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Πρόλογος 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει αντικείμενο 

πραγμάτευσης τη ζωή και το έργο του Νικολάου Πολίτη, και συγκεκριμένα την εξέλιξη της 

λαογραφικής επιστήμης, έτσι της την έφερε στην επιφάνεια ο εξεταζόμενος λαογράφος. 

Συνιστά τμήμα των φοιτητικών μου υποχρεώσεων στο πλαίσιο του βασικού κύκλου 

μαθημάτων για την περάτωση των σπουδών μου. 

Συγκεκριμένα, έχει στόχο να παρουσιάσει τη ζωή του Νικολάου Πολίτη, καθώς και την 

επαγγελματική του πορεία. Της, θα εξετάσουμε το ερευνητικό του έργο γύρω από την 

επιστήμη της Λαογραφίας. Με δεδομένο ότι η Λαογραφία υπήρξε δημιούργημα του ίδιου του 

Νικολάου Πολίτη, θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην επιστήμη αυτή. Παράλληλα με την 

παρούσα εργασία, δημιούργησα και ένα ψηφιακό βιογραφικό και εργογραφικό προφίλ του 

Νικολάου Πολίτη. Αποτελεί μια κατασκευή ψηφιακής, πολυμεσικής, διαδικτυακά 

προσβάσιμης δεξαμενής πληροφορίας αναρτημένης στην πλατφόρμα Padlet, η οποία 

βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://padlet.com/Vacilia/btj23i15mwwtjrh.   

Ο της ο Πολίτης ενδιαφέρθηκε κατά πολύ για την έκφραση του λαϊκού πολιτισμού και 

για τα στοιχεία της γλώσσας. Επομένως, ξεκίνησε να παροτρύνει εκπαιδευτικούς να 

καταγράφουν δράσεις πολιτιστικές και λαϊκά στοιχεία των δικών της ελληνικών περιοχών. Με 

αυτόν τον τρόπο ερευνά και καταγράφει στοιχεία πολιτισμικά, που διαμορφώνουν μια νέα 

επιστήμη. Είναι η πρώτη λαογραφική προσέγγιση στον ελλαδικό χώρο. 

Ωστόσο, μέσα από αυτή την καταγραφή λαϊκών στοιχείων, βλέπουμε τον Νικόλαο 

Πολίτη, όχι μόνο να συγκεντρώνει λαϊκά στοιχεία, αλλά και να τα ερευνά και να τα συγκρίνει 

με παρόμοιες εκδηλώσεις ξένων χωρών και πολιτισμών. 

Αυτό που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον του Πολίτη είναι η γλώσσα. Υπάρχει 

εξάλλου μια τάση των Ελλήνων εκείνης της εποχής να αντιταχθούν στην άποψη του 

Τυρολέζου Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) και να αποδείξουν την πολιτισμική 

συγγένεια των νεότερων Ελλήνων με της αρχαίους Έλληνες. Έτσι, λοιπόν, προκειμένου να 

συλλέξει στοιχεία της γλώσσας, οδηγείται στην καταγραφή παροιμιών, σχημάτων λόγου και 

παραμυθιών από διάφορες ελληνικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο δεν ερευνά μόνο τη 

γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνει συλλογές, που αποτελούν πρώτη φορά ένα ενιαίο 

σύνολο τέτοιου υλικού για την ελληνική κληρονομιά. Τέλος, κατά τη διάρκεια της έρευνας 

https://padlet.com/Vacilia/btj23i15mwwtjrh


 
 

~ 4 ~ 

της, διατυπώνονται απόψεις και για άλλα ζητήματα, με κριτικές από ξένους φιλολόγους, που 

έχουν σκοπό να φωτίσουν πληρέστερα το έργο του Νικολάου Πολίτη. 

Με την περάτωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά τον Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Γιώργο 

Ανδρειωμένο για την έμπνευση, αλλά και την καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη κατά 

τη διάρκεια εκπόνησης και ολοκλήρωσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, της 

παρατηρήσεις και της πολύτιμες συμβουλές του στο απαιτητικό αυτό εγχείρημα. Θα ήθελα, 

επιπλέον, να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες και της κυρίες Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Μόνιμη 

Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δήμητρα Δελλή, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τη στήριξή τους και την 

ουσιαστική συμβολή της στην επιτροπή κρίσης της εργασίας μου. 

Παράλληλα, θέλω να εκφράσω ευχαριστίες σε όλους της συμφοιτητές μου για το 

χιούμορ και τη συμπαράστασή της κατά τη διάρκεια συγγραφής των μεταπτυχιακών της 

εργασιών.  

 Τέλος, και πάνω απ’ όλα, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα την 

οικογένειά μου και της φίλους μου για την κατανόηση και ηθική υποστήριξή της σε της μου 

της προσπάθειες. 
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Εισαγωγή 
 

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται το θέμα της προσωπικότητας της «εκ των  κρατίστων 

του κόσμου λαογράφων», του Νικολάου Πολίτη, της ζωής του και του έργου του. Αυτό το 

θέμα είναι φρόνιμο να το διακρίνουμε σε βασικές ενότητες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουμε μια εισαγωγή στη ζωή του Νικολάου Πολίτη, 

προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο ζωής του, καθώς και την παιδεία που 

έλαβε, κατά τη διάρκεια των νεανικών χρόνων του. Μέσα από αυτά τα στοιχεία θα 

κατανοήσουμε καλύτερα το έναυσμα που έλαβε, καθώς και τα ερεθίσματα, που τον οδήγησαν 

στην έρευνα και στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στον όρο της Λαογραφίας. Πρόκειται για μια 

επιστήμη που εμφανίζεται για πρώτη φορά, ύστερα από προσωπική παρέμβαση του Νικολάου 

Πολίτη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τον όρο αυτό, της και τον ρόλο που είχε στην 

έρευνα καθώς και στη δημιουργία της Λαογραφικής Εταιρείας. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε 

στη μέθοδο που ακολούθησε ο Νικόλαος Πολίτης, κατά τη διάρκεια των ερευνών του. 

Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε την επιτόπια έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 

χρησιμοποιήθηκε από τον εξέχοντα λαογράφο σε συγκεκριμένα ερευνητικά ζητήματα. 

Στη συνέχεια, στην Τρίτη ενότητα, θα κάνουμε λόγο για την παρότρυνση του Νικολάου 

Πολίτη της της εκπαιδευτικούς να συλλέξουν λαογραφικά στοιχεία. Η κίνηση αυτή ήταν ίσως 

η αρχή για τη δημιουργία της Λαογραφίας ως επιστήμης στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί 

λειτούργησαν ως συλλογείς προκειμένου να καταγράψουν λαϊκά στοιχεία πολιτισμού στον 

τόπο διαμονής της. Αυτά τα αρχεία, που διαμορφώθηκαν με τη συμβολή της, αποτέλεσαν 

σημαντική πηγή έρευνας για τον Πολίτη. 

Σε επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για την έννοια του παραμυθιού. Συγκεκριμένα, 

υπήρξαν καταγραφές από της συλλογείς, που περιείχαν παραμύθια και άλλα αφηγηματικά 

είδη. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε μερικά από αυτά τα παραμύθια, αλλά και σε έναν 

αδημοσίευτο κατάλογο του Νικολάου Πολίτη. Ακόμα και από τον αδημοσίευτο αυτόν 

κατάλογο προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για τον πολιτισμό του ελληνικού έθνους. Ύστερα, 

θα κάνουμε μια αναφορά στον λαϊκό αφηγηματικό λόγο, της ακριβώς παρουσιάζεται στο υλικό 

του Νικολάου Πολίτη. Σε αυτό το σημείο θα δούμε και ορισμένες κριτικές σημαντικών λογίων 

της Ευρώπης. Ύστερα από της αυτές της ενότητες, θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που 

συνοψίζουν το έργο του, σε πορίσματα και κριτικές για την έρευνά του καθώς και στην 

αποτίμηση της συνολικής προσφοράς του Νικολάου Πολίτη. 
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Α΄ Κεφάλαιο 

1.2 Η ζωή του Νικολάου Πολίτη 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούμε σε βασικά σημεία της ζωής του Νικολάου Πολίτη, 

καθώς και στην εισαγωγή του όρου «Λαογραφία» στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα δούμε 

ορισμένα βασικά σημεία της ζωής του, την ανατροφή και την οικογένειά του κι έπειτα θα 

προχωρήσουμε στη δημιουργία της Λαογραφικής Εταιρείας και στον ρόλο της. Τέλος, θα 

καταλήξουμε στη μέθοδο που εφάρμοσε ο λαογράφος προκειμένου να ερευνήσει τα ευρήματά 

του, η οποία δεν είναι άλλη από την επιτόπια έρευνα. Δεν θα παραλείψουμε να εντοπίσουμε 

την ενασχόλησή του με τη συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά και την απόκλισή του από αυτή σε 

ορισμένες περιπτώσεις. 

Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης είναι ένας κορυφαίος λαογράφος με πολυάριθμες λαογραφικές 

έρευνες στον χώρο της Ελλάδας. Αποκαλείται «πάτηρ της ελληνικής Λαογραφίας», ιδρυτής, 

δημιουργός και θεμελιωτής της λαογραφικής επιστήμης, λαμπρός φιλόλογος, «είς των 

κρατίστων του κόσμου λαογράφων», «ο πιο σπουδαίος επιστήμονας στον χώρο του λαϊκού 

πολιτισμού του χώρου της σύγχρονης Ελλάδας», κυρίαρχη μορφή στην Ελληνική Λαογραφία1. 

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα (μια περιοχή όπου υπήρχε έντονη η ενθύμηση των κατορθωμάτων 

των ηρώων του 1821) το 1852 και πέθανε το 1921, εκ στηθάγχης, στην Αθήνα2. Είχε το όνομα 

του παππού του, του παπά-Νικολού Πολίτη, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στο Μανιάκι, μαζί με 

τον Παπαφλέσσα, αφήνοντας τον πατέρα του Νικολάου Πολίτη, Γεώργιο, ορφανό σε μικρή 

ηλικία. Παρόλες τις στερήσεις που βίωσε ο Γεώργιος, κατάφερε να σπουδάσει και να γίνει 

δικαστής. Έτσι, αναθρέφει τα παιδιά του παρέχοντάς τους βιβλία, ωθώντας τα στην εκμάθηση 

ξένων γλωσσών και γενικότερα επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστο ζήλο ως προς τη μορφωτική 

τους συγκρότηση. 

Ο Νικόλαος είχε πρότυπο τον παππού του και ήθελε μεγαλώνοντας να γίνει αξιωματικός. 

Αυτό το πληροφορούμαστε από τον ίδιο σε ένα αυτοσχέδιο ποιητικό του πόνημα, το οποίο 

εντοπίζεται στις νεανικές του σημειώσεις, και το οποίο έγραφε: 

                                                           
1 Βλ. Ευάγγελος Αυδίκος, «Ν. Γ. Πολίτης: Το ταξίδι ενός “τρελοβαπόρου” στη σκέψη των επιγόνων του» [στο:] 

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Α΄, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σ. 136. 
2 Βλ. Στίλπων. Κυριακίδης, «Μνημόσυνον Ν. Ι. Πολίτου», Λαογραφία. Δελτίον της ελληνικής λαογραφικής εταιρίας, 

τ. Ζ΄, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1923, σ. 220. 
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 Αν ήμην πλούσιος κ’ εγώ! Ήμην μικρόν παιδίον. Τοιαύτη ήτο η ελπίς, τοιαύτη η τύχη μου. 

Έπλαττον όνειρα χρυσά, τα πάντα μ’ εμειδίων, θα γίνω στρατιωτικός και ξίφος θα φορέσω. Ω! 

Το εξεύρει ο Θεός. Ω, ήμην τόσον ευτυχής, οπότε την εσπέραν κόρη μικρά επταετής εκάθητο 

σιμά μου. Εκάθητο πλησίον μου κόρη μικρά, επταετής…3 

Ήδη από τη νεαρή του ηλικία άρχισε να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ήθη και τα 

έθιμα τόσο των αρχαίων Ελλήνων, όσο και των νεότερων Ελλήνων. Μεγάλο ενδιαφέρον 

επίσης έδειξε για τα γλωσσικά ιδιώματα, τα τραγούδια, τις παροιμίες και όλες τις παραδόσεις 

του ελληνικού λαού. Η περίοδος στην οποία έδρασε ο Πολίτης, ήταν μια εποχή όπου είχε 

αναπτυχθεί η θεωρία του Jakob Philipp Fallmerayer . Ο Fallmerayer στα βιβλία του Ιστορία 

της χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους (1830, 1836) και Περί 

της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων (1835) υπερτόνισε την ανάμειξη των ελληνικών φύλων 

κυρίως με σλαβικά που εισέβαλαν στην Ελλάδα ήδη από τον 6ο αι. μ.Χ. και κατόπιν με 

αλβανικά ή τουρκικά, διαμορφώνοντας το γένος των Νεοελλήνων το οποίο ελάχιστα εν τέλει 

σχετίζεται με αυτό των αρχαίων4. Η θεωρία αυτή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον 

ελληνικό λαό και έχει παρακινήσει τους Έλληνες λογίους να αποδείξουν με κάθε τρόπο την 

ιστορική συνέχεια των Ελλήνων και την πνευματική συγγένειά τους με την αρχαία Ελλάδα5. 

Σε αυτόν τον αγώνα συνέβαλαν και οι λαογραφικές μελέτες των Curt. Wachsmuth, του 

Bernhard Schmidt και του J. C. Lawson, οι οποίες κατέδειξαν τις ομοιότητες ως προς τον βίο 

των αρχαίων και των σημερινών Ελλήνων, με κυρίαρχο διακριτικό γνώρισμα τους κοινούς 

πόθους και τις ελπίδες6. 

Σε αυτόν τον αγώνα, οι λαογραφικές μελέτες του Νικολάου Πολίτη και η ιστοριογραφία 

του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου χτύπησαν στον πυρήνα της την άποψη του Fallmerayer 

και έδωσαν την αφορμή για τη συστηματική καταγραφή της ιστορικο-πολιτιστικής ταυτότητάς 

μας. Η λαογραφική αποτύπωση των ηθών, των εθίμων και των λοιπών εκφάνσεων του 

                                                           
3 Βλ. Δημήτρης Κατσαρής, Η κοινωνική και πολιτική δράση του Νικολάου Γ. Πολίτη κατά την δεκαετία 1873- 

1883, Αθήνα: Παρατηρητής της Θράκης 2020, σ. 261. 
4 Βλ. Σταμάτης Ζωχιός, «Η μυθολογία ως ένδειξη της ελληνικής ιστορικής συνέχειας», στον ιστοχώρο: 

https://www.academia.edu/37444936/%CE%97_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF

%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%

BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE

%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%C

F%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82, σ. 683 (ημε-

ρομηνία ανάκτησης: 20/04/2022). 
5 Βλ. Στίλπων Κυριακίδης, ό.π., σ. 220. 
6 Βλ. Νικόλαος Γ. Πολίτης, Λαογραφικά σύμμεικτα, τ. Α΄, Αθήνα: Τυπογραφείο Παρασκευά Λεώνη 1920, σ. 15. 

http://www.kentrolaografias.gr/sites/default/files/Laografika_Summeikta_t_A.pdf (ημερομηνία ανάκτησης: 15/ 

04/2022). 

https://www.academia.edu/37444936/%CE%97_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://www.academia.edu/37444936/%CE%97_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://www.academia.edu/37444936/%CE%97_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://www.academia.edu/37444936/%CE%97_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://www.academia.edu/37444936/%CE%97_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.kentrolaografias.gr/sites/default/files/Laografika_Summeikta_t_A.pdf
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ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, αποτέλεσε για τον Πολίτη το ιδεατό επιστημονικό πεδίο 

εφαρμογής των ιδεολογικών κελευσμάτων της εποχής και μια δοκιμή της μεθοδολογίας την 

οποία εφάρμοσε στο βιβλίο του που βραβεύτηκε στον «Ροδοκανάκειο Διαγωνισμό» του 1871, 

με τίτλο: Μελέτη επί του βίου των Νεότερων Ελλήνων – Νεοελληνική Μυθολογία7. Τον δε 

«Ροδοκανάκειο Αγώνα» τον προκήρυξε το Πανεπιστήμιο διά της Πανδώρας με την 

χρηματοδότηση του εθνικού ευεργέτη, Θεόδωρου Ροδοκανάκη, προκειμένου να συλλεχθεί 

όσον πλείστων ελληνικών τόπων τα ελληνικά ήθη και έθιμα και συνήθειαι και να παραβληθώσι 

προς τα εν τοις σωζομένοις συγγραφεύσι μνημονευομένα, όπως γνωσθή τούτων η ταυτότης και 

διαφορά8. Ο Νικόλαος Πολίτης ήταν ο μόνος συμμετέχοντας, κάτι που αποδεικνύει την 

«έλλειψη ετοιμότητας ενώπιον της θεσμικής ανάγκης διαμόρφωσης της λαογραφικής 

επιστήμης»9. 

Ο Κυριακίδης αναφέρει ότι ήδη από τα 13 του χρόνια άρχισε να καταγράφει σε τετράδια, 

όσα του έκαναν εντύπωση από τα βιβλία που διάβασε. Από τα χρόνια του στο γυμνάσιο δείχνει 

μια κλίση προς τη Φιλολογία και τη Λαογραφία, παρακολουθώντας διάφορα περιοδικά της 

εποχής του, όπως τη Χρυσαλίδα και την Ευτέρπη. Ως μαθητής γυμνασίου ακόμη, άρχισε να 

συντάσσει τη χειρόγραφη εφημερίδα Ο Φιλόπαις. Εκείνη την περίοδο είχε ήδη αρχίσει και 

εκείνος να στέλνει τις δικές του λαογραφικές μελέτες «Περί Λυκοκανθάρων»10. 

Όταν ξέσπασε η Κρητική Επανάσταση (1866), προσπάθησε να καταταγεί εθελοντής 

(ενώ ήταν μόλις 14 ετών), πηγαίνοντας, μάλιστα, πεζός στο Ναύπλιο με σκοπό να μπαρκάρει 

για την Κρήτη και να πολεμήσει. Προς μεγάλη του απογοήτευση έχασε το πλοίο που είχε 

αναχωρήσει με τους εθελοντές, τον ανακάλυψαν οι γονείς του και τον ανάγκασαν να γυρίσει 

πίσω στην Καλαμάτα11. Σε αυτή την ηλικία δημοσιεύει στο περιοδικό Πανδώρα τις 

λαογραφικές πραγματείες «Περί Λυκοκανθάρων» και τραγούδια από τον δήμο Δυτικής Μάνης 

(«Άσματα δημώδη της Μάνης»). Το 1870 είχε ήδη συγκροτήσει τον πρώτο του τόμο της 

«Νεοελληνικής μυθολογίας». Ασχολήθηκε δε συχνά με τα μοιρολόγια, πράγμα το οποίο τον 

κατέστησε πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. 

Τον Φεβρουάριο του 1868, με δική του πρωτοβουλία, οι μαθητές του Γυμναςίου 

Καλαμάτας δίνουν θεατρική παράσταση με τα έργα «Ο Ακούσιος Γάμος» και «Ο 

                                                           
7 Βλ. Δημήτρης Κατσαρής, ό.π., σ. 263.  
8 Βλ. Ιωάννης Φριλίγκος, «Ο Νικόλαος Πολίτης και η πορεία της Νεοελληνικής Τέχνης του ΙΘ΄ αιώνα» [στο:] 

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Β΄, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σ. 974.  
9 Βλ. Σταμάτης Ζωχιός, ό.π. σ. 683. 
10 Βλ. Στίλπων Κυριακίδης, ό.π., σ. 225. 
11 Βλ. στο ίδιο, σ. 230. 
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Χαρτοπαίκτης» του Μολιέρου, σε δική του μετάφραση, ενώ πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος. 

Αυτή η θεατρική παράσταση είχε στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τους αναξιοπαθούντες 

Κρήτες πρόσφυγες οι οποίοι είχαν καταφύγει στην πόλη12. 

Ταυτόχρονα, συντάσσει στο όνομα των προσφύγων Κρητών σπουδαστών επιστολή προς 

τον Τσάρο Αλέξανδρο Β΄ της Ρωσίας, με την οποία επιζητούσε την επαναχορήγηση του 

μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος προς αυτούς, που είχε διακοπεί13. 

Αργότερα γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, όπου και συνέχισε να 

δημοσιεύει προσωπικές του έρευνες και εργασίες. Το 1870 έγινε μέλος του Φιλολογικού 

Συλλόγου Παρνασσός, ενώ αποτέλεσε μέλος της πενταμελούς επιτροπής που είχε υπό την 

ευθύνη της τη συλλογή και τη δημοσίευση των ανεκδότων ηθών και εθίμων, των παροιμιών 

και των αινιγμάτων του ελληνικού λαού. Έτσι, μαζί με τoν Σπυρίδωνα Λάμπρο εξέδωσαν 

νεοελληνικό λαογραφικό υλικό. Το 1871 ολοκλήρωσε την πρώτη του συστηματική μελέτη για 

τη Νεοελληνική Μυθολογία, η οποία τελικά βραβεύτηκε. 

Το 1875 αποφάσισε να συμπληρώσει τις σπουδές του στη Γερμανία, παίρνοντας 

υποτροφία από την ελληνική κυβέρνηση. Έμεινε στο Μόναχο της Γερμανίας τέσσερα χρόνια. 

Εκεί γνώρισε τον βυζαντινολόγο Κάρολο Κρουμπάχερ (23 Σεπτεμβρίου 1856 – 12 Δεκεμβρίου 

1909) , στον οποίο και έμαθε την ελληνική γλώσσα. Διέκοψε, ωστόσο, για λίγο τις σπουδές 

του καθώς ήθελε να πολεμήσει στη Θεσσαλία. 

Το 1880 γύρισε οριστικά στην Ελλάδα και ανέλαβε τη Βιβλιοθήκη της Βουλής 

ταξινομώντας τα έντυπα που απόκεινταν σε αυτήν, προσαρμόζοντας παράλληλα στις ανάγκες 

της το σύστημα ταξινόμησης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Μονάχου. Επίσης, δύο χρόνια 

αργότερα αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 

Ελλάδος, καθώς επίσης έγινε υφηγητής της Ελληνικής Μυθολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Το 1884, ως Τμηματάρχης της Μέσης Εκπαίδευσης εισήγαγε για πρώτη φορά το 

μάθημα των Νέων Ελληνικών στις τρεις τάξεις του Ελληνικού Σχολείου. Το 1886 ήταν 

επικεφαλής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και ανέλαβε την ίδρυση του Βαρβακείου 

Πρακτικού Λυκείου. Σκοπός του ήταν να υπάρξει στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας ένας 

                                                           
12 Βλ. Ζωή Δρακοπούλου, «Ο Νικόλαος Πολίτης (1852-1921)», https://www.drakopouliada.gr/%CE%BF-

%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B 

B%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921/ (ημερομηνία ανάκτησης: 14/03/2022). 
13 Βλ. Δημήτριος Κατσαρής, «Νικόλαος Γ. Πολίτης (1852-1921). Ο ανατόμος της ελληνικής ψυχής», 

https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%C

F%82-%CE%B3-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921-%E1%BD 

%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%E1%BF 

%86%CF%82/ (ημερομηνία ανάκτησης: 10/04/2022). 

https://www.drakopouliada.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%25B%20B%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921/
https://www.drakopouliada.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%25B%20B%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921/
https://www.drakopouliada.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%25B%20B%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CE%B3-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921-%E1%BD%20%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%E1%BF%20%86%CF%82/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CE%B3-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921-%E1%BD%20%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%E1%BF%20%86%CF%82/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CE%B3-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921-%E1%BD%20%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%E1%BF%20%86%CF%82/
https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CE%B3-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-1852-1921-%E1%BD%20%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%E1%BF%20%86%CF%82/
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πιο «πρακτικός» προσανατολισμός. Το 1888 διατέλεσε Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου 

Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Την ίδια περίοδο άρχισε να διαμορφώνεται 

η ιδέα να συγκεντρώνουν οι εκπαιδευτικοί λαογραφικό υλικό του τόπου τους. Μάλιστα, εκείνη 

η περίοδος ήταν η πρώτη, κατά την οποία ο Πολίτης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο 

«Λαογραφία». Μέχρι τότε, η ορολογία για την απόδοση αυτού του περιεχομένου ήταν 

«παραδόσεις και έθιμα»14. 

Το 1889 ήρθε σε επαφή και συνεργάστηκε με τον Γεώργιο Δροσίνη, για τις ανάγκες 

λειτουργίας του περιοδικού Εστία. Με αυτή την συνεργασία ενισχύθηκε η Λογοτεχνία από τη 

Λαογραφία. Φαίνεται, λοιπόν, πως ήδη με την παρουσία του Ψυχάρη στη λογοτεχνία, άρχισαν 

να μεταφέρονται στοιχεία της καθημερινής ζωής, του λαϊκού πολιτισμού και της γλώσσας, 

στον γραπτό λόγο, την ποίηση και την πεζογραφία. Η γενιά, μάλιστα, του 1880, που αποτέλεσε 

ένα είδος πνευματικής αναγέννησης, στηρίχθηκε, μπορούμε να πούμε, σε μεγάλο βαθμό, στη 

συμβολή του Ψυχάρη και του Πολίτη15. 

Το 1890 ο Πολίτης δίδαξε στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών το μάθημα της Μυθολογίας 

και της Ελληνικής Αρχαιολογίας, την ιδιωτική ζωή των αρχαίων, Θέατρο και Ιστορία, 

ενσωματώνοντας διάφορα στοιχεία από νεοελληνικά έθιμα. Η διδασκαλία του αυτή είχε 

μεγάλη σημασία στη δημιουργία νέων φιλολόγων-λαογράφων. Οι πιο σημαντικές 

λαογραφικές του μελέτες συγκεντρώθηκαν σε τόμους, οι οποίοι τυπώθηκαν στην σειρά των 

«Δημοσιευμάτων» του Ιδρύματος. Εξίσου σημαντικά έργα του είναι οι παροιμίες και οι 

παραδόσεις, που άρχισαν να τυπώνονται στη σειρά «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης 

του ελληνικού λαού»16. 

Το 1899 εξέδωσε για πρώτη φορά τον πρώτο τόμο των Παροιμιών και πέντε χρόνια 

αργότερα δύο τόμους για τις Παραδόσεις. Οι παροιμίες του δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, 

μολονότι κυκλοφόρησαν τέσσερις τόμοι17. Το 1903, ως Πρόεδρος της Επιτροπείας των κριτών 

των ιστορικών και φιλολογικών μαθημάτων, προέβη σε μια ανασκόπηση της πορείας του 

μαθήματος των Νέων Ελληνικών (που είχε εισαγάγει τον Ιούνιο του 1884) και έκρινε ότι ήταν 

                                                           
14 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, «Ο Ν. Γ. Πολίτης και οι εκπαιδευτικοί ως συλλογείς λαογραφικού υλικού» [στο:] 

Αικατερίνη Πολυμέρου–Καμηλάκη (επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής 

Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Α΄, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σσ. 325-342. 
15 Βλ. Δημήτρης Κατσαρής, «Νικόλαος Γ. Πολίτης, Η δυσεξερεύνητος σοφία» [στο:] Μανόλης Βαρβούνης - 

Μανόλης Σέργης (επιμ.), Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, τ. Α΄, Αθήνα: 

Ηρόδοτος 2012, σ. 122. 
16 Βλ. Στίλπων Κυριακίδης, ό.π., σ. 237. 
17 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, ό.π., σ. 340. 
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απαραίτητο να γίνουν βελτιώσεις τόσο στον τρόπο επιλογής της ύλης, αλλά και στο 

περιεχόμενό της.18 

Το 1907 γίνεται για πρώτη φορά η προσθήκη του μαθήματος της «Λαογραφίας» στον 

κύκλο σπουδών του πανεπιστημίου. Μάλιστα, δύο χρόνια αργότερα, κατάφερε να ιδρύσει και 

την «Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία». Ήταν ένα ίδρυμα που είχε σκοπό την ανάπτυξη και 

την προώθηση των σπουδών και των ερευνών στον χώρο της Λαογραφίας, και οι έρευνές της 

είχαν σχέση τόσο με τον ελληνικό λαό όσο και με τους γειτονικούς της Χερσονήσου του 

Αίμου, με σκοπό τη σύγκριση αυτών. Το 1914 ίδρυσε και την «Εθνική Μουσική Συλλογή», 

που είχε σκοπό να ερευνά και να μελετά τις αλλαγές της παραδοσιακής μουσικής κατά τόπους 

– χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν και στο βιβλίο του Εκλογαί από τα τραγούδια του 

ελληνικού λαού19. 

Στις μέρες μας, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας είναι ένα από τα 

δεκατέσσερα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1918 ιδρύθηκε από 

τον Πολίτη το «Λαογραφικό Αρχείο», που στην ουσία υπήρξε ο «πρόγονος» του 

προαναφερθέντος Κέντρου, το οποίο πλέον αποτελεί ένα είδος Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

του Λαϊκού Πολιτισμού, με πλούσιο υλικό. Το Κέντρο αυτό έχει σκοπό τη συγκέντρωση, 

κατάταξη, αποθησαύριση και δημοσίευση των λαογραφικών φαινομένων. Στο έργο του 

Πολίτη εξετάζονται όλα τα θέματα της Ελληνικής Λαογραφίας. Το πλήθος των μελετών και 

των άρθρων του, είναι ταξινομημένο σε τέσσερεις ογκώδεις τόμους με τον τίτλο Λαογραφικά 

Σύμμεικτα και δημοσιεύτηκαν το 1920, 1921, 1931 και το 1985. Μόνο ο πρώτος δημοσιεύτηκε 

όσο ο λαογράφος ήταν εν ζωή. Οι τόμοι αυτοί υποδηλώνουν την ευσυνειδησία, την προσοχή, 

το πάθος και την αφιέρωσή του στη Λαογραφία. Λέγεται, μάλιστα, ότι προτιμούσε στις 

καλοκαιρινές διακοπές να μένει την Αθήνα για να εργαστεί, παρά να πηγαίνει στην εξοχή20. 

                                                           
18 Βλ. Δημήτρης Κατσαρής, «Ο “άθεος” Ν. Γ. Πολίτης» [στο:] Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.) Ο 

Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σ. 125. 
19 Βλ. Στίλπων Κυριακίδης, ό.π., σ. 242. 
20 Βλ. Μηνάς Αλεξιάδης, «Μνήμη Νικολάου Γ. Πολίτη, θεμελιωτή της ελληνικής λαογραφίας», 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%

CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%

83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%

B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D

%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%C

E%AF%CF%84%CE%B7.pdf (ημερομηνία ανάκτησης : 28/01/2022) 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHIL581/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9C.%20%CE%91%CE%BB.%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7.pdf
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1.2 Ο όρος «Λαογραφία» 
 

Το 1884 ο Νικόλαος Πολίτης εισάγει για πρώτη φορά τον όρο της «Λαογραφίας». Πρόκειται 

πλέον για μια νέα επιστήμη. Το 1887 απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, 

τους οποίους παρακινεί να συγκεντρώσουν λαογραφικό υλικό από τους τόπους όπου ζουν και 

εργάζονται. Το δε συγκεκριμένο υλικό το χρησιμοποίησε ως βάση για το δικό του λαογραφικό 

αρχείο21. 

Δύο από τους μαθητές του ήταν ο Στίλπων Κυριακίδης και ο Γεώργιος Μέγας. Ο πρώτος 

όρισε τη Λαογραφία ως μια επιστήμη του λαϊκού πολιτισμού. Η Ελληνική Λαογραφία 

αποδείχθηκε μια επιστήμη που φαίνεται να παρατηρεί, να περιγράφει αλλά και να ερμηνεύει 

τον τρόπο ζωής του λαού, τις πνευματικές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και τα υλικά 

και καλλιτεχνικά στοιχεία του πολιτισμού. Ως βασικά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, έχουν 

οριστεί η διαχρονικότητα και η ομαδικότητα. Η Λαογραφία δεν μελετά τα πολιτισμικά 

στοιχεία ενός μεμονωμένου ατόμου. Αντιθέτως, τα στοιχεία αυτά αφορούν συλλογικές ομάδες 

που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά. Το έργο της Λαογραφίας είναι να παρατηρεί, να 

καταγράφει και να ερμηνεύει τα πιο πάνω στοιχεία και φαινόμενα. Η συγκέντρωση στοιχείων 

είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η ερμηνεία22. 

Το 1909, στον πρώτο τόμο της Λαογραφικής Εταιρείας του Πολίτη, παρατηρούμε να 

δίδεται ο ορισμός της Ελληνικής Λαογραφίας: Η  λαογραφία εξετάζει τας κατά παράδοσιν διά 

λόγων, πράξεων ή ενεργειών εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού.23 Στο 

πρώτο στάδιο των θεμάτων για τη μελέτη της Λαογραφίας, γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν 

όλα τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού. Αυτά είναι τα μνημεία του λόγου και οι κατά 

παράδοσιν πράξεις και ενέργειες. Στη δεύτερη κατηγορία εμπεριέχονται οι επιπλώσεις, τα 

μαγειρικά σκεύη, ο καλλωπισμός, τα  επαγγέλματα, τα οικιακά είδη, οι κατοικίες αλλά και οι 

χειρωνακτικές τέχνες24. 

Ο Κυριακίδης, συγκεκριμένα, δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την κατοικία και 

οτιδήποτε σχετίζεται με την καθημερινότητα και τον κόσμο. Το περιεχόμενο του λαϊκού 

                                                           
21 Βλ. Μichael Herzfeld, Πάλι δικά μας. Λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωσης της σύγχρονης Ελλάδας,  μτφρ. 

Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αθήνα: Αλέξανδρεια, 2002, σσ. 172-212. 
22 Βλ. Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, , «Μνημεία του λόγου, επιτόπια έρευνα και προφορικότητα: από την 

συγκριτική-ιστορική μέθοδο του Ν. Πολίτη σε μία ολιστική προσέγγιση της (προφορικής) παραδόσης», 

Λαογραφία, ΜΒ΄, 2013, σσ. 761-777. 
23 Βλ. Νικόλαος Γ. Πολίτης, «Λαογραφία», Λαογραφία, Α΄, 1909, σσ. 13-18. 
24 Βλ. Συλλογικό Έργο, Ελληνικές φορεσιές. Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική 

Εταιρεία της Ελλάδος, 2005, σ. 12. 
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πολιτισμού το κατατάσσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρώτον, σε φυσικές εκδηλώσεις του 

λαού, ακολούθως σε πνευματικές εκδηλώσεις και τέλος σε κοινωνικές εκδηλώσεις25. Μάλιστα, 

άσκησε κριτική στον Πολίτη26, θεωρώντας ότι υπήρξε αποσιώπηση στοιχείων από τον υλικό 

βίο, ο οποίος ενσωματώθηκε στις ενέργειες και στις πράξεις της παράδοσης. Δεν συμφώνησε, 

μάλιστα, με τη θεωρία του Tylor, καθώς ο Κυριακίδης πιστεύει ότι ο Πολίτης θεωρεί τον λαό 

παθητικό δέκτη των παραδόσεων27. 

Ο ίδιος πιστεύει, πως οι άνθρωποι ζουν και δημιουργούν συλλογικά, χωρίς όμως η 

δημιουργία να λαμβάνει συγκεκριμένο χώρο28. Ακόμα, θίγει το θέμα του ψυχικού βίου, 

υποστηρίζοντας πως η Λαογραφία κινδυνεύει να εξελιχθεί σε αντικείμενο της Ψυχολογίας. 

Τέλος, ο Κυριακίδης ασκεί κριτική για τον κοινωνικό βίο, θεωρώντας πως και αυτός με τη 

σειρά του μετατρέπει τη Λαογραφία σε Κοινωνιολογία29. 

Ο Γεώργιος Μέγας διαφοροποιείται από τον Στίλπωνα Κυριακίδη ως προς την 

κατηγοριοποίηση στα εξής βασικά σημεία: στον υλικό βίο και την τέχνη του λαού (τον 

οικισμό, την κατοικία, την ενδυμασία διατροφή κ.ά.), στον πνευματικό βίο (μουσική, ποίηση, 

παραμύθια, τέχνη) αλλά και στον κοινωνικό βίο (κοινωνική οργάνωση, οικογένεια κ.ά.)30. 

  

                                                           
25 Βλ. Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, ό.π., σσ. 761-777. 
26 Βλ. Βασίλης Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί. Μία κριτική εισαγωγή στη λαογραφία, 2η έκδοση, Αθήνα: Κριτική 

2014, σσ. 15-25 και σσ. 221-225. 
27 Βλ. στο ίδιο, σ. 18. 
28 Βλ. στο ίδιο, σ. 25. 
29 Βλ. στο ίδιο, σ. 21. 
30 Βλ. Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, ό.π., σσ. 763-765. 
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1.3 Επιτόπια έρευνα 
 

Η επιτόπια έρευνα είναι ο πιο καθιερωμένος τρόπος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων και 

αποτελεί ένα επιστημονικό εργαλείο προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα και να 

οδηγηθούν οι έρευνες σε πορίσματα, ύστερα από την επίλυση πιθανών προβλημάτων. Η 

επιτόπια έρευνα οδηγεί στην εμπειρική γνώση, που αποτελεί σημαντικό εφόδιο για κάθε 

μελέτη. Ένα τέτοιο περιβάλλον οδηγεί στην πιο ασφαλή απόδοση συμπερασμάτων και 

λειτουργεί ως εργαλείο για κάθε ερευνητή, που επιθυμεί να διεξάγει σημαντικές έρευνες, όπως 

στην περίπτωση του Πολίτη. 

Έτσι, λοιπόν, εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Πολίτης εισήγαγε τον όρο 

«Λαογραφία» κατά το 1884. Μάλιστα, προχώρησε και στην έκδοση του πρώτου τόμου της 

Ελληνικής Λαογραφίας. Το έργο αυτό ήρθε να ολοκληρώσει ο Κυριακίδης, με σημαντικές 

διαφοροποιητικές λεπτομέρειες. 

Σε αυτό το σημείο, βέβαια, θα αναφερθούμε στην επιτόπια έρευνα, καθώς και στη 

μέθοδο που ακολούθησε ο Νικόλαος Πολίτης για να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι φανερό 

ότι σε επιστήμες όπως αυτή της Λαογραφίας, η επιτόπια έρευνα αποτελεί σημαντικότατο 

εργαλείο για τα πορίσματά της. Μάλιστα, αυτό το είδος έρευνας έχει θεσμοθετηθεί στο Κέντρο 

Λαογραφίας και εφαρμόζεται από τους ερευνητές31. 

Ο Πολίτης παρέδωσε χειρόγραφα του από το 1880 κ.εξ., στο Κέντρο Ερεύνης της 

Ελληνικής Λαογραφίας, τα οποία περιλάμβαναν πλούσιο λαογραφικό υλικό. Αρχικά, 

παρατηρούμε ότι συγκέντρωσε ένα σύνολο συλλογέων, που ενεργούσαν σύμφωνα με τις 

μεθοδολογικές οδηγίες του. Ο ίδιος έδειχνε αρκετή αυστηρότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

θα συγκέντρωναν το υλικό. Η έρευνά του αφορούσε περισσότερο τη γλωσσική και τη 

φιλολογική ανάλυση της προφορικής γλώσσας και παράδοσης32. Για τον λόγο αυτόν, βλέπουμε 

ότι εφαρμόζει μια κάθετη μέθοδο και συγκριτική ως προς τον χώρο, με την οποία μέθοδο 

προσεγγίζει διάφορα ζητήματα. Ύστερα από την επέμβαση και την προσθήκη κάποιων επιπλέον 

στοιχείων από τον Κυριακίδη και τον Μέγα, πολλοί μαθητές του άρχιζαν να εφαρμόζουν την 

επιτόπια λαογραφική έρευνα, για την οποία ο ίδιος δεν έδειξε καθόλου ενδιαφέρον33. 

Πέραν όμως από τις προτιμήσεις του Νικολάου Πολίτη, ας δούμε ποιες ήταν οι βασικές 

μέθοδοι που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Υπήρχαν δύο βασικές μέθοδοι της λαογραφικής 

                                                           
31 Βλ. Δημήτρης Κατσαρής, ό.π., σ. 120. 
32 Βλ. Μαριλένα  Παπαχριστοφόρου, ό.π., σσ. 761-770. 
33 Βλ. στο ίδιο, σσ. 774-777. 
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έρευνας. Η πρώτη ήταν η εθνογραφική, η οποία βασιζόταν στη συλλογή περιγραφικών 

στοιχείων. Η δεύτερη μέθοδος ήταν η συγκριτική, που είχε ως σκοπό να μελετήσει τα ελληνικά 

έθιμα της τότε εποχής, σε σχέση με εκείνα των αρχαιοτάτων χρόνων. Ας μην ξεχνάμε ότι, την 

ίδια περίοδο, υπήρχε, όπως ειπώθηκε, και η βασική θεωρία του Φαλμεράγιερ περί της μη 

καταγωγής των Νεοελλήνων από τους αρχαίους Έλληνες (αφελληνισμός των Ελλήνων). 

Επομένως, η δεύτερη μέθοδος μπορούσε να σταθεί και ως απάντηση στις θεωρίες του 

Φαλμεράγιερ. Η «Νεοελληνική Μυθολογία», που αποτελεί και το πιο σημαντικό έργο του 

Πολίτη καθώς και το πιο παλιό, εκφράζει μια θεωρία που αφορά την επιβίωση του ελληνικού 

στοιχείου. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως τα πιο παλιά πολιτισμικά στοιχεία μπορούν να 

διατηρηθούν μέχρι και σήμερα, χάνοντας όμως τη λειτουργικότητά τους34. Η σύγκριση αυτή 

γινόταν με άξονα αναφοράς τον ίδιο τον λαό. Τη συγκριτική αυτή μέθοδο εφάρμοσε ο James 

George Frazer (1 Ιανουαρίου 1854 - 7 Μαΐου 1941) και ο Edward Burnett Tylor (2 Οκτωβρίου 

1832 - 2 Ιανουαρίου 1917), από τους οποίους επηρεάστηκε και ο Νικόλαος Πολίτης35. 

Αυτά τα στοιχεία του λαού, που αποτέλεσαν και αντικείμενο μελέτης, διατηρήθηκαν στο 

πέρασμα των χρόνων χάρη στη δύναμη της συνήθειας και της συντηρητικότητας των λαών. 

Έχασαν όμως την προσαρμοστικότητά τους στον νεότερο πολιτισμό. Αποτέλεσαν 

απομεινάρια παλαιότερων χρόνων, «βαθέως ριζωμένα και δυσαπόσπαστα από του σημερινού 

βίου ως τα θαλάσσια κογχύλια, τα εκ των προτέρων γεωλογικών περιόδων προσκεκολλημένα 

εις τους βράχους των ορέων», όπως λέει ο Πολίτης36.  Αυτά τα φαινόμενα ο Πολίτης τα 

απέδωσε με τον όρο «εγκαταλείμματα», ενώ ο εισηγητής της εξελικτικής θεωρίας στην 

εθνολογία, ο Edward Tylor, τα ονόμασε «επιβιώματα» μέσα στον πολιτισμό (survivals in 

culture)37. Στην περίπτωση λοιπόν της συγκριτικής μεθόδου, ο Πολίτης, με τη συνηθισμένη 

ιστορική μέθοδο, είχε ως σκοπό να φέρει στο φως τους κανόνες που διαπερνούν την εξέλιξη 

των στοιχείων του πολιτισμού, όπως ακριβώς έκανε ο Δαρβίνος με την εξέλιξη των βιολογικών 

ειδών. Η συγκριτική μέθοδος ξεπερνά την ιστορική μέθοδο, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Tylor38. Ο 

Πολίτης λαμβάνει τη «θεωρία των επιβιωμάτων» και την προσαρμόζει στους στόχους και στις 

ανάγκες της Ελληνικής Λαογραφίας. Μάλιστα, ο ίδιος θεωρεί τα «εγκαταλείμματα» αυτά, 

                                                           
34 Βλ. Ελευθέριος Αλεξάκης, «Η συγκριτική εθνολογική μέθοδος στη Λαογραφία ή ο Νικόλαος Πολίτης μεταξύ 

εθνισμού και ανθρωπισμού» [στο:] Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το 

Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Α΄, Αθήνα: Ακαδημία 

Αθηνών 2012, σσ. 68-69. 
35 Βλ. στο ίδιο, σ. 65. 
36 Βλ. Άννα Αγγελοπούλου, ό.π., σ. 59. 
37 Βλ. Άλκης Κυριακίδου- Νέστορος, Η θεωρία της Ελληνικής λαογραφίας. Κριτική ανάλυση, Αθήνα: Εταιρεία 

Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Μωραΐτη 1978, σ. 103. 
38 Βλ. στο ίδιο, σ. 108. 
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ζωντανά στοιχεία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού39. Για δε τη σχέση μεταξύ των 

«επιβιωμάτων» και της συγκριτικής μεθόδου της λαογραφίας, ο Andrew Lang (31 Μαρτίου 

1844 - 20 Ιουλίου 1912) αναφέρει: 

 Τώρα σχετικά με όλες αυτές τις παράξενες συνήθειες (ενν. τα επιβιώματα), ποια είναι η 

μέθοδος της λαογραφίας; Η μέθοδος είναι, όταν σε μια χώρα συναντήσουμε ένα φαινομενικά 

παράλογο και ανώμαλο έθιμο, να αναζητήσουμε τη χώρα όπου υπάρχει παρόμοιο έθιμο, αλλά 

εκεί πια δεν είναι παράλογο και ανώμαλο παρά βρίσκεται σε αρμονία με τους τρόπους και τις 

ιδέες των ανθρώπων που το τηρούν… Για μια τέτοιου είδους σύγκριση δεν είναι ανάγκη ο μη 

πολιτισμένος και ο πολιτισμένος λαός να ανήκουν στην ίδια φυλή (να είναι λ.χ. Ινδοευρωπαίοι 

και οι δυο, ή Μογγόλοι, ή Ινδιάνοι της Αμερικής), ούτε είναι ανάγκη να αποδείξουμε πώς ήρθαν 

κάποτε σε επαφή μεταξύ τους. Παρόμοιες συνθήκες του πνεύματος γεννούν παρόμοιες 

εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από τη φυλετική ταυτότητα ή το δανεισμό τρόπων και ιδεών.40 

Τη συγκριτική μέθοδο την είχε εφαρμόσει ο  Πολίτης στη συλλογή του υλικού του, όπως 

μας αναφέρει και ο Κυριακίδης41. Την ίδια μέθοδο είχαν ακολουθήσει και άλλοι λαογράφοι. 

Για τον εξεταζόμενο λαογράφο αποτελούσε μια θεωρία και για τον λόγο αυτό αντιμετώπιζε 

την ιστορική μέθοδο ως ένα πρόβλημα συμβιβασμού. Η Λαογραφία του Πολίτη, αλλά και των 

επόμενων λαογράφων που ακολούθησαν, στόχευε στη διατήρηση της κειμενικής ανάλυσης, 

στον χώρο της κλασικής φιλολογίας, καθώς επίσης και στην ιστορική αναπαράσταση. 

Ο Πολίτης, όμως, δεν περιοριζόταν μόνο στη σύγκριση λαογραφικών στοιχείων στον 

ελλαδικό χώρο. Προσπαθούσε να συγκρίνει τα στοιχεία και με άλλους βαλκανικούς ή 

ευρωπαϊκούς λαούς. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, επικρίθηκε έντονα, διότι η εργασία του είχε 

μια εθνολογική και ανθρωπολογική χροιά42. Στη συνέχεια, εγκαταλείπει αυτού του είδους τη 

συγκριτική μελέτη, η οποία είχε να κάνει με τη διαχρονική συνέχεια των λαογραφικών 

στοιχείων, και επιδίδεται στη σύγκριση διαφόρων πολιτισμών, μέσω της συγκριτικής 

εθνολογικής θεωρίας. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν να μην βρει πολλές ομοιότητες, 

παρά μόνο ελάχιστες και επιφανειακές ανάμεσα σε αρχαίους Έλληνες και Νεοέλληνες. 

Παρατηρούμε, μάλιστα, ότι φαίνεται σθεναρός οπαδός της πολυγένεσης. Δηλαδή, υποστηρίζει 

ότι οι άνθρωποι που βιώνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, κάτω από ίδιες κοινωνικές 

                                                           
39 Βλ. Μichael Herzfeld, ό.π., σσ. 172-212. 
40 Βλ. σχετικά Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, «Ο Ν. Γ. Πολίτης και η συγκριτική λαογραφική μέθοδος», 

https://www.respublica.gr/2019/11/post/a-kyriakidou-comparative/ (ημερομηνία ανάκτησης: 10/04/2022). 
41 Βλ. Άλκης Κυριακίδου- Νέστορος, ό.π., σ. 109. 
42 Βλ. Ελευθέριος Αλεξάκης, ό.π., σ. 72. 

https://www.respublica.gr/2019/11/post/a-kyriakidou-comparative/
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συνθήκες, διαθέτουν παρόμοια πολιτισμικά στοιχεία και αυτό συμβαίνει επειδή αναγνωρίζουν 

τον πολιτισμό τους43. 

Η μεγαλύτερη δυσκολία για τον Πολίτη ήταν να καταφέρει να απομονώσει 

αποσπάσματα από επιστήμες, αρχές και νόμους ώστε να μπορέσει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο να διαμορφώσει μια ενοποιημένη επιστήμη, αυτή της Λαογραφίας44. Έτσι, συνδύασε 

την εθνική διάσταση της Λαογραφίας με μια υπερεθνική και πανανθρώπινη διάστασή της, 

αυτή  της Σύγχρονης Τεχνολογίας. Η εθνική διάσταση που αποκτά το έργο του Πολίτη 

αποτυπώνεται στην εφαρμογή της ιστορικής μεθόδου45. Παράλληλα με αυτή την ιστορική 

(κάθετη) μέθοδο, ακολούθησε και μια συγκριτική, η οποία συμπεριλάμβανε όλους τους λαούς 

του κόσμου, για τους οποίους υπήρχαν μέχρι τότε λαογραφικές πληροφορίες και στοιχεία46. 

Ο σκοπός της Λαογραφίας σε εθνικό επίπεδο ήταν να φανερώσει με επιχειρήματα τη 

συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα από τη γλώσσα 

και τον ελληνικό λαό. Ο Πολίτης κατάφερε να τον φέρει εις πέρας με τη βοήθεια της κάθετης 

διαχρονικής διερεύνησης των λαογραφικών στοιχείων, ερευνώντας παράλληλα την ιστορική 

προέλευση των φαινομένων αυτών. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος διερεύνησης δεν τον 

ικανοποιούσε πλήρως. Αυτό συνέβαινε, διότι ήθελε να εμβαθύνει στην ανθρώπινη διάσταση 

των λαογραφικών φαινομένων. Για τον λόγο αυτόν επιχείρησε να συγκρίνει τα ελληνικά 

φαινόμενα με άλλα αντίστοιχα των υπολοίπων χωρών. Ταυτόχρονα, ήθελε να τα συνδέσει με 

έναν παγκόσμιο ιστό πολιτισμικών φαινομένων47. 

Το 1882 επιλέχθηκε υφηγητής της Συγκριτικής Μυθολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας. Στο μάθημά του, μάλιστα, με τίτλο Λόγος εισιτήριος εις το μάθημα της ελληνικής 

μυθολογίας, άρχισε να διατυπώνει μία σειρά από πεποιθήσεις σχετικά με τη συγκριτική θεωρία. 

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκριτική θεωρία προσπαθεί όχι μόνο να διατυπώσει την αξία του 

ανθρώπινου πνεύματος, από τη στιγμή της γέννησής του, αλλά ταυτόχρονα να καθορίσει τη 

μόρφωσή του και την παρακμή των θρησκειών. Ο απώτερος σκοπός της σύγκρισης είναι να 

χαράξουμε, τελικά, την ανοδική πορεία που ακολούθησε το ανθρώπινο πνεύμα «από της 

νηπιότητος αυτού», όπως λέει ο Πολίτης, έως την κατάκτηση του ορθού λόγου και της 

αλήθειας, που «είναι το άστρο που μας οδηγεί», όπως λέει ο Frazer48. 

                                                           
43 Βλ. Ελευθέριος Αλεξάκης, ό.π., σσ. 73-75. 
44 Βλ. Michael Herzfeld, ό.π., σσ. 172-212. 
45 Βλ. Άλκης  Κυριακίδου- Νέστορος, ό.π., σ. 99. 
46 Βλ. στο ίδιο, σ. 100. 
47 Βλ. στο ίδιο. 
48 Βλ. στο ίδιο, σσ. 100-101. 
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Οι απόψεις του Πολίτη μοιάζουν αρκετά με τα θεωρητικά στοιχεία του James George 

Frazer, του πατέρα της συγκριτικής μεθόδου. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για 

μια απλή ταύτιση ιδεών, καθώς το κείμενο του Πολίτη έχει γραφτεί δεκαοχτώ χρόνια πριν από 

τον πρόλογο του συγκεκριμένου ατόμου. Το κείμενο αυτό άφησε το τελευταίο σημαντικό 

στίγμα στη μεσαιωνική και θρησκευτική εικόνα του κόσμου. Ο Δαρβινισμός γρήγορα 

επεκτάθηκε από την περιοχή της Βιολογίας στις κοινωνικές επιστήμες ως κοινωνικός 

Δαρβινισμός, και στην Εθνολογία ή Ανθρωπολογία ως Εξελικτισμός (evolutionism)49. Ο 

κοινωνικός αυτός Δαρβινισμός, λοιπόν, εξελίχθηκε στον χώρο της Τεχνολογίας και της 

Ανθρωπολογίας, σε Εξελικτισμό, και όλα αυτά διέπονται από το πνεύμα του  Ορθολογισμού50.  

Ο Michael Herzfeld θεωρεί ότι η προσέγγιση του Πολίτη, καθώς και η μέθοδος που 

ακολούθησε, έχει τη μορφή «εθνοαρχαιολογίας». Υποστήριζε, μάλιστα, ότι η απόδειξη του 

αρχαιοελληνικού παρελθόντος έπρεπε να γίνεται με έναν επιστημονικό τρόπο. Για τον λόγο 

αυτόν, το λαογραφικό υλικό έπρεπε να πηγάζει από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, διότι 

μόνο έτσι θα μπορούσε να ανιχνευτεί μια αληθινή πηγή ελληνικών στοιχείων. Για τον Πολίτη, 

το σύνολο των αρχαίων ελληνικών στοιχείων και των νεότερων ελληνικών φαινομένων 

αποτελούσε μια ολόκληρη εξελικτική πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Βλ. Μichael Herzfeld, ό.π., σσ. 172-212. 
50 Βλ. Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, ό.π., σ. 103. 
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Β΄ Κεφάλαιο 

Η εποχή του Πολίτη 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε την πολιτική ατμόσφαιρα που παρατηρούμε κατά τη 

διάρκεια της ερευνητικής δράσης του Νικολάου Γ. Πολίτη. Ωστόσο, προτού προχωρήσουμε 

σε αυτή την ανάλυση, θα αναφερθούμε στη σημαντικότητα της λαογραφικής του έρευνας και 

πώς αυτή ευδοκίμησε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θα κάνουμε 

αναφορά στις θεωρητικές αναζητήσεις του συγκεκριμένου λαογράφου, στα εργαλεία που 

χρησιμοποίησε, καθώς και στη σημαντικότητα της ίδρυσης της Λαογραφικής Εταιρείας. Όλα 

αυτά, θα τα παρουσιάσουμε με μια περιληπτική αναφορά, εφόσον περισσότερες λεπτομέρειες 

πρόκειται να αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Αυτό που θα μας απασχολήσει σε αυτό το 

σημείο, είναι η πολιτική κατάσταση που επικράτησε την περίοδο κατά την οποία έδρασε 

επιστημονικά ο Νικόλαος Πολίτης. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δώσουμε στην ανάπτυξη 

της Λαογραφίας ανά περιόδους και κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων της χώρας. 

Θα παρατηρήσουμε σε ποια ακριβώς περίοδο εντοπίζεται ανάπτυξη της επιστήμης, αλλά 

ταυτόχρονα και σε ποια περίοδο παρατηρείται εμφανής ύφεση.  

Η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία αποτέλεσε, αναμφισβήτητα, ένα σημαντικό εργαλείο 

για την ανάπτυξη της λαογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα. Το περιοδικό Λαογραφία Δελτίο 

της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας αποτελεί επί δεκαετίες το όργανο αυτής της εταιρίας και 

επίσημη έκδοσή της. Αυτό συμβαίνει, διότι στις σελίδες του περιοδικού της Λαογραφίας έχουν 

καταγραφεί έρευνες πολυάριθμων Ελλήνων λαογράφων. Οι περισσότερες από αυτές 

αναφέρονται σε λαογραφικά ερευνητικά εξαγόμενα, σε θεωρητικά ζητήματα, σε τρόπους 

προσέγγισης και σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις πληθώρας θεμάτων. Ακόμα, εμπεριέχουν 

λαογραφικό υλικό από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, καθώς παρατηρούμε τα 

μελετήματα της  Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, κατανοούμε την εξέλιξη της λαογραφικής 

επιστήμης ως προς τη μεθοδολογία, αλλά και την ανανέωση των θεμάτων που την 

απασχολούν, λόγω της μετεξέλιξης της ίδιας της Λαογραφίας, αλλά και της συνεργασίας της 

με άλλες επιστήμες51. 

Για να ενισχύσει τη μελέτη της Λαογραφίας, λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης στράφηκε 

στην ίδρυση της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, αλλά και στην έκδοση του περιοδικού 

                                                           
51 Βλ. Γεώργιος  Κούζας, Ελληνική λαογραφική εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908- 2008), Αθήνα: Ελληνική 

Λαογραφική Εταιρεία 2009, σσ. 19-72. 
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Λαογραφία. Ταυτόχρονα, άρχισε να δημοσιεύει τμήματα της Ελληνικής Βιβλιογραφίας, όπου ο 

καθένας θα μπορούσε να ανιχνεύσει λαογραφικά βιβλία και μελέτες, που έχουν χρονολογηθεί 

από το 1907 και εξής. Το 1914, επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε έκδοση δημοτικών 

τραγουδιών του ελληνικού λαού, με την ευγενική επιχορήγηση του Αλέξανδρου Πάλλη. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1918, ίδρυσε, όπως ειπώθηκε, το Λαογραφικό Αρχείο, που είχε 

ως σκοπό να καταγραφεί και να δημοσιευτεί ένα σύνολο λαογραφικών μνημείων, που 

σχετίζονταν με τον λόγο αλλά και με την εθνική παράδοση52. 

Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι, ήδη από τον πρώτο τόμο του περιοδικού Λαογραφία, ο 

Πολίτης έχει δημοσιεύσει ένα σύνολο θεμάτων, που σχετίζεται με την έρευνα της λαϊκής ζωής, 

προτείνοντας τοιουτοτρόπως ένα είδος διαγράμματος που εφαρμόστηκε και στο Λαογραφικό 

Αρχείο. 

Ο Νικόλαος Πολίτης έζησε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην οποία η χώρα ενεπλάκη 

σε πολεμικές συγκρούσεις, είδε να γιγαντώνεται και να υλοποιείται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, να επεκτείνονται τα σύνορά της και να αυξάνεται δραστικά ο 

πληθυσμός της. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, ο «πατέρας» της Ελληνικής Λαογραφίας 

έδρασε αποτελεσματικά, με σκοπό να αναδείξει τη λαϊκή ζωή, την παράδοση και τα 

λαογραφικά στοιχεία. Έτσι, εξέτασε με σημαντική λεπτομέρεια όλες τις εκφάνσεις του 

ελληνικού βίου. Ακόμα, παρακίνησε το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων, να προχωρήσουν 

σε έρευνες με βάση τα δημοσιευμένα έργα του και τις έρευνές του. Ο Νικόλαος Πολίτης ήταν 

φανερά αρχαιόφιλος. Ωστόσο, ασκούσε κριτική σε όποιον συνέδεε τα λαογραφικά φαινόμενα 

με το παρελθόν, χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση53. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα από την αλληλογραφία του με τον Ν. 

Ι. Λάσκαρη, εντοπίζουμε συζητήσεις που είχαν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση της 

εποχής. Το γεγονός αυτό, δείχνει ότι τόσο ο Λάσκαρης, όσο και ο Νικόλαος Πολίτης 

ενδιαφέρονταν βαθιά για την πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της ταραχώδους όσο και 

μεταιχμιακής αυτής περιόδου της Ελληνικής Ιστορίας. Μάλιστα, ο Λάσκαρης είχε 

συμπαρασταθεί φανερά στη δίωξη του Πολίτη, καθώς και στον εσωτερικό διχασμό του 191554 

(ας σημειωθεί ότι ο τελευταίος είχε διατελέσει «Σύμβουλος της Ανωτάτης Διεύθυνσης 

Εξωτερικών» στην κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης» (1916-1917), υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο). 

                                                           
52 Βλ. Γεώργιος  Κούζας, ό.π., σσ. 19-72. 
53 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα- Τίλη, ό.π., σσ. 325-342. 
54 Βλ. Γιώργος Βοζίκας, «Λαογραφική έρευνα και εκπαίδευση: Η αλληλογραφία του Ν. Γ. Πολίτη με τον Ν. Ι. 

Λάσκαρη» [στο:] Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Α΄, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σσ. 237-283. 
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Μετά το 1922, παρατηρούμε ότι η Λαογραφική Επιστήμη αρχίζει να χάνει σταδιακά την 

πολιτική χροιά της. Από την περίοδο του εμφυλίου έως και τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 

του 1967 έρχεται στην επιφάνεια η εθνικιστική Λαογραφία. Το είδος αυτό παίρνει τα πρωτεία 

προσωρινά, όχι όμως από τους λαογράφους55. 

Στη συνέχεια της Λαογραφικής Επιστήμης δεν εντοπίζονται νέες αναζητήσεις, παρά 

μόνο κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, οπότε αρχίζει να διαμορφώνεται ένα κυρίαρχο ρεύμα, 

το οποίο επεξεργάζεται και ακολουθεί ένα νέο πλαίσιο θεωρίας και μεθοδολογίας. 

Όσον αφορά τις πολιτικές του πεποιθήσεις, ο Νικόλαος Πολίτης έχει την άποψη ότι η 

εθνική κοινότητα δεν εξαρτάται από γεωγραφικά κριτήρια, αλλά συστατικοί άξονές της είναι 

τα όμοια ήθη και η ιστορική συλλογική μνήμη. Παρατηρούμε ότι ο Πολίτης συνειδητά 

απομακρύνεται από αιματολογικές, θρησκευτικές κτλ. θεωρίες, γεγονός που τον καθιστά 

προχωρημένο και προοδευτικό για την εποχή του. Κατά την περίοδο του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού, οι δύο προσωπικότητες από τις οποίες παραδειγματίζεται πνευματικά και 

πολιτικά είναι ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος. Από τη μια, ο Κοραής έχει διάθεση 

ευμενή προς το πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ από την άλλη ο Ρήγας 

οραματίζεται τη συνένωση των ανατολικών λαών. Ως προς τις θρησκευτικές ιδέες, ο Κοραής 

κρατά μια ιδιότυπη στάση, όπως και ως προς τη γλώσσα, ενώ ο Ρήγας κλίνει προς τη δημώδη. 

Οι δύο αυτές προσωπικότητες επηρεάζουν τον λαογράφο εντονότατα εξίσου ως προς την 

επιστημονική του μεθοδολογία και τη βιοθεωρία του56. 

Άλλες προσωπικότητες οι οποίες επηρέασαν την ιδεολογική φυσιογνωμία του και 

σμίλευσαν την πνευματική του ιδιοσυγκρασία είναι, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Ρίζος 

Ραγκαβής, ο Άγγελος Βλάχος, ο Παναγιώτης Σούτσος, ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο Νικόλαος 

Δραγούμης, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Ιωάννης Βηλαράς, ο Δημήτριος Βικέλας, ο Δημήτριος 

Παπαρρηγόπουλος, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Αλέξανδρος  Κατακουζηνός κ.ά.57 

 Αναφορικά με τη Γαλλική Επανάσταση, όντας επηρεασμένος από τον Κοραή και 

παρατηρώντας τις εξελίξεις στη Γαλλία, την αξιολογεί ως κομβικό σταθμό για την ιστορική 

εξέλιξη των λαών και γράφει το εξής:  

                                                           
55 Βλ. Μichael Herzfeld, ό.π., σ. 212. 
56 Βλ. Δημήτρης Κατσαρής, Η κοινωνική και πολιτική δράση του Νικολάου Γ. Πολίτη κατά την δεκαετία 1873-

1883, Αθήνα: Παρατηρητής της Θράκης, 2020, σ. 274. 
57 Βλ. στο ίδιο, σ. 275. 
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[…] Αλλά κυρίως τον σταθμό αποτελεί η Γαλλική Επανάστασις. Εις τους Γάλλους ανήκει 

η τιμή ότι έθηκαν τας αρχάς και τας βάσεις του νέου κόσμου. Εν τω κόσμω τούτω σκοπός της 

πολιτείας είναι η εξασφάλισις των δικαιωμάτων του πολίτου. […]  

 Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του για την Αμερικανική Επανάσταση, αφού οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνήθιζαν τα χρόνια εκείνα να κρατούν μια διακριτική 

στάση στη διεθνή σκηνή και αποτελούσαν ένα από τους κράτη που γοήτευσαν τον Πολίτη. 

Συγκεκριμένα έγραψε σχετικά: 

[…] Η Αμερική Επανάστασις δύναται να λεχθεί ως αρχή του νέου κόσμου, ον χαρακτηρίζει 

η αποτίναξις του ζυγού των μοναρχών. […]58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Βλ. στο ίδιο, σ. 278. 



 
 

~ 23 ~ 

Γ΄ Κεφάλαιο 

Οι εκπαιδευτικοί ως συλλογείς 
 

Ο Νικόλαος Πολίτης, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, αποτέλεσε τον θεμελιωτή της 

Ελληνικής Λαογραφίας. Ο ίδιος έχει μια έντονη παρουσία στον πνευματικό και εκπαιδευτικό 

τομέα της χώρας. Μάλιστα, το 1888, ως Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου 

Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εισήγαγε νέες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης. Ο Στίλπων Κυριακίδης καταγράφει όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν για την 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης59. Ας μην ξεχνούμε ότι, λίγο αργότερα, δημιουργήθηκε και ένα 

ιδιαίτερο εκπαιδευτικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφάσιζε για τέτοια ζητήματα. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Νικόλαος Πολίτης την περίοδο εκείνη άρχισε να μελετά 

βαθύτερα τα λαογραφικά στοιχεία των περιοχών και απέστειλε στους εκπαιδευτικούς της 

Δημοτικής Εκπαίδευσης εντολή να συλλέξουν λαογραφικό υλικό από τις περιοχές στις οποίες 

εργάζονταν. Αυτή η εγκύκλιος απεστάλη στις 11 Δεκεμβρίου του 1887. Ο ίδιος ο Πολίτης 

αναφέρει ότι το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών είχε στείλει προς τους «διδασκάλους του 

Κράτους» παρόμοια εγκύκλιο το 1857, η οποία απευθυνόταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 

με σκοπό να συλλέξουν παροιμίες, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια και άλλα λαογραφικά 

στοιχεία. Από πολλούς εκπαιδευτικούς υπήρξε ανταπόκριση, και μάλιστα μία συλλογή εξ 

αυτών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Φιλομαθών60.  

Ο Πολίτης θεώρησε πολύ σημαντική τη συλλογή αυτή και πολύ χρήσιμη για την 

εκμάθηση και τη σπουδή της ελληνικής γλώσσας. Θεώρησε, μάλιστα, ότι πρόκειται και για 

μια εθνική αναγκαιότητα, προκειμένου να καταδειχθεί η ιστορική συνέχεια του ελληνικού 

έθνους. Αυτή η κίνηση υποστηρίχθηκε από πολλούς γλωσσολόγους, φιλολόγους, λαογράφους 

και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έγιναν συλλογείς λαογραφικών στοιχείων61. Όλη αυτή η ένταση 

και η προθυμία να αποδείξουν την ιστορική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού 

δικαιολογείται, καθώς ήδη από τον 19ο αιώνα, όπως προαναφέρθηκε πρωτύτερα, υπήρχε 

έντονη πίεση από τις απόψεις που είχε διατυπώσει ο Φαλμεράγιερ, οι οποίες αμφισβητούσαν 

τους δεσμούς αίματος των σύγχρονων Ελλήνων με τους αρχαίους Έλληνες. Ο ίδιος ο 

Fallmerayer, μάλιστα, όταν έτυχε να επισκεφθεί την Αθήνα το 1842, αναφέρει τις επικρίσεις 

                                                           
59 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα- Τίλη, ό.π., σσ. 325-342. 
60 Βλ. στο ίδιο, σ. 326. 
61 Βλ. στο ίδιο, σ. 327. 
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και την ψυχρή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κάτοικοι και κατεξοχήν οι λόγιοι62. 

Παρατηρείται, βέβαια, ότι ήδη έχει ξεκινήσει να υπάρχει μια μεγάλη έρευνα γύρω από την 

πρόοδο του Νεοελληνικού Πολιτισμού, καθώς το αντικείμενο αυτό αποτελεί πλέον πεδίο 

μελέτης για πολλούς ερευνητές63. 

Ο Πολίτης, λοιπόν, την περίοδο κατά την οποία κυκλοφορεί την εγκύκλιο, βρίσκεται στο 

ιδεολογικό κλίμα της Μεγάλης Ιδέας. Αυτό δικαιολογείται, καθώς, μόλις το 1881, είχε 

προσαρτηθεί η Θεσσαλία και ένα μέρος της Άρτας στην ελληνική επικράτεια. Η Ήπειρος, η 

Μακεδονία, η Θράκη και πολλά νησιά του Αιγαίου βρίσκονταν εκείνη την περίοδο υπό την 

κατοχή ξένων κυριάρχων64. 

Οι περισσότεροι δάσκαλοι που ξεκίνησαν το έργο της συλλογής, εργάστηκαν 

συγκεντρώνοντας στην αρχή μόνο λέξεις. Από αυτή την κίνηση μάλιστα, πολλές συλλογές 

«Μνημείων της Δημώδους Γλώσσης και Φιλολογίας», άρχισαν να εκδίδονται. Οι πιο 

σπουδαίες έγιναν από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, τον 

Παρνασσό και την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Αξίζει σε αυτό το σημείο 

να αναφέρουμε ότι κάποια παραμύθια, όπως για παράδειγμα τα Αθηναϊκά παραμύθια της 

Μαριάννας Καμπούρογλου (τα οποία δημοσίευσε σε διάφορα τεύχη του Δελτίου της Ιστορικής 

και Εθνολογικής Εταιρίας) περιλάμβαναν και γλωσσάριο για τις «παρωχημένες» λέξεις65. 

Σε κάθε περίπτωση, για να ερευνήσει τότε κάποιος τον ελληνικό πολιτισμό, δεν έπρεπε 

να τον μελετήσει ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που μεταβάλλεται στον χρόνο και στον χώρο. 

Αντίθετα, έπρεπε να μελετήσει κανείς όλα τα φαινόμενα που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα 

και την καταγωγή του ελληνικού έθνους66. Έτσι, ο Νικόλαος Πολίτης έδωσε στις λαογραφικές 

σπουδές μια φιλολογική και αρχαιολογική κατεύθυνση, προκειμένου να εξετάσει την 

προφορική παράδοση ως μνημείο και ως κείμενο, ούτως ώστε να μπορεί σε αρχικό στάδιο να 

καταγραφεί, ύστερα να ερευνηθεί ως λήμμα και τέλος να εξεταστεί συγκριτικά και διαχρονικά. 

Δηλαδή, βλέπουμε πως ο Πολίτης αναζητούσε συνεχώς την προέλευση των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών, αλλά παράλληλα ερευνούσε και παρόμοια φαινόμενα σε διαφορετικές 

                                                           
62 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, Μελέτη επί του βίου των Νεωτέρων Ελλήνων, Αθήνα: Ευρίσκεται παρά τοις Βιβλιοπώλαις 

Ν. Β. Νάκη καὶ Κarl Wilberg 1874, σ. 6 - πρβλ. file:///C:/Users/svadmin/Downloads/downloaded.pdf (ημερομηνία 

ανάκτησης: 20/01/2022). 
63 Βλ. Linda Dégh, Narratives in Society: A Performer-Centered Study of Narration Academia, Helsinki: Academia 

Scientiarum Fennica 1995, σσ. 79-90.  
64 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, ό.π., σ. 329. 
65 Βλ. συναφώς, Γιώργος Σαρηγιάννης, «Βιβλιοπαρουσίαση. Τα αθηναϊκά παραμύθια», http://digital.lib.auth.gr/ 

record/8350/files/npa-2004-8080.pdf?version=1 (ημερομηνία ανάκτησης: 08/03/2022). 
66 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα- Τίλη, ό.π., σ. 330. 

file:///C:/Users/svadmin/Downloads/downloaded.pdf
http://digital.lib.auth.gr/%20record/8350/files/npa-2004-8080.pdf?version=1
http://digital.lib.auth.gr/%20record/8350/files/npa-2004-8080.pdf?version=1
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χώρες. Αυτή η διερεύνησή του φαίνεται ότι λειτουργεί ύστερα από την επιρροή του από τη 

θεωρία της «πολυγένεσης»67. 

Επιπλέον, στην εγκύκλιο, που αποστέλλει στους δασκάλους, δίνει ένα πρόγραμμα, 

σύμφωνα με το οποίο ο κάθε δάσκαλος θα πρέπει να καταχωρίσει το υλικό του. Την ύλη που 

θα συλλεχθεί, την ταξινομεί σε δημώδη άσματα και σε παραδόσεις, που έχουν να κάνουν με 

μύθους και διηγήσεις για άγνωστους τόπους και πρόσωπα. Τέτοιες διηγήσεις αναφέρονται σε 

νεράιδες, δράκους, στοιχειωμένες περιοχές κ.ά. Ακόμα, τη λοιπή ύλη την ταξινομεί σε 

δημώδεις παροιμίες και αινίγματα, σε δημώδη παραμύθια, σε περιγραφές ηθών και εθίμων και 

σε προλήψεις και δοξασίες68. 

Μέσα από αυτήν την εγκύκλιο, καταλαβαίνουμε και το περιεχόμενο της Λαογραφίας, το 

οποίο, καθώς ειπώθηκε, διαφαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη σαφήνεια στον πρώτο τόμο του 

Δελτίου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, που εκδόθηκε το 1909, από τον Νικόλαο 

Πολίτη. Ο ίδιος δεν περιορίζει το αντικείμενο της Λαογραφίας στη λαϊκή λογοτεχνία, αλλά το 

επεκτείνει και στην παραδοσιακή εθνογραφία, που έχει να κάνει με τα ήθη, τα έθιμα, τις 

προλήψεις και τις δοξασίες69. Επισημαίνει δε στους συλλογείς να δηλώνουν απαραιτήτως την 

περιοχή προέλευσης του κάθε λήμματος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η έλλειψη 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων, έκανε πολλές συλλογές άχρηστες από επιστημονικής 

απόψεως. Αυτό συνέβη, διότι πολλοί εκδότες θεώρησαν ότι έπρεπε να εξωραΐσουν τη λαϊκή 

γλώσσα, με αποτέλεσμα να παραμορφώσουν τον προφορικό λόγο. Μία άλλη επισήμανση που 

έκανε στους συλλογείς ήταν να αποφεύγουν τις γενικεύσεις και τις επεκτάσεις. Το ενδιαφέρον 

του λαϊκού πολιτισμού, σύμφωνα με τον Πολίτη, βρισκόταν στις παραλλαγές και στις 

διαφορετικές εκδηλώσεις ενός φαινομένου, που παρουσιαζόταν από τόπο σε τόπο70. 

Έτσι, λοιπόν, πολλοί εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αυτό του Πολίτη. 

Μεγάλο μέρος από το λαογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε δημοσιεύτηκε στα Σύμμεικτα 

του Δελτίου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Όλο το υλικό αυτό που καταγράφηκε, ο 

Νικόλαος Πολίτης το χρησιμοποίησε και το αξιοποίησε στις προσωπικές του έρευνες, 

αναφέροντας κάθε φορά το όνομα του συλλογέα. Ας αναφερθεί ότι ένας από τους δασκάλους 

που ανταποκρίθηκαν στο έργο αυτό ήταν ο Νικόλαος Λάσκαρης. Εκείνος εστίασε το 

                                                           
67 Βλ. στο ίδιο, σ. 330. 
68 Βλ. στο ίδιο, σ. 332. 
69 Βλ. Ευάγγελος Αυδίκος, ό.π., σ. 124. 
70 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα- Τίλη, ό.π., σσ. 332-333. 
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ενδιαφέρον του στη συγκέντρωση στοιχείων της γλώσσας του τόπου της ιδιαίτερης καταγωγής 

του, πού ήταν η Λάστα της Γορτυνίας71. 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε μια σειρά από τέτοιου τύπου προκηρύξεις σε διάφορα 

γεωγραφικά διαμερίσματα. Μεγάλη δε βοήθεια στη λαογραφική έρευνα είχε προσδώσει η 

ίδρυση της Λαογραφικής Εταιρείας από τον Πολίτη, το 190872. Οι ανακοινώσεις του πρώτου 

τόμου που εξέδωσε η Εταιρεία αυτή, μας πληροφορούν ότι ο καθηγητής του Ηρακλείου και 

γεωπόνος, εκδότης των περιοδικών Ποικίλη Στοά και Γεωργικά Χρονικά, Γεώργιος 

Ελευθεριάδης, μαζί με τον Ιωάννη Χατζηιωάννου, ίδρυσαν ένα μηνιαίο λαογραφικό 

περιοδικό, με ονομασία Ο Κρητικός Λαός73. Με αυτό παρακινούσαν τους δημοδιδασκάλους 

να ασχοληθούν με τη μελέτη του βίου και των καθημερινών εκδηλώσεων και συμπεριφορών 

του λαού, ως προς τα ήθη και τα έθιμα αλλά και ως προς τη γλώσσα. Συμβούλευαν, μάλιστα, 

τους συλλογείς να περιγράψουν τις πράξεις και τις συνήθειες του λαού, τη γλώσσα τους, 

ιδιαίτερα τη δημώδη κρητική διάλεκτο, χωρίς όμως να προβαίνουν σε διορθώσεις ή αναλύσεις. 

Τις αναλύσεις αυτές ήταν σε θέση να τις κάνουν οι μελετητές, που γνώριζαν την κοινωνική, 

την ιστορική ή την ανθρωπολογική κατάσταση της περιοχής. 

Ο λαογράφος και φιλόλογος, Μιχάλης Μερακλής, υποστηρίζει ότι οι συλλογείς 

χαρακτηρίζονταν από έντονο συναισθηματισμό και τροποποιούσαν τα στοιχεία που 

συγκέντρωναν, λόγω της υπερεκτίμησης του τόπου τους και του παρελθόντος αυτού. Μάλιστα, 

πολλές φορές δεν θεωρούσαν αναγκαίο να καταγράψουν κοινωνικές αντιδράσεις ή νοοτροπίες, 

τις οποίες θεωρούσαν ασήμαντες ως προς τη συγκέντρωση του λαογραφικού υλικού. Ωστόσο, 

από την άλλη πλευρά, οι συλλογείς αυτοί ήταν άνθρωποι που γνώριζαν βιωματικά τον τόπο 

τους, πράγμα το οποίο δεν διέθεταν οι πανεπιστημιακοί ερευνητές της Λαογραφίας. Η 

συγκέντρωση αυτών των στοιχείων από ερασιτέχνες συλλογείς συνεχίστηκε για πολλά χρόνια 

ακόμα, σε σημείο πολλές φορές να ταυτίσουν τη Λαογραφία με την ερασιτεχνική ενασχόληση. 

Υπήρξαν, βέβαια, και κάποιες αντιδράσεις ως προς αυτό, διότι θεώρησαν ότι η συγκέντρωση 

αντίστοιχων πληροφοριών έπρεπε στο εξής να γίνει με πιο επιστημονικό τρόπο74. 

Ο Ιωάννης Πυργιωτάκης, ύστερα από έρευνα, κατέληξε στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των συλλογέων της περιόδου, προερχόταν από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα των 

δασκάλων. Μεγάλος αριθμός από εκείνους καταγόταν από αγροτικές περιοχές και οικογένειες. 

                                                           
71 Βλ. στο ίδιο. 
72 Βλ. στο ίδιο, σ. 334. 
73 Βλ. Γιάννης Παπιομύτογλου, «Τα κρητικά και κρητολογικά περιοδικά», https://rethymniates.blogspot.com/ 

2018/11/blog-post.html (ημερομηνία ανάκτησης: 24/04/2022). 
74 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, ό.π., σ. 335. 

https://rethymniates.blogspot.com/%202018/11/blog-post.html
https://rethymniates.blogspot.com/%202018/11/blog-post.html
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Έτσι, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ερευνούσαν τον δικό τους τόπο βιωματικά, γνωρίζοντας 

ταυτόχρονα ποιους πληροφορητές θα έπρεπε να προσεγγίσουν. 

Δεν ήταν λίγες οι φορές, επίσης, όπου η συλλογή λαογραφικού υλικού αποτελούσε μια 

κάποια «επιβάρυνση» των δασκάλων, την περίοδο ειδικά που διαμορφωνόταν το επάγγελμά 

τους75. Αν μελετήσουμε την πορεία της εκπαίδευσης, θα δούμε πως το διάστημα από το 1880 

έως το 1920, οι δάσκαλοι είχαν έναν ρόλο που βρισκόταν στο κέντρο της αναδιαμόρφωσης 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις και πολύ χαμηλές αμοιβές, 

γεγονός που έκανε το επάγγελμα του δασκάλου να έχει ένα μάλλον χαμηλό κοινωνικό κύρος. 

Ένα άλλο πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς ήταν οι πελατειακές σχέσεις που υπήρχαν στην 

πολιτική, γεγονός που έκανε τη θέση τους πιο αβέβαιη στην εκπαίδευση76. Επομένως, η 

εγκύκλια επιστολή του Νικολάου Πολίτη, βρήκε τους καθηγητές σε ένα τέτοιο πλαίσιο. 

Ουσιαστικά, ο ίδιος άρχισε να έχει μια πιο ειδική και στενή επικοινωνία με μια μερίδα 

δασκάλων σε όλη την επικράτεια της χώρας. Οι αντίξοες συνθήκες που είχαν να 

αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι-συλλογείς ήταν πολλές. Η φύση του αντικειμένου ήταν από μόνη 

της δύσκολη, καθώς ο παραδοσιακός πολιτισμός δεν είχε αποτελέσει ακόμα ένα άξιο λόγου 

αντικείμενο μελέτης. Αυτό και μόνο, σε συνδυασμό με τις συνθήκες έρευνας, έκανε τη δουλειά 

των συλλογέων αρκετά δύσκολη77. 

Παρά τις δυσκολίες που αναφέραμε, βλέπουμε ότι η ανταπόκριση ήταν αρκετά μεγάλη, 

γεγονός που μαρτυρεί την αγάπη των εκπαιδευτικών για τον τόπο τους. Μάλιστα, ένιωθαν την 

ανάγκη να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ατομικό και κοινωνικό γόητρο, με το να 

συνομιλήσουν με σπουδαίους λαογράφους και μελετητές, ενώ, πολλές φορές, υπήρχαν 

βραβεύσεις από συγκεκριμένους λαογραφικούς συλλόγους με πολλά κίνητρα και έπαθλα78. 

Ο Νικόλαος Πολίτης πολλές φορές συνομιλούσε μέσω επιστολών με διάφορους 

συλλογείς, αφήνοντας όμως κάποιες διαδικασίες ημιτελείς. Αρκετά στοιχεία μπορούμε, 

ωστόσο, να αντλήσουμε από την προαναφερθείσα αλληλογραφία του με τον Λάσκαρη. Στις 

επιστολές αυτές βρίσκουμε πληροφορίες για την επιτόπια έρευνα που εφαρμόστηκε στην 

Ελλάδα79. Η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν πολύ καλή και υπήρχε, φανερά, μια αμοιβαία 

συμπάθεια μεταξύ τους. Ο Νικόλαος Λάσκαρης ήταν στην ίδια ηλικία περίπου με τον Πολίτη, 

και ήταν δημοδιδάσκαλος ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του. Εργαζόταν στη 

                                                           
75 Βλ. στο ίδιο, σ. 336. 
76 Βλ. Γιώργος Βοζίκας, ό.π, σ. 244. 
77 Βλ. στο ίδιο, σ. 255. 
78 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, ό.π., σ. 337. 
79 Βλ. Γιώργος Βοζίκας, ό.π., σ. 243. 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άσκησε το επάγγελμά του σε μια εποχή που ο πνευματικός 

προσανατολισμός οριζόταν από θρησκευτικές προλήψεις και ιδιαιτερότητες. Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι ο Λάσκαρης μετέφερε τις εθνικές παραδόσεις στο σύγχρονο παρόν του, 

μεταφέροντας ταυτόχρονα και αναμνήσεις πληροφορητών του περί του απελευθερωτικού 

αγώνα από τους Τούρκους. Για τον λόγο αυτό βλέπουμε να πλεονάζουν τα ιστορικά τραγούδια 

που εκείνος μας διέσωσε80. 

Σε αυτά τα 32 χρόνια επαφής των δύο ανδρών διασώθηκαν 130 επιστολές. Η γλώσσα 

που χρησιμοποιούσαν κατά τη συνομιλία τους είναι η καθημερινή γλώσσα της εποχής81. Ο 

Λάσκαρης συνήθιζε, κατά τις λαογραφικές συλλογές του, να παραθέτει μερικά προσωπικά 

σχόλια, αλλά και προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή του82. Από την άλλη, παρατηρούμε πως 

μέσα από την αλληλογραφία του προς τον Νικόλαο Πολίτη, είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια 

επικοινωνία βαθύτερη και πιο πλατιά, καθώς άρχιζε να επεκτείνεται και σε άλλα ζητήματα83. 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ο Λάσκαρης συνομιλεί μαζί του για προσωπικά θέματα, 

παραθέτει πάντα κάποιες παροιμίες, τραγούδια ή στοιχεία της παράδοσης84. 

Μέσα από αυτή την αλληλογραφία με τον Πολίτη, ο Λάσκαρης αποδείχθηκε ένας από 

τους πιο σημαντικούς δασκάλους και υπηρέτες της λαογραφικής έρευνας κατά τα τέλη του 

19ου αιώνα. Αν παρατηρήσουμε τη συλλογή του θα εντοπίσουμε ότι, αφενός μεν, υπάρχουν 

ορισμένες αδυναμίες ως προς την ταξινόμηση του υλικού ή επαναλαμβανόμενα στοιχεία, 

αφετέρου δε, υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο από παροιμίες, παροιμιώδεις φράσεις, λεξιλόγιο, 

τραγούδια και μοιρολόγια. Από όλα αυτά τα ευρήματά του, ένα μεγάλο μέρος έχει δημοσιευτεί 

στην εργασία Η Λάστα και τα μνημεία της85. 

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λάσκαρης, παρόλο που συγκέντρωσε ένα εκτενές 

υλικό από λαογραφικά στοιχεία, φαίνεται να είναι αρκετά ταπεινός και γι’ αυτό ποτέ δεν 

χρησιμοποιεί  την ταυτότητα του επιστήμονα. Αντίθετα, ο ίδιος δηλώνει τον εαυτό του ως 

συλλογέα. Ο Πολίτης, ωστόσο, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συλλογή του Λάσκαρη, 

καθώς εκείνος μελετά τον τοπικό πολιτισμό, συσχετίζοντάς τον με τον πολιτισμό άλλων 

περιοχών του κόσμου. Ακόμα, ο Πολίτης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις τοπικές παροιμίες και 

τις ερμηνείες τους από τον λαό. Αν αναλογιστούμε ότι η Λαογραφία βρισκόταν σε ένα πρώιμο 

                                                           
80 Βλ. στο ίδιο, σ. 247. 
81 Βλ. στο ίδιο, σ. 249. 
82 Βλ. Ευάγγελος  Αυδίκος, ό.π., σ. 120. 
83 Βλ. Γιώργος Βοζίκας, ό.π, σ. 249. 
84 Βλ. στο ίδιο, σ. 245. 
85 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, ό.π., σ. 332. 
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στάδιο, θα καταλάβουμε ότι είναι δεν εύκολο για τους ερευνητές της εποχής εκείνης να 

ερευνήσουν με σωστά επεξεργασμένη προβληματική τα μεθοδολογικά προβλήματα της 

επιτόπιας έρευνας. Ο ίδιος ο Λάσκαρης δεν διακρίνει τα πολιτισμικά δημιουργήματα του λαού. 

Αντίθετα βλέπουμε ότι συγκαταλέγει στις συλλογές του ατάκτως, ακόμα και φράσεις ή 

παροιμίες86. Στα πρώτα βήματα της λαογραφικής του αναζήτησης, χωρίς να απουσιάζουν τα 

ερευνητικά χαρακτηριστικά, το έργο του είχε τη μορφή μιας απλής συλλογής. Παρόλο που δεν 

παρακολούθησε ποτέ μαθήματα από τον ίδιο τον Πολίτη, είχε δεχτεί έντονη επιρροή από αυτόν 

λόγω της στενής επικοινωνίας μαζί του, και γι’ αυτό θεωρείται ένας από τους μαθητές του 

Πολίτη. 

Έτσι, λοιπόν, μέσα από την προβληματική που αναπτύχθηκε ανωτέρω, καταλαβαίνουμε 

ότι όλες οι κοινωνικές επιστήμες οφείλουν πολλά στους συλλογείς των λαογραφικών 

στοιχείων, πολλοί από τους οποίους ήταν εκπαιδευτικοί, διότι αυτά τα στοιχεία πλέον 

αποτελούν μια μοναδική μαρτυρία του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού για εμάς τους 

μεταγενέστερους87. 

 

  

                                                           
86 Βλ. Γιώργος Βοζίκας, ό.π, σ. 258. 
87 Βλ. Ρέα Κακάμπουρα-Τίλη, ό.π., σ. 338. 
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Δ΄ Κεφάλαιο 

4.1 Τα παραμύθια 
 

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται ένα έντονο ενδιαφέρον για το παραμύθι, το οποίο οι 

μελετητές χαρακτηρίζουν ανεξήγητο. Η «νεωτεριστική ή σύγχρονη σκέψη», λοιπόν, εκτόπισε 

με τεράστια επιτυχία τη «μυθική σκέψη» χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως «συντηρητική, 

πεπαλαιωμένη και πρωτόγονη». Ωστόσο, ο λόγος του παραμυθιού με την ικανότητα να δίνει 

απαντήσεις στους προβληματισμούς του ανθρώπου, να ενεργοποιεί τη φαντασία του μέσα από 

φανταστικές διηγήσεις και, με λίγα λόγια, να προσφέρει τη φυγή από την καθημερινότητα είναι 

μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο παραμύθι τον διαχρονικό του 

χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Georges Jean οι ορισμοί που έχουν δοθεί για το παραμύθι είναι 

άφθονοι και πολλές φορές, μεταξύ τους, αντιφατικοί. Παρακάτω θα δούμε ορισμούς του 

παραμυθιού, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί από τον Μ. Μερακλή, τον Ευ. Αυδίκο και τον Γ. Μέγα, 

ερευνητές της Λαογραφίας, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και με το έργο του Ν. Πολίτη.  

Ο Μερακλής υποστηρίζει πως «Το παραμύθι […] είναι μια γραπτή μαρτυρία […] που 

αναφέρεται στο παρελθόν». Και αλλού επισημαίνει: «Το παραμύθι είναι από τα κατάλοιπα ενός 

κόσμου ο οποίος σιγά-σιγά σβήνει. Μπορεί πια σήμερα να εξάπτει το ενδιαφέρον μονάχα των 

μικρών παιδιών, των πολύ μικρών παιδιών – γιατί κι αυτά αν λίγο μεγαλώσουν, αφήνουν τα 

παραμύθια για να πιάσουν τα πολυποίκιλα και πολυώνυμα φανταστικά αναγνώσματα που τα 

διαβάζουν με απληστία […]». Παράλληλα, τονίζει πως «αν και για το παραμύθι έχουν 

διατυπωθεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί, όλοι τους συγκλίνουν στην υπογράμμιση του 

μαγικού και υπερφυσικού αλλά και του απίθανου και απίστευτου περιεχομένου του είδους αυτού 

της λαϊκής λογοτεχνίας». Για τον Γεώργιο Μέγα, πάλι, το παραμύθι είναι  «[…] μια διήγησις, η 

οποία πλάττεται με ποιητικήν φαντασίαν από τον κόσμον του μαγικού ή διήγησις περί θαυμαστών 

συμβάντων». Τέλος, ο  Ευάγγελος Αυδίκος χαρακτηρίζει το παραμύθι ως ένα «αυθεντικό είδος 

της λαϊκής τέχνης, που εμπεριέχει τα βασικά γνωρίσματα που προσδιορίζουν τη λαϊκή τέχνη»88. 

Όπως είδαμε, ο Νικόλαος Πολίτης είναι ο ιδρυτής της Ελληνικής Λαογραφίας και 

παρουσιάζει μια πλούσια θεωρητική άποψη και μεθοδολογία. Τα έργα του, όπως φάνηκε 

πρωτύτερα, είναι αρκετά και σχετίζονται με τη λαϊκή ελληνική αφηγηματολογία – ανάμεσά 

τους η Νεοελληνική Μυθολογία και Οι Μελέτες του περί του βίου της γλώσσης του ελληνικού 

                                                           
88 Βλ. Βιργινία Καναβούρη, «Διερευνώντας την παραμυθιακή δομή με μαθητές της Β΄ Δημοτικού», 

https://core.ac.uk/download/pdf/228081228.pdf, σσ. 9-10 (ημερομηνία ανάκτησης: 26/04/2022).  

https://core.ac.uk/download/pdf/228081228.pdf
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λαού. Επίσης, εργάστηκε γύρω από τις παροιμίες και τις παραδόσεις, τους μύθους και τα 

τραγούδια του ελληνικού λαού. Ακόμα, στο ήδη μνημονευθέν προγραμματικό άρθρο του, του 

1909, στο τότε ιδρυθέν περιοδικό Λαογραφία, «βάφτισε» τα προϊόντα της λαϊκής λογοτεχνίας 

–ανάμεσά τους και τα παραμύθια–, «μνημεία του λόγου» και τα έθεσε ως πρώτη κατηγορία 

του ταξινομικού του μοντέλου για τη Λαογραφία89. 

Στην Ελλάδα τα παραμύθια απασχόλησαν τους ερευνητές λιγότερο από τα δημοτικά 

τραγούδια, διότι δεν θεωρήθηκε ότι η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της 

εθνικής ταυτότητας90. Με την παρέμβαση του Πολίτη, βέβαια, ξεκίνησε ένα έντονο 

ενδιαφέρον για τα παραμύθια. Το 1880, ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε στο περιοδικό Εστία 

ένα άρθρο σε τρεις συνέχειες με τον τίτλο: «Δημώδη παραμύθια» και την ένδειξη: «Εν 

Μονάχω 1879». Αφορμή αυτού ήταν η έκδοση δύο συλλογών παραμυθιών από ξένους 

λογίους. Ο ένας από αυτούς, ο Γιόχαν Γκέοργκ φον Χαν (Johann Georg von Hahn), ήταν 

προξενικός εκπρόσωπος της Αυστρίας στα Γιάννενα και έπειτα στη Σύρο, ο οποίος εξέδωσε 

στη Λειψία το 1864, συλλογή παραμυθιών με τον τίτλο Νεοελληνικά παραμύθια μεταφρασμένα 

στη γερμανική γλώσσα. Ο άλλος, ο Δανός ελληνιστής Ζαν Πίο (Jean Pio), εξέδωσε στην 

Κοπεγχάγη το 1879 ανάλογη συλλογή, στηριζόμενος στις σημειώσεις του Χαν. 

Η πιο γόνιμη περίοδος, από άποψη καταγραφής και διάσωσης του λαϊκού παραμυθιού 

στην Ελλάδα, θεωρείται η περίοδος των τελευταίων τριάντα χρόνων του 19ου και των πρώτων 

δεκαετιών του 20ού αιώνα. Βέβαια, λίγα χρόνια πριν είχε εκδηλωθεί μια εκδοτική 

δραστηριότητα σε περιοδικά και βιβλία, τα οποία δημοσίευαν λαογραφική ύλη κατά 

διαστήματα ή κατ’ αποκλειστικότητα, όπως για παράδειγμα η Πανδώρα και ο Ιλισσός. Στην 

ουσία το παραμύθι δεν τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον των επιστημόνων, το οποίο είχε 

εκδηλωθεί σαφώς νωρίτερα για τις άλλες μορφές λαϊκού βίου. Αυτό, βέβαια, οφείλεται στο ότι 

«από τη φύση του, λόγω της οικουμενικότητάς του, δεν προσφέρεται για την προβολή θεμάτων 

ελληνικότητας και ιστορικής συνέχειας, όπως απαιτούσαν οι περιστάσεις». Έτσι, θεωρείται 

πολύ σημαντική κατά την εποχή αυτή η παρότρυνση του Νικολάου Πολίτη προς τους μαθητές 

του, οδηγώντας τους στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του ενδιαφέροντος για το λαϊκό 

                                                           
89 Βλ. Μαρία Καλιαμπού, «Άγνωστο αρχειακό υλικό παραμυθιών του Ν. Γ. Πολίτη», [στο:] Αικατερίνη Πολυμέρου-

Καμηλάκη (επιμ.) Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σ. 345. 
90 Βλ. Άννα Αγγελοπούλου, «Το ελληνικό παραμύθι και ο διεθνής κατάλογος. Επεξεργασία του ανέκδοτου αρχείου 

Γ. Α. Μέγα», [στο:] Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.) Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της 

Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σ. 51. 
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παραμύθι91. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Νικόλαος Πολίτης είχε αναθέσει 

στον Γεώργιο Μέγα (όταν ο δεύτερος ήταν φοιτητής), τη σύνταξη του Καταλόγου των 

ελληνικών παραμυθιών. Η συγκεκριμένη εργασία τού ανατέθηκε λίγο μετά την έκδοση του 

Καταλόγου των παραμυθιακών τύπων του Φινλανδού Antti Aarne. O Γ. Μέγας όμως 

συνάντησε δυσκολίες καθώς ο Aarne δεν είχε λάβει υπόψιν του τα παραμύθια της Νότιας και 

Ανατολικής Ευρώπης92. 

Οι θεωρητικές ενασχολήσεις του Ν. Πολίτη με τα παραμύθια παρουσιάζονται μόνο σε 

δύο άρθρα (εκ των οποίων το πρώτο το έγραψε σε ηλικία μόλις 15 ετών) και σε ελάχιστες 

σημειώσεις και βιβλιοκρισίες για δημοσιευμένα παραμύθια σε περιοδικά. Οι ελάχιστες αυτές 

θεωρητικές μελέτες παρέχουν, ωστόσο, μια άποψη του Πολίτη για το παραμύθι. Ο ίδιος 

ταξινομεί το παραμύθι σε πέντε είδη. Βλέπουμε ακόμα να εφαρμόζει διάφορους όρους για 

συγκεκριμένα είδη παραμυθιών. Παρατηρούμε ότι μερικοί από τους όρους αυτούς είναι: τα 

κλιμακωτά, τα αινιγματικά και τα έμμετρα παραμύθια93. Επίσης, προχωράει σε μια διάκριση 

και του ακροατηρίου. Θεωρεί ότι υπάρχουν δύο ηλικιακές ομάδες, οι ενήλικες και τα παιδιά. 

Επίσης, βλέπουμε πως διακρίνει την αξία των παραμυθιών σε συγκεκριμένα γλωσσικά σημεία. 

Τα αξιολογεί μέσα από ένα επιστημονικό κριτήριο, όπως αυτό της χαμένης παιδικότητας. Και 

σε αυτό το σημείο, τον βλέπουμε να πιστεύει στην επιτόπια έρευνα. Με αυτήν οφείλει να λάβει 

υπόψιν του την προσωπικότητα του αφηγητή, πραγματοποιώντας μία αυτούσια καταγραφή 

των παραμυθιών, χωρίς να αποδέχεται επεμβάσεις ή παρερμηνείες του συλλογέα94. 

Παρά το γεγονός ότι η θεωρητική προσφορά του Πολίτη ήταν φαινομενικά μικρή, 

παρατηρούμε ότι ήταν σημαντικού βαθμού η ενασχόλησή του με την έκδοση παραμυθιών. 

Συγκεκριμένα, βλέπουμε πως επιδίωξε τη μετάφραση ξένων παραμυθιών στα ελληνικά. 

Μάλιστα, στο περιοδικό Εστία, το 1876, μεταφράζει ο ίδιος στην καθαρεύουσα ένα παραμύθι 

τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Χαρακτηριστικό στοιχείο του παραμυθιού αυτού ήταν η 

παιδαγωγική χροιά και ο ηθικολογικός τόνος95. 

Γενικότερα, στο ίδιο περιοδικό προσπάθησε να συλλέξει αρκετά ελληνικά παραμύθια. 

Το 1893, μάλιστα, υπήρξε ένας διαγωνισμός για «έγγραφον διήγησην παραμυθιού». Σε αυτόν 

                                                           
91 Βλ. σχετικά, «Ο κόσμος των παραμυθιών-Προφορική λογοτεχνία», https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1236 

(ημερομηνία ανάκτησης: 04/03/2022). 
92 Βλ. συναφώς, Γεώργιος Μέγας, «Λαογραφία. Ο κατάλογος των ελληνικών παραμυθιών και η ιστορία του», 

https://digitallibrary.academyofathens.gr/archive/item/12535?lang=el (ημερομηνία ανάκτησης: 25/02/2022) 
93 Βλ. Μαριάνθη Καπλάνογλου, Ελληνική λαϊκή παράδοση. Τα παραμύθια στα περιοδικά για παιδιά και νέους 

(1836-1922), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1998, σ. 233. 
94 Βλ. Μαρία Καλιαμπού, ό.π., σσ. 347-348. 
95 Βλ. στο ίδιο, σ. 348. 

https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1236
https://digitallibrary.academyofathens.gr/archive/item/12535?lang=el
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τον διαγωνισμό ο Νικόλαος Πολίτης υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής, μαζί με τον Κωστή 

Παλαμά και τον Γεώργιο Δροσίνη. Με αυτήν την κίνηση του Νικολάου Πολίτη, δόθηκε το 

έναυσμα στη λογοτεχνική κίνηση της εποχής εκείνης να προσέξει περισσότερο τις 

παραμυθιακές διηγήσεις. Με το πέρασμα των χρόνων, βλέπουμε ότι η προσφορά του 

Νικολάου Πολίτη στη συλλογή παραμυθιών γίνεται ολοένα και εντονότερη, καθώς αρχίζουν 

να δημοσιεύονται ολοένα και περισσότερα παραμύθια από πολλές περιοχές της Ελλάδας, 

συνοδευόμενα με κριτικά σχόλια, από εκείνον96. 

  

                                                           
96 Βλ. στο ίδιο. 
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4.2 Το αρχειακό υλικό 
 

Το υλικό που εντοπίζεται στην έρευνα αυτή ανήκει σε δύο αρχεία παραμυθιών. Αυτά τα δύο 

αρχεία αποδεικνύουν το γεγονός ότι ο Πολίτης όχι μόνο συγκέντρωνε ο ίδιος παραμύθια, αλλά 

ασχολήθηκε ολοκληρωτικά με την έκδοση και τη συγκέντρωση διαφόρων λαϊκών ειδών 

αφηγηματολογίας, όπως ήταν οι παροιμίες, οι παραδόσεις και τα τραγούδια. 

Το πρώτο αρχείο λοιπόν, προέρχεται από το «Λαογραφικό Σπουδαστήριο» του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό συγκεντρώνει λαϊκά φυλλάδια και 

παραμύθια, ενώ το δεύτερο αρχείο συμπεριλαμβάνει έναν κατάλογο παραμυθιών που δεν έχει 

δημοσιευτεί και βρίσκεται στα Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Και τα δύο αυτά αρχεία 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα του παραμυθιού και τη λαϊκή αφηγηματολογία 

γενικότερα97. 

Σε αυτό το σημείο, θα παρουσιάσουμε τις συλλογές και τις επιστημονικές επιδιώξεις του 

Νικολάου Πολίτη, όπως παρουσιάζονται στο αρχειακό υλικό. Ο πρώτος θεματολογικός άξονας 

του αρχείου αφορά την προσωπικότητα, αλλά και το έργο του Πολίτη και ο δεύτερος άξονας 

τον επιστημονικό χώρο, από τον οποίο ο λαογράφος εμπνεύστηκε αρκετές θεωρητικές του 

απόψεις98. 

  

                                                           
97 Βλ. στο ίδιο, σ. 349. 
98 Βλ. στο ίδιο. 
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4.3 Λαϊκά φυλλάδια 
 

Ας προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο να δούμε την πρώτη κατηγορία, που αναφέραμε και 

προηγουμένως, δηλαδή τα λαϊκά φυλλάδια των παραμυθιών. Στη βιβλιοθήκη του 

Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συναντά 

κανείς μια συλλογή από λαϊκά φυλλάδια, τα οποία εκδόθηκαν τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 

20ού αιώνα. Σε αυτή τη συλλογή συμπεριλαμβάνονταν διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον του Νικολάου Πολίτη χαρακτηριζόταν από 

ποικιλία και ευρύτητα99. 

Η πρώτη ομάδα των βιβλίων που συναντάει κανείς, αποτελείται από λαϊκά 

μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Πολλά από αυτά είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν στον 

ελλαδικό χώρο. Μερικά από αυτά τα βιβλία είναι: Ο σπανός και ο δράκος, ήτοι ο Θρίαμβος του 

πνεύματος κατά της ύλης (1866), Αραβικόν περίεργον διήγημα. Η Κόκκινη τρίχα (1873), Ο Αλή-

Μπαμπάς και οι 40 κλέπται (1892), Σεβάχ ο Θαλασσινός. Ιστορία των επτά ταξειδίων (1914), 

Ο Μπερτόλδος (1920), Ο Μπερτολδίνος (1920) και αρκετά ακόμα έργα. 

Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται αναγνωστικά βιβλία για το δημοτικό 

σχολείο, που εμπεριέχουν ελληνικά και ξένα παραμύθια γραμμένα σε απλή καθαρεύουσα, τα 

οποία όμως είναι συνταγμένα για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Κάποιοι τίτλοι βιβλίων 

είναι οι εξής: Ελληνικά παραμύθια διασκευασμένα εις αναγνώσματαριον μετά εικόνων, 

εγκριθέντα υπό της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής κατά τον τελευταίον διαγωνισμόν. 

Προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των δημοτικών σχολείων υπό Β. Σκορδέλη και Π. 

Παυλάτου. Εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου και 

καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου 1888, και Π. Παυλάτου, Αλφαβητάριον Ευμέθοδον. 

Έκδοσις Τετάρτη βελτίων, εν Αθήναις, βιβλιοπωλείον της Εστίας, τύποις Αλεξ. Παπαγεωργίου 

1891. Με αυτά τα βιβλία καταλαβαίνουμε ότι η φύση των παραμυθιών ήταν πολύ σημαντική 

και αποτελούσε υλικό ιδανικό για τη διδαχή των γλωσσικών μαθημάτων στα δημοτικά 

σχολεία.  

Μια τελευταία κατηγορία φυλλαδίων από τη συλλογή του Νικολάου Πολίτη 

συμπεριλαμβάνει 16 φυλλάδια με παραμύθια100. Σχεδόν τα μισά από αυτά ολιγοσέλιδα 

φυλλάδια περιέχουν ένα με δύο παραμύθια, ενώ τα υπόλοιπα είναι μικρές παραμυθιακές 

ανθολογίες και εμπεριέχουν περισσότερα κείμενα παραμυθιών. Σε αυτά κανείς παρατηρεί 

                                                           
99 Βλ. Μαρία Καλιαμπού, ό.π., σ. 349. 
100 Βλ. στο ίδιο, σ. 350. 
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τυπογραφικά λάθη, ενώ οι εικόνες που τα διακοσμούν δεν σχετίζονται με το περιβάλλον του 

παραμυθιού και αποτελούν επίδραση και αντιγραφή από δυτικοευρωπαϊκά βιβλία. 

Μερικοί τίτλουι από τα φυλλάδια των παραμυθιών είναι οι εξής: Μικρά χαλημά ή 

συλλογή μύθων τινών αραβικών. Εν Αθήναις, τύποις Νικολάου Ρουσόπουλου (1871), Η 

Σταχτοπούτα. Παραμύθι διά τα καλά παιδιά. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Γ Φέξη (1887), 

Τ’ αθάνατο νερό. Παραμύθι ηθικώτατο τα καλά ελληνοπαίδα. Μιχαήλ Δέφνερ, Πρωτοχρονιά 

(1896). 

Στα λαϊκά, λοιπόν, φυλλάδια, που περιλαμβάνουν παραμύθια, μπορούμε να εντοπίσουμε 

τις βασικότερες πηγές των κειμένων από τα έντυπα παραμύθια. Υπάρχουν τρεις βασικοί τόποι 

προέλευσης. Πρόκειται για την ελληνική, τη δυτικοευρωπαϊκή και την ανατολική παράδοση. 

Πολλές φορές οι εκδότες υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της ελληνικής προφορικής 

παράδοσης, όπως αυτή προέρχεται από τον λαό. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ακολουθούν πιστά 

τις αντιδράσεις του λαού. Στα ανατολίτικα παραμύθια εντοπίζουμε κυρίως αραβικές ιστορίες 

των χιλίων και μία νυχτών και χιλίων και μία ημερών. Παράδειγμα βλέπουμε στο τεύχος της 

Σταχτοπούτας, στο οποίο υπάρχει ένα δεύτερο εξώφυλλο με τον τίτλο Μικρά Χαλιμά, ήτοι 

διάφορα παραμύθια101. 

Ακόμα, στα φυλλάδια αυτά εντοπίζουμε μεταφράσεις σημαντικών παραμυθιών του 

Grimm και του Perrault στα ελληνικά, για πρώτη φορά. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι στα 

παραμύθια υπάρχει μια μίξη διαφορετικών παραδόσεων του ίδιου παραμυθιού, στο ίδιο 

κείμενο. Ακόμα, αξιοσημείωτη σημείωση θα μπορούσε να είναι ότι οι σπουδαίοι Ευρωπαίοι 

συγγραφείς παραμυθιών παραμένουν ανώνυμοι για το ελληνικό κοινό. Μάλιστα, η ανωνυμία 

αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λαϊκής λογοτεχνίας. Πολλές φορές, ακόμα, 

απουσιάζουν οι τίτλοι των πρωτότυπων κειμένων ή/και στοιχεία για τον χρόνο και τον τόπο 

έκδοσης102. 

Μια δεύτερη σημείωση θα μπορούσε να γίνει βάσει του αναγνωστικού κοινού αυτών 

των φυλλαδίων. Η έννοια του λαού είναι πολύ σημαντική γενικότερα στον χώρο της 

λαογραφίας και κατ’ επέκταση στον χώρο του παραμυθιού. Πολλές φορές οι συγγραφείς 

απευθύνονται άλλοτε στον «λαό» και άλλοτε στα «καλά αστικά παιδιά». Αυτό το 

διαπιστώνουμε από την ένδειξη που έχει βρεθεί σε ένα εξώφυλλο ενός τεύχους παραμυθιού, 

το οποίο είναι γραμμένο «κατά την γλώσσαν των παιδιών και των απλουστέρων». Η διαφορά, 

λοιπόν, έγκειται στο ότι οι εκδότες είχαν την άποψη ότι κάποια παραμύθια απευθύνονταν στα 

                                                           
101 Βλ. στο ίδιο, σ. 352.  
102 Βλ. στο ίδιο, σ. 353.  
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«καλά παιδιά» δηλαδή στους ενήλικες και κάποια παραμύθια απευθύνονταν στα παιδιά και 

στον «λαό των απλουστέρων». Με λίγα λόγια, από γλωσσική και νοητική άποψη, ο λαός 

ταυτίζεται με τα παιδιά103. 

Ένα επόμενο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι τα φυλλάδια αυτά δεν 

εμπεριέχουν μόνο παραμύθια αλλά και άλλα αφηγηματικά είδη. Οι ανθολογίες, για 

παράδειγμα,  περιλαμβάνουν ένα σύνολο από παραμύθια, μύθους, παραδόσεις ευτράπελα 

παραμύθια και διηγήσεις ανεκδοτολογικού περιεχομένου. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η 

έννοια του παραμυθιού κατά τον 19ο αιώνα δεν έχει την ίδια που έχει και σήμερα. Ιδιαίτερα 

κατά τον Μεσοπόλεμο παρατηρείται έντονη αύξηση των λαϊκών φυλλαδίων με παραμύθια.  

Το σύνολο των λαϊκών φυλλαδίων με παραμύθια που συγκέντρωσε ο Νικόλαος Πολίτης, 

αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για όλη την ελληνική φιλολογία για πολλούς λόγους. 

Συγκεκριμένα, συνιστά τον πυρήνα για την έρευνα, που σχετίζεται με την παραγωγή, 

διακίνηση και υποδοχή των παραμυθιών στην Ελλάδα. Τα φυλλάδια αυτά δείχνουν μια 

σημαντική εικόνα για τις εκδόσεις των παραμυθιών στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και 

τις αρχές του εικοστού. Αποτελούν σημαντικό αντικείμενο έρευνας για το παραμύθι αλλά και 

για την καταγραφή προφορικού υλικού. 

Επιπλέον, έχουν μεγάλη ιστορική αξία, διότι αποτελούν τα πρώτα φυλλάδια παραμυθιών 

που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, είναι η πρώτη έντυπη λαϊκή παραμυθολογία 

στην Ελλάδα και κάνει την πρώτη εμφάνισή της στην εκδοτική παραγωγή τη δεκαετία του 

1920. Επιπλέον, πολλά από τα τεύχη αυτά μπορούν να δεχτούν στο πλαίσιο των λαϊκών  

βιβλίων της Ελλάδας διαφορετικές ερμηνείες, π.χ. κάποιος μπορεί να τα θεωρήσει τμήμα της 

λαϊκής λογοτεχνίας.  

Εκτός, όμως, από το ενδιαφέρον του Πολίτη να συλλέγει τα λαϊκά βιβλία, είναι ο πρώτος 

που ασχολήθηκε με τη θεωρητική ανάλυση αυτών. Μάλιστα, στη μελέτη του για τα «δημώδη 

βιβλία» το 1877, δίνει τον πρώτο ορισμό αυτών των αναγνωσμάτων: 

ολίγα, ολίγιστα ήσαν τα καθαρώς δημοτικά βιβλία, τα προσφιλή και επιζήτητα παρά 

τω λαώ. Διά τούτο και ταύτα μείζονα πάντων των άλλων είχον διάδοσιν και πλείονας 

ασυγκρίτω λόγω αναγνώστας. [...] Τα δημοτικά ταύτα βιβλία δεν είναι βεβαίως ανάξια 

προσοχής και μελέτης, ου μόνον διότι επί μακράν σειράν ετών ήσαν τα μόνα σχεδόν 

αναγνώσματα του υπό τον ζυγόν Έλληνος, αλλά και διά την αξίαν, ην αυτά καθ’ εαυτά 

εξεταζόμενα υπό πολλάς απόψεις ενέχουσι. Τα πλείστα τούτων ήσαν κοινά παρ’ άπασι 

                                                           
103 Βλ. στο ίδιο.  
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περίπου τοις ανατολικοίς και δυτικοίς λαοίς κατά τον μεσαίωνα, αι δε ποικίλαι αυτών τύχαι 

μέγα παρουσιάζουσι το ενδιαφέρον εις την σπουδήν της φιλολογίας και του πνεύματος του 

λαού κατά την εποχήν εκείνην.104 

Η λαϊκή λογοτεχνία εκείνη την περίοδο δεν αποτελούσε σπουδαίο αντικείμενο έρευνας, 

ούτε για τη Λαογραφία, διότι εκείνη μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ως επιστήμη, αλλά 

ούτε και για τη Φιλολογία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη σημαντικότητα των θεωρητικών 

απόψεων του Πολίτη, και την καινοτομία του στην έρευνα. Η αξία του άρθρου του για τα 

«δημώδη βιβλία» αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα από τη συγγραφή του. Για πρώτη φορά 

γίνεται λόγος για το κείμενο αυτό, από τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου στο περιοδικό Λαογραφία, 

ο οποίος επαίνεσε το συγκεκριμένο κείμενο, λέγοντας τα εξής: Η διατριβή «Δηµώδη βιβλία» 

έχει πάντοτε, ως και αι πλείσται άλλως, επίκαιρον σηµασίαν.105 Μία ακόμα γνωστή κριτική 

όσον αφορά το άρθρο αυτό έγινε πολύ πρόσφατα, το 1988, από τον Άλκη Αγγέλου, ο οποίος 

αμφισβήτησε την ακρίβεια του ορισμού που είχε δώσει ο Νικόλαος Πολίτης.  

Σε κάθε περίπτωση, τα λαϊκά φυλλάδια των παραμυθιών δίνουν και μια άλλη οπτική 

γωνία στο «παραλογοτεχνικό» εκδοτικό φαινόμενο, καθώς επίσης δίνουν φως στις συναφείς 

επιστημονικές προσπάθειες και στην πολύπλευρη προσωπικότητα του Νικολάου Πολίτη.  

 

 

  

                                                           
104 Στο ίδιο, σ. 355. 
105 Στο ίδιο, σ. 336. 
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4.4 Ο αδημοσίευτος κατάλογος παραμυθιών 
 

Όπως ήδη αναφέραμε, το δεύτερο μέρος από τις συλλογές του Νικολάου Πολίτη ανήκει σε 

έναν αδημοσίευτο κατάλογο παραμυθιών. Πρόκειται για έναν χειρόγραφο κατάλογο, με τίτλο 

Ευρετήριο Παραμυθιών, το οποίο δεν φαίνεται να έχει χρονολογηθεί. Σήμερα βρίσκεται στα 

Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη και περιλαμβάνει 867 λήμματα, τα οποία εμφανίζονται με 

αλφαβητική σειρά. Ο κατάλογος αυτός αποτελείται από επτά τεύχη. Τα πρώτα τρία από αυτά 

περιλαμβάνουν στο τέλος και έναν πίνακα περιεχομένων των λημμάτων τους106. 

Τα λήμματα αυτά ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Μία κατηγορία εξ αυτών 

περιλαμβάνει μοτίβα τα οποία σχετίζονται με αριθμούς, με την έννοια του θανάτου, με το 

όνειρο, με τα ζώα, με την ψυχή. Άλλοι τύποι λημμάτων ανήκουν σε τύπους παραμυθιών και 

σε πρόσωπα αυτών, όπως η Χιονάτη και η Σταχτοπούτα. Η τελευταία κατηγορία λημμάτων 

σχετίζεται με μυθικά η λογοτεχνικά πρόσωπα όπως ο Δον Ζουάν, η Φαίδρα, ο Λεβιάθαν. Η 

τελευταία αυτή κατηγορία λημμάτων δεν έχει άμεση σχέση με το προφορικό παραμύθι. Το 

στοιχείο αυτό όμως, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευρυμάθεια του Νικολάου Πολίτη107. 

Από τον τρόπο, με τον οποίο συλλέγει τα λήμματά του, καταλαβαίνουμε ότι ο Πολίτης 

δεν έχει κάποιον αυστηρό και συγκεκριμένο τρόπο ταξινόμησης. Προσπαθεί να ταξινομήσει 

τα λήμματά του με αλφαβητική σειρά και όχι θεματικά. Για τον λόγο αυτόν βλέπουμε μερικές 

φορές να επαναλαμβάνονται ορισμένα λήμματα. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή επεξεργαζόταν 

τα τεύχη του ανά διαστήματα. Εντοπίζεται επίσης και μια προχειρότητα στις αναφορές του, 

γεγονός που μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είχε την πρόθεση να διορθώσει το υλικό 

αυτό. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό ήταν εφικτό και πιθανό. 

Στον κατάλογο λοιπόν αυτόν που εξετάζουμε, ο Νικόλαος Πολίτης ακολουθεί τον ίδιο 

τρόπο προσέγγισης με τις δημοσιευμένες συλλογές, τις Παροιμίες και τις Παραδόσεις. Μετά 

τον τίτλο, λοιπόν, του λήμματος έπεται μια περιγραφή του παραμυθιού, που ανήκει στο ίδιο 

λήμμα. Στη συνέχεια, ο ίδιος εμπλουτίζει τις σημειώσεις του, καταγράφοντας και 

συγκρίνοντας τις παραλλαγές, όπως αυτές υπάρχουν σε άλλες χώρες. Στο τέλος, καταγράφει 

τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε για κάθε λήμμα. Δεν παρατηρείται η ίδια και η ανάλογη 

ανάλυση σε όλα τα λήμματα. Η ανάπτυξη εξαρτάται από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο 

Νικόλαος Πολίτης από τα διαβάσματά του, ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα. Υπάρχουν, δηλαδή, 

                                                           
106 Βλ. στο ίδιο, σ. 357. 
107 Βλ. στο ίδιο, σσ. 357-358. 
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περιπτώσεις, στις οποίες καταγράφει μόνο τον τίτλο και ορισμένες βιβλιογραφικές 

παραπομπές. 

Το υλικό αυτό που χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, συναντάται ήδη και στα 

δημοσιευμένα παραμύθια του. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία στις γραπτές δημοσιευμένες πηγές, 

τις οποίες και αξιοποιούσε στις εργασίες του. Στη συλλογή των Παραδόσεών του, για 

παράδειγμα, χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος δημοσιευμένου υλικού. Αυτό το γεγονός 

προκάλεσε την κριτική του Γερμανού Φιλολόγου Karl Dieterich, ο οποίος παρατήρησε ότι ο 

Νικόλαος Πολίτης δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο συστηματικό τρόπο τις πρωτογενείς πηγές. 

Την παρατήρηση αυτή την εξήγαγε συγκρίνοντας τον τρόπο που ακολούθησε ο Πολίτης στο 

έργο του με τις Παροιμίες και στις Παραδόσεις.  

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούμε στις γραπτές πήγες, τις οποίες ο Νικόλαος 

Πολίτης χρησιμοποιεί και από όπου αντλεί ως πηγή πληροφόρησης. Φυσικά, αυτές οι πηγές 

παρατηρούμε, για ακόμη μια φορά, ότι χαρακτηρίζονται από ένα ευρύτατο φάσμα. Πρόκειται 

για παραπομπές όχι μόνο σε ελληνικά, αλλά και σε διεθνή λαογραφικά και σε επιστημονικά 

περιοδικά αλλά και σε επιστημονικές μονογραφίες. Ακόμα, παρατηρούμε πως γίνονται 

αναφορές σε λογοτεχνικές πηγές, όπως τον Σαίξπηρ αλλά και σε άλλα λογοτεχνικά λεξικά108. 

Πολλές φορές, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί ήδη εκδιδόμενες συλλογές παραμυθιών, όπως 

αυτές του Johann Georg von Hahn και άλλων. Άλλες φορές, πάλι, υπάρχουν πληροφορίες και 

σε δικά του έργα και συλλογές, όπως αυτή των Παραδόσεων. Άλλη πηγή αποτελούν τα 

θρησκευτικά έργα, όπως η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, τα συναξάρια και οι βίοι Αγίων. 

Είναι δε σημαντική η παρατήρηση ότι ο Νικόλαος Πολίτης είχε κατανοήσει από νωρίς την 

αξία των φυλλαδίων. 

Οι παραλλαγές παραμυθιών που συχνά χρησιμοποιεί, προέρχονται από άλλες χώρες. 

Συχνά προέρχονται είτε από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελβετία και 

το Λουξεμβούργο, είτε από σλαβικές χώρες, είτε από Σκανδιναβικές, από περιοχές της 

Τουρκίας, της Αρμενίας, την Αίγυπτο, την Περσία, την Ιαπωνία και την Αμερική. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι το φάσμα των παραλλαγών του είναι σχεδόν παγκόσμιο. 

Το ελληνικής γεωγραφικής προέλευσης υλικό που χρησιμοποίησε για την καταγραφή 

των παραμυθιών προέρχεται από τις περισσότερες ελληνικές περιοχές και είχε ως σκοπό να 

δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα των παραμυθιών της Ελλάδας109. Ωστόσο, αυτό που έχει 

μεγαλύτερη αξία στον κατάλογο των παραμυθιών του, είναι οι σημειώσεις του, με τις οποίες 

                                                           
108 Βλ. Γεώργιος Μέγας, ό.π., σ. 110. 
109 Βλ. Μαρία Καλιαμπού, ό.π., σσ. 360-361. 
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συμπληρώνει το κάθε λήμμα. Το δε σύστημα σημειώσεων που ακολούθησε ο Πολίτης έχει 

επαινεθεί από πολλούς μελετητές. Η συστηματική μελέτη του και η ευρυμάθειά του, όπως 

παρουσιάζεται στο έργο του Παροιμίες, εντυπωσίασαν τον προαναφερθέντα Γερμανό 

φιλόλογο, ο οποίος δήλωσε τα εξής: 

[…] Επιπλέον, γράφει ο Dieterich, στις πολυπληθείς σημειώσεις, που συχνά αποτελούν 

ολόκληρες πραγματείες για συγκεκριμένα θέματα, χρησιμοποιείται σχεδόν ολόκληρη η 

λαογραφική βιβλιογραφία, έτσι ώστε κανείς πιστεύει πως έχει μπροστά του ένα έργο γερμανικής 

λόγιας εργατικότητας, σε κάθε περίπτωση ένα έργο, το οποίο η νεαρά ελληνική επιστήμη μπορεί 

να αντικρίζει με περηφάνεια.110  

 Τέσσερα δε χρόνια μετά, ο Dieterich σχολιάζει σχετικά με τον δεύτερο τόμο των 

Παραδόσεων:  

[…] γιατί από κάθε σημείωση δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα μία μικρή έρευνα και 

χωρίς υπερβολή μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τον τόμο σαν μία συλλογή αυτόνομων σπουδών 

σχετικών με την συγκριτική μυθολογία και τη συγκριτική μελέτη παραδόσεων, που βασίζονται σε 

νέο ελληνικό υλικό. Είθε να βρει στους κύκλους των ερευνητών την προσοχή που του αξίζει. 

[…]111 

Ανάλογη κριτική θα μπορούσε να ασκήσει κανείς για τον κατάλογο των παραμυθιών. Η 

χρονολόγηση αυτού απασχολεί τον τομέα της έρευνας. Είναι γνωστό ότι ο Νικόλαος Πολίτης 

τον επεξεργαζόταν έως το τέλος της ζωής του. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ξεκίνησε 

μια καταγραφή παραμυθιακών λημμάτων από νωρίς και σταδιακά τις συμπλήρωνε, κάθε φορά 

που συναντούσε κάτι νέο. Παράλληλα, επεξεργαζόταν με τον ίδιο τρόπο τις Παροιμίες και τις 

Παραδόσεις. Θα μπορούσαμε, ίσως, να πούμε ότι όλα αυτά τα έργα τα επεξεργαζόταν 

παράλληλα. Ο κατάλογος των παραμυθιών, όμως, έμεινε αδημοσίευτος, επειδή δεν πρόλαβε 

να τον ολοκληρώσει. Ο Νικόλαος Πολίτης ασχολήθηκε με όλα τα είδη της ελληνικής 

Λαογραφίας, και αυτό επιβεβαιώνεται με την επιστολή του προς τον φίλο του Karl 

Krumbacher, σταλμένη στο Μόναχο το 1896, όπου, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε και τα 

ακόλουθα: 

Τον δ’ άλλον καιρόν μου δαπανώ εις την ατελείωτον επεξεργασίαν των παροιμιών. 

Ειλικρινώς σοι ομολογώ ότι, αν ηδυνάμην εξ αρχής να υπολογίσω οπόσον χρόνον ώφειλον να 

αφιερώσω εις την εργασία αυτήν, θα την απελάκτιζα μετ’ αγανακτήσεως. Τί αχάριστον και ξηρόν 

έργον! Επί έτη ησχολούμην εις τα παροιμίας εξ ίσου όσον τε τα άλλα είδη της Ελληνικής 

                                                           
110 Βλ. στο ίδιο, σ. 362. 
111 Βλ. στο ίδιο.  
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Λαογραφίας. Προ τεσσάρων ετών ανέλαβα την επεξεργασία του συγκομισθέντος υλικού, ελπίζων 

ότι εντός έτους θα είναι έτοιμον. Το παρελθόν θέρος νυχθημερόν εργαζόμενος ενόμιζον ότι το 

αποτελείωσα, αλλά πάλιν αείποτε νέα προσκομίζων βλέπω ότι δύσκολον να συντελεσθή ως εγώ 

το θέλω. Και ούτω θα αναγκασθώ μετ’ ου πολύ να το δώσω εις τύπωσιν, καίπερ συνειδώς οπόσας 

έχει ατελείας.112 

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πολλά αντίστοιχα έργα. Επομένως, το έργο του Νικολάου 

Πολίτη χαρακτηρίζεται νεωτερικό. Εκείνος είχε ήδη διαβάσει συλλογές των αδερφών Grimm 

καθώς και τις σημειώσεις των παραμυθιών τους. Ίσως, μάλιστα, η εργασία τους να αποτέλεσε 

πρότυπο για τη μετέπειτα πορεία του Πολίτη. Η προσέγγιση της έρευνας του λαογράφου 

παρουσιάζει ομοιότητες με αυτήν των Bolte και Polivka, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί 

κανείς να θεωρήσει ότι το γερμανικό έργο λειτούργησε ως ένα βασικό πρότυπο για τον 

ελληνικό κατάλογο. 

Ο Νικόλαος Πολίτης συχνά κάνει αναφορά και στη συλλογή παραμυθιών του Johann 

Georg von Hahn. Η συλλογή του Georg von Hahn θεωρείται καινοτόμα, διότι αποτελεί τον 

πρώτο επίσημο σταθμό στην καταγραφή ελληνικών παραμυθιών, ενώ παράλληλα είναι η 

πρώτη προσπάθεια παγκοσμίως να συντάξει κάνεις έναν κατάλογο μοτίβων παραμυθιών και 

να κατατάξει τα παραμύθια αυτά σε συγκεκριμένους τύπους. Ωστόσο, παρόλο που ο Νικόλαος 

Πολίτης έλαβε υπόψιν τη συγκεκριμένη συλλογή, δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά 

από αυτή. 

Ένα άλλο πρότυπο για εκείνον αποτελεί ο θεματικός κατάλογος του ευρωπαϊκού 

παραμυθιού του Φιλανδού Antti Aarne. Ανάμεσα στις δύο εργασίες, όμως, αντικρίζουμε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις.  Μια βασική διαφορά είναι ότι ο Νικόλαος Πολίτης προσπάθησε 

να οργανώσει το υλικό του με αλφαβητική σειρά, σε μορφή ευρετηρίου. Αυτό αποτελείτο στην 

μεγαλύτερή του έκταση από μοτίβα και σε μικρότερη έκταση από τύπους παραμυθιών, ενώ ο 

Aarne κατατάσσει τους τύπους σε θεματικές κατηγορίες αποκλειστικά και μόνο από το 

ευρωπαϊκό παραμύθι. Ο Νικόλαος Πολίτης θεώρησε την προσπάθεια του Antti Aarne πολύ 

σημαντική και ανέθεσε στον μαθητή του Γεωργίου Μέγα να συντάξει έναν ανάλογο ελληνικό 

κατάλογο113. 

Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πως η δράση του Πολίτη ήταν πολύ σημαντική, αλλά 

εξίσου σημαντική ήταν και η επίδραση των αδελφών Grimm και των Bolte και Polivka. Λόγω 

αυτής της επίδρασης, ο κατάλογος που είχε συντάξει ο Νικόλαος Πολίτης φανερώνει μια 
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πνευματική συγγένεια με το έργο των προαναφερομένων. Ο κατάλογος των μοτίβων και τύπων 

που είχε στα παραμύθια του ο Νικόλαος Πολίτης, είναι κάτι που προξένησε επιστημονικό 

ενδιαφέρον, διότι εμπεριέχεται στις γενικότερες διεθνείς προσπάθειες που έγιναν να 

καταλογογραφηθεί το παραμύθι. Σκοπός του, βέβαια, και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και 

στις Παροιμίες και τις Παραδόσεις, ήταν η σύνταξη ενός καταλόγου τύπων και μοτίβων (στα 

παραμύθια) με διεθνή απήχηση. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσουμε ξανά το σημαντικό 

συγκριτολογικό σύστημα σημειώσεων που ακολουθούσε, το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα 

ήταν πρωτοφανές. Ατυχές γεγονός αποτελεί το ότι αυτός ο κατάλογος ακόμα και σήμερα δεν 

έχει δημοσιευτεί114. 

  

                                                           
114 Βλ. στο ίδιο. 
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4.5 Ο λαϊκός αφηγηματικός λόγος 
 

Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε τον λαϊκό αφηγηματικό λόγο, έτσι όπως παρουσιάζεται 

στο σύνολο των παραμυθιών. Συγκεκριμένα, θα δούμε ορισμένα χειρόγραφα του Νικολάου 

Πολίτη και ορισμένες πληροφορίες γι’ αυτά. Ακόμα, θα δούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της λαογραφικής του έρευνας. Τέλος, θα συναντήσουμε τη 

σημαντικότητα του όρου «παράδοση» και πώς αυτός αντικατέστησε τον όρο «θρύλο», καθώς 

και την απόδοσή του σε γαλλικές μεταφράσεις από τον Νικόλαο Πολίτη. 

Το επιστημονικό έργο του Νικολάου Πολίτη είναι στενά συνδεδεμένο, όπως έχει 

καταστεί σαφές από τα έως αυτό το σημείο λεχθέντα, με τη λαϊκή φιλολογία, καθώς, όπως 

είναι γνωστό τοις πάσι, έφερε στην επιφάνεια μια νέα επιστήμη, αυτήν της Λαογραφίας.  

Η συλλογή της λαογραφικής αυτής ύλης τόσο σε ποιοτικό αλλά και σε ποσοτικό επίπεδο, 

ήταν πολύ σημαντική. Τα χειρόγραφα του Λαογραφικού Αρχείου115 φέρουν το όνομά του και 

έχουν ταξινομηθεί ως εξής : Η Ύλη Πολίτου, υλικό το οποίο αποτελείται από 3.149 φύλλα- 

καταγραφές, και Η Συλλογή Πολίτου, που αποτελείται από 140 χειρόγραφα. Αυτά 

αγοράστηκαν από το Λαογραφικό Αρχείο σε διαφορετικές περιόδους χρονολογικά, με έτος 

έναρξης το 1924116. Περιλαμβάνουν σπουδαία λαογραφική ύλη, και σημαντικές επιστολές, οι 

οποίες περιέχουν πληροφορίες για την ιστορία των προφορικών καταθέσεων, αλλά και 

αιτήματα προς τον Νικόλαο Πολίτη από συνάδελφους του εκπαιδευτικούς. Τα αιτήματα ήταν 

ποικίλα. Αφορούσαν από θέματα οικονομικής φύσεως έως και ζητήματα σχετικά με 

μεταθέσεις ή προαγωγές.  Το περιεχόμενο αυτών των χειρογράφων δεν είναι εμπλουτισμένο 

με άλλες σημειώσεις. Τα παραμύθια, εκ των οποίων τα περισσότερα δεν έχουν τίτλο, 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της Συλλογής Πολίτου, ενώ και ο ίδιος είχε καταθέσει κάποια 

χειρόγραφα στο Λαογραφικό Αρχείο, τα οποία όμως δεν έφεραν το όνομά του117. 

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που έχει συγκεντρωθεί, δεν αφορά καταγραφές του 

ίδιου. Πρόκειται για αποστολές άλλων καταθετών. Υποθέτουμε μάλιστα, πως αυτό είναι και 

χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθόδου του. Ο Νικόλαος Πολίτης, στην προσπάθειά του να 

                                                           
115 Κατάλογος χειρόγραφων του Λαογραφικού αρχείου, τα οποία έχει καταθέσει ο Νικόλαος Πολίτης, στο: 

http://83.212.12.61/xml/Default.aspx?search=3&key=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE

%B7%CF%82 (ημερομηνία επίσκεψης: 20/04/2022). 
116 Βλ. Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, «Ο Νικόλαος Πολίτης και ο λαϊκός αφηγηματικός λόγος», [στο:] 

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.) Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, σ. 750. 
117 Βλ. στο ίδιο. 

 

http://83.212.12.61/xml/Default.aspx?search=3&key=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://83.212.12.61/xml/Default.aspx?search=3&key=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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διασώσει τα μνημεία του λόγου του ελληνικού λαού απέστειλε τη μνημονευθείσα εγκύκλιο, 

το 1887, στη Γενική Εφορεία των Δημοτικών Σχολείων, στην οποία τόνιζε τα κενά τα οποία 

υπήρχαν στη λαογραφική έρευνα. Το κείμενο που ακολουθεί μας κάνει φανερές όχι μόνο τις 

θεωρητικές θέσεις του, αλλά και τη μέθοδο που ακολούθησε για τη συλλογή της λαογραφικής 

ύλης118. 

Αλλά καίτοι πλουσιότατον είναι το ούτω συγκομισθέν υλικόν, η λαογραφία της Ελλάδος δεν δύναται 

να θεωρηθή ως επαρκώς εξερευνηθείσα, ανάγκη δε της συνεργασίας πάντων των δυναμένων 

να καταρτίσωσι λαογραφικάς συλλογάς, όπως περισυναχθή ευλαβώς η πολύτιμος κληρονομία των πατέρων μας, 

τα ευγλωττότατα τεκμήρια της γνησίας καταγωγής του ελληνικού έθνους, τα γλωσσικά δηλαδή μνημεία, τα 

έθιμα και η δημώδης φιλολογία αυτού,  εξ ων και ο χαρακτήρ, τα ήθη και το πνεύμα 

του καθ’ ημάς λαού θα γνωσθώσιν ακριβώς και η πάτριος ιστορία μεγάλως θα 

διευκρινηθή  και πολλά της ελληνικής αρχαιολογίας ζητήματα διάτου παραλληλισμού προς τα καθ’ 

ημάς θα διαφωτισθώσι. 

Από το παραπάνω απόσπασμα, αντιλαμβανόμαστε αυτήν τη σύνδεση πολλών ατόμων, 

συλλογέων-καταθετών, κυρίως δασκάλων-καθηγητών, οι οποίοι έστελναν υλικό στον 

Νικόλαο Πολίτη. Ο κύκλος των συνεργατών του διευρύνθηκε ύστερα από την ίδρυση της 

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στη δραστηριοποίηση των 

παραπάνω προσώπων έπαιξαν, όπως ήδη σημειώθηκε, και οι διάφοροι διαγωνισμοί που 

λάμβαναν χώρα, αρκετοί από τους οποίους είχαν ως έπαθλο ένα χρηματικό πόσο.  

Παρόλο που ο Πολίτης ήταν αρκετά αυστηρός σε ζητήματα μεθόδου, οι μεθοδολογικές 

κατευθύνσεις του ήταν γενικές και παρακινούσε τους συλλογείς να επικεντρώνονται πιο πολύ 

στο αντικείμενο παρά στον τρόπο: 

[…] Περιττόν κρίνω να συστήσω υμίν, ίνα εν εκάστω σημειούτε μεν ακριβώς τον τόπον της 

προελεύσεως, ήτοι πού επιχωριάζει, διατηρήτε δ’ αμετάβλητον την γλώσσαν του λαού. Η έλλειψις των όρων 

τούτων κατέστησε σχεδόν αχρήστους επιστημονικώς  πολλάς των μέχρι  τούδε δημοσιευθεισών  

συλλογών, ων οι εκδόται ενόμισαν αναγκαίον να περικολλύωσιν δήθεν τη χυδαίαν 

εις αυτούς φαινομένην γλώσσαν, παραμορφώσαντες  ούτω τα λαογραφικά μνημεία, 

άτινα, όπως διατηρώσιν πλήσην την αξίαν των, πρέπει να γράφωνται ακριβέστατα, 

ως φέρονται εις το στόμα του λαού. Η έλλειψις των όρων τούτων κατέστησε σχεδόν  

άχρηστους επιστημονικών πολλάς των μέχρι τούδε δημοσιευθεισών  συλλογών, ων οι 

εκδόται ενόμισαν αναγκαίον να περικαλλύνωσιν  δήθεν την χυδαίαν εις  αυτούς 

                                                           
118 Βλ. στο ίδιο, σ. 752. 
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φαινομένην γλώσσαν, παραμορφώσαντες  ούτω τα λαογραφικά μνημεία, άτινα, όπως  

διατηρώσι πλήρην την αξίαν των, πρέπει να γράφωνται ακριβέστατα ως φέρονται εις  

το στόμα του λαού.[…] 

Ο αφηγηματικός λόγος της εποχής διασώθηκε μέσα από τις μεταγραφές αυτές. Ωστόσο, 

υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα των καταγραφών, έτσι όπως την επιτάσσει η 

προφορικότητα του λόγου. Η απόδοση των καταγραφών διαφέρει ανάλογα με την συνέπεια 

που είχε ο κάθε συλλογέας. Υπήρχαν δε δυσκολίες ως προς την απόδοση των προφορικών 

κειμένων στην καθαρεύουσα. Βέβαια, οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι καταγραφείς είναι 

φυσιολογικές, αν λάβει κανείς υπόψιν την έλλειψη τεχνικών δυνατοτήτων, όπως για 

παράδειγμα την καταγραφή ήχου. Ακόμα, η έλλειψη οδηγιών αναφορικά με την καταγραφή 

του προφορικού λόγου ήταν άλλη μια αδυναμία αυτού του εγχειρήματος. Το τελευταίο αυτό 

ζήτημα απασχολεί μέχρι και σήμερα τους επιστήμονες. Για να επανέλθουμε, αυτές οι 

καταγραφές αποτελούν αποτύπωση αφηγήσεων σε περιόδους, όπου τα παραμύθια και οι 

παραδόσεις ήταν ενεργά αφηγηματικά είδη. Οι αφηγήσεις αυτές είναι έντονα γλαφυρές, 

περιλαμβάνοντας εκτενείς περιγραφές119. 

Αν αναλογιστούμε τη σημαντικότητα αυτών των αφηγήσεων, θα μπορούσαμε, πράγματι, 

να τις χαρακτηρίσουμε ως «μνημεία» του λόγου, γιατί παραπέμπουν σε περασμένες εποχές, 

διασώζουν τη γλώσσα αλλά και πολλές ιστορίες που σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Μολονότι 

αυτές θα μπορούσαν να αναλυθούν, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τα 

κοινωνικά συμφραζόμενα της αφήγησης. Ακόμα, αυτές τις καταγραφές οι συλλογείς τις 

πραγματοποιούσαν στον ελεύθερό τους χρόνο και δεν προέβαιναν σε μια συστηματική 

επιτόπια έρευνα. Όσον αφορά δε τον ίδιο τον Νικόλαο Πολίτη, είναι πιθανόν να κατέγραφε, 

κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών του, πληροφορίες σε ένα μικρό χαρτί, ενώ το σύνολο 

αυτών πληροφορούμαστε ότι φυλάσσονται μέχρι σήμερα στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου 

Μπενάκη120. 

Οι λαογράφοι αντιμετώπιζαν την καταγραφή του λαϊκού αφηγηματικού λόγου από τους 

ίδιους περισσότερο «φιλολογικά». Ορισμένοι δε εκπαιδευτικοί εξέφραζαν τις επιφυλάξεις τους 

για τη μέθοδο της συλλογής της λαογραφικής ύλης. Πίστευαν ότι η συλλογή της λαογραφικής 

ύλης έπρεπε να αποτελεί τμήμα της δουλειάς ενός ειδικού λαογράφου, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις θεωρούσαν ότι ήταν ανεπαρκείς οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους. Ωστόσο, τόσο η 

κινητοποίηση των εκπαιδευτικών όσο και η έκταση του υλικού το οποίο κατέγραψαν, ήταν 

                                                           
119 Βλ. στο ίδιο, σ. 754 
120 Βλ. στο ίδιο, σ. 757. 
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εντυπωσιακά. Όλο αυτό το αρχειακό υλικό που συσσωρεύτηκε, ταξινομήθηκε και 

αρχειοθετήθηκε από τον Νικόλαο Πολίτη (πληροφορία που αντλούμε από το σχετικό υλικό 

που απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη) σίναι, στ’ αλήθεια, 

αξιοθαύμαστο.    

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο ήταν η εισαγωγή του όρου «παράδοση» στην ορολογία 

της ελληνικής Λαογραφίας. Μέχρι τότε συνηθιζόταν ο όρος «θρύλος». Ακόμα και οι συλλογείς 

κατέγραφαν στις επιστολές τους τον όρο «παράδοση», όπως ακριβώς τον χρησιμοποιούσε και 

ο Νικόλαος Πολίτης, στην εγκύκλιο του 1887, αλλά και στο ιδρυτικό για την επιστήμη της 

Λαογραφίας ομότιλο άρθρο του στη Λαογραφία το 1909:  

Εκ των ειρημένων συνάγεται, ότι  επειδή κατά δύο τρόπους, διά λόγου και διά πράξεων ή 

ενεργειών γίνονται αι εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού, διττή είναι και η 

εργασία του λαογράφου, συνισταμένη εις καταγραφήν και εις περιγραφήν. Και καταγράφει μεν 

την προφορικήν παράδοσιν, τα μνημεία του λόγου περιγράφει δε τας κατά παράδοσιν πράξεις ή 

ενεργείας.121 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόδοση του όρου αυτού στα γαλλικά κείμενα «Traditions 

populaires». Αν και η γλωσσομάθεια του Πολίτη ήταν υψηλού επειπέδου, απέδιδε τον όρο με 

τη χρήση της λέξης «traditions» αντί για τον όρο «Legendes»122. 

Μέσα σε ένα πλαίσιο, όπου η Ελλάδα αναζητούσε την ελληνική της ταυτότητα, ο 

Νικόλαος Πολίτης ορίζει τη Λαογραφία ως μετάφραση του όρου folklore. Δηλαδή, κατ’ 

ουσίαν, και σύμφωνα με τα έως τότε δεδομένα, ως δημογραφία123 ή εθνογραφία124. Ωστόσο, 

υπήρξε μια προφανής μετατόπιση βάρους υπέρ του όρου παράδοση. Παγιώθηκε δε ο όρος 

αυτός λόγω της έμφασης που έδιναν οι αφηγήσεις αυτές στα μυθικά στοιχεία των παραδόσεων. 

Τέλος, πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με την έννοια του έθνους. Υπάρχουν πάρα 

πολλοί άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα και ανήκουν σε διαφορετικά έθνη, διότι έχουν 

διαφορετικά ήθη και έθιμα. Επομένως, το έθνος ορίζεται όχι με βάση τη γλώσσα, όσο με την 

ψυχή του λαού125. 

Το γεγονός ότι ο Πολίτης προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποδείξει τη συνέχεια του 

ελληνικού έθνους, αποτέλεσε ένα σημαντικό εγχείρημα. Ο Πολίτης προσπαθεί να αναζητήσει 

                                                           
121 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, «Λαογραφία», Λαογραφία, 1 (1909), σ. 9. 
122 Βλ. Άλκης Κυριακίδου Νέστορος, ό.π., σσ. 99-100. 
123  Όρος ο οποίος πλάστηκε από τον Γάλλο Guillard το 1855 και αφορά τη στατικά βασιζόμενη μελέτη του 

ανθρώπινου βίου. 
124 Όρος παλαιότερος από τη δημογραφία. Δηλώνει την επιστήμη η οποία εξετάζει τον άνθρωπο ως ζώο πολιτικό, 

το οποίο απαρτίζεται από ομάδες ή έθνη. 
125 Βλ. Νικόλαος Πολίτη, ό.π. (σημ. 121), σσ. 4-6.  
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όχι μόνο τα όμοια στοιχεία, αλλά και όλο το σύνολο των δοξασιών και των εθίμων του 

ελληνικού λαού. Όλα αυτά ενσαρκώνονται, φυσικά, στο έργο του Μελέτη επί του βίου των 

Νεωτέρων Ελλήνων, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

Η ιστορία ενός έθνους δεν συνίσταται εις μόνην την αφήγησιν των γεγονότων, όσα έσχον 

επιρροήν τινα επί της τύχης αυτού, αλλ’ αναγκαία είναι, προς συμπλήρωσιν και τελειότερον αυτής 

καταρτισμόν, η ακριβής και λεπτομερής γνώσις του χαρακτήρος και του πνεύματος τους έθνους 

τούτου. Διότι η τοιαύτη γνώσις εκτός του ότι συντελεί εις ευχερέστεραν εξεύρεσιν και κατανόησιν 

των αιτιών και αποτελεσμάτων των γεγονότων τούτων, ουχί σπανίως χρησιμεύει εις 

διαλεύκανσιν σκοτεινών και αμφισβητούμενων ιστορικών ζητημάτων.126 

 

 

 

  

                                                           
126 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, «Πρόλογος» [στο:] Μελέτη επί του βίου των Νεωτέρων Ελλήνων, Αθήνα: Ευρίσκεται 

παρά τοις Βιβλιοπώλαις Ν. Β. Νάκη και Κarl Wilberg 1874 (file:///C:/Users/svadmin/Downloads/downloaded.pdf) 

(ημερομηνία ανάκτησης: 20/01/2022). 

file:///C:/Users/svadmin/Downloads/downloaded.pdf
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Ε΄ Κεφάλαιο 

5.1 Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει, θα εξετάσουμε τρεις συλλογές του 

Νικολάου Πολίτη, που σχετίζονται με τα τραγούδια του ελληνικού λαού, τις παροιμίες καθώς 

και τα τοπωνύμια που παρατηρήθηκαν ανά την Ελλάδα. Θα παραθέσουμε, ταυτόχρονα, 

ορισμένα παραδείγματα από κάθε συλλογή, καταλήγοντας σε ορισμένα συμπεράσματα. 

Διαβάζοντας κανείς το Αρχείο του Νικολάου Πολίτη, μπορεί να εντοπίσει νεανικά 

λογοτεχνικά κείμενα, μεταφράσεις κλασικών κειμένων, επιστολές προς φιλολογικά περιοδικά, 

προς εφημερίδες, προς συλλόγους, προς εταιρείες, κυρίως από το 1866 έως το 1869. Ακόμα, 

υπάρχουν αρκετά τετράδια σημειώσεων με αρχαιολογικά, γλωσσολογικά και λαογραφικά 

στοιχεία. Επίσης, βρίσκει κανείς χειρόγραφα από τις παραδόσεις των μαθημάτων του, 

σημειώσεις του ίδιου για λαογραφικές μελέτες, άρθρα, και διάφορα άλλα εκπαιδευτικά 

κείμενα. Συνήθιζε, μάλιστα, να κρατά σημειώσεις για δημοσιεύματα που έκανε ως λαογράφος 

σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές αλληλογραφίες ανάμεσα στα 

μέλη της οικογένειάς του αλλά και με Έλληνες και ξένους επιστήμονες. 

Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε μερικά σημεία από συλλογή Εκλογαί από τα τραγούδια 

του ελληνικού λαού. Θα παραθέσουμε δε μερικά λαϊκά τραγούδια από διάφορα είδη. Η 

συλλογή αυτή χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, εκφραστική δύναμη, ακρίβεια και 

καθαρότητα. Συναντώνται, μάλιστα, και άλλα είδη του λόγου σε αυτή, όπως παροιμίες, μύθοι, 

αινίγματα και παραμύθια. Όμως, τα τραγούδια και οι παραδόσεις αποτυπώνουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τον εθνικό χαρακτήρα μας. Οι παραδόσεις έρχονται σε στενή επαφή με τα πάτρια 

εδάφη, παρουσιάζοντας τα εθνικά ιδεώδη. Τα τραγούδια της συλλογής περιγράφουν τη ζωή, 

τα ήθη κι έθιμα καθώς και τα συναισθήματα του ελληνικού λαού127. 

Ανάμεσα στα έργα του, μεγάλη σημασία έχει η συλλογή με τα τραγούδια του λαού. 

Αυτό, το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Πολίτης στην εισαγωγή του έργου του, Εκλογαί από τα 

τραγούδια του Ελληνικού λαού. Συγκεκριμένα αναφέρει:  

Εξαίρετον θέσιν μεταξύ των μνημείων του λόγου του ημετέρου λαού κατέχουν τα 

τραγούδια, όχι μόνον ως ισχυρώς κινούντα την ψυχήν διά το απέριττον κάλλος, την αβίαστη 

απλότητα, την πρωτοτυπίαν και την φραστική δύναμιν και ενάργειαν, αλλά και ως ακριβέστερον 

                                                           
127 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, «Πρόλογος» [στο:] Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Αθήνα: Εστία  1914  

(file:///C:/Users/svadmin/Downloads/downloaded%20(1).pdf) (ημερομηνία ανάκτησης 20/01/2022). 
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παντός άλλου πνευματικού δημιουργήματος του λαού εμφαίνοντα τον ιδιάζοντα χαρακτήρα του 

έθνους. […]128 

Επιπλέον, αναφέρει πως, κάθε Έλληνας πρέπει να γνωρίζει και να μελετά τουλάχιστον 

τα «κράτιστα και κυριώτατα» έργα της δημώδους λογοτεχνίας και να μην αρκείται σε όσα 

τυχαίνει να ακούσει στην καθημερινότητά του. Για τη διευκόλυνση αυτού του έργου έγινε η 

έκδοση των απανθισμάτων αυτών. 

Η δημοτική ποίηση αποτέλεσε την αρχή της ελληνικής τέχνης. Στη συλλογή του 

Νικολάου Πολίτη, τα δημώδη άσματα συμπεριλαμβάνονται σπάνια σε μια ολοκληρωμένη 

έκδοση. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές ο τραγουδιστής δεν τελειώνει όλο το άσμα ή 

κάποιες άλλες φορές παραλείπει κάποιες φράσεις. Άρα, αυτό που ακολουθεί ο Νικόλαος 

Πολίτης, είναι η σύγκριση πολλών παραλλαγών, για να εντοπίσει τις διαφορές και τις 

ομοιότητες και να καταλήξει σε ένα αυθεντικό πρότυπο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η τέλεια 

παραλλαγή θα παρουσιάζει ελλείψεις, οι οποίες όμως μπορούν να διορθωθούν από 

επισημάνσεις των υπόλοιπων παραλλαγών. Τα τραγούδια τα οποία σώζονται, προέρχονται από 

διάφορες κατηγορίες, όπως τραγούδια ιστορικά, της ξενιτιάς, κλέφτικα, ακριτικά, παραλογές, 

τραγούδια της αγάπης, νυφιάτικα τραγούδια, ναναρίσματα,  κάλαντα, μοιρολόγια, γνωμικά, 

εργατικά και βλάχικα, περιγελαστικά κ.ά. 

Ας δούμε, λοιπόν, κάποια χαρακτηριστικά δείγματα, στις ενότητες που ακολουθούν. 

  

                                                           
128 Βλ. στο ίδιο. 
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Ιστορικά 
 

Το κρούσος της Αντριανόπολης 
 

Το συγκεκριμένο τραγούδι δημοσιεύτηκε από τον Άγγλο Pashley, το 1837, το οποίο το άκουσε 

στην Κρήτη. Σε αυτό, δεν γίνεται αναφορά στην κατάληψη της Πόλης από τους Ρώσους, το 

1829. Ίσως αναφέρεται στην Άλωση από τον Άμουρατ το 1361. Τότε ήταν ακόμα νωπή η 

μνήμη των καταστροφών από την άλωση της Θράκης τον ΙΓ΄ αιώνα, από τους Φράγκους, τους 

Βούλγαρους και τους Έλληνες. Χαρακτηρίζεται ως το παλαιότερο από τα ιστορικά δημοτικά 

άσματα129. 

 

Τ’ αηδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης 

Κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι, 

Κλαίγουν την Αντριανούπολη την πολυκρουσεμένη, 

Οπού τήνε κρουσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου. 

Του Χριστουγέννου για κερί και του Βαγιού για βάγια, 

Και της Λαμπρής την Κυριακή για το Χριστός ανέστη. 

 

Του Κιαμίλ Μπέη 
 

Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα ιστορικό τραγούδι, Του Κιαμίλ Μπέη. Ο Κιαμίλ μπέης ήταν ο 

ισχυρότερος και πλουσιότερος από τους Τούρκους στην Πελοπόννησο, κατά το 1821. Όταν 

ξεκίνησε η επανάσταση των Ελλήνων κατέφυγε στην Τρίπολη, όπου τον συνέλαβαν αργότερα. 

Επειδή αρνήθηκε να αποκαλύψει πού είχε κρύψει τους θησαυρούς του, αποφάσισαν να 

θανατωθεί. Λέγεται ότι ο Δράμαλης όχι μόνο βρήκε μέρος αυτών των θησαυρών, αλλά 

παντρεύτηκε και τη χήρα του εκλιπόντος130. 

 

Πῆραν τά κάστρα πῆραν τα, πῆραν καί τά ντερβένια 

πῆραν καί τήν Τριπολιτσά, τήν ξακουσμένη χώρα. 

Κλαίουν τ’ αχούρια γι’ άλογα και τα τζαμιά γι’ ἀγιάδες, 

                                                           
129 Βλ. στο ίδιο, σ. 3. 
130 Βλ. στο ίδιο, σ. 19. 
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κλαίει καί μιά χανούμισσα τό δόλιο τόν Κιαμήλη: 

«Ἀχ, ποῦ’ σαι καί δέ φαίνεσαι καμαρωμέν’ ἐφέντη; 

Ἤουν κολόνα τοῦ Μοριᾶ καί φλάμπουρο στήν Κόρθο 

ἤσουν καί στήν Τριπολιτσά πύργος θεμελιωμένος. 

Στήν Κόρθο πλιά δέ φαίνεσαι, οὐδέ μέσ’ στά σαράγια. 

Ἕνας παπᾶς σοῦ τἄκαψε τά ἔρμα τά παλάτια. 

Σκλάβος ραγιάδων έπεσες και ζεις ραγιάς ραγιάδων». 

 

  Της Αγιά-Σοφιάς 

 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια αναφορά σε ένα ιστορικό τραγούδι της Αγίας Σοφίας. Ανήκει 

στην περίοδο 1453-1821 της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε 

μετά την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης και θεωρείται ένα δημοτικό άσμα καθώς 

εκφράζει το βαθύ συναίσθημα για τα δεινά της Πόλης. Η μεγάλη συμφορά του έθνους 

εκφράζει συναισθήματα όπως φόβο, ελπίδα και απόγνωση. Πιθανόν να προέρχεται από την 

Κρήτη. Βρέθηκε σε χειρόγραφό του 15ου αιώνα· ο τίτλος ήταν: «Ἀνακάλημα τῆς 

Κωνσταντινούπολης». Δημοσιεύτηκε το 1914 (τη μορφή που παρατίθεται παρακάτω), από το 

Ν. Πολίτη στη συλλογή του Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.  

 

Σημαίνει ὁ Θιός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια, 

σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι, 

μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάναις, 

κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος. 

 

Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης, 

κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόναις. 

Νὰ μποῦνε ’ς το χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ βασιλέας, 

φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα: 

«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια, 

παπάδες πᾶρτε τὰ γἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε, 

γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει. 
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Μόν᾿ στεῖλτε λόγο ’ς τη Φραγκιά, νὰ ῾ρτοῦνε τρία καράβια, 

τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο, 

τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας, 

μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν». 

 

Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες. 

«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς, 

πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά σας είναι».131 

 

 

Κλέφτικα 
 

Των Κολοκοτρωναίων και του Παναγιώταρου Βενετσανάκη 
 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα επόμενο είδος, που έχει να κάνει με τα κλέφτικα 

τραγούδια. Χαρακτηριστικό πρόσωπο αποτελεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με αυτό το άσμα 

θα πληροφορηθούμε για τους γόνους του και την ιστορία αυτών, ιδιαίτερα του πατέρα του.  

 

Α΄ 

Πολύ σκοτίδιασε ο ουρανός, πάλι να βρέξη θέλει, 

σκοτίδιασε η Μαυρομηλιά και της Μηλιάς ο κάμπος. 

Εσύρανε τα ρέματα, εσύραν τα λαγκάδια, 

κ’ εκόπηκε το πέρασμα, κ’ εκόπη το γιοφύρι, 

που κει περνάει η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωναίοι, 

με τα μπαϊράκια τα χρυσά, τοις ασημομπιστόλαις. 

Κινάν και πάν 'ς την εκκλησιά για να λειτρουγηθούνε, 

φορούν τα πόσια τα χρυσά, τοις ασημοπαλάσκαις. 

Σίντας ξελειτρουγήσανε και βγήκαν ’ς την κουβέντα, 

πετάχτηκε ό Κωσταντής και λέει του Δημητράκη. 

«Τούτ’ η χαρά πού χομ' εμείς σε λύπη θα μας φέρη, 

                                                           
131 Βλ. στο ίδιο, σσ. 59-61.  
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πολλή Τουρκιά μας έζωσε, ο θιός να μας γλυτώση.» 

Τ’ ακούει ο Παναγιώταρος κ’ εσβήστη από τα γέλοια. 

«Τί λες, κουμπάρε Κωσταντή, τί λες, τί κουβεντιάζεις; 

Τίγαρις είναι του Μυστρά να το πατούν οι Τούρκοι; 

Ποτέ δεν επατήθηκε της Καστανιάς ο πύργος, 

ουδέ ο Τούρκος τον πάτησε, μαϊδέ και ο Αλαμάνος.» 

Κι ακόμα ο λόγος έστεκε κ’ η συντυχιά κρατειώταν, 

Μπουλούκπασας τους έκλεισε με χίλιους πεντακόσιους. 

 

Τρεις περδικούλαις κάθουνται ’ς τον πύργο της Καστάνιας, 

η μία κλαίει τον Κωσταντή, η άλλη το Δημητράκη, 

κ’ η τρίτη η καλύτερη κλαίει τον Παναγιώτη. 

 

Β΄ 

 

Τί έχουν της Μάνης τα βουνά οπού είναι βουρκωμένα, 

καν ο βοριάς τα βάρεσε, καν η νοτιά τα πήρε. 

Μηδέ ο βοριάς τα βάρεσε, μηδ’ η νοτιά τα πήρε, 

παλεύει ο Καπετάν πασιάς με τον Κολοκοτρώνη. 

Στεριά παλεύει ο Αλή μπεης μ’ άρματα του πελάγου. 

'Σ την Άρια που έρρηξε τ’ ορδί διαβάζει το φερμάνι. 

«Ποιος είν’ ο Παναγιώταρος, ποιο λεν Κολοκοτρώνη, 

να ρθούν να προσκυνήσουνε, ραγιάδες να γενούνε.» 

Τ’ ακούει ο Παναγιώταρος, παράξενο του φάνη. 

«Δεν προσκυνούμε Αλή μπεη, ο νους σου μη το βάνη, 

τάρματα δεν τα δίνομε, ραγιάδες να γενούμε, 

παρά θα γίνη πόλεμος με τόπια, με ντουφέκια.» 

Κι’ ο Αλή μπεης σαν τ’ άκουσε πολύ του κακοφάνη. 

Δώδεκα ημέραις πολεμάει με τόπια με ντουφέκια, 

την Κυριακή το δειλινό μεγάλα τόπια βγάλαν, 

καρσί ’ς τον πύργο τά βαλαν, τον πύργο να χαλάσουν. 

Βλέπουν τον πύργο κ' έτρεμε, κ’ ήθελε για να πέση... 
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Γ΄ 

 

Εσείς βουνά, ψηλά βουνά, με τα δασιά κλαριά σας, 

με τα δασιά τα έλατα, το έν’ απάνω ’ς τάλλο, 

και πύργε της Καστάνιτσας, οπού βαστάτε κλέφταις, 

τους κλέφταις τί τους κάματε, τους Κολοκοτρωναίους; 

οπού φορούν χρυσά σπαθιά, μπαλάσκαις ασημένιαις, 

χρυσά ’ν’ και τα ντουφέκια τους, χρυσά μαλαματένια, 

και τα τσαπράζια που φορούν, ούλο μαργαριτάρια. 

Κείνοι το Μάρτη εδώ ήσανε και τον μισόν Απρίλη, 

και την ημέρα τ’ άη Γιωργιού, που είναι το πανηγύρι, 

φίλοι τους επροσκάλεσαν, τους είχανε τραπέζι. 

Πάνω ποβάλαν τα φαγιά, κ' έκαμαν το σταυρό τους, 

ψιλή φωνίτσα νάκουσαν, ψιλή φωνή νακούνε. 

«Γι’ αφήστε τα καλά φαγιά και πάρτε τα ντουφέκια, 

τι οι Τούρκοι σας επλάκωσαν, τι οι Τούρκοι σας επήραν.» 

Και τα ντουφέκια πήρανε, και τα σπαθιά τραυήξαν, 

τους Τούρκους εκυνήγησαν, τους κάμαν ένα ένα. 

 

Τα παραπάνω άσματα αναφέρονται σε μία καταστροφή πού έγινε κατά τη μάχη στην 

Καστάνιτσα, καθώς και την διάσωση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Κωνσταντίνος 

Κολοκοτρώνης ήταν ο πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του ζητήθηκε από τον 

αρχηγό του τουρκικού στρατού να υποταγεί στους Τούρκους. Εκείνος δεν υπάκουσε και 

κατέφυγε στην  Καστάνιτσα της Μάνης. Εκεί κοντά έμενε και ο φίλος του, ο καπετάνιος 

Παναγιώταρος Βενετσανάκης. Μαζί του είχε πάρει και όλη την οικογένειά του. Τον επόμενο 

χρόνο, κατά το 1780, ο Καπετάν πασάς ζήτησε ξανά από τον Κολοκοτρώνη και τον 

Βενετσενάκη να τον προσκυνήσουν, μα φυσικά εκείνοι αρνήθηκαν. Ο Τούρκος ναύαρχος είχε 

συγκεντρώσει μεγάλη στρατιά και πυροβολικό, με σκοπό να ρίξει τον Πύργο της Καστάνιτσας. 

Ο Μιχαήλ Τρουπάκης, λόγω αντιπαλότητάς του με τον Παναγιώταρο, δεν πρόσφερε την 

αναμενόμενη βοήθεια στους πολιορκούμενους. Οι πολιορκούμενοι αντιστέκονταν σθεναρά 

για 12 μέρες και νύχτες, δεν δέχτηκαν όμως καμία βοήθεια και αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν 

τους Πολιορκητές έξω από τον Πύργο. Πολλές γυναίκες και παιδιά πιάστηκαν αιχμάλωτοι, 

ενώ πέθαναν τρεις μόνο πολεμιστές. Όσοι έφυγαν από την περιοχή δεν κατάφεραν να 
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καταφύγουν σε κάποιο άλλο χωριό της Δυτικής Μάνης, πιάστηκαν αιχμάλωτοι και πολλοί 

σκοτώθηκαν. Ο Παναγιώταρος σκοτώθηκε μαζί με τους γιούς του. Ο Κολοκοτρώνης 

τραυματίστηκε κατά την έξοδό του, οι αδελφοί του αιχμαλωτίστηκαν μαζί με τα παιδιά του, 

αλλά ο ίδιος ο Θεόδωρος διέφυγε. Τελικά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τη μητέρα του και 

τη μία του αδελφή σώθηκαν από τα παλικάρια του πατέρα του132.  

 

  Του Κίτσου 
 

Το τραγούδι που ακολουθεί είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες 

σχετικά με τον κλέφτη αυτόν ή τη χρονολογία την οποία έζησε. Μια παραλλαγή αυτού του 

άσματος μας πληροφορεί ότι ήταν κλέφτης ενός χωριού της Ακαρνανίας, και μια άλλη 

παραλλαγή μας κάνει γνωστό ότι δεν κρεμάστηκε από τους Τούρκους, αλλά γυρνώντας από 

μια μάχη τραυματίστηκε θανάσιμα από εχθρούς που του είχαν στήσει ενέδρα.  

 

Του Κίτσου η μάνα κάθουνταν στην άκρη στο ποτάμι 

με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε. 

«Ποτάμι, για λιγόστεψε, ποτάμι, γύρνα πίσω, 

για να περάσω αντίπερα, στα κλέφτικα λημέρια, 

πο’ ’χουν οι κλέφτες σύνοδο κι όλοι οι καπεταναίοι». 

 

Τον Κίτσο τόνε πιάσανε και παν’ να τον κρεμάσουν. 

Χίλιοι τον παν’ από μπροστά και δυο χιλιάδες πίσω, 

κι ολοξοπίσω πάγαινεν η δόλια του η μανούλα. 

«Κίτσο μου, πού είναι τ’ άρματα, πού τα ’χεις τα τσαπράζια;»133 

 

                                                           
132 Βλ. στο ίδιο.  
133 Βλ. στο ίδιο, σ. 52. 
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Παραλογές 

 

Του γιοφυριού της Άρτας 

 

Μία από τις πιο γνωστές παραλογές της συλλογής του Νικολάου Πολίτη είναι Του γιοφυριού 

της Άρτας. Το γεφύρι της Άρτας μετά την απελευθέρωση αποτελούσε το σύνολο της Ελεύθερης 

Ελλάδας με την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Είναι κτίσμα ρωμαϊκών χρόνων και όταν 

χτίστηκε, η Άρτα ήταν η πρωτεύουσα του δεσποτάτου της Ηπείρου. Οι μαστόροι ολημερίς 

προσπαθούσαν να χτίσουν το γεφύρι αυτό, αλλά σύμφωνα με το δημοτικό τραγούδι κάθε 

βράδυ το έβρισκαν γκρεμισμένο. Στις δοξασίες πολλών λαών, υπάρχει η άποψη ότι  ένα ζώο 

«κατορυρροτόμενον» μπορεί να προστατεύει τα κτίσματα από κάθε είδους κίνδυνο. Πάνω σε 

αυτή τη θεώρηση στηρίχθηκε και αυτή η παράδοση. Υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές που 

αναφέρονται σε άλλα οικοδομήματα, όπως του Πηνειού, της βρύσης της Αράχοβας και άλλων. 

Αυτή την παράδοση την υιοθέτησαν και άλλοι λαοί όπως Αλβανοί, Σέρβοι, και Βούλγαροι134. 

 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 

γιοφύρι εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 

Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 

«Αλοίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 

ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται.» 

Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι, 

δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χηλιδόνι, 

παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρωπινή λαλίτσα: 

«Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 

και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 

παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 

που έρχεται αργά τ’ αποταχύ και πάρωρα το γιόμα.» 

Τ’ άκουσ’ ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει 

                                                           
134 Βλ. στο ίδιο, σσ. 130-131. 
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Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ’ αηδόνι: 

Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 

αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. 

Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 

«Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 

γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι.» 

 

Να τηνε κι εξανάφανεν από την άσπρην στράτα. 

Την είδ’ ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 

Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 

«Γειά σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες, 

μα τί έχει ο πρωτομάστορας και είναι βαργιομισμένος;» 

«Το δαχτυλίδι το ’πεσε στην πρώτη την καμάρα, 

και ποιος να μπει, και ποιος να βγει, το δαχτυλίδι νά ’βρει;» 

«Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά σ’ το φέρω, 

εγώ να μπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά ’βρω.» 

Μηδέ καλά εκατέβηκε, μηδέ στη μέση επήγε, 

«Τράβα, καλέ μ’ τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα 

τι όλον τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα.» 

 

Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη, 

παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. 

«Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας! 

Τρεις αδελφάδες ήμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες, 

η μια ’χτισε τον Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη 

κι εγώ η πλιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι. 

Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες.» 

 

«Κόρη, τον λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 

πο ’χεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει.» 

Κι αυτή το λόγον άλλαζε κι άλλη κατάρα δίνει: 
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«Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 

τί έχω αδελφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει.» 
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5.2 Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού 
 

Αφού ολοκληρώσαμε την προηγούμενη ενότητα που συσχετιζόταν με τα τραγούδια του 

ελληνικού λαού, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της επόμενης συλλογής 

του Νικολάου Πολίτη. Οι παροιμίες είναι χαρακτηριστικό όλου του ελληνικού λαού και 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης και πηγή αξιόλογων χαρακτηριστικών. Πέραν αυτού θα 

πληροφορηθούμε και για ορισμένα ονόματα συλλογέων. 

Η συλλογή του Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού περιλαμβάνει 

παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις της καθημερινότητας του ελληνικού λαού. Σε αυτές έχουν 

προστεθεί και δημώδεις παροιμίες των βυζαντινών χρόνων. Τις παροιμίες αυτές που 

αποθησαύρισε, ο Πολίτης προσπάθησε να τις ερμηνεύσει πιστά και να καταδείξει την 

συνάφεια που ενδεχομένως έχουν με τις αρχαίες γνώμες και παροιμίες. Παράλληλα, 

ομοιότητες προσπάθησε να βρει με παροιμίες άλλων εθνών135. 

Όσοι ασχολούνταν με τα βυζαντινά γράμματα, θεώρησαν μεγάλης αξίας τις βυζαντινές 

παροιμίες – ειδικά όταν ο καθηγητής Eduard Kurtz δημοσίευσε τη σχετική συλλογή του 

Πλανούδη, με παραφράσεις και ερμηνευτικές σημειώσεις. Μέχρι τότε δεν είχαν αξιωθεί της 

δέουσας προσοχής οι συγκεκριμένες συλλογές. Τον επόμενο χρόνο, ο Κάρολος Κρουμβάχερ 

εξέδωσε νέα συλλογή 70 παροιμιών136. 

Ο Μιχαήλ Αποστόλης θεωρείται ο τελευταίος εκ των συλλογέων δημωδών παροιμιών. 

Λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, συνέταξε και συμπεριέλαβε στις 

αρχαίες παροιμίες και πλήθος δημωδών. Κατά τους επόμενους δύο αιώνες οι Έλληνες δεν 

ασχολήθηκαν με τη συλλογή παροιμιακών λόγων. Η πρώτη και παλαιότερη συλλογή 

επιγράφεται με τίτλο le Diece Tavole de proverbi, η οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά στην 

αρχή του IΓ΄ αιώνα, ανατυπώθηκε το 1509 και ξανατυπώθηκε αρκετές ακόμα φορές137. 

                                                           
135 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, «Πρόλογος» [στο:] Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού, Αθήνα: 

Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου 1899-1902, (διαθέσιμο στο: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-

0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&n

umber=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7

=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=

&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D

=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1).  
136 Βλ. στο ίδιο.  
137 Βλ. Νικόλαος  Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παροιμίαι, τ. Α΄, Αθήνα: 

Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου 1899 (διαθέσιμο στο: https://books.google.gr/books?id), σ. 35. 

 

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://books.google.gr/books?id=iSRGAAAAYAAJ&pg=PP29&lpg=PP29&dq=%CE%9F+%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB+%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CE%BA+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%89%CE%BD+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD.&source=bl&ots=QDyTYY6gpL&sig=ACfU3U3TA4q_cqKHrft6LiFtziyH-W-R4g&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwj_qM7D7OT4AhUKQ_EDHRStB_0Q6AF6BAgUEAM#v=onepage&q&f=false
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Όπως είναι γνωστό, ο Νικόλαος Πολίτης, προκειμένου να συγκεντρώσει όλες τις 

παροιμίες του λαού, ανέθεσε σε πληθώρα ανθρώπων να συγκεντρώνει υλικό ανά περιοχή. Σε 

αυτό το σημείο, θα δούμε μερικές προγενέστερες συλλογές συγκεκριμένων προσώπων. 

Ο πρώτος Νεοέλληνας συλλογέας δημωδών παροιμιών είναι ο Ιωαννίτης ιερομόναχος 

Παρθένιος ο Κατζιούλης. Η μόνη πληροφορία που ξέρουμε για αυτόν είναι ότι πέθανε το 1730. 

Όπως και ο Μιχαήλ Απόστολος, έτσι και ο Κατζιούλης συγκέντρωνε γνώμες, αποφθέγματα 

και αρχαίες παροιμίες. Ακόμα, εκτός από τη συναγωγή των αρχαίων παροιμιών ο Κατζιούλης 

επιμελήθηκε και την αλφαβητική τους κατάταξη, κάτι που κανένας από τους παλαιότερους 

παροιμιογράφους δεν είχε κάνει.   

Ο Γεώργιος Κρεμμύδης ασχολήθηκε με την κατάσταση της κοινής γλώσσας. Στο 

γλωσσάριό του κατέγραψε ηπειρώτικες παροιμίες, 140 στον αριθμό, και άντλησε πολλά 

στοιχεία από τη συλλογή του Κατζιούλη. Η συλλογή δημιουργήθηκε στη Μόσχα το 1808. Σε 

μια δεύτερη προσπάθειά του, συγκέντρωσε 29 ηπειρώτικες παροιμίες, στις οποίες 

αποτυπώνεται μια αλλοίωση στη γλώσσα. Αυτή η διατριβή ασχολείται με την κατάσταση της 

κοινής γλώσσας και δημιουργήθηκε στη Βιέννη το 1811. 

Σε επόμενη προσπάθειά του, κατά το 1813, βλέπουμε ότι η διατριβή του δεν περιέχει 

γλωσσάριο, αλλά παροιμίες κατά αλφαβητική σειρά. Συνολικά κατέγραψε 624 παροιμίες, οι 

περισσότερες από τις οποίες ήταν «παρεφθαρμέναι δι’ εξελληνίσεως». Το μεγαλύτερο μέρος 

των παροιμιών ερμηνεύονται, εκτός από λίγες. Τις περισσότερες από αυτές τι ερμηνείες τις 

έκανε αργότερα ο Βενιζέλος. 

Επόμενη συλλογή είναι εκείνη του W. M. Leake, Researches in Greece, London 1814. 

Στη συλλογή περιέχονται 90 δημώδεις παροιμίες, μεταφερμένες σε αγγλική μετάφραση. Η 

συλλογή του Leake ανατυπώθηκε το 1818. 

Άλλη συλλογή είναι εκείνη του Δημ. Ν. Δαρβάρεως ο οποίος συγκέντρωσε και τύπωσε 

σχετικό υλικό στη Βιέννη το 1820. Περιλαμβάνει 160 δημώδεις παροιμίες. Ο συγγραφέας τους 

ήταν από τη Μακεδονία, αλλά οι παροιμίες του δεν έχουν καμία ένδειξη ιδιωματισμού138. 

 

 

 

  

                                                           
138 Βλ. στο ίδιο, σ. 39. 

 



 
 

~ 62 ~ 

5.3 Τοπωνυμικά 
 

Σε αυτή, λοιπόν, την ενότητα θα παρατηρήσουμε ορισμένα τοπωνύμια, έτσι όπως 

διαμορφώθηκαν ανά περιοχές της Ελλάδας και επισημάνθηκαν από τον Πολίτη. Μέσα από 

ορισμένες αναφορές που θα κάνουμε, θα καταλάβουμε τους λόγους μετονομασίας, αλλά 

ταυτόχρονα θα οδηγηθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την οργάνωση και τα 

πορίσματα της συλλογής αυτής του Νικολάου Πολίτη. Έτσι, εκτός από τους λόγους 

μετονομασίας, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένα τοπωνύμια συγκεκριμένων και 

τυχαίων νομών, τα οποία παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ένα από τα εξίσου σημαντικά συλλογικά του έργα είναι τα Τοπωνυμικά. Εξετάστηκαν 

σε αυτή την περίπτωση οι δήμοι, οι πρωτεύουσες, οι νομοί και οι πόλεις. Υπήρξε νόμος που 

όριζε ότι σε κάθε κοινότητα θα δίνεται το όνομα της πολυπληθέστερης περιοχής. Προτιμούσαν 

την αρχαία ονομασία ενός συνοικισμού εφόσον το σύγχρονο όνομά του δεν είχε κάποια 

ιστορική σημασία. 

Με αυτήν τη διάταξη, παρατηρήθηκε ότι εξαφανίστηκαν πολλοί δήμοι. Έγιναν δε πολλά 

συμβούλια, ώστε να αποφασίσουν το όνομα κάθε κοινότητας. Επίσης, ο νόμος όριζε, ότι το 

συμβούλιο είχε το δικαίωμα να μεταβάλλει το όνομα της κοινότητας και να το αντικαταστήσει 

με κάποιο άλλο, εφόσον σε αυτό συμφωνούσε η πλειοψηφία των μελών. Παρατηρήθηκε ότι 

αντί να εξαφανιστούν τα αρχαία ονόματα, τα έδιναν ολοένα και περισσότερο σε νεοσύστατες 

κοινότητες139. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, στην αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων, 

κατά νομούς. 

 

Νομός Μεσσηνίας 

 

Μίλα (Μύλα)  

Στον νομό Μεσσηνίας έχουμε την περίπτωση της κοινότητας Μίλα ( Μύλα). Σύμφωνα με το 

Υπουργείο μετονομάστηκε η κοινότητα αυτή σε Ραμοβούνιον. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να 

τιμήσει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος γεννήθηκε σε αυτήν την περιοχή. Σύμφωνα με 

τον Πολίτη, δεν θεωρείται σωστή η απόδοση αυτού του γεωγραφικού ονόματος. Με αυτή την 

ονομασία πιστεύεται ότι θα υπάρξει σύγχυση στη διάκριση του βουνού και της κοινότητας. 

Επιπλέον, ο ίδιος ορίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η διπλή χρήση του ίδιου ονόματος. Η 

                                                           
139 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, Τοπωνυμικά, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1915, σσ. 572-573. 
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απόφαση όμως αυτή για την κοινότητα τη συγκεκριμένη, αποτέλεσε δείγμα ευγνωμοσύνης 

προς τον Κολοκοτρώνη. Προτείνει, επίσης, ο Πολίτης τη σωστή γραφή της κοινότητας σε 

Μύλα και όχι Μήλα, λόγω του δωρικού τύπου της μύλης (μύλου)140.  

 

Δάρα 

Επόμενο τοπωνύμιο που αξίζει να αναφέρουμε είναι το Δάρα. Μέχρι τότε η κοινότητα 

ονομαζόταν Βουφράδος. Ήταν ένα όνομα αλβανικό και το συναντούσαν και σε άλλες γύρω 

περιοχές. Η προτεινόμενη αντικατάσταση ήταν το όνομα Τζουμαγιά. Η απόφαση αυτή είχε να 

κάνει με την ηρωική μάχη της Τζουμαγιάς, στην οποία σκοτώθηκαν πολλοί άντρες στον 

ελληνοβουλγαρικό πόλεμο. Θεωρήθηκε όμως ότι η δήλωση ευγνωμοσύνης για αυτούς τους 

άντρες θα μπορούσε να γίνει με άλλο πιο κατάλληλο τρόπο. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να δώσουν 

το όνομα Δάρα, όνομα το οποίο δείχνει το πεδίο μάχης των τελευταίων πολέμων. Η ονομασία 

αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με τα γεγονότα που συνέβησαν141. 

 

Αλή Τσελεπή Τόσκεσι (Οιχαλία) 

Η κοινότητα αλή Τσελεπή ήταν τούρκικης προέλευσης και σε αυτό εντασσόταν και ο 

συνοικισμός Τοσκέσι, λέξη η οποία ήταν αλβανικής καταγωγής. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να 

δοθεί το όνομα Οιχαλία. Με απόφαση του 1915 η περιοχή αυτή, με πρωτεύουσα το Οσμάμαγα, 

συγχωνεύτηκε με τον δήμο Πυλίων. Λέγεται ότι η πόλη αυτή δεν ήτανε γνωστή, αλλά κατά 

τους ιστορικούς χρόνους τη θέση αυτή την κατείχε το Καρνάσιο Άλσος142. 

 

Βασιλίτση 

Επρόκειτο για ένα Βυζαντινό όνομα, το οποίο ανήκε σε ομώνυμη οικογένεια. Έγινε, ωστόσο, 

πρόταση να δοθεί στην κοινότητα το όνομα του παρακείμενου ακρωτηρίου Ακρίτα. Η διπλή 

χρήση αυτού του γεωγραφικού ονόματος θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα και καλό ήταν 

να αποφεύγονταν η διπλή χρήση ονομάτων. Άλλωστε το όνομα Βασιλίτση, ούτε κακόφωνο 

ήταν ούτε δύσφημο. Επομένως οι αρμόδιοι κατέληξαν στην ονομασία του χωριού 

«Βασιλίτση»143. 

 

                                                           
140 Βλ. στο ίδιο, σ. 593. 
141 Βλ, στο ίδιο, σσ. 283-284. 
142 Βλ, στο ίδιο. σσ. 280-281.  
143 Βλ, στο ίδιο, σ.282. 
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Παιδεμένου (Φλεσιάς) 

Το όνομα του χωριού αυτού, είναι απολύτως ελληνικό. Το όνομα Παιδεμένος δεν είχε τη μέχρι 

τότε έννοια του πεπαιδευμένου, αλλά την έννοια του ταλαιπωρημένου. Για τον λόγο αυτόν, το 

κοινοτικό συμβούλιο πρότεινε το σημερινό όνομα Φλεσιά. Το όνομα αυτό προέρχεται από τον 

αντίστοιχο δήμο, στον οποίο υπαγόταν το χωριό Παιδεμένου. Σχηματίστηκε δε το όνομα 

Φλεσιάς κατά τα αρχαία τοπικά ανδρώνυμα πχ. Δημητριάς, Φιλιππιάς. Δόθηκε λοιπόν το 

συγκεκριμένο όνομα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Παπαφλέσα, ο οποίος έπεσε στη μάχη 

εναντίον του Ιμπραήμ μαζί με μεγάλο αριθμό ανδρών. Η μάχη αυτή είχε πραγματοποιηθεί, ως 

γνωστόν, στην τοποθεσία Μανιάκι, δηλαδή το γνωστό έως σήμερα, μεσσηνιακό χωριό144.  

                                                           
144 Βλ. στο ίδιο, σ. 284.  
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Νομός Αργολίδος 

 

Φανάρι (Δρυόπη) 

Μία άλλη περίπτωση αποτελεί η ονομασία Κάτω Φανάρι, η πρώην πρωτεύουσα του δήμου 

Δρυόπης. Ο συγκεκριμένος δήμος καταργήθηκε και η περιοχή κατοικήθηκε στους νεότερους 

χρόνους. Μετά την ελληνική επανάσταση πήρε την ονομασία Κάτω Φανάρι, γιατί απείχε πολύ 

λίγο από το φρούριο του Φαναρίου. Μέχρι τότε η περιοχή ονομαζόταν Κάσι, δηλαδή 

προερχόταν από τουρκική ρίζα. Η επιτροπή αποφάσισε να αποδώσει στο χωριό την ελληνική 

ονομασία, Ορθολίθι145. 

 

Χατζή Μουσταφά (Ευαγγελίστρια) 

Το αρχικό όνομα της περιοχής ήταν χαζή Μουσταφά. Είχε τουρκική ρίζα και για τον λόγο 

αυτό αντικαταστάθηκε με το όνομα Ευαγγελίστρια. Η επιτροπή των τοπωνυμίων θεώρησε 

σωστή την αλλαγή αυτή, διότι έκρινε αναγκαίο να αποβληθεί κάθε τουρκικό ίχνος γλώσσας 

στα τοπωνύμια. Το συγκεκριμένο όνομα συναντάται και σε άλλους συνοικισμούς, όπως στη 

Μεσσηνία, τον σημερινό δήμο Αριστομένους. Παρόλα αυτά συμφώνησαν να δοθεί η ονομασία 

«Ευαγγελίστρια», διότι αφορά ένα χωριό που βρίσκεται σε μια πολύ μακρινή περιοχή σε σχέση 

με την Κόρινθο146. 

  

                                                           
145 Βλ. στο ίδιο, σ. 273. 
146 Βλ. στο ίδιο, σ. 272. 
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Νομός Λαρίσης 

 

Δρυμός 

Ακόμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το τοπωνύμιο Καζακλάρ (Δρυμός). Το τοπωνύμιο 

αυτό είναι τούρκικης προέλευσης και σημαίνει «την ομάδα κοζάκων». Σήμερα είναι το 

σημερινό χωριό του Τιρνάβου. Προκειμένου να διατηρήσουμε στη μνήμη μας το γεγονός αυτό, 

θα έπρεπε να γίνει, σύμφωνα με τον Πολίτη, η μετονομασία στον ελληνικό τύπο του ονόματος 

Κοζακοχώρι. Όμως, επειδή το χωριό αυτό δεν κατείχε τη θέση αρχαίας πόλης, το νέο όνομα 

θα έπρεπε να ληφθεί με βάση τη θέση της περιοχής, ή να έχει χαρακτηριστικό της φυσικής 

σύστασής του. Για αυτόν τον λόγο έδωσαν το όνομα Δρυμός. Ήταν ένα συνηθισμένο 

τοπωνύμιο της αρχαιότητας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο παρόμοιο στην ευρύτερη 

περιοχή147. 

 

 

Νομός Αχαΐας και Ηλίδος 

 

Στραβοκέφαλον ή  Κλαδεοχώρι 

Θα προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο τοπωνύμιο του δήμου Ολυμπίων, το οποίο βρίσκεται στην 

περιοχή του Κλαδέου. Οι λόφοι γύρω από αυτό το χωριό μοιάζουν με το της Ολυμπίας 

Κρονίον. Αυτός βέβαια ο λόφος απέχει πέντε χιλιόμετρα από το χωριό, οπότε η απόφαση του 

κοινοτικού συμβουλίου να μετονομάσει το χωρίο σε Κρόνιον δεν είναι επαρκώς 

δικαιολογημένη. Η μετονομασία αυτή δεν δείχνει να έχει στενή σχέση με την παλαιότερη 

αντικατάστασή του, ούτε να επεκτείνεται το όνομα σε κάποια άλλη θέση που είχε το χωριό, 

ούτε το όνομα αυτό να δηλώνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χωριού. Ένα ιδιαίτερο όνομα 

που θα μπορούσε να δοθεί στη θέση του Στραβοκέφαλου είναι το όνομα Κλαδεοχώρι, επειδή 

βρισκόταν κοντά στον ποταμό κλαδέου.148 

 

                                                           
147 Βλ. στο ίδιο, σ. 299. 
148 Βλ. στο ίδιο, σ. 271. 
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Μετά από όσα αναφέραμε μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η επίδραση της τουρκικής 

επιβολής ήταν μεγάλη και γινόταν φανερή ακόμα και στον καθημερινό βίο των ανθρώπων – 

ειδικά δε στη γλώσσα του. Πολλές ονομασίες, λοιπόν, κι όχι μόνο τουρκικής προέλευσης, 

επικράτησαν στο πέρασμα του χρόνου. Ύστερα, όμως, από την απελευθέρωση ήταν αναγκαία 

η αντικατάσταση αυτών των ονομασιών με αντίστοιχες ελληνικές, γεγονός που αποδεικνύει 

την επιθυμία για αποτίναξη κάθε τουρκικού ίχνους. Στη συλλογή αυτή, λοιπόν, του Νικολάου 

Πολίτη, παρατηρούμε μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη παρουσίαση των τοπωνυμίων. Στην 

αρχή μας παρουσιάζει τις προϋποθέσεις σχετικά με τη μετονομασία μιας περιοχής και 

ακολούθως επιχειρηματολογεί για την ονομασία που πρέπει να επικρατήσει. Όλη δε η συλλογή 

συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, που μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες μέχρι και 

σήμερα. 
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Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας την παρουσίαση του συγκεκριμένου πονήματος, θα ήταν φρόνιμο να κάνουμε 

μια μικρή αναφορά στα κύρια σημεία, τα οποία αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής 

της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Μέσα από αυτά θα οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα 

πορίσματα, σχετικά με την έρευνα που αφορά τον Νικόλαο Πολίτη. 

Αρχικά, αυτό που μας απασχόλησε ήταν η λαογραφική του έρευνα. Σε πρώτο στάδιο 

προσεγγίσαμε τη ζωή του και τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μας φανούν χρήσιμα για 

περαιτέρω ανάλυση. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στον όρο Λαογραφία. Πρόκειται για μια 

επιστήμη η οποία ήρθε στην επιφάνεια με τη συμβολή του Νικολάου Πολίτη. Ο ίδιος 

ασχολήθηκε με τις λαϊκές εκδηλώσεις ελληνικών περιοχών, καταλήγοντας σε σημαντικά 

αποτελέσματα. Μέσα από αυτές τις έρευνες συγκέντρωσε γλωσσικά στοιχεία, παραμύθια και 

αφηγηματικά είδη, τα οποία αποτέλεσαν πεδίο έρευνας για τη Λαογραφία και τη Φιλολογία. 

Όλα αυτά τα συσχετίσαμε με την εποχή του Νικολάου Πολίτη. Εξετάσαμε τα πολιτικά 

δρώμενα της εποχής και την κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε, μελετώντας το πλαίσιο 

στο οποίο αναπτύχθηκε τελικά η Λαογραφία. Ειδική αναφορά κάναμε στη συλλογή των 

παραμυθιών. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένα σύνολο ευρημάτων που ο ίδιος κυκλοφόρησε. 

Αυτό δέχτηκε αρκετές κριτικές (θετικές και αρνητικές) από τους συγχρόνους του. Ωστόσο, 

υπήρχε και μια άλλη κατηγορία, ένα σύνολο συλλογών, το οποίο παρέμεινε ανέκδοτο και 

αδημοσίευτο. Τέλος αναφερθήκαμε στον λαϊκό αφηγηματικό λόγο, και σε νέους όρους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, σε αυτόν οφείλουμε τη δημιουργία μιας νέας 

επιστήμης, η οποία αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για έρευνα και μελέτη. Η επιθυμία του λαού 

να τονώσει το ιστορικό παρελθόν έκαναν να ευδοκιμήσει ακόμα περισσότερο και να ανθίσει 

αυτή η επιστήμη, και σε αυτό συνέβαλαν οι εκπαιδευτικοί. 

Επίσης, τη διάσωση, διάδοση και μελέτη των λαϊκών παραδοσιακών γραπτών μνημείων 

τις οφείλουμε σε εκείνον. Υπήρξε για πρώτη φορά μια συλλογή από παραμύθια και γραπτά 

μνημεία. Μέσα από αυτά αρχίσαμε να εξετάζουμε τα αφηγηματικά είδη. Ουσιαστικά το 

παραμύθι αποτέλεσε τη βάση για τη μελέτη των αφηγηματικών ειδών. Όλα αυτά ήρθαν σε 

συνάρτηση με την ανάπτυξη της Φιλολογίας. Οι συλλογές του Νικολάου Πολίτη αποτέλεσαν, 

όπως τονίστηκε και πριν, πεδίο έρευνας για τη Λαογραφία αλλά και για τη Φιλολογία, που 

απέκτησε πλέον η Φιλολογία περισσότερα αντικείμενα μελέτης. Τέλος, εκτός από την 

καθιέρωση του όρου της Λαογραφίας και την ίδρυση της Λαογραφικής Εταιρείας, έχουμε να 
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παρατηρήσουμε και δημιουργία άλλων νέων όρων, όπως αυτού της παράδοσης. Έτσι, η έννοια 

του του θρύλου αντιμετωπίζεται με πιο διαυγή χαρακτηριστικά και αντικαθίσταται με την 

παράδοση, όρο που είναι χρήσιμος και που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Καταλήγουμε, 

λοιπόν, στο ότι ο Νικόλαος Πολίτης άνοιξε νέους ορίζοντες και νέες διόδους για τη μελέτη και 

την έρευνα. 

Ο Νικόλαος Πολίτης αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του τέλους 

του 19ου και του αρχόμενου 20ού αιώνα. Με τα βιβλία του έδωσε ένα βαθύτερο επιστημονικό 

περιεχόμενο, προσδιόρισε μια νέα επιστημονική κατεύθυνση προς τη μελέτη της Αρχαίας 

Ελληνικής και της Βυζαντινής παράδοσης και κατάφερε να συστηματοποιήσει το έργο της 

Λαογραφίας, συνδέοντας την έρευνα του νεοελληνικού πολιτιστικού βίου με εκείνους των 

προγενέστερων περιόδων. Τέλος, η μελέτη της παραδοσιακής ζωής αποτέλεσε πηγή 

έμπνευσης και για τη Λογοτεχνία, ιδιαίτερα για τη γενιά του 1880 και τους εκπροσώπους της 

ηθογραφικής πεζογραφίας. 
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Περίληψη 

Ο Νικόλαος Πολίτης αποτελεί μια σπουδαία μορφή της ελληνικής Λαογραφίας. Από πολύ 

νωρίς έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, καταγράφοντας στοιχεία από την 

καθημερινότητα των ανθρώπων. Σε αυτό, φυσικά, βοήθησαν πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

δέχτηκαν την καθοδήγησή του προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα έργα. Ένα από τα 

πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του, είναι το γεγονός ότι συχνά μελετούσε τις αντιδράσεις του 

ελληνικού πολιτισμού συσχετίζοντάς τον με χώρες του εξωτερικού. Ακόμα, πολλές 

πληροφορίες που έχουμε μέχρι και σήμερα για στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, τις 

οφείλουμε στα έργα που εξέδωσε. Οι παροιμίες, τα τραγούδια, τα τοπωνύμια, τα 

χαρακτηριστικά του υλικού βίου είναι μερικά από τα στοιχεία που αντλούμε μέσα από τις 

μελέτες του. Επομένως άξια θεωρείται πατέρας της ελληνικής Λαογραφίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Νικόλαος Πολίτης, Λαογραφία, παραμύθια, παροιμίες, τραγούδια, τοπωνύμια  

 

Abstract 

Nikolaos Politis is considered to be the founder of the study of Greek Folklore. He was very 

much interested in the exploration of Greek culture, while he constantly recorded various data 

from the every-day life of the ordinary Greek people of his time. Many school-teachers assisted 

him in his attempt by collecting a bulk of corresponding material. Politis also used to study the 

outcome of his researches in relation to findings coming from foreign cultures throughout the 

world. One has to admit that a considerable number of issues he went through (Greek folk-

tales, proverbs, folk-songs and toponyms) are still interesting, while his relating arguments and 

conclusion continue to be taken into account by the researchers. Therefore, he is justifiably 

earned the title of the “father of the Greek Folklore”. 
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