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Οι σημειώσεις αυτές δεν αποτελούν ολοκληρωμένη γλωσσολογική μελέτη για τα 
ονοματολογικά και ετυμολογικά προβλήματα τα οποία θίγονται στις σύντομες 
αναλύσεις τους σε μια συγκριτική βαλκανιολογική κλίμακα, αλλ ά προκύπτουν 
από τη μακρόχρονη ενασχόληση με θέματα της θεατρολογικής λαογραφίας στον 
ελλ ηνόφωνο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου το συγκεντρωμένο υλικό, 
από αρχεία, ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και επιτόπιες αυτοψίες, απαιτεί κάποιες 
εξηγήσεις, ή έστω απόπειρες εξηγήσεων, σχετικά με τη σημασία των ονομασιών 
δρωμένων, εορτών και μεταμφιέσεων και την προέλευση των λέξεων αυτών, πράγμα 
που είναι συχνά έργο δυσχερές.

ι

Οι εθνογλωσσολογικές μελέτες που ασχολούνται με τη μορφολογία και ετυμολογία 
ονομάτων, ανθρώπων ή αντικειμένων, πράξεων ή καταστάσεων, εορτών ή καθημερι-
νών φαινομένων, ανήκουν αδιαχώριστα στο παραδοσιακό corpus των λαογραφικών 
αναζητήσεων, τόσο στο πλαίσιο μιας εθνότητας όσο και στη συγκριτική διάσταση. 
Ενώ η μορφολογία ονομασιών, οι παραλλ αγές και το εύρος των σημασιολογικών δια-
φοροποιήσεων από περιοχή σε περιοχή προκύπτει από τις καταγραφές της επιτόπιας 
έρευνας, οι ετυμολογήσεις αποτελούν ένα ευαίσθητο εγχείρημα, που προϋποθέτει 
γνώσεις, ψυχραιμία, νηφαλιότητα και αμεροληψία· επειδή οι καταφανείς αποδείξεις 
είναι σπάνιες, τα αποτελέσματα είναι μερικές φορές ευφάνταστα ή και φανταστικά, 
όπως τόνισε ήδη ο Friedrich Hegel στο δεύτερο μέρος των Αισθητικών παραδόσεων.¹ 

1 Έκδ. Moldenhauer – Michel (1970: τόμ. 14, 404).

Ευχαριστώ τους δύο ανώνυμους κριτές της μικρής αυτής μελέτης για τις χρήσιμες υποδείξεις τους.
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Το ότι τα όρια ανάμεσα σε ετυμολογία και παρετυμολογία μερικές φορές είναι ανε-
παίσθητα, σχετίζεται με το γεγονός ότι στην περίπτωση μιας πολύ ευρείας μορφο-
λογίας με πολλ ές παραλλ αγές της ονομασίας και σημαντικές αποκλίσεις από τον 
κυρίαρχο τύπο της λέξης υπεισέρχονται δευτερεύουσες και δευτερογενείς λεκτικές 
ρίζες και θέματα, που δημιουργούν ένα παρακλάδι της συνολικής μορφολογίας της 
και προσελκύουν και παρασύρουν έναν αριθμό ονομαστικών διατυπώσεων προς τη 
μεριά τους. Αναφέρω ως παράδειγμα την περπερούνα, που στην Εύβοια λέγεται πι-
περιά: μέσω του τύπου πιρπιρούνα, πιπιρούνα παρεισφρέει η άσχετη ετυμολογική 
ρίζα πιπεριά στον μορφολογικό ορίζοντα της ονομασίας και συνδέεται σημασιολο-
γικά με το γνωστό έθιμο για την πρόκληση βροχής. Το ίδιο συμβαίνει με τον τύπο 
papaluga και παπαρούδα για το ίδιο έθιμο, που παρασύρει τη μορφολογία του ονόμα-
τος στη λέξη παπαρούνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργούνται διάφορα 
και διαφορετικά έτυμα που αποκεντρώνουν το πεδίο της λεκτικής μορφολογίας και 
δυσχεραίνουν τη δημιουργία ενός ενιαίου ετυμολογικού στέμματος· αν μάλιστα το 
ζήτημα των προτεραιοτήτων και χρονολογιών των πηγών για τους διάφορους τύπους 
παραμένει αβέβαιο και ανοιχτό, η απόφαση κι απόφανση για την ιστορική εξέλι-
ξη της μορφολογίας του τύπου και για τις σημασιολογικές αποχρώσεις του ετύμου 
είναι δύσκολη. Το ελλ ηνικό υλικό, συγκρινόμενο με τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, 
διαθέτει μερικές τέτοιες περιπτώσεις.

ιι

Ξεκινώ τη σύντομη συζήτηση των εθιμικών αγερμών, μεταμφιέσεων και δρωμέ-
νων μέσα στο ελλ ηνικό εορτολόγιο από το καλοκαίρι, και προχωρώ προς τα πίσω, 
προς τον χειμώνα. Το ήδη αναφερόμενο ‘κορίτσι της βροχής’ δείχνει στον ορθόδοξο 
βαλκανικό χώρο μια πολύ ευρεία μορφολογία της ονομασίας, που κινείται σε δύο 
ετυμολογικά επίπεδα: dodola, που εμφανίζεται σποραδικά και στο βορειοελλ αδικό 
χώρο, αλλ ά κυρίως στον νοτιοσλαβικό και την Αλβανία, λέξη που σχετίζεται με εκ-
φωνήματα του refrain του σχετικού τραγουδιού, για την οποία δεν έχει προταθεί 
καμία πειστική ετυμολογία· και περπερούνα, βασικά σε τέσσερις εκδοχές: peperuda, 
παπαρούνα, περπερούνα και πιπεριά: η ονομασία αυτή παρατηρείται στη Ρουμανία, 
τη Βουλγαρία, την Ελλ άδα, σε Βλάχους και Αρωμούνους, σποραδικά και στις τέως 
γιουγκοσλαβικές χώρες, την Αλβανία και τη νότια Ουγγ αρία. Peperuda στα βουλ-
γαρικά είναι η πεταλούδα, και πράγματι σε ορισμένο τύπο του βουλγαρικού παρα-
κλητικού τραγουδιού η peperuda πετάει στον Θεό, για να τον παρακαλέσει για τη 
βροχή·² την παπαρούνα θεώρησε ο Νικόλαος Πολίτης σ’ ένα πρώιμο δημοσίευμά 

2 Puchner (1996: 89–124, κεφ. Regenlitanei und Bittprozession im griechischen Umzugsbrauch 
und ihre balkanischen Querverbindungen).
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του παρετυμολογία,³ ωστόσο εμφανίζεται ως papaluga ήδη στην Περιγραφή της 
Μολδαβίας του Dimitrie Cantemir στις αρχές του 18ου αιώνα (ελλ ηνική μετάφραση 
του χωρίου Puchner 1989: 83) κι ως παπαρούδα σε φαναριώτικο νομοκάνονα του 
1765 του Βουκουρεστίου.⁴ Επειδή ο τύπος αυτός είναι και ο πιο συχνός στη Ρουμανία, 
θα ήταν λογικό η ευρύτερη ύπαρξή του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να συνδεθεί 
με τις κινήσεις των Βλάχων κτηνοτρόφων. Για τον τύπο περπερούνα έχω προτείνει 
από καιρό τα βυζαντινά υπέρπυρα, πέρπερα στην Κρητική λογοτεχνία, το φιλοδώ-
ρημα που λαμβάνουν τα κορίτσια του αγερμού, με την ίδια λογική που πιστεύω 
πως τα ρουγκάτσια προέρχονται από τη ρόγα.⁵ Πιπεριά φαίνεται μια δευτερογενής 
λαϊκή παρετυμολογία, που περιορίζεται γεωγραφικά κυρίως στην Εύβοια και την 
Πελοπόννησο. Οι προσπάθειες εξήγησης για το πώς δημιουργούνται τέτοιες παρε-
τυμολογίες ή δευτερογενείς ετυμολογίες, που βασίζονται στην ομοηχία ή σε συνειρ-
μικές αναλογίες,⁶ αδυνατούν συχνά να δώσουν μια λογικοφανή συσχέτιση, ακριβώς 
επειδή η όλη διαδικασία δεν έχει καμιά σχέση με τον επιστημονικό ή έστω αστικό 
ορθολογισμό.⁷

Λαμπρό παράδειγμα γι’ αυτό είναι ένα άλλ ο έθιμο για την πρόκληση βροχής, 
kalojan ή scalojan, που τελείται στα κεντρικά Βαλκάνια και στη Ρουμανία: ένα πή-
λινο ομοίωμα ενταφιάζεται και θρηνείται από τις γυναίκες και τις νεαρές δίπλα στο 
ποτάμι (δήθεν πέθανε από την ξηρασία), για να ελεήσει ο Θεός τους ανθρώπους 
και να στείλει την ποθητή βροχή. Το όνομα αυτού του ομοιώματος συνδέεται με 
τον Βούλγαρο τσάρο Καλογιάννη (kalojan), όπως τον αναφέρουν οι βυζαντινές πη-
γές, ή και ‘Σκυλογιάννη’ για τη σκληρότητά του (scalojan), τον ιδρυτή της Δεύτερης 
Βουλγαρικής αυτοκρατορίας (1186–1393)⁸ και τον πολιορκητή της Θεσσαλονίκης 1207, 
εκείνον τον ξαπλωμένο στο έδαφος στρατιώτη, που εμφανίζει η εικόνα του Αγίου 
Δημητρίου.⁹ Κανείς μελετητής δεν μπόρεσε να εξηγήσει ώς τώρα πώς έφτασε το όνο-
μα του φοβερού τσάρου, που ηττήθηκε με το θαύμα του Αγίου Δημητρίου, με το πήλι-
νο ομοίωμα, το οποίο, όπως συχνά τέτοια είδωλα, έχει τονισμένα γεννητικά όργανα.¹⁰

Άλλ η περίπτωση είναι το Σάββατο ή η εβδομάδα ‘του ρουσαλιού’ πριν από την 
Πεντηκοστή.¹¹ Τα ρουσάλια συνδέονται τόσο με τις νεράιδες του νοτιοσλαβικού 

3 Politis (1870–1872: 368 εξ.).
4 Έκδ. Zepos (1959: 43).
5 Puchner (1994: 129 εξ.).
6 Puchner (2009a: 301–341).
7 Για το έθιμο βλ. τώρα συστηματικά Puchner (2009b: 167–228, κεφ. Το ‘κορίτσι της βροχής’. 

Η παράκληση για τερματισμό της ανομβρίας στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό).
8 Krumbacher (1897: 1035 εξ. και 1041 εξ.).
9 Kretzenbacher (1983: 36 εξ., 44 εξ. και 56), Kretzenbacher (1991).
10 Puchner (1989: 62 εξ., 281–284).
11 Puchner (2010a: 55–144, κεφ. Η γιορτή των νεκρών και της άνοιξης. Από τα ρωμαϊκά rosalia 

στον μεσαιωνικό ροδισμόν και από τις σλαβικές rusalki στο Σάββατο του ρουσαλιού).
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και ρωσικού χώρου, τις rusalki, όσο και με τις αντίστοιχες ρουμανικές νεράιδες των 
rosaliile, που προκαλούν εκείνες τις αρρώστιες στους παραβάτες των απαγορεύσεων 
της εποχής εκείνης, που θεραπεύουν ύστερα οι călușarii, οι ‘αλογάνθρωποι’, που θε-
ωρούνται συνοδεία των αγίων Θεοδώρων.¹² Ωστόσο με τo όνομα αυτό εμφανίζονται 
και μεταμφιέσεις και αγερμοί, που μαρτυρούνται ήδη από τον Βαλσαμώνα τον 12ο 
αιώνα για τα κεντρικά Βαλκάνια και προέρχονται εν τέλει από τα rosalia, συμπόσια 
των φτωχών στον τάφο του ευεργέτη τους στην αυτοκρατορική Ρώμη.¹³ Η πολύ εν-
διαφέρουσα και περιπεπλεγμένη αυτή η υπόθεση μαρτυρεί έναν άλλ ο κανόνα των 
ονοματολογικών ερευνών σχετικά με τα έθιμα: το ότι ονόματα και πράγματα (το 
σημασιολογικό περιεχόμενο της ονομασίας) μπορεί να ακολουθούν διαφορετικούς 
δρόμους μέσα στην πολιτισμική παράδοση, δηλαδή το ίδιο έθιμο να εμφανίζεται 
με άλλ η ονομασία ή, αντίθετα, το ίδιο όνομα να καλύπτει ένα διαφορετικό, ακόμα 
και άσχετο περιεχόμενο. Οι τρόποι μετάδοσης των ίδιων ονομάτων σε διαφορετικά 
φαινόμενα ή της αλλ αγής περιεχομένου κάτω από την ίδια ονομασία ακολουθούν 
τη συνειρμική σκέψη, την αναλογία ή αντιστοιχία, ή μερικές φορές και καμιά εξι-
χνιάσιμη διαδικασία· κάτι παρόμοιο ισχύει για την ετεροχρονία και τη μετωνυμία.¹⁴

Και φτάσαμε στον κύκλο του Πάσχα. Οι λαζαρίνες ονομάζονται σε όλη την ορ-
θόδοξη Χερσόνησο του Αίμου έτσι (lăzar, lazărul, lazarel, lazarice, lazarki, lazărița 
κτλ.),¹⁵ αλλ ά στις κεντροβαλκανικές περιοχές τα άσματα που τραγουδούν τα κορί-
τσια στον αγερμό τους, που συγκεντρώνουν τα άβαφα ακόμα αυγά, δεν είναι πλέον 
θρησκευτικά και δεν έχουν καμιά σχέση πια με τα βιβλικά γεγονότα της Βηθανίας: 
είναι ανοιξιάτικα, ερωτικά και γαμήλια τραγούδια, όπου ο Λάζαρος αναφέρεται 
απλώς στο refrain, ενώ η κεντρική μορφή του αγερμού, κοπέλα ντυμένη ως νύφη, 
λέγεται buenec.¹⁶ Αντίθετα τα πιο εκτενή κάλαντα του Λαζάρου τα βρίσκουμε στην 
Κύπρο, όπου στη Λάρνακα υπάρχει και η τοπική λατρεία του Αγίου Λαζάρου.¹⁷ Στην 
περίπτωση αυτή βλέπουμε μια αλλ αγή του περιεχομένου της γιορτής κάτω από το 
ίδιο όνομα, ενώ διατηρούνται ορισμένα δομικά στοιχεία της εθιμοτυπίας. Και τα λα-
ζαρόψωμα σε μορφή μικρής μούμιας ή σπαργανωμένου βρέφους μοιράζονται τόσο 
στο νοτιοσλαβικό χώρο όσο και στον αιγαιοπελαγίτικο.¹⁸

12 Kligman (1981).
13 Puchner (1994: 11–95), Puchner (2009c: 47–106, κεφ. Ιm Namen der Rose. Zum Νachleben 

des Rosalienfestes auf der Balkanhalbinsel).
14 Puchner (2009a: 282–300).
15 Puchner (1991: 49).
16 Puchner (2009b: 65–166, κεφ. Lazarus redivivus. Θρησκευτικό τραγούδι και ανοιξιάτικος 

αγερμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη).
17 Βλ. με τη σχετική βιβλιογραφία στον Puchner (2004–2006).
18 Για τη μούμια ως εικονογραφική chiffre για την ψυχή των νεκρών στη βυζαντινή 

εικονογραφία βλ. Puchner (1997: 28 εξ).
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ιιι

Ανάμεσα στο ονοματολογικό υλικό των δρωμένων και μεταμφιέσεων του καρναβα-
λιού ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκυλαραίοι και το όνομα της Καθαρής 
Δευτέρας ως σκυλοδευτέρα, όπου τελείται και το βασάνισμα των σκυλιών.¹⁹ Το όνομα 
του ‘σκύλου’ σχηματίζει ένα δυσεξιχνίαστο σημασιολογικό πεδίο, αν λάβουμε υπό-
ψη 1) και τον θρακικό και κεντροβαλκανικό κιοπέκ-μπέη, τον ‘μπέη των σκυλιών’, 
παραλλ αγή του καλόγερου ή κούκουτου, ο οποίος ‘καλόγερος’ με τη σειρά του δεν 
έχει να κάνει με τον μοναχό – το λογοπαίγνιο εκμεταλλ εύτηκε ήδη ο Βιζυηνός στη 
γνωστή πραγματεία του Οι Καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη (1888)²⁰ – 
αλλ ά με τον Γέρο της Σκύρου, τους ποντιακούς Μωμόγερους, τους μπαμπούγερους 
και κουκούγερους κτλ., και 2) τον κυπριακό Σκύλλ ο βρωμίση, που και τα δύο σύνθετα 
παραστατικά έθιμα τελούνται την ίδια εποχή. Σκυλοκέφαλα δαιμόνια υπάρχουν σε 
όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ο Άγιος Χριστόφορος ‘κυνοκέφαλος’ προσθέτει 
ακόμα ένα μυστήριο στη σημασιολογική αυτή δικτύωση γύρω από το όνομα του 
σκύλου.²¹ Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η 
ερμηνεία, όταν κινείται σε τέτοια συνειρμικά πεδία σημασιολογικών συσχετίσεων, 
που εκ πρώτης όψεως δεν εμφανίζουν καμιά ‘λογική’ εξήγηση.²²

Ανάμεσα στο ονοματολογικό υλικό που παρουσιάζουν οι δωδεκαημερίτικοι αγερ-
μοί, οι σχετικές μεταμφιέσεις και τα παραστατικά δρώμενα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
φανερώνουν τα ρουγκάτσια, ρουγκατσιάρια, ρουγκατσιαραίοι κτλ., τα οποία πιθανώς 
να μην προέρχονται από το βουλγαρικό rogač, ‘το ελάφι’, ή το rog, ‘το κέρατο’, που 
στις ελλ ηνικές μεταμφιέσεις δεν παίζει σχεδόν κανένα σημαντικό ρόλο, αν και έτσι 
λέγονται οι μεταμφιεσμένοι γενικότερα στο νοτιοσλαβικό χώρο, ούτε βέβαια από 
την ιταλική ruga, ή το ηχοποίητο ‘ρούγκου-ρούγκου’ των κουδουνιών, ούτε όμως 
από τους rogationes του δυτικού Μεσαίωνα, αλλ ά πιθανώς από τη βυζαντινή ρόγα, 
τον μισθό, την έκτακτη αμοιβή, που σώζεται ακόμα και στο δημοτικό τραγούδι.²³ 
Όπως και στην περίπτωση της περπερούνας το όνομα του εθίμου συσχετίζεται με 
την εξυπηρέτηση και τις κοινωνικές συναλλ αγές του do ut des, με την αμοιβή και το 
φιλοδώρημα.²⁴

19 Puchner (1997: 151 εξ.).
20 Για την αρχική μορφή του μελετήματος/διηγήματος βλ. τώρα Puchner (2002: 195–242).
21 Kretzenbacher (1968), Kretzenbacher (1975).
22 Puchner (2009c: 591–602, κεφ. ‘Hündisches’ aus griechischer Tradition. Aporien zu einer 

traditionellen Tierquälerei).
23 Puchner (1994: 130 εξ.), Puchner (2010b: 98–178, κεφ. Μυητικές δομές στους εφηβικούς 

αγερμούς του χειμώνα).
24 Puchner (2009c: 107–150, κεφ. Die ‘Rogatsiengesellschaft en’. Th eriomorphe Maskierung und 

adoleszenter Umzugsbrauch in den Kontinentalzonen des Balkanraums).
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Τα δωδεκαήμερα λέγονται και καλικαντζάμερα, οι μεταμφιεσμένοι μερικές φο-
ρές και καλικάντζαροι, κατά τα γνωστά δαιμόνια του Κάτω Κόσμου, που βρίσκονται 
από τα Χριστούγεννα έως τα Θεοφάνια επάνω στη γη και για τη βλαπτική τους 
δράση τελούνται μια ολόκληρη σειρά από προφυλάξεις και αποτρεπτικές μαγικές 
πράξεις. Τόσο η γλωσσική μορφολογία του ονόματος όσο και η εμφάνιση και δρα-
στηριότητά τους, δηλαδή η μορφολογία της σωματικής δυσπλασίας τους,²⁵ παρουσι-
άζουν μια τέτοια ποικιλία, που φαίνεται μεθοδολογικά προτιμητέο να αποσυνδεθεί 
το ονοματολογικό ζήτημα από το δαιμονολογικό ως προς την οπτική εμφάνιση. Οι 
ιδιότητές τους ποικίλλ ουν σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο να βρει κανείς έναν 
κοινό παρονομαστή· μόνο ομαδοποιήσεις ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμά-
των φαίνεται πως είναι εφικτές. Ο πρόεδρος της Ελλ ηνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, 
κ. Οικονομόπουλος, έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, που θα μπορούσε 
να είναι η πηγή έμπνευσης για τη φαντασιακή δημιουργία του δαιμονικού αυτού 
όντος, τη νυχτερίδα που πέφτει από την καμινάδα στη στάχτη της εστίας,²⁶ αλλ ά 
είναι στη φύση όλων αυτών των φαντασιακών πλασμάτων, πως η σωματική τους 
διάπλαση, ακόμα και η δράση τους, είναι ρευστή και ώς ένα βαθμό απροσδιόριστη, 
ακριβώς επειδή αποτελούν αποκυήματα της λαϊκής φαντασίας· ενδεικτικό είναι πως 
τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, ακόμα και οι ιδιότητες της δράσης τους είναι 
αμφίσημα, αλλ οπρόσαλλ α, αντιθετικά, αν συγκρίνει κανείς το τεράστιο υλικό που 
έχει συγκεντρωθεί έως σήμερα και το έχει κωδικοποιήσει πρόσφατα η Καραγιάννη-
Moser.²⁷ Χαρακτηριστική περίπτωση για τη ρευστότητα της όλης οντότητας τέτοιων 
δημιουργημάτων της λαϊκής φαντασίας είναι το παράδειγμα της καλής νεράιδας στα 
βόρεια Βαλκάνια που εμφανίζεται κατά περίπτωση και ως μοχθηρή στρίγκλα κι έχει 
αμφίσημα χαρακτηριστικά.²⁸ Στην περίπτωση των καλικάντζαρων θα μπορούσε να 
προτείνει κανείς και την κατσαρίδα, πριμοδοτώντας την ετυμολογία από τον ‘καλό 
κάνθαρο’, το σκαθάρι.

Σε ειδική μελέτη μου για το θέμα²⁹ καταλήγω στο συμπέρασμα, πως καμιά από 
τις ετυμολογίες που έχουν προταθεί ώς τώρα δεν ικανοποιεί πραγματικά: 1) καλός 
κάνθαρος (ήδη από τον Κοραή), δηλαδή το σκαθάρι, 2) από το καρκά(ν)τζι ‘καμένα’, 
‘ξηρά’ και τη μεγεθυντική κατάληξη -αρος, εξαιτίας της σύνδεσης του δαιμονίου με 

25 Για τη σωματική δυσπλασία των δαιμονικών όντων στη λαϊκή φαντασία βλ. Puchner 
(2009a: 564–572, κεφ. Παραδοσιακή και σύγχρονη δαιμονολογία).

26 Oikonomopulos (1983–1984).
27 Moser-Karagiannis (2005: 263–450, κεφ. Hors d’ici (Οξαποδώ). Les êtres fantastiques et la 

parole dans les légendes populaires grecques. i. Xotika (Anaskelades, Arapides, Chamodrakia 
(Smerdakia, Telonia), Drakoi, Gorgones, Kalikantzaroi, Néraïdes, Stoicheia, Vrachnades). 
A. Le Kalikantzaros), Moser-Karagiannis (2002–2003).

28 Pócs (1989).
29 Puchner (2013: κεφ. Δοκίμιο για τους καλικάντζαρους).
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τη φωτιά, 3) καλίκι (υπόδημα) και άντζα, ‘κνήμη’, μερικές φορές τα δαιμόνια φορούν 
σιδερένια υποδήματα, και 4) καλικοτσάγγ αρος (καλίκι και τσαγκάρης). Δεν πιστεύω, 
σε μια πρώτη φάση και μεθοδολογικά πως η ετυμολογία πρέπει να συνδεθεί με την 
τελείως ρευστή εμφάνιση του δαιμονίου, ακριβώς επειδή πρόκειται για δημιουργή-
ματα του φαντασιακού που από τη φύση τους ποικίλλ ουν. Θα μπορούσε να συνδέσει 
κανείς την αμφισημία τους με την αμφίσημη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι 
στους νεκρούς, αντλώντας από τη φροϋδική θεωρία (στο περίφημο δοκίμιο Totem 
und Tabu). Αλλ ά και αυτά ανήκουν στις speculationes.

Έτσι η όποια ανάλυση με βάση το νέο και πολύ διευρυμένο υλικό θα έπρεπε 
να ξεκινήσει από τη γλωσσική εξέταση της ονοματολογίας. Στην περίπτωση μιας 
τόσο ευρείας μορφολογίας του ονόματος, αναμένεται, όπως τονίσαμε εισαγωγικά, 
να υπάρχουν και ‘δευτερογενείς ρίζες’, δηλαδή δυνατότητες ετυμολόγησης που οδή-
γησαν την πολύ ρευστή μορφολογία του ονόματος σε άλλ η λέξη ή θέμα άσχετο: 
υπάρχει ολόκληρη ομάδα ονομασιών με θέμα τον ‘λυκάνθρωπο’, λυκατζάρια, λυ-
κοκάντζαροι κτλ., μια ονομασία που παραπέμπει όμως σε άλλ ο δαιμονικό ον που 
σχετίζεται με τον βαμπιρισμό.³⁰ Αν συγκρίνουμε τη μορφολογία του ονόματος και με 
τα ρουγκατσιάρια κτλ., γεννιέται η υποψία, μήπως οι αρχικές συλλ αβές καλι-, λυκο-, 
ρουγκ- είναι ανταλλ άξιμα (όπως στην περίπτωση των μωμόγερων, μπαμπόγερων, κα-
λόγερων κτλ.), οπότε και οι αρχικές συλλ αβές καλο-, καλικ-, καρά-, καρ- κτλ. των κα-
λικάντζαρων θα ήταν ανταλλ άξιμα και χωρίς ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο.

Ωστόσο πρέπει να ληφθούν ακόμα υπόψη οι εξής ιστορικές παράμετροι: 
η λέξη δεν εμφανίζεται καθόλου στο Βυζάντιο, αλλά για πρώτη φορά στο De 
Graecorum hodie quorundam opiniationibus του Λέοντος Αλλ ατίου (Αmsterdam 1645), 
όταν περιγράφει το δαιμονολόγιο στη γενέτειρά του, τη Χίο, παραπέμποντας και 
στον βυζαντινό βαβουτσικάριο.³¹ Από εκεί πέρασε και στο λεξικό του Du Cange το 
1688.³² Χαρακτηριστικά κάθε σχετική αναφορά λείπει από τα γραπτά του Μartin 
Crusius έναν αιώνα πιο πριν. Η δεύτερη αναφορά βρίσκεται στο θεατρικό έργο 
Ηρώδης ή η σφαγή των νηπίων (σώζεται ακέφαλο σε χειρόγραφο από τις Κυκλάδες), 
το οποίο χρονολογείται αόριστα κάπου ανάμεσα στα 1650 και το 1750.³³ Το δεύτε-
ρο στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι η λέξη, με ένα πολύ μεγάλο 
μορφολογικό εύρος και δαιμονολογική σημασία, βρίσκεται και στους Αλβανούς, 
το Μαυροβούνι, τη Σερβία, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία κτλ., δηλαδή σε 

30 Burkhart (1989: 65–108, κεφ. Vampirglaube in Südosteuropa).
31 Hartnup (2004). Για το βυζαντινό βαβουτσικάριο στην περιγραφή του Μιχαήλ Ψελλ ού βλ. 

Τί ἐστι Βαβουτζικάριος; στην έκδοση του Σάθα (1876: 571 εξ.) και Gautier (1988) καθώς και 
Greenfi eld (1988).

32 Du Cange (1688: 550–551).
33 Τον πραγματικό τίτλο μας κρύβει η έκπτωση του πρώτου και του τελευταίου φύλου του 

χειρογράφου, που εντοπίστηκε στην ιησουιτική μονή της Σύρου. Βλ. Puchner (1998).
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άλλ ους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πράγμα που θα οδηγούσε στο τουρ-
κικό δαιμόνιο καρακόντζολος, το οποίο υπάρχει επίσης με μεγάλη ποικιλία, τόσο 
γλωσσική όσο και δαιμονολογική ως προς την εμφάνιση και δράση. Η δυσκολία της 
αποδοχής της θεωρίας αυτής έγκειται στο γεγονός πως η λέξη δεν καταγράφεται 
πριν από τον 18ο αιώνα,³⁴ για πρώτη φορά στο Lexicon Arabico-Persico-Τurcicum, 
που εξέδωσε ο F. Mesgnien Meninski το 1771 στη Βιέννη, με τρεις βασικές σημασίες: 
1) terra, continens, 2) niger, 3) simplex, infaustus. Άλλ α παλαιότερα τουρκικά λεξικά 
τονίζουν πως η συλλ αβή kara- δεν σημαίνει μόνο ‘μαύρος’ (Crna-gora, Μαυρο-βούνι) 
αλλ ά και ‘δυνατός’. Στα ελλ ηνικά η αρχική συλλ αβή καρά- είναι καλά εδραιωμένη, 
όπως δείχνει το θέατρο σκιών ή μια ματιά στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μολοντούτο 
η σύνθετη επιχειρηματολογία του μελετήματος αυτού, που περισσότερο θέλει να 
ανοίξει πάλι τη συζήτηση με βάση ένα πολύ ευρύτερο ονοματολογικό υλικό, παρά 
να φτάσει σε τελικά συμπεράσματα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ.

Ελπίζω να έχω δείξει, με τα λίγα αυτά παραδείγματα, πως οι εθνογλωσσολογικές 
μελέτες είναι ιδιαίτερα επίπονες, όταν εκτείνονται σε μια διαγλωσσική διάσταση, 
πράγμα αναγκαίο για το βαλκανικό χώρο και τον ελλ ηνικό λαϊκό πολιτισμό, και ότι 
δεν φτάνουν πάντα σε βέβαια συμπεράσματα. Εντούτοις είναι προτιμότερο να μη 
δώσουν οριστικές λύσεις, αν είναι να καταλήξουν μόνο σε εικασίες που δεν αντέχουν 
τη βάσανο του χρόνου και βαραίνουν χωρίς λόγο τη σχετική βιβλιογραφία. Το ‘δεν 
ξέρω’, ‘δεν είμαι βέβαιος’, ‘προτείνω’ κτλ. δεν δείχνει την αδυναμία ενός μελετητή, 
αλλ ά την ερευνητική του εντιμότητα.
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Onomatological and Etymological Questions on the Ritual 
Masks and Folk Customs of the Greek Festival Calendar
Th ese short notes discuss the specifi c names of the disguise and mask rituals of the Greek 
folk calendar cycle, their probable etymology, and theories elaborated thus far on their ori-
gin. In particular, they discuss the dodola/perperuna-ritual, the rite of kalojan/scalojan, both 
proclaiming the onset of rain, the rituals linked to rosalia (rosaliile, rusalki, neraides), the 
quête procession on Lazarus day, carnival masks and midwinter disguise rituals such as the 
rugatsia and kalikantzaroi.

Keywords 
Greek folk culture, mask and disguises, festivities, names, etymology


