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ντικείµενο αυτής της µελέτης είναι σύγχρονες αφηγήσεις για τα φαντά-

σµατα και εν γένει τα ξωτικά στο νησί της Λέρου
1
. Η εργασία συντάχθη-

κε βάσει επιτόπιας έρευνας κατά την περίοδο 2011- 1014. Ντόπιοι αφηγούνται 

τις εµπειρίες τους από διάφορα είδη στοιχειών κατά την περίοδο από το τέλος 

του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι σήµερα. Ορισµένες αφηγήσεις προέχονται 

από εµπειρίες άλλων (κυρίως των γονέων των αφηγητών), από τις αρχές του 

20
ού

 αιώνα µέχρι σήµερα.  

Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Όλγα Τυρίκου από 

τη Λέρο για τις πληροφορίες που µου έδωσε για τη µελέτη αυτή, καθώς και 

για τη θερµή φιλοξενία της στο σπίτι της στο νησί. Ανεκτίµητη βοήθεια 

µου προσέφερε και η κυρία Πία Σοφία Κόρεν από τη ∆ανία µε σχετικές 

πληροφορίες για τουρίστες από την ∆ανία. 

Στις εν λόγω αφηγήσεις διακρίνουµε διάφορα είδη φαντασµάτων και ξω-

τικών. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι σχετικές µε «ακάθαρτα πνεύµατα»· η 

δεύτερη περιλαµβάνει αφηγήσεις για φαντάσµατα στρατιωτών που σκοτώθη-

καν στις µάχες για την απελευθέρωση του νησιού κατά τον Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Άλλες, πάλι, αφορούν γυναίκες που υπνοβατούν και γι’ αυτό θεω-

ρούνται φαντάσµατα. Στις τελευταίες δεκαετίες κίνητρο για µερικούς τουρί-

στες από την ∆ανία για να έρθουν στη Λέρο είναι η αναζήτηση ασυνήθιστων 

εµπειριών σχετικών µε το «υπερφυσικό» και τα πνεύµατα εν γένει. 
 

Αφηγήσεις για «ακάθαρτα πνεύµατα» 

Στις αφηγήσεις αυτές συναντάµε διάφορα είδη ξωτικών. Κάποια είναι 

στοιχειά που πιάνονται µε τους περαστικούς στον χορό και τους αναγκά-

ζουν να χορεύουν µέχρι να παραλύσουν και να νοµίζουν ότι θα πεθάνουν 

από εξάντληση.  

                                                 
1
 This paper is the result of Project no. 177022: �ational culture of Serbs be-

tween the East and the West, by the Ministry of Education, Science and Techno-

logical  Development of the Republic of Serbia.  
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Το στοιχειό που χορεύει 

«Μια φορά ο πατέρας µου κατέβαινε στο καΐκι, στη θάλασσα. Ήταν 

«άσχηµη ώρα». Λίγο πριν κατέβει, τον έπιασε το στοιχειό και χόρευε, χό-

ρευε µέχρι που τον παράλυσε. Συνήθως οι ψαράδες έχουν µαχαίρι πάνω 

τους. Ο πατέρας µου έκανε ένα κύκλο γύρω του µε το µαχαίρι, κάτω στη 

γη, έµεινε µέσα και έκαµνε τον σταυρό του και έµπηξε το µαχαίρι. Αυτό 

τον έσωσε, τον άφησε το στοιχειό. Τον είχε να πεθάνει από τον χορό!».  

Στην άλλη οµάδα ανήκουν τα ακάθαρτα πνεύµατα που κάποιοι τα έ-

βλεπαν από µακριά (π.χ. µαυράκια, γουρλάκια) ή άκουγαν µόνο τον θόρυ-

βό τους. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται και νεκροί οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί 

ή, κατά την λαϊκή δοξασία, τους «έλειπε κάτι» κι έτσι, µη µπορώντας να 

ησυχάσουν, σηκώνονταν τη νύχτα και τρόµαζαν τους ζωντανούς. 
 

Μαυράκια που γνέφουν και νεκροί που περπατάνε 

«Εκείνα τα χρόνια δούλευαν τη νύχτα για να βγάλουν µεροκάµατο. Ο 

πατέρας µου ταξίδευε, αλλά δεν έβλεπε τίποτα στη θάλασσα. Εδώ στη στε-

ριά είχε “άσχηµες ώρες”. Η “άσχηµη ώρα” είναι τα µεσάνυχτα. Αν ο νε-

κρός δεν ήταν χριστιανός και δεν είχε τα θελήµατα όλα, τη νύχτα σηκώνε-

ται και φωνάζει. Τον εβλέπεις και µπρος σου. Καµιά φορά βλέπεις µια σκιά. 

Έβλεπαν στοιχειάκια, κοντά - µεγαλώναν, µικραίναν ή έβλεπαν µαύρους, 

µαύρα φαντάσµατα. Από µακριά γνέβανε
2
 µαβράκια». 

 

Το γουρλάκι 

«Ένας άλλος ξάδελφός µου ψαράς, πήγε δύο η ώρα στην τράτα και είδε 

ένα γουρλάκι. Όπως πήγαινε αυτός στον δρόµο, το γουρλί πήγε µπρος του. 

Αυτό ήταν µικρό γουρλί, αλλά είχε και στοιχειά που είναι σαν τους νάνους. 

Μια στιγµή αντί το γουρλί άκουσε ντενεκέδες. Μετά πήγαν κι έριξαν αγια-

σµούς εκεί. Ο ξάδελφος εφοβήθη να στρίψει, γιατί κάνουν και σηµάδια αυτά. 

Έβγαλε το µαχαίρι - “να του καρφώσω” - λέει – “µια, να φύγει”. Έκαµνε το 

σταυρό του και λέει “µα δεν λέω το Πάτερ ηµών;” Κι έτσι την γλίτωσε». 

Σε ορισµένες αφηγήσεις, πάλι, εµφανίζονται και πνεύµατα που δεν εί-

ναι κακά, αλλά µοιάζουν περισσότερο µε τους αγίους της χριστιανικής λα-

τρείας. Όµως και σ’ αυτά πολλές φορές δεν είχαν εµπιστοσύνη.  
 

Η γυναίκα µε τα άσπρα 

«Ο άντρας µου, όταν ήταν µικρός, µέναν στην Αγία Παρασκευή. Τα 

παιδιά παίζαν έξω από την εκκλησία µε αυτά τα στρογγυλά µπαλάκια. 

                                                 
2
 Στην τοπική διάλεκτο σηµαίνει «γνέφουν».  
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Στην κοινή είσοδο της εκκλησίας είδαν µια όµορφη ψηλή γυναίκα µέσα στ’ 

άσπρα. Παρασκευή ήταν. Αυτό ήταν θαύµα».   
 

Το µαύρο κρουπί
3
 

«Εκεί στον Παντέλη, η µάνα µου όπως κοιµούνταν µε τον πατέρα µου, 

είδε τη νύχτα έξω από την πόρτα ένα φως να λάµπει, τρία κεριά. Ήταν µε-

σάνυχτα. Μια φωνή τής λέει –“Άννα, βγες αυτήν την ώρα έξω απ’ το πα-

ράθυρό σου, αλλά δεν θα βγάλεις κουβέντα απ’ το στόµα σου, να µη µιλή-

σεις. Θα σκάψεις και θα βρεις θησαυρό”. Το φως άναβε κι έσβηνε. Λέει 

του πατέρα µου - ενώ της είπε η φώνη “µη µιλήσεις” -“Αντώνη, εκεί είναι 

µια πολύ ωραία γυναίκα, κούκλα είναι, µε φώναξε απ’ όξω”. Της λέει εκεί-

νος “κοιµήσου!”. Περνάει καµία ώρα και πάλι της φωνάζει µια φωνή “θα 

χάσεις!”. ∆εν έβγαινε ο πατέρας µου και φοβόταν κι εκείνη. Πέρασε. Την 

άλλη µέρα πάνε να σκάψουν και βρήκαν ένα κρούπι µαύρο - κάρβουνο! 

Μετά σκέφτηκε “αχ, γιατί δεν βγήκα!” Μα ποιος θα έβγαινε; εσύ θα έβγαι-

νες; Ο πατέρας µου δεν την άφηνε. Λέει “µπορεί να είναι καλή αυτή, αλλά 

είναι άσχηµη ώρα”. Το κρουπί το βρήκαν όµως µε στάχτη µέσα. Μέχρι 

που µεγάλωσα το είχαµε στο σπίτι µας». 
 

Φαντάσµατα στρατιωτών 

Μια ξεχωριστή οµάδα αφηγήσεων αφορά τα πνεύµατα νεκρών στρα-

τιωτών που εµφανίζονταν σε σηµεία όπου σκοτώθηκαν πολλοί κατά τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµου. 
 

Στοιχειό νεκρού στρατιώτη 

«Εκείνα τα χρόνια, όταν εδώ ήταν Ιταλοί και Γερµανοί, είχε πολλούς σκο-

τωµένους. Τους αφήναν κάτω, εκεί που σκοτωνόντουσαν, πολλά αίµατα, κόκ-

καλα, όλ’ αυτά. Μετά τον πόλεµο, άλλο ήταν να πας στον δρόµο και να ξέρεις 

- εδώ σκοτώθηκε κάποιος - κάτι θα έχεις, ένα φόβο. Ο αδελφός µου  δούλευε 

µαραγκός. Εκεί στον Παντέλη, στη στροφή,  όταν κατέβαινε στα µισά του 

δρόµου, άκουγε θόρυβο, σαν γκαζοντενεκέδες. Ήταν δεκαεφτά-είκοσι χρονών 

παλικάρι. Άρχισε, λέει, ν’ ανατριχιάζει, κάποιος ήθελε να τον σπρώξει. Ο α-

δελφός µου φορούσε τον σταυρό, δεν θα του ’κανε βλάβη. Άκουγε συνέχεια 

ντενεκέδες. Είδε κάτι σαν ένα µικρό γουρλάκι, στα δεξιά του. Μετά, το γουρ-

λάκι πήγε αριστερά, µετά διέσχισε τον δρόµο µπροστά του - µια δεξιά, µια 

αριστερά. Ήταν το στοιχειό, άσχηµη ώρα. Μόλις µπήκε µέσα στο σπίτι µας, 

έπεσε κάτω. Το µισό του σώµα έπεσε µέσα, και το µισό έξω απ’ την πόρτα. 

                                                 
3
 Στην τοπική διάλεκτο σηµαίνει «πιθάρι».  
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Έτσι τα παπούτσια του -τα οποία ήταν έξω- λειώσαν από την άσχηµη ώρα. 

Ήταν ένας θόρυβος έξω απ’ το σπίτι! Έµεις πάντα είχαµε δίχτυ στην πόρτα. 

Το δίχτυ είναι σταυροί. Μας το ’λεγε “πάντα να φοράτε τον σταυρό κι ένα 

χαϊµαλί”. Βρήκαµε στάχτη έξω. Αυτό ήταν µετά τον πόλεµο, αλλά πριν το ’51. 

Εκεί που µέναµε εµείς, από πίσω, εκεί σκοτώθηκαν πολλοί στο σπίτι µας, α-

κριβώς δίπλα. Άλλοι έµειναν ανάπηροι». 
 

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι αφηγήσεις για τα φαντάσµατα επηρεάζονται 

και από κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες. Προκειµένου να καταλάβουµε για-

τί οι ντόπιοι στη Λέρο µιλάνε για φαντάσµατα στρατιωτών, θα επιστήσου-

µε την προσοχή του αναγνώστη στην ιστορία του νησιού κατά τον Β΄ Πα-

γκόσµιο Πόλεµο.   

Η Λέρος ήταν υπό ιταλική κατοχή από το 1912. Όταν το 1940 η Ιταλία 

µπήκε επίσηµα στο πόλεµο µε την πλευρά της Γερµανίας, το νησί υπέφερε 

φοβερά από τις επιδροµές της βρετανικής αεροπορίας: βοµβαρδίστηκε περισ-

σότερο από οποιοδήποτε άλλο νησί (µετά την Κρήτη)
4
. Στις 8 Σεπτεµβρί-

ου του 1943 η Ιταλία υπέγραψε ανακωχή και πέρασε µε το µέρος των Συµµά-

χων. Όταν βρετανικές ενισχύσεις έφτασαν στη Λέρο και τα υπόλοιπα ∆ωδε-

κάνησα, ο τόπος βοµβαρδιζόταν και πάλι, αυτή τη φορά όµως από τους Γερ-

µανούς, επί 52 ηµέρες. Τελικά το νησί κατελήφθη από τα γερµανικά στρα-

τεύµατα κατά τη Μάχη της Λέρου µε την επιχείρηση «Τυφώνας» («Taifun»), 

µε εναέριες και αµφίβιες εφόδους µεταξύ 12 - 16 Νοεµβρίου του 1943. Το 

πεζικό υποστηριζόταν από τα βοµβαρδιστικά της «Luft-waffe». Το νησί πα-

ρέµεινε, έτσι, υπό γερµανική κατοχή µέχρι και το τέλος του πολέµου. Στη 

διάρκεια των τεσσάρων ηµερών που κράτησε η µάχη της Λέρου, οι Βρετανοί 

είχαν 200 νεκρούς, οι Ιταλοί περίπου 230 και οι Γερµανοί 246. Επίσης υπήρ-

ξαν και 280 τραυµατίες Βρετανοί και 677 Γερµανοί
5
… ∆ηλαδή συνολικά 

περίπου 676 νεκροί και 957 τραυµατίες συν 162 αγνοούµενοι Γερµανοί! 

Τα γεγονότα χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη συλλογική µνήµη, µέχρι ση-

µείου ακόµη και πράγµατα που σχετίζονται απλώς και µόνον µε τη φύση, 

να συνδέονται µέχρι και σήµερα µε τους Γερµανούς. Έτσι, οι ντόπιοι ένα 

είδος ψαριού το λένε «Γερµανό», κι αυτό γιατί εµφανίστηκε µαζί µε τον 

κατακτητή! Το ψάρι λέγεται κανονικά «αγριόσαρπα» και συναντάται κο-

ντά στη στεριά σε λασπώδη µέρη. Είναι κανονικού µεγέθους, περίπου 

                                                 
4
 Peter Schenk, Πόλεµος στο Αιγαίο 1941-1945, 2008. Anthony Rogers, Το ο-

λίσθηµα του Τσίρτσιλ: οι επιχειρήσεις στο Αιγαίο Κως-Λέρος 1943, 2003.  
5
 Ibid. 
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στρογγυλό στην κοιλιά και µε κάποια αγκάθια πάνω του. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον παρουσιάζει το χρώµα του, που είναι σταχτόµαυρο και µε στίγµατα, 

πράγµα που το έκανε να µοιάζει µε τη γερµανική στρατιωτική στολή. Έτυ-

χε, λοιπόν, να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα νερά της Λέρου την περί-

οδο που ήταν υπό τους Γερµανούς. Το πιθανότερο είναι να ανέβηκε από το 

Σουέζ, όταν άνοιξε η διώρυγα. Το ίδιο συνέβη και µε άλλα ψάρια. Οι µετα-

ναστεύσεις συµβαίνουν, καθώς βλέπουµε, συχνά και στη φύση!   

Κατά τον πόλεµο και την κατοχή, παρότι έγιναν µάχες και βοµβαρδι-

σµοί, οι Λέριοι που σκοτώθηκαν ήταν λίγοι. Ωστόσο, χάθηκαν πολλοί, κα-

τόπιν, από βόµβες και νάρκες που έµειναν στο έδαφος. 
 

Υπνοβάτισσες  

Στην προφορική παράδοση της Λέρου υπάρχουν αφηγήσεις για υπνο-

βάτισσες, που θεωρούνται κάτι ανάµεσα σε κανονικές γυναίκες και νεράι-

δες. Οι υπνοβάτισσες έβγαιναν τη νύχτα και περπατούσαν στους έρηµους 

δρόµους του νησιού. Στις αρχές του 20
ού

 αιώνα οι γυναίκες φορούσαν ά-

σπρα µακριά νυχτικά, κι έτσι ντυµένες µπορούσαν να φανούν σε κάποιον 

κουρασµένο ψαρά που γυρνούσε σπίτι τη νύχτα σαν φαντάσµατα. Όµως, 

στους ντόπιους φαινόταν πολύ παράξενο κάποιος να υπνοβατεί και, αδυνα-

τώντας να δώσουν εξήγηση, συνέδεαν το φαινόµενο µε υπερφυσικές δυνά-

µεις. Στις αφηγήσεις για τις υπνοβάτισσες λένε ότι «ξυπνούσαν», δηλαδή 

έβγαιναν από τα σπίτια υπνοβατώντας «στα Σαραντάµερα πριν τα Χρισού-

γεννα» και όχι µόνο περπατούσαν, αλλά και ανάγκαζαν τους ανθρώπους 

που συναντούσαν στο δρόµο να χορεύουν, προσπαθώντας να τους πνίξουν. 

Καµιά φορά αυτές οι υπνοβάτισσες «στρίγκλιζαν», φώναζαν περπατώντας 

«ιιιι». Τέτοιου είδους γυναίκες τις λέγανε και στρίγκλες. Πίστευαν ότι γίνε-

ται στρίγκλα αυτή που γεννήθηκε την ώρα την οποία γεννήθηκε ο Χριστός.  

Ξυπνάνε όταν ακούνε τον κόκορα. Στις οικογένειες όπου ήξεραν ότι 

έχουν κάποια υπνοβάτισσα, έκαναν διάφορες τελετουργίες προφύλαξης, 

για να την εµποδίσουν να βγει έξω. Π.χ., έβαζαν πίσω από την πόρτα δίχτυ 

«για να µετράει <η υπνοβάτισσα> το δίχτυ, να ξηµερώσει, ν’ ακούσει τον 

κόκορα και να ξυπνήσει» ή πολλές φορές έβαζαν ένα δοχείο µε νερό δίπλα 

στο κρεβάτι της για να µπει µέσα και να ξυπνήσει.  

Παραθέτουµε εδώ την αφήγηση της Όλγας Τιρίκου που άκουσε την ι-

στορία αυτή από τον πατέρα της Αντώνιο Καρπαθάκη, γεννηµένο το 1902 

στη Λέρο: «Ο πατέρας µάς τα έλεγε όταν είµασταν µικρά. Εγώ γεννήθηκα 

το ’43, αυτό ήταν πιο πριν. Αυτός έφευγε τη νύχτα να πάει µε το σκάφος στη 

δουλειά του. Βγήκε λοιπόν απ’ το σπίτι και πήγε εκεί απέναντι, που είναι ένα 
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εκκλησάκι, ο Άϊ - Γιώργης. Εκεί στον δρόµο βλέπει µια κοπέλα µε τ’ άσπρα. 

Ήταν η ώρα της. Τον επιάνει απ’ το λαιµό να τον πνίξει. Εκείνη την ώρα τον 

έβαλε να χορεύει. Χόρευε, χόρευε, έτσι λέει, πολύ χόρευε.  Μα λέει ο πατέ-

ρας µου “τι είναι εδώ”; Της έδωσε ένα χαστούκι, της δίνει κι ένα άλλο απ’ 

την άλλη και ξύπνησε. Τον βοήθησε γιατί ήταν στο σταυροδρόµι. Και αφού 

ξύπνησε, η κοπέλα τον αγκάλιασε και τον φίλησε. “Πρέπει να γνωρίσω και 

ποια κόρη είσαι”, της λέει. Του λέει  “Προς Θεού µην το βγάλεις απ’ το στό-

µα σου, µην το συζητήσεις ποια είµαι εγώ”. Λεριά ήταν βέβαια, από πολύ 

καλή οικογένεια. Είχε κι άλλες στη Λέρο. Μια ήταν δασκάλα. Έφευγε τη νύ-

χτα και πολλές φορές τη συναντούσαν στο δρόµο και δεν σε πείραζε».  

Η αντιµετώπιση των γυναικών που υπνοβατούν ως ηµι-υπερφυσικά ό-

ντα εκφράζει την τάση της παραδοσιακής κοινωνίας να στιγµατίζει κάθε 

ασυνήθιστη συµπεριφορά σαν κάτι εξωτικό - µέχρι και ξωτικό!  
 

Ξένοι τουρίστες σε αναζήτηση υπερφυσικών φαινοµένων και πνευµά-

των 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 του 20
ου

 αιώνα έρχονται στη Λέρο 

από τη ∆ανία οργανωµένα γκρουπ τουριστών, που ψάχνουν για «υπερφυ-

σικά φαινόµενα», επικοινωνία µε τα πνεύµατα των νεκρών και παρόµοιες 

ασυνήθιστες εµπειρίες. Τέτοιες αναζητήσεις έχουν σχέση µε το κίνηµα της 

Νέας Εποχής και τον πνευµατισµό. Η λεγόµενη «Νέα Εποχή» είναι απο-

κρυφιστικό κίνηµα, που αναπτύχθηκε στις ∆υτικές χώρες κατά τη δεκαετία 

του 1970
6
. Πολλές από τις ιδέες του κινήµατος αυτού έχουν τις ρίζες τους 

στις πνευµατικές και θρησκευτικές παραδόσεις της ∆ύσης, αλλά και της 

Άπω Ανατολής, αναµεµειγµένες µε σύγχρονες ιδέες από επιστήµες, όπως η 

ψυχολογία και η οικολογία. Πρόκειται για µια εναλλακτική υποκουλτούρα, 

της οποίας οι οπαδοί ενδιαφέρονται για τον διαλογισµό, τη µετενσάρκωση, 

την υγιεινή διατροφή, τους κρυστάλλους, τις «πνευµατικές» εµπειρίες, το 

περιβάλλον, διάφορες ψευδο-επιστήµες, άλυτα µυστήρια, κ.λ.π.
7
 

Πνευµατισµός, µε την ευρεία έννοια, ονοµάζεται το σύνολο των πρα-

κτικών και των µέσων που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την επικοινωνία µε 

το «πνευµατικό βασίλειο», δηλ. µε τις «ψυχές» των νεκρών. Προϋποθέτει 

ότι ένα πνευµατικό µέρος του ανθρώπου επιζεί µετά τον θάνατο του υλικού 

                                                 
6
 Olav Hammer, “New Age Movement”. Dictionary of Gnosis and Western 

Esotericism. Wouter Hanegraaff  (editor). LeidenQ  Bril 2006. p. 855.   
7
 Wouter Hanegraaff, “New Age Religion and Western Culture: Esotericism in 

the Mirror of Secular Thought”. Leiden: Bril 1996, p. 182-188.   



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΖ  ́                                                                  Gordana Blagojević                                           

 893 

σώµατος και µπορεί να επικοινωνεί µε τους ζωντανούς, συνήθως µέσω κά-

ποιου µέντιουµ.
8
 Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η πεποίθηση ότι τα 

πνεύµατα των νεκρών οικούν στον πνευµατικό κόσµο και έχουν την ικανό-

τητα και την τάση να επικοινωνούν µε τους ζωντανούς. Οποιοσδήποτε 

µπορεί να λάβει µηνύµατα από πνεύµατα,  εντούτοις η «επίσηµη» συνά-

ντηση µπορεί να γίνει µόνο µέσω «µέντιουµ», που είναι τα µόνα ικανά να 

παρέχουν και πληροφορίες για τη µεταθανάτια ζωή. Ως άτυπη θρησκευτική 

κίνηση, ο εσωτερισµός άνθισε για µισό αιώνα χωρίς κείµενα ή κάποια επί-

σηµη οργάνωση, αλλά µόνο µέσω «υπνωτιστών», αποκρυφιστικών συνα-

ντήσεων, καθώς και της προσηλυτιστικής δράσης µορφωµένων µέντιουµ
9
. 

Έτσι, ένα νησί σαν τη Λέρο, µε πολλές φυσικές οµορφιές και οικολο-

γικό πλούτο από τη µια πλευρά, αλλά και µε ιστορίες για υπνοβάτισσες, 

στοιχειά και πολλούς σκοτωµένους στον πόλεµο, από την άλλη, φάνηκε 

πολύ ενδιαφέρον σε κάποιους τουρίστες  από τη ∆ανία τους οποίους προ-

σείλκυε η «Νέα Εποχή» και ο εσωτερισµός. 
 

Συµπεράσµατα 

Στη ζωή της τοπικής κοινότητας ο ρόλος αυτών των αφηγήσεων, µε 

την πάροδο του χρόνου, έχει αλλάξει. Ενώ  παλιότερα χρησιµοποιούνταν 

για τον εκφοβισµό άτακτων παιδιών, τη ρύθµιση ορισµένων κοινωνικών 

σχέσεων και τη διασκέδαση, σήµερα αποσκοπούν κυρίως στην προσέλκυ-

ση τουριστών που αναζητούν ασυνήθιστες υπερφυσικές εµπειρίες.  

 

                                                 
8
 Arturo Lanocitta, “Η ιστορία του πνευµατισµού”, Ιστορία εικονογραφηµένη, 

τχ. 65 (Νοέµβριος 1973), σελ. 118-121.  
9
 Ibid.  
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