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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΑΟΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΑΣΟΥ 
ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

[1934-1935]

’Αρχικό καί βασικό σκοπό του τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο έβαλε 
νά περισώση τα τραγούδια καί πρώτα απ’ όλα τα προσφυγικά, πού σά νιό
φερτα καί σκορπισμένα δώ κεΐ μαζί με κείνους πού τα τραγουδούν πάνε 
σιγά-σιγά νά έκλείψουν.

Εύθύς πού μπήκαμε όμως μέσα στις προσφυγικές μάζες κι αρχίσαμε νά 
ανασκαλεύουμε την πολύπλευρη καί πολυσύνθετη ζωή των προσφύγων, νιώ
σαμε καί πώς δεν πρέπει νά περιοριστούμε αποκλειστικά καί μόνο στά τρα
γούδια τους, άλλ’ άνάγκη νά ξαπλώσουμε τήν έρευνα καί σ’ όλη τους τή 
λαογραφία πού μέρος της είναι καί τα τραγούδια. ’Έτσι θά ήταν δυνατόν νά 
μελετηθή καί τό τραγούδι πιό καλά μέσα στό λαογραφικό του περιβάλλον 
άπ’ όπου ξεπετάχτηκε, απαράλλαχτα όπως πιό καλά μελετιέται τό κάθε ζώο 
καί φυτό στον τόπο όπου ζή παρά έξω άπ’ αύτόν.

Σιγά-σιγά είδαμε έτσι πώς ή δουλειά παίρνει πλάτος, καί πλάτος πολύ 
ενδιαφέρον- γενικέψαμε λοιπόν τήν προσπάθειά μας δίχως νά τόχουμε στό 
νοΰ μας άπ’ άρχής. Μάς τράβηξε ή ιδέα πώς χρέος τής σύγχρονης γενεάς μας 
είναι νά περισώση καί τή λαογραφία τών προσφύγων, γιατί δίχως άλλο, αν 
αυτό δέ γίνη, ή λαογραφία τους θά συνταφή με κείνους πού τήν έφεραν άπό 
τούς τόπους πού άφήκαν για νά γίνουν οι πρόσφυγές μας.

Τα παιδιά τών προσφύγων —τό βλέπομε ολοφάνερα— μόνο τήν άνάμνη- 
ση τής γενέτειρας τών γονέων τους καί τήν ήχώ τού χαλασμού τους τό 
πολύ-πολύ θά έπιζήσουν- τ’ άλλα θά τά λησμονήσουν. Είναι φυσικό νά 
άφομοιωθούν πέρα γιά πέρα. Τή βλέπομε καί τώρα τήν άφομοίωση. Τά προσ
φυγόπουλα ούτε καί θέλουν νά προσέξουν στών γονέων τους τή λαογραφία. 
Περιφρονοΰν τά παλιά κείνα σάν ασυγχρόνιστα, σάν έξω άπό τόπο. Είδαμε 
εξάλλου πώς τό Κράτος ώς τώρα τό μόνο ενδιαφέρον πού έδειξε γιά τούς 
πρόσφυγες ήταν γιά τήν άποκατάστασή τους- γι’ άλλο τίποτε δέ φρόντισε.

Νά οί λόγοι πού επέβαλαν νά έκτείνωμε τόν κύκλο τής ενέργειας τού 
Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καί στή λαογραφία τους- κι αρχίσαμε νά 
συλλέγουμε κατά ένα ώρισμένο σχέδιο ύλικό όσο τό δυνατόν πιό πολύ. 'Η 
αρχή έγινε άπό τήν Καππαδοκία. Αύτή σάν ξέχωρο εντελώς τμήμα άπό τά
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άλλα οπού ζοΰσαν Έλληνες, έχει καί πιο μεγάλο τό ενδιαφέρον. Εξόν άπό 
τά άλλα, ή Καππαδοκία τό ύλικό πού δίνει, τό δίνει σέ ιδιότυπη γλώσσα- 
γλώσσα ακατανόητη άπό τούς άλλους Έλληνες, γιατί σχηματίστηκε μόνη 
της δίχως να έρχεται σ’ επαφή με τό κοινό γλωσσικό όργανο του άλλου 
Ελληνισμού, τή δημοτική γλώσσα. ’Απ’ αύτή τήν άποψη τό λαογραφικό 
υλικό τής Καππαδοκίας έχει καί γλωσσικό ενδιαφέρον μεγάλο, πού έμεϊς οί 
Έλληνες δέ νιώσαμε άκόμα. Δέ νιώσαμε δηλαδή πόση σημασία έχει μέσα 
στον όλον πολιτισμό μας ή πλατιά γνώση όλων τών γλωσσικών ιδιωμάτων 
μας. ’Απ’ τά πολλά γλωσσικά ιδιώματα τής Καππαδοκίας ένα είναι καί κείνο 
πού μιλιέτανε στό Βαρασό καί πέντε άλλα χωριά πού χτίστηκαν άπό Βαρα- 
σώτες, άποικίες του.

Πρώτος άπ’ όλους πού μελέτησε όπωσοϋν τά Καππαδοκικά γλωσσικά 
ιδιώματα είναι ό μακαρίτης Π. Κ. Καρολίδης κι έβγαλε στή Σμύρνη τό 1885 
«Γλωσσάριον συγκριτικόν Έλληνοκαππαδοκικών λέξεων ήτοι ή έν Καππα
δοκία λαλουμένη ελληνική διάλεκτος καί τά έν αύτή σωζόμενα ίχνη τής 
αρχαίας Καππαδοκικής γλώσσης»- πιό πλατιά μιλεΐ γιά τό φαρασιώτικο 
ιδίωμα. Τούτον τόν άκολούθησε ό Paul de Lagarde μέ μιά του άνακοίνωση 
στά 1886 «Neugriechisches aus Kleinasien» στή Göttingen. Στά 1909 έβγαλε κι 
ό Η. Grégoire Γραμματικές σημειώσεις κι ένα λαϊκό παραμύθι άπό τά Φάρα- 
σα, όπου έμεινε δυό μέρες.

Ό ’Αρχέλαος στή «Σινασό» του (σ. 137) μάς έδωσε ένα υπόδειγμα λόγου 
Βαρασιώτικου άλλα πολύ άτελές κι άμελέτητο. Κείνος όμως πού μελέτησε 
αλήθεια, έπίμονα καί έπιστημονικά τά γλωσσικά ιδιώματα τής Καππαδοκίας 
είναι ό ’Άγγλος καθηγητής κ. R. Μ. Dawkins κι έβγαλε στό Cambridge τό 
1916 κι ένα ογκώδη τόμο άπό 695 σελίδες γραμματική, κείμενα καί γλωσσά
ριο. Άπό τή γλωσσική πλευρά κανείς άλλος ως τώρα δέ μελέτησε τήν 
Καππαδοκία τόσο όσο ό άκούραστος αύτός Άγγλος. Ό,τι έκαμε γιά τό 
ιστορικό καί άρχαιολογικό μέρος ό Γάλλος κληρικός S. de Jerphanion έκα
με τούτος γιά τά γλωσσικά τής Καππαδοκίας ιδιώματα. Αυτά καί κάτι άλλα 
ψίχουλα έχουμε γιά δοκουμέντα μας. Τί πειράζει όμως, άφοΰ έχουμε όλην 
τήν έμψυχη Καππαδοκία έδώ; Οί πολυποίκιλοι λαοί της, νά τό άντικείμενο 
τής μελέτης μας τής λαογραφικής, πλουσιώτατο καί ικανοποιητικό.

Ή Διευθύντρια τού Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου κ. Μέλπω Μερλιέ 
έξόν άπ’ τούς μουσικούς μπελάδες άνάλαβε καί τήν κολοσσιαία προσπάθεια 
νά περιμαζέψη τά κείμενα τών Καππαδοκικών τραγουδιών σέ ένα corpus, 
έπειτα παράλληλα μ’ αύτό καί τή λαογραφία όλων τών βόρειων περιφερειών 
τής Καππαδοκίας, δηλαδή καταπιάστηκε μέ δουλειά πού θά κοστίση χρόνο 
άρκετό καί κόπους παραπολλούς.

Σέ μένα άνατέθηκε ή μάλλον έτυχε νά πέσω στά Φάρασα καί τις άποικίες 
τους. Μαθημένος όπως είμαι άπό τέτοιες δουλειές στήν άρχή τό πήρα γιά 
εύκολο πράμα καί νόμισα πώς γρήγορα θά τελειώσω. Σιγά-σιγά όμως κατά
λαβα πώς ή δουλειά πού καταπιάστηκα σκοντάφτει στή γλώσσα. Δίχως νά 
μάθω τή Φαρασιώτικη γλώσσα είναι άδύνατο νά βγώ σ’ άποτέλεσμα, άλλα
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Kûi αν έβγω ή εργασία μου θά ήτον ανάξια λόγου, θά τής έλειπε ή ζωντάνια 
καί τό χρώμα.

Έτσι τώρα καί τρία χρόνια ρίχτηκα με τά μοϋτρα στή διάλεκτο. Καλύτε
ρο βοηθό στήν προσπάθειά μου είχα τόν Dawkins. Στήν άρχή έγραφα τά 
φαρασιώτικα όλο μέ ελληνικά στοιχεία άκολουθώντας τή γραφή του ’Ανα
στασίου Λεβίδη πού φαρασιώτικες παροιμίες του τύπωσε ό Dawkins στή 
«Λαογραφία» (τ. ΙΑ', σ. 131). 'Ωστόσο ή γραφή αύτή δεν ικανοποιούσε. Τό 
ζήτημα αυτό άπασχόλησε τήν κ. Μερλιέ καί μένα παραπολύ. Είναι ζήτημα 
άπό τά πρωταρχικά. Τελευταία κατάληξα ν’ άκολουθήσω τή γραφή τού κ. 
Dawkins κι αύτήν άκολουθώ όσο μοΰ είναι δυνατόν, μόλο πού ή Διευθύντρια 
κ. Μερλιέ δεν τό βρίσκει ορθό νά άκολουθούμε τυφλά ένα σύστημα γραφής, 
πού μπορεί νά μήν είναι καί σωστό· έξαλλου ή προσπάθειά της είναι νά 
μεταθέση τήν εύθύνη τής γραφής σέ ώμους γλωσσολόγου γιά νά είναι ήσυ
χη, ότι ή δουλειά γίνεται μέ τόν πιό τέλειο τρόπο. Έτσι είναι! άλλά τάχα θά 
βρεθή αύτός ό γλωσσολόγος! Δέν τό πιστεύω, κι έτσι πάλι στά δικά μας 
φώτα έστω καί θαμπά πρέπει νά στηριχτούμε- έπομένως κι όσοι θά διαβάζουν 
τά κείμενά μας, ας έχουν ύπόψει τους πώς φθογγολογικά δέν τά έχουν τέλεια, 
όπως τά έχουν τουλάχιστο μορφολογικά.

Άπό τά βιβλία ελάχιστα μπορεί νά μάθη κανείς γιά τά Φάρασα. Δικοί 
μας καί ξένοι δέν έγραψαν, παρά μιά άπλή μνεία έκαμαν γιά τό άπόκεντρο 
αύτό χωριό.

Άπό τούς δικούς μας ό Καρολίδης πρώτος στό έργο του πού είδαμε 
παραπάνω κάνει μιά θύμιση κοντά στά τόσα γλωσσικά. Έπειτα ό Ρΐζος στά 
«Καππαδοκικά» του (σ. 80 Έκδ. 1856 Κων/πολ.) κι ό ’Αρχέλαος (Σαραντί- 
δης) στή «Σινασσό» του (σ. 121). Άπό τούς ξένους ό Reclus (ρ. 548) μιλεΐ γιά 
ομάδες Ελλήνων πού διατήρησαν τήν ελληνική τους συνείδηση καί τή 
γλώσσα κεϊ πού άρχίζει ή χερσόνησος τής Μικρός ’Ασίας, καί ονομάζει τά 
Φάρασα άετοφωλιά πού δεσπόζει τών γύρω του.

Άπ’ αύτά πού μπόρεσα νά ίδώ καί νά διαβάσω είδα πώς πολύ λίγη σχετι- 
κώς προσοχή δόθηκε στά Φάρασα, κι ήταν επόμενο. Ένας πού μελετά τήν 
Καππαδοκία, τή μελετά σάν ένα σύνολο κι ή μελέτη του λοιπόν δέν μπορεί 
νά είναι ειδική. Τά Φάρασα σάν μέρος ενός σύνολου δέν ήταν δυνατόν παρά 
σά μέρος τού συνόλου τούτου νά μελετιέται, επόμενο λοιπόν νά μήν έχη τό 
πλάτος καί βάθος πού τού άξίζει.

Μέ τήν έργασία πού τολμώ νά παρουσιάσω, δέν νομίζω ότι έξαντλώ καί 
τό θέμα- ένα μόνο ισχυρίζομαι πώς μπήκα πιό βαθιά στά έγκατα αύτού τού 
θέματος, πού δέν είναι μόνο λαογραφικό, παρά καί γλωσσικό. Καί λέγοντας 
«πιό βαθιά», έννοώ, πώς τό γλωσσολαογραφικό υλικό πού προσφέρω είναι 
πλουσιώτατο. Θά είναι τουλάχιστο τόσο πλούσιο ώστε νά μπορούν ειδικοί 
γλωσσολόγοι νά βγάλουν τά όσα λείπουν άκόμα επιστημονικά (γραμματι
κής, συντακτικού καί άλλα) συμπεράσματα. Θά μπορούν έπιστήμονες λαο- 
γράφοι νά παραδεχτούν ότι έχουμε άποθησαυρίσει τό μεγαλύτερο μέρος τού 
λαογραφικοΰ ύλικοΰ τών Φαράσων.
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Μέ τήν εργασία πού παρουσιάζω, εγώ πρώτος δεν είμαι ικανοποιημένος. 
Έδώ δέν πρόκειται για ένα τιποτένιο ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα καί μια 
φτωχή λαογραφική γωνία, άλλα για έναν ολόκληρο ελληνικό πολιτισμό πού 
σέ μικρογραφία μάς δίνει να καταλάβωμε τί ήταν ό Καππαδοκικός πολιτι
σμός, είτε βυζαντινό τόν θέλετε, είτε ρωμαϊκό, εϊτε άλεξαντρινό, είτε δ,τι 
δήποτε άλλο!

Θαρρεί κανείς πώς παραμέρισε στα απρόσιτα κείνα μέρη δ,τι άπόμεινε 
απ’ τόν Καππαδοκικό πολιτισμό γιά να βρή άσυλο. Ό,τι για τό βυζαντινό 
θρησκευτικό πολιτισμό είναι τό 'Άγιο Όρος, τό ίδιο νομίζω μπορεί να 
θεωρείται καί ή κοιλάδα τού Ζαμάντη πού άνοίγεται άνάμεσα στις πτυχές 
τού Άντίταυρου. Εκεί σωθήκαν τα παλαιά θρησκευτικά θέσμια, έδώ σώθη
κε τό λαϊκό βυζαντινοκαππαδοκικό χρώμα φορτωμένο άπό γλωσσικές καί 
λαογραφικές πινελιές πού αξίζουν τή μελέτη πολλών έπιστημόνων πολύ 
περισσότερο, γιατί ή Ανταλλαγή τόν πληθυσμό αυτό πού έσωσε τόν παρα
πάνω πολιτισμό τόν έφερε τόσο μπρος στά πόδια μας σά γιά να μάς πή: νάμαι 
έδώ κοντά σας. Εμπρός, σώστε με, σέ λίγο δέ θά είμαι, χάνομαι πιά.

Πρώτα σκεφτήκαμε δλο τό ύλικό νά τό συμπεριλάβουμε σ’ ένα βιβλίο 
πού θά τό τιτλοφορούσαμε «τό Βαρασό κι οί άποικίες του».

Ή πείρα όμως μάς δίδαξε πώς αύτό είναι άδύνατο, γιατί ό δγκος του 
βιβλίου θά ξεπεράση τά δρια πού πρέπει· έπειτα γιά νά τυπωθή ένα τόσο 
μεγάλο βιβλίο θά πρέπει νά περάσουν πολλά χρόνια, κι έτσι θά έξακολουθή 
νά μένη άγνωστος άκόμα ένας τεράστιος λαογραφικογλωσσικός πλούτος, 
ένώ έτσι θά μπορούν έν τω μεταξύ οί επιστήμονες νά χρησιμοποιήσουν δ,τι 
θά βγαίνη στο φώς τής δημοσιότητας.

Έτσι άποφασίσαμε νά βγάλουμε τμηματικά τήν ύλη σέ βιβλία.
Πρώτο βιβλίο πού δίνομε είναι τούτο, μέ τίτλο « Ό Βαρασός α) ή ιστορία 

του». Θά άκολουθήση δεύτερο «τά τοπωνύμια» καί ούτω καθεξής.
Τά γλωσσικά κείμενα τά βάζομε στο τέλος μέ αυξουσα άριθμητική σειρά- 

ό κάθε αριθμός αντιστοιχεί σέ αριθμό τής μετάφρασης πού παρενθέτουμε σά 
δοκουμέντο κάθε φορά ένώ πραγματευόμαστε τή λαογραφική ιστορία τού 
Βαρασοΰ. Ό γλωσσολόγος θά μπορή νά κάνη τή μελέτη του παραβάλλοντας 
κείμενο καί μετάφραση. Κείνος πάλι πού τό ενδιαφέρον του είναι νά μάθη 
μόνο τί ήταν ό Βαρασός καί τίποτε παραπάνω, απρόσκοπτα θά διαβάζη τό 
βιβλίο παραβλέποντας τό γλωσσικό μέρος παραμερισμένο δπως είναι στο 
τέλος.

Προσπαθήσαμε μ’ αύτήν τήν κατανομή τής ύλης νά κάμουμε πιο εύκολη 
τήν άνάγνωση τού βιβλίου πού άμεσα βέβαια ενδιαφέρει κείνους πού δέ θά 
τό διαβάσουν, τούς Βαρασώτες, γιατί οί πιο πολλοί τους είναι αγράμματοι, 
κι ϊσως θά τρίβουν τά μάτια τους σαν άκούσουν πώς είχαν κρυμμένο θησαυ
ρό πνευματικό καί τούς τόν άποκαλύψαμε- μά ενδιαφέρει τούς επιστήμονες, 
ενδιαφέρει τέλος καί τούς Έλληνες πού θέλουν νά γνωρίσουν τόν πολυδαί
δαλο νεοελληνικό πολιτισμό μας.

Εξάλλου έχομε καί εύθύνη μπρος στις γενεές πού θά μάς άκολουθήσουν.
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Κείνες με τήν προοπτική πού θά πάρη ή ζωή τους ϊσως με πιό πολύ ενδιαφέ
ρον θά διαβάζουν πώς κάποτε στις άετοφωλιές τού Άντίταυρου ζοΰσε κά
ποια ελληνική φυλή πού φύλαξε πιστά τήν εθνική κληρονομιά πού πήρε άπ’ 
τό μεσαιωνικό ελληνισμό, κι ϊσως θά επαινέσουν τήν προσπάθειά μας γιατί 
θά τούς γίνη αφορμή μελλοντικής μεγαλουργίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρωτοπόρος λαογράφος καί συγγραφέας. Γεννήθηκε τό 1874 στόν Άρτοτίνα τής 
Λωρίδας. 'Υπηρέτησε αρχικά ώς δημοδιδάσκαλος καί αργότερα άποσπάσθηκε, τό 
1925, στό 'Ιστορικό Λεξικό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τήν επόμενη χρονιά στό 
Λαογραφικό ’Αρχείο. "Ως τό θάνατό του τό 1943 υπήρξε γραμματέας τής Ελληνικής 
Λαογραφικής 'Εταιρείας. Συνεργάστηκε στενά μέ τή Μέλπω Μερλιέ άπό τό 1930 στά 
πρώτα στάδια τής συλλογής τοϋ ύλικοϋ του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Στό πλαίσιο τής έρευνας τοϋ Κέντρου άσχολήθηκε ειδικότερα μέ τά Φάρασα τής 
Καππαδοκίας καί άφησε όλόκληρη σειρά χειρογράφων για τόν σημαντικό αυτό οι
κισμό πού άποτελοΰσε τήν άνατολική εσχατιά τοϋ έλληνισμοϋ στό έσωτερικό τής 
Μικρός ’Ασίας. Άπό τά χειρόγραφα αυτά έκδόθηκαν δύο βιβλία, Ή λαϊκή λατρεία 
των Φαράσων( 1949) σε συνεργασία μέ τόν Δ. Πετρόπουλο καί Παροιμίες των Φαρά- 
σων (1951) σέ συνεργασία μέ τόν Δ. Δουκάτο.
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