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Γ
ρ βιβλίο με τις 11 Ηθο 

γραφιες λευκαδίτικες 

της Ανδρομάχης Φίλιττ 

πα Χαριτωνίδου (1891 1969) 

έφερε στο λευκαδιτικο πολιτι 

σμικο καλοκαίρι μια άγνωστη 

λογοτεχνική ψωνη του Μέσο 

πολέμου: Η Λευκαδιτισσα 

Αρσακειαδα δασκάλα αναπαρι 

στα λογοτεχνικά τη Λευκάδα 

των παιδικών και των νεανικών 

της χρόνων, του τέλους του 

19ου και των αρχών του 20ού 

αιώνα. Μιλάμε με τον Τριαντά

φυλλο Ε. Σκλαβενίτη, ιστορικό 

και Διευθυντή Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 

τον Δημήτρη Σπ. Τσερε, φίλο 

λόγο και συγγραφέα και τον 

Βασίλη Φίλιππα, συντάκτη του 

Λεξικού της λευκαδίτικης ντο

πιολαλιάς, τους επιμελητές του 

βιβλίου, που είναι και οι πρώτοι 

μελετητές των Ηθογραφιών. 

Ποια είναι η Ανδρομάχη και τι 

το βιβλίο είναι η πρώτη ερώτη 

ση. 

Τ. Ε. Σκλαβενίτης: Να σας 
ευχαριστήσουμε, αρχ ίζοντας, γ ι ' 

αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε 

να σας μιλήσουμε άλλη μια φορά 

για την πολιτισμική Λευκάδα την 

ώρα που κορυφώνονται οι εκδηλώ 

σεις των Γιορτών Λόγου και Τέχνης 

και αρχ ίζε ι το 15ο Συμπόσιο της 

Εταιρείας Λευκαδικών Μ ε λ ε τ ώ ν : 

Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής 

ιστορίας: για τρεις μέρες (18 20 

Αυγούστου) στο Πνευματικό Κέντρο 

του Δήμου Λευκάδας (που συνδιορ 

γανώνει το Συμπόσιο μαζί με τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) 13 ερευ 

νητριες και ερευνητές θα παρουσία 

σουν τ ις ανακοινώσεις τους για 

θέματα ιστορίας της οθωμανοκρα 

τούμενης Λευκάδας (1479 1684) 

Ηθογραφίες > « 

μια άγνωστη πτυχή του ) 
άλλα και της εποχής της Βένετο 

κρατίας (1684 1797) και της Αγγλο 

κρατίας (1810 1864). ενώ δύο ανα 

κο ινωσεις θα δ ι ε ρ ε υ ν ή σ ο υ ν τ ις 

λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της 

ζωής των ανθρώπων της πόλης της 

Λευκάδας απο το τέλος του 19ου 

ως το τέλος του 20ού αιώνα: κείμε 

να αστικής λαογραφίας, διηγήματα 

αγροτικής και αστικής ηθογραφίας 

και σατιρικά κείμενα που αντικατο 

πτρίζουν τη λευκαδίτικη αστική ζωή 

και τους ανθρώπους της. Στο 

Συμπόσιο θα παρουσιαστεί και το 

βιβλίο της Ανδρομάχης Φίλιππα 

Χαριτωνίδου, Ηθογραφίες Λευκαδί 

τικες. με 294 σελίδες, που επιμελή 

θηκαμε και εξέδωσε η ίδια Εται 

ρεία, το οποίο περιέχει 11 ηθογρα 

φίες και πλούσια επιλεγόμενα με 

τρεις μελέτες για τη συγγραφέα και 

το έργο της, οι οποίες αναδεικνύ 

ουν τις Ηθογραφίες ως απρόσμενα 

λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ά πεζά κ ε ί μ ε ν α του 

Μεσοπολέμου (δημοσιεύτηκαν από 

το 1928 ως το 1936) στο πλαίσιο 

της εποχής της και της εξέλιξης της 

λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς στη Λ ε υ κ ά δ α , στα 

Ιόνια και στην Ελλάδα γενικά, με 

τ ις ι δ ι ο μ ο ρ φ ί ε ς της φωνής του 

γενέθλιου τόπου στην αστική ηθο 

γραφιά, που αναφέρεται στην πόλη 

της Λ ε υ κ ά δ α ς , τη Χωρά. με τ ις 

έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις 

που αναπαριστώνται: η εποχή των 

αρχόντων που δύει, των εμποροκτη 

ματιών που ακμάζουν και των λαι 

κών στρωμάτων που ανεβαίνουν. Ο 

πραγματολογικός και λαογραφικός 

υπομνηματισμός και το Λεξιλόγιο 

της ντοπιολαλιάς βοηθούν τον ανα 

γνωστή στην κατανόηση των Ηθο 

γραφιων με τ ις φ ι γ ο ύ ρ ε ς των 

παρακμιακων στοιχείων της άρχο 

ντικης τάξης, τις παρεκτροπές στη 

συμπεριφορά των λαικων στρώμα 

των και τους ανθρώπους του ενερ 

γητικού και του παθητικού κοινωνι 

κου περιθωρίου της επαρχιακής 

αστικής καθημερινότητας. 

Η σ υ γ γ ρ α φ έ α ς μας γ ε ν ν ή θ η κ ε 

στη Λευκάδα, οπού φοίτησε στη 

δ η μ ο τ ι κ ή και μέση ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Σπούδασε στο Αρσάκειο Αθηνών 

(1910 1913) και πήρε δίπλωμα πρω 

τοβαθμιας δασκάλας με ά ρ ι σ τ α . 

Παντρεύτηκε το 1920 τον Χαρίτωνα 

Χαριτωνίδη, καθηγητή της κλασσι 

κής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (1926 1940) και ακα 

δημαικό (1946) και ανάθρεψε δυο 

παιδιά. Δημοσίευσε δυο νουβέλες 

στο βιβλίο Η Μαννούλα. Γράμματα 

για τα παιδιά (Θεσσαλονίκη 1929) 

και άφησε ανέκδοτο το Κοντά στο 

τέλμα. Μυθιστόρημα για παίδια, στα 

οποία κυριαρχεί ο λόγος του διδα 

κτ ισμού και της δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή ς 

φιλανθρωπίας, σε αντιστοιχία με τις 

κοινωνικές της πεποιθήσεις και προ 

σπάθειες, ενώ στις Η θ ο γ ρ α φ ί ε ς 

λευκαδίτ ικες ψυχογραφεί ανθρώ 

πους και ομάδες, κρ ίνε ι , κάποτε 

ειρωνεύεται, σπάνια υμνεί και δεν 

ωραιοποιεί ελέγχοντας τη νοσταλ 

για της για το γ ε ν έ θ λ ι ο τόπο, 

παρουσιάζοντας ν α τ ο υ ρ α λ ι σ τ ι κ ά 

την κοινωνία του, τις συμπεριφορές 

και τις ιδιαιτερότητες τους. 

Λ. Τσερές, Β. Φίλιππος, Τ. Σκλαβενίτης (από αριστερά) 

Πρόκειται λοιπόν για ηθογραφικά 

διηγήματα, κάτι σαν φολκλόρ, η 

έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες; 

Δ. Σπ. Τ σ ε ρ έ ς : Ας το ξεκαθα 

ρίσουμε ότι η Ανδρομάχη γράφει 

λογοτεχνία Αυτό. αρνητικά διάβα 

σμενο. σημαίνει οτι δεν θέλει να 

είναι μια απλή ηθογραφος με την 

προστιθέμενη στον ορο αρνητική 

απόχρωση του φ ο λ κ λ ό ρ και της 

γραφικότητας. Οι ηθογραφικές και 

λαογραφικές «ανησυχίες» της απο 

τελούν παραμέτρους της λογοτε 

χνικής της βούλησης, στην οποία 

υποτάσσονται ως θεραπαινίδες της. 

έστω και ως θεραπαινίδες πολυτε 

λείας. Π.χ. η χρήση που κάνει στο 

λ α ο γ ρ α φ ι κ ό γλωσσικό υλικό της 

κινείται σταθερά εντός του πλαισι 

ου του λογοτεχνικώς αποδεκτού: η 

εκφορά του απο τα χείλη των λόγο 

τεχνικών προσώπων της ταιριάζει 

με το χαρακτήρα τους και τα κοινω 

νικά τους χαρακτηριστικά. Το ίδιο 

κάνει και στη χρήση των άλλων, 

αστικών κατά βάση, λαογραφικών 

στοιχείων: τα ενσωματώνει, δεν τα 

βιάζει να χωρέσουν ως κοσμητικά 

απλώς του θέματος της αλλά οχι 

και ως οργανικά του στοιχεία. 

Ποια είναι η λογοτεχνική της βου 

ληση; Υπερβαίνοντας την ηθογρα 

φική αναπαράσταση της λευκαδικης 

α σ τ ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς του 

τέλους του 19ου αιώνα και των δύο 

πρώτων δεκαετιών του 20ου που 

είναι τα χρόνια της πτώσης της λευ 

καδικής τσιβιλ ιτάς να δει και να 

εκφράσει λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ά , χωρίς τις 

ωραιοποιήσεις που εκβιάζει η μνήμη 

του γενέθλιου τόπου και της παίδι 

κής ηλικίας, πώς αντανακλάται αυτή 

η πτώση, και γεν ικά η εξωτερική 

πραγματικότητα, στις ψυχές των 

ανθρώπων, που ζουν στη Λευκάδα 

σ' αυτό το σταυροδρόμι της ιστό 

ρίας. Η ψυχογραφία λοιπόν αντί του 

φολκλόρ και ο νατουραλισμός αντί 

της εξιδανίκευσης. Και στην προ 

σπαθειά της αυτή έχει πολλές ευτυ 

χισμενες στιγμές. 

Οι Ηθογραφίες έγιναν λευκαδίτι 

κες χάρη στην προσπάθεια της συγ 

γραφέως να αναπαραστήσει τον 

λευκαδιτικο αστικό χώρο και την 

κοινωνία του. Η ματιά της συγγρα

φέως είναι μερική η συνολική; 

Β. ΦίλίΤΤΤΤας: Η πόλη της Λευ 

κάδας είναι για τη συγγραφέα μας ο 

μεγάλος καμβάς πάνω στον οποίο 
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\ευκαδίτικες», 
ευκαδίτικου πολιτισμού 
αποτυπώνονται η δράση και οι ιστό 

ριες των λογοτεχνικών της πρόσω 

πων. Ο καμβάς αυτός της προσεφε 

ρε τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

λογοτεχνία εδραζόμενη τόσο στις 

προσωπικές αναμνήσεις οσο και 

στην ιστορία και τη λαογραφία της 

γενέθλιας πόλης και των συμπερι 

φορών των κατοίκων της. Τα διηγή 

ματα της αποτελούν κιβωτό μνήμης 

της πόλης, μνήμη συνοικιών, τόπο 

θεσιών. εκκλησιών, οικοδομημάτων 

που δεν υπάρχουν πια. διαδρομών 

στον αστικό χάρτη, μα πάνω απ' 

ολα μνήμη των συμπεριφορών και 

των ιδ ιαιτεροτήτων. Η ματιά της 

βέβαια φωτίζει μερικά την ιστορία 

και τις συμπεριφορές. Δεν θα μπο 

ρούσε έξαλλου να γίνει αλλιώς. Η 

συγγραφέας δεν γράφει την ιστό 

pia της πόλης ούτε κάνει λαογραφι 

κη η κοινωνιολογική μελέτη. Η ίδια 

υπήρξε ολιγογράφος και η συγγρα 

φικη της καριέρα ανακόπηκε απότο 

μα πριν ξετυλίξει όλο της το ταλε 

ντο. αφήνοντας μας πιθανόν φτω 

χότερους και στο θέμα που μας 

αφορά. Στις ιστορίες της δεν ακου 

μπά πολλές συνήθειες και λαϊκά 

έθιμα, δεν ασχολείται με τα αστικά 

επαγγέλματα και τη θέση τους στον 

κοινωνικό ιστό αλλά ούτε και με πιο 

σημαντικά, όπως τη φτώχεια, την 

τ ο κ ο γ λ υ φ ί α , τ ις α σ θ έ ν ε ι ε ς (με 

πρώτη την ελονοσία), τις κοινωνι 

κες συμπεριφορές των μπουρανέ 

λων κ ο κ . Δεν εμβαθύνει επίσης 

για να ονοματίσει έστω τις ρίζες 

της κοινωνικής αδικίας, της κοινω 

νικής κινητικότητας αλλά και των 

πολυποίκιλων εκφράσεων των τάξε 

ων (αρχόντων, αστών και ποπολά 

ρων) που έρχονται από το βενετικό 

παρελθόν του νησιού. Τα τελευταία 

βέβαια δεν αναιρούν την προσφορά 

της. 

Μπορεί να επικοινωνήσει με αυτή 

τη λογοτεχνία ο σύγχρονος ava 

γνώστης και να τη χαρεί; 

Δ . Σ π . Τ σ ε ρ έ ς : Για τους 

συντοπίτες αναγνώστες της, και 

κυρίως τους α σ τ ο ύ ς με αστ ική 

οικογενειακή παράδοση, η εντόπιο 

τητα των υποθέσεων της αποτελεί 

από μονή της στοιχείο έλξης. Μέσα 

από τα διηγήματα της Ανδρομάχης 

με μικρές κινήσεις της μνήμης ava 

δυονται τα παλιότερα στρώματα 

της πόλης, τα επάλληλα στρώματα 

της συλλογικής μνήμης, όπως από 

παλιό παλίμψηστο και πρώτα οι 

«τόποι»: Η κεντρική πλατεία με τη 

Φιλαρμονική να παίζει το «Μπο 

σκέττο» και τα αρχοντικά που βρι 

σκόταν στον εφαπτόμενο δρόμο 

του οι βρύσες της κεντρικής αγο 

ρας οι εκκλησίες με τις κοντραδες 

τους. ο Μάρκας, η Ντουγάνα. τα 

πεζούλια του δρόμου του Κάστρου, 

η Καινούργια Χώρα, και άλλα μικρά 

σήματα του οικείου χώρου. Υστερα 

οι άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες, η 

αναζήτηση των πραγματικών προ 

σώπων κάτω απο τα λογοτεχνικά 

προσωπεία, η ομιλία τους. οι ενδυ 

μασιές τους. η καθημερινή τους 

ζωή, τα πάθη τους. οι μικροκακίες 

τους και τα τραγούδια τους. 

Από μόνη της βέβαια η εντόπιο 

τητα δεν μπορεί να βαστάξει όλο το 

βάρος της λογοτεχνικής απαίτησης 

και να ικανοποιήσει τον μη Λευκά 

διο αναγνώστη: το τελικό ζητούμε 

νο είναι το κείμενο να εγκαταστή 

σει πειστικά το δικό του αυτόνομο 

σύμπαν, που να ενεργοποιεί την 

ευαισθησία μας, χωρίς αλλότρια 

εξωλογοτεχν ικά στηρίγματα. Και 

νομίζω οτι η Ανδρομάχη, έχοντας 

εγκαταστήσει το δικό της «λογοτε

χνικό σύμπαν», κερδίζει από την 

εντοπιότητ α ό, τ ι της α ν α λ ο γ ε ί , 

χωρίς να την χρησιμοποιεί ως εξω 

λογοτεχνικό δεκανίκι. Οι Ηθογρα 

φίες της, χάρη κυρίως στην ψυχο 

γραφική της ικανότητα και στην 

ειρωνική της ματιά, υπερβαίνουν το 

τοπικό και χρον ικό πλαίσιο της 

θ ε μ α τ ι κ ή ς τους α ν α φ ο ρ ά ς και 

έχουν να παρουσιάσουν δείγματα 

εξαιρετικής λογοτεχνίας όπως «Ο 

Γιεπ», «Το Τριτσεντο» και «Το Φί · 

κο κο», που στέκονται επάξια δίπλα 

σε κείμενα πολλών γνωστών συγ 

χρονών της συγγραφέων χωρίς να 

έχουν ανάγκη τη μεροληψία του 

συντοπίτη. 

Τελευταίο και ευκολότερο, 

φαντάζομαι, ερώτημα: Πόσο θα 

κερδίσουν οι λευκαδίτικες σπουδές 

και τελικά η αυτογνωσία του Λευ 

καδίτη από αυτό το βιβλίο; 

Β. ΦίλίΤΤΤΤας: Το αναφέραμε 

και παραπάνω: η συγγραφέας δεν 

συγγράφει ιστορία ούτε λαογραφία 

Τα διηγήματα της. όμως. έρχονται 

να επιβεβαιώσουν τα γραπτά και 

την έρευνα αλλά αποτελούν και 

πεδίο της τελευταίας. Είναι σήμα 

ντική πηγή για τη λαογραφία και τη 

χωροταΕία της προπολεμικής 

πόλης, τον πολιτισμό και τις συμπε 

ριφορές Αντλούμε πληροφορίες 

για τις συνοικίες και τις εκκλησίες, 

τους τόπους περίπατου, την Αγορά 

Παζάρι και για τόπους σβησμένους 

από το χάρτη και σχεδόν απο τη 

μνήμη (Λέσχη «Ομόνοια», καθολική 

εκκλησία. «Μποσκετο». «Μάρκας» 

κ.ά.). Πληροφορίες επίσης για τη 

μουσική των τάξεων του άστεως 

και τη σημαντικότητα της Φιλαρμο 

νικής. για το ιδίωμα της πόλης, για 

τη γυναικεία φορεσιά των ανώτε 

ρων τάξεων άλλα και για λαογραφι 

κά στοιχεία όπως αυτά που αφο 

ρουν τη μαγγανεία, τα έθιμα θανής 

και του γάμου, μα πάνω απ' ολα το 

αγιομαυρίτικο πείραγμα δούλεμα 

που ασκούνταν από τους αγυιόπαι 

δες κονσόλους και τους μπουρανέ 

λους της αγοράς, τους τρόπους 

έκφρασης του και τους στόχους 

του. Επίσης απ' αυτά αναδύονται η 

«ιδεολογία» της πόλης, η κοινωνική 

κινητικότητα, η παρακμή των πάλαι 

ών αριστοκρατικών οικογενειών και 

συνάμα η θέση τους για την τάξη 

του κόσμου και τις νέες εξελίξε ις 

μα και η άνοδος των εμποροκτημα 

τιών καθώς και η δυναμική εμφανι 

ση της μεσαίας τάξης. Με όχημα τα 

διηγήματα ο Λευκαδίτης αναγνω 

στης μπορεί να κάνει παράλληλα 

και ενα ταξίδι αυτογνωσίας -μικρό 

ή μεγάλο ανάλογα με τις θελήσεις 

μέσω της λογοτεχνικής οδού. 

Τ. Ε. Σκλαβεν ίτης: οι Ηθο 
γ ρ α φ ι ε ς λ ε υ κ α δ ί τ ι κ ε ς ε ί ν α ι τα 

μοναδικά λογοτεχνικά πεζά κείμενα 

που αναπαριστούν την αστική Λευ 

καδα. Είχε προηγηθεί ενα διήγημα 

αστικής ηθογραφίας του Νικολάου 

Ι. Σταματελου (1861 1889) και θα 

περάσουν δ ε κ α ε τ ί ε ς μετά την 

Ανδρομάχη για να δημοσιευτούν 

παρόμοια κείμενα. Γνωρίζουμε λοι 

πόν τώρα μια άγνωστη πεζογράφο, 

χ α ι ρ ό μ α σ τ ε τη λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ή της 

δημιουργία και συγχρόνως έχουμε 

μια αναπαράσταση της κοινωνίας 

της πόλης, της οποίας η εγκυροτη 

τα και η ευστοχία αποδεικνύεται, 

όταν συγκριθεί με τη γνώση που 

προκύπτει από τη μελέτη των ιστό 

ρικών πηγών αλλά και των περιγρα 

φών και των αναλύσεων των δήμο 

σιογραφων, λαογράφων και ιστορι 

κών όπως ο Πάνος Κουνιάκης. ο 

Πανταζής Κοντομίχης. ο Δήμος 

Μαλακάσης και ο Πάνος Ροντογιάν 

νης. Οι Λευκαδίτες αποκτήσαμε ένα 

ακόμη όχημα για την αυτογνωσία 

μας με τη χάρη και την εμβέλεια 

της λογοτεχνίας. 

Β.Β. 
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