαιότερες καταγραφές αγνοούσαν κάθε πλαίσιο κοινωνικής
λειτουργίας. Ταυτόχρονα, με τον αποκλεισμό της μουσικής πλευράς των
τραγουδιών, αγνοείται ο καίριος ρόλος των μουσικών οργάνων, αλλά και
των οργανοπαιχτών, δηλαδή των τοπικών μουσικών ορχηστρών. Πέρα από
την προτεραιότητα που δινόταν στον στίχο εξαιτίας των ενδιαφερόντων
των μελετητών, υπήρχε και η τεχνική δυσκολία των μουσικών καταγραφών.
Ακόμα και όταν γινόταν προσπάθεια να καταγραφεί η μουσική ενορχήστρωση
με την σημειογραφία της δυτικής, αλλά ακόμα και βυζαντινής μουσικής, δεν
θα περιελάβανε το μεγαλειώδες της μοναδικής προσωπικής έκφρασης του
λαϊκού μουσικού. Όταν αργότερα11, τα τεχνολογικά μέσα επέτρεπαν τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών, οι πρώτες καταγραφές ήταν τόσο μεμονωμένες
που έδιναν τη λάθος εντύπωση μιας ενιαίας ηπειρωτικής παράδοσης, και όχι
του πραγματικού πλήθους των μουσικών ιδιωμάτων της περιοχής. Έτσι με
αρκετά μεταγενέστερες μουσικολογικές μελέτες, που εμβαθύνουν σε μουσικά ιδιώματα, όπως για παράδειγμα το πολυφωνικό τραγούδι, στερεότυπα
γύρω από την Ηπειρώτικη μουσική σαν μια ενιαία παράδοση αρχίζουν να
κλονίζονται.
Σήμερα, μιλώντας για την Ηπειρωτική μουσική παράδοση, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εμβάθυνση στο εκάστοτε μουσικό ιδίωμα, ώστε να μελετηθούν
σε βάθος και τα μουσικά χαρακτηριστικά των τραγουδιών. Τα μουσικά αυτά
ιδιώματα δεν περιορίζονται μόνο σε γεωγραφικούς τόπους, καθώς όπως προαναφέρθηκε στον Ηπειρωτικό χώρο διέμεναν και νομαδικές κοινότητες, αλλά
αφορούν τις πολιτισμικές ταυτότητες των κοινοτήτων που εκφράζονται με
αυτά. Τα ιδιώματα διακρίνονται στου Πωγωνίου, των Ζίτσα - Γραμμενοχώρια
– Κουρεντοχώρια, της Κόνιτσας, του Μετσόβου, των Τζουμέρκων, του Ζαγορίου, των Σαρακατσάνων, της Θεσπρωτίας και φυσικά των μεγλαλύτερων
αστικών κέντρων όπως, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και της Άρτας.

11 Οι πρώτες ηχητικές καταγραφές έγιναν το 1930, σύμφωνα με το βιβλίο Μουσική από την Ήπειρο, σελ 74
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Καταγραφή του ηπειρώτικου τραγουδιού
Η καταγραφή του Ηπειρώτικου τραγουδιού, έχει απασχολήσει τόσο λαογράφους, ανθρωπολόγους, εθνομουσικολόγους μελετητές όσο και κατά τόπους,
πάρα πολλά μέλη κοινοτήτων που επιθυμούσαν να καταγράψουν τα ήθη και
τα έθιμα του τόπου τους. Από τις πιο καίριες καταγραφές για την έρευνα αυτή
ήταν του Π. Αραβαντινού, Η Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου12 και
του Νικόλαου Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού13. Πολύ
σημαντική στάθηκε και η εργασία του Πολυφωνικού καραβανιού, συνυφασμένη με τη δράση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Άπειρος», στην ψηφιακή
παράθεση τεκμηρίων καταγραφών, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων,
πολυφωνικών τραγουδιών. Πηγή καταγραφών των ηπειρώτικων δημοτικών
τραγουδιών, αποτέλεσε το έργο της Δόμνας Σαμίου, όπως συναντήθηκε σε
ντοκιμαντέρ, μουσικές συλλογές και δίσκους καθώς και στον ιστότοπο του
Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου14 .
Ακόμα, σε ταξίδια στην Ήπειρο, συναντά κανείς τοπικούς λαογραφικούς συλλόγους που με περηφάνια παρουσιάζουν το δικό τους λεύκωμα ή περιοδικές
εκδόσεις. Παρόλο που η επιστημονική τεκμηρίωση μπορεί να είναι ελλιπής, οι
προσωπικές πινελιές των καταγραφών εμπλουτίζουν τον βιωματικό χαρακτήρα των τραγουδιών, παρουσιάζοντας τη ματιά που έχουν τα ίδια τα μέλη της
κοινότητας για τη πολιτισμική τους ταυτότητα και την καταγραφή της. Τέτοια
παραδείγματα που εμφανίστηκαν στις αναζητήσεις αυτής της έρευνας, τόσο
στην καταγραφή των τραγουδιών όσο και για οπτικό υλικό, είναι το βιβλίο
του Χρήστου Εξάρχου, Η Φούρκα της Ηπείρου, το τρίτο τεύχος της περιοδικής πολιτιστικής έκδοσης «Εκ Χιονιάδων», η ετήσια περιοδική έκδοση της
αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου για το έτος 2019, «Σαρακατσαναίοι»
και τέλος η έκδοση του Ιωσήφ Ε.Ζιώγα, «Συρράκο: Ένα ταξίδι στην παράδοση». Ακόμα σε αυτό το τοπικό επίπεδο, δείγμα τραγουδιών μελετήθηκε από
τους τόμους του Θωμά Νάκα για Τα τραγούδια της αγάπης και Της ξενιτιάς
αντίστοιχα, από τις εκδόσεις «Σχωριάδες», από το Πωγώνι.

12 Αραβαντινός, Παναγιώτης Στ. Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Πέτρου Πέρρη, 1880.

13 Νικόλαος Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Πρόλογος Κωνσταντίνου Καβάφη, Εκδόσεις
Εκάτη, 2005

14 www.domnasamiou.gr
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Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου
Π. Αραβαντινός
Στην κατηγοριοποίηση του Π. Αραβαντινού στη «Συλλογή δημωδών ασμάτων
της Ηπείρου», του 1880, γίνεται ένας τυπικός διαχωρισμός των τραγουδιών
για την ελληνική λαογραφία της εποχής. Δηλαδή, τα ηπειρώτικα δημοτικά
τραγούδια που καταγράφονται εδώ χωρίζονται βάση το αντικείμενο που
πραγματεύονται. Πρώτα παρουσιάζονται αυτά με αφηγηματικό περιεχόμενο.
Τα ιστορικά, που αφορούν κύρια ιστορικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας
της Ηπείρου, αλλά και της Ελλάδας. Τυπικά παραδείγματα είναι «Ο πνιγμός
της κυρά Φροσύνης» και «Η πολιορκία του Μεσολογγίου». Στα αφηγηματικά
τραγούδια προστίθενται και τα κλέφτικα τα οποία χωρίζονται σε ορισμένα
και αόριστα. Τα ορισμένα εξιστορούν τις περιπέτειες ή τους θανάτους συγκεκριμένων κλεφτών, όπως «Οι αδελφοί Λαζαίοι». Τα αόριστα αφορούν
εξιστορήσεις για γενικότερα περιστατικά ίσως και φανταστικά. Ένα πολύ
ενδιαφέρον παράδειγμα είναι «Η κλεφτοπούλα». Η ιστορία του τραγουδιού
αφορά μια κλεφτοπούλα που ζει στα βουνά ντυμένη σαν άντρας, μια μέρα
όμως αποκαλύπτεται η φύση της:
Μια πασχαλιά, μια Κυριακή, μια ‘πίσημην ημέρα,
Βγήκε με τα συντρόφια της να ρίξη το λιθάρι,
Κι απ το πολύ το σείσιμο κι απ’ το πολύ καμάρι,
Εκόπη το θηλίκι της κ εφάνη το βυζί της

Ένα μικρό κλεφτόπουλο το βλέπει και ακολουθεί ο διάλογος:
-Τι έχεις, μωρέ κλεφτόπουλο γιατί γελάς μ εμένα;
Είδα τον ήλιο πωλαμψε κ έφεξε το φεγγάρι.
Σώπα, μωρέ κλεφτόπουλο, κ αν δε με μαρτυρήσης,
θα σε κάμω ψυχογυιόν, θε να σε κάμω πλούσιον,
και πρωτοπαλληκάρι μου σαν γένω καπετάνος.

Η επόμενη κατηγορία ασμάτων είναι τα θρησκευτικά. Πρόκειται για τραγούδια που πραγματεύονται θαύματα αγίων, θρησκευτικές γιορτές, ευαγγελικές
παραβολές κ.α. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βαυκαλήματα η μινυρίσματα,
δηλαδή τα νανουρίσματα και άλλα τραγούδια για παιδιά. Μια ακόμα κατηγορία αποτελούν τα ερωτικά, ξεχωριστά από τα γαμήλια που τα ακολουθούν.
Τα επόμενα τραγούδια ονομάζονται εγκώμια, ή επαινετικά ασμάτια. Είναι
χαιρετίσματα και παινέματα ουσιαστικά, προς οικοδεσπότες, νεόνυμφους
αλλά και τον άρχοντα του χωριού, είτε Έλληνα είτε Τούρκο. Η επομένη ομάδα τραγουδιών είναι της Ξενιτιάς. Τα ακολουθούν τα Σατυρικά και Αστεία.
Στη συνέχεια υπάρχει η κατηγορία Χορικά, ή του χορού. Το ενδιαφέρον εδώ
βρίσκεται στο ότι η τυπική ταξινόμηση ξεφεύγει, προτεραιότητα δεν έχει η
θεματική του τραγουδιού, πολλά από αυτά τα τραγούδια θα μπορούσαν να
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βρίσκονται στα ερωτικά, αλλά η χρήση του τραγουδιού και η ιδιότητά του να
συνοδεύει τον χορό. Τη κατηγορία αυτή ακολουθούν τα Ελέγεια ή Μοιρολόγια. Η τελευταία κατηγορία που ονομάζεται διάφορα, έχει κάποια τραγούδια
που εξυμνούν στοιχεία της φύσης, όπως τα χελιδόνια και τη βροχή, αλλά περιλαμβάνει και τραγούδια αφηγηματικού χαρακτήρα, που σε συλλογές άλλων
μελετητών, ονομάζονται Παραλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το
τραγούδι «Η Ηλιογέννητη και ο Χαντζέρης». Το τραγούδι αυτό θυμίζει έντονα
μεσαιωνικά, ακόμα και ιπποτικά έμμετρα μυθιστορήματα, ίσως για τον λόγο
αυτό ο Νικόλαος Πολίτης στη δική του συλλογή, το τοποθετεί στα ακριτικά.
Η συλλογή του Αραβαντινού, είναι μεν μια καταγραφή μεγάλου όγκου ηπειρώτικων τραγουδιών, όμως εκλείπουν πολλά στοιχεία. Από τα πιο σημαντικά
είναι ότι δεν αναφέρεται σε ποιες περιοχές αντιστοιχεί το κάθε τραγούδι.
Είναι γνωστό ότι η κάθε περιοχή της Ηπείρου έχει τον δικό της τρόπο έκφρασης και το δικό της μουσικό ιδίωμα, αυτού του είδους η γενίκευση ίσως
δίνει λανθασμένη εικόνα για τον τοπικό χαρακτήρα του κάθε τραγουδιού.
Ακόμα, η έκδοση αυτή είναι του 1880, οπότε είναι πιθανόν πολλά από αυτά
τα τραγούδια να έχουν μετεξελιχθεί, και σε πιο σύγχρονες καταγραφές να
εντοπίζονται και αυτά με κάποιον τρόπο εκσυγχρονισμένα. Για παράδειγμα
αυτό το μοιρολόι «Εις Υιόν»:
Πέρα ς εκείνο το βουνό, πούναι ψηλό και μέγα,
Οπώχει αντάρα ‘ς την κορφή και καταχνιά ‘ς τη ρίζα,
Εκ’ είναι τ’ αγριαμάραντο και άλλα δυό βοτάνια,
Και τρων τ’ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια κ ημερόνουν,
Εκεί, μανούλα μ, ν ανεβής, ναυρής τα τρια βοτάνια,
Και να τα φας, μανούλα μου, για να με λησμονήσης.

Μπορεί να έχει γεννήσει το «Ποιος είδε τον αμάραντο», Πωγωνίσιο:
Ποιος εί-, μωρέ ποιος είδε τον αμάραντο
σε τι βουνό φυτρώνει .
Φυτρώνει μεσ’ τα μάρμαρα, στις πέτρες, τα λιθάρια.
Χωρίς νερό ποτίζεται, χωρίς δροσιά δροσιέται.
Τον τρων’ τα λάφια και ψοφούν, αρκούδες και μαρεύουν,
Τον τρων’ τα λάγια πρόβατα και λησμονούν τ’ αρνιά τους.
Να το ’χε φάει κι μάνα μου, να μη ’χε κάνει εμένα,
Παρά το θαύμα που είδα εγώ εψές στο πανηγύρι:
Άρπαξ’ ο λύκος το παιδί στην αγκαλιά της μάνας.
Χίλιοι πεζοί τον κυνηγούν τριακόσιοι δυο καβάλα.
-Άφησε, λύκε, το παιδί και πάρε το μουσχάρι!
Και το παιδί δεν τ’ άφησε και το μουσχάρι πήρε.

Στα δύο αυτά τραγούδια σημειώνονται πολλές ομοιότητες, όμως δε μπορούν
να βγουν συμπεράσματα για το αν το δεύτερο είναι παραλλαγή του πρώτου
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ή εξέλιξή του με το πέρασμα των χρόνων. Συναντώντας δηλαδή παραλλαγές
των τραγουδιών, προκύπτουν προβληματισμοί σε σχέση με τη καταγραφή
τους και τα κριτήρια με τα οποία αυτή γίνεται. Εντούτοις, η εν λόγω συλλογή
είναι από τα παλαιότερα δείγματα καταγραφής τραγουδιών που προσπαθεί
να περιοριστεί τοπικά στην Ήπειρο. Ακόμα, με κάποιες κατηγορίες, όπως τα
«χορικά» γίνεται μια προσπάθεια, να ενταχθούν κάπως τα τραγούδια στο
εθιμικό τους πλαίσιο, η οποία όμως δεν είναι επαρκής γιατί η ουσία, η μουσική
των τραγουδιών, παραλείπεται.

Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού,
Νικόλαος Πολίτης
Το 1914 δημοσιεύεται το βιβλίο του Νικόλαου Πολίτη, Εκλογαί από τα
τραγούδια του ελληνικού λαού, όπου αποτελεί την πρώτη προσπάθεια σε
επιστημονικό πλαίσιο, καταγραφής των δημοτικών τραγουδιών. Ακολουθεί
φιλολογική και συγκριτική μέθοδο, κάτι το οποίο φαίνεται στους σχολιασμούς
του για τα τραγούδια. Με τη συγκριτική του μεθοδολογία προσπαθεί να
αναδείξει θεματικές των τραγουδιών όπου αντλούν την καταγωγή τους από
την αρχαιοελληνική παράδοση, κάτι που χαρακτηρίζει το έργο του Πολίτη,
ως υποστηρικτή της συνέχειας του ελληνισμού. Η συγκεκριμένη συλλογή
αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές μεταγενέστερες εργασίες πάνω στο
δημοτικό τραγούδι και παρατηρείται και εδώ μια τυπική κατηγοριοποίηση
των τραγουδιών που αφορά τις θεματολογίες τους. Παράλληλα λόγο της
φιλολογικής φύσης του έργου, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής τραγουδιών από διάφορες ελληνικές διαλέκτους. Έτσι, προκύπτουν δεκατέσσερις
κατηγορίες και δύο επίμετρα. Οι θεματικές κατηγορίες είναι Τα ιστορικά
τραγούδια, Τα κλέφτικα, τα ακριτικά, οι Παραλογαίς, τα τραγούδια της Αγάπης, τα Νυφιάτικα τραγούδια, Ναναρίσματα, Κάλανδα Βαΐατικα, Τραγούδια
της Ξενιτιάς, Μοιρολόγια, Μοιρολόγια του Κάτω Κόσμου και του Χάρου,
Γνωμικά Τραγούδια, Εργατικά και Βλάχικα και τέλος Περιγελαστικά. Ενώ
τα επίμετρα είναι «Δημοτικά τραγούδια των Μέσω χρόνων» και «Τραγούδια
εις Ελληνικάς Διαλέκτους».
Ο Νικόλαος Πολίτης, προλογίζοντας το βιβλίο του αυτό, περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία που ακολούθησε για να παρουσιάσει τη «σωστότερη» με τη
δική του κρίση, εκδοχή του κάθε τραγουδιού. Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει
και να αναμορφώσει το κάθε τραγούδι, δίνει αυτή την λύση:
«Όταν λοιπόν δεν έχωμεν ειμη εν μόνον κείμενον του άσματος, οφείλομεν κατ’ ανάγκην
να παραλάβωμεν αυτό κολοβόν και παρεφθαρμένον. Άν δ’ όμως υπάρχουν πλείονες παραλλαγαί του αυτού άσματος η επανόρθωσις των ελλείψεων είναι δυνατή, διότι αι διάφο-
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ροι παραλλαγαί συμπληρώνουν η διορθώνουν αλλήλας.»

Για την μέθοδό του αυτή, ο Νικόλαος Πολίτης έχει δεχθεί αρκετή κριτική.
Ο Δημήτριος Πετρόπουλος15, με μια ματιά προς την ζώσα φύση των τραγουδιών, επισημαίνει ότι με την προσπάθεια «επαναφοράς» των τραγουδιών
αυτών σε μια υποτιθέμενη αρχική κατάσταση, απορρίπτονται τα πλαίσια
μέσα στα οποία ένα τραγούδι μπορεί να δημιουργείται. Τονίζει ότι η φύση
της λεγόμενης πια δημοτικής ποίησης, είναι προπάντων το τραγούδισμα και
ο χορός και έτσι η τροποποίηση και ο αυτοσχεδιασμός ενός τραγουδιού από
την κοινότητα που το τραγουδάει, δεν είναι λάθος, έχουν απλά διαφορετική
αξία, που προκύπτει τελικά από την ίδια τη ζωή. Με λίγα λόγια κατηγορεί την
μέθοδο αυτή του Πολίτη σαν «μια πλαστογράφηση της πραγματικότητας»16 .
Όπως τονίζει και ο Αλέξης Πολίτης, «Η μονάδα στην προφορική λογοτεχνία δεν είναι το τραγούδι αλλά η κάθε παραλλαγή, και οι παραλλαγές δεν
απορρέουν από ένα κοινό πρωτότυπο, παρά αλλάζουν συνεχώς μορφή ενόσω
κυκλοφορούν στον πολιτισμό που τις γέννησε και μόνο όταν καταγραφούν
από κάποιο συλλογέα, με το πέρασμα δηλαδή στον γραπτό πολιτισμό, σταθεροποιούνται»17
Με αυτή τη σκέψη του Αλέξη Πολίτη, τα υπό μελέτη τραγούδια, όχι μόνο
της συγκεκριμένης συλλογής, αλλά όλων των καταγραφών που μελετήθηκαν
για τη συγκεκριμένη έρευνα, ξεκίνησαν να εξετάζονται υπό ένα διαφορετικό
πρίσμα. Υπήρξε μια απελευθέρωση σε σχέση με το κείμενο των τραγουδιών,
που μέχρι τώρα ίσως φάνταζε κάτι το άκαμπτο. Δημιουργήθηκαν κάποιες νέες
σκέψεις σε σχέση με τις παραλλαγές των τραγουδιών, για πιθανούς συνδυασμούς τους, για ένα «τσαλάκωμα» της τέλεια καταγεγραμμένης μορφής τους
μέσω του έργου που πιθανά θα προκύψει από τη προκείμενη έρευνα. Παράλληλα, η συλλογή Νικόλαου Πολίτη παραμένει πολύ χρήσιμη, σαν ένα σταθερό
σημείο αναφοράς και σύγκρισης για τη περαιτέρω μελέτη των παραλλαγών.

Άπειρος: Αρχείο Πολυφωνικού τραγουδιού
Το πολυφωνικό καραβάνι είναι ένα σύνολο δράσεων γύρω από το ιδιαίτερο Ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα του πολυφωνικού τραγουδιού από την μη
κερδοσκοπική εταιρία «Άπειρος». Περιλαμβάνει εργαστήρια πολυφωνίας
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, ένα πλούσιο αρχείο
πολυφωνικού τραγουδιού, εκδόσεις, παραγωγές και διαδικτυακές προβολές.
15 Δημήτριος Πετρόπουλος, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμος Α’,1958
16 Δημήτριος Πετρόπουλος, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμος Α’,1958, σελ.13
17 Αλέξης Πολίτης, «Το δημοτικό τραγούδι», Εκδοτική Αθηνών 1975, σελ. 294
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Παράλληλα με τη χρήση πολλαπλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης,
καθιστούν τη πορεία του ταξιδιού τους προσβάσιμη και διαδίδουν όλο και
ευρύτερα το πολυφωνικό τραγούδι.
Το πολύχρονο ταξίδι του πολυφωνικού καραβανιού έχει ως κοινή αφετηρία
την παρουσίαση του πολυφωνικού τραγουδιού σε ένα ευρύτερο κοινό, μαζί
με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων “Φοίβος Ανωγειανάκης”. Στο μουσείο αυτό, το 1993, ξεκίνησαν σεμινάρια του Βαγγέλη Κώτσου
στο Ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, ανοιχτά, χωρίς την προϋπόθεση της
καταγωγής. Στους κόλπους του μουσείου, το 1996, δημιουργείται το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία». Δύο χρόνια αργότερα, οι δημιουργοί του συνόλου,
Αλέξανδρος Λαμπρίδης και Αντώνης Έξαρχος, ιδρύουν τη μη κερδοσκοπική
εταιρεία «Άπειρος», όπου δραστηριοποιείται στην καταγραφή, διαφύλαξη
και περιοδική έκδοση θεμάτων γύρω από την Ηπειρώτικη πολυφωνία και
θεσμοθετεί το Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού. Το 2003, ξεκινάει
η λειτουργία του Αρχείου Πολυφωνικού τραγουδιού. Έκτοτε ένα πολύ μεγάλο
μέρος του έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου του
Πολυφωνικού καραβανιού, www.polyphonic.gr. Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, ηχοθήκη, εικονοθήκη και ταινιοθήκη. Σε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις
ακόμα προστίθενται επιτόπιες καταγραφές που πραγματοποιεί το καραβάνι,
στα πλαίσια των δράσεων του, εκπαιδεύοντας και τους συμμετέχοντες στις
βασικές αρχές και μεθόδους της επιτόπιας έρευνας.
Η μελέτη του αρχείου για την προκείμενη εργασία επικεντρώθηκε στις καταγραφές στίχων των τραγουδιών και σε οπτικοακουστικά τεκμήρια. Η μεγάλη
ποικιλία του αρχείου, αναδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα του πολυφωνικού τραγουδιού. Τονίζει τους κανόνες του, αλλά μέσω των ντοκιμαντέρ της
επιτόπιας έρευνας, φανερώνεται μέσα σε ολιγόλεπτα μόνο βίντεο, η δύναμη
και η μοναδικότητα της κάθε εκτέλεσης των τραγουδιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η καταγραφή του τραγουδίσματος του Ηλία Κούρου, βοσκού από
το Δολό Πωγωνίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της πολυφωνίας, είναι ακριβώς
η σύμπραξη πολλών φωνών. Συνήθως, ένας πολυφωνικός όμιλος αποτελείται
τουλάχιστον από τέσσερις τραγουδιστές, ενώ μπορεί να υπερβαίνουν και τους
δέκα. Στις ομάδες αυτές, ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο κύριος τραγουδιστής
ονομάζεται πάρτης18, είναι αυτός που ξεκινά, προλογίζει το τραγούδι. Αυτός
είναι που καθορίζει τις σχέσεις και με τις άλλες φωνές, καθώς ο γυριστής19
απαντά στο μουσικό διάλογο του πάρτη με τα γυρίσματα/ τσακίσματα του
πάνω στην κύρια μελωδική γραμμή. Το ίσο, την τονική βάση, την κρατάνε
οι ισοκράτες. Όσο περισσότεροι τόσο «πιο βρονταριά πάει» το τραγούδι,
όπως λένε οι Ηπειρώτες. Από περιοχή σε περιοχή οι σχέσεις των μελών της
18 Άλλες κοινές ονομασίες είναι παρτής, σηκωτής, προλογιστής.
19 Άλλες κοινές ονομασίες είναι τσακιστής, κόφτης.
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ομάδας μέσα στο μουσικό πλαίσιο μπορεί να αλλάζουν, όσον αφορά τα τονικά
διαστήματα και τους ρυθμούς που ακολουθούν. Καθώς επίσης μεγάλο ρόλο
παίζουν τα είδη των τραγουδιών και η πιθανότητα οργανικής συνοδείας. Σε
αντίθεση λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, η φιλμογραφική καταγραφή του
Ηλία Κούρου, τον παρουσιάζει μόνο του να ερμηνεύει ένα τραγούδι της αγάπης, με έντονο αυτοσχεδιαστικό στοιχείο στον στίχο20 και με κάποιο τρόπο
να συνδυάζει όλους τους ρόλους μόνο στη δική του φωνή. Το βίντεο αυτό
αποτελεί μια ματιά στο πως αντιλαμβάνεται ένας ντόπιος το τραγούδισμα του.
Ίσως ο Ηλίας Κούρος εδώ τραγουδάει ότι του αρέσει για την καταγραφή και
όχι κάτι που έχει σκηνοθετήσει. Όπως και να έχει όμως, γίνεται φανερό ότι
όταν έχει κάποιος το βίωμα της παράδοσης, έχει τους πιθανούς συνδυασμούς
των στίχων και των μελωδιών μέσα του και δε διστάζει να εκφραστεί, να
αυτοσχεδιάσει, να δημιουργήσει. Από τη μελέτη του αρχείου της Άπειρου
αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα τραγούδι δεν είναι ποτέ ίδιο. Σε μια καταγραφή
μπορεί να παγιώνεται, αλλά στη πραγματικότητα όταν τραγουδιέται πάντα
μεταμορφώνεται.
Όπως έχει αναλυθεί στο προηγούμενο μέρος της έρευνας, κάτω από τον γενικό όρο, Ηπειρώτικη δημοτική μουσική κρύβονται πολλά διαφορετικά μουσικά
ιδιώματα που είναι συνυφασμένα με τόπους και κοινότητες. Για παράδειγμα,
το πολυφωνικό τραγούδι συναντάται στην περιοχή του Πωγωνίου. Τα Ζαγορίσια, αρκετά δηλωτικά, ανήκουν στο Ζαγόρι και τα επίσης υπέροχα βλάχικα,
ακούγονται στα Τζουμέρκα. Στο ταξίδι αυτής της έρευνας, συναντήθηκαν
πολλά από αυτά τα τραγούδια, άλλοτε ξεκινώντας από τις τοπικές καταγραφές, άλλοτε από γενικότερες συλλογές. Η πολιτισμική ταυτότητα της κάθε
περιοχής γίνεται διακριτή, ακριβώς από το τραγούδισμα του κάθε τόπου. Από
τον προσδιορισμό τους όμως και ως δημοτική μουσική, τα τραγούδια αυτά
φανερώνουν αρκετά ενδιαφέροντα κοινά. Τα κοινά αυτά συναντώνται με
τους όρους δημιουργίας των τραγουδιών, την προφορικότητα και το στοιχείο
του αυτοσχεδιασμού. Πολλές ομοιότητες προκύπτουν ακόμα στον ρόλο των
τραγουδιών στη ζωή των ανθρώπων των κοινοτήτων αυτών, όσο και στην
σημειολογική τους ερμηνεία, κάτι που προσπαθεί να αναλυθεί περαιτέρω
στα επόμενα κεφάλαια, ώστε να προκύψει ένα έργο που εστιάζει σε αυτές
τις συνδέσεις και όχι ίσως τόσο στις διαφορές.
Πιο συγκεκριμένα, στη πλειοψηφία των καταγραφών των τραγουδιών που
μελετήθηκαν, τα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια χωρίζονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες, αυτά που σκοπό έχουν την διήγηση μιας ιστορίας και αυτά που
αφορούν τη καθημερινή ζωή. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα ακριτικά, τα ιστορικά, τα κλέφτικα και οι παραλογές. Στην δεύτερη κατηγορία
20 Αναζητώντας τους στίχους, δε βρέθηκε μια επίσημη γραπτή καταγραφή αυτού του συνδυασμού στίχων, αλλά μέρη
του τραγουδιού εμπεριέχονται σε άλλα τραγούδια της αγάπης, ακόμα και κλέφτικα.
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συναντώνται παιδικά τραγουδάκια, της ξενιτιάς, της αγάπης, μοιρολόγια,
αλλά και περιπαικτικά τραγούδια και τραγούδια που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές μέσα στον χρόνο. Από αυτά τα τραγούδια γίνεται φανερό πόσο
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου της Ηπείρου ήταν η μουσική.
Κάθε πλευρά της ζωής καθρεπτίζεται σε κάποιο τραγούδι.
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Το ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι
και ο κύκλος της ζωής
Το ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι, όπως γενικότερα η δημώδης μουσική,
αποτελείται από τρία στοιχεία, τον λόγο, το μέλος και την κίνηση21. Αυτές οι
τρείς πλευρές πάλι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό, από την περίσταση, αλλά
και τους ανθρώπους όπου εκφραζόντουσαν μέσα από αυτά. Τα ηπειρώτικα
λοιπόν, λειτουργούσαν αναφαίρετα μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Τα τραγούδια που είναι πιο συνυφασμένα με την καθημερινότητα της παραδοσιακής
ζωής, είναι αυτά που αναφέρονται σε μεταβατικές φάσεις της ζωής. Είναι κατά
κάποιον τρόπο τραγούδια μύησης, κομμάτια των διαβατήριων τελετών για
τις μεταβάσεις του ανθρώπου από τη μια κατάσταση στην άλλη, είτε αυτή
είναι ο γάμος, ο αποχωρισμός της ξενιτιάς, είτε ο θάνατος. Για παράδειγμα,
ένα μοιρολόι στη Φούρκα της Ηπείρου, παραδοσιακά τραγουδιέται μόνο την
αυγή, από γυναίκες μοιρολογίστρες22 . Το κάθε τραγούδι έχει την ώρα του και
τον καιρό του. Έτσι στο σημείο αυτό παρατίθενται αναλύσεις σε σχέση με
τα έθιμα γύρω από τα νανουρίσματα, τα τραγούδια της ξενιτιάς, της αγάπης
και τέλος τα μοιρολόγια.

Νανουρίσματα
Το νανούρισμα είναι το πρώτο τραγούδισμα που ακούει ο άνθρωπος όταν
έρχεται στη ζωή, είναι η μύηση του στο ταξίδι της ύπαρξης. Είναι κατά μια
έννοια ο λόγος που εκφράζει και συνοδεύει την τελετουργία της γέννησης.
Μαζί με τον λόγο φυσικά, τα νανουρίσματα ως τραγούδια εκφράζονται και
με το μέλος, αλλά και την κίνηση. Η μελωδία, που αποτελείται συνήθως από
τη φωνή της μητέρας, είναι κάτι που καλλιεργεί τη σχέση της μητέρας με το
παιδί, την δυναμώνει. Η κίνηση, το χαρακτηριστικό κούνημα των χεριών ή
της σαρμανίτσας23, μπορεί να μην είναι χορογραφημένη είναι ωστόσο σίγουρα
μια κίνηση χορευτική. Είναι παλινδρομική, επαναλαμβανόμενη, στόχος της
είναι, σε συνδυασμό με την οικειότητα και την ηρεμία της μητρικής φωνής,
να γαληνέψει το παιδί και τελικά να το αποκοιμίσει.
Ακόμα και ο λόγος και η μελωδία των νανουρισμάτων δείχνουν πως η κατηγορία αυτή έχει έντονο αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Μπορεί οι γυναίκες
που τα τραγουδούσαν να βασίζονταν σε είδη υπάρχοντα γνωστά τραγούδια
21 Το παραδοσιακό τρίπτυχο έκφρασης κι επικοινωνίας του Έλληνα, σύμφωνα με τον Λιάβα στο άρθρο του «Η Μουσική της Γλώσσας και η Γλώσσα της Μουσικής»

22 Χρήστος Εξάρχου, Η Φούρκα της Ηπείρου
23 Ηπειρώτικη ξύλινη κούνια για βρέφη. Είχε μικρό μέγεθος για να μπορεί να φοριέται στην πλάτη και να μετακινείται
το βρέφος. Σε πολλές περιπτώσεις έτσι παίρνανε οι μανάδες τα παιδιά τους στα χωράφια.
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και τυπικές φόρμες, όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα νανουρίσματα το
επινοούσαν οι γυναίκες όταν ήταν μόνες με το παιδί τους, για να εκφράσουν
τη μοναδική τους σχέση. «Η τελετουργία της γέννησης αφορά εξ αδιαιρέτου
το ομοούσιο ζευγάρι μάνα-παιδί»24, και αυτό αντανακλάται έντονα στο νανούρισμα που και θεματολογικά εστιάζει στον δεσμό της μάνας και του παιδιού.
Νάνι του και νάνα του,
Όσω να ρθ’ η μάνα του
Απ’ το δάφνοπόταμο
Κι απ το κρύο νερό
Να του φέρη λούλουδα
Γιούλια και τριαντάφυλλα
Και δυο τσουπωτά βυζιά
Σαν τη ζάχαρη γλυκά 25

Στο τραγούδι αυτό το παιδί καλείται να διαφύγει στον χώρο του ονείρου, να
παραμείνει εκεί, ήσυχο και χαρούμενο, χωρίς ανησυχίες μέχρι να επιστρέψει η
μάνα του που θα του φέρει την ευτυχία, στην πραγματική ή την φαντασιακή
ζωή, που ίσως να μην έχει και τόση σημασία. Του φέρνει κρύο καθάριο νερό,
τονίζεται δηλαδή ο κυρίαρχος ρόλος της μάνας ως τροφού, τόσο βιολογικού
όσο και πνευματικού. Σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος της μάνας στον παραδοσιακό πολιτισμό είναι και παιδαγωγικός, έτσι αυτό το κρύο νερό εμφανίζεται
και ως ένα σύμβολο μύησης στους κανόνες της ζωής, σύμβολο ανατροφής.
Του φέρνει όμορφα και μυρωδάτα λουλούδια αλλά και δυό τσουπωτά βυζιά,
ένδειξη της αδιάκοπης σχέσης παιδιού – μάνας, όπου εμπλέκεται ακόμα και
στην ερωτική του ζωή με το να επιλέξει τον σύντροφο που πιθανά αντικαθιστά την ίδια την μάνα. Το ενδιαφέρον σε αυτό το νανούρισμα είναι ότι δεν
αναφέρεται σε κάποια κοπέλα όπως γίνεται συχνά, αλλά μόνο σε ένα ζευγάρι
στήθους, το οποίο θα μπορούσε, με μια μη ερωτική ματιά, να αναφέρεται και
στη διαδικασία του θηλασμού, πάλι από τη σκοπιά της ανατροφής.
Το νανούρισμα αποτελεί μια δίοδο επικοινωνίας μεταξύ μάνας και βρέφους,
που κυριαρχεί το μοίρασμα των συναισθημάτων. Το βρέφος, στις πρώτες
αυτές στιγμές της ύπαρξης, μπορεί να μην καταλαβαίνει και να αποκρίνεται
λεκτικά, κυρίως δέχεται. Η μάνα από την άλλη, με το νανούρισμα επικοινωνεί
σε αυτό τις επιθυμίες της και τα όνειρα της για το μέλλον του. Οι ελπίδες
αυτές που εκφράζει η μάνα μέσα από το τραγούδι, διαμορφώνουν σε μεγάλο
βαθμό και την έμφυλη ταυτότητά του παιδιού, οπότε και ο λόγος των νανουρισμάτων αλλάζει ανάλογα με το φύλο του παιδιού. Έτσι το νεογέννητο,
και στη συνέχεια το παιδί, έρχεται σε πρώτη επαφή και κληρονομεί, τους
24 Ελένη Ψυχογιού, 2000, «Νανουρίσματα-ταχταρίσματα: λειτουργίες του λόγου στην τελετουργία της γέννησης»,
Εθνολογία 6-7 (1998-1999), σ. 193-271

25 Επιλεγμένο νανούρισμα για το τελικό έργο, από τη συλλογή Αραβαντινού
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πολιτισμικούς και κοινωνικούς κώδικες της οικογένειας του, αλλά και της
κοινωνίας που την περιβάλει.
Το νανούρισμα είναι αντίστοιχα και μυητικό τραγούδι για την γυναίκα στον
ρόλο της μητέρας. Πατώντας σε υπάρχουσες φόρμουλες και στίχους τραγουδιών, η γυναίκα αποδέχεται όλα όσα είναι κοινωνικά συνυφασμένα με τον
ρόλο της μητέρας στην παραδοσιακή κοινωνία. Το νανούρισμα είναι άρα διδακτικό και για την ίδια. Παράλληλα όμως ως αποτέλεσμα του στοιχείου του
αυτοσχεδιασμού που διέπει το δημοτικό τραγούδι, η μωρομάνα βρίσκει και
τον χώρο να δημιουργήσει, και έτσι εκφράζει τις προσωπικές της ανησυχίες
και άγχη σε σχέση με το παιδί της, και τις νέες της ευθύνες. Το νανούρισμα
άρα έχει και την λειτουργία της ψυχολογικής εξισορρόπησης και παρηγοριάς
με κάποιον τρόπο, για την γυναίκα σε αυτόν τον νέο κοινωνικό ρόλο.
Στο ηπειρώτικο νανούρισμα, πέρα από το πρόσωπο της μάνας και του παιδιού,
περιλαμβάνεται και ο υπόλοιπος μικρόκοσμός τους. Μέσα σε αυτόν κατοικούν
στοιχεία του φυτικού και του ζωικού κόσμου αλλά και του μεταφυσικού, όπως
τον πλάθει η μάνα. Συχνά εμφανίζονται μορφές με μαγικές ιδιότητες, με πιο
χαρακτηριστική την αρχετυπική θεότητα του ύπνου.
Έλα ύπνε, κ’ έπαρε το,
Και γλυκαποκοίμισέ το..26

Προσωποποιημένοι συναντώνται στα νανουρίσματα ακόμα και οι μήνες:
Συρ το μεσ’ του Μάη τ’ αμπέλι,
Και ‘ς του Μάη το περιβόλι
Να του δώσ’ ο Μάης λουλούδια
Κι’ ο περιβολάρης μήλα

Ο Μάης, έφορος μήνας γεμάτος καλούδια, αποκαλύπτει το αναγεννημένο
πρόσωπο του βουνού. Το νεογέννητο πλάσμα άλλωστε είναι αυτό που φέρνει
την αίσθηση της ανανέωσης και της συνέχειας της ζωής στο οικογενειακό
περιβάλλον. Λουλούδια, καρποί και πουλιά, ολόκληρη η φύση, περιτριγυρίζει
και μεταμορφώνει και το ίδιο το μωρό.
Νάνι, νανι, το παιδάκι
Που κοιμάται σαν τ αρνάκι
Νάνι το γλυκό τ αηδόνι,
Τ’ Αλεξαδρινό παγώνι

26 Επιλεγμένο νανούρισμα για το τελικό έργο, από τη συλλογή Αραβαντινού
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Της Ξενιτιάς
Ο ξενιτεμός έρχεται στη ζωή του παραδοσιακού ανθρώπου της Ηπείρου τόσο
φυσικά όσο και η ενηλικίωση. Οι δύσκολες συνθήκες για μόνιμη κατοικία
των βουνών από τους Ηπειρώτες τους οδηγούσαν σε κάθε είδους μεταναστεύσεις. Κάποιες φορές εσωτερικές σε κοντινά μέρη όπως τον Θεσσαλικό
κάμπο. Κάποιες άλλες εσωτερικές μετακινήσεις πάλι ήταν πιο μακρινές, στην
Εύβοια και την Αθήνα. Και τέλος υπήρχαν και οι πιο δύσκολες, στο εξωτερικό, Βαλκάνια, βόρεια Ευρώπη, Αμερική. Έφευγαν για καλύτερες δουλειές,
καλύτερους γάμους, καλύτερες ευκαιρίες. Ο πόνος του χωρισμού όμως πάντα
έβγαινε στην επιφάνεια.
Τα τραγούδια της ξενιτιάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στη νεοελληνική
παράδοση. Με αρχέγονες καταβολές, αντανακλούν ωστόσο στον μεγαλύτερο βαθμό τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Ηπείρου και τις μεγάλες
μεταβολές που συνέβησαν στο χώρο από τις αρχές της τουρκοκρατίας μέχρι
και τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, όπου οι όροι της λαϊκής δημιουργίας αλλάζουν. Εξαιτίας της εποχής λοιπόν, πολύ συγκεκριμένοι δεσμοί
και ιδεολογίες αποτυπώνονται στα τραγούδια της ξενιτιάς.
Στο εύρος της θεματολογίας των τραγουδιών βλέπει κανείς όλη τη πορεία
ενός ξενιτεμού. Από την απόφαση ακόμα:
Όσα πουλιά ‘ναι ‘ς τα κλαριά κοιμούνται κ ησυχάζουν,
Όσα ψαράκια ‘ς το γιαλό ειν’ όλα μωρωμένα,
Και μια κόρη λυγερή, βαρυά ‘ποκοιμισμένη
‘ς του φίλου της την αγκαλία, έσταζε κρύον ίδρω.
-Βαρυά κοιμάσαι, κόρη μου, και κρύον ίδρω στάζεις.
- Βαρυά κοιμουμ’, αφέντη μου, βαρυά και τρομασμένα,
Γιατί είδα είνορο κακό, πολύ κακό για σένα,
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Είδα το γρίβα σου γυμνόν, τη σέλλα τσακισμένη
Και το χρυσό μαντύλι σου ‘ς το δρόμο ξεσκισμένο.
-Τα όνειρα ‘ναι ψέματα, η γρηαις τα μολογούνε,
Κ οι φρόνιμοι όντας τα ιδούν ‘ς το νου τους δεν τα βάνουν
Κόρη μου, βγήκε αυγερινός κ έλα να φιληθούμε,
Γιατί ο ήλιος θα μ’ ευρή ‘ς της ξενιτειάς το δρόμο.27

Το ζευγάρι έχει αποφασίσει τον χωρισμό του. Η λυγερή όμως δε μπορεί να
αποδεχτεί την ιδέα. Ο θρήνος της ξενιτιάς στοιχειώνει ήδη τα όνειρα της.
Αντίθετα, η συμμόρφωση στη συνθήκη της ξενιτιάς από τον νεαρό άντρα
- εραστή, μοιάζει μοιρολατρική. Ίσως επειδή είναι αναπόσπαστο μέρος της
τελετής ενηλικίωσης του άντρα της Ηπείρου. «Ο ξενιτεμός ταυτίζεται με
την ενηλικίωση του νέου άντρα, που κάνει υποχρεωτική τη φυγή του για
αναζήτηση τύχης, πλούτου, γνώσης του κόσμου και παίρνει το χαρακτήρα
διαβατήριας τελετής. Έχουμε δηλαδή κι εδώ, όπως στη γέννηση, τον γάμο
ή τον θάνατο, μια κρίσιμη φάση της ζωής κατά την οποία το άτομο περνάει
κοινωνικά και υπαρξιακά από τη μια κατάσταση στην άλλη, από τον ένα τόπο
στον άλλο»28 Αντίστοιχα, ο ξενιτεμός των κοριτσιών – γυναικών συνήθως
αφορά, ένα μακρινό προξενιό έναν γάμο σε άλλο τόπο. Σύνδεση με την πολύ
συνηθισμένη αυτή πρακτική, όχι μόνο στον Ηπειρώτικο χώρο, φανερώνεται
και στη πασίγνωστη παραλογή του «Νεκρού Αδελφού» :
Προξενητάδες ήρτανε απέ τη Βαβυλώνα 29
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα.
Κι όλα τ’ αδέρφια δεν ηθέν κι ο Κωσταντίνος ήθε.30

Αν και το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν εστιάζει στο πέρασμα της Αρετής από
κόρη σε σύζυγο, αλλά στην υπόσχεση του αδελφού, είναι προφανές, το πόσο
συχνή ήταν αυτού του είδους η ξενιτιά και πόσο επηρεάζει τις σχέσεις και
τους οικογενειακούς δεσμούς.
Μετά την βαριά απόφαση λοιπόν, έρχεται η ώρα του χωρισμού. Η αφετηρία
του ταξιδιού, η στιγμή του αποχωρισμού, είναι ενταγμένη σε μια σειρά από
έθιμα.
– Αλησμονώ και χαίρομαι, θυμιούμαι και λυπιούμαι,
θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πααίνω.
Σήκω μάνα μ’ και ζύμωσε καθάριο παξιμάδι.
Με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει
και με πολύ παράπονο βάζει φωτιά στο φούρνο.
27 Το όνειρον, Συλλογή Αραβαντινού
28 Μιράντα Τερζοπούλου και Ελένη Ψυχογιού, «Από τα τραγούδια στις κοινωνικές δομές»
29 Η Βαβυλώνα παρουσιάζεται συχνά στο δημοτικό λόγο ως ένα μακρινό μέρος
30 Μικρασιάτικη παραλλαγή της παραλογής του Νεκρού Αδελφού, Μ. Γ. Βαγιανός, Μελί Καραπούρνων-Ερυθραίας
Μικράς Ασίας, Μελί Μεγάρων 1981, σ. 64-65.
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– Άργησε φούρνε να καείς και συ ψωμί να γένεις
για να περάσει ο κερατζής κι ο γιος μου ν’ απομείνει. 31

Κατά την τελετουργία του αποχωρισμού, η μάνα είναι αυτή που αναλαμβάνει
να διώξει το παιδί, όσο και να θέλει να το αναβάλει και ο κερατζής32 να μείνει
με άδεια χέρια. Η ελπίδα της παραμονής παραμερίζει και εδώ στο αναπόφευκτο της ξενιτιάς και της ενηλικίωσης. Ο φούρνος, όσο και να αργήσει,
στο τέλος το ψωμί θα το ψήσει και το παιδί θα φύγει. Όπως μαρτυρά και το
τραγούδι, το ζύμωμα του ψωμιού έχει κεντρική θέση στην τελετουργία του
χωρισμού, του «φευγιού». Οι γυναίκες του σπιτικού, ζύμωναν και έψηναν ψωμί
να είναι έτοιμο για το δείπνο του αποχαιρετισμού, όπου τιμώμενο πρόσωπο
ήταν ο ξενιτεμένος. Πριν ξημερώσει ακόμα, ο ταξιδιώτης προφυλασσόταν
με ξόρκια και προμηθευόταν φυλαχτά. Μαζί με την συνοδεία του, που την
καθοδηγούσε ένα αγόρι που ζούσαν οι γονείς του, έφταναν τραγουδώντας
λιανοτράγουδα 33 στο «Κλαψόδεντρο», οπού γινόταν ο οριστικός αποχαιρετισμός. Η θλιμμένη συνοδεία επέστρεφε στο χωριό. Οι γυναίκες έκοβαν και
κρατούσαν στο γυρισμό κλωνάρια από πουρνάρια ώστε να τα κρεμάσουν στο
κατώφλι του σπιτιού. Η ξενιτιά, ακριβώς επειδή ήταν γεγονός που ξέφευγε
από τον έλεγχο των ανθρώπων, ήταν συνδεδεμένη με έθιμα και τραγούδια
ώστε να ανακουφίσουν αυτή την αβεβαιότητα.
Σύμφωνα με τον ιστορικό-λαογράφο Στίλπων Κυριακίδη, τόσο αυτοί που
έφευγαν όσο και αυτοί που έμεναν πίσω, βίωναν την ξενιτιά ισοδύναμα με τον
θάνατο, μπορεί και βαρύτερα. Σε μια εποχή που ο ξενιτεμένος δεν μπορεί να
επικοινωνεί ταχτικά, η ίδια του η ύπαρξη είναι αβέβαιη. Έτσι, τα τραγούδια
της ξενιτιάς είναι πένθιμα τραγούδια:
Άνοιξε θλιβερή καρδιά και πικραμένο χείλι,
άνοιξε, πες μας τίποτες, και παρηγόρησέ μας.
Παρηγοριά ’χ’ ο θάνατος, κι ελεημοσύν’ ο Χάρος·
ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει:
χωρίζ’ η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα,
χωρίζονται τ’ αντρόγυνα τα πολυαγαπημένα.34

Τα τραγούδια της ξενιτιάς παρηγορούν τις οικογένειες των ταξιδευτών. Η
μοίρα δεν είναι ξεκάθαρη μαζί τους. Ο θάνατος μοιάζει πιο παρήγορη κατάσταση από τη μόνιμη αγωνία. Το τραγούδι στιγμιαία αλαφρώνει αυτόν τον
πόνο, κατευνάζει τους φόβους. Όταν πάλι η οικογένεια έχει να μάθει νέα για
τον ξενιτεμένο περισσότερο καιρό από ότι μπορεί να αντέξει, προκύπτουν
31 Αλησμονώ και χαίρομαι Πολυφωνικό Συγκρότημα Πωγωνίου, Δόμνα Σαμίου
32 «Ο Κερατζής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διέθετε έναν αριθμό αλόγων και έκανε μεταφορές εμπορευμάτων και
ανθρώπων, έναντι κάποιας αμοιβής.»

33 Δίστιχα τραγούδια, στη προκειμένη περίπτωση με θέματα της ξενιτιάς.
34 “Ο Χωρισμός”, Θωμάς Νάκας, Τραγούδια της Ξενιτιάς, τραγούδι που έχει επιλεχτεί για το τελικό έργο.
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τραγούδια ειδικά. Μοιρολόγια της ξενιτιάς:
Γιάννη μου το μαντίλι σου, τι τό ’χεις λερωμένο
βρε, Γιάννη Γιαννάκη μου
βρε, παλικαράκι μου.
Tο λέρωσε η ξενιτιά, τα έρημα τα ξένα
βρε, Γιάννη Γιαννάκη μου
βρε, παλικαράκι μου.
Πέντε ποτάμια το ’πλυναν κι έβαψαν και τα πέντε
Γιάννη Γιαννάκη μου
βρε, παλικαράκι μου.

Η πιο τραγική τροπή της μοίρας είναι να ξεψυχήσει ο ξενιτεμένος στον ξένο
τόπο. Τόσο μεγάλο είναι το κακό αυτό που η κατάρα του εξαπλώνεται. Στην
αρχή λερώνει το μαντήλι, στη συνέχεια τα ποτάμια ακόμα και τον κόσμο
όλο. Ο ανίερος θάνατος αυτός, αρνείται την ανάπαυση στη ψυχή του νεκρού,
καθώς η ξένη γη δε θέλει να σκεπάσει το λέιψανό του.
Παρακαλώ σε μοίρα μου να μη με ξενιτέψεις
κι αν είν’ και ξενιτέψεις με, αρρώστια μη μου δώσεις.
Κι η αρρώστια θέλει στρώματα, θέλει μαξελαράκια,
θέλει και μάνα στο πλευρό, και κύρη στο κεφάλι,
θέλει α(δ)ερφή πονετική κρύο νερό να φέρνει
να πίνει να δροσίζεται το βαριαρρωστημένο.
Κι είδα(ν) κι εμέ τα μάτια μου τα ξένα πώς τα θάβγου(ν),
χωρίς λι(β)άνι και κερί, χωρίς παπά και διάκο
κι αλάργ’ από την εκκλησιά, σ’ αγριόμερο χωράφι.
Κι ήρτε καιρός του χωραφιού, να το σπεροθερίσου(ν).
Τ’ άλοτρο σύρνει κόκκαλα τα σπα’ και τα σκορπίζει
κλωτσά ο ζευγάς τη(ν) κεφαλή κι εχτύπα τη στις πέτρες.35

Όπως γίνεται κατανοητό, πρωταγωνιστές των τραγουδιών της ξενιτιάς είναι
το ζευγάρι που χωρίζεται, είτε αντρόγυνο, είτε μάνα και κόρη, είτε μάνα και
γιός. Μάλιστα, επειδή τα τραγούδια της ξενιτιάς είναι δημιουργίες αυτών
που μένουν πίσω και άρα κυρίως των γυναικών, η μάνα και η αγαπητικιά
είναι από τα πιο κύρια πρόσωπα, αλλά και αυτές που εκφράζονται κυρίως με
τα τραγούδια αυτά. «Αν η ξενιτιά σαν κοινωνικό γεγονός είναι υπόθεση των
αντρών, σαν φαινόμενο που υπάγεται στην ηθική κρίση του ανθρώπου στο
όνομα των βασικών αρχών της λαϊκής κοινωνίας αλλά και καθαρά φιλοσοφικής σκέψης, είναι υπόθεση γυναικών»36
Δικοί τους είναι οι φόβοι και η αγωνία να τις παρατήσουν οι ξενιτεμένοι. Τόσο
δαιμονοποιημένη είναι για αυτές η ξενιτιά, όπου με μαγικό τρόπο κρατάει
35 Παρακαλώ σε μοίρα μου, αρχείο Δόμνα Σαμίου
36 Guy Saunier, Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς
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τους πολυαγαπημένους τους μακριά για πάντα:
…
Ωρε να γράψω ένα γράμμα, ένα γράμμα
αχ και μια ψιλή γραφή.
Ωρε να στείλω στη μανούλα, στη μανούλα
αχ να μην με καρτερεί.
Εδώ στα ξένα που ‘μαι βρε πουλιά μου,
αχ εδώ στα μακρινά.
Μου δώσαν για γυναίκα, για γυναίκα,
αχ μια σκύλα μάγισσα.37

Άλλοι χαρακτήρες που εμφανίζονται στα ηπειρώτικα της ξενιτιάς είναι άλλοι
άνθρωποι όπως, τα αδέλφια και τα ξαδέλφια, ο κυρατζής, ο καραβοκύρης,
αλλά και προσωποποιημένα στοιχεία της φύσης όπως πουλιά, βουνά, ποτάμια
και η ίδια η θάλασσα. Σύμφωνα με τον Λ. Λιάβα, μια αξιοσημείωτη απουσία
είναι το πρόσωπο του πατέρα. Μια φιγούρα που εκλείπει σχεδόν από όλα τα
«διαβατήρια» έθιμα, όπου κυριαρχούν οι γυναίκες. «Ο πατέρας στην ποιητική
έκφραση μιας παραδοσιακής κοινωνίας επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνον ως
δυνατός-άρχοντας. Έτσι, στην περίπτωση που δεν μπορεί να προφυλάξει την
οικογένειά του από τις οδυνηρές συνέπειες του ξενιτεμού, καταργείται από
τις γυναίκες που επιβάλλουν στο τραγούδι τα δικά τους συναισθήματα, τη
δική τους ερμηνεία του γεγονότος». 38
Αν και στα τραγούδια της ξενιτιάς ο ξενιτεμένος δε γυρνάει σχεδόν ποτέ,
υπάρχει ένα τραγούδι που εντάσσεται στις παραλογές και εξιστορεί αυτή
την μυθική επιστροφή. Μια από τις πολλές παραλλαγές που συναντάται το
τραγούδι αυτό είναι στην καταγραφή του Νικόλαου Πολίτη, «Ο γυρισμός του
ξενιτεμένου». Στο τραγούδι αυτό κυριαρχεί το μοτίβο της αναγνώρισης, μια
διηγηματική φόρμουλα που κατάγεται από τα Ομηρικά έπη και συγκεκριμένα,
από την επιστροφή του Οδυσσέα. Στην αρχή του «Γυρισμού του ξενιτεμένου»
το κοινό δε γνωρίζει ότι ο πρωταγωνιστής γυρνάει από τον ξενιτεμό του. Παρουσιάζεται σαν κάποιος που έχει βγει για κυνήγι και μόνο όταν συναντά την
κόρη στη βρύση, αποκαλύπτεται ότι είναι από χρόνια, χωρισμένο αντρόγυνο.
Ο ξενιτεμένος, όταν συναντά τη γυναίκα του κάνει ότι δε την γνωρίζει για να
την υποβάλλει στο «δοκίμι της αγάπης», ένα άλλο μοτίβο που συναντάται
συχνά στα αφηγηματικά δημοτικά τραγούδια. Ο ξένος, όπως παρουσιάζεται
αρχικά στη γυναίκα του, της ζητά ένα φιλί, εκείνη το αρνείται και έτσι περνάει
με επιτυχία την δοκιμασία και αυτός της αποκαλύπτει την πραγματική του
ταυτότητα. Τώρα είναι η σειρά της να ζητήσει τις αποδείξεις.
37 Μαύρα μου Χελιδόνια, Πωγωνίσιο
38 Λάμπρος Λιάβας
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Ξένε μου, αν είσαι ο άντρας μου, αν είσαι κι ο καλός μου.
δείξε σημάδια της αυλής και τότες να πιστέψω.
—Έχεις μηλιά στην πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου,
κάνει σταφύλι ροζακί και το κρασί μοσκάτο,
κι όποιος το πιει δροσίζεται και πάλι αναζητά το.
—Αυτά είν’ σημάδια της αυλής, τα ξέρει ο κόσμος όλος,
διαβάτης ήσουν, πέρασες, τά-είδες και μου τα λέεις.
Πες μου σημάδια του σπιτιού και τότες να πιστέψω.
—Ανάμεσα στην κάμαρα χρυσό καντήλι ανάφτει,
και φέγγει σου που γδύνεσαι και πλέκεις τα μαλλιά σου,
φέγγει σου τις γλυκές αυγές που τα καλά σου βάζεις.
—Κάποιος κακός μου γείτονας σου τα ’πε και τα ξέρεις.
Πες μου σημάδια του κορμιού, σημάδια της αγάπης.
—Έχεις ελιά στα στήθη σου κι ελιά στην αμασκάλη [...].
—Ξένε μου εσύ είσαι ο άντρας μου, εσύ είσαι κι ο καλός μου.

Τα σημάδια που του ζητά έχουν μια κλιμάκωση στην οικειότητα που καλείται ο ξενιτεμένος να αποδείξει ότι κατέχει. Ακολουθώντας τον κανόνα των
τριών, η γυναίκα ζητά πρώτα σημάδια της αυλής, ύστερα του σπιτιού και στο
τέλος του κορμιού της. Τα δύο πρώτα δε σημαίνουν και πολλά, μιας και ένας
περαστικός ή ένας γνωστός θα μπορούσαν να τα μαρτυρήσουν. Τα σημάδια
του κορμιού όμως, μόνο αυτός τα ξέρει, όπως έχει αποδειχθεί νωρίτερα με το
«δοκίμι της αγάπης». Έτσι η αναγνώριση επιτυγχάνεται και μια τελετουργία
της επιστροφής ολοκληρώνεται.
Μέσα σε αυτό το μοτίβο της αναγνώρισης θα μπορούσε να κρύβεται και
η διαδικασία επανοικειοποίησης του ξενιτεμένου με τον τόπο του και τους
ανθρώπους του. Ο ξενιτεμένος που λείπει για δεκαετίες από τον γενέθλιο
τόπο επιστρέφει όντως σαν ξένος. Δεν είναι πια νέος άντρας, οι εμπειρίες
της ζωής τον έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι που βρίσκει πίσω, ίσως δεν είναι τα
οικεία πρόσωπα που του κρατούσαν παρηγοριά στις αναμνήσεις του, αλλά
άνθρωποι τσακισμένοι από την αναμονή και τις δυσκολίες. Έτσι, το δοκίμι της
αγάπης και τα ζητούμενα σημάδια, είναι ίσως η δοκιμασία της προσαρμογής
σε αυτό το νέο μαζί.
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Της αγάπης
Τα τραγούδια της αγάπης έχουν και αυτά τη θέση τους στον κύκλο της ζωής
του ανθρώπου. Είναι η στιγμή όπου ο παραδοσιακός άνθρωπος αρχίζει τη δική
του οικογένεια, ή έστω κάνει τα πρώτα βήματα προς αυτήν την νέα αρχή.
Είναι το τέλος της παιδικότητας και η μύηση στην σεξουαλικότητα και τον
έρωτα. Ειδικά στην ηπειρώτικη κοινωνία, την αυστηρή και πατριαρχική, τα
τραγούδια της αγάπης ήταν ένα διέξοδο για την ερωτική έκφραση, παρόλο
που και πάλι έπρεπε να υπακούν στους σαφής κανόνες της κοινότητας. Ενώ
τα τραγούδια της αγάπης και τα τραγούδια του γάμου σχεδόν πάντα διαχωρίζονται στις καταγραφές των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών, έχουν
πολλά κοινά στοιχεία και κάποιες φορές είναι και ταυτόσημα. Για αυτό αν και
τα τραγούδια της αγάπης δε μπορούν να αποσυνδεθούν τελείως από τον τελετουργικό τους χαρακτήρα, ταυτόχρονα κρατούν μια αυτονομία, εκφράζουν
και το πληθωρικό συναίσθημα του έρωτα με τις πολλαπλές εκφάνσεις τους.
Ο τελετουργικός τους χαρακτήρας συνδέεται με τους ρόλους που προστάζει
η κοινωνία να αναλαμβάνει το κάθε φύλο, ακόμα και στην έκφραση του έρωτα. Είτε αυτός αφορά το στιγμιαίο πάθος, είτε την παντοτινή, εντός γάμου,
αγάπη. Μέσα από τα ηπειρώτικα τραγούδια της αγάπης αποκαλύπτονται τα
ποθητά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής γυναίκας. Ξεκινώντας με την
εξύμνηση της ομορφιάς της, σχεδόν και όλα τα άλλα στοιχεία που αφορούν
τη γυναίκα, επικεντρώνονται στον πλήρη έλεγχο της σεξουαλικότητάς της.
Η υποταγή της γυναίκας στο πατριαρχικό πρότυπο της παραδοσιακής κοινωνίας, είναι απαραίτητη για την επιτυχία του γαμήλιου βίου. Έτσι έννοιες όπως
η παρθενία, η τιμή, η ντροπή και φυσικά η μητρότητα, είναι τα πιο ποθητά
χαρακτηριστικά μιας γυναίκας. Ντύνονται με μια απαράβατη ιερότητα και
χαράσσουν καλά το έμφυλο όριο μεταξύ των αντρών και των γυναικών. Είναι
αρκετά ενδεικτικό ότι τα τραγούδια της αγάπης άλλωστε σπάνια τραγουδώ-
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νται από γυναίκες, ενώ σχεδόν πάντα μιλάνε για αυτές.
Στοιχεία για αυτή τη παρατήρηση δίνονται και από την θέση που έχουν οι
άντρες και οι γυναίκες αντίστοιχα στους εορταστικούς χορούς. Τραγούδια του
γάμου και της αγάπης είναι συνήθως αυτά που συνοδεύουν τις τελεστικές χορευτικές πρακτικές των πανηγυριών. Όπως αναφέρει και η Ελένη Ψυχογιού39:
«Η γνώση των κανόνων, τo κατά φύλα, ηλικία και κοινωνικό status στήσιμο
του χορού, θεωρείται απαραίτητη. Για το κορίτσι κατεξοχήν, η χορευτική
δεξιοτεχνία (η αδεξιότητα διακωμωδείται), που αρχίζει ν’ αποκτάται από αυτή
την πρώιμη ηλικία, το κοινωνικοποιεί μέσω της συμμετοχής του στους τελεστικούς κυκλικούς χορούς και το προωθεί στον κοινωνικό του προορισμό, το
γάμο». Οι τελετουργίες που αφορούν τα τραγούδια αυτά λοιπόν, υπογραμμίζουν συνεχώς τη σημασία των κανόνων και την συμμόρφωση σε αυτούς.
Ακόμα γίνεται αντιληπτό ότι οι τελετουργικές κινήσεις που συνδέονται με
τα τραγούδια της αγάπης, δηλαδή ο παραδοσιακός χορός και η οργάνωσή
του στο πανηγύρι, είναι πάντα υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο όλης της
κοινότητας. Σε ένα τυπικό πανηγύρι του Συρράκου, οι χορευτές σχηματίζουν
δύο ομόκεντρους κύκλους, με τους άντρες στον εξωτερικό και αντίστοιχα τις
γυναίκες στον εσωτερικό. Ακόμα ένα ιδιαίτερο στοιχείο που καταδεικνύει το
βάρος της κοινωνικής οργάνωσης στην Ήπειρο και τις παραδόσεις της, είναι
ότι οι θεατές του χορού, επίσης ταξινομημένοι με βάση το φύλο:
«..Οι άντρες καθισμένοι στο πεζούλι, του Άη Νικόλα, οι γυναίκες κάτω στο διάζωμα, εκεί
που το κελάρυσμα του αυλακιού της Γκούρας, συνόδευε τα βιολιά. Και φυσικά όλοι τους
είχαν να δουν κάτι ξεχωριστό. Να καμαρώνουν γιους και θυγατέρες, γαμπρούς και νύφες
και πάνω απ’ όλα να επισημάνουν διακριτικά τους στόχους των προξενιών»40

Το προξενιό, η τελετουργία του καθωσπρέπει έρωτα, ξεκινούσε και πάλι από
τα έξω για να καθορίσει τα μέσα, τη σχέση του ζευγαριού. Ο πατέρας αναλάμβανε να δώσει λύση στο ζήτημα του γάμου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της
προξενήτρας. Ο γάμος κατ’ επιλογήν ήταν σχεδόν ανέφικτος. Ίσως για αυτό
γινόταν προσπάθεια μέσω των τραγουδιών να δοθεί μια μαγική υπόσταση
στη τελετουργία του προξενιού:
Κούπα-κούπα μπιρμπιλένια, κόρη μαργαριταρένια,
Κάνε μου ένα γεφύρι να περάσω πέρα-πέρα.
Να περάσω πέρα-πέρα, για να ιδώ την περιστέρα,
Που πουλάει τα μήλα δέκα, τα λεϊμόνια δεκαπέντε.
Πέρω κόβω ’να λεϊμόνι, βρίσκω την αγάπη μέσα.
Βρίσκω την αγάπη μέσα με τα χέρια σταυρωμένα,
39 Στην εργασία της “του κύκλου της ζωής: τελετουργία της γέννησης, νανουρίσματα και ταχταρίσματα”,

εργασία που
αποτελεί εμπλουτισμένη μορφή της παρουσίασης που έλαβε χώρα την 3/5/1999, στα πλαίσια κύκλου ομιλιών με θέμα:
«Κοινωνικοποίηση- πολιτισμική προσαρμογή», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας στο Μουσείο
Λαϊκών Οργάνων.

40 Αυδίκος Ευάγγελος. Ο Βλάχος στον λαϊκό πολιτισμό. Τρικαλινά 2003, τόμος 23ος,Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων
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Με τα χέρια σταυρωμένα και με τα μαλλιά βρεγμένα.41

Ξεκινώντας το τραγούδι με τη κούπα, σύμβολο ενδεικτικό εορτασμού και
την κόρη τη μαργαριταρένια, ο ακροατής εισέρχεται στο χαρμόσυνο κλίμα,
μιας πιθανώς πλουσιοπάροχης γιορτής. Το νοητό γεφύρι που φτιάχνουν οι
συμμετέχοντες στον πρωταγωνιστή του τραγουδιού, δηλώνει ξεκάθαρα ένα
μυητικό πέρασμα προς την ενηλικίωση και τον έγγαμο βίο. Η Περιστέρα
που σε άλλες παραλλαγές εμφανίζεται και ως «του παπά η θυγατέρα», είναι
η προξενήτρα και οι καρποί που πουλάει, είναι τα κορίτσια που προξενεύει.
Η πιο μαγική εικόνα όμως, που συναντάται και στα λαϊκά παραμύθια 42, είναι
η κοπέλα που αναδύεται μόλις το λεμόνι κόβεται. Με τα χέρια σταυρωμένα, υπάκουη, αλλά και με τα μαλλιά βρεγμένα ως στοιχείο αισθησιασμού,
που μπορεί να υπονοεί τη γύμνια του αντικειμένου του πόθου. Όλα αυτά τα
στοιχεία συνθέτουν ίσως την έννοια του προξενιού από την αντρική ματιά.
Αναπόφευκτο κομμάτι της ενηλικίωσης ο γάμος, άρα και το προξενιό και η
υπόσχεση της χαράς που επιφέρει ο έγγαμος βίος.
Παράλληλα ο λόγος των τραγουδιών της αγάπης φανερώνει και άλλου είδους
πρακτικές γύρω από το ζήτημα του έρωτα και της αγάπης στην παραδοσιακή ζωή.
Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ, μωρ’ Γιαννιωτοπούλα μου
Μου λένε να το βάψω, λουλουδάκι μου γαλάζιο
Λουλουδάκι μου γαλάζιο, σε φιλώ κι αναστενάζω
Κι αν το πετύχω στη βαφή πολλές καρδιές θα κάψω
Θα κάψω νιές, θα κάψω νιους, θα κάψω παλικάρια
Θα κάψω μια μελαχρινή, που μ’ έκαψε κι εμένα.43

Το παραπάνω τραγούδι, φέρνει στο μυαλό λαϊκές μαγικές πρακτικές. Στην
Ήπειρο μάλιστα, τόπο με μεγάλη ποικιλία βοτάνων, πολλές γυναίκες ήταν
πρακτικοί γιατροί, κομπογιαννίτες ή βικογιατροί44, που θεράπευαν πόνους σωματικούς αλλά και ψυχικούς, με τη βοήθεια της φύσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον
το παράδοξο που δημιουργεί η ενασχόληση με αυτές τις πρακτικές από τις
παραδοσιακές γυναίκες αλλά και η αποδοχή τους από το κοινωνικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την Μαρία Γκασούκα, η ενασχόληση της παραδοσιακής γυναίκας
με τη λαϊκή ιατρική, υπονομεύει τις ανδρικές βεβαιότητες και ασφάλειες45.
Παρόλα αυτά, σε αυτήν την κλειστή κοινωνία, με το έντονο θρησκευτικό
41 Κούπα κούπα μπιρμπιλένια, δήμος Πωγωνίου, ΤΑ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΙΚΑ. Το τραγούδι αυτό έχει επιλεχτεί και για το
τελικό έργο.

42 Προσωπικός συνειρμός το κρητικό παραδοσιακό παραμύθι «Της Λεμονιάς η Θυγατέρα».
43 Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ, Πωγωνίσιο. Το τραγούδι αυτό έχει επιλεχτεί και για το τελικό έργο.
44 Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος, Βικογιατροί κομπογιαννίτες : βότανα και γιατροσόφια / «Οι Κομπογιαννίτες γύριζαν
παντού έφιπποι και πάντοτε είχαν μαζί τους σακούλες με βότανα (Σακκουλαραίοι). Φορούσαν «μέλαιναν και μαλλιαράν σεγκούναν» και έδεναν με πράσινη ταινία «την εις δασείς πλοκάμους κυμαίνουσαν χαίτην των». Πάντοτε από το
μπράτσο τους κρεμόταν «οζώδης ράβδος», ματσούκι, γι’ αυτό και τους έλεγαν ματσουκάδες ή ματσουκάρηδες.»

45 Μαρία Γκασούκα, Κοινωνιολογία του Λαϊκού Πολιτισµού, Κοινωνικά- Λαογραφικά ∆οκίµια, τοµ.1,Ψηφίδα, Αθήνα 2006
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αίσθημα, οι μαγγανείες εντάσσονται και στη συμβολική εθιμοτυπική γλώσσα,
το δημοτικό τραγούδι.
Τα τραγούδια της αγάπης, όπως και ο έρωτας έχουν πολλές εκφάνσεις.
Άλλοτε έχουν εξωπραγματικά στοιχεία και πλησιάζουν τον μύθο, άλλοτε
φανερώνουν θλίψη και άλλοτε τέτοιο πάθος που καταλήγει ακόμα και σε
εγκληματικές πράξεις. Συχνά όλα αυτά τα στοιχεία ενώνονται και φτιάχνουν
ένα τοπίο έκφρασης των επιθυμιών, ακόμα και των ακατανόμαστων και πιο
κατακριτέων. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι βρίσκουν ένα τρόπο να ξεγλιστρήσουν από τη λογοκρισία της συντηρητικής ηπειρώτικης κοινωνίας.
Για αυτό ίσως στον ερωτικό λόγο των δημοτικών τραγουδιών βρίσκουν καταφύγιο τα μαγικά βοτάνια αλλά ακόμα και οι Λάμιες46 .
Εψές με την αστροφεγγιά μια ’βρεχε, μια χιόνιζε,
με το λαμπρό φεγγάρι ας βρέχει και ας χιονίζει.
Παίρνω το ντουφεκάκι μου και πάω για κυνήγι,
κυνήγι δεν μπορώ να βρω, κυνήγι να σκοτώσω.
Βρίσκω μια κόρη έμορφη στα κίτρινα ντυμένη,
στέκω και την καλημερώ και την καλολογιάζω.
-Κόρη, ποια μάνα σ’ έκανε, μάνα σαν τη δικιά μου;47

Το τραγούδι αυτό της αγάπης, δεν κάνει άμεση αναφορά στη Λάμια, υπονοεί
όμως την μεταφυσική προέλευση της κόρης στα κίτρινα ντυμένης. Και επειδή,
όπως υποστηρίζει και ο Γρηγόρης Σηφάκης
« Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας κοινότητας μέσω του στίχου αλλά και της μουσικής, με δυο λόγια αποτελεί σημειωτικό σύστημα.
Η συχνά αποσπασματική μορφή του δεν πρέπει να παραπλανά: εκείνοι που τα ακούν τα
ξέρουν καλά και ανακαλούν στη μνήμη τους παραλλαγές ή στίχους που παραλείπονται»48

Υπάρχουν στοιχεία του τραγουδιού που παραπέμπουν έντονα στη παραλογή
του Κολυμβητή:
“Τι θέλεις, μαύρη, ‘ς το χορό κι’ άσκημη ‘ς το τραγούδι;
-Μα εγώ η μαύρη κι’ ή άσκημη πολλούς ανθούς μαραίνω, πολλούς ανθούς, πολλούς σγουρούς, πολλούς μαλαματένιους. Κι’ αυτό της χήρας τον υγιό δεν μπορώ να μαράνω,
γιατί έχει βότανα πολλά και μάγια δεν τον πιάνου,
παρά της λίμνης το θεριό να τόνε καταλύση!”
Εβρόντηξεν ο ουρανός κι’ ανοίξαν τα επουράνια,
και το θεριό τ’ αγροίκησε που ήτανε μέσ’ ‘ς τη λίμνη.
Γυναίκεια φόρεια φόρεσε, γυναίκεια πασουμάκια,
46 Η λάμια είναι θεϊκή-δαιμονική μορφή, έχει προ-ολύμπια θρησκευτική παρουσία στο χώρο της ανατολικής τουλάχι-

στον Μεσογείου, και φτάνει ως τις μέρες μας μέσω της γραπτής, της λατρευτικής και της μυθικής-προφορικής παράδοσης, σύμφωνα με τον Δ. Λουκάτο

47 Συλλογή Αραβαντινού, Το τραγούδι αυτό έχει επιλεχτεί και για το τελικό έργο.
48 Σηφάκης Μ. Γρηγόρης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ΠΕΚ, 1988
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γυναίκεια εβγήκε κ’ έκατσε νόξω ‘ς το πεζοδρόμι.
Διαβαίνου οι νιαίς το χαιρετάν, διαβαίνου οι νιοι του λένε,
μα διάβηκε κι’ ο νιούτσικος που ήτανε μαγεμένος.
“Γεια και χαρά σου, λυγερή, γεια και χαρά σου, κόρη.
-Καλό ‘ς τον τον πραματευτή, καλό ‘ς τον το λεβέντη.
-Πες μου να ζήσης, λυγερή, ποϋθε γονοκρατειέσαι;”
Από το χέρι τον κρατεί και το βουνό του δείχνει.
“Θωρείς εκείνο το βουνό κ’ εκείνον το λιμνιώνα;
το δαχτυλίδι μόπεσε ‘ς τα βάθη του λιμνιώνα,
και ποιος να μπη, και ποιος να βγη, και ποιος να μου το βγάλει;
-Εγώ να μπω, κ’ εγώ να βγω κ’ εγώ να σου το βγάλω.”
Επιάσαν το στρατί στρατί, τ’ ωριό το μονοπάτι,
και το στρατί τους έβγαλε ‘ς εκείνον το λιμνιώνα.
Πρώτη βουτιά νόπ’ έδωσε έβγαλε αντρός κεφάλι,
δεύτερη που εδευτέρωσε τότες ο νιος εχάθη.49

Το θεριό του τραγουδιού, που ντύνεται γυναικεία φορεσιά και παρασέρνει τον
νιό στα έγκατα της Λίμνης δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια Λάμια. Όμορφη
αλλά θανατερή. Ο συνειρμός αυτός είναι ίσως προειδοποιητικός, και έτσι
αυτό το τραγούδι της αγάπης έχει διδακτική χροιά για αυτούς που δε θέλουν
να τηρήσουν το έθιμο του προξενιού και απορρίπτουν έτσι τους κανόνες
της παραδοσιακής κοινωνίας. Οι γυναίκες που παρασέρνουν και καταστρέφουν τους άντρες, ανυπότακτες κ αυτές, αλλά ένοχες, αποκαλούνται και
στη πραγματική ζωή με τον αρνητικό χαρακτηρισμό της Λάμιας. Ακόμα και
σε τραγούδια δηλαδή με μυθική υπόσταση, συχνά υπάρχει και ένα πρότυπο
βασισμένο στα ήθη και τα έθιμα του τόπου.
Τα τραγούδια της αγάπης και αυτά με τον δικό τους ιδιαίτερο μυητικό ρόλο,
σηματοδοτούν το πέρασμα στην σεξουαλικότητα και πως αυτή εκφράζεται
μέσα στην κοινότητα από τους φορείς της συγκεκριμένης πολιτισμικής ταυτότητας είτε είναι άντρες, είτε γυναίκες. Για αυτό και συνδέονται τόσο άμεσα
με την έκφραση του φύλου αλλά και των κοινωνικών ρόλων και προσδοκιών.
Παρόλα αυτά, με το εύρος της ποιητικής γλώσσας και θεματικών των τραγουδιών αυτών και πάλι αφήνεται περιθώριο στο στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, της ένταξης του προσωπικού στοιχείου και γιατί όχι η ύπαρξη κρυφών
μηνυμάτων προς απαγορευμένους εραστές.

49 ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΗΤΗ, Νικόλαος Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού
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Σχέδιο εμπνευσμένο από την παραλογή του Κολυμβητή

/

45

/

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ COMICS

Μοιρολόγια
Τα μοιρολόγια στέκουν αντίκρυ στα νανουρίσματα στον κύκλο της ζωής. Αν
το νανούρισμα είναι μέρος της μύησης στην ύπαρξη του ανθρώπου, τότε τα
μοιρολόγια μυούν στην ανυπαρξία. Ο θάνατος στη δημοτική ποίηση μοιάζει
απόλυτος. Παρά τις έντονες χριστιανικές πεποιθήσεις, τα τραγούδια του λαού
μοιάζουν να διαλαλούν μια ανομολόγητη αλήθεια. Ο θάνατος, ο αληθινός, ο
σωματικός που τερματίζει την επίγεια ζωή, είναι στην ουσία του, αδιανόητος
για τον άνθρωπο50.
Ποιος πλούσιος απέθανε
και πήρε βιος γυιέ μου μαζί του
Ωρε πήρε τρεις πήχες σάβανο
να ντύσει ο μαύρος το κορμί του
Ωρε πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν
και στο ίδιο χώμα μπαίνουν
Αααα δε θα κερδίσεις τίποτα βρε άνθρωπε
όσα λεφτά γυιέ μου κι αν κάνεις
Ααα γιατί φτωχέ μου άνθρωπε
μια μέρα γυιέ μου θα πεθάνεις..51

Αυτή η αβάσταχτη αλήθεια, που ξεφεύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου,
κάποιες φορές είναι ντυμένη με ένα περίβλημα συμπαθητικής μαγείας, από
τελεστικές ενέργειες κατά τον θρήνο, μέχρι μαγικές λέξεις – σύμβολα μέσα
στους στίχους των τραγουδιών. Έτσι η ποιητική γλώσσα των μοιρολογιών
προσφέρει πολλά σημεία για ανάλυση και εικονοποιία του θανάτου και του
κάτω κόσμου. Η θεματολογία των Ηπειρώτικων μοιρολογιών είναι πλούσια.
50 G. Saunier, Τα μοιρολόγια
51 Ποιος πλούσιος απέθανε, Πωγωνίσιο μοιρολόι
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Ξεκινάει με τον θρήνο της διαλυμένης οικογένειας και φτάνει ως τη μοίρα του
νεκρού. Τη Λησμονιά, τη μοναξιά, τη φθορά και την οριστική καταστροφή.
Μια θεματική που συναντάται πολύ συχνά στο Ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι, που υπογραμμίζει το αμετάκλητο γεγονός του θανάτου, είναι η «Ανέφικτη
ανάσταση» όπως την ονομάζει ο Saunier. Σε κάποια τραγούδια εμφανίζεται
με το μοτίβο της εξαγοράς της ανθρώπινης ζωής που έχει χαθεί, με τον Χάρο:
Παρακαλώ σε, χάρε μου, και διπλοπροσκυνώ σε,
Τον νειόν αυτόν που κάλεσες μη το παρακρατήσης,
Τι έχει γυναίκα πάρα νειά και χήρα δε της πρέπει
Να περπατήση γλήγωρα της λεν γυρεύει άντρα,
Να περπατή σιγαληνά της λένε καμαρόνει
Κ έχει και τρυφερό παιδί παιδί ‘ς τη σαρμανίτσα.
-Εγώ δεν είμ’ η μάνα του, δεν ειμ η αδελφή του,
Εγώ είμ ο γυιός της μαύρης γης, τα αραχνιασμένης πετρας,
Και τρώγω νειούς, και τρώγω νειαίς, και τρώγω παλληκάρια,
Τρώγω νυφάδες με φλωριά, νειογάμπρους με στεφάνια
Σαράντα μέραις τον κρατώ τον πεθαμένον ακέρηον,
Κι απ ταις σαράντα κ ύστερα αρμούς αρμούς χωρίζει52

Και σε άλλες με τον διάλογο με τον νεκρό:
Μ’ έμασε, γυέ μ’, ο πόνος σου, μ’έπνιξεν ο καυμός σου!
Σ’ έμασε, μάνα, ο πόνος μου, σ’ έπνιξεν, ο καυμός μου;
Εσύ τη στράτα ξέρεις την, το μνήμα μ’ το γνωρίζεις,
κάμε τα χέρια σου τσαπιά, την πλάκα παραμέρα,
Και τράβα το μαντύλι μου από το πρόσωπο μου,
Κι αν μ εύρης μαύρον κι άραχνον, τράβα και σκέπασε με
Σταις τρεις πήρα κι αράχνιασα, εις ταις εννιά μυρίζω,
Κι απ’ ταις σαράντα κ ύστερα αρμούς αρμούς χωρίζω.53

Τη θεματική αυτή και πολλές ομοιότητες με το προηγούμενο τραγούδι τις
συναντάμε σε ένα από τα πιο γνωστά μοιρολόγια της Ηπείρου, αυτό της
Μαριόλας:
Σήκω, Μαριόλα μ’, απ’ τη γη κι από το μαύρο χώμα,
Μαριώ - Μαριόλα μου.
Κι από το μαύρο χώμα, ψυχή, καρδούλα μου.
Με τι χεράκια η μαύρη να σ’κωθώ, χεράκια ν’ ακουμπήσω,
Μαριώ - Μαριόλα μου,
Χεράκια ν’ ακουμπήσω, ψυχή, καρδούλα μου.
Κάμε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες φτυάρια,
Μαριώ - Μαριόλα μου,
52 Εις νέον σύζυγον, συλλογή Αραβαντινού
53 Άλλο ένα τραγούδι «Εις υιόν» από τη συλλογή του Αραβαντινού, σελ 257
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τις απαλάμες φτυάρια, ψυχή, καρδούλα μου.
Ρίξε το χώμα από μεριά, τις πέτρες `πο την άλλη,
Μαριώ - Μαριόλα μου,
τις πέτρες `πο την άλλη, ψυχή, καρδούλα μου.
Κι έβγα, Μαριόλα μ’, να σε ιδώ,
Μαριώ - Μαριόλα μου,
κι άπλωσε το χεράκι σου και πιάσε το δικό μου.
Το μνήμα μ’ εχορτάριασε κι έλα να βοτανίσεις,
Μαριώ - Μαριόλα μου,
κι έλα να βοτανίσεις, ψυχή, καρδούλα μου.
Να χύσεις μαύρα δάκρυα, ίσως και μ’ αναστήσεις,
Μαριώ - Μαριόλα μου,
ίσως και μ’ αναστήσεις, ψυχή, καρδούλα μου

Ο θρηνόν όμως, γνωρίζει ότι η ανάσταση της αγαπημένης του είναι αδύνατη.
Παρόλα αυτά, ο θάνατος δε χωράει στο νου του, το τέλος είναι γι’ αυτόν
παράλογο. Τα τραγούδια αυτά ξεκινούν με τη συνειδητοποίηση του αποχωρισμού αλλά ταυτόχρονα και την αδυναμία αποδοχής αυτής της μοίρας.
Μπορεί το τραγούδισμα για λίγο να κατευνάζει τον πόνο, για τον χαμό του
αγαπημένου προσώπου όμως μόνιμη παρηγοριά δεν υπάρχει.
Όπως σχεδόν όλες οι εκφάνσεις της ζωής της υπαίθρου, έχουν ελάχιστες
στιγμές ιδιωτικότητας, έτσι και ο θάνατος. Το μοιρολόγισμα είναι κατά κύριο
λόγο συλλογική υπόθεση, η συμμετοχή στα νεκρικά έθιμα είναι υποχρέωση
του συνόλου της κοινότητας. Το βάρος στον μελισμένο λόγο των θρηνητικών τελετουργιών πέφτει στις μοιρολογίστρες, οι οποίες είναι είτε γυναίκες
της οικογένειας είτε έμπειρες στο μοιρολόι, γυναίκες μεγάλης ηλικίας της
κοινότητας. Ο αυτοσχεδιασμός πάντα ήταν μέρος του λόγου αυτού, καθώς
προσαρμοζόταν στον εκάστοτε νεκρό και τις συνθήκες του θανάτου του,
παρόλα αυτά η τελετουργική δομή του βασίζεται σε συγκεκριμένα ποιητικά
μοτίβα. Όπως προαναφέρθηκε τα μοτίβα αυτά συνδέονται με τη διάβαση
του νεκρού στον κάτω κόσμο. Πολύ συχνά η αφήγηση ξετιλύγεται με τη
μορφή διαλόγου μεταξύ των ζωντανών και του νεκρού, όπως φαίνεται και
στα παραπάνω παραδείγματα.
Το πρώτο στάδιο της διαβατήριας τελετής προσδιορίζει λοιπόν, το που
βρίσκεται πλέον το αγαπημένο πρόσωπο. Πρόκειται για τους εναρκτήριους
στίχους των τραγουδιών που τους λέει είτε ο νεκρός, είτε οι ζωντανοί.
‘Κει που θα πας καρδούλα μου, στη σκάλα που θ’ ανέβεις, 54

54 Ηπειρώτικο μοιρολόι από την περιοχή της Κόνιτσας και τη συλλογή του ΡΕΜΠΕΛΗ σε ψηφιακή μεταγραφή από

την “ΑΠΕΙΡΟ” στο πλαίσιο του προγραμματος “ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ”. Το τραγούδι έχει επιλεχτεί για το τελικό έργο.

/

48

/

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Το «εκεί» και η σκάλα που ανεβαίνει ο νεκρός, είναι συμβολισμοί για το
«μεταβατικό διάμεσο, απροσδιόριστο κοινωνικά και υπαρξιακά χώρο»55. Έχει
ήδη ξεκινήσει το ταξίδι χωρίς επιστροφή, την περιπλάνηση στο μυθικό τοπίο
του Άδη. Το τραγούδι βρίσκεται στο δεύτερο μυητικό σταθμό, τη διάβαση.
Θα βγουν οι νιοι, θα βγουν οι νιες, θα βγουν τα παλικάρια
Να σε δεχτούν και να σε ιδούν, να πιάκουν τ’ άλογό σου,
Κι ο μαύρος καμαρώνοντας θα σειέται, θα λυγιέται.
Κι αν σε ρωτήσουν, γιόκα μου, κι αν θα σου ειπούν, παιδί μου,
«Σαν τι μαντάτα ήφερες απ’ τον Απάνω κόσμο;»
Πες τους οι μάνες φλίβονται για τα καψοπαίδια τους,
Που τάφαγεν η μαύρη γης και τ’ άραχνο το χώμα.

Οι νιοί και οι νιές που υποδέχονται τον γιό είναι αυτοί που προσδιορίζουν
οριστικά και αμετάβλητα που βρίσκεται όταν θα του ζητήσουν τα μαντάτα
απ’ τον Απάνω κόσμο και αποκαλύπτουν ουσιαστικά, ότι είναι και αυτοί
νεκροί. Εκεί στον κάτω κόσμο, τη μαύρη γη με τα αραχνιασμένα χώματα, είναι
που το σώμα αντιμετωπίζει την φθορά και οδεύει προς τον ολοκληρωτικό
αφανισμό του. Έτσι η ανθρώπινη οντότητα ξεγυμνώνεται από τα σωματικά
χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε εγκόσμια ομορφιά του χάνεται και μαζί της και
η προσωπική και κοινωνική εικόνα που είχε ο άνθρωπος στον πάνω κόσμο.
Πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν
Και στο ίδιο χώμα μπαίνουν56

Δεν μένει άλλη επιλογή παρά το τρίτο στάδιο της μυητικής διαδρομής, την
ενσωμάτωση του νεκρού στον κάτω κόσμο και τον τελικό χωρισμό. Αυτός ο
τελικός χωρισμός πραγματώνεται είτε με την αποδοχή της θλίψης είτε με τη
λησμονιά. Η επίκληση της οποίας αποτελεί άλλη μια μεγάλη θεματική στα
θρηνητικά τραγούδια.
Πέρα ς εκείνο το βουνό, πούναι ψηλό και μέγα,
Οπώχει αντάρα ‘ς την κορφή και καταχνιά ‘ς τη ρίζα,
Εκ’ είναι τ’ αγριαμάραντο και άλλα δυό βοτάνια,
Και τρων τ’ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια κ ημερόνουν,
Εκεί, μανούλα μ, ν ανεβής, ναυρής τα τρια βοτάνια,
Και να τα φας, μανούλα μου, για να με λησμονήσης.57

Η λησμονιά, η ανακούφιση από το πένθος δηλαδή, στο τραγούδι αυτό επιτυγχάνεται με μια μαγική ενέργεια, να φαγωθούν τρία μαγικά βοτάνια. Σε
άλλες εκδοχές τα βοτάνια αυτά είναι το αγριαμάραντο, το οποίο μάλιστα
εμφανίζεται ως αντίδοτο και σε τραγούδια της ξενιτιάς. Και στον λόγο των
55 Θεοφάνης Δασούλας, Οι εθιμικές, αφηγηματικές και γλωσσικές διαστάσεις του νεκρικού πολιτισμού του Μετσόβου, Φηγός, γράμματα - τέχνες – πολιτισμός, εξαμηνιαία έκδοση Περιφέρειας Ηπείρου, τεύχος 32, 2014

56 Ποιος πλούσιος απέθανε, Πωγωνίσιο μοιρολόι
57 Εις Υιόν, Συλλογή Αραβαντινού. Το τραγούδι έχει επιλεχθεί για το τελικό έργο.
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μοιρολογιών κάνουν την εμφάνισή της η λαϊκή ιατρική και οι μαγικοί τρόποι.
Το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα μοιρολόγια, αυτό των θρηνητικών
τελετουργιών, είναι ένα πολυσήμαντο πλέγμα νεκρικών εθίμων που προκύπτουν στον Ηπειρωτικό χώρο και ως εκ τούτου τα συνοδεύουν και πολλές
συμβολικές πράξεις. Για παράδειγμα, το μοιρολόγισμα γίνεται κυκλικά γύρω
από τον νεκρό και μόνο στο διάστημα από την ανατολή μέχρι τη δύση του
ήλιου. Ειδικά στο Μέτσοβο, πιστεύεται ότι αν ο νεκρός μοιρολογηθεί το
βράδυ, θα κολαστεί, γι’ αυτό και τον σκέπαζαν με ένα σεντόνι. Ακόμα όταν
μετέφεραν τον νεκρό από το σπίτι στο σημείο της ταφής, περνώντας από τον
κεντρικό δρόμο, τα μαγαζιά είχαν κλειστές τις πόρτες για να μη μπει ο Χάρος.
Αυτή η περιφορά και η έκθεση του θανούντος στα βλέμματα της κοινότητας
αποδεικνύει και μια διαφορά με την αστική αντίληψη για τον θάνατο. Δεν
υπάρχει η απόκρυψη, αλλά για τους ανθρώπους της υπαίθρου ο θρήνος είναι
ανοιχτό θέαμα με συλλογική συμμετοχή.
Παρόλο που το μοιρολόι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του θρήνου, στην Ήπειρο έχει περίοπτη θέση και σε όλες τις χαρμόσυνες τελετές. Είναι ένα memento
mori που βρίσκεται σε κάθε εκδήλωση του περάσματος του χρόνου, στα
γλέντια των βαπτίσεων, των γάμων, των πανηγυριών. Έτσι το μοιρολόι αν
και τραγουδιέται από γυναίκες στις τελετουργίες του θρήνου, με την ένταξη
του κλαρίνου στην Ηπειρώτικη μουσική, είναι πλέον τυπική και η ορχηστρική
του μορφή που επιτελείται κυρίως από άντρες την ώρα της ταφής ή στις
άλλες δημόσιες εκφράσεις του θρήνου. Ο θάνατος στην Ήπειρο, αν και κάτι
ακατανόητο και πέρα από τον έλεγχο των ανθρώπων της, είναι ριζωμένος
στην καθημερινότητα και τις διάφορες πλευρές της ζωής.
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Διαθεματική Ανάλυση των ηπειρώτικων
δημοτικών τραγουδιών
Παρά τις διακριτές κατηγορίες των τραγουδιών, υπάρχουν στοιχεία, κυρίως
του λόγου, που είναι κοινά σε όλες τις κατηγορίες. Είναι συμβολισμοί και
υποθεματικές που κυριαρχούν στα τραγούδια σε όλα τα είδη. Μάλιστα επιδέξιοι μουσικοί και τραγουδιστές της παράδοσης, δανείζονται θέματα και
μοτίβα για να εμπλουτίσουν ένα άλλο είδος και τελικά να εκφραστούν και
να επικοινωνήσουν με το προσωπικό τους στοιχείο, αυτοσχεδιάζοντας. Όπως
αναφέρει και ο Λάμπρος Λιάβας58 , αν αυτός ο αυτοσχεδιασμός γίνει αποδεκτός από την κοινότητα, τότε γίνεται παράδοση. Σε αυτό το κομμάτι της
έρευνας λοιπόν, αναλύονται τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των τραγουδιών
διαθεματικά, καθώς και αναδεικνύονται διαφορετικές μικρότερες θεματικές
που προκύπτουν από στίχους τους, ώστε να δημιουργηθούν εικόνες και ίσως
νέοι συμβολισμοί στο τελικό έργο.

58 Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική (12,19,26/03/2014), Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
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Εσωτερικά Χαρακτηριστικά του
Ηπειρώτικου δημοτικού τραγουδιού
Η εγγύτητα με τη φύση
Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι είναι
άρρηκτη. Το φυσικό περιβάλλον στον παραδοσιακό πολιτισμό όχι μόνο κατοικείται από τον άνθρωπο, αλλά από αυτό τρέφεται, ντύνεται και συνδέει κάθε
πλευρά της ζωής του. Έτσι ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεται τη φύση με δική της
ψυχή και λαλιά. Πολύ συχνά εμφανίζεται στα λαϊκά τραγουδίσματα το πουλί
με την ανθρώπινη φωνή που προειδοποιεί 59 ή δίνει παραγγέλματα 60 στους
ήρωες των δημοτικών. Στην δημοτική ποίηση υπάρχουν παραδείγματα όπου
ο άνθρωπος και στοιχεία της φύσης όχι μόνο επικοινωνούν, αλλά ακόμα και
ερωτεύονται. «Πιάνω κόβω ένα λεϊμόνι, βρίσκω την αγάπη μέσα»61. Η στενή
σχέση της φύσης με τον άνθρωπο του παραδοσιακού πολιτισμού, φαίνεται
και στην διαρκή προσωποποίηση της: «Πες τους οι μάνες φλίβονται για τα
καψοπαίδια τους, Που τάφαγεν η μαύρη γης και τ’ άραχνο το χώμα.»62
Άλλοτε η φύση θα κάνει τα χατίρια στον άνθρωπο του τραγουδιού και άλλοτε
θα του υπενθυμίσει τη πραγματική του θέση στον κόσμο, και πόσο ανήμπορος
είναι μπροστά στη παντοδυναμία της και τη φυσική κατάληξη της ζωής.
Όπως είναι φανερό, η φύση είναι παρούσα σε όλες τις κατηγορίες των τραγουδιών από τις παραλογές μέχρι τα μοιρολόγια, τα τραγούδια της αγάπης
και της ξενιτιάς αλλά και σε νανουρίσματα. Καθώς και ότι η παρουσία της
σε όλα τα είδη, δεν είναι απλά περιγραφή του περιβάλλοντος αλλά κυρίως
εξυπηρετεί συμβολικούς και αφηγηματικούς σκοπούς.
59 Τα πουλάκια στο τραγούδι του νεκρού αδελφού, φανερώνουν στην κόρη ότι ο αδελφός της δεν είναι ζωντανός.
60 Στο Γιοφύρι της Άρτας, το πουλί είναι αυτό που μεταφέρει το μοιραίο μήνυμα στην γυναίκα του πρωτομάστορα.
61 Από το τραγούδι που έχει επιλεγεί για το τελικό έργο: Κούπα-κούπα μπιρμπιλένια, Πωγωνίσιο
62 Από το τραγούδι που έχει επιλεγεί για το τελικό έργο: «‘Κει που θα πας καρδούλα μου»: Ηπειρώτικο μοιρολόι από

την περιοχή της Κόνιτσας και τη συλλογή του ΡΕΜΠΕΛΗ σε ψηφιακή μεταγραφή από την “ΑΠΕΙΡΟ” στο πλαίσιο του
προγραμματος “ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ”
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Σκίτσα εμπνευσμένα από το φυσικό τοπίο της Ηπείρου
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Η αγάπη για τον τόπο
Ο τόπος στο δημοτικό τραγούδι είναι συνήθως κάτι ακαθόριστο, κάτι ρευστό.
Η κάθε κοινότητα καταλαβαίνει με τη λέξη βρύση, τη δική της βρύση. Βλέπει
μέσα στην αόριστη περιγραφή του τόπου, τον ολόδικό της τόπο.
“Διαβάτες, κι αν διαβείτε απ’ τον τόπο μου
μηλιά έχω στην αυλή μου και κονέψετε!”63

Έτσι από την αγάπη για τον τόπο προκύπτει η έννοια του νόστου. Είναι η
ανάγκη του γυρισμού του ξενιτεμένου στα πατρώα εδάφη, να ακούσει τη
γλώσσα του, να αγκαλιάσει τους ανθρώπους του.
Ωστόσο ο τόπος κάποιες φορές γίνεται συγκεκριμένος. Αυτό συναντάται
συνήθως στα κλέφτικα τραγούδια, όπου η αγάπη για τον τόπο συνδέεται
με την εξύμνηση της ελευθερίας. Αυτή είναι και η αξία που καλεί την λαϊκή
μούσα να τραγουδήσει για τους άγριους ήρωες των βουνών της Ηπείρου. Την
εποχή των κλεφτών, την προεπαναστατική Ελλάδα του 18ου αιώνα, ο τόπος
δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με την έννοια της πατρίδας. Αυτό είναι ένα ιδεολόγημα που αναπτύχθηκε αργότερα. Έτσι όπως υπογραμμίζει και ο Αλέξης
Πολίτης, η ελευθερία αυτή που αναζητούν οι ήρωες των τραγουδιών είναι η
ατομική ευψυχία και όχι η εθνική ελευθερία64 . Έτσι ο τόπος της Ηπείρου είναι
γεμάτος με τοπωνύμια που μαρτυρούν τις ιστορίες των προσώπων αυτών.
Τρεις περδικούλες κάθονταν ψηλά στο γερό Σμόλικα
Η μια τηράει τη Λειβαδιά κι η άλλη τη Σαμαρίνα
Η Τρίτη η μικρότερη μοιρολογάει και λέει:
Τι είναι το κακό που γίνεται στη Μπάγια στο γεφύρι;
Μήνα λιοντάρια σφάζονται, μήνα κριάρια σφάζουν;
Το Γιώργη Αρκούδα βάρεσαν τον πρώτο καπετάνιο
63 Άσματα δημοτικά της Ελλάδος, Σπυρίδων Ζαμπέλιος, 1852
64 Αλέξης Πολίτης, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. ΚΛΕΦΤΙΚΑ, εκδ. «Εστία», Αθήνα
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Τον γέλασαν τον πλάνεψαν οι δόλιοι οι Ζαγορίσοι
Που ‘χουν φαρμάκι στη καρδιά και ζάχαρη στα χείλη
Που πήγαν και τον πρόδωσαν στης Μπάγιας το κονάκι.65

Το τραγούδι αυτό είναι μια μυθοπλασίας γύρω από τον δραματικό θάνατο του
Καπετάν Αρκούδα, και είναι ένα μόνο παράδειγμα της γοητείας που είχε η ζωή
και ο θάνατος των κλεφτών και πόσο έχει καθορίσει τον ίδιο τον τόπο, καθώς
από αυτό το γεγονός έχει ονομαστεί και το ομώνυμο γεφύρι του Αρκούδα.

O Καπετάν Αρκούδας, από καρτ ποστάλ της εποχής,
Αρχείο Ηλιοχωρίου

65 Τραγούδι από το Ηλιοχώρι Ζαγορίου, εμπνευσμένο από τον θάνατο του καπετάν Αρκούδα
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Το μεταφυσικό στοιχείο
Το μεταφυσικό στο ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι εκφράζεται με πολλαπλούς
τρόπους. Για αρχή, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία που ονομάζεται
«Θρησκευτικά» που εξιστορεί ιστορίες των Αγίων της ορθοδοξίας. Αυτή
είναι μια πολύ φανερή προσέγγιση του μεταφυσικού μέσω και της επίσημης
θρησκείας του μεγαλύτερου μέρους του Ηπειρώτικου πληθυσμού. Παρόλα
αυτά, ακόμα και σε αυτήν την κατηγορία, υπάρχουν παγανιστικά στοιχεία που
εκφράζουν το μεταφυσικό, όπως ακριβώς και σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες
κατηγορίες των τραγουδιών. Ο τρόπος δηλαδή που οι άγιοι, ακόμα και η
Παναγία, συμμετέχουν στις αφηγήσεις των Ηπειρώτικων τραγουδιών, δεν
συνάδουν με την ταυτότητα τους στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Συχνά οι ιδιότητες των χριστιανικών συμβόλων έχουν μέσα τους μια παγανιστική χροιά.
Το πιο έντονο ίσως στοιχείο που φανερώνει τη πρόσμιξη του χριστιανισμού
με την αρχαία παράδοση είναι η μορφή του Χάρου. Είναι μια φιγούρα που
εμφανίζεται συνεχώς στο Ηπειρώτικο τραγούδι και της αξίζει περαιτέρω
ανάλυση, η οποία ακολουθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο. Κάποιες ακόμα μεταφυσικές μορφές που πρωταγωνιστούν στα ηπειρώτικα είναι στοιχειά, λάμιες
και δράκοι, αλλά και πάρα πολλά στοιχεία της φύσης που προσωποποιούνται
και ζωντανεύουν.
Στις κατηγορίες των τραγουδιών που έχουν αναλυθεί, η λειτουργία των τραγουδιών συνάδει με την ανακούφιση των ανθρώπων από τις μεταφυσικές
τους αγωνίες. Την αγωνία της μάνας για το παιδί, του ερωτευμένου και του
ξενιτεμένου για τη τύχη του, αλλά και των ζωντανών για το άγνωστο μετά.
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Η μελαγχολία
«Η ξενιτιά και ο θάνατος είναι σαν αδέρφια»
Ν. Πολίτης

Ο μελαγχολικός χαρακτήρας των ηπειρώτικων τραγουδιών είναι φανερός
από την έννοια του θρήνου που συναντάται λίγο πολύ σε όλες τις κατηγορίες των τραγουδιών, από τα μοιρολόγια μέχρι τα γαμήλια τραγούδια. Η
μελαγχολία αυτή βλέπουμε να ακολουθεί την κάθε θεματική που έχει στο
κέντρο της τον χωρισμό, έτσι ενυπάρχει σε όλες τις μελετημένες κατηγορίες,
εφόσον αφορούν διαβατήριες τελετές. Η απώλεια και η προσαρμογή στη νέα
κατάσταση εμπεριέχουν πάντα τη μελαγχολία. Από τη γέννηση μέχρι τον
θάνατο, το στοιχείο της θλίψης, η λύπη, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης
και ως τέτοιο αντανακλάται και στον πολιτισμό του.
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Σκίτσα εμπνευσμένα από τις θεματικές των Ηπειρώτικων
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Μικρότερες θεματικές
στο ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι
Το ξεδίψασμα και η βρύση
Πολλές φορές στο δημοτικό τραγούδι συναντάται η εικόνα του διψασμένου
που πίνει το νερό από την πηγή, τη βρύση ή το ποτάμι. Το θέμα αυτό για τον
πολιτισμό της υπαίθρου σίγουρα αναπαριστά την καθημερινή πραγματικότητα. Συχνά τα μονοπάτια του χωριού οδηγούν στη βρύση. Η βρύση είναι το
σημείο για πόση και για πλύση, αλλά είναι και το σημείο συνάντησης.
Κι αν πάς Μαλάμω μ’ για νερό
και ΄γω στη βρύση καρτερώ...66

Θα μπορούσε όμως να προσδοθεί στην ενέργεια αυτή του ξεδιψάσματος και
μια μεταφυσική σημασία. Η δίψα που σβήνει όταν ο αναφερόμενος θα πιεί
το νερό, είναι το καταλάγιασμα του πόθου.
Στο Πάπιγκο, στο μαχαλά, είναι μια κρύα βρύση
αμάν αμάν, ποιος έχει ντέρτι στη καρδιά
ας πάει να πιει να σβήσει. 67

Στο μοιρολόι «Εις νέον» της συλλογής του Αραβαντινού, συναντώνται οι
εξής στίχοι:
Ελάτε, μάναις κι αδερφαις, και μαραμμένα ηταίρια,
Να κλάψουμε, να χύσουμεν όλαις απώνα δάκρυ,
Ποτάμι για να κάμουμε θολό και βουρκωμένο,
Για να διαβούν τα δάκρυα μας, να πάνε μες τον Άδη,

66 Το τραγούδι: Σαν πας Μαλάμω μ’ για νερό
67 Το τραγούδι: Πάπιγκο
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Για να νιφτούν οι άνιφτοι, να πιούν οι διψασμένοι..68

Οι διψασμένοι εδώ είναι οι νεκροί, όπου τα δάκρυα των ζωντανών θα τους
ανακουφίσουν στον κάτω κόσμο. Το νερό που θα τους ξεδιψάσει, θα επουλώσει και τα ψυχικά τραύματα των ζωντανών, ενώ παράλληλα είναι και το
νήμα της μνήμης που θα τους συνδέει για πάντα.
Ακόμα το ξεδίψασμα σαν συμβολική κίνηση, είναι η αποκάλυψη της αλήθειας.
Στο παράδειγμα του τραγουδιού «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου», η σκηνή της
συνάντησης και της αναγνώρισης μεταξύ του αντρόγυνου, διεξάγεται γύρω
από «μαρμαρένια γούρνα». Ο άντρας ζητά από τη γυναίκα να του βγάλει νερό
να ξεδιψάσει και στη συνέχεια αποκαλύπτεται, στο κοινό και τον ίδιο, ότι
είναι η πιστή του σύζυγος. Το ξεδίψασμα συνδέεται εδώ με την αποκάλυψη
μιας γνώσης, την αποκάλυψη της ταυτότητας.
Ένα ακόμα σύμβολο που συναντάμε στη λαϊκή παράδοση και σε κάποια
δημοτικά τραγούδια που αφορά το ξεδίψασμα, είναι το Αμίλητο Νερό. Το
Αμίλητο Νερό είναι μέρος μιας μαντικής πρακτικής, μέρος μιας τελετουργίας,
που έχει ως στόχο να ξεδιψάσει την άγνοια της τύχης των κοριτσιών που το
μεταφέρουν. Ο προσδιορισμός «αμίλητο» είναι αυτό που δίνει στο συγκεκριμένο νερό τη φανερή του μεταφυσική αξία. Ακόμα, η πράξη της σιωπής,
παραπέμπει αμέσως στις τελετές μύησης της αρχαιότητας και φανερώνει
τον τελετουργικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου εθίμου. Η συμμετοχή του
αμίλητου νερού συναντάται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως κάποια έθιμα της
ξενιτιάς. Ο ξενιτεμένος πριν πάρει τον δρόμο της ξενιτιάς πετάει πίσω του
νερό που του έφερε από τη προηγούμενη μέρα, αγόρι αμίλητο.

68 Το τραγούδι: Εις νέον, συλλογή Αραβαντινού. Επιλεγμένο τραγούδι για το τελικό έργο.
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Ο Χάρος
Ο Χάρος στη λαϊκή έκφραση είναι η προσωποποιημένη μορφή του θανάτου.
Το σύμβολο του Χάρου έχει καταγωγή από την αρχαιότητα αλλά μέχρι σήμερα έχει ντυθεί και με πολλά στοιχεία και από τους γειτονικούς πολιτισμούς69.
Ο χάρος συναντάται στα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια με πολλά πρόσωπα.
Υπάρχει μάλιστα μια ξεχωριστή κατηγορία μοιρολογιών, τα «Τραγούδια του
Χάρου». Κάποιες φορές ο Χάρος παρουσιάζεται κακόβουλος, ύπουλος ακόμα
και βασανιστής:
«...σφάζει παιδιά αντίς γι’ αρνιά, νυφάδες για κριάρια»70

Αμείλικτος εντολοδόχος της μοίρας και σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες
κουφός και τυφλός71.
Κάποιες άλλες φορές ο Χάρος εμφανίζεται με γιορτινή διάθεση:
Ένα βράδυ βγήκε ο Χάρος
για να βρει βιολιά
για να βγει να τραγουδήσει
στη φτωχολογιά
Φάτε πιέτε και γλεντάτε
69 Αντίστοιχα στη μεσαιωνική δύση ο θάνατος έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι και εκεί προσωποποιημένος στη λαϊκή φαντασία. Μάλιστα εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το εικονογραφικό μέρος της εργασίας
αυτής, ότι οι Serrano και Bzinkowski συσχετίζουν τον χάρο της δημοτικής και λόγιας νεοελληνικής παράδοσης
με την δυτική μεσαιωνική εικονολογία του προσωποποιημένου θανάτου.

70 Από Συλλογή Χασιώτη, σελ. 169
71«Μια φορά ο θεός έστειλε τον χάρο να πάρει την ψυχή της νύφης μιας οικογένειας. Σαν πήγε στο σπίτι άρχισαν τα

μικρά της να κλαίνε και γι’ αυτό η πεθερά της τον παρακάλεσε να πάρει αυτήν για να μην αφήσει η νύφη ορφάνια. Ο
Χάρος την άκουσε και πείρε την ψυχή της. Όταν πήγε στον Θεό τον ρώτησε γιατί δεν έφερε την νύφη. Αυτός έκατσε
και του τα είπε. Τότε ο θεός τον καταράστηκε και έβγαλε αμέσως φτερά στα μάτια για να μην βλέπει και στα αυτιά για
να μην ακούει. Και από τότε ο Χάρος έγινε κουφός και γκαβός και γι’ αυτό τους παίρνει χωρίς αράδα και χωρίς διακρίσεις όπως είχε πει και είχε γράψει ο Θεός.» Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μικρού Περιβολακίου
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όλοι βρε παιδιά
όποιος πάει στον κάτω κόσμο
δεν ξαναγυρνά
Ψεύτικη είναι η ζωή μας
πώς να σας στο πω
ένα πρωί και μεσημέρι
και ένα δειλινό
Φάτε πιέτε...
Τα λεφτά, τα χτήματα
στον Άδη δεν περνούν
σ’ άλλον θα τ’ αφήσετε
και θα σας βλαστημούν72

Αυτή η διάθεσή του για γλέντι είναι ίσως για τους ανθρώπους διπλά μακάβρια.
Όλες οι χαρές της ζωής τελειώνουν. Ο Χάρος μπορεί να συνδιαλέγεται με
τους ζωντανούς, κάποιες φορές μπορεί και να διαπραγματεύεται μαζί τους,
όμως τελικά πάντα τους φέρνει αντιμέτωπους με το αναπόφευκτο της μοίρας,
δεν κάνει διακρίσεις. Τα μόνα χρήματα που ίσως εκτιμάει είναι το ασημένιο
νόμισμα που είθισται να βάζουν δίπλα στον νεκρό για να έχει να περάσει τις
πρώτες σαράντα μέρες στον κάτω κόσμο73.
«Σαράντα μέραις τον κρατώ τον πεθαμένον ακέρηον,
Κι απ ταις σαράντα κ ύστερα αρμούς αρμούς χωρίζει»74

Μετά τις σαράντα μέρες ο νεκρός θα κινήσει για τον τελικό του προορισμό,
όποιος και αν είναι, και το ταξίδι του στον κάτω κόσμο θα έχει τελειώσει.
Ο κάτω κόσμος, έχει περιγραφεί επίσης με πολύ λεπτομέρεια στο Ηπειρώτικο
δημοτικό τραγούδι.
Κάτου στα Τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα,
μοιρολογούν οι λυγερές και κλαιν τα παλικάρια:
Τάχα να στέκει ο ουρανός, να στέκει ο Απάνου Κόσμος,
να στέκουν τα χοροστασιά, σαν που ήτανε και πάντα,
να λειτουργιώνται οι εκκλησιές, να ψέλνουν οι παπάδες;75

Ο κάτω κόσμος περιγράφεται σαν ένας αντεστραμμένος κόσμος. Είναι ένας
τόπος σκοτεινός, μαύρος και άραχνος. Σε αντίθεση με την εικονοποιία της
δυτικότροπης κόλασης που είναι αφόρητα ζεστή με πύρηνες γλώσσες, ο κάτω
72 Ένα βράδυ βγήκε ο Χάρος, Ηπειρώτικα Παραδοσιακά με τους αδελφούς Χαλκιάδες
73 «Του βάζουν δίπλα του ένα πορτοφόλι με χρήματα για να έχει να πληρώσει τις 40 ημέρες, πριν τοποθετηθεί στην
κόλαση ή στον παράδεισο, όλες τις στράτες που θα κάνη και το τρίχινο γεφύρι. Λέγουν ότι η ψυχή στις πρώτες 40
ημέρες θα γυρίσει όλους τους τόπους που περπάτησε ζωντανός και οι δικοί του, του ανάβουν κερί κάθε βράδυ στο παράθυρο του σπιτιού για να βλέπει.» Βλάχικο έθιμο

74 Εις νέον σύζυγον, συλλογή Αραβαντινού, ολόκληρο το τραγούδι βρίσκεται στο υποκεφάλαιο των μοιρολογιών.
75 Μοιρολόι, Χορευτικού Ομίλου Χουλιαράδων
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κόσμος, είναι κρυοπαγωμένος, όλη η ζωή είναι σταματημένη.
Στον Κάτω Κόσμο δε φωτάει κι ήλιος ποτές δε βγαίνει
ουτέ νερό δε βρίσκεται, σαπούνι δε πουλιέται76

Είναι το μέρος όπου οι νεκροί χάνουν τα επίγεια χαρακτηριστικά τους, συμβολικά και ρεαλιστικά, με τα τραγούδια να περιγράφουν με λεπτομέρεια τα
στάδια της αποσύνθεσης του ανθρώπινου σώματος:
Σταις τρεις πήρα κι αράχνιασα, εις ταις εννιά μυρίζω,
Κι απ’ ταις σαράντα κ ύστερα αρμούς αρμούς χωρίζω.77

Το σώμα σκουληκιάζει γεμίζει αράχνες και τελικά σαπίζει και διαλύεται. Σε
άλλα τραγούδια οι νεκροί παρουσιάζονται ως άπλυτοι και διψασμένοι78, που
όταν οι ζωντανοί τους θυμούνται, έχουν την ευκαιρία να νιφτούν και να πιούν
τα δάκρυα τους. Το στοιχείο του νερού, είναι κάτι ακόμα που συνδέεται με
τον κάτω κόσμο, καθώς η είσοδός του πιστευόταν ότι βρίσκεται στις όχθες
του Αχέροντα. Ίσως για αυτό και τα δάκρυα είναι η μόνη επικοινωνία των
ζωντανών με τους νεκρούς. Ο Αχέροντας είναι το μυθικό ποτάμι της αρχαιοελληνικής παράδοσης, που περνάει ο Χάρος με τις ψυχές, αλλά είναι και
πραγματικό ποτάμι στην Ήπειρο.
Η μορφή του Χάρου λοιπόν, στην αρχαιότητα ήταν συνδεδεμένη με την ιδιότητα του βαρκάρη στον ποταμό Αχέροντα. Σύμφωνα με τη λαϊκή φαντασία
όμως είναι συνδεδεμένη με την ιδιότητα του καβαλάρη. Ο χάρος είναι ένας
μαυροφορεμένος, σκελετωμένος και ηλικιωμένος άντρας. Άλλοτε καβαλάει
τον μαύρο του και με το σπαθί του μαζεύει τις ψυχές:
Μα να τον και κατέβαινε ‘ς τους κάμπους καβελλάρης.
Μαύρος ήταν, μαύρα φορεί, μαύρο και τάλογό του,
σέρνει στελέττα δίκοπα, σπαθιά ξεγυμνωμένα,
στελέττα τα χει για καρδιαίς, σπαθιά για τα κεφάλια.

Άλλοτε η πελώρια μορφή του διαβαίνει τα βουνά, σαν βοσκός με το κοπάδι
- πλήθος των νεκρών να τον ακολουθούν:
Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα;
Μην άνεμος τα πολεμά, μήνα βροχή τα δέρνει;
Κι’ ουδ’ άνεμος τα πολεμά, κι’ ουδέ βροχή τα δέρνει,
μόνε διαβαίνει ο Χάροντας με τους αποθαμένους.
Σέρνει τους νιους από μπροστά, τους γέροντες κατόπι..

Σε κάθε μεταφορά του όμως, ο Χάρος είναι μια παγανιστική μορφή που αντιτίθεται στην κυρίαρχη θρησκευτική λογική της χριστιανικής διδασκαλίας περί
76 Συλλογή Ταρσούλη, 159
77 Άλλο ένα τραγούδι «Εις υιόν» από τη συλλογή του Αραβαντινού, που βρίσκεται στο υποκεφάλαιο των μοιρολογιών
78 Όπως σημειώθηκε και στον συμβολισμό του ξεδιψάσματος.
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Δευτέρας Παρουσίας. Είναι ίσως ένα δείγμα του πως ο Χάρος είναι απλά ένα
σύμβολο αναστοχασμού πάνω στο φαινόμενο του θανάτου, απαλλαγμένο
από ένα θεολογικό – ηθικολογικό πλαίσιο. Είναι μια προσωποποίηση της
αναπόφευκτης και ακατανόητης λειτουργίας της φύσης, ώστε να μπορέσει ο
άνθρωπος να την συνειδητοποιήσει και να την υπομείνει.

Σκίτσο της Λυγερής
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Η λυγερή
Η έννοια της λυγερής συναντάται πάρα πολύ συχνά και μάλιστα σε όλες τις
κατηγορίες των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών. Στην παραδοσιακή
γλώσσα, η λυγερή είναι η νέα και όμορφη γυναίκα. Είναι είτε αυτή που πρωταγωνιστεί, είτε το αντικείμενο του πόθου. Στο πρόσωπο της υπάρχουν όλες οι
επιθυμητές αξίες μιας νεαρής γυναίκας στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.
Άλλοτε είναι η υπάκουή γυναίκα του πρωτομάστορα, που θυσιάζεται για να
χτιστεί το γεφύρι79, άλλοτε η πιστή γυναίκα του ξενιτεμένου που επέστρεψε80.
Όπως έχει αναλυθεί και πρωτύτερα 81, τα εγκώμια της λυγερής, σχετίζονται
με την αξία της μέσα στην πλήρως πατριαρχική κοινωνία της ηπειρώτικης
υπαίθρου. Η ομορφιά, η υπακοή, η πίστη αλλά και η εργατικότητα, όπως φαίνεται σε πολλά τραγούδια όπου η αφήγηση αφήνει να εννοηθεί ότι η λυγερή
εκτελεί κάποια καθημερινή εργασία.
Κάποιες φορές, στοιχειά ντύνονται το προσωπείο της λυγερής για να παρασύρουν στο χαμό τα άξια παλικάρια. Τα στοιχειά αυτά δεν είναι άλλα από το
πρόσωπο της λάμιας, ένα σύμβολο θανάτου. Θα μπορούσε να παρατηρηθεί
ότι η λυγερή και η λάμια είναι οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος.
Η λυγερή είναι ο έρωτας, η γενεσιουργός δύναμη της ζωής το επιθυμητό
ταίρι ενώ η λάμια, είναι ο θάνατος και η καταστροφή, ο εξωστρακισμός και
οι συνέπειες του όταν κάποιος δεν εντάσσεται στους κανόνες του κοινωνικού
συνόλου. Σε μια αντιστροφή αυτού του σχήματος πάλι, από μια άλλη οπτική,
η λυγερή όντας το πρότυπο για το κοινωνικό σύνολο, είναι η ωραιοποίηση
της υπακοής στους κανόνες. Η τιθάσευση του ενστίκτου, άρα ο θάνατος των
θέλω. Ενώ αντίθετα, η Λάμια είναι η απελευθέρωση των ζωωδών ενστίκτων
και των εγγενών επιθυμιών.
Ακόμα και στο τραγούδι «Της Λυγερής και του Χάρου», η επιθυμία για ζωή
που εκφράζει η λυγερή, χαρακτηρίζεται ως αδύνατη από τα τρία παλικάρια.
…
Τρεις αντρειωμένοι βούλονται να βγουν από τον Άδη.
Ο ένας να βγη την άνοιξη, κι’ ο άλλος το καλοκαίρι,
κι’ ο τρίτος το χινόπωρο, οπού είναι τα σταφύλια.
Μια κόρη τους παρακαλεί, τα χέρια σταυρωμένα.
-Γϊα πάρτε με, λεβέντες μου, για τον Απάνου κόσμου.
-Δεν ημπορούμε, λυγερή, δεν ημπορούμε, κόρη.
Βροντομαχούν τα ρούχα σου κι’ αστράφτουν τα μαλλιά σου,
χτυπάει το φελλοκάλιγο και μας ακούει ό Χάρος.
79 Από το γνωστό τραγούδι σε όλη τη Βαλκανική, Το γεφύρι της Άρτας.
80 Λυγερή, προσφωνείτε και η σύζυγος στο ήδη αναλυμένο τραγούδι «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου»
81 Στο υποκεφάλαιο των τραγουδιών της αγάπης
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-Μα γω τα ρούχα βγάνω τα και δένω τα μαλλιά μου,
κι’ αυτό το φελλοκάλιγο μέσ’ ‘ς τη φωτιά το ρηχνω.
Πάρτε με, αντρειωμένοι μου, να βγω ‘ς τον Πάνω κόσμο,
να πάω να ιδώ τη μάννα μου ως χλίβεται για μένα.
-Κόρη μου, εσένα η μάννα σου ‘ς τη ροϋγα κουβεντιάζει.
-Να ιδώ και τον πατέρα μου πως χλίβεται για μένα.
-Κόρη μου, κι’ ο πατέρας σου ‘ς το καπελειό ειν’ και πίνει.
-Να πάω να ιδώ ταδέρφια μου πως χλίβονται για μένα.
-Κόρη μου, εσέν’ ταδέρφια σου ριχτούνε το λιθάρι.
-Να ιδώ και τα ξαδέρφια μου πως χλίβονται για μένα.
-Κόρη μου, τα ξαδέρφια σου μέσ’ ‘ς το χορό χορεύουν.»
Κ’ η κόρη ναναστέναξε βαθιά ‘ς τον Κάτω κόσμο,
κι’ ανάψανε τα καπελειά, κ’ εκάησαν οι ρούγαις,
εκάη και το λιθόρεμα, πόρριχταν το λιθάρι,
εκάη κ’ η δίπλη του χορού, π’ εχόρευε η γενιά της.

Στη παραδοσιακή κοινωνία ούτε στον θάνατο δε μπορούν οι γυναίκες να
σπάσουν τα δεσμά των ρόλων του φύλου τους. Φυσικά το τραγούδι επικεντρώνεται στο αμετάκλητο της μοίρας του θανάτου, γι’ αυτό άλλωστε δεν
αποκαλύπτεται και ποτέ αν οι αντρειωμένοι καταφέρνουν να γυρίσουν στον
Απάνω κόσμο. Παρόλα αυτά υπονοείται ότι τα παλικάρια έχουν τη δύναμη να
το πετύχουν, ενώ η λυγερή πρέπει να ζητήσει από τους άντρες να τη πάρουν
μαζί τους. Είναι δηλαδή άμεσα εξαρτημένη από αυτούς ή από την οικογένεια
της, καθώς αυτό ουσιαστικά ορίζει την επιθυμία της και για τη ζωή. Στο τέλος
όμως το τραγούδι επιφυλάσσει μια ανατροπή. Ο θυμός της λυγερής απελευθερώνεται σαν κατάρα στον πάνω κόσμο και κατακαίει όσους την ξέχασαν.
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Το μαντήλι
Το μαντήλι είναι αντικείμενο του παραδοσιακού πολιτισμού που γεφυρώνει
το υλικό και το άυλο. Είναι αντικείμενο καθημερινής χρήσης, αντικείμενο με
τελετουργική σημασία αλλά και έννοια που συναντάται στα τραγούδια, με
πιο γνωστό το «Γιάννη μου το μαντήλι σου».
Από τη μια το μαντήλι είναι ένα σύμβολο συναισθηματικής εγγύτητας, εφόσον οι άντρες το έφεραν στη τσέπη τους και οι γυναίκες τύλιγαν με αυτό το
κεφάλι τους ή τον λαιμό τους. Ακόμα το μαντήλι ήταν γυναικείο εργόχειρο
που σαν γαμήλιο αντικείμενο το στολιζόταν με παραστάσεις της άνοιξης και
της ζωής και το δέσιμο του ήταν δείγμα σεμνότητας. Αντίθετα, αν μια γυναίκα
φορούσε λυτό μαντήλι ήταν στοιχείο ανηθικότητας.
Μια κόρη Τζουμερκιώτισσα δεν δένει το μαντήλι,
στα σταυροδρόμια θέριζε όλο το μεσημέρι.82

Το δόσιμο του μαντηλιού επίσης ήταν ένα είδος σήματος για ερωτική συνεύρεση. Όταν μια γυναίκα έπλενε στη βρύση και ένας άντρας της ζητούσε να
του πλύνει το μαντήλι και αυτή δεχόταν, η συμφωνία είχε γίνει.
Όμορφη γυναίκα που ‘χεις βρε Μενούσ’ αγά
όμορφη γυναίκα που ‘χεις βρε Μενούσ’ αγά,
που την είδες που την ξέρεις και τη μολογάς
που την είδες που την ξέρεις και τη μολογάς.
Ψες την είδα στο πηγάδι που ‘παιρνε νερό
ψες την είδα στο πηγάδι που ‘παιρνε νερό,
και τις δίνω το μαντήλι και μου το ‘πλυνε
και τις δίνω το μαντήλι και μου το ‘πλυνε.83

Στο παραπάνω παράδειγμα ένας άντρας αφήνει υπονοούμενο για τη γυναίκα του Μενούση και ως απόδειξη της ερωτικής πράξης, ότι του έπλυνε το
μαντήλι.
82 Μια κόρη τζουμερκιώτισσα, Αντώνης Κυρίτσης
83 Ο Μενούσης, Τραγούδι με προέλευση από την Πρέβεζα Ηπείρου, Παρασκευή Γ. Κανελλάτου
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Αντίστοιχα στα τραγούδια της ξενιτιάς, το μαντήλι εμφανίζεται λερωμένο.
Το λέρωμα δείχνει με κάποιο τρόπο τη μοναξιά. Εκεί στα ξένα δεν υπάρχει
αγαπημένο πρόσωπο για να το πλύνει. «Γιάννη μου το μαντήλι σου, τι το
χεις λερωμένο;» Επίσης το μαντήλι είναι το αντικείμενο που σκουπίζει τα
δάκρυα του θρήνου:
Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου.
Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδήσω;
Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται,
Σταφύλι ξερογιάζεται, κυδώνι μαραγκιάζει.
Να στείλω με τα δάκρυα μαντήλι μουσκεμένο,
τα δάκρυά μου είναι καυτά, και καίνε το μαντήλι.84

Ο πόνος της ξενιτιάς όμως είναι τόσο μεγάλος που το μαντήλι καίγεται δε
μπορεί να τα συγκρατήσει.
Τέλος το μαντήλι εμφανίζεται και στην κίνηση που συνοδεύει το Ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι, καθώς σε κάποιες περιοχές το χρησιμοποιούν στους
χορούς για να μην αγγίζουν ο ένας χορευτής τον άλλο.
84 Ξενιτεμένο μου πουλί, Δόμνα Σαμίου
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Τροπικοί τοπικοί
Ένα ακόμα σημαντικό και ευρύ πεδίο συνάντησης της γλώσσας των δημοτικών τραγουδιών με τη σύγχρονη δημιουργία, είναι αυτό της λογοτεχνίας. Ο
λαϊκός λόγος τροφοδοτεί την λογοτεχνία από την απαρχή του διαχωρισμού
τους. Το ενδιαφέρον με σημερινά έργα όμως είναι ότι συχνά λαμβάνονται
υπόψιν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού, από τον τομέα
της ανθρωπολογίας αλλά και των πολιτισμικών σπουδών. Έτσι προκύπτουν
έργα από σημειολογικές προσεγγίσεις και στη συνέχεια μεταμορφώσεις τους.
Η ποιητική συλλογή του Μάριου Χατζηπροκοπίου, Τροπικοί τοπικοί από
τις εκδόσεις Αντίποδες, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019 και είναι
ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα τέτοιας δημιουργίας. Παρουσιάζει μέσα σε ένα
φανταστικό πλαίσιο, μια απαγορευμένη καταγραφή ελληνικών δημοτικών
τραγουδιών, ομοερωτικού περιεχομένου. Ο λόγος του ωστόσο, τόσο στο
υποτιθέμενα επιστημονικό κομμάτι όσο και στο ποιητικό, είναι τόσο σωστά
μελετημένος ώστε ο αναγνώστης μένει αβέβαιος μπροστά στο τι είναι γνήσιο
και τι έχει επινοηθεί. Χωρίς να αναλυθεί περεταίρω εδώ το συγκεκριμένο έργο,
αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αυτό που επιτυγχάνεται με την ανάδειξη αυτών
των θολών ορίων της κατασκευασμένης ιστορικότητας και επιρροής της στην
συλλογική μνήμη, είναι ο αναγνώστης να αναρωτηθεί και να παρακινηθεί
για αυτά τα θέματα εν γένει, και συγκεκριμένα στο τι θεωρεί δεδομένο και
στέρεο μέσα στο σύστημα αξιών του.
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετάται η υλική πλευρά της λαϊκής έκφρασης της
Ηπείρου, αλλά και η αναπαράσταση του παραδοσιακού πολιτισμού στη
σύγχρονη δημιουργία. Γίνεται δηλαδή διερεύνηση της αισθητικής αποτύπωσης των έργων της λαϊκής τέχνης της Ηπείρου, αλλά και μια προσπάθεια σημειολογικής προσέγγισης τους και σύγκρισής τους με έννοιες που
συναντώνται και στα ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια. Ακόμα, αναλύεται η
σχέση της λαϊκής τέχνης με το φυσικό τοπίο των βουνών της Ηπείρου και
παρατίθεται προσωπική φωτογραφική καταγραφή, ως οπτική τεκμηρίωση
σκέψεων σε σχέση με τις μορφές που συναντώνται στον φυσικό χώρο. Στη
συνέχεια, θα εξεταστούν αναπαραστάσεις του ηπειρώτικου λαϊκού πολιτισμού
από φωτογραφικά, κινηματογραφικά, και εικονογραφικά έργα όχι όμως ανώνυμης συλλογικής δημιουργίας, αλλά σαν έργα συγκεκριμένων δημιουργών.
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια ανάλυση σύγχρονων προσεγγίσεων
που αφορούν γενικότερα τις λαϊκές παραδόσεις και πως μετασχηματίζονται
σήμερα αφηγήσεις που τις αφορούν.
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Ηπειρώτικη Λαϊκή Τέχνη
Στην λαϊκή τέχνη της Ηπείρου όπως και στο τραγούδισμά της, ο ανώνυμος
λαϊκός τεχνίτης δημιουργεί μέσα στην ομάδα με τους κώδικες της κοινότητας,
προσθέτοντας όπου μπορεί το δικό του, ανώνυμο στοιχείο. Στα έργα της
ηπειρώτικης λαϊκής τέχνης εντάσσονται αντικείμενα καθημερινής χρήσης
που ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες αλλά εμπεριέχουν και συμβολικές
αξίες. Οι θεματικές των έργων της λαϊκής τέχνης έχουν μια καθολικότητα
σε όλα τα μέσα που αυτή εκφράζεται, με μορφολογικές διαφορές λόγω της
διαφορετικής φύσης του υλικού και των περιορισμών του. Για παράδειγμα
τα λουλούδια εμφανίζονται πολύ διαφορετικά σε ένα υφαντό από ότι σε ένα
ξυλόγλυπτο αντικείμενο, ενώ παραμένουν μια πολύ συχνή θεματική. Σε όλες
τις εκφάνσεις της λαϊκής τέχνης, οι μορφές και οι φόρμες που συναντώνται
είναι αρχετυπικές. Στην απεικόνιση ενός κυπαρισσιού για παράδειγμα, δεν
βλέπει κανείς ένα συγκεκριμένο κυπαρίσσι – τοπόσημο, αλλά την συμβολική
έννοια του δέντρου. Πιο συγκεκριμένα πιστεύεται ότι το κυπαρίσσι στη λαϊκή
τέχνη είναι το σύμβολο για το δέντρο της ζωής. Αντίστοιχα, τα πρόσωπα που
παρουσιάζονται στη λαϊκή τέχνη, είναι είτε μυθικά, θρυλικά, όπως ο Άγιος
Γεώργιος, είτε τυπικοί ρόλοι της ηπειρώτικης κοινωνίας, όπως η νύφη και ο
γαμπρός. Οτιδήποτε παίρνει μορφή, είναι και ένα σύμβολο του επικοινωνιακού κώδικα που εκφράζει καθολικά τη λαϊκή φιλοσοφία.
Στον χώρο της Ηπείρου, συναντώνται πολλές κοινότητες, η καθεμία με τη
δική της μορφή έκφρασης στον κάθε τομέα λαϊκής τέχνης. Στο κεφάλαιο
αυτό, θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης των μορφών και ό,τι αυτές συμβολίζουν από διαφορετικά δείγματα έργων ηπειρώτικης λαϊκής τέχνης.
Εφόσον στον παραδοσιακό πολιτισμό σχεδόν όλα τα αντικείμενα ήταν
χειροποίητα δημιουργήματα, στην προκείμενη εργασία μελετώνται συγκεκριμένοι τομείς, οι οποίοι θα δημιουργήσουν και μια βάση για την εξέλιξη
του ύφους, των χαρακτήρων και του περιβάλλοντος που θα υπάρχουν στο
εικονογραφημένο αφήγημα.
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Κέντημα και Υφαντική
Τα κεντήματα από την περιοχή της Ηπείρου είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα
μορφολογικά, στην Ελλάδα. Διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κεντήματος ενώ παράλληλα έχουν προσαρμόσει αρμονικά οθωμανικά
και βαλκανικά στοιχεία. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά των μοτίβων των κεντημάτων αυτών. Πρώτων η λιτότητα και η σχηματοποίηση των μεμονωμένων μορφών, ένα στυλιζάρισμα που τις μετατρέπει κατευθείαν σε σύμβολα.
Αντίθετα, η πυκνή τοποθέτηση τους στον χώρο της ύφανσης, χαρακτηρίζει
τον φόβο του κενού χώρου85. Ένα παράδειγμα της πληθωρικότητας των συνθέσεων είναι αυτό το θηρίο που και μέσα στην κοιλιά του αλλά και γύρω του,
οι χώροι είναι γεμάτοι με μορφές πτηνών. Αυτό το χαρακτηριστικό του φόβου
του κενού, μπορεί να αντανακλά και την οργιαστική φύση στα βουνά της
Ηπείρου, όπου μανιτάρια, βρύα, δέντρα και ποτάμια, καταλαμβάνουν κάθε
κενό που μπορεί να δημιουργηθεί. Το τρίτο αναγνωριστικό είναι η χρήση της
συμμετρίας. Συχνά το πιο σημαντικό σύμβολο καταλαμβάνει το κέντρο της
σύνθεσης και γύρω του οργανώνονται συμμετρικά μορφές που τονίζουν το
νόημα του. Η συμμετρία πέρα από χαρακτηριστικό της σύνθεσης, γίνεται
πολλές φορές και στοιχείο των μορφών, καθώς στην ελληνική παράδοση
ποικίλουν μυθικά σύμβολα με διπλά μέρη σώματος, όπως ο δικέφαλος αετός,
το δικέφαλο φίδι, η άρπυια και η γοργόνα με τις δυό ουρές. Αυτά τα σύμβολα
είναι και δείγματα των βυζαντινών επιρροών της Ηπειρώτικης κεντητικής
και υφαντικής. Όπως αντίστοιχα η Ισλαμική επιρροή φαίνεται από τη συχνή
εμφάνιση των φυτικών συνθέσεων, όπου πρωταγωνιστούν ανατολίτικης
καταγωγής φυτά όπως η τουλίπα, ο υάκινθος και το γαρύφαλλο.
Τα αντικείμενα της κεντητικής και υφαντικής στην Ήπειρο ήταν κατά κύριο
λόγο για προσωπική χρήση των γυναικών που τα δημιουργούσαν και των
οικογενειών τους. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στόλιζαν τις φορεσιές,
αλλά μόνο στην Ήπειρο και τις περιοχές των νησιών παρατηρείται και τόσο
συχνή χρήση τους σε άλλα αντικείμενα όπως μαξιλάρια, χαλιά κα. Σε κάποια
85 Horror Vacui
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κέντρα που επικρατούσε μια αστική ευημερία κατά τον 19ο αιώνα, τα είδη
αυτά αποτελούσαν και εμπορεύματα και έτσι εμφανίζεται μια προσπάθεια
τυποποίησης86. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο δειγματολόγιο κεντητικής
από τα Ιωάννινα, ξετυλίγεται το λεξιλόγιο των διακοσμητικών κεντημάτων.
Διακρίνονται στοιχεία από τον φυσικό κόσμο όπως ζώα, ψάρια, πουλιά,
δέντρα, άνθη. Ακόμα παρουσιάζονται και φανταστικά όντα, ο Κένταυρος,
φτερωτά θηρία και άρπυιες. Τέλος οι ανθρώπινες φιγούρες που απεικονίζονται, είναι καβαλάρηδες, θαλασσινοί και φυσικά η νύφη και ο γαμπρός μέσα
σε σπίτι. Στα θέματα των κεντημάτων συνυπάρχουν αρμονικά η φύση, η
ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και η φαντασία του λαού για το μεταφυσικό,
ως αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής.

Λεπτομέρεια γαμήλιου κεντήματος
Παράδειγμα για τον “φόβο του κενού”

86 «In the nineteenth century, its artists, designers and writers were among the fist to recognize the Industrial

Revolution’s threat to traditional, personal craftmanship. One response to this threat was a renewal of interest in traditional embroidery styles and techniques, notably those of the Greek islands.» (Trilling, 1983:54)
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Δειγματολόγιο κεντητικής. Ιωάννινα,
18ος - αρχές 19ου αι. Μουσείο Μπενάκη
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Στο παρόν παράδειγμα, κέντημα στον γύρο ηπειρώτικου νυφικού κρεβατιού,
παρουσιάζεται η σύνθεση του λεξιλογίου του δειγματολογίου κεντητικής.
Πολλές αφηγηματικές προτάσεις μπορούν να γεννηθούν από το πλέγμα των
συμβόλων αυτών. Τα ερυθρά, πράσινα, γαλάζια, κίτρινα και λευκά νήματα
παίρνουν συγκεκριμένες φόρμες. Τοξοφόρους άνδρες, καβαλάρηδες και πολλών λογιών πτηνά. Στο πάνω μέρος διακρίνεται η μορφή ελαφιού, ενώ όλη
η σύνθεση ξεχειλίζει από άνθη και δέντρα. Τόσο τα γονιμικά σύμβολα που
αναπαρίστανται όσο και η χρήση του αντικειμένου, δηλώνουν τις αξίες που
επικοινωνεί. Τα κεντήματα και τα υφαντά αποτελούσαν καθημερινά χρηστικά
αντικείμενα. Στον λαϊκό πολιτισμό όμως, χρηστικότητα και τελετουργία πολύ
συχνά ταυτίζονταν.

Λεπτομέριες από γύρος νυφικού κρεβατιού,
Μουσείο Μπενάκη
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1. Γύρος νυφικού κρεβατιού, Μουσείο Μπενάκη
2. Νυφικό μαξιλάρι, Ιωάννινα, 18ος αι., Μουσείο Μπενάκη
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Ανθοστήλες,
Πουλιά, Ελάφια &
Δικέφαλοι Αετοί

/

78

/

ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Νύφη και Γαμπρός

Γραμμικές αναπαραστάσεις Ηπειρώτικων μοτίβων από την
περιοδική έκδοση της ΕΟΜΜΕΧ, τέυχος 7
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Σαρακατσάνικα Υφαντά
και το παράδειγμα της ποδιάς
Οι Σαρακατσάνοι ήταν ελληνόφωνοι κτηνοτρόφοι νομάδες όπου μέχρι τις
αρχές του εικοστού αιώνα μετακινούνταν στα βουνά της Βαλκανικής χερσονήσου. Οι μετακινήσεις των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των χωρών της
Βαλκανικής περιορίστηκαν στον ελληνικό χώρο, μετά τον καθορισμό των
ελληνικών συνόρων το 1923. Τα σαρακατσάνικα τσελιγκάτα της Πίνδου ήταν
κλειστές κοινωνίες που ασχολούνταν αποκλειστικά με τα κοπάδια τους και
το εμπόριο ζώων, μαλλιού και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η οριστική τους
αστικοποίηση το 1960 έφερε τέλος στο νομαδικό χαρακτήρα της ζωής τους.
Ο κλειστός χαρακτήρας της κοινωνίας τον Σαρακατσάνων, διατήρησε σε
μεγάλο βαθμό τα ήθη και τα έθιμα τους ζωντανά μέσα στα χρόνια, μέχρι και
σήμερα και έτσι υπάρχουν πολλά δείγματα έκφρασης και του υλικού και του
άυλου πολιτισμού τους. Η παραδοσιακή χειροτεχνία των Σαρακατσάνων
χωρίζεται σε τρεις κλάδους, Την υφαντική, την κεντητική και τη ξυλογλυπτική. Στο κομμάτι αυτό της έρευνας παρατίθενται δείγματα υφαντών και
κεντημάτων για τις καθημερινές ανάγκες ένδυσης και διαβίωσης, αλλά και
ειδικών εθίμων, όπως γαμήλιες τελετές.
Στη Σαρακατσάνικη υφαντική είναι χαρακτηριστική η πίστη στις γεωμετρικές
φόρμες. Πρόκειται για δείγμα της πιο έντονης σχηματοποίησης των παραδοσιακών συμβόλων. Η αφαιρετική τους αποτύπωση γίνεται σε τόσο μεγάλο
βαθμό που καταλήγει μια καθαρά κωδικοποιημένη γλώσσα υφασμένη στα
καθημερινά αντικείμενα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
δικέφαλου αετού και φιδιού.
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1. Τα ορθά κονάκια της στάνης του Ηλία Βαγγέλλη
Φωτ. Carsten Hoeg- Τσεπέλοβο Ζαγορίου - 1922
2. Σαρακατσάνικη Γαμπροβελέτζα όπου στο κέντρο είναι
υφασμένη η συμβολική μορφή του δικέφαλου αετού.
Η ζωή και η τέχνη των σαρακατσάνων,
Γιάννης Π. Γκίκας
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1. Γάμος Μήτσιου Γ. Καραγιάννη και Θεοδώρας Γιάννη
Κουμπή. - Ο γαμπρός είναι με τη φουστανέλα μπροστά απο
το φλάμπουρα και δεξιά η νύφη. - «Μπιντιλάγια» Βραδέτου
Ζαγορίου - 1925
2. Γυναίκες της σαρακατσάνικης στάνης στη θέση «Πλίνος»,
Λάιστα Ζαγορίου - 1936. Από το λεύκωμα της Αδελφότητας
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου
3. Νύφη, Πεθερός και εγγόνι, πριν το 1930
Η ζωή και η τέχνη των σαρακατσάνων,
Γιάννης Π. Γκίκας
4. Νύφη με όλα της τα στολίδια, γύρω στο 1925
Η ζωή και η τέχνη των σαρακατσάνων,
Γιάννης Π. Γκίκας
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Η σαρακατσάνικη ποδιά ήταν το κομμάτι της φορεσιάς με το μεγαλύτερο
συμβολικό βάρος. Η Σαρακατσάνα, αντιλαμβανόταν τα σύμβολα που κεντούσε στη ποδιά της πέρα και πάνω από μια διακόσμηση. Το κομμάτι αυτό
της ενδυμασίας της, ήταν η ίδια η ταυτότητα της. Πάνω στην ποδιά φαινόταν
η κοινωνική θέση της Σαρακατσάνας, αλλά και αποτυπώνονταν οι φόβοι και
οι ανησυχίες της.
Επειδή η ποδιά καλύπτει το πολυτιμότερο μέρος του γυναικείου σώματος, σύμφωνα με τον λαϊκό σαρακατσάνικο πολιτισμό87, τα σύμβολα που τοποθετούνταν
στις ποδιές είχαν έναν λειτουργικό μαγικό χαρακτήρα. Οι έννοιες τους ήταν αποτρεπτικές και γονιμικές. Αποτρεπτικές για τυχόν μαγγανείες και κακόβουλες
ενέργειες σε βάρος της και γονιμικές για την ευτυχή οικογενειακή αποκατάσταση.
Ένα από τα κυριότερα σύμβολα, φυλαχτά για τους Σαρακατσάνους είναι ο
σταυρός. Τόσο πίστευαν στη προστατευτική του δύναμη που πολλές γυναίκες έκαναν δερματοστιξίες το σχήμα του σταυρού στο κούτελό τους ή
τα χέρια τους. Πολλές φορές ο σταυρός στην σαρακατσάνικη ποδιά είναι
το στοιχείο που οργανώνει τον χώρο και όλα τα άλλα στοιχεία βρίσκονται
γύρω του και μέσα του. Επίσης ο σταυρός επιδείκνυε την κοινωνική θέση της
κάθε γυναίκας. Τα μικρά κορίτσια είχαν στις ποδιές τους ενάμισι σταυρό. Οι
αρραβωνιασμένες είχαν ένα σταυρό και έναν ακόμα που σχδόν βρισκόταν
μέσα σε ένα κύκλο. Οι νιόπαντρες είχαν δύο σταυρούς, ενώ όσο πέρναγε ο
καιρός που είχαν παντρεμένες, προσέθεταν όλο και περισσότερα στοιχεία
στην ποδιά ως ένδειξη του πλούσιου σε εμπειρίες και χρόνια γάμου.
87 Σύμφωνα με τον Μανόλη Γ. Βαρβούρη, ενώ οι Σαρακατσάνες πρόσφεραν πάρα πολλά στην κοινότητα τους, από τις
οικιακές εργασίες, την ανατροφή των παιδιών μέχρι και άλλες σκληρές δουλειές, στην πλήρως πατριαρχική κοινότητά
τους, η κυριότερη αρετή και ιδιότητά της ήταν η γονιμότητα.
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Ένα άλλο σύμβολο πολύ σημαντικό για τη γυναικεία φύση στον Σαρακατσάνικο πολιτισμό είναι το φεγγάρι. Θεωρείται γονιμοποιητικό σύμβολο
που ενισχύει την ικανότητα της γυναίκας και συνεπώς της κοινότητας για
αναπαραγωγή και διαιώνιση. Το φεγγάρι συνήθως αποτυπώνεται με έντονα
χρώματα και ασημένιες κλωστές, οι ιδιότητες των οποίων του προσδίδουν
και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Επίσης, πολύ συχνά στις σαρακατσάνικες ποδιές
αποτυπώνεται ο ήλιος. Και αυτό αποτελεί σύμβολο με ζωογόνο ιδιότητα, ενώ
παραπέμπει και στη σημασία του κύκλου της ζωής για τον σαρακατσάνικο
πολιτισμό και τον νομαδικό του χαρακτήρα.
Όταν μια Σαρακατσάνα ήταν έγκυος, κοσμούσε τη στολή της με το σύμβολο
του φιδιού. Αυτό πιθανώς να είχε αποτρεπτική σημασία, καθώς γινόταν έτσι
οικειοποίηση του φιδιού και εξουδετέρωση της απειλής του. Ακόμα μπορεί να
συνδέεται με την άποψη που υπήρχε γενικότερα στον Ηπειρώτικο χώρο, ότι το
φίδι είναι ο προστάτης του σπιτικού. Ειδικά το δικέφαλο φίδι, είναι ένα σύμβολο
φυλακτικό που συναντάται πολύ συχνά στα οικιακά αντικείμενα του Ηπειρώτικου χώρου όπως, τις σαρμανίτσες, τις ρόκες αλλά και τις γκλίτσες και μάλιστα
συνδυαστικά με τον σταυρό και το φεγγάρι. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο για τη
συσχέτιση του φιδιού με την τελετουργία της γονιμότητας και της γέννας είναι
ένα μαγικό έθιμο των Σαρακατσάνων για την αντιμετώπιση της ατεκνίας. Με
τελετουργικές κινήσεις οι Σαρακατσάνοι τεμάχιζαν μια οχιά, το κλείνανε σε ένα
πανάκι και το φορούσαν σαν φυλαχτό88. Αυτή η πρακτική ίσως αργότερα κατέληξε να αποτυπώνεται μόνο συμβολικά και στη ποδιά της εγκύου.
Κατά τις ανοιξιάτικες μετακινήσεις τους, οι Σαρακατσάνες έφεραν στην ποδιά
τους μοτίβα με δέντρα, λουλούδια και κλωνάρια. Τα περίπλοκα αυτά σχέδια
επιδείκνυαν την γιορτινή και χαρμόσυνη διάθεση για την αναζωογόνηση
της φύσης μετά τον σκληρό χειμώνα. Αντίθετα όταν μια σαρακατσάνα βρισκόταν σε περίοδο πένθους, φορούσε την ποδιά της ανάποδα. Τα χρώματα
της ποδιάς, ήταν επίσης δείγμα της ηλικίας, της συναισθηματικής και της
κοινωνικής κατάστασης. Οι ποδιές με έντονα χρώματα, κόκκινα, κίτρινα,
πράσινα, φοριόυνταν από νέα κορίτσια, είτε από γυναίκες πλούσιας οικογένειας. Αντίστοιχα τα μαύρα, μουντά και σκοτεινά χρώματα, δήλωναν την
λύπη, τη φτώχεια και το πέρασμα της ηλικίας.
Είναι φανερό ότι για να μπορέσει κανείς να καταλάβει το νόημα πίσω από
τους συμβολισμούς της ποδιάς, πρέπει να είναι κοινωνός του κώδικα επικοινωνίας της Σαρακατσάνικης κοινότητας. Παρόλα αυτά, ορισμένα σύμβολα,
έχουν τόσο βαθιά τη ρίζες τους στο συλλογικό φαντασιακό που μπορούν να
μεταφέρουν τα απαραίτητα μηνύματα και με τη χρήση τους σε νέα έργα, όπως
επιδιώκεται με το τελικό παραδοτέο της προκείμενης εργασίας.
88 Γ.Α. Μέγας, «ζητήματα ελληνικής λαογραφίας», Λαογραφικό αρχείο 3-4, σ.83
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Σαρακατσάνικες Ποδιές
Η ζωή και η τέχνη των σαρακατσάνων,
Γιάννης Π. Γκίκας
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Γραμμική απόδοση σαρακτσάνικης ποδιάς
από την περιοδική έκδοση της ΕΟΜΜΕΧ, τέυχος 5
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Γραμμική απόδοση σαρακτσάνικων μοτίβων
από την περιοδική έκδοση της ΕΟΜΜΕΧ, τέυχος 5
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Αργυροχοΐα
Ένας ακόμα τομέας όπου τα δείγματα της λαϊκής τέχνης της Ηπείρου είναι
πολύ χαρακτηριστικά, είναι αυτός της αργυροχοΐας. Συντεχνιακά κέντρα
ενασχόλησης με την τέχνη του ασημιού αναπτύχθηκαν στα Γιάννενα, τους
Καλαρρύτες, το Συρράκο και το Μέτσοβο γύρω στον 15ο αιώνα 89 και λειτουργούσαν πλήρως μέχρι και την εποχή της Ελληνικής επανάστασης του
1821. Δύο ήταν οι κυριότεροι τομείς της αργυροχοΐας, η θρησκευτική -εκκλησιαστική και η κοσμική. Και στους δύο τομείς, τα έργα που δημιουργούνται
έχουν συγκεκριμένες χρήσεις και εντάσσονται στο συμβολικό πλέγμα του
λαϊκού πολιτισμού.
Ακόμα και τα κοσμήματα στον πολιτισμό της Ηπείρου δεν είχαν μόνο αισθητική διάσταση, αλλά και χρηστική και επικοινωνιακή αξία. Για παράδειγμα
η χρήση νομισμάτων στον κεφαλόδεσμο και στα επιστήθια κοσμήματα των
γυναικών, είχε έναν χαρακτήρα αποταμιευτικό, δηλαδή την πραγματική διαφύλαξη της οικογενειακής περιουσίας και προίκας της εκάστοτε γυναίκας.
Η ποικιλία των ειδών των κοσμημάτων ήταν μεγάλη και εξαρτώταν από τους
κανόνες της κάθε κοινότητας. Στους Καλαρρύτες για παράδειγμα, παρότι
ήταν από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής των κοσμημάτων, οι ίδιες οι
Καλαρρύτισσες δε τα φορούσαν ποτέ, ήταν ίσως κακοτυχία για την ευημερία
της κοινότητας, μια μορφή ύβρης.
Η θεματολογία των κοσμημάτων, συνάδει με όσα έχουν σχολιαστεί νωρίτερα
για τη λαϊκή τέχνη. Και εδώ το φυσικό και το μεταφυσικό στοιχείο ενωνόταν για να αποτυπώσει την αντίληψη του παραδοσιακού ανθρώπου για
τον κόσμο, τους φόβους και τις ελπίδες του. Έτσι στο ηπειρώτικο κόσμημα
απεικονίζονται μοτίβα εμπνευσμένα από το φυσικό περιβάλλον, ευχόμενα
μακροζωία και γονιμότητα στον κάτοχο τους. Αντίστοιχα φέρουν και σύμβολα
που έχουν φυλακτικό- αποτρεπτικό χαρακτήρα από το κακό. Το κόσμημα
δηλαδή λειτουργεί σαν φυλαχτό, μάλιστα σε περιοχές της Ηπείρου, υπάρχει
ένα συγκεκριμένο είδος επιστήθιου κοσμήματος, με χαρακτηριστικό σχήμα
Χ, το αλεξίκακο. Και εδώ, άλλα πολύ χαρακτηριστικά σύμβολα είναι στοιχεία της χριστιανικής πίστης με την παγανιστική λειτουργία της αποτροπής.
Ο σταυρός, οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος είναι αρκετά χαρακτηριστικά.
Οι δύο άγιοι καβαλάρηδες, αγαπημένοι στην περιοχή της Ηπείρου, έχουν
συνδεθεί με την εξασφάλιση της υγείας και της γονιμότητας. Αντίστοιχα
αποτρεπαϊκό χαρακτήρα έχουν ανθρώπινες, αντρικές κεφαλές που στολίζουν
γυναικείες πόρπες. Τέλος, πάρα πολύ συχνά εμφανίζεται και ο δικέφαλος
89 Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Ομιλία στο 2° Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Το Ηπειρώτικο Κόσμημα. Ιστορία-Πορεία- Προοπτικές»
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αετός, που φανερώνει τη σύνδεση με το βυζαντινό φαντασιακό και η τρομερή
του εμφάνιση φοβερίζει το κακό.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα έκφραση του λαού με την τέχνη της αργυροχοΐας
ήταν τα τάματα, ή όπως αλλιώς ονομάζονται λαϊκά αργυρώματα. Τα τάματα αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα του πως προσέγγιζε το μεταφυσικό ο
παραδοσιακός άνθρωπος. Ουσιαστικά το τάμα ήταν η σχηματοποίηση της
επιθυμίας. Ασημωμένες προσφορές για την Παναγία, τον Χριστό και τους
Αγίους για να δώδουν λύση στα προσωπικά τέλματα του κάθε πιστού.

Καρφίτσα στήθους με αποτρεπτικά πρόσωπα από τους
Καλαρρύτες, μέσα 19ου αιώνα. Συλλογή Φώτη Ραπακούση
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1. Σαρακατσάνικα φυλαχτά
που απεικονίζουν τον Άγιο Γεώργιο
2. Ασημένια γυναικεία Πόρπη
Η ζωή και η τέχνη των σαρακατσάνων,
Γιάννης Π. Γκίκας
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1. Θέμα με θηρία
2. Θέμα με λουλούδια
Σχέδια από παραδοσιακά θέματα αργυροχοΐας,
ΕΟΜΜΕΧ, 1985
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ελληνικά λαικά αργυρώματα,
εθιμολογική ενημέρωση από την ανώνυμη
τέχνη του ελληνικού λαού,
Νίκος Παπαδάκης
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Λιθογλυπτική
Η Ήπειρος είναι γενέτειρα πολλών σπουδαίων μαστόρων της πέτρας. Είναι
γνωστό ότι πελεκάνοι από την Ήπειρο, οργανωμένοι σε ομάδες, τα μπουλούκια, περιόδευαν στην Ελλάδα με ένα μέρος αυτών να διαμένει μόνιμα
σε άλλους τόπους, όπως το Πήλιο και να δημιουργούν και εκεί νέα κέντρα
γλυπτικής90.
Η λιθογλυπτική στην Ήπειρο συναντάται στους ναούς, σε δημόσια αλλά και
ιδιωτικά κτήρια. Κάποια έργα μπορεί να ήταν τα υπέρθυρα, τα περιθυρώματα,
οι φεγγίτες και φυσικά οι βρύσες. Ακόμα σε πολλές εκκλησίες εντοιχίζονται
λιθόγλυπτα, δίπλα στην κύρια είσοδο ή σε πλαϊνούς τοίχους. Τα σύμβολα
αυτά μπορεί να είναι ό άγιος της εκκλησίας, τα σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών, είτε φοβερά τέρατα, όπως η γοργόνα. Η τοποθέτηση τους στις
εισόδους των σπιτιών, δείχνει και εδώ την κοσμοθεωρία του παραδοσιακού
ανθρώπου, ο οποίος με τα μαγικά αυτά σύμβολα προφυλάσσει τον ίδιο και
την κοινότητά του.

90 Χρηστίδης Β. (1994). Η αρχιτεκτονική του χωριού Κουκούλι Ζαγορίου. Τόμος Α. Οι μαστόροι, σελ. 323 - 349. Αθήνα.
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1. Βρύση στην Πυρσόγιαννη
2. Εκκλησιαστικά Λιθόγλυπτα,
Συμβολή στη μελέτη της Ελληνικής Λαϊκής Γλυπτική,
Πόπη Ζώρα
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1. Έργα λιθογλυπτικής
από το φωτογραφικό αρχείο
του δήμου Πυρσόγιαννης
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1. Ζαγορίσια Πόρτα
2. Γεφύρι του Κόκκορη
Προσωπικό φωτογραφικό αρχείο
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Ποιμενική τέχνη
Η ξυλογλυπτική ήταν ένας ακόμα τομέας της λαϊκής τέχνης που άνθησε στην
περιοχή της Ηπείρου τον 17ο και 18ο αιώνα. Τα ξυλόγλυπτα έργα χωρίζονται
και αυτά στα εκκλησιαστικά και τα κοσμικά, και μέσα σε αυτά εντάσσονται
και τα ποιμενικά. Τα εκκλησιαστικά ήταν συνήθως μεγάλες παραγγελίες
που τις αναλάμβαναν συντεχνίες. Τα ποιμενικά έργα αφορούσαν συνήθως
μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως γκλίτσες, πίπες, ρόκες, αδράχτια,
κουτάλια, σφραγιδερά αλλά και φλογέρες. Δημιουργοί ήταν συνήθως οι ίδιοι
οι τσοπάνοι, καθώς η ποιμενική ξυλογλυπτική ήταν κυρίως ερασιτεχνική
απασχόληση ώστε να καλυφθούν οικογενειακές ανάγκες91.
Επομένως, τα αντικείμενα της ποιμενικής τέχνης ήταν από τα πιο προσωπικά
αντικείμενα. Ειδικά η γκλίτσα, απαραίτητο εργαλείο για τον κάθε τσοπάνη, ήταν διανθισμένη με πολύπλοκα σχέδια της φύσης και της λατρείας. Οι
γκλίτσα ήταν ένα ακόμα σημείο του λαϊκού πολιτισμού που εξέφραζε την
ταυτότητα του κατόχου της. Τα μοτίβα που τις κοσμούν παρουσιάζουν από
νεολιθικά μέχρι βυζαντινά και οθωμανικά στοιχεία. Πολύ συχνά εμφανίζονται
μορφές αγίων, το σύμβολο του φιδιού που αναφέρθηκε και νωρίτερα και ο
ήλιος. Ενώ και εδώ παρατηρείται το «γέμισμα» όλων των επιφανειών, με τον
ίδιο τρόπο που εμφανίζεται ο φόβος του κενού στο κέντημα.
Αντίστοιχα, η ρόκα, ξύλο που συχνά δημιουργούνταν και δωριζόταν από
νεαρό σε κοπέλα που αγαπούσε, εξέφραζε με τα στολίδια της άλλες επιθυμίες και όνειρα. Συνήθως πάνω τους σκαλισμένες βρισκόντουσαν γυναικείες
μορφές με μυθικά στοιχεία, όπως ουρές γοργόνας ή φιδιού. Οι καμπύλες
γραμμές τους παρέπεμπαν σε αρχαίες θεότητες της γονιμότητας. Ανάλογα
με το σχήμα του ξύλου που σμιλευόταν, κάποιες φορές δύο φιγούρες βγαίνανε
από το ξύλο, το βασιλόπουλο και η βασιλοπούλα αγκαλιά. Συνοδεία τους
ήταν το ιερό δέντρο και ο δικέφαλος δράκοντας - φίδι. Μια παράσταση που
παραπέμπει κατευθείαν στα λαϊκά παραμύθια, όπου ο δράκοντας φυλάει το
ιερό δέντρο και το βασιλόπουλο υπακούοντας στο δοκίμι της αγάπης πρέπει
κάτι να αποκτήσει από το δέντρο, για να κάνει δική του τη βασιλοπούλα. Ένα
αφηγηματικό σχήμα που οδηγεί ακόμα αρχαιότερα, στον μύθο του Ιάσωνα
και του χρυσόμαλλου δέρατος.
Το φίδι ειδικότερα πρωταγωνιστεί στα σαρακατσάνικα ξυλόγλυπτα:
«Κυρίαρχο θέμα ’ αυτά τα ξυλόγλυπτα είναι απεικόνιση του φιδιού-οχιά σε διάφορους ελιγμούς και σχηματοποιήσεις. Άφθονα είναι και τα παραδείγματα από αγιογραφικές παραστάσεις. Ανάμεσά τους επικρατεί παράσταση του Αι-Γιώργη που σκοτώνει το δράκοντα. Είναι
91 Π. Ζώρα, Ελληνική Τέχνη
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άγιος που τιμάνε περισσότερο, ύστερα από το Χριστό οι Σαρακατσάνοι και τη γιορτή του
τη θεωρούν ίδια Λαμπρή. Και ενώ από καμιά ρόκα δεν λείπουν οι σταυροί και τα φεγγάρια,
στις ρόκες που παριστάνουν τον Αι Γιώργη, δεν υπάρχουν ούτε σταυροί, ούτε φεγγάρια, παρά
μονάχα τα φίδια.»92

Σαρακατσάνος με τη χειρογκλίτσα του, 1937
Η ζωή και η τέχνη των σαρακατσάνων,
Γιάννης Π. Γκίκας

92 Αγγελική Χατζημιχάλη, 1957, σελ. 388-389
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1. Γκλίτσες
Ποιμενικά ξυλόγλυπτα,
ΕΟΜΜΕΧ, 1986
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2. Πίπες
Ποιμενικά ξυλόγλυπτα,
ΕΟΜΜΕΧ, 1986
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1. Γραμμικές αποδόσεις σχεδίων από ξυλόγλυπτες ρόκες
από την περιοδική έκδοση της ΕΟΜΜΕΧ, τέυχος 8
2. Ρόκες από το Μουσείο Μπενάκη
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Σκέψεις πάνω στη λαϊκή τέχνη της Ηπείρου
Η λαϊκή τέχνη μοιάζει συχνά σαν μια ευχή. Αντικείμενα φυλαχτά, που απεικονίζουν την ευτυχία και άρα συμβολίζουν την αισιόδοξη στάση στις δυσκολίες
της καθημερινότητας. Αν τα τραγούδια, το άυλο κομμάτι του παραδοσιακού
πολιτισμού, εκφράζουν τους ανείπωτους φόβους και πόθους, τα αντικείμενα
αυτά σωματοποιούν την επιθυμία.
Μελετώντας τις χρήσεις της λαϊκής τέχνης και των συμβόλων με τα οποία εκφράζεται, έγινε κατανοητό το πως μέσα στη δική μου αφήγηση θα μπορούσα
να προσθέσω αυτά τα στοιχεία συνδυαστικά με τους στίχους των τραγουδιών
ώστε να δημιουργηθεί μια μυστικιστική αίσθηση και να βυθιστεί ο αναγνώστης στην ατμόσφαιρα του εικονογραφημένου αφηγήματος. Παραθέτω
μερικά σύμβολα που ξεχωρίζουν:
Το ιερό δέντρο, που συχνά παίρνει και τη μορφή της γλάστρας- δοχείου
γεμάτο με άνθη. Το σύμβολο αυτό είναι το έμβλημα της ζωτικότητας, της
αιωνιότητας, της αναγέννησης. Ειδικά το αειθαλές κυπαρίσσι που παραμένει
καταπράσινο όταν όλη η φύση γύρω του υποκύπτει στις αλλαγές των εποχών,
συμβολίζει την ίδια τη ζωή, που δε σταματά ποτέ. Επίσης, από τις πιο συχνά
επαναλαμβανόμενες μορφές, είναι αυτές των πουλιών. Στα γαμήλια θέματα,
σχεδόν πάντα συνταιριαστά, φέρουν τα καλά νέα του ζευγαρώματος. Συμβολίζουν τη γονιμότητα και φέρνουν καλή τύχη και πλούτη. Ακόμα, μεγάλο
ενδιαφέρον έχει η φιγούρα του φιδιού και η μαγική του διάσταση στον λαϊκό
πολιτισμό της Ηπείρου. Από τη μια τρομαχτική μορφή που της αποδίδεται και
η έννοια του δράκου, του κακού και από την άλλη σύντροφος και προστάτης.
Πολύ χρήσιμη στάθηκε ακόμα η παρατήρηση της ανθρώπινης μορφής όπως
εμφανίζεται στη λαϊκή τέχνη και κυρίως στα γλυπτά της πέτρας και του ξύλου.
Οι ανθρώπινες μορφές στην λαϊκή έκφραση επικοινωνούν αξίες πέρα από την
προσωπικότητα ή τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Πλησιάζουν μια καθολικότητα, παρουσιάζουν πρόσωπα έννοιες. Ειδικά η γυναίκα, όπου αποτυπώνεται
μόνη της, έχει μια αρχετυπική, εξιδανικευμένη μορφή, σαν ένα ιερό σύμβολο.
Ακίνητη, παθητική, ένα τοτεμ – θεότητα που σκοπός του είναι να λατρεύεται.
Αντίστοιχα, όταν συνταιριάζεται με μια αντρική φιγούρα, ακολουθούν μια
συμμετρία, ένα αρμονικό πάντρεμα, παριστάνοντας την αιώνια γαμήλια ευχή.
Ο άντρας πάλι, στην λαϊκή έκφραση, παρουσιάζεται πάντα με την μορφή του
ήρωα. Ενεργητική φιγούρα, παρουσιάζεται σε κίνηση, καβαλάρης, κυνηγός,
πρίγκιπας. Παρά τις συμβολικές τους διαστάσεις και αποτυπώσεις, είναι μια
ακριβής αντανάκλαση των ρόλων των φύλων του παραδοσιακού κόσμου. Ο
άντρας είναι αυτός που κινείται, που φεύγει και επιστρέφει ενώ η γυναίκα
είναι αυτή που παραμένει και περιμένει.
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Τέλος η τοποθέτηση της ανθρώπινης μορφής μέσα στους ονειρικούς κόσμους
των έργων της λαϊκής τέχνης δείχνουν και τις προτεραιότητες των ανθρώπων
της υπαίθρου. Ο φυσικός κόσμος και ο άνθρωπος όταν συνυπάρχουν βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία, όπως μαρτυράει και η συμμετρική τους διάταξη.
Αυτόν τον ουτοπικό κόσμο, συμπληρώνει και η παντοτινή ανθοφορία που
μαρτυράει την ευχή και την επιθυμία για ζωή του παραδοσιακού ανθρώπου.

Γραμμική αναπαραστάση αντρικής φιγούρας από Ηπειρώτικο
μοτίβο από την περιοδική έκδοση της ΕΟΜΜΕΧ, τέυχος 7
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Ηπειρώτικο τοπίο
Το τοπίο της Ηπείρου έχει καθορίσει τόσο τον άυλο όσο και τον υλικό πολιτισμό της λαικής τέχνης. Σήμερα αναπαρίσταται και μέσω της φωτογραφίας.
Οι εικόνες το τοπίου είναι αναγκαίες σε αυτή την έρευνα για να μπορέσει
να αναπαρασταθεί κατάλληλα στο τελικό έργο. Έτσι στο σημείο αυτό παρουσιάζονται κάποια χρήσιμα στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και
φωτογραφικές καταγραφές του.
Το φυσικό τοπίο της Ηπείρου, κάθε εποχή ντύνεται με τελείως διαφορετικά
χρώματα και μορφές. Το ιδιαίτερο ορεινό του τοπίο συνεχώς μεταβάλλεται
μέσα στον χρόνο, αλλά ένα στοιχείο του, μένει πάντα σταθερό. Ο επιβλητικός
όγκος της οροσειράς της Πίνδου. Η έννοια του βουνού άλλωστε είναι κάτι
που αποτυπώνεται πλήρως και στα τραγουδίσματα των Ηπειρωτών. Ανάμεσα
στις χαράδρες των βουνών, το στοιχείο του νερού είναι επίσης πάντα παρόν,
ρέει σε πηγές και βρύσες, δίνει τη ζωή στον τόπο. Λόγω της χαρακτηριστικής
εναλλαγής του υψομέτρου της περιοχής, η Ήπειρος χωρίζεται σε ζώνες, όπου
παρατηρούνται διαφορές στη βιοποικιλότητα της, με τα είδη των φυτών να
ανέρχονται σε 2.70093.
Στα μεγάλα υψόμετρα της περιοχής, μεταξύ των 1000 και 1500 μέτρων, κυριαρχούν τα έλατα, η μαύρη πεύκη και ο ίταμος. Χαρακτηριστικά δέντρα είναι
επίσης η Οξυά, η κρανιά94 , η φουντουκιά, ο κέδρος και το αρκουδοπούρναρο.
Κάποια από τα καρποφόρα δέντρα είναι η αγριομηλιά και η αγριοκερασιά.
Δίπλα στις πηγές και τα ποτάμια βρίσκονται φυσικά τα πλατάνια, αλλά και
πολλά είδη ιτιάς. Περπατώντας κανείς στις όχθες του βοϊδομάτη στις αρχές
του χειμώνα, μια λεπτή ομίχλη καλύπτει την ατμόσφαιρα και τα γυμνά κλαδιά
των δέντρων, ντυμένα μόνο σε μέρη από βαθυπράσινους κισσούς, μοιάζουν
με δάχτυλα από αρχαία πλάσματα, έτοιμα να αρπάξουν τον ανυποψίαστο
93 Θεοδώρου Λ. Χήτου, Η Χλωρίδα της Ηπείρου
94 Από το ξύλο της κρανιάς φτιάχνανε και τις γκλίτσες.
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επισκέπτη. Τα βήματα σωπαίνουν πάνω στο πυκνό στρώμα των μουλιασμένων φύλλων και ερείπια από ένα ξεχασμένο γεφύρι ξεπροβάλλουν ξαφνικά,
παίρνοντας μια τελευταία ανάσα πριν καταβροχθισθούν για πάντα από το
τοπίο γύρω τους. Το καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό. Καταπράσινο, γεμάτο κόσμο και φωνές που κάθονται στις άσπρες
όχθες του ποταμού. Το φως που αντανακλά το ποτάμι και περνά ανάμεσα
από τα φύλλα, καθοδηγεί το μάτι στις λεπτομέρειες. Οι νέες φτέρες που
φυτρώνουν δίπλα στις παλιές, επαναλαμβάνουν με συμμετρική τελειότητα τα
ίδια μοτίβα σε μικροσκοπικές κλίμακες. Τα ερείπια του γεφυριού δε μοιάζουν
να ζητάνε βοήθεια πια. Έχουν γίνει καταπράσινα από τα νεογέννητα βρύα,
έχουν εναρμονιστεί με τη πλαγιά.
Στα μέρη αυτά, στην χαράδρα του Βίκου, υπάρχουν μαρτυρίες και για βοτάνια
πολλά που χρησίμευαν στην πρακτική ιατρική των Βικογιατρών. Μερικά είναι
το μελισσοβότανο, το αγαποβότανο, η αψιθιά η μέντα και πολλά άλλα. Μερικά λουλούδια που συναντά κανείς στο Ηπειρώτικο τοπίο είναι η πασχαλούθρα, το γεράνι, το αγριόκρινο, το αγριολιθούρι, οι αγριοβιολέτες, ο εχίνοπας,
τα κυκλάμινα και φυσικά ο αμάραντος και το μη με λησμόνει. Αυτή η μεγάλη
ποικιλία στην χλωρίδα, συνεχίζεται και στην πανίδα, η οποία και αυτή έχει
επηρεάσει τη λαϊκή φαντασία. Πρωταγωνίστρια στους μύθους αλλά και στη
καθημερινότητα των Ηπειρωτών είναι φυσικά η Αρκούδα. Από τοπωνύμια
και χαρακτηρισμούς, όπως το αρκουδοπούρναρο, μέχρι τοπικούς ήρωες, τον
καπετάν Αρκούδα, η λέξη αυτή χαρακτηρίζει το τεράστιο, το γενναίο, αλλά
και το τερατώδες. Χαρακτηριστικά είναι και άλλα θηλαστικά, εκτός από τα
οικόσιτα ζώα, όπως ο λύκος, η αλεπού, το αγριογούρουνο, τα ελάφια, το
αγριόγιδο και τα άγρια άλογα της Τύμφης. Στην Ήπειρο επίσης συναντώνται
πάρα πολλά είδη πτηνών, όπως ο χουχουριστής, ο χρυσαετός, ο δρυοκολάπτης. Όλα αυτά τα πλάσματα, οι κάτοικοι των βουνών, θα μπορούσαν να είναι
στοιχεία που ζωντανεύουν το περιβάλλον του εικονογραφημένου αφηγήματος
με έναν πιο απτό τρόπο από τις οντότητες που συμβολικά συναντώνται στα
τραγούδια, φέρνοντας έτσι ακόμα πιο κοντά την πραγματικότητα της Ηπείρου με τη μεταφορά της στο συλλογικό φαντασιακό μέσω των τραγουδιών.
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Φωτογραφικό αρχείο Pindus Trail
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Προσωπική φωτογραφική καταγραφή
Ένα ακόμα εργαλείο για να κατανοηθούν τα στοιχεία που αναπαριστώνται
στα λαογραφικά έργα είναι το βίωμα των στοιχείων αυτών. Να παρατηρήσει
κανείς με τα ίδια του τα μάτια πως έχουν μεταμορφωθεί οι φυσικές μορφές
στις αφηρημένες φόρμες. Με αυτή τη σκέψη παραθέτω στην οπτική μου
έρευνα και τη δική μου φωτογραφική καταγραφή των ηπειρώτικων τοπίων όπως προκύπτουν από τις διαδρομές που ακολούθησα μέσα σε αυτά. Οι
φωτογραφίες αυτές αποτελούν ένα είδος οπτικών σημειώσεων. Επομένως,
δεν είναι προτεραιότητα κάποια αισθητική καλλιτεχνική αξία, αλλά η αποτύπωση κάποιων σκέψεων που αφορούν την ανάλυση διάφορων φορμών,
πιθανές συνθετικές λύσεις, καθώς και υφές και μοτίβα όπως προκύπτουν
από το φυσικό τοπίο.
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Σύγχρονες αναπαραστάσεις του
παραδοσιακού πολιτισμού
Φωτογραφικές καταγραφές
Η φωτογραφία έχει μια διττή χρήση. Πρώτα πρώτα, η φωτογραφία δίνει
το στοιχείο του ρεαλισμού. Είναι η καταγραφή μιας πραγματικής στιγμής
στο παρελθόν, που επιθυμεί κανείς να προσεγγίσει στο τώρα. Αποτελεί μια
απόδειξη. Ωστόσο η απόδειξη αυτή δεν είναι αντικειμενική, ούτε η γενική
αλήθεια. Ο χρόνος που διαμεσολαβεί από την στιγμή της φωτογράφισης
μέχρι τη στιγμή της θέασης, διαποτίζει την εικόνα με μαγικές ιδιότητες, αυτές
της νοσταλγίας.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν η νοσταλγία έχει κυρίαρχη θέση. Κοιτώντας αυτές τις εικόνες, συναντά κανείς βλέμματα ανθρώπων που υπήρξαν,
αλλά πλέον αυτοί και η καθημερινότητα τους έχουν χαθεί. Υπάρχουν φυσικά
οι αντικειμενικές αλήθειες, το ντύσιμό τους, το πως χτένιζαν τα μαλλιά τους ή
φορούσαν το καπέλο τους. Λεπτομέρειες που σίγουρα θα φανούν χρήσιμες σε
ένα έργο που προσπαθεί να αναπαραστήσει μια συγκεκριμένη εποχή ή κουλτούρα. Παράλληλα, η νοσταλγία που εκπέμπουν οι παλιές φωτογραφίες, αν
και σε ένα νέο έργο δε μπορεί να αποδοθεί με τον ίδιο τρόπο, είναι επιθυμητή
γιατί αποτελεί ένα γοητευτικό στοιχείο που προκαλεί έντονα συναισθήματα
σχεδόν όπως η μουσική. Τα φωτογραφικά αυτά τεκμήρια είναι απαραίτητα
και χωρίς να υπολογίζεται η καλλιτεχνική τους αξία. Η σωστή απόδοση της
ατμόσφαιρας που ξεχειλίζει από το φωτογραφικό υλικό, υπογραμμίζει τη
σημασία της μελέτης τους στην οπτική έρευνα.
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Φρεντερίκ Μπουασσοννά

Γυναίκα με σαρμανίτσα, 1913, Φρεντερίκ Μπουασσονά
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Κήποι, Ζαγόρι , 1913, Φρεντερίκ Μπουασσονά
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Κήποι, Ζαγόρι , 1913, Φρεντερίκ Μπουασσονά
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Παραμυθία , 1913, Φρεντερίκ Μπουασσονά
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Παραμυθία , 1913, Φρεντερίκ Μπουασσονά
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Κώστας Μπαλάφας
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Τάκης Τούλπας
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Αναπαράσταση του Αγγελόπουλου
Η Αναπαράσταση είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του αναγνωρισμένου
σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Γυρίστηκε το 1970 και αποτελεί σημείο
καμπής για τον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Η Αναπαράσταση,
αφορά την εργασία αυτή, όχι μόνο σαν έργο του κινηματογράφου, αλλά και
σαν οπτική στον τόπο της Ηπείρου και την κοινωνία της, σαν κοινή αφετηρία
– πρόφαση για τη δημιουργία ενός έργου.
Η ταινία αφορά τον φόνο ενός ξενιτεμένου που γυρνάει στο χωριό του στην
Ήπειρο, από τη γυναίκα του και τον εραστή της. Η υπόθεση της Αναπαράστασης βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που διαδραματίστηκε σε ένα χωριό
στο Ζαγόρι. Ο Αγγελόπουλος θυμάται: «Μια γυναίκα είχε σκοτώσει τον άντρα
της, τον είχε θάψει κι είχε φυτέψει πάνω στον τάφο του κρεμμύδια, φτιάχνοντας έτσι έναν μικρό κήπο, ώστε να μην μπορεί να βρεθεί το πτώμα. Oι ρίζες
των κρεμμυδιών είχαν βλαστήσει μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ένα γεγονός πολύ
σκληρό και πολύ γνωστό μέσα από την ειδησεογραφία των εφημερίδων»
Παρά το ενδιαφέρον που θα μπορούσε να γεννήσει αυτό το ίδιο το γεγονός
του φόνου στο κοινό, ο Αγγελόπουλος επικεντρώνεται στο σασπένς που
πλαισιώνει το γεγονός. Τι το ακολουθεί και πως συνδέονται οι δράστες με
την κοινωνία γύρω τους, πριν αλλά και μετά το έγκλημα. Έτσι η ταινία ξεκινά
με σκηνές από το ίδιο το έγκλημα και συνεχίζει με μια προσπάθεια αναπαράστασης του, μέσω των ανακρίσεων της αστυνομίας και των δημοσιογράφων.
Ένα φιλμ νουάρ εκτός του αστικού περιβάλλοντος, μια ταινία μυστηρίου
που προσπαθεί να αποκαλύψει την κοινωνική βία που οδήγησε στο έγκλημα.
Σε συνέντευξή του, ο Αγγελόπουλος τονίζει ότι με τη ταινία του αυτή ήθελε
να φέρει στην επιφάνεια την εικόνα μιας απωθημένης Ελλάδας, που στα χρόνια της δικτατορίας ειδικά ήταν επιμελώς κρυμμένη. Κάτω από τις λαμπερές
εικόνες της Ακρόπολης τον ήλιο και τη θάλασσα, κρυβόταν το αίσθημα της
ήττας που ζούσε η ελληνική κοινωνία, συγκαλυπτόταν το βάρος και ο φόβος
των εξοριών και των φυλακίσεων. Η ταινία αυτή είναι μια προσπάθεια να
φωτιστεί με ειλικρίνεια το καταγωγικό τοπίο. Ο τρόπος που είναι σκηνοθετη-
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μένη η ταινία, βυθίζει τον θεατή σε εικόνες του τόπου και των ανθρώπων του.
Τρεις «φωνές» αφηγούνται την ταινία αυτή. Η έρευνα του ανακριτή, οι δημοσιογράφοι και ο αφηγητής. Αυτή η τριπλή διαλλακτική συμπληρώνει σιγά
σιγά το παζλ της αναπαράστασης. Ο τόπος της Τυμφαίας, του υποτιθέμενου
χωριού του φονικού, είναι ένας τόπος τσακισμένος από την μετανάστευση,
βυθισμένος στη σιωπή της αναμονής και την αδράνεια. Μια κοινωνία ακινητοποιημένη κάτω από το βάρος ευθυνών και παραδοσιακών αξιών. Αυτή η
συνεχής, σιωπηλή πίεση είναι ίσως που οδήγησε στην έκρηξη του εγκλήματος
και σε κάθε συναισθηματική έκρηξη που διακόπτει την πνιγηρή ατμόσφαιρα
της ταινίας. «Oι γυναίκες που ορμούν πάνω στη φόνισσα ταυτίζονταν απόλυτα
με το ρόλο τους. Για εκείνες ήταν κάτι σημαντικό αυτό που είχε τολμήσει να
κάνει μια γυναίκα και που, κατά βάθος, θα ’θελαν κι αυτές να το ’χουν κάνει:
να μοιχεύσουν, να ’χουν έναν εραστή, έστω κι αν χρειαστεί να δολοφονήσουν
το σύζυγο, που ίσως δούλευε στη Γερμανία, όπως ο σύζυγος της κεντρικής
ηρωίδας. Συμπεριφέρονταν, λοιπόν, σαν να αποτελούσαν μέρος ενός ψυχοδράματος: ήταν τρομερό… δεν μπορούσαμε να τις συγκρατήσουμε (στη
σκηνή όπου ορμάνε στο τζιπ της αστυνομίας που παίρνει τη φόνισσα) ήταν
κάτι παραπάνω από αληθινό»95
Ο Αγγελόπουλος με την Αναπαράσταση δεν αναπαράγει απλά ένα γεγονός,
μια δραματική ιστορία. Πιάνεται από το «σήμερα» και ανασύρει κομμάτια της
ιστορίας και του μύθου, τα ενώνει με το νήμα της αφήγησης και παραθέτει
στοιχεία που υπογραμμίζουν ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η ταινία αυτή είναι μια
πρόταση εναλλακτικής διαχείρισης της κληρονομιάς που έρχεται στα χέρια
ενός δημιουργού, ώστε να φτάσει να διηγηθεί μια αλήθεια.

Προσωπικά σχέδια- σημειώσεις, συνοδεύουν το κείμενο

95 «Al di là del mito: Colloquio con Theodoros Angelopoulos» στο Rivista del cinematografo, τχ 12, Δεκέμβριος 1975
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Το φευγιό
Το Φευγιό του Άρη Καραϊσκάκη, είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ,
γυρισμένο το 1974, με θέμα τον αποχωρισμό των μαστόρων για τον δρόμο
της ξενιτιάς. Πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ είναι πραγματικά μέλη της
κοινότητας από τα μαστοροχώρια, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα έθιμα
της ξενιτιάς και τα αναπαριστούν εδώ για να καταγραφούν από τον σκηνοθέτη. Τα έθιμα του χωρισμού, που έχουν αναλυθεί ήδη στο κεφάλαιο των
τραγουδιών, εδώ αποκτούν μορφή. Το Φευγιό αποτέλεσε σημαντικό εύρημα
και για το εικονογραφικό κομμάτι του έργου.

Πλάνα από το ντοκιμαντέρ
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Ρίζες
Στο πλαίσιο της δημιουργίας που προκύπτει από την παράδοση, εντάσσονται
και έργα από άλλους εκφραστικούς τομείς, όπως θεατρικές παραστάσεις ή
καλλιτεχνικές performances, που βασίζονται σε θέματα παράδοσης για να
δημιουργήσουν κάτι σύγχρονο που φέρνει στην επιφάνεια τις βαθύτερες
αξίες της. Ένα παράδειγμα του 2018, είναι η συμμετοχή της Ελίζας Σόρογκα
στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με τη παράσταση «Ρίζες». Το έργο αυτό
συνδυάζει τη κινηματογραφική με τη σκηνική αφήγηση, αναπτύσσεται γύρω
από το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι και έχει ως επίκεντρο τις ζωές των
γυναικών που εκφράζονται με αυτό. Είναι ένα έργο που ρίχνει φως στην
έμφυλη πλευρά της λαϊκής έκφρασης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον που έχουν οι
Ρίζες είναι ότι ενώ αφορούν ένα παραδοσιακό θέμα, η απόδοσή του επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό σύγχρονων μέσων, αλλά και τεχνικών από άλλα
πολιτισμικά πλαίσια όπως, τον Ιαπωνικής καταγωγής, χορό Butoh. Αυτά τα
στοιχεία, προσαρμοσμένα να υπακούν το θέμα, ενδυναμώνουν το έργο και
το μήνυμα του. Οι Ρίζες έχουν συμμετάσχει και διακριθεί σε πολλά ακόμα
φεστιβάλ μέσα στο 2019, σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας την οικουμενικότητα των θεμάτων της μνήμης και της ταυτότητας.
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Ράλλης Κοψίδης
Ο Ράλλης Κοψίδης ήταν ένα πολυσχιδής δημιουργός που εκφραζόταν με
διάφορα μέσα από εικαστικά μέχρι συγγραφή, από την αγιογραφία μέχρι
την εικονογράφηση, αλλά και την έκδοση κάποιων δικών του βιβλίων και
περιοδικών. Μέσα σε όλη αυτή τη δημιουργική πορεία, στην προσωπική του
γραφή ζυμώθηκαν συμβολισμοί της παράδοσης, ιδιαίτερα της βυζαντινής,
με τις δικές του προσωπικές αναζητήσεις και προέκυψαν έργα μιας νέας εικαστικής γλώσσας.
«Η εικονογραφική πρόταση του Κοψίδη… αποτελεί την πρώτη ίσως σοβαρή απόπειρα
απεγκλωβισμού από την αντιγραφή και άνοιγμα προς μια δημιουργική σχέση με την
εικονογραφική παράδοση»96

Ο Ράλλης Κοψίδης γεννήθηκε στη Λήμνο το 1929. Σπούδασε στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών ζωγραφική και το 1953 άρχισε τη μαθητεία του δίπλα
στον Φώτη Κόντογλου, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά στον τομέα της
αγιογραφίας. Στα πρώτα του έργα η επιρροή του Κόντογλου και του εκφραστικού ύφους της μεταβυζαντινής λαϊκής τέχνης είναι εμφανής. Στα πιο ώριμα
έργα του, από το 1975 μέχρι το 1977, ο Κοψίδης δημιουργεί με το πλέγμα των
συμβολισμών της παράδοσης και τις προσωπικές του βιωματικές εμπειρίες,
σουρεαλιστικά έργα. Εστιάζοντας στα τόπια και την ανθρώπινη φιγούρα,
αλλά και συμβολικά στοιχεία σε αντιθετικές κλίμακες, μοιάζει να δημιουργεί
αφηγηματικές προτάσεις που προέρχονται από τον κόσμο του ονείρου. Τα
προσωπικά του βιώματα ενώνονται με το συλλογικό φαντασιακό και ενίοτε
σύγχρονους προβληματισμούς.
Μια από τις προβληματικές που τον απασχολούν στα τελευταία του έργα
είναι αυτή των σκουπιδιών. Τα σκουπίδια στην ύστερη ζωγραφική του Ράλλη Κοψίδη, συμβολίζουν σκέψεις και αγωνίες για τη σχέση του σύγχρονου
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την περιβαλλοντική καταστροφή.
Με μια φυσικότητα μπλέκει το σκουπίδι, το πεταμένο αντικείμενο, με το
τοπίο, τα λουλούδια, τα αγκάθια την ακτή. (Τα εθνικά μας σκουπίδια, 1984,
λάδι) Είναι πλέον αυτό το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου; Έχει συνηθίσει
αυτού του είδους την υπερπαραγωγή και εγκατάλειψη; Αυτοί είναι κάποιοι
από τους προβληματισμούς που εγείρουν τα έργα του.

96 Γιώργος Δ. Κόρδης , «Σύναξη» τεύχος 099
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Η έκδοση που εικονογραφούσε και στοιχειοθετούσε ο ίδιος.
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Τα εθνικά μας σκουπίδια 1994,λάδι
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Ivan Bilibin
Ο Ιβάν Γιάκοβλεβιτς Μπιλίμπιν είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους Ρώσους
εικονογράφους και σκηνογράφους της αρχής του 20ου αιώνα. Οι εικόνες του
συχνά συνοδεύουν και αναπαριστούν ρωσικά παραμύθια και λαϊκές ιστορίες.
Το χαρακτηριστικό εικονογραφικό ύφος του Μπιλίμπιν χαρακτηρίζεται από
μαξιμαλιστικές εικόνες όπου είναι συνθέσεις πολύπλοκων, αλλά στιλιζαρισμένων στοιχείων από τη ρωσική λαϊκή τέχνη. Το τοπίο στις εικονογραφήσεις του έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμπνευσμένο από τα ορεινά δάση της
Ρωσίας, μοιάζει να ξεχειλίζει από τα όρια της εικόνας. Ακόμα η ενσωμάτωση
παραδοσιακών μοτίβων μέσα και γύρω στις εικόνες του, δένει το ρεαλιστικό
τοπίο με τον συμβολικό και φανταστικό κόσμο των ιστοριών, δημιουργώντας
μια σαγηνευτική και πειστική για τον αναγνώστη ατμόσφαιρα. Αντίστοιχα,
οι ανθρώπινες μορφές, ρεαλιστικές και ντυμένες με κοστούμια τρομερής
λεπτομέρειας και ακρίβειας εντείνουν την ειλικρίνεια και άρα την πιθανότητα
της ύπαρξης του μαγικού κόσμο που δημιουργεί.
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Oda Iselin
Η Oda Iselin είναι μια σύγχρονη καλλιτέχνης από το Όσλο της Νορβηγίας
γεννημένη το 1996. Στα έργα της παρουσιάζονται φανταστικοί κόσμοι που
πρωταγωνιστούν η μαγεία, ο φόβος και η επιθυμία. Συχνά στα έργα της εμφανίζονται χαρακτήρες που μοιάζουν παγιδευμένοι σε μια κατάσταση. Αυτό
γιατί η Iselin και οι χαρακτήρες της παίζουν με τον θεατή το παιχνίδι των
βλεμμάτων. Άλλωτε οι χαρακτήρες, άνθρωποι ή ανθρωπόμορφα ζώα και μυθικά πλάσματα, κοιτάνε τον θεατή στα μάτια, σαν να είναι συνειδητά όντα,
που έχουν γνώση της κατάστασης τους, μη μπορώντας να την αλλάξουν.
Κάποιες άλλες φορές βρίσκονται σε πλήρη έκθεση με τα γυμνά τους σώματα
είτε σε γαλήνιες, είτε σε παράξενες στιγμές. Έτσι τα έργα της αποπνέουν
μια τρυφερότητα, έναν απαλό ρομαντισμό αλλά και μια άγρια σεξουαλική
ορμή. Επίσης, παρουσιάζοντας πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο ευάλωτα
αντρικά σώματα και ισχυρές θηλυκότητες, ανατρέπει τα στερεότυπα μιας
παραδοσιακής προσέγγισης του χώρου του μύθου.
Ένα ακόμα στοιχείο που χρησιμοποιεί πολύ και παραπέμπει σε λαϊκές τέχνες
από όλο τον κόσμο, αλλά και το μέσο των κόμικ, είναι η παράθεση πολλαπλών εικόνων πάνω σε μια. Όπως σε παραδοσιακά εργόχειρα, ή τα πάνελ των
κόμικ, πλαίσια υποδιαιρούν την συνολική εικόνα ή εμφανίζονται σε σημεία
της σύνθεσης. Η διακόσμηση μπλέκεται με το περιεχόμενο. Τα περιρρέοντα
σύμβολα υπογραμμίζουν τη κεντρική σκηνή δράσης, ενώ από ένα μικρό παραθυράκι κάτι καινούργιο ξεπροβάλει να περιπαίξει τον θεατή. Τα όρια, αν
και στη σύνθεση είναι πολύ καθορισμένα, μεταξύ των συνειρμών χάνονται. Το
πραγματικό με το φανταστικό μπλέκονται. Αυτή η αντιπαράθεση βυθίζει τον
θεατή σε μια ονειρική κατάσταση. Καθώς το υποσυνείδητο της δημιουργού
βγαίνει στην επιφάνεια, τα γαλήνια παραμυθένια τοπία, χρωματίζονται με
έναν ζοφερό φόβο. Σχεδόν πάντα, όσο ο θεατής βυθίζεται στο όνειρο, αυτό
μετατρέπεται σε εφιάλτη.
Το έργο της Oda Iselin έχει κάποιες ομοιότητες με αυτό του Μπιλίμπιν. Οι
ομοιότητες αυτές είναι η κυριαρχία του φυσικού τοπίου, μια στυλιζαρισμένη
νατουραλιστική απόδοση του φανταστικού και η ταυτόχρονη παράθεση
πολλαπλών εικόνων και μοτίβων. Η Iselin όμως παρουσιάζει στο κοινό σκηνές από το δικό της φαντασιακό κόσμο, ενώ ο Μπιλίμπιν από το συλλογικό
φαντασιακό. Ουσιαστικά η Iselin αψηφά και ανατρέπει τους συμβολισμούς
του συλλογικού φαντασιακού, ενώ ο Μπιλίμπιν τους αγκαλίαζει και επιδιώκει
την ανάδειξή τους.
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Η μάγισσα του Eggers
Η Μάγισσα είναι μια ιδιαίτερη ταινία τρόμου, γραμμένη και σκηνοθετημένη
από τον Robert Eggers το 2015. Ο αρχικός τίτλος, The Witch: A New-England
Folktale, είναι πολύ σαφής για τις προθέσεις του δημιουργού, ο θεατής όμως
ίσως δε το περιμένει. Η ιστορία της μάγισσας διαδραματίζεται στις αρχές
του 17ου αιώνα, στον Νέο κόσμο. Μια οικογένεια πουριτανών χριστιανών,
αποκομμένοι από την κοινότητα τους, ξεκινούν τον δικό τους οικογενειακό
παράδεισο, σε ένα ξέφωτο στη μέση ενός σκοτεινού δάσους, που κρύβει το
κακό. Μάγισσες κατοικούν σε αυτά τα δάση. Έτσι η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη μαζί τους. Στη πραγματικότητα όμως το κακό έχει ριζώσει και μέσα
τους, στην ίδια την οικογένεια.
Η αφήγηση είναι ένα καθαρόαιμο folktale της ύστερης μεσαιωνικής κοινωνίας
και πως έβλεπαν οι άνθρωποι της κοινωνίας αυτής τον κόσμο. Ό,τι συμβαίνει
στη ταινία είναι κυριολεκτικό, είναι απτό, η μάγισσα είναι στ’ αλήθεια στο
δάσος. Επειδή το Κακό στην ιστορία αυτή έχει αληθινή υπόσταση, αιτιολογείται απόλυτα ο θρησκευτικός ζήλος της οικογένειας. Η πίστη τους είναι
η μόνη σανίδα σωτηρίας. Ο θεατής συμμετέχει στο δράμα της οικογένειας
χωρίς να τον ξενίζει η θρησκοληψία της. Τα κίνητρα και η κοσμοθεωρία των
χαρακτήρων είναι πλήρως αληθοφανή λόγω της σωστής αναπαράστασης
του πνεύματος της εποχής.
Οπτικά η Μάγισσα είναι σαν ένας ζωντανός πίνακας ζωγραφικής, άλλοτε
του Γκόγια άλλοτε του Νταβίντσι. Φρικιαστικές φιγούρες μαγισσών, σε πανέμορφα δάση. Αθώα χλωμά πρόσωπα, σε σκοτεινούς αχυρώνες. Το κάθε
πλάνο έχει φοβερές αντιθέσεις, μισό βουτηγμένο στο σκοτάδι, μισό στο φως,
η φωτογραφία μοιάζει σαν κιαροσκούρο. Ίσως, ό,τι πιο κοντά στη ρεαλιστική
απεικόνιση του ντοκιμαντέρ μπορεί να είχαν οι άνθρωποι του 17ου αιώνα.
Σίγουρα μια κοινώς αντιληπτή, οπτική αναφορά για την εποχή. Με αυτόν
τον τρόπο, βοηθάει στην απόδοση της ατμόσφαιρας και μεταφέρει τον θεατή, σαν παρατηρητή εκεί. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στην ταινία που
βοηθούν στο πειστικό «πλάσιμο» του κόσμου της Μάγισσας. Από τη γλώσσα
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που μιλάνε οι ηθοποιοί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στα σκηνικά και
τα κοστούμια. Ο Eggers για να δημιουργήσει αυτή την ταινία μελέτησε για
χρόνια την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο στην Αμερική, την τρέλα γύρω
από τα κυνήγια μαγισσών, ακόμα και το κίνημα του Καλβινισμού.
Ο Eggers προσεγγίζει το θέμα σχεδόν σαν ντοκιμαντέρ, αρκετά εθνογραφικά.
Αφήνει το θεατή να παρατηρήσει τον κόσμο της ταινίας από κοντά, αλλά
χωρίς να τον καθοδηγεί, μοιάζει σαν απλώς να καταγράφει. Ακόμα και το
θέμα της πίστης, δε το διαχειρίζεται με τη ματιά ενός σύγχρονου ανθρώπου.
Οι χαρακτήρες δεν είναι μαριονέτες στα χέρια του δημιουργού για ηθικοπλαστικές παρατηρήσεις. Τους παρουσιάζει σαν άτομα με τις δικές τους επιλογές
και τις συνέπειες τους. Μια μεγάλη θεματική που αναπτύσσεται στη ταινία
στον αντίποδα της τυφλής πίστης, είναι η απόδραση από την καταπίεση της.
Για όλους τους χαρακτήρες εκτός από τη πρωταγωνίστρια, αυτή η αντίφαση
τους λυγίζει, παραδίδονται στο κακό και καταλήγουν στο θάνατο. Αντί να
μετατρέψουν τη πίστη τους στο Θεό, σε πίστη του ενός για τον άλλο, ο θεατής
τους βλέπει να βυθίζονται ακόμα πιο πολύ στα πάθη τους, στα δικά τους
σκοτάδια. Η πρωταγωνίστρια, προσπαθώντας και εκείνη να αποδράσει από
αυτή τη ζωή και να ζήσει πλουσιοπάροχα, όπως της τάζει ο ίδιος ο σατανάς,
αποδέχεται τη ζωή της μάγισσας. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ο Eggers
δε καταδεικνύει ούτε τη μάγισσα, ούτε τον χριστιανισμό υπεύθυνο για τη
κατάσταση της οικογένειας, αλλά τα δικά τους ελαττώματα, που είναι πολύ
περήφανοι για να τα αντιμετωπίσουν.
Η οικογένεια των πιστών αποτελείται από τους γονείς, την πρωτότοκη και
σε ηλικία γάμου κόρη Thomasin, που είναι και η πρωταγωνίστρια, τον μεγαλύτερο γιό Caleb και τα δύο μικρότερα παιδιά, τα δίδυμα, Mercy και Jonas.
Στην αρχή της ταινίας μας αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας της Thomasin, σε
μια σκηνή όπου προσεύχεται μόνη της. Ζητάει από τον Θεό συγχώρεση για
τις αμαρτίες της, όπως λέει έχει παραβιάσει όλες του τις εντολές. Παρουσιάζει
την αδυναμία της και την ανασφάλεια της σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη
της οικογένειας που μοιάζουν ακλόνητα και καθαρά. Ειδικά οι γονείς είναι
γεμάτοι σκληρή περηφάνια και κυριολεκτικά τυφλή πίστη. Η Thomasin είναι
διαφορετική. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιείται και η ταινία και δίνει μια
φρέσκια ματιά σε μια κατά τα άλλα παραδοσιακή φόρμα. Στο επίκεντρο της
ιστορίας είναι ένα νεαρό κορίτσι που προσπαθεί να βρει τη θέση του στον
κόσμο, χωρίς να χάσει τον εαυτό της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από τους γύρω
της και έτσι πυροδοτείτε η παράνοια. Σε όλες τις δυσκολίες που εμφανίζονται
στην οικογένεια, η Thomasin είναι το εξιλαστήριο θύμα. Μοιάζει η ενηλικίωσή
της να «απειλεί» τον τρόπο ζωής, την αγνότητα και την πίστη της οικογένειάς
της. Έτσι τελικά ο χαρακτήρας της θα ολοκληρωθεί με το να αποδεχτεί τον
ρόλο που όλοι γύρω της μοιάζουν να θέλουν να της προσδώσουν. Θα δεχτεί
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τη μόνη ευκαιρία να αποκτήσει αυτά που θέλει και θα γίνει μάγισσα. Πως
θα μπορούσε αλλιώς μια νεαρή γυναίκα εκείνης της εποχής να αναζητήσει
δύναμη, κάποιου είδους εξουσία και ελευθερία, χωρίς να γίνει η μάγισσα;
Ακόμα και αν η Μάγισσα πρόκειται για μια ιστορία συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου, για ανθρώπους με συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, είναι ένα έργο σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό. Προτάσσει νέους τρόπους να παρουσιαστούν παλιές ιστορίες που περιγράφουν τα αρχέγονα θέματα της πάλης του
καλού με το κακό που πάντα θα έχουν μέσα τους οι άνθρωποι. Και όταν τελικά
το κακό νικάει, θα προκύπτουν υπέροχες ιστορίες φρίκης σαν τη Μάγισσα.
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ΤΟ ΜΈΣΟ ΤΩΝ
ΚΌΜΙΚΣ
Όπως η λαϊκή τέχνη, έτσι και τα κόμικς, δεν άνηκαν στον χώρο της υψηλής
τέχνης, ούτε σαν εικαστική τέχνη, πόσο μάλλον σαν λογοτεχνία. Με την
είσοδο στον μεταμοντερνισμό, όταν το υψηλό και το χαμηλό άρχισαν να
τροφοδοτούν το ένα το άλλο, τα κόμικς άρχισαν να αποκτούν τη δική τους
θέση ανάμεσα στα εκφραστικά, αφηγηματικά μέσα. Αρκετά απενοχοποιημένα
πλέον, τα κόμικς αποτελούν ένα αυτοδύναμο πεδίο μελέτης που μπορεί να
εξεταστεί διεπιστημονικά, από θεωρητικούς της λογοτεχνίας, της εικόνας
αλλά και των πολιτισμικών σπουδών, εξετάζοντας τη σημειολογική τους
πλευρά. Η φύση των κόμικς επιτάσσει να διαβάζονται διαισθητικά, σχεδόν
ενστικτωδώς. Το μέσο αυτό, το χαρακτηρίζει μια αβίαστη αμεσότητα. Έτσι
συχνά οι πνευματικές διεργασίες που το συντελούν και που είναι ικανό να
απαιτεί, μένουν απαρατήρητες. Η πολυπλοκότητα του μέσου γίνεται πιο ορατή, όταν επιχειρείται ένας ακριβής ορισμός του. Από την πρώτη διατύπωση
του Will Eisner, “sequential art”97, μέχρι σήμερα, πολλοί έχουν προσπαθήσει
να ορίσουν τι είναι κόμικς και πως αποδίδεται εικονογραφικά η αφήγηση.
Μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθετήσεις, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και για
δημιουργούς κόμικς, είναι το βιβλίο του Scott McCloud, Understanding
Comics.98 Στο βιβλίο αυτό ο McCloud, αναπτύσσει ένα είδος οπτικού λεξι97 Το βιβλίο “ Comics and Sequential Art” από τον Will Eisner του 1985, θεωρείται ότι οδήγησε στη δημιουργία του
κλάδου της θεωρίας των κόμικς.

98 McCloud, Scott, Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Harper Collins & Kitchen Sink Press. 1994.

Έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά: « Scott McCloud, Κατανοώντας τα Κόμικς: η αόρατη τέχνη», μετ.: Νίκος Καμπουρόπουλος, εκδ.Webcomics 2014
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λογίου για τη φύση των κόμικς, με την ειδοποιό διαφορά από άλλα θεωρητικά
κείμενα, ότι το ίδιο το βιβλίο είναι ένα graphic novel. Ίσως και αυτός είναι ένας
από τους λόγους όπου το βιβλίο αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο και στο ευρύ
κοινό. Το βιβλίο ξεκινάει με τον ορισμό των κόμικ ως «Παρακείμενες σχεδιασμένες και άλλες εικόνες σε εσκεμμένη διαδοχή, με σκοπό να μεταβιβάσουν
πληροφορίες και/ή να παράγουν μια αισθητική αντίδραση στον θεατή»99.
Μέσα από ιστορικά παραδείγματα, αναδεικνύει το ζήτημα της γενεαλογίας
των κόμικς, αλλά και τι αποτελεί το λεξιλόγιο του μέσου. Για να περιγράψει
τους βαθμούς αφαιρετικής απεικόνισης με τους οποίους εκφράζεται το μέσο των κόμικς, παρουσιάζει ένα διάγραμμα-χάρτη με τις διαβαθμίσεις τους.
Στο σημείο αυτό σχολιάζει το εικονογραφικό στιλ και πως αυτό αποτελεί
συνειδητή επιλογή καθώς και τι σκοπούς εξυπηρετεί. Έτσι καταλήγει ότι
η «εικονογραφία»100 αποτελεί το λεξιλόγιο των κόμικ. Στη συνέχεια με τη
χρήση των κανόνων οπτικής σύνταξης της θεωρίας Gestalt, αναπτύσσει
κάποιες ιδέες γύρω από την αναπαράσταση του χρόνου στα κόμικς και τη
δημιουργία «μεταβάσεων»101 και νοημάτων στο μυαλό του αναγνώστη, “The
comics creator asks us to join in a silent dance of the seen and the unseen”102 .
Ποιό συγκεκριμένα για τον Mccloud πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η «αρχή
της τελείωσης»103. Αν η εικονογραφία είναι το λεξιλόγιο, τότε η αρχής της
τελείωσης είναι η γραμματική και τα κόμικς μπορούν να αποτελέσουν μια
ξεχωριστή γλώσσα104 .
Πάνω στις σκέψεις του Mccloud, έχουν βασιστεί πολλαπλές μελέτες που
σχετίζουν τη γλωσσολογία με τη θεωρία των κόμικς. Παράλληλα όμως,
ένα μέρος της κοινότητας των θεωρητικών των κόμικς, υποστηρίζει ότι το
Understanding Comics δεν πληροί ακαδημαϊκά κριτήρια. Ίσως ένα σημείο που
μπορεί να φαίνεται αυτό, βρίσκεται ακριβώς στην καταγωγή που προσδίδει ο
McCloud στα κόμικς, στο έκτο κεφάλαιο “Show and Tell”. Στο κεφάλαιο αυτό
περιγράφει τη σχέση εικόνας και γραπτού λόγου. Ο McCloud περιγράφει μια
υπεραπλουστευμένη ιστορία της γραφής, όπου οι λέξεις προέρχονται από τις
εικόνες και στην πορεία των χρόνων έχουν αποσχιστεί τελείως, δημιουργώντας άλλα εκφραστικά μέσα, για να συναντηθούν ύστερα και πάλι στο μέσο
των κόμικ. Αυτό όμως δεν είναι κάτι δεδομένο, όπως ίσως παρουσιάζεται.
Η σχέση εικόνας και γραφής είναι πιο περίπλοκη. Πέρα από την ενστικτώδη
αποτύπωση του κόσμου γύρω μας, και μέσα μας, εικονογραφικά105, υπάρχει
99 Από την ελληνική μετάφραση του Νίκος Καμπουρόπουλου για τις εκδόσεις Webcomics.
100 Iconography, όπως εμφανίζεται στο Understanding Comics
101 Transitions, όπως εμφανίζεται στο Understanding Comics. Ένας αρκετά κινηματογραφικός όρος.
102 Mccloud, Understanding Comics, p. 92
103 Closure, όπως εμφανίζεται στο Understanding Comics
104 Neil Cohn, Comics, Linguistics, and Visual Language: The past and future of a field
105 Ίσως κάποιας μορφής χάρτης ήταν αυτό που σαν επικοινωνιακό εργαλείο προϋπήρχε της γραφής παρά οι ιερο-
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και η έμφυτη επικοινωνία μέσω των ήχων και των κινήσεων. Ένα στοιχείο
που ο McCloud δεν λαμβάνει υπόψιν του είναι ο ρόλος της προφορικής επικοινωνίας, που ενυπάρχει και στην οπτική αποτύπωση της γλώσσας106. Παρά
τις κριτικές, οι βάσεις που θέτει ο McCloud για την κατανόηση και ανάλυση
των κόμικς είναι πολύ ισχυρές, καθώς σχεδόν σε όλες τις σύγχρονες μελέτες
της θεωρίας των κόμικς, το Understanding Comics είναι από τις κυρίαρχες
αναφορές. Ακόμα και για την παρούσα εργασία πολλά από τα αναλυτικά
εργαλεία που προτείνει για την κατανόηση του ρυθμού της αφήγησης, αλλά
και τη σχέση μεταξύ δημιουργού και αναγνώστη107, χρησιμοποιούνται για
την εκτίμηση έργων-παραδειγμάτων (Case-studies).
Ένας άλλος ορισμός της έννοιας «κόμικς», είναι αυτός του θεωρητικού των
κόμικς Thierry Groensteen στο βιβλίο του, System of comics. Ο Groensteen
προσεγγίζει τα κόμικς από το πεδίο της σημειολογίας. Ξεκινώντας το βιβλίο, δίνεται αμέσως η εντύπωση της δυσκολίας του ορισμού των κόμικ. Ο
Groensteen αναλύει ορισμούς που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν, δεικτικός
στις ελλείψεις και κρατώντας ωφέλιμα στοιχεία, καταλήγει στο δικό του
συμπέρασμα. Σε αντίθεση με τον McCloud, η προσέγγιση του Groensteen
δεν επικεντρώνεται στη διαδοχικότητα των εικόνων, αλλά στην συνύπαρξή
τους και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους. “..One must recognize
the relational play of a plurality of interdependent images as the unique
ontological foundation of comics.”108 Δηλαδή, αυτές οι αλληλεξαρτώμενες
εικόνες που υπάρχουν στα κόμικς, έχουν μια διττή λειτουργία. Μπορούν να
διαβαστούν ανεξάρτητα, αλλά και σε εικαστικό και σημειολογικό διάλογο
με το πλαίσιο τους, στη περίπτωση των έντυπων κόμικς, τόσο τη σελίδα όσο
και το υπόλοιπο έντυπο. Έτσι ο Groensteen φτάνει στην παρουσίαση του
συστήματος των κόμικς.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα άποψη, είναι του γνωσιακού επιστήμονα και θεωρητικού των κόμικς, Neil Cohn, στην εργασία του Comics, Linguistics,
and Visual Language: The past and future of a field. Και οι δύο ορισμοί που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, μοιάζουν να πέφτουν σε μια παγίδα της φόρμας.
Τόσο ο McCloud, όσο και ο Groensteen, δεν διαχωρίζουν τα δομικά στοιχεία
του μέσου, όπως την σύνταξη των εικόνων, από τον ρόλο των κόμικς σαν
κοινωνικοπολιτισμικά αντικείμενα. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί προσπαθούν
να συμπεριλάβουν μέσα στον όρο “κόμικς” διάφορα πιθανά ιστορικά παρατελεστικές λιθογραφίες – εικόνες. Ο χαρτογράφος Erwin Raisz (1948) αναφέρει ότι πολλοί εξερευνητές σε διάφορα
σημεία της γης, όταν ζητούσαν από ιθαγενείς να περιγράψουν μια διαδρομή, η συνήθης αντίδραση ήταν να χαράξουν
με ξύλο το σκίτσο της στο έδαφος και να προσθέσουν πετραδάκια και κλαδιά για να δείξουν τις θέσεις.

106 Dylan Horrocks, Inventing comics, Comics Journal, 2001
107 Συσχέτιση και με το Ethos, σύμφωνα με τους Kostelnick & Roberts στο Designing Visual Language: Strategies for

Professional Communicators.

108 Thierry Groensteen, System of comics, σελ. 29
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δείγματα, όπως την ταπισερί της Μπαγιέ109. Από τη μια αυτή η άσκηση, να
εντάσσει κανείς στο πλαίσιο των κόμικ, διάφορα αντικείμενα ή έργα τέχνης
που πληρούν τα κριτήρια των διαδοχικών εικόνων που μεταφέρουν ένα μήνυμα, μπορεί να επιφέρει ενδιαφέροντα δημιουργικά συμπεράσματα και να
διευρύνει τις δημιουργικές δυνατότητες ενός δημιουργού κόμικς. Από την
άλλη όμως, όπως τονίζει και ο Neil Cohn, δεν είναι δόκιμο να μπαίνουν στο
ίδιο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της σύγχρονης αντίληψης των κόμικς.
Αναγνωρίζοντας όμως τις φορμαλιστικές συνδέσεις, ο Neil Cohn, προτείνει,
τα κόμικς σαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί μια “οπτική γλώσσα”
συνδυαστικά με το κείμενο.
Οι μελέτες στο μέσο του κόμικς, για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, διερευνήθηκαν σε σχέση με 5 άξονες:
1ον την φόρμα του μέσου, για να προκύψει ένα νέο έργο.
2ον τη σημειολογική φύση του μέσου των κόμικς, για να αναλυθούν βαθύτερα, έργα κόμικς ως case studies.
3ον τη λογοτεχνική και ποιητική τους φύση, για να συμβαδίσει με την ποιητική γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών, ώστε οι συμβολισμοί της παράδοσης
να χρησιμοποιηθούν στην εικονοποιία.
4ον η ανοιχτή ερμηνεία του θεατή, για τις εικόνες και τα μηνύματα που προκύπτουν.

109 Bayeux Tapestry. Το έργο αυτό ο McCloud το χαρακτηρίζει σαν κόμικς στο Understanding Comics, σελ.12 Αντίστοιχα ο Groensteen παραδέχεται στη σελίδα 29 του System of comics, ότι με τον ορισμό του, το έργο αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί κάτω από τον όρο κόμικς.
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Hellboy: Το folklore στα κόμικς
Το Hellboy, είναι μια σειρά μεταφυσικών διηγήσεων στη μορφή graphic novel.
Ο αναγνώστης ακολουθεί τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή, του μισού δαίμονα, μισού ανθρώπου, πράκτορα του γραφείου μεταφυσικής έρευνας και
άμυνας110, εν ονόματι Hellboy, σε έναν κόσμο όπου πλάσματα αρχαίων μύθων,
παραμονεύουν στις σκιές του σύγχρονου κόσμου.
Η σειρά αυτή, είναι εξ ολοκλήρου δημιούργημα του Mike Mignola, πρωτοεκδόθηκε το 1994 σε ενιαίο τόμο και έχουν γυριστεί βάση αυτού, τρεις ταινίες.
Ο Mike Mignola είναι ένας διακεκριμένος Αμερικανός σχεδιαστής κόμικ,
ενεργός από το 1982. Το Hellboy, γεννήθηκε από την ανάγκη του Mignola
να δημιουργήσει ένα σύμπαν που θα εκφράζει δημιουργικά αγαπημένα του
θέματα. Πιο συγκεκριμένα ιστορίες φαντασμάτων, τρομαχτικά παραμύθια,
γοτθικούς μύθους, και πολλές άλλες αναφορές, που βρίσκονται να ισορροπούν σε όλο του το έργο και τελικά να δημιουργούν κάτι μοναδικό. Ο οδηγός
του αναγνώστη στο σύμπαν αυτό είναι ο πρωταγωνιστής, ο Hellboy. Η δημιουργία του χαρακτήρα, προέκυψε οργανικά στον Mignola, και όσο διαβάζει
κανείς τα κόμικ, βλέπει πόσο ενσαρκώνει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Είναι
ένα τρομαχτικό πλάσμα που έχει έρθει από την κόλαση σε μια αποκρυφιστική
τελετή των ναζί, και όμως το όνομά του μοιάζει με ένα κακόγουστο αστείο.
Αμέσως ο αναγνώστης μπαίνει στο κλίμα των διηγήσεων. Λυρικές, σκοτεινές
ιστορίες με μια pulp αίσθηση χιούμορ να τις εξισορροπεί.
Η ιστορία του σύμπαντος του Mignola έχει πολλές αφετηρίες, η αρχή της
ιστορίας του ήρωα όμως, φαίνεται να ξεκινάει όταν οι ναζί, σε μια απέλπιδα
προσπάθεια να κερδίσουν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πραγματοποιούν
μια τελετή όπου επικαλούνται τις σκοτεινές δυνάμεις. Η ομάδα του BPRD
110 B.P.R.D. είναι τα αρχικά για το «Bureau for Paranormal Research and Defense», τον οργανισμό που στο σύμπαν
του Hellboy, είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση αποκρυφισμού, μεταφυσικών και υπερφυσικών γεγονότων και την
άμυνα εναντίων τους.
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βρίσκεται εκεί να τους σταματήσει, αλλά αποτυγχάνει και έτσι εμφανίζεται
ένας δαίμονας από τη κόλαση. Μόνο που ο δαίμονας είναι ένα μικρό αγόρι.
Ενώ οι ναζί έχουν ηττηθεί, η ομάδα του BPRD δε ξέρει τι να κάνει με το αγόρι
από την κόλαση. Ένα μέλος της ομάδας, ο Καθηγητής Μπρουμ θα τους πείσει
να το υιοθετήσει και τελικά μεγαλώνει τον Hellboy σαν γιό του, εμφυσώντας
του τις αξίες ενός υποδειγματικού πράκτορα του καλού. Μεγαλώνοντας και
όσο ταξιδεύει τον κόσμο σε απόκρυφες αποστολές, ο Hellboy μαθαίνει ότι οι
πραγματικοί του γονείς είναι ένας διάβολος και μια μάγισσα, ενώ μια αρχαία
προφητεία τον ορίζει ως αυτόν που θα φέρει το τέλος του κόσμου. Με το
πέρας της σειράς και τα ταξίδια του πρωταγωνιστή, αποκαλύπτεται στον
αναγνώστη ότι η ιστορία αυτή, αφορά έναν ήρωα που συνεχώς απορρίπτει τη
μοίρα του και τις προσδοκίες των γύρω του, προσπαθώντας να ανακαλύψει
τον εαυτό του.
Μέσα στην εικοσαετία που ο Mignola έχει αναπτύξει τον χαρακτήρα του
Hellboy, έχει δημιουργήσει και ένα πολύ πλούσιο μυθικό κόσμο. Όπως και
στην Οδύσσεια, ακολουθώντας τη περιπλάνηση του ήρωα σε ένα φανταστικό τοπίο, ο αναγνώστης συναντά τα τρομερά ή υπέροχα πλάσματα που το
κατοικούν και τα μυστήρια που τα περιβάλλουν. Για τον Hellboy, οι συναντήσεις αυτές είναι κάτι το συνηθισμένο, τις περιμένει, για τον αναγνώστη
είναι πρωτόγνωρες και συναρπαστικές. Μέσα από τις περιπέτειες του ήρωα
λοιπόν, ο αναγνώστης παίρνει την αίσθηση ενός συμπαγούς κόσμου που όμως
τα όρια του επεκτείνονται κάθε φορά, όπως και η εμβάθυνση στον κεντρικό
χαρακτήρα. Ένα καλό παράδειγμα για τη δύναμη της αφήγηση του Mignola,
το πως λαογραφικά στοιχεία πλέκονται σ’ αυτήν και την συνεχή διαμάχη φως
- σκότος που κυριαρχεί σε όλη τη σειρά, είναι το εικονογραφημένο διήγημα
“The Corpse”.
Το Πτώμα111 διαδραματίζεται στην Ιρλανδική ύπαιθρο του 1959. O Mignola
έχει βρει έναν πολύ έξυπνο τρόπο να περιλαμβάνει στις ιστορίες του τα αγαπημένα του θέματα και να εντείνει την ατμόσφαιρα και τη φωνή της αφήγησης. Οι περισσότερες ιστορίες του Hellboy διαδραματίζονται στη σύγχρονη
εποχή, αλλά έξω από τις πόλεις, συνήθως στην ύπαιθρο ή σε αρχαιολογικούς
χώρους, όπου και στη πραγματικότητα, κατοικούν οι απόηχοι άλλων εποχών.
Στο Πτώμα Ο Hellboy έχει αναλάβει μια υπόθεση όπου ένα ζευγάρι Ιρλανδών ισχυρίζεται ότι το μωρό τους, η Άλις, έχει κλαπεί και αντικατασταθεί
από νεραΐδες. Ο ήρωας με ευκολία αποκαλύπτει τη πραγματική φύση της
μεταμορφωμένης νεράιδας, όμως για να φέρει πίσω το μωρό, πρέπει να ολοκληρώσει μια αποστολή για τις νεράιδες. Οι νεραΐδες του ζητούν να πάρει
το ζωντανό πτώμα του Tam o’clannie και να το θάψει σε άγιο έδαφος πριν
ξημερώσει, αλλιώς δε θα του δώσουν την μικρή. O Mignola χρησιμοποιεί αυτό
111 «Το πτώμα» είναι ελεύθερη μετάφραση του τίτλου του διηγήματος “The Corpse”, Mike Mignola, Dark Horse, 2004
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το σκεύασμα για να προχωρήσει γρήγορα τη πλοκή. Ο Hellboy με το πτώμα
στη πλάτη, επισκέπτεται τέσσερα διαφορετικά σημεία ταφής με απρόοπτα
επεισόδια στο κάθε ένα.
Η ιστορία αυτή βασίζεται αρκετά στο ιρλανδικό παραδοσιακό αφήγημα
“Teig O’ Kane and the Corpse”112 με κάποια επιπλέον λαογραφικά στοιχεία,
πιο μικρά, κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Η αρχική ιστορία παρακολουθεί
έναν νεαρό άνδρα που είναι επίσης αναγκασμένος να μεταφέρει ένα ζωντανό
πτώμα στη πλάτη του με στόχο να τον θάψει σε χριστιανικό έδαφος. Χωρίς
τύχη περιφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο. Πουθενά δεν υπάρχει χώρος
για ένα ακόμα σώμα, οι ανήσυχοι νεκροί τους διώχνουν. Ο Teig O’ Kane στο
τέλος της ιστορίας του, έχει αλλάξει. Αντίθετα ο Hellboy, έχει ως στόχο τη
διάσωση του κοριτσιού. Παρά τα εμπόδια, πετυχαίνει τον στόχο του και σε
αυτή τη μικρή ιστορία της σειράς δεν υπόκειται σε κάποια αλλαγή. Όμως,
οι προσωπικές του επιλογές κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας θα τον
στοιχειώσουν αργότερα στη μεγαλύτερη, συνολική πλοκή των κόμικ.
O Mignola προσαρμόζει συχνά μύθους και λαϊκές ιστορίες όπως του “Teig O’
Kane. Οι πολλαπλές πολιτισμικές αναφορές δένονται με επιτυχία και μέσω
του ενιαίου οπτικού ύφους. Παράλληλα ένας σύγχρονος στη συμπεριφορά
Hellboy, πολύ συχνά «μπαίνει» στα λαογραφικά αφηγήματα και τα αποδομεί,
τα φέρνει στο σήμερα. Για παράδειγμα, όταν του επιτίθεται ένα τέρας με τη
μορφή γιγάντιου γουρουνιού, η απάντηση του είναι ένα “ah jeez!”. Με το
κόμικ ως μέσο, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτονται επιτυχημένα και τίποτα
δε βγάζει τον αναγνώστη από την ατμόσφαιρα της αφήγησης που παραμένει
να στοιχειώνει και να γοητεύει.
Η δομή του Πτώματος μοιάζει να είναι χωρισμένη σε μικρά επεισόδια, καθώς
κάθε δύο σελίδες, η αφήγηση κορυφώνεται και ο αναγνώστης γυρνά με αγωνία την επόμενη σελίδα. Από τον κάθε τόπο ταφής που περνούν και βίαια τα
άλλα πτώματα τους διώχνουν, μέχρι την τελευταία στιγμή, η αφήγηση έχει
μικρές κορυφώσεις και ενδιαφέρουσες σκηνές δράσης. Ακόμα και όταν ο
Hellboy καταφέρνει να βρει κατάλληλο τόπο ταφής λίγο πριν το ξημέρωμα,
εμφανίζεται ένα γουρούνι τέρας, υποκινούμενο από την νεραΐδα που ξεσκέπασε στην αρχή της ιστορίας. Με αναπάντεχο και αστείο τρόπο, το τέρας θα
κατασπαράξει τη νεραΐδα και μετά θα συνεχίσει την επίθεση ενάντια στον
Hellboy. Εκείνος όμως έχει τη λύση στο τσεπάκι του. Ένα φυλαχτό που θα
μικρύνει το τέρας σε ένα ανίκανο μικρό γουρούνι. Ενώ η δράση είναι έντονη,
ο Mignola την αποδίδει με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης ποτέ δε χάνει
τη ροή των γεγονότων. Ποτέ δε ξεπερνάει τη γραμμή της δράσης, δηλαδή
112 Teig O’Kane and the Corpse, Translated from the Irish, By Dr DOUGLAS HYDE, Rhys, Ernest, ed. (1859–1946).
The Haunters and the Haunted. 1921, https://www.bartleby.com/166/5.html
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όσο «δέρνει» ο πρωταγωνιστής, πάντα βρίσκεται στη σωστή θέση, ώστε ο
αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει τι συμβαίνει, να τοποθετήσει
τους χαρακτήρες στον χώρο και να τους συσχετίσει μεταξύ τους. Έτσι είτε
το «πλάνο» είναι μακρινό, είτε κοντινό, πάντα ξέρει ο αναγνώστης που βρίσκονται και μπορεί να τους ακολουθεί.
Πέρα από τη γραμμή δράσης, ο Mignola καταφέρνει να δημιουργήσει ένα
γρήγορο ρυθμό με τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δράση στα πάνελ. Η παραπάνω σελίδα είναι ένα παράδειγμα για το πως δημιουργεί ένα μικρό αυτοτελές
επεισόδιο σε πέντε μόνο πάνελ. Στα δύο πρώτα πάνελ, ο ήρωας χάνει, και η
αίσθηση του ζουμ που προκύπτει από το πάνελ ένα μέχρι το πάνελ τέσσερα,
κάνει τον αναγνώστη να νιώθει μια κορύφωση, με το κράτημα του μενταγιόν
ήδη διαισθάνεται ότι θα συμβεί μια ανατροπή. Αυτή η κορύφωση, από το πιο
γενικό πλάνο στη λεπτομέρεια, είναι αποτέλεσμα μιας παύσης, στα μικρά
αλλά θαυματουργά πάνελ τρία και τέσσερα. Σε αυτό το πάνελ, το μυαλό
του αναγνώστη κάνει μια μικρή στάση, ο Mignola το υπογραμμίζει αυτό με
την έλλειψη ήχου και το μεγάλο “WAMM” που την ακολουθεί στο πέμπτο
πάνελ. Η ανατροπή γίνεται, ο ήρωας παίρνει το πάνω χέρι με μια γροθιά, και
ο αναγνώστης χαίρεται μαζί του, “That’s working”.
Τελικά, ο Hellboy θα νικήσει το τέρας, θα καταφέρει να θάψει το πτώμα λίγο
πριν χαράξει, και το μόνο που μένει είναι να επιστρέψει το κοριτσάκι στην
οικογένειά του.
Ενώ ξημερώνει, ο ήρωας ζητάει από τις νεραΐδες να κρατήσουν την υπόσχεσή
τους και να του δώσουν το μωρό. Ένα ξωτικό του αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο της απαγωγής της μικρής Alice. Το είδος τους κινδυνεύει να
εξαφανιστεί για πάντα, θα την έκαναν μια από αυτούς σαν τελευταία ελπίδα
να το διατηρήσουν. Τον ήρωα μας όμως τον νοιάζει να ολοκληρώσει την
αποστολή του και να επιστρέψει το μωρό, δε δίνει πολύ σημασία στα λεγόμενα
του ξωτικού. Οπτικά όμως, ο Mignola δίνει στον θεατή την αίσθηση ότι τα
λεγόμενα των ξωτικών είναι αλήθεια. Μαζί με το φως της μέρας, οι νεραίδες
εξαφανίζονται και στον αναγνώστη μένει η αίσθηση ότι κάτι μεγαλύτερο
συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, πέρα από τον πρωταγωνιστή τον ίδιο.
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Oubapo: Εξερευνώντας τις δυνατότητες
του μέσου των κόμικς
Το oubapo είναι το ακρώνυμο του «Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle»
όπου σε μια ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Εργαστήριο της δυνητικής τέχνης
των κόμικς». Γεννήθηκε σε ένα κλίμα αλλαγής του γαλλικού ανεξάρτητου
εκδοτικού τοπίου των κόμικς από την μικρή ομάδα l’Association τη δεκαετία
του 1990, σε μια αναζήτηση καινούργιων προσεγγίσεων στο μέσο. Εμπνευσμένοι από τη πειραματική μεθοδολογία του oulipo για την λογοτεχνία, τα
μέλη του oubapo επιδιώκουν να προσδιορίσουν τους κανόνες που διέπουν τα
κόμικς και να εφαρμόσουν συγκεκριμένους περιορισμούς, κυρίως στα δομικά
στοιχεία των κόμικς, ώστε να εμπλουτίσουν τις δυνατότητες του μέσου και
να προκύψουν δημιουργικά και αναπάντεχα έργα.
Πως από περιορισμούς όμως προκύπτει κάτι καθαρά πειραματικό και δημιουργικό; Εδώ γεννιέται ένα παράδοξο, το οποίο έχει εξερευνηθεί σε άλλους τομείς
έκφρασης, όπως προαναφέρθηκε στη λογοτεχνία, αλλά και στη μουσική113 και
το σινεμά114 . Με τη μελέτη του oubapo προσφέρεται η ευκαιρία να αναλυθεί
το παράδοξο αυτό, σε σχέση με το μέσο των κόμικς. Ό,τι χαρακτηρίζεται ως
κόμικς έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο
περιορισμών. Το μέγεθος των στριπ, τα κενά μεταξύ τους, το μέγεθος της
σελίδας, το στήσιμο των στοιχείων της σελίδας, ακόμα και το σχεδιαστικό
ύφος αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο δημιουργός καλείται να πει μια
ιστορία. Όσο τα όρια του τι θεωρείται κόμικς στενεύουν κατά την πάροδο της
ιστορίας του μέσου, αυτά μετατρέπονται σε ένα ξεχωριστό σύστημα γλώσσας
με δικό τους λεξιλόγιο, σύνταξη, άρα και κανόνες.
Οι δημιουργοί των κόμικ της ομάδας oubapo ήθελαν να εξερευνήσουν και
να ξεπεράσουν τα όρια της οπτικής αυτής γλώσσας με τον πιο δημιουργικό
τρόπο. Οπότε, με την εισαγωγή και νέων περιορισμών μπορούν οι δημιουργοί
113 Oumupo: Ouvroir de Musique Potentielle, a Workshop for Potential Music
114 Οucipo: a Workshop for Potential cinema
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να αποφύγουν την εύκολη λύση απόδοσης και να προτείνουν καινοτόμες
χρήσεις των κανόνων του μέσου. Έτσι, στην πρώτη έκδοση του συλλογικού
έργου «Oupus 1» της L’Association, παρουσιάζουν λεκτικές οδηγίες δημιουργίας κόμικς μαζί με δικά τους παραδείγματα, αλλά και θεωρητικά κείμενα.
(εικόνα του πρώτου τεύχους)
Το τεύχος αυτό φιλοξενεί τον θεωρητικό των κόμικς Thierry Groensteen με
μια εκτενή έκθεση που περιγράφει μια «πρώτη ομάδα προτεινόμενων περιορισμών»115, η οποία αποτελεί τους κυρίαρχους περιορισμούς που ακολουθούνται από δημιουργούς μέχρι και σήμερα. Ο Groensteen είτε δανείζεται
αυτούσιους περιορισμούς του oulipo, είτε προσαρμόζει κάποιους, αλλά και
προτείνει μερικούς εντελώς καινούργιους περιορισμούς που ταιριάζουν στην
οπτική γλώσσα των κόμικς. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Ann Miller116 υποστηρίζει ότι η δημιουργική επιτυχία των περιορισμών του Oubapo έγκειται
στον τρόπο που αυτοί λαμβάνουν υπόψη την υβριδική φύση του μέσου. Στην
έκθεση του στο «Oupus 1», ο Groensteen κατηγοριοποιεί τους περιορισμούς
σε δύο ομάδες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι «παραγωγικοί περιορισμοί» 117
και εφαρμόζονται σε καινούργια έργα. Δηλαδή κόμικς που δημιουργούνται
εξ αρχής με σκοπό να κάνουν χρήση του εκάστοτε περιορισμού του oubapo.
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι «μετασχηματιστικοί περιορισμοί»118 . Εδώ ο
δημιουργός διαμορφώνει υλικά που προϋπάρχουν ώστε να ακολουθούν κάποιον συγκεκριμένο κανόνα του oubapo. Για παράδειγμα από μια σελίδα του
tin-tin, μειώνονται ή αλλάζουν θέση τα στριπς ώστε να βγει ένα καινούργιο
νόημα119. Στο κείμενο που ακολουθεί θα γίνει εμβάθυνση στην κατηγορία
των παραγωγικών περιορισμών, καθώς αφορούν τη δημιουργία έργων που
δεν προϋποθέτουν ένα σύνολο συμβόλων ήδη οικείων, αλλά προκύπτουν
πρωτότυπα έργα.
Προσεγγίζοντας τα κόμικς σαν μια μορφή γλώσσας, είναι εύκολο να εντοπιστούν οι περιορισμοί που έχουν προκύψει από τις πρακτικές του oulipo.
Στην κατηγορία των παραγωγικών περιορισμών υπάρχει ο «περιορισμός της
εικόνας(;)»/ «εικονικός(;) περιορισμός»120. Ο περιορισμός αυτός ακολουθεί τη
λογική του λειπογράμματος. Λειπόγραμμα είναι ένα κέιμενο στο οποίο δεν
εμφανίζεται καθόλου ένα συγκεκριμένο γράμμα ή γράμματα121. Αντίστοιχα
115 Ελεύθερη μετάφραση του “Un premier bouquet de contraintes”
116 Ann Miller (2007) Oubapo: a verbal/visual medium is subjected to constraints, Word & Image: A Journal of Verbal/ Visual Enquiry

117 Ελεύθερη μετάφραση του “generative constraints”, όπως το συνάντησα στο κείμενο του Gert Meesters
118 Ελεύθερη μετάφραση του “transformative constraints”, ibid
119 Les Cigares du Pharaon d’Hergé, par Gilles Ciment, in Oupus 1, L’Association, 1997
120 Ελεύθερη μετάφραση του “Iconic restriction”, ibid
121 Oulipo: A Primer of Potential Literature - ed. Warren F. Motte Jr., p.212
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σε ένα κόμικ που υπακούει στον εικονικό περιορισμό δεν εμφανίζεται κάποιο
βασικό στοιχείο του κόμικ. Ένα παράδειγμα αυτού του κανόνα είναι το κόμικ
του Ayroles, Feinte Trinité122 από το οποίο λείπουν τελείως οι αναπαραστατικές εικονογραφήσεις και μένουν οι διάλογοι.

Παρά την εφαρμογή του περιορισμού και άρα την έλλειψη αναπαραστατικών
στοιχείων, το κόμικ αυτό δε μοιάζει λειψό ή λάθος. Αντιθέτως η χιουμοριστική
διάθεση είναι πιο έντονη και ο αναγνώστης γίνεται συνένοχος στο αστείο
για την αναζήτηση της ύπαρξης του Θεού. Στο κόμικ δεν απεικονίζονται οι
χαρακτήρες και όμως υπάρχουν, ο μικρός, ο μπαμπάς, η μαμά ακόμα και ο
Θεός. Αυτό που εκμεταλλεύεται ο εικονικός περιορισμός είναι η αρχή της τε-

122 Available in Oupus 2, p.24
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λείωσης123. Είναι μια ανθρώπινη ιδιότητα που σύμφωνα με την θεωρία Gestalt,
με την οποία ο άνθρωπος ολοκληρώνει νοητά ένα διακοπτόμενο σύνολο.
Ακόμα και αν από ένα παράθυρο φαίνεται μόνο το κεφάλι ενός ανθρώπου,
ένας περαστικός υποθέτει ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι και το υπόλοιπο σώμα.
Η αρχή της τελείωσης είναι κάτι που διέπει το μέσο των κόμικ από πολύ παλιά, εδώ όμως βλέπουμε πραγματικά τη δύναμη της με πλήρως συνειδητή τη
χρήση της. Με λίγα γράμματα και το μπαλόνι που υποδεικνύει την προέλευση
της φωνής, ο αναγνώστης συμπληρώνει νοηματικά μέσα στο μυαλό του ότι
δεν βλέπει και έτσι φέρνει τους χαρακτήρες στη ζωή.
Ο επόμενος περιορισμός στην κατηγορία των παραγωγικών περιορισμών είναι η
«εικονική επανάληψη124». Τα κόμικς που δημιουργούνται με αυτόν τον περιορισμό,
έχουν κάποιο επαναλαμβανόμενο οπτικό στοιχείο. Στο παράδειγμα των Lewis
Trondheim και Jean-Christophe Menu, τα πάνελς αποτελούνται από την ίδια
εικόνα σε επανάληψη ενώ το μόνο στοιχείο που αλλάζει είναι το κείμενο.

Παρόλο που η εικόνα δεν αλλάζει το κείμενο διατηρεί την διαδοχικότητα
του μέσου. Ο διάλογος είναι αυτός που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και
ξετυλίγει τη συνολική αφήγηση, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τη φαινομενική στατικότητα της εικόνας. Ακόμα η επανάληψη της κύριας εικονογράφησης καθιστά στον αναγνώστη έντονη την αίσθηση του χρόνου.
Μοιάζει να δίνεται η δυνατότητα στον δημιουργό να εμβαθύνει σε μια
123 Ελεύθερη μετάφραση του Closure σύμφωνα με τη θεωρία Gestalt
124 Ελεύθερη μετάφραση του “iconic repetition”, όπως το συνάντησα στο κείμενο του Gert Meesters,
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χρονική στιγμή. Προτεραιότητα δεν είναι η δράση, όπως κάποιος περιμένει από ένα κόμικ, αλλά το νόημα.

Ένα ακόμα ωραίο παράδειγμα όπου εφαρμόζεται η εικονική επανάληψη, και
ας μην είναι στα πλαίσια του Oubapo, είναι τα κόμικ στριπ του David Lynch,
που δημοσιεύτηκαν στον LA Reader από το 1983 μέχρι το 1993, “The Angriest
Dog in the World”.
Σε κάθε κυκλοφορία, για δέκα χρόνια, η εικονογράφηση του «Πιο θυμωμένου
σκύλου στον κόσμο» ήταν η ίδια. Ίδια παρέμενε και η εισαγωγή « The dog
who is so angry he cannot move. He cannot eat. He cannot sleep. He can just
barely growl. Bound so tightly with tension and anger, he approaches the state
of rigor mortis.” Η μόνη αλλαγή που περίμεναν να βρουν οι αναγνώστες
του LA Reader ήταν ο διάλογος, που κάθε φορά αποκάλυπτε κάποιο μικρό
στοιχείο στον κατά τα άλλα ίδιο κόσμο του θυμωμένου σκύλου. Η επανάληψη
της εικονογράφησης στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επιμηκύνει τον χρόνο με
τέτοιο τρόπο που η ένταση του σκύλου μοιάζει εξαντλητική και ταυτόχρονα
πλήρως εμμονική. Σε αυτό το παράδειγμα, ίσως γίνεται αντιληπτό, ότι ούτε
η αλλαγή στον διάλογο έχει σημασία. Το διαφορετικό κέιμενο δεν επιφέρει
τίποτα το καινούργιο στην πλοκή ή τον χαρακτήρα. Όλα τα στοιχεία είναι ήδη
εκεί κάθε φορά απαράλλαχτα. Αυτό όμως που μένει ίδιο και με τη δουλειά
των Trondheim και Menu, είναι ότι αυξάνεται η ένταση του νοήματος. Σε
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κάθε καινούργια έκδοση, ο σκύλος παραμένει θυμωμένος, εγκλωβισμένος
και τελείως μόνος, μακριά από το οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο σπίτι και τη
φωνή του πιθανού ιδιοκτήτη του.
Στην κατηγορία των παραγωγικών περιορισμών υπάρχει μια υποκατηγορία
που αγκαλιάζει πλήρως την πολυσημία και τις πολλαπλές αναγνώσεις, που
υπάρχουν στο μέσο των κόμικς. H υποκατηγορία αυτή μπορέι να ονομαστεί
«Πολλαπλότητα»125, εφόσον με την χρήση των περιορισμών που εμπεριέχει
επιτρέπει και επιδεικνύει, την παράλληλη ύπαρξη διαφορετικών αφηγήσεων
και αναγνώσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις καταργείται η διαδοχικότητα και
μπορεί ακόμα να συστήνεται και μια τυχαιότητα, που τονίζει τον διαδραστικό
χαρακτήρα της σχέσης αναγνώστη και κόμικς.
Ο πρώτος περιορισμός αυτής της κατηγορίας είναι το “Palindrome”. Με τον
περιορισμό αυτό, ο δημιουργός προσπαθεί να μιμηθεί την καρκινική γραφή,
δηλαδή να ακολουθεί το κόμικ του μια συμμετρία. Η συμμετρία αυτή μπορεί
να ακολουθείται μόνο στο στήσιμο της σελίδας, αλλά μπορεί και να είναι η
θεματική γύρω από την οποία αναπτύσσεται το κόμικ. Μια σχεδόν κυριολεκτική προσέγγιση του “palindrome” από την ομάδα oubapo, είναι αυτό το
κόμικ του François Ayroles126 .

125 Ελεύθερη μετάφραση από τον όρο της Ann Miller, “Plurilecturability” από το γαλλικό “la plurilecturabilité”
126 François Ayroles. By arrangement with the author. Translation © 2013 by Matt Madden. All rights reserved.

/

191

/

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ COMICS

Η συμμετρία στο κόμικ αυτό διατηρείται πλήρως στις εικονογραφήσεις γύρω
από το κεντρικό πάνελ, αλλά και τον διάλογο, ο οποίος αντιστρέφεται και
«καθρεπτίζεται». Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να το διαβάσει από την
αρχή μέχρι το τέλος και ανάποδα και να βγάζει το ίδιο νόημα, το κόμικ του
Ayroles, βάζει τον αναγνώστη σε μια λούπα και τον εγκλωβίζει στην αέναη
διαφωνία του ζευγαριού.
Μια άλλη χρήση της συμμετρίας στο στήσιμο ενός σαλονιού, φαίνεται αριστοτεχνικά στο παρακάτω απόσπασμα από το πέμπτο τεύχος των Watchmen:
Fearful Symmetry του Alan Moore και Dave Gibbons.127
Το εικονογραφικό έργο Watchmen είναι από μόνο του ένα ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης, ως προς την καινοτομία της γραφής και ως σημείο αναφοράς
στην ωρίμανση του μέσου. Στο πλαίσιο των περιορισμών που μελετώνται
όμως, δίνεται σημασία στο χαρακτηριστικό της συμμετρίας αυτού του μέρους.
Η σκηνή δράσης που εκτυλίσσεται εδώ, απαιτεί από τον αναγνώστη να δώσει
προσοχή στο ανάπτυγμα των δύο συμμετρικών σελίδων. Ένας χώρος γεμάτος
αντανακλάσεις, καθρέφτες, γυαλιστερά αντικείμενα και νερό, μεταφέρεται
με αυτόν τον τρόπο και στο στήσιμο του ίδιου του κόμικ. Σε αυτόν τον καλογυαλισμένο, φωτεινό χώρο, η βία είναι το επίκεντρο της προσοχής και στο
βάθος, αλλά κεντρικά, παραμονεύει το σύμβολο V. Το λογότυπο του ξανθού
ήρωα της δράσης, Veidt. Δε μπορεί να είναι τυχαίο ότι η σκηνή αυτή βρίσκεται
στο κεντρικό σαλόνι του πέμπτου τεύχους. Πιθανόν να αφήνει στοιχεία για
την ανατροπή στην αφήγηση που γίνεται αργότερα. Όπως αποκαλύπτεται
στη συνέχεια του έργου, η επίθεση που διαδραματίζεται στις δύο αυτές σελίδες, είναι ένα ψέμα κρυμμένο σε κοινή θέα. Στη πραγματικότητα είναι μια
σκηνοθετημένη επίθεση από τον ίδιο τον Veidt για να καλύψει τις πράξεις
του. Η καθαρότητα της συμμετρίας και οι συμβολισμοί που καταφέρνει να
αποδώσει είναι η οπτική μετάφραση του ίδιου του τίτλου: Fearful Symmetry.
Το συγκεκριμένο κόμικ, μπορεί να μην εντάσσεται στον κύκλο των δημιουργών του oubapo. Ο περιορισμός της συμμετρίας όμως είναι επιβεβλημένος
από τη θεματική της αφήγησης. Έτσι λειτουργεί στα πλαίσια της θεωρία
του Groensteen και δείχνει πως οι πειραματικές αυτές σκέψεις μπορούν να
εφαρμοστούν σε μια καθαρά αφηγηματική ροή και να μιλήσουν σε ένα πιο
ευρύ κοινό. Το κόμικ είναι ένα μέσο που μπορεί να αφομοιώσει πειραματικές
διεργασίες και το ευρύ κοινό του να τις αποδεχτεί και να γοητευτεί από αυτές.

127 Watchmen #5: Fearful Symmetry Συγγραφή: Alan Moore, Σχέδιο και γράμματα: Dave Gibbons και Joe Orlando,
Χρώμα: John Higgins
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Στην υποκατηγορία της «πολλαπλότητας» εντάσσονται και κάποια κόμικς
που ονομάζονται “Upside downs”. Όπως προδίδει και η ονομασία τους, τα
κόμικς αυτά δημιουργούνται με σκοπό να μπορούν να διαβαστούν και όταν
ο αναγνώστης γυρίσει το έντυπο στο οποίο παρουσιάζονται, ανάποδα.

Η λογική των “upside downs” συναντάται πρώτη φορά στα κόμικς του
Gustave Verbeek για την New York Herald μόλις το 1903, στην απαρχή του
μέσου. Με τον τρόπο που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του oubapo όμως, οι
επιλογές γίνονται συνειδητές και η έννοια του οριοθετείται. Η αντιστροφή
της εικόνας στα “upside downs”, δεν συμβαίνει στο σύνολο των πάνελ όπως
στο “palindrome”, αλλά στο κάθε πάνελ ξεχωριστά, έτσι ώστε το συνολικό
νόημα να αλλάζει όταν αλλάζει η γωνία ανάγνωσης. Επειδή οι μορφές των
εικονογραφήσεων γίνονται περίπλοκες, τονίζεται η σημασία της σχέσης εικόνας-κειμένου. Το ένα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του άλλου στην παραγωγή
του νοήματος. Ταυτόχρονα, με την παράλληλη ύπαρξη δύο αφηγήσεων, δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα ασάφεια και ο αναγνώστης καλείται να λύσει
το μυστήριο και η σχέση του με το κόμικ και το έντυπο αποκτά επιπλέον
διαδραστικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το παραπάνω κόμικ του
Jean-Christophe Menu, το αποτέλεσμα είναι αρκετά παιχνιδιάρικο, σε κάποιες
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άλλες το αποτέλεσμα είναι αρκετά αριστοτεχνικό όπως στην εκτέλεση του
Killoffer στο ίδιο τεύχος.
Στην περίπτωση αυτή, οι εικονογραφήσεις απαιτούν μια πιο εγκεφαλική
διαδικασία από τον αναγνώστη. Από τη μια πλευρά, για να «διαβαστεί» η
εικόνα, τα μικρότερα μέρη πρέπει να ενοποιηθούν, να τα αντιληφθεί κανείς
με πιο αφαιρετικό τρόπο ώστε να του αποκαλύψουν ένα σύνολο, μια γενική
εικόνα. Υπακούοντας στο ανάποδο κείμενο, ο αναγνώστης αλλάζει κατεύθυνση στις εικόνες και πρέπει τώρα να ακολουθήσει τις ίδιες γραμμές που όμως
περιγράφουν με ακρίβεια αυτά τα μικρότερα μέρη που αποκαλύπτονται ως
φόρμες σωμάτων. Στα κόμικς, ο αναγνώστης ομαδοποιεί οπτικές πληροφορίες
και κάνει συμβάσεις προκειμένου να ανακαλύψει νοήματα συνεχώς. Στον
περιορισμό του “upside down” λοιπόν, ο δημιουργός υπερβάλλει στη χρήση
αυτών των βασικών αρχών του μέσου και έτσι τις καθιστά πιο αναγνωρίσιμες.
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Η υποκατηγορία των περιορισμών της «πολλαπλότητας», περιέχει και το “
Morlaque”. Ο περιορισμός αυτός εμπνέεται από τον «κύλινδρο»128 του Oulipo.
Με τη τεχνική του κυλίνδρου, ο συγγραφέας φτιάχνει διακριτές παραγράφους
– ενότητες κειμένων, όπου ο αναγνώστης μπορεί να ξεκινήσει να διαβάζει το
κείμενο από όποια παράγραφο θέλει, να φτάσει στο τέλος και να ξεκινήσει
από την αρχή. Υπάρχει δηλαδή η λογική του ουροβόρου, η οποία ακολουθούν
και οι δημιουργοί του oubapo στα “morlaque” στριπ τους.
Στην κυλινδρική εκδοχή των κόμικς όμως, η ονομασία παίρνει αρκετά κυριολεκτική μορφή, καθώς η κυκλικότητα σχηματοποιείται. Έτσι ο αναγνώστης
μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο του “morlaque” και εγκλωβίζεται μαζί με τον
ήρωα στον φαύλο κύκλο του. Ακριβώς όμως επειδή ο θεατής βλέπει ταυτόχρονα και την συνολική εικόνα, μπορεί να καταλάβει και την ειρωνεία.
128 cylindre: C’est un texte qui se mord la queue d’une manière si parfaite qu’on ne sait plus où est la gueule et où est la
queue., www.οulipo.net
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Το ενδιαφέρον που προκύπτει από τους «παραγωγικούς» περιορισμούς της
«πολλαπλότητας»129 έγκειται στον πειραματισμό με αφηγηματικές κατασκευές
που δεν ακολουθούν μια τυπική ροή αφήγησης. Έτσι η ομάδα oubapo παρουσιάζει δημιουργικές προτάσεις στον σχεδιασμό των κόμικς, ενώ παράλληλα
ο αναγνώστης αναδιαμορφώνει τη σχέση του με το μέσο.

“The technique of art is to make objects
‘unfamiliar,’ to make forms difficult.
Because the process of perception is an
aesthetic end in itself and must be prolonged, art is a way of experiencing the
artfulness of an object.”130

129 Σαν μέλη της «Πολλαπλότητας» η θεωρητική έρευνα υποδεικνύει και τους ενδιαφέροντες περιορισμούς
«Pliage» και «phrases croisees», όμως δεν έγινε δυνατή η συλλογή οπτικών παραδειγμάτων ώστε να σχολιαστούν στο παρόν κείμενο.

130 Art Spiegelman, Breakdowns: Portrait of the Artist as a Young %@&*!, New York: Pantheon, 2008
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Digital comics
Mediafire
Φτάνοντας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, προκύπτουν και αναζητήσεις του μέσου που αφορούν την ψηφιακή μορφή του. Υπάρχει η θεωρητική
διαφωνία για την ίδια την φύση του μέσου και αν αυτό μετατρέπεται πια σε
κάτι άλλο όταν μεταφέρεται στον ψηφιακό χώρο, και υπάρχει και η πραγματικότητα, που ορίζεται από την φύση των αναγκών τόσο του αναγνωστικού
κοινού όσο και των δημιουργών. Με το διαδίκτυο να είναι αναπόσπαστο
μέρος της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου, αναμένεται από το
κοινό, υλικά και περιεχόμενα να είναι προσβάσιμα σε πολλαπλότητα μέσων,
όπως προσωπικούς υπολογιστές, τηλέφωνα αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές
ανάγνωσης (kindle). Επιπλέον, ο ψηφιακός χώρος δίνει δυνατότητες για περεταίρω πειραματισμούς στο μέσο των κόμικς, που υπήρξαν αδύνατοι στην
έντυπη μορφή τους.
Μια τέτοια πλατφόρμα που προωθεί τον πειραματισμό και την αυτοέκδοση
ψηφιακών κόμικς, είναι η madefire. Μέσα σε αυτή την εκδοτική πλατφόρμα, δίνονται δυνατότητες σε αυτόνομους δημιουργούς, αλλά και μεγάλους
εκδοτικούς οίκους κόμικς, όπως η Marvel, να δημοσιεύσουν έργα χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, δίνει την ευκαιρία σε ένα μεγάλο εύρος κοινού να ανακαλύψει
και να εξερευνήσει τα έργα αυτά μέσω της εφαρμογής τους αλλά και τη
συνεργασία με άλλες δημοφιλής πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως
είναι το snapchat.
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«Εδώ»
Ένα ακόμα έργο που σπρώχνει τα όρια του μέσου των κόμικς, αυτή τη φορά
στη σχέση του με το χρόνο, είναι το graphic novel του Richard McGuire,
“Here”. O Richard McGuire είναι Αμερικανός εικονογράφος, σχεδιαστής
κινουμένων σχεδίων και μουσικός. Σχεδιάζει τακτικά για τον The New Yorker
και έχει συνεργαστεί με τους New York Times, Le Monde και πολλές άλλες
επιφανής εκδόσεις. Το έργο του “Here” είχε πρωτοεμφανιστεί σαν εξασέλιδο
κόμικ το 1989 για το εμβληματικό, για τον χώρο των κόμικς, Raw magazine
και είχε ήδη αναγνωριστεί ως επαναστατικό για το μέσο των κόμικς. Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, το 2014, εκδόθηκε σαν ένα αυτόνομο βιβλίο 360
σελίδων, εξερευνώντας σε βάθος τις ιδέες που αποτελούν το “Here”.
Σε αυτό το σαλόνι, μια γυναίκα μπαίνει σε ένα δωμάτιο το 1957 και μια γάτα το
διασχίζει το 1999. Ο αναγνώστης, πανταχού παρόν, τις παρατηρεί να συνυπάρχουν διαφορετικές στιγμές στον χρόνο στον ίδιο χώρο. Στο ιδιότυπο αυτό έργο,
ο πρωταγωνιστής δεν είναι ούτε η γυναίκα ούτε η γάτα, αλλά το δωμάτιο.
Η μάλλον, ακριβέστερα ούτε το δωμάτιο, πρωταγωνιστής είναι κυριολεκτικά, το «εδώ». Οπότε, ο αναγνώστης παρακολουθεί το «εδώ», να ταξιδεύει στον χρόνο. Πότε να απαλλάσσεται από τη μορφή του σαν γωνία
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διαμερίσματος, πότε να φιλοξενεί καθημερινές ανθρώπινες στιγμές, πότε
στιγμές καταστροφικές και σε κάποιες σελίδες όλα αυτά μαζί.
Διαβάζοντας κανείς το here, ταξιδεύει στον χρόνο όπως ίσως ποτέ πριν. Η
παράλληλη θέαση διαφορετικών στιγμιότυπων, είναι μια προσέγγιση στον
χρόνο, που δεν υποτάσσεται στην γραμμικότητα με την οποία τον βιώνει ο
άνθρωπος. Ο McGuire αναδεικνύει στο έπακρο την ικανότητα αυτή του μέσου των κόμικ, να παραθέτει εικόνες που από μόνες τους έχουν μια σημασία,
αλλά και συνδυαστικά με τις γύρω τους, παράγουν πολλά περισσότερα νοήματα. Ένα τέτοιο ταξίδι στο χρόνο δε θα μπορούσε να γίνει σε ένα μέσο που
βασίζεται πάνω στη γραμμικότητα του χρόνου, όπως ένα κινηματογραφικό
έργο, ή ακόμα και ένα λογοτεχνικό έργο που απαιτεί από τον αναγνώστη μια
διαδοχική ανάγνωση των λέξεων για να κατακτήσει το νόημα. Εδώ φαίνεται
πιο καθαρά από ποτέ, ότι τα κόμικς είναι ένα μέσο που αφορά τον χώρο. Τον
χώρο της σελίδας, τον χώρο του εντύπου. Συγκεκριμένα ο διαχωρισμός της
σελίδας σε πάνελ που αντιπροσωπεύουν χρονικές στιγμές δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να εξερευνήσει την κάθε στιγμή όση ώρα θελήσει. Άλλωστε πίσω από την κάθε στιγμή κρύβεται ένας άλλος παράλληλος κόσμος, με
δικά του μυστικά και στοιχεία που αριστοτεχνικά φανερώνει ο McGuire μέσα
από τα μικρά παραθυράκια. Αν ο αναγνώστης συλλέξει τα στοιχεία, μπορεί να
δημιουργήσει το δικό του νόημα. Άλλωστε αυτή η μη-γραμμική προσέγγιση
του χρόνου, υπόσχεται και μια μη-γραμμική αφήγηση.
Σε αυτές τις 360 σελίδες, ο McGuire διερευνά το ταξίδεμα στον χρόνο με
αποστάσεις μερικών χρόνων, χιλιετιών, ή μονάχα λεπτών. Η παραμικρή ανθρώπινη δραστηριότητα και διάλογος μοιάζει ταυτόχρονα ασήμαντη στην
απεραντότητα του χρόνου αλλά και πολύ σημαντική γιατί, κάπως ειρωνικά,
την τονίζει. Αυτός ο κατακερματισμός του χρόνου, δίνει την ευκαιρία να
αναλογιστεί κανείς στο εδώ, το τώρα. Πόσο ασήμαντο μοιάζει να ψάχνει
κανείς τα κλειδιά του το 1959, όταν στο ίδιο σημείο το 1430 ζούσαν λύκοι
και το 2126, θα είναι βυθισμένο στη θάλασσα; Και τότε γιατί να μη πάρει
κάποιος έναν μικρό ύπνο το 1990; Είναι η απόλαυση της μουσικής διαφορετική το ‘32, το ’64, το 2014; Η ανθρώπινη δραστηριότητα με το κριτήριο του
χρόνου, γεννάει τόσα πολλά ερωτήματα, που αναπόφευκτα οδηγούν σε μια
φιλοσοφική αναζήτηση του αναγνώστη για τη θέση του στον κόσμο, ακόμα
και στο ίδιο του το διαμέρισμα. Μπορεί διαβάζοντας αυτό το κόμικ κάποιος
να μην ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση, σίγουρα όμως διαβάζει μια ιστορία
για τη σχέση του χώρου με τον χρόνο, αλλά και την ίδια την ζωή.
Ακόμα και οι εικονογραφικές επιλογές του McGuire υποτάσσονται στο
μήνυμα του έργου. Μοιάζει να κρατάει μια ουδέτερη στάση, με το ύφος να
μοιάζει με κάποιου είδους τεχνικό σχέδιο και τη σκηνοθεσία να κρατάει
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την οπτική γωνία σταθερή. Παράλληλα οι αρμονικοί χρωματικοί συνδυασμοί και η ευαισθησία του μολυβιού, δένουν μεταξύ τους όλες τις στιγμές,
χωρίς να δίνουν προτεραιότητα σε κάποια συγκεκριμένη, καθιστώντας τες
με ένα τρόπο αιώνιες. Έτσι αφήνουν το μάτι του αναγνώστη να κυλίσει
ομαλά στη συνολική σύνθεση. Ακόμα και τα χρώματα του πλαισίου, είναι
ένα διακριτικό γκρι. Τα πάντα είναι αποτέλεσμα επιλογών και όχι έκφρασης προσωπικού ύφους. Σε κάποια σαλόνια επικρατεί το κίτρινο, ίσως
μια λάμψη αισιοδοξίας. Σε άλλα το μπλε και το γκρι, υπογραμμίζοντας
μια μοναχική στιγμή. Γυρίζοντας τη σελίδα ο αναγνώστης μπαίνει σε ένα
άλλο περιβάλλον, αλλάζει αμέσως διάθεση, με τον τρόπο αυτό τονίζεται
ακόμα περισσότερο η φευγαλέα αίσθηση του χρόνου.
Το 2017 το here πήρε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα Screendiver. Η
πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε δημιουργούς να παρουσιάζουν
σε ένα πολύ ευρύ κοινό τα κόμικς τους σχεδιασμένα για μια πληθώρα
εφαρμογών, από iPad μέχρι κινητά ή και σταθερούς υπολογιστές. Στο
μανιφέστο της πλατφόρμας αναφέρουν ότι παρουσιάζουν έργα που είναι
σχεδιασμένα κατευθείαν για τους χώρους του εκάστοτε μέσου που θα έχει
πρόσβαση σε αυτά ο χρήστης - αναγνώστης. Πως λοιπόν το here, που
προϋπήρχε σε έντυπη μορφή μεταφέρεται σε ένα ψηφιακό μέσο, όπως στην
περίπτωση αυτή το ipad; Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που προκύπτει
είναι τι παραπάνω κερδίζει, πως το μήνυμα του έργου ενισχύεται σε αυτή
την άλλη πλατφόρμα;
Ο McGuire με τη μεταφορά του here στον ψηφιακό χώρο, δε προσπαθεί να
βάλει βεβιασμένα στο έργο του πολυμεσικά χαρακτηριστικά όπως κινήσεις
ή ήχους. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί στοιχεία που βασίζονται στη ροή του
χρόνου. Πάλι στηρίζει το παιχνίδι της ανάγνωσης στο χαρακτηριστικό
πάνελ. Το καινούργιο στοιχείο που προσδίδει το ψηφιακό μέσο είναι η
διάδραση. Στην έντυπη εκδοχή, ο δημιουργός σκηνοθετεί τα στιγμιότυπα
που παρατίθενται. Στο Screendiver πέρα από το ξεφύλλισμα των αρχικών
360 σελίδων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους συνδυασμούς
των πάνελ που εμφανίζονται στη σύνθεση. Έτσι οι «σκηνές» πλέον, μπορούν να ανακατεύονται συνεχώς, δημιουργώντας νέους συνδυασμούς και
συνδέσεις. Εμφανίζονται αναπάντεχοι διάλογοι των στιγμιοτύπων, που
ούτε ο ίδιος ο δημιουργός είχε προβλέψει, αποδεικνύοντας το αχανές της
κεντρικής του ιδέας. Είτε στην ψηφιακή εκδοχή, είτε στην έντυπη, το
here δεν αφηγείται μια παραδοσιακή ιστορία, αλλά καταφέρνει να θέσει
φιλοσοφικά ερωτήματα για την ζωή. Είναι ένα έργο που επαναπροσδιορίζει ριζικά το μέσο των κόμικς. Τόσο γιατί τονίζει τα δυνατά σημεία του
μέσου, όσο γιατί απελευθερώνει τις προκαθορισμένες ιδέες δημιουργών
και κοινού για τις δυνατότητες του.
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Πειραματισμοί στο εικονογραφικό
ύφος των κόμικς
Ο κάθε δημιουργός κόμικς πλάθει με το ιδιαίτερο εικαστικό του ύφος, έναν
δικό του κόσμο. Η ιδιαιτερότητα του μέσου να μπορούν τα στοιχεία των εικονογραφήσεων να λειτουργούν συνδηλωτικά με το κείμενο και να προκύπτει
έτσι νόημα, καθιστά και τις υφολογικές επιλογές των δημιουργών σημαντικά
συν-κειμενικά στοιχεία του έργου. Τι γίνεται όμως όταν μέσα σε ένα ίδιο
εικονογραφημένο αφήγημα διαφοροποιείται συνεχώς το εικαστικό ύφος;
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Black Dog: The Dreams of Paul Nash του
εικονογράφου και δημιουργού κόμικς Dave McKean. Το κόμικ αυτό ανατέθηκε
σαν έργο στον McKean από το Ηνωμένο Βασίλειο για την επέτειο των 100
χρόνων από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Paul Nash ήταν ζωγράφος που
έπαιξε μεγάλο ρόλο στον βρετανικό μοντερνισμό. Επίσης, ο Paul Nash είχε
στρατολογηθεί στην αρχή του μεγάλου πολέμου όπου πολέμησε για δυόμισι
χρόνια, έως και τη στιγμή που τραυματίστηκε και έτσι μπόρεσε να φύγει από
το πεδίο της μάχης. Γυρίζοντας από τον πόλεμο, δημιούργησε σουρεαλιστικά
τοπία από τα πεδία της μάχης. Ο McKean, στο έργο Black Dog: The Dreams
of Paul Nash, δημιουργεί τα φανταστικά απομνημονεύματα, ένα φανταστικό
ημερολόγιο ονείρων, του Nash από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 15
κεφάλαια του έργου καλύπτουν τη ζωή του Nash, από το 1904 μέχρι το 1921
και πάντα ανοίγουν με ένα εικαστικό που παραπέμπει σε φωτογραφία στην
αριστερή σελίδα. Αυτό το στοιχείο είναι ίσως η μόνη σταθερά στις στυλιστικές
επιλογές του McKean για αυτό το εικονογραφημένο αφήγημα.
Το έργο περιλαμβάνει σκίτσα με μολύβι, κολάζ, ζωγραφική με χρώματα,
μελάνια, φωτογραφία, καθαρά ψηφιακές εικόνες, και αυτά τα στιλ μπορεί
να αλλάζουν είτε ανά κεφάλαιο, είτε μέσα στην ίδια τη σελίδα, ακόμα και
στο ίδιο πάνελ. Ο McKean δημιουργεί έτσι μια ρευστή πραγματικότητα. Με
αυτόν τον τρόπο εικονογραφεί το χάος του πολέμου αλλά και την ψυχολογική
κατάσταση του ζωγράφου και την αναζήτηση της δικής του φωνής για να
καταφέρει να αποτυπώσει τα όνειρά που τον στοιχειώνουν. Οι αντιθέσεις που
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δημιουργεί ο McKean μεταξύ των διαφορετικών στιλ, ακολουθούν νοηματικά
την αντίφαση της πραγματικότητας και του ονείρου. Όλες οι υφολογικές
επιλογές του δημιουργού αναδεικνύουν τις εναλλαγές στις συναισθηματικές
καταστάσεις και ατμόσφαιρες. Δημιουργεί μέσα στον συνολικό κόσμο του
έργου, επιμέρους οικοσυστήματα ονείρων.
Τα διαφορετικά ονειροτοπία οδήγησαν και στην ιδέα των διαφορετικών
συναισθηματικών τοπίων στο εικονογραφημένο αφήγημα που θα προκύψει
από αυτή την εργασία. Η χρήση των χρωμάτων και του ύφους θα πρέπει να
διατηρεί κάποιες σταθερές, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν εναλλαγές
στις διατάξεις των εικόνων και τις μορφές ώστε να μπορεί να δημιουργείται
εμφανής ποικιλία στη διαδικασία των συνδυασμών.
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν σαν ιδέες παρουσίασης του βιβλίου – τελικού έργου της
εργασίας αυτής, σαν αντικείμενο που εκτίθεται, ή σαν μια έκθεση που προκύπτει από το αντικείμενο και την έρευνα.
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Rochelle Rubinstein - Book Room
Η Rochelle Rubinstein είναι μια σύγχρονη καλλιτέχνης που ασχολείται με το
βιβλίο, τη ζωγραφική και τις τυπώσεις, από το Τορόντο. Με το έργο της, όπως
φαίνεται στις εικόνες, “Book room” , προσπαθεί να προσεγγίσει το βιβλίο ως
πλήθος αντικειμένων που ορίζουν τον χώρο. Πραγματεύεται με κάποιον τρόπο
την δημόσια τοποθέτηση - έκθεση ενός βιβλίου, αλλά όχι σε μια βιβλιοθήκη
όπου το βιβλίο ακουμπάει, αποθηκεύεται και εμπεριέχεται στον χώρο. Για να
αποκτήσει κανείς το περιεχόμενο ενός βιβλίου πρέπει να αφιερώσει χρόνο,
συνήθως δε μπορεί με μια ματιά να συλλάβει όλο το νόημα ενός βιβλίου. Αυτή
τη γραμμική σχέση του διαβάσματος με τον χρόνο θέλει να αναστρέψει και
η Rubinstein με τη κάθετη τοποθέτηση των βιβλίων και τη πλήρη ανάπτυξή
τους με τον τρόπο ακορντεόν. Οι ίδιες οι θεματικές που αναπαριστώνται
στα βιβλία, πραγματεύονται το τραύμα στην πάροδο ης ιστορίας. Υπάρχει
δηλαδή μια αντιπαραβολή στο αντικείμενο και το περιεχόμενο. Το τραύμα
δεν είναι μια γραμμική εμπειρία, ενώ η ιστορία του, παρουσιάζεται πολλές
φορές με αυτόν τον τρόπο. Η απρόσμενη τοποθέτηση των βιβλίων, αναγκάζει
τον επισκέπτη να αποφασίσει το σημείο της αφετηρίας, να ανακαλύψει το
τραύμα και να το επεξεργαστεί εξερευνώντας τον χώρο που ορίζουν τα βιβλία.
Έτσι και σε σχέση με το τελικό έργο αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας, οι
σκέψεις που γεννήθηκαν ήταν γύρω από το βιβλίο σαν διαδρομή στον χώρο
και πως μπορεί να γίνει ένα αντικείμενο πια, που να έχει ξεφύγει από τη φόρμα
του βιβλίου, αλλά να συνοψίζει την ιδέα πίσω από το περιεχόμενο του.
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Lena Sieder-Semlitsch – Kiosk
Η Lena Sieder-Semlitsch είναι μια σύγχρονη καλλιτέχνης, γεννημένη το 1991
στο Μόναχο και ασχολείται με τη ζωγραφική τη γλυπτική και την εγκατάσταση. Το έργο της « Kiosk: a library of the flaneur» ακολουθεί τη μορφή
ενός τυπικού πάγκου πλανόδιου πωλητή με τη διαφορά ότι φιλοξενεί μόνο
εκδόσεις καλλιτεχνών. Είναι ένα έργο που κινείται ανάμεσα στο γλυπτό και
το “display”. Έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και να αλλάζει σχήμα και
μέγεθος ανάλογα με το περιβάλλον του και λειτουργεί σαν μια βιβλιοθήκη του
περιήγησης131. Το Kiosk μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε και να προσφέρει
στους περαστικούς μια ποικιλία σε καλλιτεχνικές εκδόσεις. Το έργο αυτό
συνδυάζει και το κομμάτι της επιμέλειας και της επίδειξης μια συλλογής,
καθότι η δημιουργός είναι αυτή που επιλέγει τα έντυπα που παρουσιάζονται
στο kiosk, ανάλογα με την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα τους.
Το ενδιαφέρον αυτού του έργου είναι ο νομαδικός του χαρακτήρας. Σε σχέση
με τη προκείμενη εργασία ο συνειρμός γίνεται σε σχέση με τους πλανόδιους
μουσικούς της ηπείρου και πως μια αντίστοιχη κατασκευή με την τελική έκδοση
σε έκθεση θα μπορούσε να παραλληλίσει κάτι τέτοιο. Να δημιουργηθεί δηλαδή
μια κατασκευή παρουσίασης που εκφράζει την προφορική παράδοση και την
ευελιξία που απαιτείται για να μπορεί κανείς να ακολουθεί μονοπάτια και να
βρίσκεται με τη πραμάτεια του σε καινούργιο μέρος με κάθε καινούργια μέρα.

131

/

Ελεύθερη μετάφραση από την ιστοσελίδα της καλλιτέχνιδας: «a library of the flaneur»
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Julien Gardair – Cartons
Ο Julien Gardair είναι Γάλλος καλλιτέχνης, γεννημένος το 1976, που δημιουργεί περίπλοκα κοπτικά έργα,με μορφή εντύπων, γλυπτών,εγκαταστάσεων
ακόμα και βίντεο. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στις αποκαλύψεις που δημιουργεί το κόψιμο σε πολλαπλά επίπεδα, η επανάληψη και τι συσχετίσεις
μπορούν να δημιουργηθούν από την τοποθέτηση των κοπτικών αυτών σε
συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Το έργο του Cartons είναι μια εγκατάσταση
που αποτελείται από 50 χαρτονένιους κύβους με κοπτικά σε τέσσερις πλευρές.
Τα κοπτικά αυτά μοιάζουν με πρόσωπα και αρχέγονες φιγούρες, σύμβολα. Η
τοποθέτηση των κύβων, με τον έναν πάνω στον άλλο, παραπέμπει αμέσως
σε κάποιο είδος τοτέμ.
Η σκέψη που δημιουργήθηκε με αφορμή αυτό το έργο, ήταν ότι σύμβολα της
παράδοσης που βρίσκονται μέσα στην έκδοση, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αντικείμενα που θα καταλάμβαναν πραγματικό τρισδιάστατο χώρο.
Έτσι οι επισκέπτες, θα μπορούσαν να περιδιαβούν ανάμεσα στα σύμβολα
αυτά και να τοποθετηθούν μέσα στον ιδεατό κόσμο του έργου, πριν έρθουν
σε επαφή με το κύριο αντικείμενο της έκθεσης που θα ήταν το βιβλίο.
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Η ανάπτυξη της ιδέας
Η συγκεκριμένη εργασία, έχει έντονο το στοιχείο του πειραματισμού και της
διερεύνησης από το θεωρητικό κομμάτι ακόμα. Μελετώντας τα Ηπειρώτικα
δημοτικά τραγούδια, διαπίστωσα τη στενή τους σύνδεση με τον κύκλο της
ζωής αλλά και την αδιάκοπη παρουσία τους και την αλληλοτροφοδότηση
τους με την καθημερινότητα στη ζωή της υπαίθρου. Ανακαλύπτοντας τα
χαρακτηριστικά του Ηπειρώτικου δημοτικού τραγουδιού και τον συμβολικό
και εθιμικό του κόσμο, κατέληξα στη μορφή και το περιεχόμενο του τελικού
εικονογραφημένου αφηγήματος.
Αρχικά ο τρόπος της δημιουργίας των τραγουδιών στον παραδοσιακό πολιτισμό ήταν αυτός που οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσω ένα εικονογραφημένο αφήγημα που αναδεικνύει όλες αυτές τις σχέσεις και παρακινεί
τον αναγνώστη να τις εξερευνήσει. Αυτό που κάνει τα ηπειρώτικα δημοτικά
τραγούδια μέρος του παραδοσιακού πολιτισμού είναι τα χαρακτηριστικά
της προφορικότητας , της ομαδικότητας και του αυτοσχεδιασμού. Το κάθε
τραγούδι είναι μοναδικό, αλλά ακριβώς επειδή εντάσσεται στο πλαίσιο του
παραδοσιακού πολιτισμού αποτελείται από τους συγκεκριμένους κώδικές του.
Μπορεί να μεταμορφώνεται συνεχώς, αλλά ενταγμένο σε ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο. Έτσι για διατηρηθεί αυτό το χαρακτηριστικό της μεταμόρφωσης
αλλά και να κινητοποιηθεί ο αναγνώστης, να νιώσει σαν εξερευνητής, ήθελα
το έργο να διέπεται από το διαδραστικό στοιχείο.
Όσο εμβάθυνε η θεωρητική έρευνα και ανακάλυψα τον ρόλο των τραγουδιών
στον κύκλο της ζωής του ανθρώπου, άρχισαν να χαράσσονται και οι αφηγηματικές γραμμές. Όπως αναλύθηκε στην θεωρητική έρευνα, η κάθε κατηγορία
των επιλεγμένων τραγουδιών, τα νανουρίσματα, τα τραγούδια της ξενιτιάς, τα
τραγούδια της αγάπης και τα μοιρολόγια, είναι μέρος της τελετουργίας κάποιας
διαβατήριας τελετής - σταθμό της πορείας της ζωής του ανθρώπου. Η γέννηση,
η ενηλικίωση, ο έρωτας και ο θάνατος. Πως θα μπορούσαν όμως τα τραγούδια
από τις διαφορετικές κατηγορίες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; Σε απάντηση
αυτού του ερωτήματος γεννήθηκαν τρεις δημιουργικές προτάσεις - λύσεις.
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Πρώτη λύση
Η πρώτη βασίζεται στη συνδυαστική λογοτεχνία και συγκεκριμένα στο έργο
του Raumond Queanno, «Εκατό δισεκατομμύρια ποιήματα». Το βιβλίο αυτό
έχει δέκα σελίδες, καθεμιά με ένα ποίημα. Κάθε σελίδα διαιρείται σε δεκατέσσερις λωρίδες, καθεμία από τις οποίες περιέχει ένα στίχο του ποιήματος
που εμφανίζεται στην σελίδα. Συνδυάζοντας τις οριζόντιες λωρίδες μπορούν
να δημιουργηθούν δισεκατομμύρια ποιήματα. Ξεκινώντας τη διερεύνηση της
δυνητικής λογοτεχνίας, oulipo, οδηγήθηκα στη διερεύνηση των δυνητικών
κόμικ, oubapo. Ή όπως έχει αναλυθεί στην 3η ενότητα, τις δυνατότητες που
προσφέρουν οι περιορισμοί στα κόμικς. Έτσι έπρεπε να βρω έναν τρόπο το
παράδειγμα του Queanno που αφορά τη λογοτεχνία, να προσαρμοστεί κατάλληλα στο μέσο των κόμικς.

Το βιβλίο του Raumond Queanno, Εκατό δισεκατομμύρια ποιήματα
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Η λύση προέκυψε ξανά, από τη μελέτη των διαβατήριων τελετών της ζωής
στον παραδοσιακό πολιτισμό σε συνδυασμό με τη παραδοσιακή τέχνη της
Ηπείρου. Για να βγάζουν κάποιο νόημα οι συνδυασμοί των κόμικ, αποφάσισα
να χωρίσω τους στίχους των τραγουδιών σε αφηγηματικές ενότητες και όχι
μεμονωμένες στροφές. Συγκεκριμένα ακολουθώντας τη τελετουργική δομή
των διαβατήριων τελετών1, οι αφηγηματικές ενότητες που εντοπίζονται στα
τραγούδια είναι ο χωρισμός, η διάβαση και η ενσωμάτωση. Έτσι όλα τα τραγούδια τα χωρίζω σε τρία μέρη, που έχω ονομάσει Απαρχή, Σώμα και Τέλος.
Η Απαρχή είναι με κάποιο τρόπο η εισαγωγή του τραγουδιού, το άνοιγμα
της αυλαίας, το κάλεσμα στον συμβολικό τόπο και χρόνο των τραγουδιών.
Το πρώτο βήμα για τον αποχωρισμό, η απόφαση που παίρνουν μοιραία οι
πρωταγωνιστές για να διαβούν από τη μια κατάσταση στην άλλη. Το Σώμα
είναι η πλοκή, αν μπορούμε να πούμε, του τραγουδιού. Αντιστοιχεί στην ίδια
τη διάβαση, το πέρασμα, το ταξίδι. Και τρίτον, το Τέλος είναι η ενσωμάτωση
του ήρωα στον νέο συναισθηματικό τοπίο όπου έχει διαβεί.
Έτσι τα επιλεγμένα τραγούδια νοηματικά χωρίζονται:

Τρία Μοιρολόγια
‘Κει που θα πας καρδούλα μου, στη σκάλα που θ’ ανέβεις,
Θα βγουν οι νιοι, θα βγουν οι νιες, θα βγουν τα παλικάρια
Να σε δεχτούν και να σε ιδούν, να πιάκουν τ’ άλογό σου,
Κι ο μαύρος καμαρώνοντας θα σειέται, θα λυγιέται.
Κι αν σε ρωτήσουν, γιόκα μου, κι αν θα σου ειπούν, παιδί μου,
«Σαν τι μαντάτα ήφερες απ’ τον Απάνω κόσμο;»

Σώμα

Πες τους οι μάνες φλίβονται για τα καψοπαίδια τους,
Που τάφαγεν η μαύρη γης και τ’ άραχνο το χώμα.

Τέλος

1 Σύμφωνα με την ανάλυση του Van Gennep, από κείμενο της Ε. Ψυχογιού.
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Πέρα ς εκείνο το βουνό, πούναι ψηλό και μέγα,
Οπώχει αντάρα ‘ς την κορφή και καταχνιά ‘ς τη ρίζα,

Απαρχή

Εκ’ είναι τ’ αγριαμάραντο και άλλα δυό βοτάνια,
Και τρων τ’ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια κ ημερόνουν,

Σώμα

Εκεί, μανούλα μ, ν ανεβής, ναυρής τα τρια βοτάνια,
Και να τα φας, μανούλα μου, για να με λησμονήσης.

Τέλος

Ελάτε, μάναις κι αδερφαις, και μαραμμένα ηταίρια,
Να κλάψουμε, να χύσουμεν όλαις απώνα δάκρυ,
Ποτάμι για να κάμουμε θολό και βουρκλωμένο,
Για να διαβούν τα δάκρυα μας, να πάνε μες τον Άδη,
Για να νιφτούν οι άνιφτοι, να πιουν οι διψασμένοι,
Να πλύνουν τα μαντύλια τους η νειαίς κ η μαυρομμάταις,
Και να λιανοξουραφιστούν άντρες και παλληκάρια.
Φωνάξετε του αυτού του νειού, που κίνησε και πάγει,
Να χαιρετήσ’ όλαις ταις νειαίς, τους νειούς να τς αγκαλιάση
Κι αυτά τα παιδοκόριτσα να τα γλυκοφιλήση

Απαρχή
Σώμα

Τέλος

Τρία της Αγάπης

Κούπα-κούπα μπιρμπιλένια, κόρη μαργαριταρένια,
Φτιάξε μου καλό γεφύρι, να διαβώ να πάω πέρα.
να διαβώ να πάω πέρα, στου παπά τη θυγατέρα,
Που πουλάει τα μήλα δέκα, τα λεϊμόνια δεκαπέντε.
Πιάνω κόβω ένα λεϊμόνι, βρίσκω την αγάπη μέσα.
Βρίσκω την αγάπη μέσα, με τα χέρια σταυρωμένα,
Με τα χέρια σταυρωμένα και με τα μαλλιά μπλεγμένα

Απαρχή
Σώμα

Τέλος
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Εψές με την αστροφεγγιά μια ’βρεχε, μια χιόνιζε,
με το λαμπρό φεγγάρι ας βρέχει και ας χιονίζει.
Παίρνω το ντουφεκάκι μου και πάω για κυνήγι,

Απαρχή

κυνήγι δεν μπορώ να βρω, κυνήγι να σκοτώσω.
Βρίσκω μια κόρη έμορφη στα κίτρινα ντυμένη,
στέκω και την καλημερώ και την καλολογιάζω.

Σώμα

-Κόρη, ποια μάνα σ’ έκανε, μάνα σαν τη δικιά μου;

Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ, μωρ’ Γιαννιωτοπούλα μου
Μου λένε να το βάψω, λουλουδάκι μου γαλάζιο
Λουλουδάκι μου γαλάζιο, σε φιλώ κι αναστενάζω
Κι αν το πετύχω στη βαφή πολλές καρδιές θα κάψω
Θα κάψω νιές, θα κάψω νιους, θα κάψω παλικάρια
Θα κάψω μια μελαχρινή, που μ’ έκαψε κι εμένα.

Τέλος

Απαρχή
Σώμα

Τέλος

Τρία Νανουρίσματα
‘Έλα ύπνε, κ’ έπαρε το,
Και γλυκαποκοίμισέ το.
Συρ το μεσ’ του Μάη τ’ αμπέλι,
Και ‘ς του Μάη το περιβόλι
Να του δώσ’ ο Μάης λουλούδια
Κι’ ο περιβολάρης μήλα
Νάνι, νανι, το παιδάκι
Που κοιμάται σαν τ αρνάκι
Νάνι το γλυκό τ αηδόνι,
Τ’ Αλεξαδρινό παγώνι
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Νάνι του και νάνα του,
Όσω ναρθ η μάνα του
Απ’ το δάφνοπόταμο
Κι απ το κρύο νερό
Να του φέρη λούλουδα
Γιούλια και τριαντάφυλλα
Και δυο τσουπωτά βυζιά
Σαν τη ζάχαρη γλυκά

Ναν ναν το παιδί μου,
το παιδί μου τ’ άσπρο, τ’ ασπρο,

Απαρχή

Σώμα

Τέλος

Απαρχή

που το κάλεσαν στο κάστρο
και το είδαν δυο κοπέλες·
πιάνονται και δέρνονται,

Σώμα

- Όχ(ι) εγώ θα λα το πάρω.
- Όχ(ι) εγώ δε το αφήνω.

Τέλος

Τρία της Ξενιτιάς
– Αλησμονώ και χαίρομαι, θυμιούμαι και λυπιούμαι,
θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πααίνω.
Σήκω μάνα μ’ και ζύμωσε καθάριο παξιμάδι.
Με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει
και με πολύ παράπονο βάζει φωτιά στο φούρνο.
– Άργησε φούρνε να καείς και συ ψωμί να γένεις
για να περάσει ο κερατζής κι ο γιος μου ν’ απομείνει.

Απαρχή
Σώμα
Τέλος
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Το ίσιο ίσιο περπατώ με μέλει δε με μέλει,
να βρω κλαράκι φουντωτό στον ίσκιο του να κάτσω,
να κάτσω να συλλογιθώ της ξενιτιάς τα ντέρτια.
Την ξενιτιά, την εργατιά, την πίκρα, την ορφάνια,
τα τέσσερα τα ζ΄γιασαν σ’ ένα βαρύ καντάρι
και βγήκανε βαρύτερα – βαρύτερα τα ξένα.
Του ξένου δώστου ξενιτιά κι αρρώστια μη του δίνεις.
Η αρρώστια θέλει στρώματα, θέλει μαξιλαράκια,
θέλει μανούλα στο πλευρό, γυναίκα στο κεφάλι
Άνοιξε, φλιβερή καρδιά, και πικραμέν’ αχείλη,
άνοιξε, πες μας τίποτες, και παρηγόρησε μας
«παρηγοριά ‘χ’ ο θάνατος και λησμοσύνη ο Χάρος,
κι ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει
χωρίζει η μάνα το παιδί, και το παιδί τη μάνα,
χωρίζονται τ’ αντρόγυνα, τα πολυαγαπημένα,
τώρα όντας χωρίζονται, τα δέντρα ξιριζώνουν,
και πάλ’ όταν ‘νταμώνουνται, τα δέντρα φύλλα βγάζουν».

Απαρχή
Σώμα

Τέλος

Απαρχή

Σώμα

Τέλος

Στην πρώτη αυτή λύση, ο τρόπος που συνδυάζονται τα ηπειρώτικα δημοτικά
τραγούδια είναι εμπνευσμένος από την σαρακατσάνικη ποδιά. Ο τρόπος που
χωρίζονται οι περιοχές της ποδιάς, χωρίς να δώσει κανείς βάρος στις συμβολικές ερμηνείες των σχημάτων που προκύπτουν, μοιάζει με ομόκεντρα τραπέζια,
το ένα μέσα στο άλλο, σε διαφορετικά επίπεδα ή βάθη. Έτσι σκέφτηκα, ότι το
στοιχείο αυτό της ποδιάς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δομικό στοιχείο του
ίδιου του βιβλίου, και να υπάρχουν τρία επίπεδα-βιβλία το ένα μέσα στο άλλο,
κάτι το οποίο θα γίνεται αντιληπτό όταν το βιβλίο είναι ανοιγμένο στη μέση.
Όπως στο έργο του Queanno οι τρεις ζώνες από τις σελίδες θα μπορούν να
γυρνάνε ανεξάρτητα, αλλά αντί για λέξεις, θα υπάρχουν εικονογραφημένα
πάνελ που θα αφορούν μέρη των τραγουδιών, και στις δύο όψεις των σελίδων.
Οι τρεις αυτές ζώνες που προκύπτουν, θα εμπεριέχουν την κάθε αφηγηματική
ενότητα, Απαρχή, Σώμα και Τέλος, αντίστοιχα.
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Οι πρώτες μου σκέψεις για τα κεντήματα στο πιο
αναγνωρίσιμο κομμάτι της σαρακατσάνικης
φορεσιάς, τη ποδιά, ήταν ότι μοιάζει με έναν
ότιστοιχείο
το στοιχείο
της ποδιάς,
συμβολικό χάρτη. Στη συνέχεια όμως φαντάστηκα
τα σκέφτηκα,
Έτσι Έτσι
σκέφτηκα,
ότι το
αυτόαυτό
της ποδιάς,
μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
σαν δομικό
στοιχείο
πολλαπλά μέρη σαν στοιχεία που είναι το ένα μέσα
μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
σαν δομικό
στοιχείο
του ίδιου
του βιβλίου,
καιυπάρχουν
να υπάρχουν
του ίδιου
του βιβλίου,
και να
τρία τρία
στο άλλο, σε διαφορετικά επίπεδα ή βάθη.

Ό
σε
αλ
εικ
τω

επίπεδα-βιβλία
το μέσα
ένα μέσα
στο άλλο,
επίπεδα-βιβλία
το ένα
στο άλλο,
κάτι κάτι
το το
οποίο
θα γίνεται
αντιλειπτό
το βιβλίο
οποίο
θα γίνεται
αντιλειπτό
ότανόταν
το βιβλίο
είναι
ανοιγμένο
στη
μέση.
είναι ανοιγμένο στη μέση.

Απαρχή
Σώμα
Τέλος

Τα επιλεγμένα τραγούδια θα χωριστούν σε τρια
μέρη. Το πρώτο μέρος θα “συμβαίνει” στην
εξωτερική λορίδα της σελίδας, το δεύτερο στη
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Απαρχή

Σώμα

Τέλος

Πως είναι οι ζώνες σε ένα ανάπτυγμα
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Απαρχή

Σώμα

Τέλος

Παράδειγμα εικονογράφησης μέσα στις ζώνες.
Θα ακολουθήσει πιο αναλυτική διερεύνηση
των εικονογραφήσεων σε επόμενο κεφάλαιο.
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Δεύτερη λύση
Η δεύτερη πρόταση προέκυψε από τη μελέτη των συμβόλων της υφαντικής
και κεντητικής λαϊκής τέχνης. Ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσαν τα
σχέδια των υφαντών να γίνουν δομικά στοιχεία, θα ήταν η κάθε σελίδα να
είναι απόρια ενός τέτοιο σχήματος. Δοκιμάζοντας σαν ιδέα τα σχήματα να
γίνουν πάνελ της ιστορίας, στο πλαίσιο της εξάσκησης στο πρότζεκτ του
μαθήματος της οπτικής επικοινωνίας, είδα ότι οπτικά, αλλά και σαν ροή
ανάγνωσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιουργείται μια κυκλικότητα, όπου
ενώ η αίσθηση της ιστορίας αποδίδεται, το νήμα της αφήγησης θα μπορούσε
να ξεκινάει από οποιοδήποτε σημείο. Υπάρχει μια αίσθηση μη-χρόνου.
Οπότε, θα μπορούσαν οι σελίδες του βιβλίου να είναι κομμένες σε τέτοια
σχήματα, να περιέχουν τα πάνελ και έτσι το κάθε τραγούδι να εισβάλει μέσα
στο άλλο, οδηγώντας σε νέα νοήματα με κάθε γύρισμα-αλλαγή σελίδας. Όσο
θα γυρνάει κανείς τις σελίδες, οι χρωματικές παλέτες θα αλλάζουν, σαν να
αλλάζουν και οι εποχές. Σιγά σιγά το τοπίο θα μεταμορφώνεται, ακριβώς
όπως θα ήταν αν περπατούσε ένα μονοπάτι, αν έκανε μια μεγάλη διαδρομή
που μπορεί να κρατούσε μήνες. Στίχοι θα συνοδεύουν τη περιπλάνηση αυτή
και θα υπογραμμίζουν το δέσιμο όλων αυτών των στοιχείων και της λαϊκής
έκφρασης με τη φύση και το κύκλο του χρόνου ζωής.
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Αφίσα / Κόμικ του τραγουδιού “Μάνα Φόνισσα”

/

233

/

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ COMICS

Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξω ένα κάναβο και τα σχήματα σχεδιασμένα
σε αυτόν, ώστε να προκύψει ένα πιο συγκεκριμένο σύστημα. Τα πάνελ θα
είναι σχεδιασμένα σε σχέση με τα τραγούδια και με το σύστημα αυτό θα είναι
πιο εύκολες οι δοκιμές στις συνθέσεις και τα χρώματα. Μια ακόμα σκέψη
είναι η βιβλιοδεσία να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γυρνάει το
βιβλίο 180 μοίρες, όπως σε ένα σπιράλ, και τα εξώφυλλα να είναι διάφανα
με αποσπώμενα στοιχεία. Η μη γραμμικοτικα του κόμικ θα επιτρέπει στον
αναγνώστη να ακολουθήσει τη διαδρομή και ανάποδα. Ειδικά αν το εξώφυλλο
και το οπισθόφυλλο είναι διάφανα, θα μπορεί αυτός να ορίσει την αρχή της
διαδρομής. Μετά από δοκιμές σε χαρτοκατασκευές, η πρόταση βιβλιοδεσίας
για αυτή την λύση είναι κάτι μεταξύ βιβλίου-αντικειμένου. Ακολουθείται η
λογική του Liporello, αλλά σε συνδυασμό με το στοιχείο του κοπτικού των
μοτίβων, τα πάνελ θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ανάλογα με το διαφορετικά
διπλώματα που θα επιλέγει ο αναγνώστης. Η πιο εμφανής χρήση του είναι
το ξεφύλισμά του σαν βιβλίο. Παράλληλα όμως, μπορεί να στηθεί και σαν
εκτιθέμενο αντικείμενο.
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Διέρευνηση και γραμμική απόδοση μοτίβων
Νανουρίσματα / Καλοκαίρι: Μάνα
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Διέρευνηση και γραμμική απόδοση μοτίβων
Νανουρίσματα / Καλοκαίρι: Παιδί
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Διέρευνηση και γραμμική απόδοση μοτίβων
Άνοιξη
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Διέρευνηση και γραμμική απόδοση μοτίβων
Άνοιξη
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Παραδείγματα σελίδων
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Νανούρισμα

Της ξενιτιάς

Μοιρολόι

Της Αγάπης
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Παραδείγματα αναπτύγματος εντύπου
και χρωματική παλέτα
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Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σελίδων
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Τρίτη λύση
Στη τρίτη λύση συνδυασμού των αφηγηματικών ενοτήτων των τραγουδιών,
το κόμικ δε βρίσκεται πάνω σε ένα βιβλίο, αλλά ένα αντικείμενο παζλ, τον
κύβο του ρούμπικ. Βέβαια σε αντίθεση με το παζλ, εδώ δεν πρέπει να δοθεί
από τον χρήστη μια λύση, αρκεί το παιχνίδι και η περιήγηση. Όσον αφορά την
εικονογράφηση και ανάπτυξη του ίδιου του κόμικ, εδώ θα εφαρμοστεί όσο
ποτέ η διττή φύση των εικόνων που το αποτελούν. Θα πρέπει να μπορούν να
λειτουργούν τόσο μεμονωμένα, όσο και σαν σύνολα. Το μειονέκτημα αυτής
της λύσης είναι ότι αφετηρία μπορούν να είναι μόνο έξι τραγούδια.
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Δείγμα προσέγγισης για την 3η λύση.
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Μοιρολόι
Πέρα σε ‘κείνο το βουνό,
πούναι ψηλό και μέγα,
Οπώχει αντάρα ‘ς την κορφή και καταχνιά ‘ς τη ρίζα,
Εκ’ είναι τ’ αγριαμάραντο και άλλα δυό βοτάνια,
Και τρων τ’ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια κ ημερόνουν,
Εκεί, μανούλα μ, ν ανεβής, ναυρής τα τρια βοτάνια,
Και να τα φας, μανούλα μου, για να με λησμονήσης
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Της Αγάπης
Κούπα-κούπα μπιρμπιλένια, κόρη μαργαριταρένια,
Φτιάξε μου καλό γεφύρι, να διαβώ να πάω πέρα.
να διαβώ να πάω πέρα, στου παπά τη θυγατέρα,
Που πουλάει τα μήλα δέκα, τα λεϊμόνια δεκαπέντε.
Πιάνω κόβω ένα λεϊμόνι, βρίσκω την αγάπη μέσα.
Βρίσκω την αγάπη μέσα, με τα χέρια σταυρωμένα,
Με τα χέρια σταυρωμένα και με τα μαλλιά μπλεγμένα
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Νανούρισμα
Έλα ύπνε, κ’ έπαρε το,
Και γλυκαποκοίμισέ το.
Συρ το μεσ’ του Μάη τ’ αμπέλι,
Και ‘ς του Μάη το περιβόλι
Να του δώσ’ ο Μάης λουλούδια
Κι’ ο περιβολάρης μήλα
Νάνι, νανι, το παιδάκι
Που κοιμάται σαν τ αρνάκι
Νάνι το γλυκό τ αηδόνι,
Τ’ Αλεξαδρινό παγώνι
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Ξενιτιάς
Άνοιξε, φλιβερή καρδιά, και πικραμέν’ αχείλη,
άνοιξε, πες μας τίποτες, και παρηγόρησε μας
«παρηγοριά ‘χ’ ο θάνατος και λησμοσύνη ο Χάρος,
κι ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει
χωρίζει η μάνα το παιδί, και το παιδί τη μάνα,
χωρίζονται τ’ αντρόγυνα, τα πολυαγαπημένα,
τώρα όντας χωρίζονται, τα δέντρα ξιριζώνουν,
και πάλ’ όταν ‘νταμώνουνται,
τα δέντρα φύλλα βγάζουν
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Μοιρολόι
Ελάτε, μάναις κι αδερφαις, και μαραμμένα ηταίρια,
Να κλάψουμε, να χύσουμεν όλαις απώνα δάκρυ,
Ποτάμι για να κάμουμε θολό και βουρκλωμένο,
Για να διαβούν τα δάκρυα μας, να πάνε μες τον Άδη,
Για να νιφτούν οι άνιφτοι, να πιουν οι διψασμένοι,
Να πλύνουν τα μαντύλια τους η νειαίς κ η μαυρομμάταις,
Και να λιανοξουραφιστούν άντρες και παλληκάρια.
Φωνάξετε του αυτού του νειού, που κίνησε και πάγει,
Να χαιρετήσ’ όλαις ταις νειαίς, τους νειούς να τς αγκαλιάση
Κι αυτά τα παιδοκόριτσα να τα γλυκοφιλήση
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Νανούρισμα
Νάνι του και νάνα του,
Όσω ναρθ η μάνα του
Απ’ το δάφνοπόταμο
Κι απ το κρύο νερό
Να του φέρη λούλουδα
Γιούλια και τριαντάφυλλα
Και δυο τσουπωτά βυζιά
Σαν τη ζάχαρη γλυκά
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Το φυσικό αντικείμενο/ mockup
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Παράδειγμα συνδυασμών

/

261

/

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ COMICS

Επιλογή Κατεύθυνσης
Αυτές οι τρεις κατευθύνσεις αναπτύχθηκαν παράλληλα και συχνά η μια
τροφοδοτούσε την άλλη. Παρόλα αυτά η καθεμία έχει κάποια δικά της χαρακτηριστικά. Η πρώτη είναι ένα διαδραστικό έντυπο, που κρατάει αρκετές
από τις αρχές των κόμικ, ως αναφορά την ανάγνωση και το πως μπορεί να
περιηγηθεί μέσα σ αυτό ο αναγνώστης, επιτρέποντας παράλληλα πολλαπλούς
συνδυασμούς. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι ένα υβρίδιο μεταξύ εντύπου και
αντικειμένου, καθώς μπορεί να πιάσει και φυσικό χώρο, να έχει μέσα του και
το παιχνίδι με το φως. Ίσως όμως αυτές οι φόρμες καταλήγουν πιο δυνατές
σε σχέση με τα ίδια τα κόμικ και το στοιχείο της διάδρασης και των πολλαπλών επιλογών χάνεται. Και τέλος στη Τρίτη προσέγγιση, που τα κόμικ είναι
τρισδιάστατο αντικείμενο, ο προβληματισμός που προκύπτει είναι ότι το
αντικείμενο σαν αντικείμενο, ο κύβος του ρούμπικ είναι αρκετά αναγνωρίσιμος και ο χρήστης/ αναγνώστης μπορεί να μην εμβαθύνει στο περιεχόμενο.
Επίσης τα τραγούδια που μπορούν να συνδυαστούν είναι μόνο 6, όσες και οι
πλευρές του κύβου.
Έτσι η λύση που επιλέγω για να ολοκληρωθεί είναι η πρώτη. Αναδεικνύει
περισσότερο τα ζητούμενα, δηλαδή και την ανάδειξη αλλά και την αλληλεπίδραση του αναγνώστη με το περιεχόμενο. Ταυτόχρονα προσφέρει μια
διαφορετική ματιά και στο ίδιο το μέσο των κόμικς.

Ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος του χρόνου
Στην πρώτη λύση λοιπόν θα μπορούν να συνδυάζονται δώδεκα τραγούδια,
τρία για κάθε μια από τις κατηγορίες των τραγουδιών. Για να μπορέσει το κάθε
ψυχοτοπίο να είναι εμφανές μέσα στο εικονογραφημένο αφήγημα αποφάσισα
να αντιστοιχίσω την κάθε κατηγορία των τραγουδιών με μια εποχή του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό οι συμβολισμοί της κάθε εποχής αντανακλούν την
συναισθηματική κατάσταση που επικρατεί στις στιγμές του κύκλου της ζωής.
Οι κατηγορίες των τραγουδιών αντιστοιχούν σε μια εποχή, όχι επειδή εποχικά τραγουδιόνται τα συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά επειδή ακολουθούν
τον κύκλο της ζωής. Το πρώτο τραγούδισμα που ακούει ο άνθρωπος όταν
γεννιέται είναι το νανούρισμα της μάνας. Το εκτυφλωτικό φως της ζωής το
συνδυάζω με το καλοκαίρι και τα νανουρίσματα. Μεγαλώνοντας, έρχεται η
πίκρα του αποχωρισμού. Για αυτό η εποχή που ακολουθεί, όπου ξεκινάνε οι
βροχές και πέφτουν τα φύλλα, το φθινόπωρο, μεταφράζεται με τα τραγούδια
της Ξενιτιάς. Ο χειμώνας, η πιο σκληρή εποχή, συνοδεύεται από τα μοιρολό-
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για. Τα τραγούδια που προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο και την αγωνία
του θανάτου. Τέλος ο κύκλος συμπληρώνεται με τον ερχομό της άνοιξης, την
ελπίδα και τη μαγεία που φέρνει ο έρωτας. Στην εποχή της άνοιξης τοποθετώ
τα τραγούδια της αγάπης, όπου και τα τοπία των τραγουδιών είναι γεμάτα
με λουλούδια και καρπούς.
Επίσης, αυτό το εύρημα βοηθάει και στη χρωματική κωδικοποίηση της κάθε εποχής. Έτσι προκύπτουν για τις κατηγορίες των τραγουδιών οι παρακάτω παλέτες.

Νανούρισμα - Καλοκαίρι

Ξενιτιάς - Φθινόπωρο

Της αγάπης - Άνοιξη

Μοιρολόι - Χειμώνας

Ο μυητικός ρόλος των τραγουδιών
στον κύκλο της ζωής και του χρόνου
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Διερεύνηση του εικονογραφικού ύφους
Ο πειραματισμός με το εικονογραφικό ύφος πολύ συχνά γινόταν παράλληλα
με τη μελέτη των θεωρητικών ευρημάτων. Για αυτό σε πολλά σημεία της
έρευνας έχουν προηγηθεί δικά μου σκίτσα να τη συνοδεύουν. Παρόλα αυτά,
σε αυτό το σημείο του κεφαλαίου, θα γίνει μια πιο εκτενής παρουσίαση της
διερεύνησης του εικονογραφικού ύφους.
Με στοιχεία από την θεωρητική έρευνα γύρω από σύμβολα που συναντώνται
στη λαϊκή τέχνη, αλλά και εννοιών από τα επιλεγμένα τραγούδια, προσπάθησα να δημιουργήσω κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής εργασίας, ένα
δικό μου εικονογραφικό λεξιλόγιο που θα συνθέσει το τελικό έργο. Για παράδειγμα, το σύμβολο του παγωνιού, το βρίσκουμε κυρίως σε κεντήματα που
σχετίζονται με τον γάμο. Είναι σύμβολο καλοτυχίας και γονιμότητας. Με μια
παρόμοια έννοια το συναντάμε και στο δημοτικό νανούρισμα, όπου η μάνα
εύχεται για το παιδί της ένα καλό μέλλον, πιθανά ένα καλό γάμο, καλοτυχία
και ευημερία. Κάποια ακόμα πολύ χαρακτηριστικά σύμβολα είναι στοιχεία
της φύσης όπως πουλιά, λουλούδια, δέντρα και βουνά τα οποία συχνά έχουν
και μεταφυσικές ιδιότητες. Έτσι λοιπόν, όταν στα τραγούδια υπονοούνται
αυτές οι ιδιότητες παρουσιάζονται πιο συμβολικά, και όταν περιγράφουν τον
φυσικό κόσμο πιο νατουραλιστικά.

φους
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Εδώ είναι κάποια σκίτσα για το πως θα μπορούσαν να εκφραστούν τα επιλεγμένα μοιρολόγια. Μελετάω στοιχεία όπως, πως θα μοιάζουν οι ζωντανοί
και πως οι νεκροί; Πως θα είναι οι φόρμες των συμβολικών στοιχείων και πως
των νατουραλιστικών;

Προσχέδιο μοιρολογιού
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Όταν τα δάκρυα γίνονται ποτάμια,
και το μαντήλι έχει λερωθεί

/

271

/

δίπλα σαν κάποια γυναίκα.
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Μια ακόμα σκέψη είναι τα ρούχα των χαρακτήρων να μη μπορούν εύκολα
να προσδιοριστούν χρονικά. Οι ιστορίες αυτές θα μπορούσαν να συμβαίνουν
οπουδήποτε μέσα στα τελευταία εκατό χρόνια.

Μοιρολογίστρα συμβολική μορφή
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Γυναίκα και άντρες

Γυναίκα και άντρες

Γυναίκες.
Πιο νατουραλιστική προσέγγιση των χαρακτήρων.
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Άντρες
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Χαρακτήρες, τοπία, δράση
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Χαρακτήρες, σύμβολα, φύση
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Χαρακτήρες, σύμβολα,
φύση, σκέψεις
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Ονειρικά στοιχεία
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Ονειρικά στοιχεία, καθημερινά
αντικείμενα, χαρακτήρες
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Τοπία, άντρες, λεπτομέρειες
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Μελέτες φυσικών στοιχείων, τοπίων
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Τα επιλεγμένα τραγούδια σαν σενάρια
Τα δώδεκα επιλεγμένα τραγούδια ουσιαστικά αποτέλεσαν δώδεκα σενάρια
για να διαμορφωθούν τα ξεχωριστά εικονογραφημένα σαλόνια τραγουδιών,
που θα συνδυάζονται στο έργο. Για τη δημιουργία τους, επικεντρώθηκα στο
πως καταλάβαινα το κάθε τραγούδι και τι εικόνες μου γεννούσε, μέσα και από
το φίλτρο της έρευνας. Ήθελα για το κάθε τραγούδι να δημιουργήσω και ένα
διαφορετικό συναισθηματικό τοπίο. Παράλληλα, ο τρόπος του στησίματος,
της σκηνοθεσίας αν μπορούμε να πούμε, έπρεπε να ακολουθεί τις νοηματικές
ενότητες της Απαρχής, του Σώματος και του Τέλους, και να οδηγεί το μάτι
του αναγνώστη προς τα «μέσα», στο Τέλος.
Νανουρίσματα
Στα νανουρίσματα επιλέχτηκαν τρία τραγούδια που εκφράζουν διαφορετικά
το όνειρο και πως η φωνή της μάνας παρασέρνει το παιδί σε αυτό. Στο πρώτο
νανούρισμα, στην απαρχή εμφανίζεται η μάνα που νανουρίζει το παιδί μέσα σε
ένα ονειρικό δάσος, όπου παραμονεύει ο ύπνος. Σε όλο το σαλόνι μπλέκονται
πραγματικά και ονειρικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο εικονογραφώ την
παράλληλη πραγματικότητα του παιδιού που το παίρνει ο ύπνος και της
μάνας που το κοιμίζει.
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Προσχέδια πρώτου νανουρίσματος.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο δεύτερο νανούρισμα, οι ζώνες που αντιστοιχούν στην απαρχή, το σώμα,
και το τέλος, είναι πολύ πιο διακριτές. Στην Απαρχή, απεικονίζεται το πρόσωπο της μητέρας με ένα πιο συμβολικό εικονογραφικό ύφος. Την βλέπουμε
να τραγουδάει και να περνάει από διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις. Η
σχετικά συμβολική απεικόνιση επιλέχθηκε για να υπάρχει κατευθείαν ενότητα
σε όλη την ζώνη και να παραπέμπει σε μορφή από μοτίβο υφάσματος. Ακόμα
μια σκέψη είναι ότι έτσι δίνει την αίσθηση μιας αρχετυπικής αναπαράστασης
της μητέρας. Ακόμα, επικεντρώνομαι στο κεφάλι, επειδή το πρόσωπο είναι
αυτό που βλέπει το παιδί όταν το νανουρίζει η μάνα. Στην δεύτερη ζώνη, που
αποτελεί την αφηγηματική ενότητα σώμα, το παιδί αρχίζει να γλιστράει στον
κόσμο του ονείρου, νιώθει πιο έντονα το κούνημα, εξού και η απεικόνιση των
χεριών και του φανταστικού κάστρου, που αναφέρει το τραγούδι. Στο κέντρο,
το τέλος, το παιδί έχει ήδη αποκοιμηθεί και ονειρεύεται τις δύο κοπέλες που
μαλώνουν για χάρη του.
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Προσχέδια δεύτερου νανουρίσματος.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο τρίτο νανούρισμα, ήθελα να αποδώσω την αίσθηση του καλοκαιρινού
ηπειρώτικου τοπίου. Υπάρχει παντού το στοιχείο του τρεχάμενου νερού,
έντονη βλάστηση και φως. Ακολουθούμε τη μάνα να περιφέρεται και να
κάνει διάφορες δουλειές μέσα σε αυτόν τον χώρο και τέλος να καταλήγει
δίπλα στο μωρό της που κοιμάται.

Προσχέδια τρίτου νανουρίσματος
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Προσχέδια τρίτου νανουρίσματος.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Της ξενιτιάς
Για την κατηγορία των τραγουδιών της ξενιτιάς χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία
από τις τελετουργίες του αποχωρισμού και αυτές της αναγνώρισης, όπως
προέκυψαν από την έρευνα. Επίσης ένα ακόμα στοιχείο που χρησιμοποίησα
είναι η μνήμη και πως αυτή αλλοιώνεται και γίνεται αποσπασματική όταν
περνά ο καιρός.
Στο πρώτο τραγούδι, η αφήγηση λειτουργεί κυκλικά και αποσπασματικά,
όπως μια εμμονική ανάμνηση. Στην πρώτη αφηγηματική ενότητα απεικονίζεται μια γυναίκα που θυμάται και περιμένει. Ταυτόχρονα ένας άντρας
περπατά ένα πέτρινο μονοπάτι. Ίσως γυρίζει πίσω, ίσως φεύγει, αυτό μπορεί
να ερμηνευτεί αναλόγως με τον συνδυασμό και τους συνειρμούς του ίδιου του
αναγνώστη. Στο Σώμα, υπάρχουν πιο συμβολικά στοιχεία που βασίζονται στις
τελετουργίες αποχωρισμού και αναγνώρισης καθώς και γίνεται πιο εμφανές
το μελαγχολικό τοπίο του φθινοπώρου. Ενώ το τέλος, παραμένει και αυτό
ανεξιχνίαστο, παρουσιάζοντας την αδιάφορη στο ανθρώπινο δράμα, φύση.
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Προσχέδια πρώτου της Ξενιτιάς.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο δεύτερο τραγούδι, πάλι η αφήγηση ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή.
Αυτή τη φορά όμως ο ρυθμός της είναι διαφορετικός, πιο μετρημένος. Αυτό
τονίζεται από τα επαναλαμβανόμενα καρέ των γυναικών που φεύγουν από το
«κλαψόδεντρο» αλλά και τη στατικότητα του μοτίβου. Και εδώ, μια γυναίκα
περιμένει. Ο τόπος είναι πιο συγκεκριμένος, το χωριό και ο δρόμος του είναι
πιο εμφανή. Και ένας άλλος άντρας επιστρέφει ή φεύγει. Στο κέντρο μια
γυναίκα, ακολουθώντας το τελετουργικό του χωρισμού, αφήνει έξω από τη
πόρτα της μια κανάτα με αμίλητο νερό. Ίσως είναι η ανάμνηση της γυναίκας
που περιμένει, είτε η τελευταία ματιά του άντρα που έφυγε.
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Προσχέδιο δεύτερου της Ξενιτιάς.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο τρίτο τραγούδι της ξενιτιάς, πρωταγωνιστής είναι το ηπειρώτικο φθινοπωρινό τοπίο και η διαδρομή που ακολουθεί μέσα σε αυτό ένας πλανόδιος
μουσικός. Το στοιχείο που ήθελα να τονίσω σε αυτό το τραγούδι είναι η μοναξιά που αναδύεται από τους στίχους του τραγουδιού.
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Προσχέδια τρίτου της Ξενιτιάς.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Της Αγάπης
Στα τραγούδια της αγάπης, οι αφηγήσεις που δημιούργησα προσπαθούν να
δείξουν διαφορετικές και αναπάντεχες πλευρές του έρωτα στο Ηπειρώτικο
δημοτικό τραγούδι.
Στο πρώτο τραγούδι, ο αναγνώστης ακολουθεί στο πράσινο νυχτερινό τοπίο
μια γυναικεία φιγούρα που ψάχνει βαφή, μαγικά βοτάνια, για να «κάψει» το
αντικείμενο του πόθου της. Όλο το σαλόνι έχει μαγικά γονιμικά σύμβολα,
όπως το δικέφαλο φίδι, το φεγγάρι και το λουλούδι. Παράλληλα, οι αντανακλάσεις του υγρού στοιχείου και η παρουσία της κουκουβάγιας, δημιουργούν
εξίσου μια μαγική παραμυθιακή ατμόσφαιρα.

Προσχέδια πρώτου τραγουδιού της αγάπης
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Προσχέδια πρώτου τραγουδιού της αγάπης,
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο δεύτερο τραγούδι, συνδυάζω τελετουργίες αποκάλυψης του αγαπημένου
με την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα για να δημιουργήσω μια απαγορευμένη ιστορία αγάπης. Στα βλαχοχώρια της Πίνδου, υπάρχει το έθιμο της γκαλιάτας ή
του κλήδονα. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Σιώκη, «η λέξη κλήδονας προέρχεται
από την αρχαία ελληνική λέξη κληδών, που σημαίνει τον μαντικό ψίθυρο».
Αυτή η παγανιστική πρακτική διατηρείται σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Τα
ανύπαντρα κορίτσια ζητούν τη βοήθεια του κλήδονα, ο οποίος μέσα στη
χριστιανική θρησκεία έχει γίνει ο Αι Γιάννης, για να τους αποκαλύψει σε νερό
αυτόν που θα παντρευτούν. Στην ήπειρο, το νερό βρίσκεται μέσα σε γκαλιάτες – στάμνες, στολισμένες με λουλούδια. Φυσικά αυτό που τις κοιτάει πίσω,
από την αντανάκλαση του νερού, δεν είναι άλλο παρά η δική τους επιθυμία.
Έτσι συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία, για πρωταγωνιστή χρησιμοποιώ μια
γυναίκα, περιπατητή που αναζητά την αγάπη. Σε νοηματική παραλληλία
με τον στίχο που εξηγεί ότι βρίσκει την αγάπη κόβοντας ένα λεμόνι που
παραπέμπει στο στοιχείο του αδύνατου στον λαϊκό πολιτισμό, έρχεται στο
Τέλος η ανατρεπτική αποκάλυψη της ομοερωτικής αγάπης.
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Προσχέδια δεύτερου τραγουδιού της αγάπης.
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Προσχέδια δεύτερου τραγουδιού της αγάπης.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο τρίτο κόμικ, επιλέγω να αναδείξω μια ακόμα διαφορετική πλευρά των
τραγουδιών της αγάπης. Από την έρευνα προέκυψε η παραλληλία αυτού του
τραγουδιού με τη παραλογή του κολυμβητή. Ένα αφηγηματικό τραγούδι, που
εξιστορεί την αποπλάνηση ενός κυνηγού από ένα στοιχειό, τη Λάμια όπου
οδηγεί στον πνιγμό του. Πατώντας πάνω σε αυτή την αφηγηματική γραμμή,
το τρίτο κόμικ της αγάπης εξιστορεί την συνάντηση αυτών των δύο εραστών
στο δάσος και το έγκλημα που διαπράττεται, χωρίς να αποκαλύπτεται πλήρως
αν η γυναίκα είναι υπερφυσικό πλάσμα ή όχι.
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Προσχέδια τρίτου τραγουδιού της αγάπης.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Μοιρολόγια

Και στα μοιρολόγια προσπάθησα να αποδώσω τρεις διαφορετικές εκδοχές της
μύησης του ανθρώπου από τον κόσμο των ζωντανών σε αυτόν των νεκρών. Στο
πρώτο τραγούδι – κόμικ, ακολουθούμε έναν νέο στο ταξίδι του για τον κάτω
κόσμο, όπως το εξιστορεί μια μοιρολογίστρα. Στην απαρχή, τον βλέπουμε στην
είσοδο του στον άλλο κόσμο. Στο Σώμα στην ενδιάμεση κατάσταση αυτή της
α το πως
θα όπου καταλαβαίνει και που βρίσκεται εξαιτίας της ερώτησης των νεδιάβασης,
κρών: «Σαν τι μαντάτα έφερες απ’ τον απάνω κόσμο;». Και στο Τέλος, αποδέχεται
ν τα επιλεγμένα
το αναπόφευκτο
της μοίρας και παραδίδεται στη μαύρη γη.
χεία όπως,
πως

αι πως οι νεκροί;
ν συμβολικών
ουραλιστικών;

ούχα των
εύκολα να
ι ιστορίες αυτές
υν οπουδήποτε
ρόνια.
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Προσχέδιο πρώτου μοιρολογιού.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο δεύτερο μοιρολόι, από όπου παίρνει και το όνομα του το έργο, βλέπουμε
έναν άντρα που έχει αρχίσει το ταξίδι του για το υπερπέραν και ζητά από τους
αγαπημένους του να τον ξεγράψουν. Η απαρχή ξεκινά με το εσωτερικό μιας
εκκλησίας, πιθανώς εκεί που γίνεται ο τελικός αποχωρισμός. Από μέσα προς
τα έξω λοιπόν, ο πρωταγωνιστής αποχαιρετά τους ανθρώπους και χάνεται,
γίνεται ένα με τη φύση.
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Προσχέδια δεύτερου μοιρολογιού.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Στο τρίτο κόμικ των μοιρολογιών, βρισκόμαστε στον κάτω κόσμο. Ο χάρος,
με τη μορφή βοσκού, διασχίζει με τον πεθαμένο τον κάτω κόσμο. Η ψυχή
κοιτάει σε θραύσματα, τις γιορτές και τα πανηγύρια που τον θυμούνται, ή
που κάποτε τραγούδαγε αυτός για τους δικούς του νεκρούς. Τα γλέντια είναι
μέσα από ένα ψυχρό φίλτρο, μοιάζουν κοντινά και μακρινά, συγκεκριμένα
και αφηρημένα ταυτόχρονα, σαν μια μακρινή ανάμνηση.
Παρά τις αφηγήσεις που έχω δημιουργήσει και κατευθύνουν τα κόμικς , το
νόημα σε όλα τα τραγούδια που παρουσιάζονται προσπαθώ να μένει σε ένα
βαθμό ανοιχτό και να υπάρχουν πολλά συμβολικά στοιχεία, ώστε όταν ανακατεύονται να δημιουργούν νέους συνειρμούς και σκέψεις.
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Προσχέδια τρίρου μοιρολογιού.
Ακολουθεί η τελική εικονογράφηση
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Δοκιμές με τυπογραφία
Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του κόμικ ήταν το πως θα αναγράφονται οι
στίχοι των τραγουδιών. Έγιναν διάφορες δοκιμές στην τυπογραφία, στην
αρχή έγινε δοκιμή να δημιουργηθεί lettering από τα δικά μου γράμματα. Τα
αποτελέσματα όμως δεν ήταν ικανοποιητικά οπότε συνεχίστηκαν οι δοκιμές
με serif αλλά και με script γραμματοσειρές. Η τυπογραφία που επιλέχθηκε,
η PF Free Script, συνδυάζει την αναγνωσιμότητα με τη χειροποίητη αίσθηση
που έχει σαν σχεδιαστική γραμμή όλο το εικονογραφημένο αφήγημα.

Δείγμα δικού μου lettering
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Κάποιες δοκιμές με γραμματοσειρές
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Η Γραμματοσειρά που επιλέχθηκε

PF Free Script
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Η ονοματοδοσία του έργου
Αρχικά αναζήτησα το όνομα του βιβλίου σε λέξεις της Ηπειρώτικης ντοπιολαλιάς.
Αρέντα: Δρόμος, τρέξιμο
Κόσα (η): πλεξίδα των μαλλιών
Κριτσούκ’ (το): αδιαπέραστο δάσος
Λαλούμενα (τα): τα όργανα
Μολόημα (το): φήμη
Μουραμπάς (ο): αστεία ιστορία
Παρακατίτσα: παρακάτω
Ποριά (η): πέρασμα
Πυρομάδα (η): φέτα ψωμιού ψημένη (πυρωμένη) στη φωτιά
Ριζό (το): πρόποδες του βουνού
Ρουμάνι (το): Το δάσος
Σεφέρι(το): το ταξίδι (Σεφέρια)

Αλλά η χρήση μιας μόνο λέξης έριχνε το βάρος σε μία μόνο έννοια και δεν
δημιουργούσε την απαραίτητη ατμόσφαιρα, ούτε την απαραίτητη σύνδεση
με τα τραγούδια.
Έτσι, στη συνέχεια έγινε η αναζήτηση σε τίτλους των τραγουδιών. Τα περισσότερα
τραγούδια όμως δεν έχουν έναν ανεξάρτητο τίτλο από το τραγούδι. Αρκετά
από τα τραγούδια που συνάντησα στην έρευνα των καταγραφών ξεκινούν με το
«Πέρα σε ‘κείνο το βουνό» και ταυτόχρονα το φέρουν σαν τίτλο.
Μερικά παραδείγματα είναι το πωγωνίσιο2:
Πέρα σε ‘κείνο το βουνό,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.
Λέει που ‘ναι ψηλό και μέγα έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει που ‘ναι ψηλό και μέγα έλα μαυρομάτα μ’ έλα.
-----Που ‘χειν αντάρα στην κορφή,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.
Λέει και καταχνιά στον πάτο έλα μαυρομάτα μ’ έλα...
2 Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου, από την ιστοσελίδα της Παρασκευής
Γ.Κανελλάτου
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Πρόκειται για ένα τραγούδι της ξενιτιάς, με έντονα στοιχεία ερωτικού λόγου
αλλά και θρηνητικού. Ο αφηγητής απευθύνεται στη μαυρομάτα «Κοντούλω»
που τον έχει «ζουρλάνει». Λέξεις φορτισμένες με τον ερωτισμό του λόγου της
δημοτικής ποίησης. Το παραπάνω τραγούδι έχει επίσης πολλά κοινά στοιχεία
με το μοιρολόι του «αγριαμάραντου» και αυτό που εικονογραφείται στην
παρούσα εργασία, από την καταγραφή του Αραβαντινού:
Πέρα ς εκείνο το βουνό, πούναι ψηλό και μέγα,
Οπώχει αντάρα ‘ς την κορφή και καταχνιά ‘ς τη ρίζα,
Εκ’ είναι τ’ αγριαμάραντο και άλλα δυό βοτάνια,
Και τρων τ’ αλάφια και ψοφούν, τ αρκούδια κ ημερόνουν,
Εκεί, μανούλα μ, ν ανεβής, ναυρής τα τρια βοτάνια,
Και να τα φας, μανούλα μου, για να με λησμονήσης.

Άλλη μια παραλλαγή είναι το ζαγορίσιο:
« Πέρα σε κείνο το ι-βουνό
και στ άλλο παραπέρα
πόχει ανταρούλα στη κορφή
και καταχνιά στον πάτο.
Κι ανάμεσα σε δυο βουνά,
δυο αδέρφια σκοτωμένα
κι ανάμεσα στα μνήματα,
κλήμα ήταν φυτρωμένο.

Η φράση «Πέρα σε ‘κείνο το βουνό» παραπέμπει και στους στίχους, την
γλώσσα, των τραγουδιών και παρουσιάζει το πλαίσιο της διάβασης. Όντας
ένας εισαγωγικός στίχος, δίνει αμέσως κατεύθυνση στον αναγνώστη αλλά
και δημιουργεί μια προσδοκία ανακάλυψης. Ακόμα, η λέξη βουνό, μαρτυρά
τη σύνδεση με τον τόπο, καθώς η Ήπειρος είναι συνυφασμένη και με το
ορεινό της τοπίο.
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Το έντυπο
Για τη τελική μορφή του εντύπου, έπρεπε να αποφασιστεί η τελική του διάσταση, το εξώφυλλο και η βιβλιοδεσία. Μετά από δοκιμές σε διάφορα μεγέθη με τη βοήθεια mockup, αποφάσισα να κάνω το έντυπο 27 x 18 cm. Αυτό
είναι ένα ικανοποιητικό μέγεθος για την ανάδειξη των εικονογραφήσεων,
ενώ παράλληλα ο αναγνώστης μπορεί να το ξεφυλλίσει εύκολα, παρά την
ιδιαιτερότητα των κοπτικών. Σε μια μεγαλύτερη δοκιμαστική εκδοχή των
διαστάσεων, 28x42 cm, τα κοπτικά είχαν πολύ δύσκολη διαχείριση. Έτσι ενώ
οι εικονογραφήσεις ήταν εντυπωσιακές, η μεγάλη διάσταση απορρίφθηκε.
Για τον σχεδιασμό του εξωφύλλου έγινε μια μικρή έρευνα στις τυπογραφίες εξωφύλλων δίσκων ηπειρώτικης μουσικής αλλά και εντύπων που
αφορούν τη λαογραφία, καθώς πολλές φορές έχουν αρκετά χαρακτηριστική τυπογραφία. Από τα παραδείγματα αυτά κατέληξα ότι ήθελα για το
εξώφυλλο, σαν στοιχείο ταυτότητας, μια τυπογραφία με έντονη παρουσία
και αναφορές και στο μέσο των κόμικ.

Λαπτομέρεια εξωφύλλου δίσκου από
Folkways Records
/

354

/

REFLECTION ON PR ACTICE

Παραδείγματα τυπογραφίας από τη
δισκογραφία του Στέλιου Μπέλλου
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Παραδείγματα τυπογραφίας από τη
δισκογραφία του Στέλιου Μπέλλου
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Παραδείγματα τυπογραφίας από τη
δισκογραφία της Δόμνας Σαμίου
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Εξώφυλλο περιοδικής έκδοσης από
το αρχείο ΕΛΙΑ - ΜΙΕΤ
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1. Δείγμα τυπογραφίας από άρθρο της
Ελένης Βακαλό για το Θέατρο σκιών
2. Δείγμα τυπογραφίας από την
Ηπειρώτικη Εστία
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Ακόμα, το εξώφυλλο ήθελα να δίνει κάποια στοιχεία για το εσωτερικό του
βιβλίου, χωρίς όμως να το επαναλαμβάνει. Έτσι έγιναν οι παρακάτω δοκιμές.
Στην πρώτη, έγινε μια προσπάθεια να υπάρχουν τέσσερα σύμβολα που εκφράζουν την κάθε κατηγορία τραγουδιού και εποχή, αλλά έβγαινε αρκετά
αδύναμο. Στην δεύτερη δοκιμή, έγινε μια σύνθεση με στοιχεία του ίδιου του
κόμικ σε συνδυασμό με τη λογική του μοτίβου.

Πρώτη προσέγγιση εξωφύλλου

/

360

/

REFLECTION ON PR ACTICE

Δεύτερη προσέγγιση εξωφύλλου
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Η τρίτη προσέγγιση, ήταν και η πιο ικανοποιητική, καθώς συνδυάζει την
δυνατή τυπογραφία και πολλαπλά στοιχεία που εκφράζουν το σύνολο του
εικονογραφικού έργου, αποδίδοντας πλήρως την ατμόσφαιρά του.

Τρίτη προσέγγιση εξωφύλλου
και δοκιμές με την τυπογραφία
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Στο κομμάτι της βιβλιοδεσίας, έπρεπε το βιβλίο να δεθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπεται να ανοίξει πλήρως και να μπορούν οι κομμένες ζώνες να
αλληλεπιδρούν με ευκολία. Μετά από συζήτηση με τη βιβλιοδέτρια Βασιλική
Βλάχου, καταλήξαμε στο κατάλληλο δέσιμο και έτσι η παραγωγή του βιβλίου
και η τελική μορφή του εντύπου ολοκληρώθηκε.

Φωτογραφίες των τελικών εντύπων
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Λεπτομέρεια βιβλιοδεσίας
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Ανοιχτά σαλόνια
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Λεπτομέρεια κοπτικών
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Η ψηφιακή εκδοχή
Για την ψηφιακή εκδοχή, δημιούργησα μια ιστοσελίδα στην οποία παρουσιάζεται το τελικό έργο που προέκυψε από αυτή την εργασία. Ο τίτλος της
ιστοσελίδας αναγράφεται στα ελληνικά, αλλά το url, www.overthatmountain.
com έγινε στα αγγλικά για να είναι πιο σύντομο και εύχρηστο. Η ιστοσελίδα
αποτελείται από τρεις σελίδες, την Aρχική σελίδα, την σελίδα “About” και
την “Research”. Στην αρχική σελίδα πρωταγωνιστεί το κόμικ. Εκεί δίνεται η
δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με τις αφηγηματικές ενότητες.
Οι επιλογές για να κάνει ο χρήστης τους συνδυασμούς ανάμεσα στα τραγούδια, ποικίλουν. Μπορεί να περιηγηθεί προς τα εμπρός και πίσω στην κάθε
ενότητα, κάνοντας κλικ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, πάνω στην ενότητα
που θέλει να αλλάξει. Όταν θα περνάει με τον κέρσορα πάνω από την κάθε
ενότητα, το βελάκι του θα αλλάζει σε ένα βέλος που δείχνει προς τα μπρος
ή πίσω ανάλογα. Έτσι θα γνωρίζει ο χρήστης, πως μπορεί να περιηγηθεί στα
τραγούδια. Κάτω από τις εικονογραφήσεις θα υπάρχουν δύο επιπλέον επιλογές – κουμπιά. Η μια επιλογή, η καμάρα, θα ξεκινάει τις σελίδες από την αρχή.
Η άλλη επιλογή, θα κάνει ένα «ανακάτεμα» στις σελίδες, δημιουργώντας
έναν τυχαίο συνδυασμό.
Στη σελίδα “About”, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να μάθει σύντομες
πληροφορίες για την ιστοσελίδα και το project, και να δει σε βίντεο το έντυπο.
Αντίστοιχα, στην σελίδα «Research» δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να
εμβαθύνει. Σε αυτή την ενότητα μπορεί να μάθει περισσότερα για το ερευνητικό μέρος του έργου καθώς και να κατεβάσει το βιβλίο της έρευνας και να έχει
πρόσβαση σε μια λίστα με Ηπειρώτικα τραγούδια που ενέπνευσαν το έργο.
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1. Το τελικό εικονίδιο του restart
2. Το τελικό εικονίδιο του shuffle
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www.overthatmountain.com
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αρχική σελίδα
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Τυχαίοι συνδυασμοί με τα βέλη πλοήγησης
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About page
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Research page
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Research page

/

379

/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
& ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ
ΕΥΡΉΜΑΤΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Βασίλης Γ. Νιτσιάκος, Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου.
Βιοποικιλότητα της Ηπείρου: www.viopikilotita.uoi.gr/
Γιώργος Κοκκώνης, Σίσσυ Θεοδοσίου, Ηλίας Σκουλίδας, Μουσική από
την Ήπειρο, Βουλή των Ελλήνων, 2008
Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσάνων: 			
www.sarakatsani-folk-museum.gr
Μ. Μπαλοδήµου, Το δίκτυο των ορεινών µονοπατιών στα Ζαγοροχώρια
της Ηπείρου, Ανάδειξη και αξιοποίηση στον 21ο αιώνα
Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι: Χώρος, διοίκηση
και πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913).
Παναγιώτη Δ. Ντάσιου, Η Στράτα Των Νομάδων Σαρακατσαναίων
Αγραφιωτών Και Το Πολιτισμικό Ίχνος Της.
Χρήστου Εξάρχου, Η Φούρκα της Ηπείρου.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι.
Roderick Beaton, Folk Poetry of Modern Greek.
Αλέξης Πολίτης, Η Δεύτερη ζωή των δημοτικών τραγουδιών.
Αραβαντινός Π., Συλλογή Δημωδών ασμάτων της Ηπείρου, Αθήνα 1880.
Γιώργος Κοκκώνης, Μουσική από την Ήπειρο.
Βάιος Καμινιώτης, Έντεχνος λαϊκός λόγος: παραδοσιακές και σύγχρονες
μορφές Σημειώσεις και βιβλιογραφία για το μάθημα με κωδικό ΚΦΛΟ2
Καταγραφή Πολυφωνικών Τραγουδιών Πωγωνίου: www.pogoni.gr
Ν. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού.
Παντελής Μπουκάλας, Οταν το ρήμα γίνεται όνομα. Η “Aγαπώ” και το
σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικών.
Παραλογές Δόμνα Σαμίου, www.domnasamiou.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ
Eleni Kallimopoulou, 2009. Paradosiaka: Music, Meaning and Identity
in Modern Greece.
Guy (Michel) Saunier, E. Moser, E. Moser, Ελληνικό δημοτικό τραγούδι
: Μύθοι μυητικοί και παραλογές.
Halbwachs, M. (2013). Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης. μτφ Ζέη, Ε.,
Marie Louise Von Franz, Αρχετυπικά θέματα στα παραμύθια, μετάφραση,
επιμέλεια Αργυρώ Εμμανουήλ, εκδόσεις Ίσις, Αθήνα 2012.
Michał Bzinkowski - Manuel Serrano, Η δυτικοευρωπαϊκή µάσκα του
Χάρου στα δηµοτικά τραγούδια.
Θεοφάνης Δασούλας, Οι εθιμικές, αφηγηματικές και γλωσσικές διαστάσεις του νεκρικού πολιτισμού του Μετσόβου, Φηγός, γράμματα - τέχνες
– πολιτισμός, εξαμηνιαία έκδοση Περιφέρειας Ηπείρου, τεύχος 32, 2014
Έφη Ντασκαγιάννη, Παραλογές και Μεταφυσικό Στοιχείο: Η επιρροή
τους στη λογοτεχνία.
Μ. Σακαλάκη, Ετερότητες/ αναπαραστάσεις του κοινωνικού δεσμού.
Ρασιδάκη Αλεξάνδρα, Η εικονολογία του Θανάτου: μια αντιπαραβολή.
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Φακός Γεώργιος, Η γυναίκα στο δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου.
Χατζηπροκοπίου Μάριος, Τοπικοί τροπικοί.
Ψυχογιού Ελένη, «Μαυρηγή» και Ελένη, 			
Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Belger Krody, Sumru, Brides and Grooms: Embroidery of the Epirus
Region (2006). Tex-tile Society of America Symposium Proceedings. 350
EOMMEX, Ελληνικά παραδοσιακά μοτίβα, τεύχος 5: Σαρακτσάνοι.
EOMMEX, Ελληνικά παραδοσιακά μοτίβα, τεύχος 7: Ηπειρώτικα Υφαντά.
EOMMEX, Ποιμενική τέχνη.
Petr Bogatyrev, Roman Jakobson, Folklore as a Special Form of Creativity.
Simpson, C.A., 2013. Textiles: symbols and meaning in the embroidery of
Epirus. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 221-231
Β. Παναγιωτοπούλου, Η λειτουργία των χρωμάτων στον 		
παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό
ΕΟΜΜΕΧ, Σχέδια από Παραδοσιακά Θέματα ΑργυροχοΪας.
Ζώρα Πόπη, Συμβολική και Σημειωτική Προσέγγιση της Ελληνικής
Λαικής Τέχνης.
Κίτσος Μακρής, Υφαντά Θεσσαλίας
Μαρία Τσούπη, Ηπειρώτικα λιθόγλυπτα: Τέχνη και κοινωνία, Ανιχνεύοντας στο Ζαγόρι.
Π. Γκίκας, Η Ζωή και η Τέχνη των Σαρακατσάνων.
Παπαδάκης Νίκος, Ελληνικά Λαϊκά Αργυρώματα, Εθιμολογική ενημέρωση
Πόπη Ζώρα, Δύο Μεγάλοι Μάστοροι του Ασημιού.
Στέφανος Τσιόδουλος, Η διακοσμητική ζωγραφική των οικιών.
Το Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη - Κέντρο Έρευνας Μάσκας .
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ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ

Hannah Miodrag, Comics and Language: Reimagining Critical Discourse
on the Form.
Jeff McLaughlin, Comics As Philosophy, (2005)
Kai Mikkonen, The Narratology of Comic Art.
Maaheen Ahmed, Openness of Comics: Generating Meaning within
Flexible Structures.
Michael A. Chaney, Reading Lessons in Seeing: Mirrors, Masks, and
Mazes in the Autobio-graphical Graphic Novel
Michał Szawerna, Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images
in Comics, A Study in Multimodal Cognitive Linguistics
Mike Mignola, Hellboy: The Corpse Papers.
Neil Cohn, Comics, Linguistics, and Visual Language: The past and
future of a field.
Parket , J. R., Comics and Poetry: The Rhyme and Rhythm of Sequential
Art .Comics Alliance. ( 2011 )
Scott McCloud, Understanding Comics.
Tamryn Bennett, Comics Poetry, Beyond ‘Sequential Art’,
Thierry Groensteen, Bart Beaty, Nick Nguyen, The System of Comics .
Thierry Groensteen, Comics and Narration.
Thierry Groensteen, The Expanding Art of Comics: Ten Modern
Masterpieces.
Tobias Caroll , What Gets Lost (and Found) in Translating Prose to
Comics.
Νικολόπουλος, Αντώνιος (2011, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Τα ελληνικά
κόμικς από τη μεταπολίτευση έως σήμερα: διαδρομές έντεχνης επικοινωνίας, αντικατοπτρισμοί ιδεών και πολιτισμικές αναπαραστάσεις στα
σύγχρονα εικονογραφηγήματα.
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EXPERIMENTAL COMICS - OUBAPO
Ann Miller, Oubapo: a verbal/visual medium is subjected to constraints.
Anthony Rageul, On the Pleasure of Coding Interface Narratives.
Bart Beaty, Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book
in the 1990s.
Benoît Crucifix and Björn-Olav Dozo, E- Graphic Novels
Catherine Labio, The Inherent Three-Dimensionality of Comics.
Côme Martin, With, Against or Beyond Print? Digital Comics in Search
of a Specific Status.
Daniel Merlin Goodbrey, The Impact of Digital Mediation and
Hybridisation on the Form of Comics.
Dave McKean, Black Dog: The Dreams of Paul Nash, Digital Comics.
Enrique del Rey Cabero, Beyond Linearity: Holistic, Multidirectional,
Multilinear and Translinear Reading in Comics
Gert Meesters, Creativity in Comics. Exploring the Frontiers of the
Medium by Respecting Explicit Self- Imposed Constraints
Jan Baetens, Comic strips and constrained writing, Published: October
2003 on Image [&] Narrative: Online Magazine of the Visual Narrative
Jochen Gerner, TNT in America: https://galerieannebarrault.com/
ressources/jochen-gerner-tnt-en-amerique/
Lukas R. A. Wilde, Distinguishing Mediality: The Problem of Identifying
Forms and Features of Digital Comics.
Pierre Fresnault-Deruelle, Le Bout Du Monde.
Sergio Estupiñán, Brice MaretKasper AndkjaerNicolas Szilas, A
Multidimensional Clas-sification of Choice Presentation in Interactive
Narrative, 2018.
Uncomics – Reconsidering the comics form through the prism of its
experimental periphery.
Women Watch The Watchmen: Sasha Fraze on Watchmen #5. (Article)
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ΟΠΤΙΚOΑΚΟΥΣΤΙΚΆ
ΕΥΡΉΜΑΤΑ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Tim Salmon, Διάβα: Ένα φθινοπωρινό ταξίδι, 1995
Άρης Καραϊσκάκης, Το φευγιό, 1974
Αργύρης Παφίλης, Στα Μονοπάτια του Καιρού μου, Βάλια Κίρνα, 		
Η κοιλάδα των δαιμόνων
Γιώργος Μελίκης , Ο τόπος και το τραγούδι του - Σαρακατσάνοι
Ελίζα Σόρογκα, Ρίζες.
Τάσος Χαλκιάς, Η πορεία του στη μουσική παράδοση, ΕΡΤ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
El laberinto del fauno (original title), Director, writer: Guillermo del Toro
The Witch: A New-England Folktale / Eggers
Lea Binzer, Γιάννος και Μαριγώ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Electricomics: http://electricomics.net/
Madefire: https://www.madefire.com/
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