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Πρόλογος 

 

Κατά	τη	διάρκεια	της	πανεπιστημιακής	σταδιοδρομίας	μου,	εκτός	από	το	διδακτικό	
και	ερευνητικό	συγγραφικό	μου	έργο	σε	τομείς	της	Λαογραφίας,	με	ενδιέφερε	να	
μελετήσω	και	το	έργο	σημαντικών	διδασκάλων	της	επιστήμης	του	παραδοσιακού	
και	σύγχρονου	λαϊκού	πολιτισμού.	Και	τούτο	για	να	έχω	μια	πρισματική	εικόνα	για	
την	προσφορά	τους	στο	γνωστικό	μου	αντικείμενο,	με	το	οποίο	ασχολήθηκα	ήδη	
από	τα	μαθητικά	μου	χρόνια	με	πρωτόλεια	δημοσιεύματα1.	
	 Όπως	ήταν	αυτονόητο,	έπρεπε	να	ανατρέξω	συγχρόνως	και	σε	βιογραφικά	τους	
στοιχεία	για	μια	πληρέστερη	ενημέρωσή	μου.	Έτσι,	ασχολήθηκα	με	τη	ζωή	και	το	
έργο	του	ιδρυτή	και	θεμελιωτή	της	λαογραφικής	επιστήμης	στην	Ελλάδα	Νικολάου	
Γ.	Πολίτη	και,	στη	συνέχεια,	με	την	προσφορά	των	διδασκάλων	μου	Δημητρίου	Σ.	
Λουκάτου	και	Μιχαήλ	Γ.	Μερακλή.	Η	ζωή	και	το	έργο	των	δύο	καθηγητών	μου	ανα‐
δείχθηκε	και	από	την	έκδοση	αντίστοιχων	τιμητικών	τόμων,	τους	οποίους	επιμελή‐
θηκα	(ειδικά	για	τον	πρώτο,	με	τη	συνεργασία	και	άλλων	συναδέλφων)2.	
  

 
1 Βλ. π.χ. «Θέματα Καρπαθιακής Λαογραφίας: Το ικάντο». Εφ. Καρπαθιακή Ηχώ, αρ. φ. 5 (Μάιος 

1966), σ. 4. – «Καρπαθιακά παραμύθια: "Το ροΐθι"». Εφ. Καρπαθιακή Ηχώ, αρ. φ. 7 (Ιούλιος 
1966), σ. 4. – «Καρπαθιακά παραμύθια: "Τα τρία αδέρφια κι ο Χριστός"». Εφ. Καρπαθιακή Ηχώ, 
αρ. φ. 9 (Οκτώβριος 1966), σ. 4. 

2 Βλ. σχετικά «Σύνδειπνον»: Τιμητικό Αφιέρωμα στον Καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο. Επιμέλεια 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Μιχάλης Σ. Κορδώσης – Μαίρη Μάντζιου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάν-
νινα 1988. – Θητεία: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Επιμέλεια Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης. Έκδοση Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, Αθήνα 2002. 
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	 Με	την	πάροδο	των	ετών	και	την	παράλληλη	συμμετοχή	μου	σε	διάφορα	επι‐
στημονικά	συνέδρια,	αλλά	και	τις	συμπληρωματικές	λαογραφικές	και	ανθρωπολο‐
γικές	σπουδές	μου	στο	εξωτερικό,	παρουσίασα	σε	ανακοινώσεις	και	δημοσιεύματα	
το	έργο	(ή	όψεις	του)	και	άλλων	σπουδαίων	λαογράφων,	όπως	ήταν	οι	καθηγητές	
Στίλπων	Π.	Κυριακίδης	και	Δημήτριος	Β.	Οικονομίδης,	αλλά	και	νεώτεροι	συνάδελ‐
φοι,	με	πλούσιο	συγγραφικό	έργο,	όπως	οι	Κωνσταντίνος	Μηνάς,	Μανόλης	Γ.	Βαρ‐
βούνης,	Αριστείδης	Ν.	Δουλαβέρας,	Βασίλης	Δ.	Αναγνωστόπουλος,	Μαρία	Γκασούκα	
και	Γεράσιμος	Ρηγάτος3.	
	 Υπάρχουν	όμως	και	μελετητές	της	Λαογραφίας,	κυρίως	φιλόλογοι,	που	έδωσαν	
αξιόλογο	και	πρωτότυπο	έργο,	το	οποίο	πρόσεξα	ιδιαίτερα	και	με	απασχόλησε	στα	
διαβάσματα	και	τις	έρευνές	μου.	Αυτοί	είναι	οι	Πανταζής	Κοντομίχης	(από	τη	Λευ‐
κάδα),	Αντώνης	Μ.	Σοφός	(από	την	Κάσο),	Ιωάννης	Μ.	Χατζηφώτης	(από	το	Καστελ‐
λόριζο	και	τη	Σύμη),	Κώστας	Σαχινίδης	(από	την	Ελασσόνα	Λάρισας)	και	ο	ιατροφι‐
λόσοφος	Παύλος	Γνευτός	(από	τη	Ρόδο).	
	 Στη	διάρκεια	των	σπουδών	μου	στο	εξωτερικό,	είχα	την	τύχη	να	γνωρίσω,	ως	
δάσκαλο	και	συνάδελφο,	τον	διάσημο	Αμερικανό	καθηγητή	της	Λαογραφίας	και	Αν‐
θρωπολογίας	του	Πανεπιστημίου	του	Berkeley	Alan	Dundes,	ο	οποίος	έφυγε	αναπά‐
ντεχα	και	πρόωρα	από	τη	ζωή.	Ο	καθηγητής	Dundes	είχε	έλθει	τότε	(πανεπ.	έτος	
1982‐1983)	στο	Πανεπιστήμιο	του	Λονδίνου,	ως	επισκέπτης	καθηγητής,	και	δίδαξε	
σε	μεταπτυχιακούς	και	μεταδιδακτορικούς	φοιτητές	σύγχρονα	και	νεωτερικά	θέ‐
ματα	της	Λαογραφίας.	Ο	Dundes,	με	πρόσκλησή	μου,	επισκέφτηκε	και	το	Πανεπι‐
στήμιο	Αθηνών,	όπου	έδωσε	διάλεξη	τον	Ιούνιο	του	1999,	με	θέμα	Modern	Greek	
Folkloristics:	An	Outsider’s	View?4,	στο	κατάμεστο	από	φοιτητές	και	 επιστήμονες	
διάφορων	ειδικοτήτων	Αμφιθέατρο	«Ιωάννης	Δρακόπουλος».	
	 Οι	 βιβλιογραφικές	 αναζητήσεις	 μου,	 και	 λόγω	 καταγωγής,	 με	 οδήγησαν	 στο	
έργο	των	ξένων	καθηγητών	Richard	M.	Dawkins,	Samuel	Baud‐Bovy,	Ludwig	Ross	
αλλά	και	του	Wolfgang	Mieder.	

	
3	 Δεν	συμπεριλαμβάνεται	στον	τόμο	αυτόν	ένα	άρθρο	μου	για	τον	καθηγητή	Λαογραφίας	και	ακα‐

δημαϊκό	Γεώργιο	Α.	Μέγα	(1893‐1976),	επειδή	δεν	αναφέρεται	στα	βιο‐εργογραφικά	του.	Το	με‐
λέτημά	μου	εκδίδει	και	σχολιάζει	επιστολή	του	Μέγα	προς	τον	δάσκαλό	του	Ν.	Γ.	Πολίτη.	Βλ.	σχε‐
τικά	Μηνάς	Αλ.	Αλεξιάδης,	«...	αλλά	με	μεγάλην	δυσκολίαν	θα	ἠμποροῦσα	ποτέ	να	χωρισθῶ	ἀπό	
τάς	λαογραφικάς	μελέτας...»,	στο:	Ο	Γεώργιος	Α.	Μέγας	και	η	Ελληνική	Λαογραφία,	Πρακτικά	Η‐
μερίδας,	επιμέλεια	Μ.	Γ.	Βαρβούνης‐Γ.	Χ.	Κούζας	Παράρτημα	της	«Λαογραφίας»,	αρ.	19,	Αθήνα	
2018,	σ.	25‐34.	

4 Βλ.	σχετικά	«Ο	Καθηγητής	Λαογραφίας	και	Ανθρωπολογίας	Alan	Dundes	ομιλητής	στο	Πανεπι‐
στήμιο	Αθηνών»,	Λαογραφία	39	(1998‐2000),	σ.	47	και	55‐74. 
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	 Οι	δύο	πρώτοι	ερεύνησαν	συστηματικά	όψεις	του	λαϊκού	πολιτισμού	της	Δωδε‐
κανήσου,	ενώ	ο	τρίτος	ασχολήθηκε	ιδιαίτερα	με	αρχαιολογικά	και	λαογραφικά	θέ‐
ματα	της	Καρπάθου.	
	 Ο	Wolfgang	Mieder,	διαπρεπής	και	πολυγραφότατος	καθηγητής	της	Λαογρα‐
φίας	στο	Πανεπιστήμιο	του	Vermont	(ΗΠΑ),	ασχολήθηκε	ιδιαίτερα	με	την	έρευνα	
και	μελέτη	των	παροιμιών.	Με	πρόσκληση	και	σχετική	εισήγησή	μου,	ήλθε	στην	Α‐
θήνα	και	αναγορεύτηκε	επίτιμος	διδάκτωρ	στο	Τμήμα	Φιλολογίας	του	Πανεπιστη‐
μίου	Αθηνών	το	20145.	Είναι,	επίσης,	διεθνώς	γνωστός	για	το	πολύτομο	έργο	(anti‐
proverbs)	 και	 εκδότης	 του	 διεθνούς	 επιστημονικού	 περιοδικού	 για	 τις	 παροιμίες	
Proverbium.	
	 Στον	παρόντα	τόμο	συγκεντρώνονται	τα	βιο‐εργογραφικά	μελετήματά	μου	για	
τους	πιο	πάνω	λαογράφους,	τα	οποία,	προγενέστερα,	δημοσιεύτηκαν	σε	επιστημο‐
νικά	περιοδικά,	πρακτικά	συνεδρίων	και	τιμητικούς	τόμους.	Έτσι,	ο	ενδιαφερόμενος	
αναγνώστης	μπορεί	να	συμβουλεύεται	τώρα	το	corpus	αυτό,	προκειμένου	να	ενη‐
μερωθεί	για	το	έργο	Ελλήνων	και	ξένων	λαογράφων,	αλλά	θα	έχει	και	τη	δυνατό‐
τητα	να	αναζητήσει	νέα	θεματολογία	για	τις	προσωπικές	του	έρευνες.	
	 Παρόμοια	έργα	υπάρχουν	και	στη	διεθνή	βιβλιογραφία.	Σημειώνω	εδώ,	ως	πα‐
ράδειγμα,	το	βιβλίο	του	Dag	Strömback	(εκδοτική	επιμέλεια),	Leading	Folklorists	of	
the	North.	Biographical	Studies	in	Collaboration	with	Bryujulf	Alvert	–	Bengt	Holbek	
–	Leea	Virtanen.	Universitetsforlaget,	Uppsala	1971.	Ο	Έλληνας	αναγνώστης	ανα‐
τρέχοντας	στο	βιβλίο	αυτό,	θα	εμπλουτίσει	τις	γνώσεις	του	για	τους	σπουδαιότε‐
ρους	λαογράφους	της	Φινλανδίας,	Σουηδίας,	Δανίας,	Νορβηγίας,	Ισλανδίας	και	νη‐
σιών	Φερόες.	
	 Καταλήγοντας,	 θα	 ήθελα	 να	 ευχαριστήσω	 πρώτα‐πρώτα	 τον	 δάσκαλό	 μου		
Μ.	 Γ.	 Μερακλή	 για	 τις	 επανειλημμένες	 συζητήσεις	 που	 είχα	 μαζί	 του	 σε	 θέματα		
Λαογραφίας,	τον	αδελφικό	μου	φίλο	και	αγαπητό	συνάδελφο	Αριστείδη	Ν.	Δουλα‐
βέρα,	ο	οποίος	με	προθυμία	άκουσε	τους	προβληματισμούς	μου	γύρω	από	το	βιβλίο		
	
	 	

	
5 Βλ.	ενδεικτικά	«Η	Αναγόρευση	του	Καθηγητή	Wolfgang	Mieder	σε	Επίτιμο	Διδάκτορα	του	Τμή‐

ματος	Φιλολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών»,	(Μεγάλη	Αίθουσα	Τε‐
λετών,	16	Δεκεμβρίου	2014).	Εκδοτική	Επιμέλεια	Μηνάς	Αλ.	Αλεξιάδης	–	Μαριάνθη	Καπλάνογλου	
–	Αριστείδης	Ν.	Δουλαβέρας.	Ινστιτούτο	Λαϊκού	Πολιτισμού	Καρπάθου	Τμήματος	Φιλολογίας	Φι‐
λοσοφικής	Σχολής	ΕΚΠΑ,	Σειρά	Αυτοτελών	Εκδόσεων,	αρ.	8	–	Ινστιτούτο	του	Βιβλίου‐Α.	Καρδα‐
μίτσα,	Αθήνα	2015. 
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αυτό	αλλά	και	τις	σχετικές	επισημάνσεις	του.	Ευχαριστώ	επίσης	τον	Γιάννη	Αϊνα‐
λίδη,	 Υπεύθυνο	 των	πανεπιστημιακών	βιβλίων	 του	Εκδοτικού	Οίκου	«Κλειδάριθ‐
μος»	και	όλους	όσοι	συνεργάστηκαν	μαζί	μου	για	το	άψογο	εκδοτικό	αποτέλεσμα.	
Ευχαριστώ,	ακόμη,	τη	συνεργάτιδά	μου	Αλίκη	Αθ.	Μανδηλαρά,	φιλόλογο	και	διδά‐
κτορα	Λαογραφίας	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	για	τη	βοήθεια	που	μου	προσέφερε.	
	
	
Αθήνα,	Μάρτιος		2022	 Μηνάς		Αλ.	Αλεξιάδης	



 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ 
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1.  Μνήμη Νικολάου Γ. Πολίτη, θεμελιωτή 
της Ελληνικής Λαογραφίας 

Συμπληρώθηκαν το 1999 εβδομήντα οκτώ χρόνια από τον θάνατο (12 Ιανουαρίου 
1921) και εκατόν σαράντα επτά χρόνια από τη γέννηση (Καλαμάτα, 8 Μαρτίου 
1852) του Νικολάου Γ. Πολίτη, ιδρυτή και θεμελιωτή της επιστημονικής Λαογρα-
φίας στην Ελλάδα. Συμπληρώθηκαν επίσης ενενήντα χρόνια από την ίδρυση 
(1909) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και την έκδοση τού περιοδικού συγ-
γράμματός της «Λαογραφία». 
 Με την ευκαιρία των επετείων αυτών, είναι οφειλόμενο χρέος να τιμήσουμε 
τη Μνήμη του μεγάλου λαογράφου και να θυμηθούμε, έστω και με σύντομες ανα-
φορές, το έργο και γενικότερα τη σημαντική προσφορά του στην ίδρυση, οργά-
νωση, έρευνα και μελέτη του νέου τότε επιστημονικού κλάδου1. 

 
1 Για τον Νικόλαο Πολίτη και το έργο του βλ. επίσης Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, «Ν. Γ. Πολίτης», Λα-

ογραφία, 7 (1923), σ. θ'-να'. ‒ Γιάννη Μ. Αποστολάκη, «Ο Πολίτης», στο βιβλίο του Τα	δημοτικά	
τραγούδια,	Μέρος	Α΄:	Οι	Συλλογές, Εκδοτική Εταιρεία Α. Μ. Κοντομάρης και Σία, Αθήνα 1929, σ. 
274-325. ‒ Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, «Ο ιδρυτής της Ελληνικής Λαογραφίας», Νέα Εστία, 55: 643 
(1954), α. 495-504. ‒ Γεωργίου Α. Μέγα, «Αἱ λαογραφικαί σπουδαί καί ὁ Νικόλαος Πολίτης», Πρα-
κτικά τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνών, 46 (1971), σ. 19*-34*. ‒ Δημητρίου Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στην 
Ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1977, σ. 65-73. ‒ Άλκης Κυ-
ριακίδου-Νέστορος, Η θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας: Κριτική ανάλυση, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1978, σ. 91-110. 
-Μιχάλη Μερακλή, «Νικόλαος Πολίτης, Ο πατέρας της Ελληνικής Λαογραφίας», Τριφυλιακή Ε-
στία, 10: 60 (1984), σ. 687-694. ‒Στεφ. Δ. Ημέλλου, Ιστορικά και μεθοδολογικά της Ελληνικής 
Λαογραφίας, τευχος Α΄, Συλλογος προς Διαδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1995, σ. 80-88. Βλ. 
ακόμη Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Η Ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της Λαογραφίας, 
Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1988, σ. 15-16 και 41-42. ‒Γιάννη Παπακώστα, «Πρώτες προσπά-
θειες συγκέντρωσης παραμυθιών: Η περίπτωση τού Νικολάου Πολίτη», στον τόμο: Από	το	παρα‐
μύθι	 στα	 κόμικς.	 Παράδοση	 και Νεοτερικότητα, Επιμέλεια Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος ‒ Εισαγωγή  
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 Ο Πολίτης, γαλουχημένος με τα πρώτα μηνύματα της συλλογής «Ελληνικών 
δημοτικών τραγουδιών» του Γάλλου φιλέλληνα Claude Fauriel (1772-1844, έτη 
έκδοσης 1824-1825)2 και ερεθισμένος, ψυχολογικά, από τη γνωστή θεωρία του 
Γερμανοί) Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861)3, έδειξε πολύ ενωρίς την κλίση 
και το ενδιαφέρον του προς την κιβωτό της λαϊκής παράδοσης, στη μελέτη της 
οποίας αφιέρωσε τη ζωή του. Εκτός από ορισμένα μικροάρθρα του σε περιοδικά 
και εφημερίδες της εποχής («Περί λυκοκανθάρων», «Περί παραμυθίων παρά τοῖς 
νεωτέροις Ἕλλησι» κ.ά.)4, εδημοσίευσε το 1871, τον πρώτο τόμο της «Νεοελληνι-
κής Μυθολογίας»5 του, που είχε βραβευθεί νωρίτερα από την «Επιτροπή του Ρο-
δοκανάκειου Φιλολογικού Διαγωνισμού» (προκήρυξη περ. «Πανδώρα», τόμ. 18 
(1867), σ. 88), εκδόθηκε δε και ο δεύτερος τόμος, το 18746. 
  

 
 Μ. Γ. Μερακλής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Δ.Π.Θ. ‒ Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1996, σ. 

44-55. ‒Χρύσανθου Στ. Κυπριανού, «Ο Νικόλαος Πολίτης και η Κύπρος», Λαογραφική Κύπρος, 48 
(1998), σ. 17-56. 

2 Βλ. σχετικά Claude Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, I-II, Paris 1824-1825. Πρώτη 
ελληνική μετάφραση: Claude Fauriel, Δημοτικά τραγούδια της συγχρόνου Ελλάδος, Εισαγωγή 
Νίκου Α. Βέη, μετάφραση Απ. Δ. Χατζηεμμανουήλ, Εκδότης Νίκος Δ. Νίκας, Αθήνα 1956. Βλ. τώρα 
και τη νέα μετάφραση, που έγινε από το πλούσιο αρχειακό υλικό του Fauriel με τα εκδομένα 
τραγούδια (α' τόμος) και τα ανέκδοτα (β'), τα οποία συγκεντρώθηκαν στη Βενετία και την Τερ-
γέστη: Claude Fauriel, Ελληνικα δημοτικα τραγουδια, Α΄: Η εκδοση του 1824-1825, Εκδοτική ε-
πιμέλεια Αλέξη Πολίτη, Πανεπιστημιακες Εκδοσεις Κρητης, Ηρακλειο 1999 και Β΄: Ανεκδοτα κει-
μενα ‒αναλυτικά κριτικά υπομνήματα‒ παράρτημα και επίμετρα, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 1999. 

3 Για το θέμα αυτό βλ. Michael Herzfeld, Ours, Once, More: Folklore, Ideology, and the Making of 
Modern Greece, University of Texas Press, Austin 1982, σ. 75 κ.ε. ‒ I. Φ. Φαλλμεράυερ, Περί τῆς 
καταγωγῆς τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων, μετάφραση-παρουσίαση Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός, Εκδό-
σεις Νεφέλη, Αθήνα 1984. Βλ. επίσης Βαγγέλη Α. Καναβούρα,«Ο Jacob Philipp Fallmerayer και η 
Ελληνική Λαογραφία», Φιλόλογος, 3 (1978), σ. 294-300. ‒Γιώργου Βελουδή, Ο Jakob Philipp 
Fallmerayer και η γένεση τού Ελληνικού ιστορισμού, Ε.Μ.Ν.Ε. ‒ Μνήμων, Αθήνα 1982. ‒ Μιχάλη 
Γ. Μερακλή, «Ο Φαλλμεράγερ και η Ελληνική Λαογραφία», στον τόμο: Ένας	νέος	κόσμος	γεννιέται.	
Η	εικόνα	του	Ελληνικού	Πολιτισμού	στη	Γερμανική	επιστήμη	κατά	τον	Ι9ο	αι. Επιστημονική επιμέ-
λεια Ευάγγελος Χρυσός, Εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα 1996, σ. 269-276 και 383. ‒Δημητρίου Β. Οικο-
νομίδου, Ἐθνολογικά‒ Λαογραφικα, τομ. Β΄, Συλλογος Προς Διαδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθήναι 
1998, σ. 258-262. Βλ. ακόμη Γεωργίου Βαρουξάκη, «Φαντασιακές Κοινότητες» και Μεγάλη Ιδέα: 
Μια συμβολή τού Ν. Γ. Πολίτη», Μνήμων, 13 (1991), σ. 167-213. ‒Έλλης Σκοπετέα, Φαλμεράυερ: 
Τεχνάσματα τού αντιπάλου δέους, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1997. ‒Φωτεινής Ασημακοπούλου, 
«Αρθούρος ντέ Γκομπινώ και Ιάκωβος Φίλιππος Φαλλμεράυερ: Δύο σύμμαχοι», Τα Ιστορικά, 31 
(Δεκέμβριος 1999), σ. 331-348. 

4 Βλ. σχετικά Πανδώρα, 16 (1866), σ. 453-454 και 17 (1867), σ. 93-95. 
5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη ἐπί τοῦ βίου τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων, τόμ. Α': Νεοελληνική Μυθολογία, 

Ἐν Ἀθήναις 1871. 
6 Νεοελληνικη Μυθολογια, τομ. Β΄, Ἐν Ἀθήναις 1874. 
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 Αργότερα, μετά την αποφοίτησή του από τη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, 
εταξίδεψε στη Γερμανία, για μεταπτυχιακές σπουδές (1876-1880)7. 
 Το 1882 ονομάζεται Υφηγητής της Ελληνικής Μυθολογίας, το 1884 γίνεται 
Τμηματάρχης Μέσης Εκπαιδεύσεως(τότε) στο Υπουργείο Παιδείας, και το 1890 
διορίζεται καθηγητής της Ελληνικής Μυθολογίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. 
 Ως χρόνος επιστημονικών «λαογραφικών» αφετηριών του Πολίτη, μπορούν 
να θεωρηθούν τα έτη 1884, 1887, 1899, 1904, 1907, 1909, 1914 και 1918. Το 1884 
εισάγει, για πρώτη φορά, τον όρο «Λαογραφία» (για την ονομασία της νέας Επι-
στήμης)8 και το 1887, ως Τμηματάρχης του Υπουργείου Παιδείας, απηύθυνε εγκύ-
κλιο στους Έλληνες εκπαιδευτικούς και τους προέτρεπε να συγκεντρώσουν «λα-
ογραφικό» υλικό9. Το υλικό αυτό εχρησιμοποίησε κατόπιν στις εργασίες του, σχη-
ματίζοντας παράλληλα τους πρώτους πυρήνες ενός άτυπου Λαογραφικού Αρ-
χείου. 
 Το 1899 εξέδωσε τον πρώτο τόμο των «Παροιμιών» του (εκδόθηκαν συνο-
λικά τέσσερις τόμοι ώς το 190210, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε). Το 1904 εδη-
μοσίευσε τους δύο τόμους ‒ο πρώτος αποτέλεσε το corpus11, ο δεύτερος τον εντυ-
πωσιακό σχολιασμό των «Παραδόσεων»12–, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν ολοκλη-
ρώθηκε σε ένα τρίτο ή ενδεχομένως και τέταρτο τόμο. Τα έργα αυτά ανέδειξαν 
τον Νικόλαο Γ. Πολίτη σε έναν από τους μεγαλύτερους λαογράφους διεθνώς, ό-
πως παρατηρούσε ο μαθητής του Στίλπων Κυριακίδης (1887-1964)13, γιατί εμφα-
νίζουν τη Λαογραφία εξελιγμένη	συγκριτική	επιστήμη, που έχει ως στόχο της τη 
μελέτη και ερμηνεία των λαϊκών εκδηλώσεων. Και ένα μέρος από τις εκδηλώσεις 
αυτές αποτελούν συνέχεια ή διαδοχή κοινωνικών δεδομένων, που προηγήθηκαν 
σε παλαιότερα βιώματα του Ελληνικού λαού. Ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943, 

 
7 Βλ. Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, «Ν. Γ. Πολίτης», Λαογραφια, 7 (1923), σ.ιε΄. 
8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, «Κατάλογος συγγραφῶν ἀναφερομένων εἰς τήν Μέσην καί Νεωτέραν Ἑλληνι-

κήν Ἱστορίαν καί Φιλολογίαν (1883-1884)», Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας 
τῆς Ἑλλάδος, 1 (1884), σ. 750. Πρβλ. και Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Η Ελληνική και διεθνής επιστημονική 
ονοματοθεσία της Λαογραφίας, Αθήνα 1988, σ. 15-16. 

9 Βλ. Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, ό.π., σ. ιζ'.‒Δημ. Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, 
Αθήνα 1977, σ. 66. 

10 Βλ. σχετικά Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοῦ βίου καί τῆς γλώσσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ: Παροιμίαι, 
τόμ. Α', Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ, Ἐν Ἀθήναις 1899, τόμ. Β 1900, τόμ. Γ' 1901, τόμ. Δ' 1902. 

11 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοῦ βίου καί τῆς γλώσσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ: Παραδόσεις, τόμ. 
Α', Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ, Ἐν Ἀθήναις 1904. 

12 Παραδόσεις, τόμ. Β' 1904. 
13 Βλ. σχετικά Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, ό.π., σ. κβ'. 
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σύγχρονός του) εσημείωνε, ότι η μελέτη των «Παροιμιών» θα βοηθήσει στη σύ-
νταξη μεγάλης συνθετικής εργασίας για την Ελληνική «ψυχή»14, και εχαρακτήριζε 
τις «Παραδόσεις» του Πολίτη «πολυτίμητο βιβλίο» και «δίτομο θησαυρό»15. 
 Στα 1907 ο Πολίτης πρόσθεσε στην πανεπιστημιακή του διδασκαλία και μα-
θήματα «Λαογραφίας»16. Έτσι, από τότε, οι φοιτητές εγνώρισαν τις πρώτες έν-
νοιες, τους σκοπούς και τις μεθόδους της νέας Επιστήμης, που θα τους ήταν χρή-
σιμη στο εκπαιδευτικό τους έργο. 
 Δύο χρόνια αργότερα (1909), με τη συμπαράσταση σημαντικών επιστημόνων 
και λογοτεχνών της εποχής, ίδρυσε (και επίσημα) την «Ελληνική Λαογραφική Ε-
ταιρεία», το πρώτο επιστημονικό Ίδρυμα, για την ανάπτυξη και προαγωγή των 
λαογραφικών ερευνών και σπουδών, που σχετίζονται με τον Ελληνικό λαό και 
τους γειτονικούς επίσης λαούς της Χερσονήσου του Αίμου, σε συγκριτική βάση17. 
 Στον πρώτο τόμο του «Δελτίου» της Εταιρείας «Λαογραφία» εδημοσίευσε το 
προγραμματικό ομώνυμο άρθρο του18, στο οποίο επισημοποίησε το όνομα της 
νέας Επιστήμης και παράλληλα καθόρισε τα όρια και το περιεχόμενό της19. (Η έκ-
δοση του περιοδικού της «Λαογραφικής Εταιρείας» συνεχίζεται από τότε και συ-
ναριθμεί μέχρι σήμερα 39 ογκωδέστατους τόμους). 
 Ο Νικόλαος Πολίτης ίδρυσε το 1914 και την «Εθνική Μουσική Συλλογή» με 
σκοπό την έρευνα και μελέτη της παραδοσιακής μας μουσικής και εδημοσίευσε, 
το ίδιο έτος, το πολυσυζητημένο βιβλίο του για τα τραγούδια του Ελληνικού 
λαού20. (Το βιβλίο αυτό, όπως είναι γνωστό, δέχθηκε κριτική πηγών και κειμένων 
από τον Γιάννη Αποστολάκη (1886-1947)21 ‒και όχι μόνο‒, αλλά, σήμερα, μια νη-
φαλιότερη επανεκτίμηση τείνει να δικαιώσει τον εκδότη τους)22. 

 
14 Βλ. σχετικά Κ. Γ. Κασίνη, «Ν. Γ. Πολίτης ‒ Κωστής Παλαμάς», Λαογραφία, 33 (1986), σ. 339. 
15 Κ. Γ. Κασίνη, ό.π. 
16 Βλ. Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, «Ν. Γ. Πολίτης», ό.π., σ. κγ'. 
17 Βλ. «Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία», Λαογραφία, 1 (1909), σ. 162-167. ‒ Στίλπωνος Π. Κυρια-

κίδη, ό.π., σ. κγ'-κδ'. ‒Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, «Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία», Παιδαγωγική Ψυχο-
λογική Εγκυκλοπαίδεια ‒ Λεξικό, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 3 (1989), σ. 1823. 

18 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, «Λαογραφία», 1 (1909), σ. 3-18. 
19 Ν. Γ. Πολίτου, ό.π., σ. 3-18. 
20 Βλ. σχετικά Ν. Γ. Πολίτου, Ἐκλογαί ἀπό τά τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, Ἐν Ἀθήναις 1914. 
21 Βλ. σχετικά Γιάννη Αποστολάκη, Τα δημοτικα τραγουδια, Μερος Α΄: Οι Συλλογες, Αθηνα 1929, σ. 

134-273. 
22 Βλ. τώρα Μ. Γ. Μερακλή, «Η έκδοση των δημοτικών τραγουδιών από τον Ν. Γ. Πολίτη: Αναψηλά-

φηση μιας λησμονημένης υπόθεσης», στον τόμο: Όψεις	της	Λαϊκής	και	της	Λόγιας	Νεοελληνικής	
Λογοτεχνίας. 5η Επιστημονική Συνάντηση Αφιερωμένη στον Γιάννη Αποστολάκη, (Θεσσαλονίκη, 
14-16 Μαρτίου 1992), Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 
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 Τέλος, το 1918, ίδρυσε το «Λαογραφικό Αρχείο», που προσαρτήθηκε, το 1926, 
στην Ακαδημία Αθηνών και από το 1966 μετονομάστηκε σε «Κέντρον Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας». Το Κέντρο αυτό έχει σκοπό τη συγκέντρωση, κατάταξη, 
αποθησαύριση και δημοσίευση των λαογραφικών φαινομένων. Η προσφορά του 
στη Λαογραφία μας (ερευνητικές αποστολές στην Ελληνική επαρχία, χειρόγραφα 
ανέκδοτου υλικού, μουσικό τμήμα και έκδοση «Επετηρίδας», με 28 συνολικά τό-
μους ώς τώρα, και με συνεργασίες πανεπιστημιακών και ειδικών ερευνητών), κρί-
νεται ιδιαίτερα σημαντική23. 
 Στο έργο του Πολίτη εξετάζονται όλα τα θέματα της Ελληνικής Λαογραφίας. 
Αρχικές επιστημονικές κατευθύνσεις του είναι η Αρχαία και Βυζαντινή παράδοση 
και στη συνέχεια η Διεθνής συγκριτική έρευνα, για μια «ανθρωπολογική» κατανό-
ηση των λαϊκών εθίμων και δοξασιών, όπως επισήμανε ο καθηγητής Δημήτριος 
Λουκάτος24. 
 Το πλήθος των άρθρων και μελετών του Νικολάου Πολίτη έχει ήδη δημο-
σιευθεί σε τέσσαρους ογκώδεις τόμους, που φέρουν τον σεμνό τίτλο «Λαογρα-
φικά Σύμμεικτα» (1920, 1921, 1931, 1985, ‒ οι τρεις μεταθανάτιοι)25. Οι τόμοι 
αυτοί υποδηλώνουν την προσοχή, την ενημέρωση (ήταν κάτοχος της βιβλιογρα-
φίας και άριστος βιβλιογράφος επίσης)26, την ευσυνειδησία, το πάθος και την 
αφιέρωσή του στη Λαογραφία. Ο ίδιος άλλωστε δεν άφηνε ανεκμετάλλευτες ούτε 
τις θερινές διακοπές και, προκειμένου να εργαστεί απερίσπαστος, προτιμούσε να 
μένει την περίοδο αυτή στην Αθήνα, παρά να πηγαίνει στην εξοχή για ανάπαυση, 
όπως αναφέρει σε γράμμα του (1905) προς τον Γάλλο νεοελληνιστή Hubert Pernot  

 
Θεσσαλονίκης, παράρτημα αρ. 5 της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Φιλολογίας, Θεσ-
σαλονίκη 1994, σ. 79-91. Για το ιστορικό της έρευνας τών δημοτικών τραγουδιών από τον Πολίτη 
βλ. και Παν. Μουλλά, «Ο Ν. Γ. Πολίτης, ο Αλ. Πάλλης και η έκδοση τών δημοτικών τραγουδιών», 
στον τόμο: Ζητήματα Ιστορίας τών Νεοελληνικών Γραμμάτων: Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή ‒ Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαίων, και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 315-331. 

23 Βλ. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας: Ἱστορικό – Προγράμματα Ἀνάπτυξης ‒ Ἐκσυγ-
χρονισμός. Κείμενα Αἰκατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια Ἐλένης Ψυχογιοῦ, Ἀκαδημία 
Ἀθηνών, Ἀθήνα 1999. 

24 Βλ. σχετικά Δημ. Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, ό.π., σ. 67. 
25 Βλ. σχετικά Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικα Συμμεικτα, τομ. Α΄, Ἐν Ἀθήναις 1920- τόμ. Β' 1921· τομ. Γ΄ 

1931· τομ. Δ΄ ‒ 1980-1985. 
26 Βλ. π.χ. Ν. Γ. Πολίτου, «Κατάλογος συγγραφῶν ἀναφερομένων εἰς τήν Μέσην καί Νεωτέραν Ἑλλη-

νικήν Ἱστορίαν καί Φιλολογίαν», Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος, 
1 (1884), σ. 169-180 και 731-752, 2 (1885), σ. 166-192 και «Βιβλιογραφία τῆς Ἑλληνικῆς Λαο-
γραφίας», Λαογραφία, 3 (1911-1912), ο. 242-259. ‒Πρβλ. και Στίλπωνος Π. Κυριακίδη, «Ν. Γ. Πο-
λίτης», ό.π., σ. κε'. 
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(1870-1946), που εδημοσίευσε (αποσπασματικά) ο καθηγητής Παναγιώτης 
Μουλλάς27. 
 Αξιοθαύμαστη, εξ άλλου, είναι η συνεισφορά του Νικολάου Γ. Πολίτη και στην 
εξελικτική πορεία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας28. Συνδιευθυντής (με τον Δρο-
σίνη) του σημαντικού περιοδικού της εποχής «Εστία», διευθυντής του Εγκυκλο-
παιδικού Λεξικού των «Μπαρτ και Χιρστ» και μέλος κριτικών λογοτεχνικών επι-
τροπών, συνιστούσε στους λογοτέχνες, του καιρού του, να αντλούν τα θέματά 
τους και από την Ελληνική παράδοση και ιστορία, πράγμα που η μετέπειτα λογο-
τεχνική παραγωγή το ακολούθησε29. 
 Ο Ν. Γ. Πολίτης, με το πολύπλευρο και πολυσήμαντο έργο του, ανήκει στην 
πλειάδα των κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων. Έζησε σε μία ‒εθνικά δύσκολη‒ 
εποχή, και εξέτασε, με επιστημονική γνώση και υποδειγματική λεπτομέρεια, τις 
πτυχές της Ελληνικής λαϊκής ζωής διαλύοντας «τη σκοτεινιά ενός αντιδραστικού 
ιδεολογικού κατεστημένου, με το φως και την ιστορική αλήθεια του λαϊκού πο-
λιτισμού», κατά την παρατήρηση τού καθηγητή Μιχάλη Μερακλή30. Παράλληλα 
επροκάλεσε το ενδιαφέρον επιστημόνων και λογίων για τη Λαογραφία, με απο-
τέλεσμα τη σύσταση τοπικών «Εταιρειών» και την ίδρυση περιοδικών με λαογρα-
φική έρευνα τού τόπου τους, όπως υπογράμμιζε ο Γεώργιος Μέγας (1893-1976)31. 

* * * 

Καθώς ο εικοστός αιώνας τελείωσε γίνονται διάφοροι απολογισμοί. Απολογισμοί 
ως προς τα πρόσωπα και ως προς τα επιτεύγματα. Είναι αναγκαίο και θεμιτό 
αυτό, για να κατανοήσει καλύτερα ο άνθρωπος τα αποτελέσματα της δεύτερης 
χιλιετίας. 

 
27 Βλ. σχετικά Παν. Μουλλά, Ο Λόγος της απουσίας: Δοκίμιο για την επιστολογραφία με σαράντα 

ανέκδοτα γράμματα τού Φώτου Πολίτη (1908-1910), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Α-
θήνα 1992, σ. 392, σημ. 17. 

28 Βλ. σχετικά Δημ. Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, ό.π., σ. 66-67 και 286-291.  
‒Γ. Π. Σαββίδη, «Ν. Γ. Πολίτης ‒ Κώστας Βάρναλης. Γύρω στην αφιέρωση τού “Προσκυνητή”», 
Αφιέρωμα στον Καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 273-282. ‒Κ. Γ. Κασίνη, «Ν. Γ. Πο-
λίτης ‒ Κωστής Παλαμάς», Λαογραφία, 33 (1986), σ. 332-345. Βλ. επίσης Μιχάλη Γ. Μερακλή, «Ο 
ρόλος του Νικολάου Πολίτη στην ιστορική συνάντηση Λαογραφίας και Λογοτεχνίας», στον πα-
ρόντα τόμο (39) της «Λαογραφίας». 

29 Βλ. π.χ. Απόστολου Δούρβαρη, Ο Αριστείδης Ν. Κυριακός και το λαϊκό ανάγνωσμα. Εκδόσεις 
Στιγμή, Αθήνα 1992, σ. 32. 

30 Βλ. Μιχάλη Μερακλή, «Νικόλαος Πολίτης, Ο πατέρας της Ελληνικής Λαογραφίας», Τριφυλιακή 
Εστία, 10: 60 (1984), σ. 694. 

31 Βλ. σχετικά Γεωργίου Α. Μέγα, «Αἱ λαογραφικαί σπουδαί καί ὁ Νικόλαος Πολίτης», Πρακτικά τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 46 (1971), σ. 27*. 
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 Από την πλευρά της Ιστορίας των Επιστημών στην Ελλάδα πιστεύω, ότι ο Νι-
κόλαος Γ. Πολίτης καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις στη σειρά των προ-
σωπικοτήτων του 20. αιώνα. Μπορεί να έζησε ένα μεγάλο μέρος του δέκατου ένα-
του αιώνα, όμως το κύριο και σπουδαιότερο έργο το πραγματοποίησε στις πρώ-
τες δεκαετίες του εικοστού, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω. Ο Πολίτης ανήκει 
στις μεγάλες προσωπικότητες του εικοστού αιώνα, όχι μόνο γιατί ίδρυσε και θε-
μελίωσε μια νέα επιστήμη, τη Λαογραφία, αλλά και γιατί με το έργο του άνοιξε 
δρόμους, για να τους συνεχίζουν οι νεώτεροι. Όλοι μας του οφείλουμε την ανα-
γνώριση αυτή32. 

 
32 Βλ. τώρα και το βιβλίο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Νικόλαος Γ. Πολίτης: Ο 

ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας, 100 χρόνια μετά (1921-2021). Ινστιτούτο 
Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, Σειρά Αυτοτε-
λών Εκδόσεων, αρ. 18 – Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2021, όπου και όλη η μεταγενέστερη βιβλιο-
γραφία. 
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2.  Οι «Γνωμοδοτήσεις»  
τoυ Νικολάου Γ. Πολίτη περί μετονομασίας 

Συνοικισμών και Κοινοτήτων1 

Θεωρώ σκόπιμο να παρατηρήσω αμέσως από την αρχή (εξ αφορμής και ενός συ-
ναφούς δημοσιεύματος)2, ότι η ανάγκη της μετονομασίας ξένων τοπωνυμίων μετά 
τη δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους ήταν ένα θέμα, που δεν έπρεπε ‒ και 
δεν πρέπει ‒ να αντιμετωπίζεται με κριτική διάθεση, ως μία ακόμα έκφραση, και 
μάλιστα πρώιμη, ενός σοβινιστικού πνεύματος και εθνοκεντρικής ιδεολογίας. 
 Σε μια τόσο βαθιά, κατά κυριολεξίαν, επαναστατική μεταβολή που επήλθε 
μετά το 1821 και τη μετάβαση των Ελλήνων από την κατάσταση μιας αιώνιας 
δουλείας στη δημιουργία ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου κράτους, ήταν αναπό-
φευκτο, γιατί ακριβώς θεωρήθηκε απολύτως αναγκαίο, να γίνουν διάφορες, ανά-
λογης σημασίας μεταβολές. 
 Μια τέτοια μεταβολή ήταν ασφαλώς και ο επαναπροσδιορισμός των ονομά-
των «των συνοικισμών και κοινοτήτων του κράτους», η Ελληνική δηλαδή μετονο-
μασία τους3. 

 
1 Συμπληρωμένη μορφή Ανακοίνωσης που έγινε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Ο Νικόλαος 

Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, 4-
7 Δεκεμβρίου 2003). Το Συνέδριο οργάνωσε το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

2 Βλ. σχετικά το ένθετο του περιοδικού ΕΨΙΛΟΝ της εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Ο Ιός της Κυριακής: 
Μετονομασίες χωριών και πόλεων: Οι νονοί της πατρίδας», 31 Μαρτίου 1996. 

3 Βλ. τώρα και Ελένη Κυραμαργίου, «Καινούρια Ονόματα ‒ Καινούριος Χάρτης: Οι μετονομασίες 
των οικισμών της Ελλάδας, 1909-1928», Τα Ιστορικά, 27: 52 (Ιούνιος 2010), σ. 3-26. 
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 Ασφαλώς το ζητούμενο και εδώ ήταν, όπως ίσως και σε όλα τα μεγάλα και 
σοβαρά εγχειρήματα, τα οποία έπρεπε να αναλάβει η Πολιτεία, να βρεθεί το μέ‐
τρο, να εξασφαλισθεί η ισορροπία, μία λύση που να ανταποκρίνεται στα ιστορικά 
δεδομένα· γιατί η ιστορία αποτυπώνεται, όπως είναι γνωστό, και πάνω στη γη, 
πάνω στους τόπους, μάλιστα με διάφορους τρόπους· ένας απ’ αυτούς είναι και οι 
ονομασίες που δίνονται στους τόπους κατά καιρούς και ανάλογα με τις περιστά-
σεις, δηλαδή τα τοπωνύμια4. 
 Ωραία έχει παρατηρηθεί, ότι «μερικοί από τους θρύλους, από τα γεγονότα και 
τα σημάδια τους, ακόμη και αν εξαφανισθούν, γράφονται στη γη, γίνονται τοπω-
νύμια»5. 
 Οπωσδήποτε, στην περίπτωση της μετονομασίας Συνοικισμών και Κοινοτή-
των του Ελληνικού Κράτους, έπρεπε αφενός μεν να μην εξαφανισθούν τα ίχνη της 
πρόσφατης ιστορίας, αφετέρου όμως να αποκατασταθεί η, κατά κάποιο τρόπο, 
θαμμένη, κάτω από ποικίλες επιστρώσεις ονομάτων, παλαιότερη, αρχαία και βυ-
ζαντινή ιστορία. Κάτι το οποίο δεν ήταν, επαναλαμβάνω, καμιά εθνικιστική υπερ-
βολή, παρά μόνο η εκπλήρωση ενός πατριωτικού και επιστημονικού χρέους. Υ-
πήρχαν πόλεις, χωριά, οικισμοί, με Σλαβικές, Τουρκικές, Φραγκικές, Αλβανικές ο-
νομασίες6. 

 
4 Για τα τοπωνύμια γενικότερα και τη σημασία τους στην επιστημονική έρευνα βλ. I. Α. Θωμόπου-

λος, Τα	τοπωνύμιά	μας,	η	αξία	και	τα	προβλήματά	τους, Θεσσαλονίκη 1938. ‒Στίλπων Π. Κυριακί-
δης, Ελληνική	Λαογραφία, Μερος Α΄: Μνημεια του Λογου, Δημοσιευματα Λαογραφικου Αρχειου 
Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 8, Εν Αθήναις 19652, σ. 370-376. ‒ Δικαίος Β. Βαγιακάκος, «Σχεδιάσματα 
περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962», Αθηνά, 66 
(1962), σ. 301-424 και 67 (1964), σ. 145-369. Βλ. τώρα και , Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών 
και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων, Αθήναι 2005. ‒ Δημ. Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή	στην	 Ελληνική	Λαογραφία, Μορφωτικό Ί-
δρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 19782, σ. 158-159. ‒ Ronald L. Baker (επιμέλεια),	The	Study	of	
Place	Names, Indiana Counsil of Teachers of English, Hoosier Folklore Society, Terre Haute, Indi-
ana 1991. 

5 Βλ. σχετικά Φώτιος Λίτσας, Κορώνη,	 η	 προσωπογραφία	 μιας	 πολιτείας, Αθήνα 1983, σ. 32.  
‒ Πρβλ. Μιχαήλ Γ. Μερακλής, Ελληνική	 Λαογραφία: Κοινωνική Συγκρότηση ‒ Ήθη και Έθιμα  
‒ Λαϊκή Τέχνη, τρίτη έκδοση συμπληρωμένη, Ινστιτούτο του Βιβλίου ‒ Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 
2011, σ. 22. 

6 Βλ. σχετικά Max Vasmer, Die	Slaven	in	Griechenland,	Akademie	der	Wissenschaften, Leipzig 1941 
(φωτοανατύπωση, Λιψία 1970). ‒ Στίλπων Π. Κυριακίδης, Ελληνική	Λαογραφία, ό.π., σ. 371-372. 
‒ Μιχαήλ Σ. Κορδώσης, «Η Σλαβική εποίκιση στην Πελοπόννησο με βάση τα Σλαβικά τοπωνύμια», 
Δωδώνη, 10 (1981), σ. 381-444. ‒ Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδη, Σλαβικές	εγκαταστάσεις	στη	
Μεσαιωνική	Ελλάδα:	Γενική	επισκόπηση, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 20002, σ. 67-70. ‒ Πρβλ. 
και Alain Ducellier, Οι	Αλβανοί	στην	Ελλάδα (13ος-15ος αι.): Η	μετανάστευση	μιας	κοινότητας, 
μετάφραση Κατερίνα Νικολάου, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1994. 
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 Εντούτοις, ήδη πάνω στο έδαφος ή και μέσα στη γη, βρίσκονταν απτά, υπαρ-
κτά τεκμήρια και στοιχεία ικανά για τον εντοπισμό οικισμών, γνωστών με τα αρ-
χικά τους ονόματα· και αυτά έπρεπε να αποκατασταθούν. 
 Παραθέτω εδώ, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τοπωνύμιο «Ροβιές», 
το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο του Γεωργίου Δροσίνη, «Αγροτικαί Επιστολαί»7, 
όπου περιέχονται ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη Βόρεια Εύβοια του 19. αι. Εκεί 
στο χωριό Γούβες, ο Δροσίνης είχε κτηματική περιουσία και πήγαινε συνήθως τα 
καλοκαίρια. Στις Ροβιές είχε βρεθεί, όπως γράφει8, μια αρχαία άσπρη αναθημα-
τική πλάκα από μάρμαρο με μακρά επιγραφή, η οποία περιείχε 35 ονόματα πολι-
τών, μαζί με το ποσό που είχε προσφερθεί από καθένα χωριστά για την επισκευή 
του ναού της Προσηώας Αρτέμιδος και τη δημιουργία του αγάλματος της θεάς. 
Γράφει ο Δροσίνης επί λέξει: «Αναφέρεται δε η πατρίς εκάστου, και ο μεν είναι 
Οροβιεύς, ο δε Παλληνίτης, έτερος δε εξ Αμφιθόης κ.λπ. Πλειότερον πάντων μ’ ε-
ξέπληξεν ο Οροβιεύς, διότι και σήμερον έτι χωρίον τι, μικρόν της Αιδηψού απέχον, 
φέρει το όνομα Ροβιές, τούτο δ’ ίσως θα εκαλείτο ποτέ Οροβίειαι ή άλλως πως»9. 
 Όπως παρατηρεί ο Μ. Γ. Μερακλής, που σχολιάζει την πληροφορία αυτή, πρό-
κειται για μια υπόγεια μνήμη, που την ανασκάπτει και παρουσιάζει τη λειτουργι-
κότητά της μια σύμπτωση. Οι σημερινές Ροβιές εμπεριείχαν τις αρχαίες, χωρίς ό-
μως να το ξέρουν10. 
 Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιασθούν. 
 Εξ άλλου, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ύστερα από μια πολύχρονη 
και πολυαίμακτη Επανάσταση ενός έθνους, το οποίο είχε ήδη ξεσηκωθεί για να 
αποκτήσει την ελευθερία του, ύστερα από αιώνων ξενική κατάκτηση, έπρεπε 
αυτό να δηλώνει με διάφορους, ‒ γενικότερα άλλωστε αποδεκτούς, ‒ τρόπους την 
ταυτότητά του. Και βέβαια συμβολή της αποκατάστασης και προβολής της εθνι-
κής, Ελληνικής ταυτότητάς του αποτελούσε και η επαναφορά των παλαιότερων 
ονομάτων. 
 Είναι αλήθεια, ότι στο θέμα αυτό, της μετονομασίας των Συνοικισμών και Κοι-
νοτήτων της Ελλάδας, ακούστηκαν και τόνοι υπερβολικοί, π.χ., έγινε λόγος για «α-
νάστασιν της αρχαιότητος» (ασφαλώς δεν επρόκειτο περί αυτού), όμως τέτοιοι 

 
7 Βλ. σχετικά Γεώργιος Δροσίνης, Αγροτικαί	Επιστολαί, Εν Αθήναις 1882. 
8 Γεώργιος Δροσίνης, ό.π., σ. 9. 
9 Γεώργιος Δροσίνης, ό.π., σ. 9-10. ‒ Βλ. και την τρίτη έκδοση (Εκδότης I. Ν. Σιδέρης), Αθήναι 

[1954], σ. 13. 
10 Βλ. σχετικά Μ. Γ. Μερακλής, Λαογραφικά	Ζητήματα, Εκδόσεις X. Μπούρα, Αθήνα 1989, (και νέα 

έκδοση, Καστανιώτης & Διάττων, Αθήνα 2004), σ. 194. 
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τόνοι, οι οποίοι χαρακτηρίζουν άλλωστε τη ρητορική μιας δεδομένης εποχής, δεν 
μειώνουν σε τίποτε τη σημασία, αλλά και την αναγκαιότητα του μέτρου που έ-
πρεπε να εφαρμοσθεί. 
 Η προσπάθεια για τις μετονομασίες είχε ξεκινήσει ήδη από το 1834 με οδηγίες 
της (τότε) Γραμματείας Εσωτερικών προς τους νομάρχες, οι οποίες περιελάμβα-
ναν, μεταξύ άλλων, και τη σαφή εντολή να αποκτήσουν οι Δήμοι Ελληνικές ονομα-
σίες με σκοπό (το σημείωσα ήδη) να «αναστηθεί η αρχαιότητα» και να «συνδεθεί 
το παρόν της Ελλάδος με το ένδοξο παρελθόν της»11. Το πρώτο αυτό εγχείρημα 
αντιμετώπισε όμως πολλές δυσκολίες, αφού έγιναν λαθεμένες επιλογές ονομά-
των, παρανοήσεις ή οι νέες αρχαιοπρεπείς ονομασίες δεν μπόρεσαν να εκτοπί-
σουν τις προηγούμενες12. Και καθώς ο 19. αι. τελείωνε, οι λόγιοι που μελετούσαν 
τον εξελληνισμό των τοπωνυμίων, αντιλήφθηκαν τα προβλήματα των αυθαίρε-
των επιλογών τους και προσπαθούσαν να διορθώσουν τα λάθη των προγενεστέ-
ρων13. 
 Έτσι έμελλε να διαδραματίσει τον πρώτο, και ουσιαστικότατο ρόλο στις με-
τονομασίες των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνοικισμών, σε ένα μεταγενέστερο χρο-
νικό σημείο, ο ιδρυτής της Ελληνικής λαογραφικής επιστήμης Νικόλαος Γ. Πολίτης 
(1852-1921), ο οποίος, τον Μάιο του 1909, ορίστηκε, από τον τότε Υπουργό Εσω-
τερικών Ν. Δ. Λεβίδη, Πρόεδρος της Επιτροπείας «προς μελέτην των τοπωνυμίων 
της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών»14. 
 Την ανακοίνωσή μου ενδιαφέρει λοιπόν η περίπτωση των «Γνωμοδοτήσεων» 
του Ν. Γ. Πολίτη. Είναι άλλωστε ο συντάκτης της «Εισηγητικής Εκθέσεως της Επι-
τροπείας των τοπωνυμίων της Ελλάδος», η οποία πιστεύω ότι αποτελεί ‒ και αυτό 
θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ‒ υπόδειγμα νηφάλιας αντιμετώπισης ενός τόσο 
σύνθετου και δυσχερούς προβλήματος15. 

 
11 Βλ. σχετικά Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό	διάγραμμα	των	δήμων	της	Ελλάδος	1833‐1912, Αθήνα 

1994, σ. 64. 
12 Ελευθέριος Σκιαδάς, ό.π., σ. 68. 
13 Βλ. και Ν. Γ. Πολίτης, «Τοπωνυμικά», Λαογραφία, 4 (1912-1913), σ. 573. 
14 Βλ. [Ν. Γ. Πολίτης], «Ανακοινώσεις ‒ Αγγέλματα: Επιτροπεία των τοπωνυμίων της Ελλάδος», Λα-

ογραφία, 1 (1909), σ. 422. 
 Τα άλλα μέλη της Επιτροπείας ήσαν οι Σπυρίδων Λάμπρος, Γεώργιος Χατζηδάκις, Γρηγόριος Βερ-

ναρδάκης, Χρίστος Τσούντας, Παν. Καββαδίας, Κ. Παπαμιχαλόπουλος, Δημ. Καμπούρογλους, Α-
ριστ. Βαμπάς, Κ. Στέφανος, Γεώργιος Σωτηριάδης, Μ. Χρυσοχόος, Κωνστ. Ράδος και Γ. Χωματια-
νός. (Λαογραφία, 1 (1909), σ. 425). Βλ. επίσης Δίκαιος Β. Βαγιακάκος, «Σχεδιάσματα περί των 
τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962», Αθηνά, 66 (1962), σ. 307-
308. 

15 Βλ. σχετικά με τις μετονομασίες δημοσιεύματα του Ν. Γ. Πολίτης: α) «Τα ονόματα των δήμων», 
Επετηρίς του Παρνασσού, 3 (1899), σ. 54-80 (=Λαογραφικά	Σύμμεικτα, τόμ. Α', Εν Αθήναις 1920, 
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 Ο Πολίτης στην αρχή της Έκθεσης γράφει: «Εις το τοπωνυμικόν της Ελλάδος 
πολλά και παντοειδή έχουσιν εισχωρήση κατά τον μακραίωνα ιστορικόν βίον του 
Έθνους, ξενικά στοιχεία, εκτοπίσαντα τα παλαιότερα ελληνικά ονόματα. Αι δε 
τοιαύται μετονομασίαι, προελθούσαι μεν εξ ιστορικών λόγων, αλλ’ υπολαμβανόμε-
ναι ουχί πάντοτε ορθώς ως τα περιλειπόμενα μαρτύρια εθνικών συμφορών και τα-
πεινώσεων, προσέκρουον εις το φιλόπατρι συναίσθημα των εκπαιδευτών, οίτινες 
μετά την απόσεισιν του ζυγού της τουρκικής κατακτήσεως έκριναν εύλογον και ε-
πιβαλλομένην, οιονεί συμπλήρωμα της απελευθερώσεως θεωρούντες, και την εξά-
λειψιν παντός ίχνους των προτέρων εθνικών δυσπραγιών. Εις την ορμήν δε ταύτην 
υπείκουσαι και αι Κυβερνήσεις από των πρώτων ετών της συστάσεως του Ελληνι-
κού Βασιλείου πολλήν κατέβαλον σπουδήν προς αντικατάστασιν των νεωτέρων το-
πωνυμίων «προς	ανάστασιν	των	παλαιών	ονομάτων	της	Ελλάδος» ως απεκά-
λουν τότε το έργον τούτο. Όθεν ου μόνον ετέθησαν ονόματα αρχαίων ελληνικών 
πόλεων και χωρίων εις τας διοικητικάς διαιρέσεις του Κράτους, αλλά και πολλών 
πόλεων και κωμών και χωρίων τα νεώτερα ονόματα μεταβλήθησαν συμφώνως 
προς την αρχαίαν γεωγραφίαν της Ελλάδος»16. Και συνεχίζει με την παρατήρηση, 
ότι, παρά τις καλές προθέσεις των πρώτων Κυβερνήσεων, το έργο της μετονομα-
σίας δεν είχε επιτυχία, αφού, σε πολλές περιπτώσεις, τα αρχαία ονόματα που επα-
ναφέρονταν, δεν αποδίδονταν σωστά ή και επικρατούσαν άλλα που είχαν κακώς 
επιλεγεί17. 
 Επισημαίνοντας, από την άλλη μεριά, την απροθυμία του κοινού να δεχθεί 
προτάσεις που είχαν γίνει προηγουμένως, αποφαίνεται: «Αλλ’ όπως μη ατελεσφό-
ρητον αποβή και νέον εγχείρημα μετονομασίας, χρεία πρωτίστως συστηματικής 
επιστημονικής μελέτης προς εξακρίβωσιν της ορθής εκφοράς, του ιστορικού λό-
γου και της σημασίας πασών των φερομένων νυν τοπωνυμίων. Ούτω δε θα δυνη-
θώμεν να προβώμεν εις τας αναγκαίας μεταβολάς των ονομάτων και εις την κοι-
νήν συνήθειαν»18. 

 
σ. 149-170), ‒ β) «Ανακοινώσεις ‒ Αγγέλματα: Επιτροπεία των τοπωνυμίων της Ελλάδος», Λαο-
γραφία, 1 (1909), σ. 422-426, ‒ γ) «Τοπωνυμικά», Λαογραφία, 4 (1912-1913), σ. 570-600, 5 
(1915), σ. 249-308 και 6 (1917-1918), σ. 221-236, ‒ δ) Γνωμοδοτήσεις	περί	μετονομασίας	συνοι‐
κισμών	και	κοινοτήτων, Εν Αθήναις 1920. 

16 Βλ. «Εισηγητική Έκθεσις», Λαογραφία, 1 (1909), σ. 422. 
17 Ό.π. 
18 Ό.π., σ. 423. 




