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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
(13 ΙΟΥΛ- · 12 ΑΥΓ. 1961)

ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡ. Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Είς άπόστασιν μιας καί ημισείας ώρας δι" αυτοκινήτου νοτίως τών 'Ιωαν-
νίνων έπί τών βορείων αντερεισμάτων τού όρους Ξηροβούνι κείνται τά Κ α -
τσανοχώρια'Γ'Αετορράχη', Έλληνικόν (πρώην Λοζέτσι), Κορύ-
τιανη, Κωστήτσι, Καλέντζι, Πλέσια", Πάτερο ν, Πηγάδια (πρώην
Βαλτσιώρα), Νίστορα και Φ ο ρ τ ό σ ι μέ πληθυσμόν εκ 2.400 περίπου κα-
τοίκων, προσωνυμουμένων διά τοΰ έθνικοΰ ονόματος « Κατσάνοι»4.

Εις τάς μικρός καί άνύδρους κατά τό πλείστον κοιλάδας τής περιοχής, σχη-
ματιζόμενος μεταξύ τών βουνών, καί εις τάς κλιτΰς τών ορέων καλλιεργούνται ολί-
γα δημητριακά καί κηπευτικά ε'ίδη, τά όποια δέν έπαρκοΰν ούτε διά τήν έντοπίαν
κατανάλο>σιν. Ή οικονομία τών χα>ρίων τούτων στηρίζεται κυρίως είς τήν οΐκόσι-
τον κτηνοτροφίαν, εις τάς άποδοχάς σημαντικοΰ άριθμοΰ κρατικών υπαλλήλων,
Ικεΐθεν καταγομένων, καί εΐς τά έκ τοϋ έξωτερικοΰ χρηματικά εμβάσματα. Πλησιέ-
στερον οΐκονομικόν κέντρον μετά τοΰ οποίου ευρίσκονται εΐς καθημερινήν έπικοι-
νωνίαν οί Κατσάνοι είναι τά Ιωάννινα.

1 Βλ. περιγραφήν καί περί τής Ιστορίας αυτών εις "Ι. Λαμπρίδου, 'Ηπειρωτικά
μελετήματα, τεΰχ. Δ.' Μαλακασιακά, μέρ. Α', 'Αθήναι 1888.

' Μέ τό όνομα τοΰτο ονομάζονται οί συνοικισμοί Λ ά ζ α ι ν α καί Κοτόρτσι, όλί-
γον απέχοντες αλλήλων.

* Ή έπίσημος ορθογραφία τής λέξεως είναι Πλαίσια. Τό έτυμον τοΰ τοπωνυμίου
ανάγει ό Κ. Α. Μέρτζιος (Ήπειρ. Χρον., It. 9 (1934), σ. 197) εις τήν ρουμανικήν λέξιν pics, ή
όποία, λέγει, σημαίνει τόν φαλακρό ν. Έκ τοΰ χωρίου τούτου λέγεται ότι κατήγετο ή οι-
κογένεια τοΰ διεθνώς γνωστοΰ ποιητοΰ 'Ιωάννου Παπαδιαμαντοποΰλου (Jean More'as). Βλ. τό άρ-
θρον τοΰ Άγγ. Παπακώοτα, «'Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος». Έφημ. «Καθημερινή», 21 Όκ-
τωβρ.1962, άριθ. φ. 15383, ένθα καί βιβλιογραφία.

4 Περί τής προελεύσεως τοΰ ονόματος τών «Κατσάνων» καί τοΰ τοπωνυμίου «Κατσα-
νοχώρια» βλ. 77. Άραβαντινοϋ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τόμ. 2 (1857), σ. 77, P. Tsilef έν
Bulletin du Musée d'Ethnogr. de Sophia, 1 (1929), σ 49, Α. Ί. Γεωργακά, Περί τής κα-
ταγωγής τών Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος αύτών ("Αρχ. Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσσ· Θη-
σαυρό?, τόμ 12 (1945/46), σ. 124 κ.έξ.), Β Παπαγεωργίου έν Ήπειρ. Έστ., έτ· 2 (1953), σ. 211
καί 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', μέρ. Α', 'Αθήναι 1957, σ. ξθ'.
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Τά Κατσανοχώρια, ώς καί τά χωρία τοΰ Ζαγορίου, κατά παλαιοτέρους
χρόνους, λόγω αποδημίας τών κατοίκων των, άνεπτύχθησαν καί προώδευσαν 1 ένω-
ρίτερον άλλων χωρίων τής 'Ηπείρου. Οι Κατσάνοι άπεδήμουν κυρίως χάριν εμπο-
ρίας εις τήν Άκαρνανίαν και Ιδίως είς τάς παραθαλασσίους αύτής πόλεις Άμφι-
λοχίαν, Ζαβέρδαν, Βόνιτσαν, Μύτικαν καί Άστακόν, οπου μάλιστα πολλαί οίκογέ-
νειαι τούτων μονίμως κατίρκησαν, ώς καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος. Σήμερον ευρί-
σκονται είς παρακμήν. Τούς Κατσάνους, διακρινόμενους διά τό έμπορικόν καί
άποταμιευτικόν των πνεύμα, οί κάτοικοι τής λοιπής 'Ηπείρου αποκαλούν σκωπτι-
κώς «Εβραίους». Διά δέ τήν πνευματικήν των εύστροφίαν λέγουν την ευτράπελον
παροιμίαν : « 01 Κατοάνοι εγέλαοαν τόν διάβολο και τόν έβαλαν ατό κολοκνϋ-ϊ* '.

Έκ τών Κατσανοχωρίων τά πολυανθρωπότερα νΰν είναι τό Έλληνικόν
(πρώην Λοζέτσι) καί τό Καλέντζι.

Ή μέχρι τούδε γνωστή εκ Κατσανοχωρίων άπό δημοσιεύματα ή χειρόγραφα
λαογραφική ύλη συνίστατο: α) εΐς μελετάς τοΰ Κ. Δ. ΣτεργιοπόΦλου καί τοΰ Κ. Δ.
Μέβτζιον, άφορώσας εΐς τήν μαντικήν και τά ηπειρωτικά τοπωνύμια, καί β) εΐς
χειρογράφους τινάς συλλογάς άποκειμένας εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής Ακα-
δημίας Αθηνών V

'Έπί τουρκοκρατίας όλα τά Κατσανοχώρια εΐχον σχολεία υπό κληροδοτημά-
των κυρίως συντηρούμενα. Βλ. πλείονα έν Ί. Ααμπρίδον, ενθ' άν.

' Βλ. Χρ. Ί. Σονλην, έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ., τ. 14 (1930), σ. 131.

' βιβλιογραφια :

1. Κ. Δ. Στεργιόπονλος, 'Ηπειρωτικοί μαντεΐαι, Ήπειρ. Χρον., ετ. 7 (1932), σ. 173-212.
[Ένταΰθα δημοσιεύονται σποράδην καί μαντικαίτίνες συνήθειαι έκ τοΰ χωρίου Πάτερον].

2. Τοΰ αύτοΰ, Συμβολή εις τήν ερευναν τών ηπειρωτικών τοπωνυμίων. "Ενθ" άν.,
ετ. 8 (1933), σ. 99-140. ['Εν σελ. 99, 100, 102-104, 104 106, 111-118, 129, 129-131, 131-136 γί-
νεται λόγος περί τών τοπωνυμίων 'Αετορράχη, Καλέντζι, Κορύτιανη, Κ ω -
στήτσι, Πηγάδια, Πλέσια καί Φορτόσι].

3. Κ. Α. Μέρτζιος, Συμβολή είς τήν έρμηνείαν τών ξενικών ηπειρωτικών τοπωνυμίων.
"Ενθ' άν., ετ. 9 (1934), σ. 182-203. ['Εν σελ. 189, 191, 192-194, 197, 197-198, 198-199 εξετά-
ζονται τά τοπωνύμια 'Αετορράχη, Κορύτιανη, Κωστήτσι, Πηγάδια, Πλέ-
σια, Φορτόσι].

4. Λαογραφικόν Άρχεΐον (εφεξής Λ. Α.) άρ. 1422 (Συλλ. Μαρίας Λιονδάχη παρά

Ήπειρωτίδων γυναικών έγκατεσιημένων έν Αθήναις, 1940, σχ. 8ον, σελ. 400). 'Εν σελ. 152-
400 περιλαμβάνεται λαογραφική ΰλη έκ Λοζετσίου (νΰν 'Ελληνικού), καταγραφείσα άπό στό-
ματος τών άδελφών "Ελένης Γκρέστα, ετών 52, καί Παρασκευής Πάπα, έτών 49. [Ή ΰλη αύτη
περιέχει φσματα 123, παιδικά $σματα 13, αινίγματα 7, παροιμίας 46, άράς 18, εύχάς 8, παι-
διάς 9 καί ποικίλας ειδήσεις περί παιδιού, γάμου, τελευτής, λαϊκοΰ δικαίου, δημώδους ιατρι-
κής, μαντικής καί λαϊκής λατρείας].

6. Λ.Α. άρ .1432 (Συλλ. Μαρίας Λιονδάχη παρά Ήπειρωτίδων γυναικών, έγκατεστημένων
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Παρά τόν σχετικόν πλούτον καί τήν αξία ν τής εν λόγω υλης εκρίθη σκόπι-
μος ή όλοκλήρωσις — κατά τό δυνατόν —τής είς τήν περιοχήν ταύτην λαογραφικής
έρεύνης. Πρός τοΰτο ενηργήθη ένταΰθα υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατ' έντο-
λήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (αριθ. άποφ. 42391/10.6.61) μηνιαία αποστολή, ήτις
καί έπραγματοποιήθη δι' εμού άπό τής 13 'Ιουλίου - 12 Αύγούστου. Κέντρα τής
λαογραφικής έργασίας ταύτης υπήρξαν κυρίως τά χωρία Καλέντζι, Πλέσια, Κορύ-
τιανη καί Έλληνικόν (πρώην Λοζέτσι).

Συνελέχθη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις κατεγράφη εις 512 σελίδας, σχήμα-
τος 8ου μεγάλου, καί κατετέθη έν χειρογράφω εΐς τό Λαογραφικόν Άρχείον ΰπ*
αύξ. άριθ. 2382'.

έν 'Αθήναις, 1940, σχ. 80ν, σελ. 400). [Παρά τών 'ιδίων ώς άνω γυναικών ή συλλογεύς κατέ-
γραψε ποικίλην λαογραφικήν ΰλην, ήτοι ςίσματα 47, παιδικά ασματα 5, παραμύθια 1, δίστι-
χα 30, παροιμίας 131, άράς 31, εύχάς τινας, όρκους καί ειδήσεις σχετικός πρός τόν γάμον, τήν
κοινωνικήν όργάνωσιν, τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τόν γεωργικόν βίον, τήν μετεωρο-
λογίαν, τήν τελευτήν καί περί οίκου καί τροφών].

6. A.A. άρ. 1828 (Συλλ. Β. Κανδύλη, Λαογραφικόν ύλικόν έκ τής Κοινότητος «Έλληνι-
κόν Ιωαννίνων», 1953, σχ. 8ον, σελ 20). [Σύντομοι ειδήσεις άναφερόμεναι είς τάς μαγικός καί
δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν μαντική ν, τόν γάμον καί τήν λαϊκήν λατρείαν].

7. Λ.Α. άρ. 1830 ('Ηλία Κολιογιάννη, Τραγούδια τοϋ Πάσχα καί παροιμίαι έν Καλεντζίφ
Ίιοαννίνων, 1953, σχ. 4°·», σελ. 41). ["Ασματα 27, παροιμίαι 146].

8. Λ.Α. άρ. 1837 (Άριστ. Ζήαη, Λαογραφικά στοιχεία έκ τής περιοχής Κατσανοχωρίων
'Ιωαννίνων, 1953, σχ. 8ον, σελ. 18). [Ειδήσεις έκ τοΰ χωρίου Φορτόσι περί κοινωνικής οργα-
νώσεως, γάμου καί τελευτής].

9. Λ.Α. άρ. 1909 (Κ. Φράγγον, Λαογραφικοί σημειώσεις έκ τοΰ χωρίου Νίστορα, 1953,
σχ. 40ν, σελ. 77). [Περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, γεννήσεως, γάμου, τελευτής,
μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, άστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ια-
τρικής καί λαϊκής λατρείας].

10. Λ.Α. άρ. 1913 (Κων)ζίνον Κατσαρή, Λαογραφικοί σημειώσεις έκ Καλεντζίου'Ιωαννί-
νων, 1953, σχ. 4ον, σελ. 92). [Ζητήματα κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδίου,
γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, δημώδους ιατρικής καί
λαϊκής λατρείας].

11. Λ.Α. άρ. 2315 (Κ. Φίλιου, «Τό Καλέντζι». Λαογραφική μελέτη, 1959, σχ. 4ον, σελ. 240).
["Ασματα 192 καί ειδήσεις λαϊκής λατρείας, παιδίου, κοινωνικής οργανώσεως καί τελευτής].

Είς ταΰτα πρέπει νά προστεθή καί ή «Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ» έκ τών χωρίων
Άετορράχης καί Φορτοσίου, άποσταλεϊσα υπό Χ. Χριατογιώργου εις διαγωνισμόν συλλογής
λαογραφικής ύλης (είς μνήμην Γ. 'Αναγνωστοπούλου), προκηρυχθέντα υπό τών «Ήπειρωτ.
Χρονικών». Τήν συλλογήν ταύτην, τήν οποίαν δέν είδον, κρίνει 6 Στίλπ. Π. Κυριακίδης
είς τά «Ήπειρ. Χρονικά», έτ. 12 (1937), σ. 306.

1 Είς τήν έπιτυχίαν τής άποστολής μου ταύτης συνέβαλεν 6 έκ Καλεντζίου δημοδιδά-
σκαλος κ. Κ. Φίλιος, τόν όποιον θερμώς ευχαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης.
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Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει: άσματα 163, παιδικά άσματα 17, παραδόσεις
38, παραμύθια καί εύτραπέλους διηγήσεις 16, αινίγματα 66, παροιμίας 149, κα-
θαρογλωσσήματα 3, περιπαίγματα χωρίων 2, έπωδάς 2, άράς 11, παιδιάς 8 καί
ειδήσεις, άναφερομένας είς τήν λαϊκήν οίκίαν, τήν ένδυμασίαν, τάς τροφάς, τούς
βίους, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν
τελευτήν, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρο-
λογίαν, τήν δημώδη ίατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. Πρός τούτοις εγένετο καί
ήχογράφησις διά τού μαγνητοφώνου τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας τής
μουσικής 66 φσμάτων έπί 4 ταινιών.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης εΐς τόν κατά πα-
ράδοσιν ενταύθα λαϊκόν πολιτισμόν, παρά τά κοινά στοιχεία του μέ τόν λαϊκόν
βίον τών λοιπών ηπειρωτικών περιοχών, παρατηρεί τις έτι καί μορφάς αύτοΰ το-
πικάς, συνδεομένας μέ τήν ίστορίαν τοΰ τόπου καί τάς εΐδικάς συνθήκας τοΰ βίο\'.

Έκ τών συλλεχθέντων ασμάτων σημαντικός σχετικώς άριθμός είναι τά άκρι-
τικά, ώς π.χ. τά άσματα : «τών υιών τοΰ Άνδρονίκου καταποθέντων ύπό στοι-
χειού», «ό Διγενής άκάλεστος στό γάμο», «τής άντρειωμένης λυγερής», «τοΰ μικροΰ
Βλαχόπουλου» κ.ά. Ταύτα άγονται όμοφωνικώς καί χορεύονται εισέτι ύπό τών
Κατσάνων κυρίως κατά τήν τριήμερον έορτήν τοΰ Πάσχα άνευ μουσικών οργάνων
εΐς τό μεσοχώρι ή εϊς τόν περίβολον τών εκκλησιών τών χωρίων. Άξιοσημείωτον
δέ είναι ότι ταΰτα γνωρίζουν και άδουν ού μόνον οί ηλικιωμένοι, άλλά καί οί νεώ-
τεροι τήν ήλικίαν άνδρες καί γυναίκες.

Έκ τών παραλογών εις όλα τά Κατσανοχώρια είναι λίαν διαδεδομέναι αί
εξής: «τοΰ Μαυριανοΰ καί τής άδελφής του», «τής συζύγου βοσκού», «τοΰ γεφυ-
ριού τής "Αρτας», «τής μητρός φονίσσης», «τών άγαπημένων άδελφών καί τής
απίστου συζύγου», «τοΰ νεκρού άδελφοϋ» κ.ά. Τά άσματα ταύτα ςίδονται, ώς καί τά
άκριτικά, όμοφωνικώς ΐδίςι κατά τήν έκτέλεσιν γεωργικών εργασιών, τόν «σκά-
λον» (σκάλισμα τοΰ άραβοσίτου) και τά «νυχτέρια», οπότε γίνεται τό ξεφύλλισμα
τούτου όμαδικώς εις τάς οικίας τών χωρίων.

Τοπικόν χρώμα έ'χουν, δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν, τά άγυρτικά άσματα «τοΰ Λα-
ζάρου». Ταΰτα άδονται ύπό ομάδων παίδων περιερχομένων τάς οικίας κατά τό
Σάββατον τοΰ Αγίου Λαζάρου καί κροτούντων κώδωνας. Συμφώνως πρός τό έθι-
μον ούτοι λαμβάνουν ώς άμοιβήν αύγά, ξηρούς καρπούς καί άλλα «καλούδια»

1 Τό άνάλογον έθιμον είς αλλας περιοχάς τής Ηπείρου βλ. είς τά δημοσιεύματα :
Κ. Διαμαντή, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου στή Νησίστα των Τζουμέρκων, Αιξωνή, ετ. Α'-Β'
(1950/51), α. 137-143, Λ. Β. Οικονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς τά χωρία τής πρφην έπαρ-
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Τά τυποποιημένα μοιρολόγια ένταύθα είναι όλιγώτερα έν συγκρίσει π.χ.
πρός τά πολυάριθμα τών Πραμάντων 1 και τών Χουλιαροχωρίων, άλλά δέν υστερούν
εις ποιητικόν κάλλος έκείνων.

"Ιδια τοπικά χαρακτηριστικά παρατηρεί τις είς τόν χορόν καί τό §σμα ύπό
τό όνομα «Καγκελλάρης», ούτινος παραθέτω τήν μουσικήν καί τό κείμενον κατά
τάς παραλλαγάς έκ Καλεντζίου καί Ελληνικού " μέ μουσικήν καταγραφήν τοΰ κ.
Σπ. Περιστέρη.
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χίας Μαλακασίου της 'Ηπείρου, Έπετηρ. του Λαογραφ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958/59), σ. 317,
βνθα καί βιβλιογραφία.

1 Βλ. Δ. Β. ΟΙκονομίδην, ενθ' άν., σ. 316-317. Βλ. κα'ι 'Ν. Κοσμά, Τά μοιρολόγια τών
Πραμάντων, 'Ελληνικά, τ. 17 (1962), σ 262-273 (=Λαογρ·, τόμ. 19 (1960/61), σ. 366-378).
5 Βλ. Λ. Α. (Ε.Μ.Σ.) άρ. ταιν. 398Αι (Καλέντζι), άρ. ταιν. 401Αί (Έλληνικόν).
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Τέτοιαν ώρα ήταν εψές,
τέτοια και παραπροψές,
στο χορό, που χόρευαν
ό'Α' αγόρια και ξανθά,
5 ν-δλ' αγόρια και ξανθά
και κορίτσ άπάρθενα.
Μέσ στη μέση στο χορό
κάθονταν χρυσός άιτός (διζ)
και τροχάει τα νύχια τον,
10 τα νυχοποδαράκια του.
Στο χορό, πού χόρευαν

δλ' άγόρες και ξανθές (δις)
και κορίτσ άπάρθενα,
κ' είχαν κόκκινες ποδιές,
15 κόκκινες καί παρδαλές,
μία δεν είχε ποδιά,
δεν τήν πιάνουν στο χορό· (δις)
φεύγ'ι πάει στο σπίτι της. (δις)
Πέρασε πραματευτής, (τρίς)
20 πήρε καί αυτή ποδιά·
στο χορό κατέβηκε, (δις)
στό καγκέλλι πιάστηκε, (δις)
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Σάν τήν εϊδ' ό βόβοντας,
Φερμασιες τον έπιασαν, (τρις)
25 ζάλες τον εκούνησαν.

—Που είστε, παλληκάρια μου ; (δίç)
Γλήγορα γλυκό κρασί
και μονοδοσά ρακή,
νά κεράσω το χορό,
δλους άπό δυο 'πό δυο

30

και τήν κορη π αγαπώ.
Καγκελλάρη τοΰ χοροΰ,

35

40

Τό πολύστιχον τούτο ασμα ςίδεται
τήν Τρίτην τής Λαμπρής. «Πιανόμεστε σ
άλλο χρόνο. Τό'χομε γιά καλό» μοΰ έλεγαν.

σύ, που σέρνεις τό χορό, (δις)
κάνε κύκλες τό χορό, (δις)
κάνε διπλοκάγκελλα, (δις)
διπλοκαγκελλίσματα.
Καγκελλάρη τοΰ χοροΰ,
σύ, πού σέρνεις τό χορό, (δις)
σάν κλωνί βασιλικό, (δις)
τραύα, σάσε τό χορό, (δις)
είμαι ξένος και ι9ά ιδώ
και ·&ά πάω νά 'μολογώ κτλ. 1

όμοφωνικώς καί χορεύεται «στα δύο»
αυτόν τό χορό γιά νά εΐμεστε και τόν
«Φέρνομε, ζώνομε με τό χορό τήν εκ-

Είκ. 1. Ό χορός «Καγκελλάρης» εν Καλεντζίφ κατά το Πάσχα.

κλησία κ' επειτα ατό προαύλιο κάνομε τά καγκέλλια ή κύκλες». Ό « καγκελλάρης »
επιχωριάζει καί εις τούς Χουλιαράδες, τό Μιχαλίτσι, τά Πράμαντα καί άλλα ορεινά
χωρία τής 'Ηπείρου, ίδίςι τής περιοχής τών Τζουμέρκων

1 Βλ. Λ.Α. άριθ. 2382, α. 415-418. Πρβλ. και άλλη ν παραλλαγήν, αυτόθι, σ. 195-197.
"Η παραλλαγή έξ Ελληνικού, σ. 509-510.

' Βλ. Κ. Διαμάντη, Τό πανηγύρι τής "Αγ Παρασκευής στα Τζουμέρκα μέ τό χορό
«χαγγελάρι», Αιξωνή, τόμ. Γ' (1953), σ. 63-71. A.B. Οίκονομίδου, ένθ' άν., σ. 318. Βλ. καί Λ.Α·
άριθ. 2375, σ. 1-24. (Συλλ. Γ. Κολιον, Παπαδάτες Πρεβέζης, 1960).
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Έκ τών λαϊκών διηγήσεων ΐδιαιτέραν διάδοσιν παρατηρεί τις είς τάς παοα-
βόσεις, τάς άναφερομένας εις «στοιχειωμένους τόπους», εις τούς οποίους κατά τήν
πίστιν τοΰ λαοΰ «βγαίνουν ήσκιώματα», εις τόν « οίκου gov όφιν », είς «τις Καλότυ-
χες» (Νεράιδες), τούς «θησαυρούς», τόν «Διάβολον» καί τούς «Άγιους». Χαρα-
κτηριστικοί τής τελευταίας κατηγορίας είναι αί περί τοΰ 'Αγίου Χριστοφόρου καί
τής 'Αγίας Μαύρας.

Ό Άγιος Χριστόφορος «γυρίζ' με τό χαλάζ' ατόν κόρφο. "Αν δουλέψουμε
τήν ημέρα τ', θά μας πνίξη μέ τό χαλάζ''»

Τής Αγίας Μαύρας (8 'Οκτωβρίου) «δέν κάνομε χωράφ, γιατί πιστεύομε,
ότι θά πάθουμε ζημιά. "Ενας πήγαινε γιά χωράφ' τς ' Αγιο μαύρας μέ όνο μαϋρα
βόιδα καί τού εϊπ' δ άλλος■ τί, κάνεις χωράφ' σήμερα τς Άιμαύρας; Καί τον είπε:
—"Εχω κ Ιγώ μαύρα βόιδα' καί ψόφ σαν αμέσως τά βόιδα και τά δνό κ' έμ* νε
μέ τή β' κέντρα στό χέρ » ' ,

Άπό τάς καταγραφείσας εκτενεστέρας λαϊκάς διηγήσεις «ό έγγυητής» (σελ.
219-221 τοΰ χ)φ. μου) σχετίζεται πλήρως προς άνάλογον διήγησιν άπαντώσαν
έν τφ «Βιβλίω ίστορικώ» τοΰ Δωροθέου*.

Έμμονήν εΐς τάς πατροπαραδότους συνήθειας, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας
παρατηρεί τις εις όλα τά Κατσανοχώρια παρά τήν συχνήν αύτών επικοινωνίαν μέ
τά 'Ιωάννινα καί άλλα αστικά κέντρα τής Ελλάδος. Φορείς τής παραδόσεως είναι
κυρίως αί γυναίκες, αί όποΐαι σπανιώτατα ξενιτεύονται, εν αντιθέσει πρός τούς άν-
δρας. Ούτω π.χ. πρός θεραπείαν διαφόρων νόσων μεγίστη είναι ένταΰθα ή χρήσις
«μαντζουνιών», ήτοι πρακτικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, διά τήν παρα-
σκευήν τών οποίων χρησιμοποιούνται ποικίλα βότανα, ώς τό μητροχόρτ (πρός θε-
ραπείαν τής μήτρας), σιρκοχόρτ (άρσενικοβότανο, διά τήν γέννησιν άρρένων τέ-
κνων), νενροχόρτ, κοκκαλοχόρτ , σκορπά5', στερφοχόρτ (διά τήν πρόκλησιν στειρώ-
σεως), σονφροχόρτ*, γαλοχόρτ, σπληνοχόρτ, ήμερη θρούμπη, γυόσμα, φιδοχόρτ, λι-
λίτσες, άλίσφακο, άγριορίγανη κ.ά.

"Οταν «σκαλίζ'ν» αϊ γυναίκες «στό χωράφ'», άντί γιά «καλημέρα», ό διαβάτ'ς
πού περνάει λέει: «καλώς τά πολεμάς».

Έκ τών δεισιδαιμόνων συνηθειών τών σχετικών μέ τήν γέννησιν θεωρώ σκό-
πιμον ν' άναφέρω τήν εξής: «Επειδή, ώς λέγουν, οι Καλότυχες βλάπτουν τά μικρά
καί τήν λεχώνα», διά τούτο «βάζουν άπάνω τους θνμιάμα, αλάτι καί τραγόμαλλο

1 Λ. Α. άρ. 2382, σ. 269 (Συλλ. Δ. Β. ΟΙκονομίδον, Κατσανοχώρια, 1961).

* Ένθ- άν.

' Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Λαογρ., τόμ. 19 (1960/61), σ. 17-19, 49-50.
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κ' ένα παλιοταάρχο στή φωτιά νά μνρίζ'. "Ετσι δέν πλησιάζουν οι Καλότυχες·». Έκ
δέ τών μαγικών ενεργειών ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι «ή μπερμπερίτσα» (περ-
περούνα), γινομένη κατά τήν 29rlv 'Ιουνίου πρός πρόκλησιν βροχής : «Στις 29 'Ιου-
νίου όλα τά παιδιά τοϋ χωριοϋ μαζεύονται 'νωρίς και κόβουνε γκούπερνα ή χελιδό-
νες (φυτόν άναρριχώμενον μέ άσπρα λουλούδια) καί μ αυτό μπουμπουλώνουν (τυ-
λίγουν) ενα π*δι και ατούς ώμους του καί στό κεφάλι στήνουν τρεις ρόκες άπό κα-
λαμπόκι καϊ τό λέγουν μπερμπερίτσα. Πηγαίνουν άπό σπίτι σέ σπίτι και τραγουδούν
τό τραγούδ' :

Μπερμπερίτσα περπατεΐ,
τό Θεό παρακαλεί,
γιά νά βρέξη μιά βροχή,
μιά βροχή βασιλική,
5 γιά νά γίνουν τά σιτάρια,
τά σιτάρια, τά κριθάρια,
τοϋ Θεού τά παρασπόρια.
Κύριε έλέησον (τρίς).

Ή νοικοκυρά βγαίνει στήν πόρτα μ' ενα τσ'κάλι νερό (μαστραπά) καί ρεντί-
ζα τήν μπερμπερίτσα· Πολλές νοικοκυρές γιά νά γελάσουν ρίχνουν πολύ νερό, όλο
τό τσ'κάλι μέ τό νιρό κι δίν ν ατά π'διά λίγο βούτ'ρο, λίγ' αυγά, τυρί πρέντζα (αύτό
πον βγαίνει άπό τό βράσιμο τοΰ βαρεμένου ξυνοΰ γάλατος), γκίζα (πού γίνεται άπό
το βρασμένο τυρόγαλο). "Ετσι τά πιδιά μαζεύουν πολλά άπ' αυτά καϊ πηγαίνουν
α' έναν παχιό ήσκιο, τά τηγανίζουν καί τρώγουν. Πολλές φορές μεγαλύτεροι στήν
ήλικία νέοι τους περιμένουν σέ απόκεντρα μέρη καί τούς τά παίρνουν. "Αν τύχη νά
βρέξη τήν ήμέρ' αυτή, ή χαρά τών παιδιών είναι μεγάλη·» *. Σημειωτέον ότι τό έθι-
μον τοΰτο ολίγον κατ* ολίγον τείνει νά έκλειψη.

Έκ τών λατρευτικών εθίμων σημειωτέα τά εξής:

1) Κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων καίουν εις τήν έστίαν ίδιον
ξύλον, λεγόμενον «Κέδρος». Αύτό «τό βάζομε στή φωτιά γιά νά μυρ'κϊ δ τόπος
και λέμε ότι σ' αύτό κρύφ'κε ό Χριστός καί τόν φύλαξι. Τόν κέδρο τόν φέρομε από
τό λόγγο. Άπό πολλά χρόνια.... παίρνομε ένα κλωναράκι άπό τόν κέδρο, τό στολίζομε
μέ βαμπάκι, κεράκια κι Άλλα διάφορα παιγνιδάκια νά λιαγκρίζονν (λάμπουν) τό βράδυ
χής παραμονής τών Χριστουγέννων. Αύτό θέλαμαν νά τό χω με σαράντα μέρες. Τό
'χαμαν γιά καλό τής χρονιάς■ Μετά τίς σαράντα μέρες τό βάναμαν στή φωτιά» . *

1 Λ. Α. άρ. 2382, σ. 36-37. Βλ. ανάλογα έν Μακεδονία είς τήν μελέτην τών G. Ecktrt
καί P.E. Formozis, Regenzauber in Mazedonien, Thessaloniki 1943.

» A.A. άρ. 2382, σ. 63.



398

δημητρ. β. οικονομιδου

2) * Το Σάββατο της πρώτης αποκριάς οι τοομπαναραϊοι μοιράζουν γάλα.
"Ερχονται δλο τό χωριό σύγνεφο καί τό Σάββατο τής δεύτερης αποκριάς καί τους
όίν'ν γάλα» 1.

3) Κατά τήν τελευταίαν Κυριακήν τών άπόκρεων εΐς τό μεσοχώρι ή τήν
πλατεΐαν τοΰ χωρίου γίνεται χορός μετημφιεσμένονν «στα τρία » πέριξ πύρας, λεγο-
μένης « δέπο » 3.

4) Κατά τήν Κυριακήν τών Βαΐων «οί νύφες θά πάν' να φέρουν βάια και
iïà τς βαρούν δ κόσμος στ ν έκκλησά, μόλις άπολάη, και ·&ά φχειοϋνται» *.

5) Κατά τήν εορτήν τών Εΐσοδίων τής Θεοτόκου «και τον Άντριώς» ("Αγίου
'Ανδρέου) «βράζομε καλαμπόκι, σ'τάρ, φασόλια, ρεβίθια, κουκκιά τό 'χομε γιά καλό
και τά λέμε «μπόλια»*.

Είκ. 2. Πομπή τον γάμον με το «μπαϊράκι».

Καί τά γαμήλια έθιμα παρουσιάζουν άξιόλογον ενδιαφέρον διά τήν παλαιό-
τητά των, ΐδίςι τά σχετικά μέ τήν προετοιμασίαν τοΰ γάμου, τήν πομπήν πρός τήν

1 Δ.Α. χφ. άρ., 2382, σ. 265. .

2 "Ενθ' άν., σ. 325 καί 390.

• Ένθ' άν., σ. 391. Βλ. καί Κ. Δ. Κρνατάλλην, έν Έβδομάδι, έτ. 1891, φ. 17, σ. 5. Βλ.
καί Ν. Γ. Πολίτην, έν Λαογρ., τόμ. 6 (1917/18), σ. 237.

4 Λ. Α. άρ. 2382, σ. 406. Πρβλ. περί τούτων Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα
τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957, σ. 30, 32, 40, 41, 42, 66, 77.
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Ικκλησίαν (είκ. 2), τήν ύποδοχήν τής νύμφης εις τήν οίκίαν του γαμβρού κα\ τά
κατά διαφόρους στιγμας άδόμενα γαμήλια ςίσματα.

Έκ τοϋ υλικού βίου τοΰ λαού τοπικής ιδιομορφίας είναι ή λαϊκή κατοικία
και ή ενδυμασία.

Περιορίζομαι ενταύθα μόνον εις τήν περιγραφήν τής αυλόπορτας τής οικίας
τών Κατσανοχωρίων (εΐκ. 3) : Αύτη άπετέλει ίδιαίτερον εξάρτημα τοΰ περιβάλ-
λοντος τό σπίτι μανδροτοίχου τής αυλής, υψηλότερα τούτου, καί εσκεπάζετο υπό
λίθινων πλακών φαιοΰ χρώματος. Εξακολουθεί και τώρα νά κτίζεται, όπως βλέπο-
μεν εις τάς μετά τό 1950 άνοικοδομηθείσας οικίας, αί όποιαι εΐχον πυρποληθή κατά
τόν τελευταϊον πόλεμον- Αυλόπορτα είναι όλόκληρον τό οικοδόμημα διά τοΰ οποίου
εΐσερχόμεθα είς τήν αύλήν τής οικίας. Ή θύρα είναι ξυλίνη, δίφυλλη, καί προστα-
τεύεται έσωθεν (κάθε φύλλο της) άπό έγκαρσίως τοποθετημένα πρός στήριξιν τών
σανίδων σίδερα.

Είκ. 3. «Όζώπορτα* τής οικίας Λογοθέτη εν Καλεντζίφ με χρονολογίαν 1797.

Εισερχόμενοι εις τήν αυλόπορταν συναντώμεν δεξιά καί αριστερή τήν άχυ-
βώνα και τόν ατάβλον τών ζφων (προβάτων, αιγών, αγελάδων, ό'νων, ϊππων).
Αύτη κλείει έσωθεν μέ τήν «σιδερένια κλειδωνιά» καί τήν ξυλίνην «άμπάραν». Τό
κλειδί είναι αρκετά μεγάλο. Ό στάβλος καί ή άχυρώνα αποτελούν δύο μεγάλα δω-
μάτια εκατέρωθεν, ώς ε'ίπομεν, τής «οξώπορτας», ώς συνηθέστερον ονομάζεται ή
αυλόπορτα υπό τών Κατσάνων,
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Ό λαϊκός βίος ενταύθα εις τά γενικά του χαρακτηριστικά διατηρεί τήν πα-
ράδοσιν χωρίς βεβαίως νά παραμένη αμετάβλητος. Ή άλλαγή τών οικονομικών
καί κοινωνικών συνθηκών τού τόπου επιφέρει άναποφεύκτως τήν μεταβολήν τών
λαογραφικών φαινομένων καί τήν είσαγωγήν νέων στοιχείων εις τόν λαϊκόν πολι-
τισμόν. Ούτω παρά τά παλαιά δημώδη άσματα άκούονται καί νεώτερα, αδόμενα
ύπό νέων καί νεανίδων, τά όποια εισήχθησαν έκ τών άστικών κέντρων καί διά
τού ραδιοφώνου.

Εις τήν λαϊκήν ένδυμασίαν παρετήρησα ότι οί νεώτεροι άποφεύγουν «τις
παλιές φορεσιές». 'Επίσης αί περισσότεροι τών οικιών τών Κατσανοχωρίων, πυρ-
ποληθεΐσαι καί κατερειπωθεισαι, ώς εΐπομεν, κατά τόν τελευταΐον πόλεμον, άν<ρ-
κοδομήίϊησαν ύπό τοΰ Κράτους, μετέβαλον δέ κατά πολύ τήν παλαιάν άρχιτεκτο-
νικήν αυτών μορφήν. Ούτω δέν κτίζεται πλέον τό μπρονστι (προστώον) καί ήλλαξε
γενικώτερον καί ή έσωτερική διαρρύθμισις αύτών μετά τής περιβαλλούσης τήν
οίκίαν αυλής.

Ή ζωή τών κατοίκων όσημέραι προσαρμόζεται πρός τάς νέας μορφάς τοΰ
έξωθεν εισαγομένου πολιτισμού, αλλ' ό ρυθμός τών νέων προσανατολισμών, έν
συγκρίσει πρός άλλους τόπους, ίδίρ; τοΰ νησιωτικού Έλληνισμοΰ, είναι βραδύτερος.
Τό πνεύμα τών Κατσάνων διακρίνεται διά τήν συντηρητικότητά του αντιδρών κά-
πως εις τούς νεωτερισμούς. Παρά τοΰτο ή μεταβολή, έστω καί βραδέως, συντε-
λείται, νέα δέ στοιχεία διαδέχονται τάς παλαιοτέρας μορφάς τοΰ βίου.

RÉSUMÉ

Mission folklorique en Épire, région de « Katsanochoria »
(13 juillet - ia août 1961)

par Démètre B. Oeconomidès.

L'auteur expose les résultats de sa mission, concernant l'étude du
folklore de la région épirote dite «Katsanochoria», notamment des villages
Hellinikon, Korytiani, Kalentzi, Plessia, etc.

Dans une brève introduction, il traite de la situation géographique,
de l'état économique et de l'étymologie du nom de cette région. Ensuite il
examine le matériel folklorique; à savoir des chansons «acritiques», qui
célèbrent les exploits de héros byzantins, des ballades et la chanson et danse
caractéristiques, connu sous le nom «Kanghellaris». Il s'occupe également
des traditions populaires, pratiqués par les habitants de la région, relatives
aux lieux hantés, aux trésors et aux Saints. Enfin il mentionne les mœurs
et coutumes concernant la religion populaire, la naissance de l'enfant, le
mariage, l'habitation et les costumes.


