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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο «ΜΕΛΙΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ!

Σα βγεις στον πηγεμό για την Κάσο, ο δρόμος είναι πράγ-
ματι μακρύς. Κι όταν καταλήγεις εκεί, στο τέρμα της άγονης 
γραμμής, κι αντικρίζεις αυτό τον ξερό βράχο να «πλέει» στην 
εσχατιά του Αιγαίου, μόνο τότε μπορείς να καταλάβεις τον 
αδιόρατο λυγμό στη φωνή του λυράρη:

Η Κάσος μες στη θάλασσα σαν πλοίο ταξιδεύει,
σαν ναυαγός που πνίγεται και να σωθεί γυρεύει!

Αγαπάω την Κάσο γιατί συνενώνει εντός μου τα δύο σύμ-
βολα του Αιγαίου: την πέτρα που αναδύεται από τη θάλασσα 
(με τη δύναμη του βράχου που περιβάλλεται από την αέναη 
κίνηση κι εναλλαγή) και τους ήχους (από τα σφυρίγματα 
των ανέμων που δίνουν πνοή στα λόγια και στους σκοπούς). 
Κραυγές και ψίθυροι μιας θάλασσας που παραμένει πάντοτε 
«ηχήεσσα», από τα χρόνια του Ομήρου!

Οι Κασιώτες εξακολουθούν να εκφράζονται και να επικοι-
νωνούν σκαρώνοντας αυτοσχέδιες μαντινάδες· οι άνθρωποι 
του νησιού, σε κάθε περίσταση ή γλέντι, γυρίζουν από πρό-
σωπο σε πρόσωπο κι από θέμα σε θέμα, για ώρες ολόκληρες 
χωρίς την παραμικρή κούραση:

– Θεέ μου μεγαλοδύναμε, θέλω να σε ρωτήσω
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τα νιάτα που μας έδωσες γιατί τα παίρνεις πίσω;
– Χαίρου, καρδιά, ξεφάντωνε και να ’ποθάνεις θέλεις!

Στο πέρασμα από τη Μικρασία στην Κρήτη κι από τα Δω-
δεκάνησα στην Κύπρο, η λαϊκή παράδοση της Κάσου παρα-
μένει μια πολύτιμη κιβωτός, με τον ξεχωριστό πλούτο και τη 
βαθιά εκφραστικότητα στα λόγια και στα τραγούδια, ενώ τα 
λαϊκά της παραμύθια – με τη θεατρικότητα της αφήγησης και 
τη μουσικότητα της ντοπιολαλιάς – ισορροπούν αριστοτε-
χνικά τον λόγο με το μέλος.

Γι’ αυτό και ο Μανόλης Μαυρολέων, ως γνήσιο τέκνο του 
νησιού, έχει αγαπήσει κι έχει εντρυφήσει σε όλες τις μορφές 
του «μελισμένου λόγου»: τραγούδι, θέατρο, μυθιστόρημα, 
παραμύθι... Πάντα ευαίσθητος, ανήσυχος και δημιουργικός, 
ξεκίνησε πολύ νωρίς – παράλληλα με το επάγγελμα του φαρ-
μακοποιού – την ενασχόληση με τα γράμματα αλλά και με 
τις μουσικές. Εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της αφήγησης στα 
σεμινάρια για παραμυθάδες του Στέλιου Πελασγού στο Ίδρυ-
μα Γουλανδρή-Χορν και, από το 2000 που κυκλοφόρησε το 
πρώτο του παραμύθι (Το αφηρημένο αστέρι, εκδ. Κέδρος), 
συμμετέχει ενεργά σε αφηγήσεις παραμυθιών και διαδραστι-
κά προγράμματα σε σχολεία, δήμους, εκθέσεις βιβλίων, κ.ά.

Με αυτή την έκδοση έρχεται να πλουτίσει τον κατάλογο 
των εξαιρετικών βιβλίων του, καταθέτοντας στο κοινό τα-
μείο... «εφτάμισι παραμύθια» του αγαπημένου του νησιού, δι-
ασκευασμένα και προσαρμοσμένα σε σύγχρονη απόδοση. Το 
«μισό» του τίτλου προέρχεται από ένα κείμενο που άντλησε 
από την Ιστορία της νήσου Κάσου των Τρύφωνα Ε. Ευαγγε-
λίδη και Μιχαήλ Μιχαηλίδη-Νουάρου (έκδοση του 1936). Το 
ονόμασε «μισοπαραμύθι» ή «αντιπαράμυθο», καθώς δεν είναι 
ακριβώς παραμύθι αλλά αποτελεί για τον αφηγητή έναν τρό-
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πο να σταματά την αφήγηση όταν είναι κουρασμένος ή όταν 
πρέπει επιτέλους τα παιδιά να πάνε για ύπνο!

Ορισμένα από τα παραμύθια αυτά έχουν αποτυπωθεί στις 
παιδικές μνήμες του Μανόλη Μαυρολέων καθώς είχε την 
τύχη να τα ακούει στις «αποσπερίδες» στο νησί. Έτσι η ευ-
αισθησία του και η αγάπη για τον τόπο του τον οδήγησαν 
στο να θελήσει να τα μοιραστεί με όλους εμάς που δεν είχαμε 
αυτή την τύχη. Με όλους τους αναγνώστες αυτής της έκδο-
σης, τα μικρά αλλά και τα... μεγάλα παιδιά, που έχουμε πά-
ντοτε ανάγκη από την «παραμυθία», από τον παρηγορητικό 
λόγο που συνθέτουν τα τελετουργικά σύμβολα του λαϊκού 
πολιτισμού και η μακραίωνη λαϊκή σοφία.

Γι’ αυτό και σας προτρέπω τις σελίδες που ακολουθούν να 
μην τις διαβάσετε ως ένα απλό γραπτό κείμενο. Προσπαθή-
στε να τις... ακούσετε! Αφουγκραστείτε τη μελωδικότητα, 
τον ρυθμό, τις δυναμικές της προφορικής τους αφήγησης! 
Ανακαλέστε τα στόματα, τα αυτιά, τις ανάσες, τις καρδιές 
που συντονίστηκαν στον παλμό τους! Ψυχανεμιστείτε τη  
δύναμη και τη γοητεία τους! Είναι ο «μελισμένος λόγος» που 
μας έρχεται από το ακριτικό Αιγαίο, από την ηρωική Κάσο, 
με την αφήγηση του φίλου μας του Μανόλη να σμίγει με τον 
απόηχο από τη μαντινάδα του γερο-Σάββα Περσελή:

Ήθελα να ’μουν ουρανός, Θεέ μου, σ’ αυτή την πλάση
να μην αφήσω σύννεφο, Κάσο, να σε σκεπάσει!

Λάμπρος Λιάβας 
Καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού  
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ή

...ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΜΥθΙΩΝ;

Από καιρό έχουμε επισημάνει, τόσο εμείς όσο και άλλοι φί-
λοι των παραμυθιών και της Κάσου, ότι λείπει μια σύγχρο-
νη έκδοση με παραμύθια αυτού του μικρού ακριτικού νησιού 
με τον ιδιαίτερα πλούσιο, παρά το γεωγραφικό του μέγεθος, 
λαϊκό πολιτισμό. Άλλωστε, αν κάποιος ήθελε να ανατρέξει 
σε παλαιότερες εκδόσεις με παραμύθια της Κάσου, θα διαπί-
στωνε ότι είναι, αυτή την εποχή, ιδιαίτερα δυσεύρετες. Οι πιο 
τυχεροί ίσως βρουν ορισμένα παραμύθια στην ανατύπωση 
που έγινε τα τελευταία χρόνια για τα βιβλία του αείμνηστου 
λαογράφου και ιερέα Ζαχαρία Χαλκιάδη. Περισσότερο όμως 
από οποιαδήποτε άλλη αξίζει να μνημονεύσουμε την προ-
σπάθεια του, επίσης αείμνηστου, φιλόλογου και λαογράφου 
Αντώνη Σοφού, που ήταν ίσως ο κορυφαίος πνευματικός άν-
θρωπος της Κάσου στην εποχή μας. Ο Αντώνης Μηνά Σοφός, 
στον τρίτο τόμο του μνημειώδους έργου του Τα λαογραφικά 
της Κάσου, με τον υπότιτλο Παραμύθια, διασώζει ούτε λίγο 
ούτε πολύ πενήντα εφτά πραγματικά μνημεία του κασιώτι-
κου προφορικού παραμυθιακού λόγου! Δυστυχώς όμως και 
αυτή η έκδοση παρουσιάζει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα 
για όποιον επιχειρήσει να την προσεγγίσει. Το πρώτο είναι 
ότι από το 1987 που κυκλοφόρησε, παρά την ενθουσιώδη 
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υποδοχή που συνάντησε, αν και εξαντλήθηκε γρήγορα, δεν 
επανακυκλοφόρησε ποτέ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την 
προσπάθεια του συγγραφέα να διασώσει, εκτός από τα πα-
ραμύθια, και μέρος του ιδιωματικού γλωσσικού πλούτου του 
νησιού. Τα Παραμύθια του Αντώνη Σοφού είναι γραμμένα 
στο τοπικό ιδίωμα και μάλιστα σε μια εκδοχή που, κατά τον 
τρόπο που καταγράφεται στο βιβλίο, δεν μιλιέται πλέον – και 
δυστυχώς! – ούτε καν στο ίδιο το νησί! Ακόμη και αν βρει 
λοιπόν κάποιος το συγκεκριμένο βιβλίο, αν δεν έχει γνώση 
λόγω καταγωγής ή έστω πρόσβαση, με κάποιο τρόπο, στο 
κασιώτικο ιδίωμα, θα δυσκολευτεί στην ανάγνωση του βι-
βλίου παρά το γλωσσάρι που ως, αναμφισβήτητα, πολύτιμο 
βοήθημα παραθέτει στο τέλος του βιβλίου ο συγγραφέας του. 

Υποθέτω ότι αν οι ενήλικες αναγνώστες αντιμετωπίζουν 
δυσκολία στην προσέγγιση των παραμυθιών, το πρόβλημα 
γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τα παιδιά, τη στιγμή μάλιστα 
που οφείλουμε να διευκολύνουμε τη γνωριμία τους με τα 
πολύ όμορφα παραμύθια της Κάσου. 

Κι ας μη λησμονούμε ότι πρόκειται για παιδιά που είναι 
εθισμένα στη «...νεοελληνική γλώσσα της τηλεόρασης»!

Μερικά από τα παραμύθια αυτού του βιβλίου μπορούν να 
θεωρηθούν μοναδικά ή σπάνια, αφού δύσκολα τα συναντάμε, 
έστω και σε παραλλαγές, σε άλλους τόπους. Η δική μου προ-
σπάθεια εδώ δεν φιλοδοξεί να «...δρέψει δάφνες...» σε οποιο-
δήποτε λαογραφικό πεδίο. Έχω τη μεγάλη τύχη να κουβαλώ, 
ακόμα ζωντανά στις παιδικές μου αναμνήσεις, τα δικά μου 
ακούσματα παραμυθιών κυρίως από τη μητέρα μου Ιουλία 
και τη γιαγιά μου τη Φουλιά... (Φωτεινή).

Παντρεύοντάς τα λοιπόν με τα διαβάσματά μου, επιχειρώ 
εδώ να παρουσιάσω εφτά παραμύθια (και ένα «μισοπαρα-
μύθι») σε σύγχρονη (αλλά όχι τηλεοπτική...) γλώσσα. Κατά 
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τη διασκευή των παραμυθιών κράτησα τον βασικό μύθο για 
να τον εμπλουτίσω με εκείνα τα στοιχεία που θεώρησα ότι 
θα κάνουν τις ιστορίες πιο συμπαγείς ως αφηγήματα και, 
ενδεχομένως, πιο ενδιαφέρουσες, πιο «ζωντανές», πιο «ση-
μερινές». Ελπίζω ότι δεν «ξέφυγα» από τον αρχικό πυρήνα 
των παραδοσιακών παραμυθιών της Κάσου. Άλλωστε, τι ση-
μαίνει τελικά παράδοση; Στο ερώτημα αυτό απαντά, με τον 
πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ο Γιώργος Σεφέρης: «...παράδο-
ση δεν σημαίνει συνήθεια. Αντίθετα, μας ενδιαφέρει για την 
ικανότητα που έχει να σπάει τη συνήθεια: έτσι αποδείχνει τη 
ζωντάνια της».* Νομίζω όμως ότι αρκετά φλυαρήσαμε γύρω 
από το «γιατί» και το «πώς»... Τον λόγο έχουν τώρα τα εφτά 
(ή μάλλον εφτάμισι...) κασιώτικα παραμύθια:

Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα!
Καλώς την άσπρη περιστέρα!

Μανόλης Μαυρολέων

*Από διάλεξη του  
Γ. Σεφέρη στα γαλλικά 
την οποία μετέφρασε 
(και μάλλον ενσωμάτωσε  
και στις Δοκιμές) ο Γ.Π. 
Σαββίδης. Βρίσκεται  
στη σελίδα 370. Εμείς  
το αλιεύσαμε από τη βιο-
γραφία του Γ.Σ. από τον 
Ρόντρικ Μπήτον: Γιώργος 
Σεφέρης, Περιμένοντας 
τον άγγελο, σελ. 563, εκδ. 
Ωκεανίδα, 2003.


