
Βασιλική Παναγιωτοπούλου εί
ναι φιλόλογος, διδάκτωρ Λαογρα
φίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση της 
ΕΡΤ, με αρμοδιότητες την οργάνωση 
των προγραμμάτων της Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης, τον έλεγχο, την εποπτεία, 
τη φιλολογική επιμέλεια και την έγκριση 
των σεναρίων. Καλεσμένη των ΑΧΕΠΑ 
της Αμερικής παρουσίασε στην τηλεό
ραση της ομογένειας στη Νέα Υόρκη 
εκπομπές με θέματα Λαογραφικά και 
Ιστορικά. Συνέχισε με ομιλίες στα πο
λιτιστικά κέντρα της Αstoria, του Long 
Island, σε ομοσπονδίες των ομογενών, 
στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στην 
Κωνσταντινούπολη.

Έντονα ριζωμένη στην ψυχή του 
ελληνικού λαού, όπως με τόση ευαι
σθησία καθρεφτίζεται στα δημοτικά 
μας τραγούδια, είναι η πίστη ότι οι 
άνθρωποι μετά το θάνατό τους δε 
χάνονται, αλλά μεταμορφώνονται 
σε δέντρα, λουλούδια, ζώα ή που
λιά και η ζωή τους συνεχίζεται.

Ευρύτατα διαδεδομένος τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε όλους τους Βαλ
κανικούς λαούς είναι ο μύθος της 
πικροδάφνης που συνδέεται με το 
στοίχειωμα ανθρώπου στα θεμέλια 
γιοφυριού.

Το νερό στη συνείδηση του λαού 
μας θεωρείται ιερό. Η κατασκευή 
γέφυρας επομένως πάνω απ’ αυ
τό είναι ιεροσυλία και παραβίαση 
του χώρου στον οποίο κατοικούν τα 
στοιχειά του νερού, οι Λάμιες και οι 
Νεράιδες, επιβίωση των Νηρηίδων 
της αρχαιότητας. 

Οι νερένιες λοιπόν υπάρξεις πρέ
πει να εξευμενιστούν με αιματη
ρή θυσία.

Σαρανταπέντε μάστοροι 
κι εξήντα μαθητάδες
γιοφύρι εθεμέλιωναν 
στης Άρτας το ποτάμι.
Ολημερίς το χτίζανε, 
το βράδυ εγκρεμιζόταν…
Μοιρολογούν οι μάστοροι 
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και κλαιν οι μαθητάδες
Αλίμονο στους κόπους μας, 
κρίμα στις δούλεψές μας
Ολημερίς να χτίζουμε, 
το βράδυ να γκρεμιέται…

Πουλάκι εδιάβη 
κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι
Δεν κελαηδούσε σαν πουλί, 
μηδέ σαν χελιδόνι
Μον’ κελαηδούσε κι έλεγε 
μ’ ανθρωπινή λαλίτσα:
- Αν δε στοιχειώσετ’ άνθρωπο, 
γιοφύρι δε στεριώνει
Και μη στοιχειώσετ’ ορφανό, 
μη ξένο, μη διαβάτη,
Παρά του πρωτομάστορα 
την όμορφη γυναίκα
Πόρχετ’ αργά τ’ αποταχύ 
και πάρωρα το γιόμα.

Θεμέλιωμα ανθρώπου χρειάζεται για να 
στεριωθεί το γιοφύρι. Όσο ευγενέστερο είναι 
το θύμα, τόσο ισχυρότερη η ενέργειά του. Η 
ψυχή του έχοντας υπερφυσική δύναμη, όπως 
όλες οι ψυχές που απολυτρώνονται από το σώ-
μα, μπορεί να παίρνει κατά βούληση κάθε εί-
δους μορφές. Γίνεται στοιχειό, προστατεύει 
σαν φρουρός το οικοδόμημα από κινδύνους 
και τιμωρεί όσους επιχειρούν να το βλάψουν.
Μορφές αυτής της δοξασίας αποτελούν όσα 
αναφέρονται σε αρχαίους ελληνικούς μύθους 
και βυζαντινές παραδόσεις για ανθρωποθυσί-
ες κατά τη θεμελίωση μεγάλων έργων.

Αντίστοιχη σκληρή ανθρωποθυσία στην αρ-
χαιότητα είναι η θυσία της βασιλοπούλας των 
Μυκηνών, Ιφιγένειας, στην Αυλίδα. 

Με ένα ύπουλο ψέμα την κάλεσε ο πατέ-
ρας της να την παντρέψει τάχα με τον Αχιλλέα. 
Φτάνοντας η κόρη στον προορισμό της βλέ-

πει το ωραιότερο όνειρο της ζωής της, το γά-
μο της, να γίνεται ερείπια, συντρίμμια, χαλά-
σματα. 

Βρίσκεται αντιμέτωπη με την ωμή πραγμα-
τικότητα. Ο ίδιος ο πατέρας της την αδικοσφά-
ζει ανυμέναιη (ανύπαντρη) 

«Πως εγυρίσαν οι χαρές 
σε πίκρες μιαν ημέρα», 

όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός.

Η θεά Άρτεμις τη μεταμορφώνει σε ελά-
φι και με τη θυσία της η αγνή κόρη στεριώ-
νει τη δόξα του πατέρα της στο μεγάλο έργο 
των Αχαιών, την Τρωϊκή εκστρατεία.

Το αρχαίο αυτό μοτίβο επαναλαμβάνεται 
και στο δημοτικό τραγούδι. 

Ο πρωτομάστορας δε διστάζει να θέσει την 
επαγγελματική του καταξίωση πάνω απ’ το γά-
μο του, πάνω απ’ τη γυναίκα που τον λατρεύ-
ει και διακινδυνεύοντας τη ζωή της κατεβαίνει 
αυτοπροαίρετα στα θεμέλια του γιοφυριού να 
βρει το δαχτυλίδι, τη βέρα (verus-vera-verum 
= αληθινός, αληθινή, αληθινό), το μαγικό αυ-
τό κύκλο που προστατεύει το γάμο της και η 
απώλειά του είναι γρουσουζιά, σημαίνει χω-
ρισμό και θάνατο.

Νάτηνε και ξανάφανε 
από την άσπρη στράτα
Από μακριά τους χαιρετά 
κι από κοντά τους λέει:
Γεια σας χαρά σας μάστοροι 
κι εσείς οι μαθητάδες
Μα, τι έχει ο πρωτομάστορας 
κι είναι βαργωμισμένος;
- Το δαχτυλίδι τού πεσε 
στην πρώτη την καμάρα
Και ποιος να μπει, και ποιος να βγει, 
το δαχτυλίδι νά βρει;

-  Μάστορα μην πικραίνεσαι κι εγώ 
να πα στο φέρω
Εγώ να μπω κι εγώ να βγω 
το δαχτυλίδι να βρω.

Ψάχνει απεγνωσμένα η αρχόντισσα, αλλά 
μάταιος κόπος. Είναι το θύμα της οικτρής πα-
γίδας ενός ψεύτη συζύγου. Ζητάει να την ανε-
βάσουν, γιατί δε βρίσκει τίποτα.

 - Τράβα καλέ μ’ τον άλυσο,
 τράβα την αλυσίδα,
 τι όλο τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες 
δεν ηύρα.

Η τρυφερότητα, το ψυχικό μεγαλείο και η 
ανωτερότητά της έχουν ως τίμημα την ωμό-
τητα και τη στυγνή βία.

Ο ένας πηχάει με το μυστρί 
κι ο άλλος με τον ασβέστη
Πιάνει κι ο πρωτομάστορας 
και ρίχνει μέγα λίθο.

Μια κραυγή οδύνης και σπαρακτικής αγω-
νίας για τη φριχτή προδοσία της αγάπης της 
αντηχεί από τα θεμέλια του γιοφυριού.

- Και ποιος παίρνει την πίκρα μου 
και ποιος την ομορφάδα;

Παγερή σιωπή. Η φύση συγκλονισμένη από 
τo θάψιμο της ομορφιάς στον ανθό της νιό-
της μένει άναυδη. Ξαφνικά, ένα χαμόδεντρο 
στην ακροποταμιά λυγίζει απ’ το μαρτύριο 
που ξετυλίγεται μπροστά του και δειλά-δειλά 
σιγοψυθιρίζει:

- Εγώ παίρνω την πίκρα σου 
κι εγώ την ομορφιά σου

 Κι έγινε η πικροδάφνη. Πικρή απ’ την πλημ-
μύρα του πόνου και όμορφη σαν τη γυναίκα 
του πρωτομάστορα.
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