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είς παρακειμένην δε πλάκα «εφαινότανε μόνο τό ποδάρι της Παναγίας, όταν αϋτη
πάτησε πάνω, για νά πάρη τήν εικόνα. 'Ακόμη και σήμερα στο δρόμο φαίνεται τό
ποδάρι τής Παναγίας πάνω στην πέτρα (βλ. είκ. 6). Τότε άποφασίσανε κ έχτί-
σανε τήν Παναγία τήν Καστριανή στο μέρος που βρίσκεται τώρα (χφ,. σ. 311).

Τό ποδάρι τοΰτο τής Παναγίας, δηλαδή τα ίχνη τοΰ ποδός της, επί τής
πλακός εν μέσω til? όδοϋ πρός τήν Καστριανήν (είκ. 6) λέγεται ύπό τού λαού
καί «τσαρούχι τής Παναγίας» (χφ., σ. 311).

Είς τό ύψηλότερον όρος τής νήσου ευρίσκεται ή εκκλησία τοΰ προφήτου
Ηλία. «Ό "Αι Λιάς ε χει τήν εκκλησία τον στο αψηλότερο βουνό" εκεϊ δέν είχανε
οί αθρωποι νερό. Για νά τους άποδείξη τήν πίστι του στο θεό εκτύπησε με τό
δαβρί (=ράβδον) ντου τρεις φορές κ έβγήκε νερό. Άπό τότε χτίζουνε τήν εκ-
κλησία του στο αψηλότερο βουνό.

Έμεϊς εδώ όταν είναι άνοβρία κάνομε λιτανεία εκεί ψηλά στον "Αι Λιά.
Τήν προηγουμένη βραδνά φέρνομε εκεϊ και τήν εικόνα τής Παναγίας τής Καστρια-
νής (χφ., σ. 362).

Τήν πρωίαν τής επομένης ημέρας, ενώ δ κόσμος όλος ευρίσκεται γονυπετής,
γίνεται ή εκφορά έκ τής Εκκλησίας τής εικόνος καί ή περιφορά της γύρω άπό
τόν ναόν, ενώ οί παρευρισκόμενοι εύχονται, νά βρέξη δ Θεός.

Ό Ίω. Ψύλλας (ένθ' άν., σ. 14 κ.έξ.) ύποπτεύει ότι υπάρχει ενταύθα έπι-
βίωσις σχετικής αρχαίας λατρείας. Ό μυθικός Άρισταίος παραδίδεται ότι άνή-
γειρεν έπΐ τής κορυφής ταύτης βωμόν είς τόν Δία Ίκμαϊον είς στιγμάς κινδύνου

Είκ. 5. 'Η Παναγία ή Καατριανή.
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καταστροφής τών κατοίκων εκ τής ξηρασίας καί επέτυχε μέ θυσίας πρός τόν Θεόν
να ύποχωρήση ό καύσων καί πνεύση δροσερός άήρ *, έκτοτε δε συνεχίζετο
κατ' έτος ή τέλεσις τής θυσίας ταύτης.2

'Αξία σημειώσεως έτι είναι ή ύπαρξις έν Κέα τής παραδόσεως περί τοϋ
'Αγίου Κασσιανοϋ, ήτις, ώς γνωστόν, ύπάρχει ευρύτατα διαδεδομένη ιδία είς Ρω-
σίαν' (βλ. Oskar Looritz, Der heilige Kassian und die Schaltjahrelegende,
Helsinki 1954 είς βιβλιοκρισίαν μου έν Λαογρ., τόμ. 16 (1956/57), σ. 317-323
καί σ. 580).

Ή παράδοσις ενταύθα (χφ., σ. 158-159) αναφέρει, ότι «ήτανε ενας δικηγόρος,
πού δεν τόν εδεχότανε οϋτε ή Κόλασι οϋτε ή Παράδεισο. Περνώντας ό δικηγόρος

από τό κελλί τοϋ Άγιου Κασσιανοϋ, ε μπήκε στο κελλί του. Απέξω περνούσανε
διάφορα κάρα φορτωμένα λιβάνι, κεριά, πρόσφορα, λάδι για τόν "Αγιο Νικόλαο.

Ό δικηγόρος ερώτησε τόν "Αγιο Κασσιανό, για ποιόν είναι όλα αυτά τά φορ-
τώματα κ' εκείνος τοϋ 'πε, πώς είναι για τόν "Αγιο Νικόλαο. Τότες τοϋ λέει ό
δικηγόρος : Θά σοϋ κάμω μιαν αναφορά νά τήν πάς ατό Χριστό· κ εκαμε τήν
άναφορά και τήν πήγε στο Χριστό.

Ό Χριστός έζήτηξε αμέσως νά τοϋ φέρουν τόν Άγιο Νικόλαο. Έκάλεσε
τόν Μιχαήλ Αρχάγγελο και τοϋ είπε : Θέλω νά μοϋ φέρης τόν "Αγιο Νικόλαο
αμέσως. "Ετρεξε κ επήγε καί τόν εϋρηκε στήν Μαύρη Θάλασσα, οπου είχε πνιγή
ενα καράβι κ' έκρατοϋσε ενα μικρό παιδί καί τό εσωσε. Πήρε τόν "Αγιο Νικό-

1 Άπολλ. Ροδ., Άργοναυτ. Β' 516 -529.

2 Βλ. καί M. Nilsson, Griechische Feste, Leipzig 1906, σ. 6.

Είκ. 6 Το ποδάρι ιης Παναγίας.
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λαο και τόν πήγε στο Χριστό. Τόν ερώτησε ό Χριστός : Ποϋ ήσουνα, "Αγιε Νι-
κόλαε ; "Ημοννε στή Μαύρη θάλασσα κ έπνίγεντονε ενα καράβι κ έσωσα αυτή
τήν άθώα ψυχή. 'Εσύ Κασσιανέ, τί εκανες άπό τό πρωί ; λέει : Έδιάβαζα στο
κελλί μον. Λέει τον ό Χριστός τοϋ Κασσιανοϋ ; Για τιμωρία σου θά γιόρταζες
κάθε τέσσερα χρόνια».

Έκ τών μεταγενεστέρων χρόνων προέρχονται αί παραδόσεις περί πειρατι-
κών επιδρομών τών Λιάπηδων καί τών καταστροφών άπ' αύτούς (χφ., σ. 61,
64-65, 353). Πειρατικαί έπιδρομαί τών Λιάπηδων άναφέρονται επίσης καί είς
τήν Άστυπάλαιαν

Λιάπηδες έκαλοϋντο κατά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν οί άτακτοι στρατιώ-
ται, οΐτινες παρεδίδοντο εις παντός είδους διαρπαγάς καί αύθαιρεσίας.

Ή Κέα, όπου τό 1825 έγένετο ή συγκέντρωσις 2000 Λιάπηδων πρός τόν
σκοπόν τής προσβολής τών παραλίων τής Συρίας καί ΑΙγύπτου πρός άντιπερι-
σπασμόν τού Ίμβραήμ, όστις κατέστρεφε τήν Πελοπόννησον, υπέστη άνηκούστους
καταστροφάς ύπό τών άτάκτων τούτων στρατιωτών. Τόσον δε φαίνεται ότι
είχε δεινοπαθήσει ό πληθυσμός τής νήσου έκ τών αύθαιρεσιών των, ώστε
έκτοτε ό λαός νά προσδιορίζη γεγονότα μέ τήν φράσιν : «Άπό τόν καιρό
τώ Λιάπηδω»,3 πρός δέ καί παλαιοτέρας παραδόσεις περί ερημώσεων ύπό πει-
ρατών νά άποδώση καί αύτάς είς τούς Λιάπηδες, ώς έπί παραδ. τήν περί τής
τυφλώσεως τών άποβιβασθέντων πειρατών έντός τής μάνδρας διά ριφθέντος είς
τό πρόσωπον αύτών ύπό τού τυροκόμου ζέοντος γάλακτος (χφ., σ. 61).

Πλήν τών διηγήσεων όμως τούτων άπαντούν έτι καί παλαιότεραι, άναφέ-
ρουσαι περί καταστροφών ύπό πειρατών (χφ., σ. 145-47, 351-352).

Σημειωτέα έτι καί ή παράδοσις περί γεροντοκτονίας8 καί τής καταργήσεως
τοϋ θεσμού τούτου ύπό βασιλέως, ότε άπεκαλύφθη εις αύτόν ή έκ τής έμπειρίας
σοφία τών γερόντων (βλ. χφ., σ. 359 καί Ίωάνν. Ψνλλαν, ένθ' άν., σ. 79).

Αί Νεράιδες είς τάς περί αύτών παραδόσεις μέ χαρακτηριστικά όμοια ώς
καί είς άλλους τόπους, ιδία εις τάς νήσους, καλούνται Άνεράϊδες καί Καλές Κυ-
ράδες' (βλ. χφ., σ. 14-16, 166-168, 169, 235, 261, 356, 426).4 Τά δαιμονικά όντα
ταύτα εμφανίζονται κατά τήν μεσημβρίαν (βλ. χφ., σ. 16, 66, 235, 356).

1 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Λαογραφική αποστολή εΐς Άστυπάλαιαν (19 Αύγ. -2 Σεπτ.
1957), Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 9-10 (1955-57), σ. 410-411.

2 Βλ. Ίωάνν. Ψνλλα, ενθ'άν., σ. 254-56.

8 Ή παράδοσις καί άλλαχοΰ βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Λαογραφική άποστολή είς Μήλον
(31 Αύγ.-14 Σεπτ. 1959), Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 292.

4 Βλ. καί Ίωάνν. Ψνλλα, ενθ' άν., σελ. 14 σημ. 2, 214-215, 307-8.
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Παραδόσεις περί υπάρξεως θησαυρών αναφέρονται : είς θέσιν εγγύς τής
πρωτευούσης Κέας (Χώρας) (χφ., σ. 57, 140)' είς τό Φωτειμάρι απέναντι είς τό
Κάστρο τής Χώρας (χφ., σ. 14)' είς τό Μυλοπόταμο (χφ., σ. 144)' εις τΙς Σπόλες
(χφ.,σ. 248) καί είς τήν 'Αργόλα πλησίον τής Φλέας. (χφ. σ. 257).

Είς τά καταγραφέντα καί ήχογραφηθέντα δημώδη άσματα παρατηρεί τις
τήν έλλειψιν γενικώς τών παλαιοτέρων άκριτικών. Έκ τούτων κατεγράφη μόνον
τό ευρέως, ώς πανελλήνιον άλλωστε, άπαντών ασμα «Ό ύπνος τού άγουρου καί
ή λυγερή πού επιζητεί νά τόν έξυπνήση προώρως», τό οποίον οφείλει τήν τοιαύ-
την διάδοσίν του είς τήν χρήσιν του ώς γαμήλιου άσματος.1 Δέν ύπάρχουν ετι,
όσον τουλάχιστον αντελήφθην, καί τραγούδια τής κατηγορίας τών παραλογών, αί
όποίαι απαντούν διαδεδομένοι εύρέως είς τάς λοιπάς νήσους τού συμπλέγματος
τών Κυκλάδων. Πληροφορίαι παρά τών πρεσβυτέρων τήν ήλικίαν άναφέρουν ότι
παλαιότερον ήδοντο καί τά άσματα ταύτα καί ότι βαθμηδόν εγκατελείφθησαν.
Ή εγκατάλειψις αύτη ίσως όφεί^εται είς έπίδρασιν έκ τών άποικων, ώς άνωτέρω,
κατά τούς νεωτέρους χρόνους.

Έκ τής ήχογραφηθείσης ύλης είς ταινίας μαγνητοφώνου σημειούμεν εν-
ταύθα τάς παραλογάς καί τά άκριτιπά τραγούδια :

1. Τώρα τα πουλιά τώρα τά χελιδόνια. (Ό ύπνος τού άγούρου καί ή
λυγερή), (χφ., σ. 440).

2. Κάτω στή Ρόδο στό Ροδονήσι (τραγούδι τής Ρωμιοπούλας πού δέν
παίρνει Τούρκον άντρα). (χφ·, σ. 441).

3. Έμάθετε τί 'γίνη στής Πάτρας τά χωριά (φόνος νέας ύπό τού άδελφού
της), (χφ., σ. 448).

4. Κάτω στό γιαλό κάτω στό περιγιάλι, (χφ., σ. 450).

Ήχογραφήθη έτι καί ή μελορδία τού θρήνου τής Μεγ. Παρασκευής (χφ.,σ. 439).

Χοροί τού τόπου τών οποίων ή μουσική ήχογραφήθη είναι : ο συρτός, ο
μπάλος, ή πόλκα καί τό βουργάρικο.

Έκ τών εργατικών ασμάτων άναφέρομεν τό τραγούδι τοΰ θέρου,2 τού
οποίου δημοσιεύεται κατωτέρω (σ. 266) ή μουσική έκ καταγραφής είς τήν εύρω-
παϊκήν μουσικήν γραφήν ύπό τού Σπυρ. Περιστέρη.

Έκ τών εθίμων τής λαϊκής λατρείας σημειούμεν ότι τό εσπέρας τής Κυρια-
κής τής Τυροφάγου μετά τό δείπνον αφήνεται τό τραπέζι έστρωμένον μέ τά
φαγητά' «δεν τό σηκώνουν μέχρι τό πρωί τής Καθαρής Δευτέρας» (χφ., σ. 135).

1 Βλ. περί του άσματος Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τό δημώδες ασμα «Ό ϋπνος τοΰ άγούρου καί
ή λυγερή», 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), εν 'Αθήναις I960, σ. 229 κ. εξ., 245-46.

2 Τοΰ άσματος παραλλ. άπαντα καί είς Κύθνον (βλ. 'Εθν. Μουσ. Συλλ. Λ.Α. άρ. 3963).
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Ή συνήθεια αύτη, άπαντώσα καί άλλαχού, δέν αιτιολογείται ενταύθα δια
ποίον σκοπόν γίνεται, ώς επί παραδ. εν Μήλω, δια τά ελθη τό στοιχειό τού σπι-
τιού τα φάη. 1

Τό στοιχειό τής οικίας, προστάτης αύτής, πιστεύεται ότι είναι ό όφις τού
σπιτιού' «Τό φίδι είναι δ ήσκιος τον σπιτιού και δέν τό σκοτώνομε» (χφ., σ. 148).

J ΓΟ 72

Πα . pa - - στη - μό, - πα _ ρα . γΧυ _ μό - μ'ε. -

Ψ

Ψ

6ο _ Καν να,- για να àe - pi

Ξ$=

ζω, για

as

ψ

•π

νά

με δέρ.νπό α _ νε . μος κι ό π _ Κ ι oc

#=i — r. •s  —j^r Fh s:-
1J ^ )  -é bH Ν l—d

i

να, για να μαυ _ pi

m

σω, κρι . οι - νο,— «ρι. οι

Ρ*

nsn

i

1

jJ #—β—^---^-g?-gf

νο ψω. μι — και Υα - - κι ο. λ π - κι ο. λ π

J) J) J~J gp

m

. λα.

Ώς αιτιολογία τής λατρευτικής συνήθειας τής παρασκευής κολλύβων κατά
τό Ψυχοσάββατον τών 'Αγίων Θεοδώρων λέγεται ότι «τών 'Αγίων Θεοδώρω βρά-
ζομε τό κόλλνβο, πειδής ό "Αγιος Θεόδωρος είπε στον κόσμο νά μή φάνε κρέας
τήν αποκριά γιατ' ήτανε δηλητηριασμένο τό κρέας. Τό είχε δηλητηριάσει ό βασι-
λιάς, γιά να πεθάνη τόν κόσμο, πειδής επήγαινε τότε ό κόσμος μέ τή θρησκεία τον
Θεοΰ κι αυτός δεν επίστενε.

1 Βλ. έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 292.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΑΝ

267

Ό "Αγιος Θεόδωρος είπε να μή φάνε κρέας, ν' άποκριώσουνε, άλλα νά βρά-
σοννε σιτάρι για νά φάνε· "Ετσι δεν φάγανε κρέας και δεν πέθανε ό κόσμος.

Γι' αυτό τών Άγίω Θεοδώρω δλος ό κόσμος βράζει σιτάρι» (χφ., σ. 325).

Ό άγροτικός βίος έχει διαμορφωθή από τής άπόψεως τής κατοικίας τών
αγροτών συμφώνως πρός τήν ίδιόμορφον ενταύθα συγκρότησιν τής κοινωνίας,
ήτοι τούς προεστούς, τούς αρχοντας, καί, ώς ελέχθη ανωτέρω, τούς δουλοπάροι-
κους, καλλιεργητές τής γής, οί οποίοι έξηρτώντο απολύτως έκ τών αρχόντων.
Ούτοι ήσαν εγκατεστημένοι είς τήν ύπαιθρον έντός τού καλλιεργούμενου κτή-
ματος, τό οποίον έλέγετο καθοικιά καί καθέδρα. Ή κατοικία των με πολύ στενήν
καί χαμηλήν εΐσοδον, μονόσπιτο στενοεπίμηκες, έκαλειτο, ώς καί μέχρι σήμε-
ρον, στάβλος. ' Τά καλλιεργούμενα κτήματα, κυρίως τα γόνιμα, είναι περιτετοι-
χισμένα καί λέγονται κλείσματα (χφ., σ. 173, 311), έντός δέ τούτων συντηρείται
σήμερον κατά τό πλείστον καί ή κτηνοτροφία, ή οποία είναι οικόσιτος. Δια τά
ποίμνια ύπήρχον παλαιότερον, περιωρισμένως πλέον σήμερον, έκτεταμέναι άπερί-
φρακτοι περιοχαί, αί οποϊαι καλούνται βολαι (χφ., σ. 435). 2

RÉSUMÉ

Mission folklorique à l'île de Kéa (15 29 Août i960)

Le matériel relevé lors de la mission folklorique à Kéa s'étend sur
452 pages. Il contient des manifestations sur la vie matérielle, sociale et
spirituelle du peuple, à savoir sur l'habitation, les vêtements, l'agriculture,
les pratiques pendant la naissance, le mariage et la mort, la religion, le
culte populaire et la magie ; l'astrologie et la météorologie, la divination,
les chansons, les contes, les proverbes etc.

De ce matériel l'auteur examine brièvement quelques contes, comme
celui a) du Liôndas (Λιόντας), lion, (voir supra, p. 258-260 et fig. 3 et 4). Il
s'agit d'un monument colossal, de l'année 600 A.C. Au dire des habitants
ce lion fut pétrifié en cet endroit par les fées (Nerâïdès), qui sont des êtres
démoniaques et se présentent partout en Grèce sous les figures des belles
femmes.

Le nom «Neraida» provient de l'ancien Grec «Néréïs» (Νηρηίς), mot
qui désignait les nymphes de la mer. La croyance que les «Nerâïdès» fré-

1 Περί τής αρχιτεκτονικής μορφής aüroö βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Ή αγροτική κατοι-
κία (ό στάβλος) είς τήν Κέαν, Έπετ. Έταιρ. Κυκλ. Μελετών, τόμ 2 (1962), σ. 755-760.

2 Βλ. καί Ίω. Ψΰλλαν, ενθ' άν., σ· 162 - 63. Είδικώτερον περί τών βολών τής Κέας βλ.
Ίωακ. Βιαβίζη, Αί βολαί ιής νήσου Κέας, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. ΙΘ' (1949), σ .26-74.
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quentent surtout les sources, fleuves et vallons est très répandue aujourd'
hui et survit de l'antiquité.

Il faut noter qu'un mythe pareil à celui décrit plus haut, existait déjà
dans l'antiquité (voir supra, p. 259). Il est mentionné par Héraclite de
Pontus (FHG, vol. II, p. 214. ed. C. Müller).

Viennent ensuite les contes : b) sur la forteresse en ruines de Ste Ma-
rina (voir plus haut, p. 257-58 et fig. 2) et la construction de l'église de la
Sainte Vierge appelée Castriani (voir p. 261·62, fig. 5, 6); c) sur une caverne
se trouvant au sud de l'île où, selon la croyance du peuple, vivait le Cy-
clope Polyphème (voir p. 260-261); d) sur les Saints Anargyres, médecins,
auxquels 011 sacrifie, le jour de leur fête, des bêtes (voir supra, p. 261); e)
sur la procession qui a lieu, dans la période de sécheresse en l'honneur du
Prophète Elie, dont l'église se trouve sur la plus haute cîme de la monta-
gne de l'île, pour attirer la pluie. Sur la même place existait dans l'anti-
quité un autel (βωμός) consacré à Zeus à qui les habitants offraient des sacri-
fices dans le cas de sécheresse (voir supra, p. 262-263); f) D'autres contes
traitent: des destructions provoquées dans l'île de Kéa par les invasions des
corsaires (voir supra, p. 264), de Saint Cassien, dont la légende est très répan-
due chez les peuples slaves et surtout en Russie (voir supra, p. 263 264) etc.

L'auteur a enregistré également sur bandes de magnétophone 31 mé-
lodies et danses populaires (voir supra, p. 265-66).

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ
ΜΑΘΡΑΚΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (6-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960)

υπο ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Αί νησίδες Όθωνοί, Έρείκουσα καί Μ α θ ρ ά κ ι1 εύρίσκονται βο-
ρείως τής Κερκύρας είς θέσιν τριγώνου είς τήν αρχήν τοΰ 'Ιονίου πελάγους,
άπέχουσαι περί τα 7 ναυτικά μίλια άπ' αλλήλων καί τής Κερκυραϊκής ακτής,
πλην τών 'Οθωνών, οϊτινες άπέχουν άπό τής Κερκύρας περί τα 14 μίλια.

Περί τών νήσων τούτων δεν έχουν γραφή ίδιαίτεραι μελέται, λαογραφικού
ή ιστορικού περιεχομένου, ουδέ συλλογή τις λαογραφική ή γλωσσική έφέρετο
μέχρι τούδε είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής Ακαδημίας Αθηνών. Έκ τών
παλαιοτέρων μελετητών τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας τής Κερκύρας ελάχιστοι
άνέφερον, καί μόνον παρεμπιπτόντως, τα ονόματα τών τριών νήσων, είναι δέ

1 Διατηρώ τήν όρθογραφίαν τής Νομαρχίας Κερκύρας καί τών αντιστοίχων Κοινοτήτων,
μολονότι παραδίδεται ή γραφή Ό&ονοί καί 'Ερικοΰσα (βλ. κατωτέρω).
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άξιοσημείωτον ότι αότός ό I. Partsch, εν τή επιστημονική πραγματεία του περί
Κερκύρας (Die Insel Korfu, Gotha 1887) ουδέ εν τω χάρτη του περιέλαβε τάς
νήσους ταύτας. Μόνας είδικάς περιγραφάς τών τριών νήσων άνεύρον είς τάς
συντόμους εργασίας : α) Φιλίππου Ν. Οικονόμου, 'Οδυσσέως νόστος, έν 'Αθή-
ναις 1937, όπου υποστηρίζεται ότι ή καθ' Όμηρον Σχερίη είναι ή νήσος Όθω-
νοί, καί β) Όθωνοί, Έρρίκουσα, Μαθράκι ( έκδοσις εφημερίδος « Ή
Κερκυραϊκή»), Κέρκυρα 1957, όπου δικαίως διαφημίζεται καί ή γραφικότης τών
νήσων.

Είς τήν ελληνικήν καί τήν έπτανησιακήν ειδικώτερον ίστορίαν, ή μεν τύχη
τών νήσων, αϊτινες δεν ήσαν πάντοτε κατωκημέναι, ήκολούθησεν έκείνην τής
Κερκύρας καί τών άλλων 'Ιονίων, τά δέ όνόματά των πολλάκις παρήλλαξαν, άλ-
λοτε άλλως άναγραφόμενα παρά τών διαφόρων συγγραφέων. Εις τούς άρχαίους
ελληνικούς χρόνους ό τραγικός ποιητής Λυκόφρων (άρχαί τοΰ 3ου αί. π.Χ.) άνα-
φέρει τήν νήσον Ό θ ρ ω ν ό ν, όπου κατά τήν παράδοσιν κατέφυγεν ό Εύβοεύς
Έλεφήνωρ, όταν έφόνευσεν άκων τόν πάππον του "Αβαντα. Επειδή όμως ή νήσος
ήτο πλήρης όφεων, διεπεραιώθη εκείθεν είς τήν 'Αμαντίαν, πόλιν τής Ηπείρου.1

Τό όνομα Όθρωνός ευρίσκεται ετι παρ' Ήσυχίω (5ος αίών μ.Χ.)", ήδη
όμως από τοϋ 1ου μ.Χ. αιώνος είχεν άναγραφή καί ώς Θορωνός (Thoronos) υπό
τοϋ Πλινίου8, μόλις δέ από τοϋ 6ου μ.Χ. αίώνος συναντώμεν παρά Προκοπίω
τό νεώτερον όνομα καί δη είς πληθυντικόν, περιλαμβάνον καί τάς τρεις νή-
σους : Όθονοί δέ καλούνται τανϋν αί νήσοι αύται.4

"Οσον διά τό χωριστόν όνομα τής Έρεικούσης άναφέρεται ήδη τούτο παρά
Πλινίω (1ος μ.Χ. αί.) καί Πτολεμαίω (2ος μ.Χ. αί.) υπό τόν τύπον Ericusa καί
Έρικοϋσα,5 τό δέ Μαθράκι (ή 3η νήσος) σημειώνεται είς τόν Πλίνιον ώς Μαράθη
(Marathe) ή Μαλθάκη (Malthace).6

1 Βλ. Λνκόφρ., «Αλεξάνδρα», στ. 1034-1044 (εκδ. Scheer, 1881).

2 Βλ. λέξ. : «Ό&ρωνός, ή πρός Κέρκυρα νήσος».

8 Hist. Nat. IV, 19. 1.

4 Ίστορ. Β', IV, 22 D (σ. 575, στ. 3 κ εξ., Βόννης). Τό πλήρες κείμενον : Ταύτης γαρ
τής θαλάσσης [άπό Σικελίας εις Κέρκυραν] ουδαμή νήαον τε&έαμαι, οτι μη τρεις, ου πολλφ
άποϋ·εν τής Φαιακίδος, αλλ' οσον άπο σταδίων τριακοσίων, αγχιατά πη αλλήλων οϋσας, βραχείας
κομιδή και ονδε άν&ρώπων έχουσας οικία οϋτε ζφων οϋτε άλλων τό παράπαν ουδέν.

5 Βλ. Πλινίου, Hist. Nat. IV, 19, 2 καί Κλαυδίου Πτολεμαίου, Γεωγρ. ΰφήγ., III, 13, 9.
Σημειωτέον ότι Έρικοϋσα ή Έρικοϋσοα ώνομάζετο καί μία των Λιπάρων νήσων παρά τήν
Σικελίαν (βλ. Στράβ. VI, 276, Πλίν-, Ν. Η. III, 14, 7.

e Hist. Nat. IV, 19, 2· Πολλοί έζήτησαν νά ερμηνεύσουν τά ονόματα ταΰτα άπό τά

άντίστοιχα φυτά (έρείκη καί μάραϋρον ή μάραϋον) άλλα δέν διεπίστωσα πληθωρικήν παρου-

σίαν τών Φυτών τούτων είς τάς ντισους.
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Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους τά ονόματα ταύτα έφθάρησαν ή άντι-
κατεστάθησαν. Ούτω ό Άραψ γεωγράφος Idrisi (ζήσας έν Σικελία κατά τόν IB'
αιώνα) ονομάζει τούς Όθωνούς Thano.1

Είς τούς πορτολάνους τού 16ου αιώνος αί νήσοι αναφέρονται μέ τά ονό-
ματα : 1. ΌθονοΙ («είς τούς Όθονούς άράσσεις είς τήν μερέαν τοϋ λεβάντε»).2
2. Έριχονσα ή Ριγούσα ή Έρίχουσα3 καί Μαρλέρα ή Μαρλέρες.4 3. Σαμα-
θράκι (Μεγάλο καί Μικρό).5 "Εκτοτε άναγράφονται είς τούς διεθνείς ναυτι-
κούς χάρτας τα αύτά περίπου ονόματα ύπό τούς τύπους : Fano ή Fanu, Merlera
ή Mariner καί Samathraki ή Mandracha.β Τά σύγχρονα όμως λαϊκά ονόματα
είναι: Όθονοι ή Θονοί, Έρείκουσα ή Ρονξα καί Μαθράκι. (Εθνικά: Θονιώτης,
Ρουξκότης, Μαθρακιώτης).

Έπεσκέφθην τάς νήσους ταύτας πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης καί μελέ-
την τού λαϊκού βίου, κατόπιν εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (άριθ. έγγρ. 40556
τής 20ής Ίουν. 1960) καί παρέμεινα εις μέν τήν Έρείκουσαν άπό 6-12 'Ιουλίου,
είς τό Μαθράκι άπό 13-19 Ιουλίου καί είς Όθωνούς άπό 20-28 'Ιουλίου I960.7
Κατά τό διάστημα τούτο εμελέτησα μετά πάσης δυνατής λεπτομερείας τόν
παραδοσιακόν βίον καί τά μνημεία τοϋ λόγου τών κατοίκων, οιτινες προθύμως
καί μέ ζήλον με έβοήθησαν εις τό έργον μου.8 Συνεκέντρωσα καί έκ τών τριών
νήσων πλουσιώτατον ύλικόν, τό όποιον κατέγραψα είς 580 εν όλω σελίδας χειρο-
γράφου, μεγάλου σχήματος 8ου, καί κατέθεσα εις τό Ααογραφικόν Άρχεΐον
τής Ακαδημίας Αθηνών ύπ' αριθμόν εισαγωγής 2344.

1 Βλ. παρά Tomaschek, Zur Kunde der Balkan- halbinsel (Sitzungsb. der Akad.
d. Wiss. in Wien, τόμ. CXIII (1886) (Τήν παραπομπήν μοΰ άνεκοίνωσεν ευγενώς ό καθη-
γητής Μιχ. Λάσκαρις, 1960). Ό τύπος Thano δεικνύει ότι τό έλληνικόν όνομα ήτο τότε
άκόμη είς τόν ενικόν (Όθονός), έκ τούτου δέ καί τό μεταγενέστερον Fano.

2 Βλ. Arm. Delatte, Les portulans grecs (Université de Liège), Paris 1947, σ. 305.

3 "Ενθ' άνωτ., σ. 266, σ. 33 καί 305.

4 Ένθ' άνωτ., σ. 190 καί 266.

6 "Ενθ' άνωτ., σελ. 305.

6 Βλ. καί παλαιούς χάρτας είς τό Ναυτικόν Μουσεΐον Πειραιώς.

7 Κατά τόν αύτόν χρόνον έπραγματοποιήβη καί γλωσσική άποστολή είς τάς νήσους,
παρά τοΰ Ιστορικοί Λεξικού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άνατεθεΐσα είς τόν συντάκτην κ.
Δημ. Κρεκούκιαν.

8 'Αναγράφω ώς άντιπροσωπευτικά τά ονόματα τών Προέδρων τών 3 Κοινοτήτων' τών
'Οθωνών Χριστοφόρου Κατεχη, τής 'Ερεικούσης Στεφάνου Κατέχη καί τοΰ Μαθρακίου Δημη-
τρίου Κασίμη, ο'ίτινες έγιναν φορείς τοΰ φιλοξένου πνεύματος τών κατοίκων.
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Είς τάς σελίδας ταύτας περιέχονται έν προχείρω αναλύσει, α') Έκ τού
κατά παράδοσιν βίου τοϋ λαοΰ: ειδήσεις λατρείας, μαγείας, μαντικής
καί δεισιδαιμονιών, έθιμα γεννήσεως, γάμου καί τελευτής, στοιχεία γεωργικού
καί ναυτικού βίου, κοινωνικής οργανώσεως καί λαϊκού δικαίου, λαϊκής ιατρικής,
υφαντικής καί βιοτεχνιών, ειδήσεις περί ενδυμασιών, χορών καί μουσικής, περί
μέτρων καί σταθμών κ.ά. β') Έκτών μνημείων τοϋ λόγου, άσματα 170,
δίστιχα 146, παραμύθια καί μύθοι 30, ευτράπελοι διηγήσεις καί περιπαίγματα
47, παραδόσεις 103, παροιμίαι 208, αινίγματα 21, έπωδαί 10, παιδιαί 8, τοπωνύ-
μια, βαπτιστικά ονόματα καί παρωνύμια, Ιδιωματικοί λέξεις, έπιφθέγματα, επι-
φωνήματα κλπ.

Κατετέθησαν έπίσης είς τό Λαογραφικόν Άρχείον καί ταινίαι έκ μαγνητο-
φωνήσεως, είς τάς οποίας περιελήφθησαν 120 θέματα, ήτοι : άσματα καί δίστιχα
85, έκκλησιαστικά μέλη 6, μουσική χορών 2, νανουρίσματα 7, πεζά κείμενα 20
καί τινα έπιφωνήματα ζώων ή θρηνητικαί εκδηλώσεις κατά τόν γαμήλιον άπο-
χωρισμόν.

Αί ίδιαίτεραι παρατηρήσεις μου διά τόν λαϊκόν βίον καί τήν λαογραφίαν
εκάστης νήσου έχουν ώς εξής :

I. Είς τήν Έρείκουσαν (ή Έρικοΰσαν) οί κάτοικοι, περί τούς
600, διαβιούν μέ τοπικήν ένότητα καί παραδοσιακούς δεσμούς, τούς όποιους
καθιστούν στενωτέρους, άφ' ενός μεν ή είς τό τρικυμιώδες πέλαγος άπομόνωσις
τής νήσου (περί τά 7 ναυτ. μίλια άπό τάς άκτάς τής Κερκύρας, άλλά καί άπό
τό Μαθράκι καί τούς Όθωνούς), άφ' ετέρου δε ή κοινή ναυτιλιακή υπηρεσία
τοΰ άρρενος πληθυσμού είς μεγάλα έμπορικά πλοία καί ή μετανάστευσις είς Ά-
μερικήν, όπου καί «'Αδελφότης Έρεικουσίων», υφισταμένη άπό τοΰ 1949. Οί πα-
ραμένοντες κάτοικοι (περί τούς 450) άποζοϋν έκ τών έμβασμάτων, έκ συντάξεων
καί έκ τής ιδιωτικής άλιείας. ' Κοινά επώνυμα έν τή νήσω (Αργυρός, Κατέχης,
Κασίμης, Μάνεσης, "Ορφανός, Δ αλιέτος, Μαυρομάτης, Μιτσιάλης) δεικνύουν τήν
άρχικήν οίκογενειακήν ένότητα, ήτις φαίνεται ότι προέρχεται (ώς καί είς τάς άλ-
λας δύο νήσους) έκ Παξών. Κατά τήν τοπικήν παράδοσιν « Τό νησί κάποτε είχε
ερημώσει, κ' ήρθαν άπό τους Όθωνονς Παξινες οικογένειες, που ήταν εκεί, και τό
κατοίκησαν. » Ώς δυνάμεθα όμως νά είκάσωμεν άπό μεσαιωνικόν όδηγόν ναυσι-
πλοίας (πορτολάνον), ή νήσος κατά τά τέλη τοϋ 15ου ή τάς άρχάς τού 16ου
αιώνος κατοικείτο, άφοϋ ό οδηγός ομιλεί περί εκκλησίας. [Είς τήν Έρίχονσαν....]

1 Είς παλαιοτέρους χρόνους ή νήσος εΐχεν ίδιον στόλον ιστιοφόρων, όστις, κατά τους
υπολογισμούς τών γεροντοτέρων έφθανε τά 70 πλοία, χωρητικότητος άπό 25 μέχρι 150 τόννων.
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το αραμα τών καραβιών εναι είς τήν μερεαν τής όστριας... και τό νερό εναι εις
τήν εκκλησίαν, είς τήν σπιάντζα τήν μεγάλη». 1 Είς τό αυτό ακριβώς σημείο ν
ευρίσκεται καί σήμερον δ ναός τής άγ. Τριάδος μετά τοϋ νεκροταφείου καί ό
νεώτερος τοϋ άγ. Νικολάου.

Είς τό συγκρότημα τών δύο τούτων ναών, οΐτινες μετά τοϋ παρακειμένου
κελλίου τοϋ έφημερίου καί τοϋ έκ τοϋ κληροδοτήματος Ά. Συγγρού (1912) Δη-
μοτικού Σχολείου άποτελοϋν τό θρησκευτικόν καί πνευματικόν κέντρον τής νή-
σου, τελούνται αί πανηγύρεις καί αί σχολικαί έορταί, χρησιμοποιούσαι ώς λεωφό-
ρον είς τάς λιτανείας καί τάς παρελάσεις των τήν άμμώδη καί γραφικήν πα-
ραλίαν (βλ. είκ. 1).2

Κατά τόν χειμώνα ή νήσος είναι δυνατόν ν' άποκλεισθή καί έπί 15 ή
20 ημέρας, πράγμα πού όδηγεί είς τήν άποθηκευτικήν οίκιακήν οικονομίαν.3

Τό έσωτερικόν τής νήσου (εμβαδού 4 τετρ. χιλιομ. καί με άνώτατον υψό-
μετρο ν 134 μ.) κατοικείται είς έσκορπισμένους συνοικισμούς, οϊτινες φέρουν
ονόματα μέ τήν κατάληξιν -άτικα (Κασιμάτικα, Νικολάτικα, Γκριτσάτικα, Δα-
μασκάτικα κλπ.) καί άποτελοϋν μικρογραφίαν χωρίων. Έμπορικόν κέντρον εί-
ναι τό «Πόρτο» (Λιμάνι) καί μεσογειακώτερος συνοικισμός τά «Δέντρα». Ή άρ-
δευσις γίνεται δι' άγροτικών γερανών.

Οί κάτοικοι, ονομαζόμενοι κοινώς Ρουξιώτες ή Ρουκονσιώτες (καί ή νήσος
Ροϋξα), συναντώνται εκάστοτε είς τους δύο λιμένας τής νήσου, δσάκις υπάρχει άπό-
πλους ή άφιξις πλοιαρίου, έπίσης δέ καί είς τάς άκολουθίας τής έκκλησίας, είς τήν
έορτήν τοϋ Άγ. Νικολάου, καί κυρίως κατά τήν τριήμερον πανήγυριν τοϋ Πάσχα,
άπό τής πρωίας τής Κυριακής μέχρι τοϋ απογεύματος τής Τρίτης. Ενδιαφέρει άπό
λατρευτικής άπόψεως ό τοπικός πανηγυρισμός τοϋ Πάσχα, διότι δεικνύει παράδοσιν
σαφώς έπτανησιακήν. Ή «Άνάστασις» τελείται καί ένταϋθα ουχί τό εσπέρας τοϋ

1 Βλ. Arm. Detatte, ενθ' άνωτ., σελ. 305-306.

2 Τό Δημοτικόν Σχολείον είναι διτάξιον, λειτουργεί όμως άπό καιρού μέ ένα μόνον
δημοδιδάσκαλον, τόν κ. Κ. Μάνεσην (πολΰτιμον πληροφορητήν μου είς τά λαογραφικά).

3 Οί παλαιότεροι διηγούνται, ότι είς τούς χρόνους τής ιστιοπλοΐας ή νήσος άπεμονοΰτο
έπί τρίμηνον, πολλάκις δέ έχρειάζοντο 20 ήμέραι διά νά φθάση μικρόν ίστιοφόρον άπό τής
Έρεικούσης είς τήν πόλιν τής Κέρκυρας ή τάνάπαλιν. Τοΰτο εξηγεί διαιί έπί Άγγλοκρατίας
ή νήσος (ώς καί οί Όθωνοί) εχρησιμοποιήθη ώς τόπος εξορίας τών Ριζοσπαστών (Ενωτι-
κών) Ί. Μομφεράτου, Ή. Ζερβοΰ-Ίακωβάτου κ.ά. (Δεικνύεται εισέτι ή οικία Γ. Κατέχη, όπου
παρέμεινεν ό Ί. Μομφεράτος, νυμφευθείς έν τή νήσω τήν Άγγελικήν Μάνεση). Σήμερον, παρά
τήν εϋχερεστέραν διά βενζινοπλοίων έπικοινωνίαν, ή νήσος εξακολουθεί νά θεωρή έαυτήν έν
απομονώσει, ιδιαιτέρως έπειδή στερείται ίατροΰ καί τακτικής τηλεφωνικής ή τηλεγραφικής
έπικοινωνίας, έπίσης δέ καί λιμένος μέ τεχνικά έργα άσφαλείας.
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Μ. Σαββάτου, άλλά κατά τήν πρωίαν τής Κυριακής.1 «Πάμε όλοι τό χάραμα τής
Κυριακής στήν εκκλησιά, ό καθένας με τό κερί του. "Οταν άπολύση, αφήνουν ό
καθένας εν α αβγό κόκκινο για τόν παπά, κ' έχουν άλλα και τσουγκρίζουν. Φιλιό-
μαστε όλοι με τό «Χριστός 'Ανέστη». 'Αρχίζουμε αμέσως τό χορό στο προαύλιο,
κι ό παπάς πιάνεται πρώτος. "Επειτα φεύγει ό κόσμος, νά φάη στο σπίτι του
(άρνί στο φούρνο, όχι σουβλιστό) και ξανάρχεται τ' άπόγιομα για τόν εσπερινό.
'Αρχίζουμε πάλι τό χορό, ως αργά τό βράδυ. Τή Νια Δευτέρα γίνεται ξανά λει-
τουργία καί χορός, ώς τό μεσημέρι. Τ' άπόγιομα κάνουμε επισκέψεις σ' όλα τά

Είκ. 1. Ή λιτανεία της Τρίτης τον Πάσχα δια τον αμμώδους αιγιαλού (Έρείκονσα).

σπίτια. Τήν Τρίτη αρχίζουμε πάλι με λειτουργία στον "Αι Νικόλα. 'Ακολουθεί
ή μεγάλη λιτανεία τών εικόνων, πού γυρίζει σχεδόν σ' όλες τις γειτονιές. Μπροστά
πάει ό σταυρός καί τά ξαφτέρουγα καί τό σχολείο με τή σημαία. Καί τελειώνει
πάλι ή μέρα με χορό» (χφ., σελ. 23).

Ή ένδυμασία τών κατοίκων είναι σήμερον άπλοποιημένη καί άστική, Ιδιαι-
τέρως ώς πρός τους άνδρας καί τάς νέας γυναίκας, διατηρείται όμως καί ή Ιδιά-
ζουσα άμφίεσις τής παλαιάς νησιώτισσας, μέ κύρια χαρακτηριστικά τό μαντήλι
τής κεφαλής («μαύρο», «καφένιο» ή «χρωματιστό», πού αί νεώτεροι τό φορούν
«άλαφάτσα)», τό άσπρο ποκάμισο (πάννινο ή «καμπρένιο»), τό φουστάνι

1 Πρβλ. Δημ. Σ. Λουκάτον, Κεφαλονίτικη Λατρεία, Άθ. 1946, σελ. 257.
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(μαύρο, καφέ ή μπλέ) καί οί άσπρες κάλτσες τά «σκαρτσούνια», πού δίδουν
πολλήν γραφικότητα είς τό βάδισμα καί Ιδιαιτέρως κατά τόν χορόν.

Είς παλαιοτέρους χρόνους (μέχρι τοϋ 1915) οί άνδρες έφερον βράκαν,
άσπρες κάλτσες καί τσαρούχια, άσπρο πουκάμισο, γελέκι σταυρωτό καί φέσι κόκ-
κινο μέ φούντες·». Αί γυναίκες έφερον επίσης «τσιπούνι» καί «γιακέτα» ή «σιγκού-
νι», «κότολο» ( = εσωτερικήν φούσταν) καί «σάλτσα» (εξωτερικήν φούσταν). 'Ιδιό-
τυπος καί πλουσιωτάτη είς διακόσμησιν ήτο ή νυμφική άμφίεσις τής Έρεικουσιώ-
τισσας, κοινή σχεδόν είς 'Οθωνούς καί Μαθράκι, καί άρκετά διάφορος τής Κερκυ-
ραϊκής. Περιελάμβανε «μέρζες» καί «φούντες» είς τό κεφάλι, «πεσελί» χρυσοκεντη-
μένο, «ποδιά» μεταξωτή κ.ά. Πρόκειται πιθανώτατα περί συνδυασμού Παξιακών,
Κερκυραϊκών καί Ηπειρωτικών στοιχείων. Μέ τήν εύκαιρίαν σημειώνω, ότι είς
τά γαμήλια έθιμα τής Έρεικούσης ιδιάζων είναι ό θρήνος τής άποχωριζομένης
άπό τούς γονείς της νύμφης, όστις καλείται «τοϊ» (προφανώς άπό «τό δϊ!») καί
δείγμα τού όποιου εμαγνητοφώνησα.

Οί χοροί τών 'Ερεικουσιωτών είναι γραφικοί (συρτός καί σταυρωτός), τά
δέ συνοδευτικά δίστιχα είναι κυριώτατα θαλασσινά, έμπνεόμενα άπό τήν νοσταλ-
γίαν τών άποδημούντων ή τά αίσθήματα άγάπης τών οίκείων καί τών άγαπημέ-
νων των. Ή μουσικότης τών κατοίκων παρουσιάζεται άξιοσημείωτος, ίδίςι κατά
τήν όμαδικήν έκτέλεσιν τών συνοδευόντων τούς χορούς φσμάτων, άνευ όργάνων,
καί μέ τάς γυναικείας φωνάς έπικρατούσας. Είς τήν συνοικίαν «τά Δέντρα» αί
γυναίκες έτραγούδησαν, όπότε έμαγνητοφώνησα ώραιότατα δημοτικά άσματα. 1

Αί έπιχωριάζουσαι παραδόσεις έν τή νήσω άναφέρονται συνήθως είς θέ-
ματα ναυτικά, ταξιδιών, άποχωρισμοΰ καί ναυαγίων ή είς θέματα πειρατείας
καί νυκτερινών συναντήσεων. Χαρακτηριστική διά τήν σχέσιν τών νήσων
τούτων πρός τάς έναντι Ήπειρωτικάς καί 'Αλβανικάς άκτάς, ώς καί διά τήν
άφοσίωσιν τών κατοίκων πρός τήν έλληνικήν των γενέτειραν, είναι ή κατωτέρω
ίστορικομυθική παράδοσις.

«■"Ηταν' ενα βράδυ τρεις άδερφάδες εδώ στο νησί και χειροπλίζανε ( = χειρο-
μυλίζανε). Στο χειρόπλισμα απάνω τραγουδούσανε. "Ηρθανε τρεις κλέφτες, ξένοι
από τήν Αλβανία, και γυρίζανε στο νησί. Άκούσανε τά τραγούδια καί μπήκανε
μέσα, νά τις πάρουνε. Με τό μέσα που μπαίνανε, ή μία πρόλαβε κ' έσβησε τή
φωτιά κ' έκρνφτηκε. Τίς δυο άλλες τίς προλάβανε καί τίς κατεβάσανε στο γιαλό.

1 ΑΙ γυναικείοι φωναί έχουν όξυνθή καί εκ των επαναλαμβανόμενων καθ-' όλην τήν
ήμέραν αναφωνήσεων, διά τήν πρόσκλησιν των συζύγων καί τών τέκνων των εκ μακρινών
αποστάσεων.
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'Εκεί πάλι τους ξέφυγε ή δεύτερη και κρύφτηκε. Μείνανε με τήν τελευταία, πον τή
μπάσανε στή βάρκα τους κ' εφνγανε. 'Επήγανε στα μέρη τονς, στήν Αυλώνα.
Έκεΐ μόλις φτάσανε, πήρε ό ενας τονς τήν κοπέλα αυτή στό σπίτι τον. Τήν είχε
γιά ύπερέτρια, μά εΐδε πώς ή γυναίκα ήταν τυχερή καί τό σπίτι έπλούταινε. Είπε
λοιπόν τοΰ γιοϋ του νάν τήν παντρευτή κ έτσι έμεινε γυναίκα του. "Εκανε παι-
διά, έφτασε στ άγγόνια !

Μιά μέρα τή ρωτήσανε τ άγγόνια της τί θέλει νά τής κάμουνε, νά τήν
ευχαριστήσουν ε. Αυτή τούς εζήτησε νά τήν άνεβάσουνε ώς απάνω στό βουνό, στό
Λουγαρά, άπό τό μέρος τον Αυλώνα, γιά ν' άντικρύση τή θάλασσα. Τήν πήγανε
τ άγγόνια της ώς τό βουνό. "Οταν είδανε τή θάλασσα, αυτή τούς παρακάλεσε
νά τήν κατεβάσουν ώς τή θάλασσα, ϊσα 'ίσα νά πλύνη τά χέρια της■ Τήν κατε-
βάσανε στό γιαλό καί τότες εκείνη τούς εζήτησε νά τήν περάσουνε μέ μιά
βάρκα στό άντικρυνό νησί, στήν Έρείκονσα, Ια α- Ισα νά φιλήση τά χώματα. Πήρανε
αυτοί τότε μια βάρκα κ' ήρθανε ακριβώς στον "Αι Νικόλα, όπου ήταν παλιότερα
ή έκκλησοπούλα, άλλα τότες ήταν ερειπωμένη. Με μεγάλον κόπο εϋρηκε ή γριά τά
ερείπιά της, έσκυψε κ' εφίλησε τις πέτρες καί το χώμα καί είπε στ à παιδιά :
«—Τώρα είμαι ευχαριστημένη, εγγόνια μον !» Καί πέθανε. Και τήν ενταφιάσανε έ-
κεΐ στα ερείπια» (χφ., σ. 162-163). j

II. Είς τό Μ α θ ρ ά κ ι ό βίος παρουσιάζεται περισσότερον Κερκυραϊκός,
Ιδιαιτέρως λόγω τών έπιγαμιών μετά τής βορειοδυτικής περιοχής τής Κερκύρας
(τ' Άγύρου) καί τής συχνοτέρας χρησιμοποιήσεως Κερκυραϊκών εργατικών χει-
ρών. Ή έπίδρασις αύτη καταφαίνεται άμέσως εκ τής νεωτεριζούσης ενδυμασίας τών
γυναικών καί τής ποικίλης άρχιτεκτονικής τών οικιών. Ούχ ήττον ot Μαθρακιώ-
ται είναι καί αυτοί καλοί ναυτικοί, εργαζόμενοι έπίσης είς μεγάλα έμπορικά
πλοία καί έχοντες άνεπτυγμένην τήν άλιευτικήν τέχνην καί τήν τοπικήν ναυ-
σιπλοΐαν. ' Οι δύο μικροί λιμένες τής νήσου, ό νότιος καί δ ανατολικός, όταν
συμπληρωθούν εις τεχνικά έργα, δύνανται ν' άποβοϋν κέντρα σταθμεύσεως
κατά τόν διάπλουν τής περιοχής, ή δε άμμώδης άνατολική άκτή είναι άπό τάς
γραφικωτέρας τής Επτανήσου.

Ή παλαιοτέρα χρονολογία τήν οποίαν άνέγνωσα εν τή νήσω είναι ή τοΰ
έτους 1807, ένεπίγραφος είς τό προαύλιον τοΰ ναού τού Άγ. Νικολάου τής
«Κάτω Πάντας», δηλ. τοΰ πρός τούς 'Οθωνούς τμήματος τής νήσου.

1 Κατά τάς αναμνήσεις τών παλαιοτέρων τό Μαθράκι διέθετε περί τά 30 Ιστιοφόρα,
τά όποια έφθαναν μέχρις Αύλώνος είς τήν Άδριατικήν.
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Κατά τήν τοπικήν παράδοσιν είς τό Μαθράκι οί πρώτοι οίκισμοί ίδρύθησαν
άπό τούς Παξινούς τών Όθωνών, «φυγοδίκους», οί οποίοι μάλιστα, ώς οί άρχαίοι
Σαβίνοι, έζήτησαν συζύγους άπό τήν Ήπειρωτικήν άκτήν καί τάς έφεραν έδώ έξ
αρπαγής (χφ., σ. 249-250). Τό πιθανώτερον είναι ότι, όταν μετά τήν ναυμα-
χίαν τής Ναυπάκτου (1571), ήρχισαν νά κινούνται μέ περισσοτέραν άσφάλειαν
οί ύπό τούς Ενετούς νησιώται, ήλθον Παξινοί καί Ήπειρώται είς Όθωνούς, άπό
έκεί δέ, πληθυνομένων τών οικογενειακών μελών, μετεπήδησαν είς τάς νήσους
Έρείκουσαν καί Μαθράκι. «.Μέχρι πέντε γενεές, καταγόμαστε άπό τους 'Οθωνούς...
"Ητανε ξανά κατοικημένο τό Νησί. Αυτοί μπορεί νά ήταν άπό τήν "Ηπειρο.
Είχε σκινάρια μεγάλα εδώ, κ' ήτανε τά καλύβια τους χωμένα μέσα, για να. μή
φαίνωνται άπό τσ Άλτζερίνονς·» (χφ., σ. 229).

Είς τούς πορτολάνους τό Μαθράκι άναφέρεται ώς Σαμαθράκι, τό όνομα δέ
τοΰτο επαναλαμβάνεται καί εις τούς διεθνείς χάρτας. 1

Τό Μαθράκι έχει έκτασιν 3.500 τετρ. μέτρων, μέ άνώτατον ύψόμετρον
152 μ. καί 500 κατοίκους. Έκ τούτων οί 150 ευρίσκονται έκτός τής νήσου, είτε
Ας ναυτικοί είτε ώς άπόδημοι καί έπαγγελματίαι. Μέχρι τοϋ 1923 ή νήσος άνήκεν
είς τήν αύτήν μετά τής Έρεικούσης κοινότητα («Κοινότης Έρρικούσης καί Μα-
θράκης»), είς δέ τό έντυπον μητρωον τοϋ 1844 άνευρίσκονται τά έπώνυμα 'Αργυ-
ρός, Κατέχης, Κασίμης, Μάστορας, "Ορφανός, κ.ά. Κοινά έπίσης φαίνονται καί
τά τοπωνύμια Μαθρακίου καί Έρεικούσης, συμπίπτοντα συνήθως μέ τά τών Ό-
θωνών, ένίοτε δέ καί μέ τά τών Παξών.

Μικρόν όρος χωρίζει τήν νήσον Μαθράκι είς δύο τμήματα, τήν «Απάνω
Πάνταν» (τό νότιο ν μέρος) καί τήν «Κάτω Πάνταν» (τό βόρειον). Κατά τόν αύτόν
τρόπον χωρίζονται καί οί κάτοικοι εις Άπανωπαντΐτες ή 'Απανωμερϊτες (40 οίκο-
γένειαι) καί Κατωπαντϊτες (54 οίκογένειαι), τούτο δέ δημιουργεί άμιλλαν καί μι-
ΐ,ροαντιζηλίας, αϊτινες παρά τά δυσάρεστα δδηγοϋν κάποτε καί εις τήν άξιοποίη-
σιν τών χώρων. Παλαιοτέρα έκκλησία τής νήσου είναι δ "Αγιος Νικόλαος τής
Κάτω Πάντας, μέ κειμήλια καί παλαιόν νεκροταφείον καί μέ παράδοσιν πανηγύ-
ρεως κατά τάς τρείς ήμέρας τού Πάσχα. Είς τήν 'Απάνω Πάνταν έκτίσθη προσ-
φάτως νεώτερος ναός, τοϋ 'Αγ. Σπυρίδωνος (Κερκυραϊκή έπίδρασις), όστις εορ-
τάζει τήν 13ην 'Ιουλίου. Ή έορτή δίδει άφορμήν είς συγκέντρωσιν πανηγυριστών
έκ τών τριών νήσων καί έκ τών χωρίων τής Κερκύρας, μέ έκδηλώσεις χορών

1 Βλ. Arm. Delatte, ενθ'άν., σ. 305. Σημειωτέον ότι ό πορτολάνος διακρίνει καί «Μικρό
Σαμαθράκι». Πρόκειται διά τήν μικράν νησίδα Διάπολο, πού ευρίσκεται πρός τό μέρος τής
Κερκύρας.
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καί συμμετοχή ν λαϊκών όργανοπαικτών. Οί τοπικοί λαϊκοί χοροί είναι ό «χωριά-
τικος» (Κερκυραϊκός), «νησιώτικοι συρτοί» καί ο «σταυρωτός». Ωραιόταταέχορεύθη
άπό όμάδα Μαθρακιωτισσών, κατά τήν πανήγυριν τοϋ 1960, συρτός, τόν όποιον
συνώδευαν δίστιχα ναυτικού περιεχομένου, μέ τό τσάκισμα «χάνομαι για σέ».

Τή θάλασσα τήν αρμυρή θά τήνε χαλικώσω,

θάν τήνε στρώσω μάρμαρο, νά 'ρτω νά σ' ανταμώσω 1 (χφ., σ. 220-221) κ.ά.

Ή τοπική ένδυμασία διατηρείται έλάχιστα μεταξύ τών γυναικών, ίδια έκεί-
νων τής Κάτω Πάντας. Κατά τάς αναμνήσεις τών παλαιοτέρων, οί άνδρες έφε-

Είκ. 2. Λαϊκοί οργανοπαΐκται εκ Κερκύρας είς πανήγυριν τοϋ Μαΰ·ρακίον.

ρον « σέλλα » ή «πλατοβράκι» ( = βράκα ν), γελέκο καί σκαλτσοΰνια άσπρα, πάν-
τοτε δέ έφόρουν τρίτσαν (-ψάθινον πίλον) κατά Κερκυραϊκήν έπίδρασιν. Τών γυ-
ναικών ή ένδυμασία ήτο όμοια πρός τήν τής Έρεικούσης.

Οί οίκονομικοί πόροι τοϋ Μαθρακίου (ώς καί τών άλλων δύο νήσων) είναι
κυριώτατα ή έλαιοκομία (παραγωγή μέχρι 45.000 κιλών έλαίου), ή οικιακή κτη-
νοτροφία, έλάχιστα δημητριακά, τά κηπευτικά, ή άλιεία καί τά έκ τοϋ έξωτερικοϋ
έμβάσματα. Οί κάτοικοι ζούν είς χωριστούς συνοικισμούς οίοι : τά Μπενάτικα, τά
Γεάτικα, τά Κατσουράτικα, Φουριάτικα, Καραγκιουλάτικα, Ρονσάτικα κλπ., τά δέ
όνόματα ταύτα οφείλονται είς παρωνύμια τών κυρίων οικογενειών, απαραίτητα
μετά τόν διαχωρισμόν των. Είς τους συνοικισμούς τούτους συγκεντρώνονται κατά

1 Άνταγωνιστικώς οί Ρεικουσιώτισσες έχόρευσαν έπίσης, κατά τήν αύιήν πανήγυριν,
συρτόν, μέ τήν συνοδείαν τοϋ άσματος :

— Μια κόρη, μια μαργιολινή

κάτω στην"Αμμο περπατεϊ... κτλ. (χφ., σ. 210-211).
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ομάδας οί κάτοικοι - συγγενείς, τόν μέν χειμώνα παρά τήν έστίαν τό δέ θέρος είς
κοινόν προαύλιον («άφοδιάν») καί συζητούν, άνταλλάσσουν ειδήσεις, άφηγοϋνται
παραμύθια καί θρύλους, άλλά καί... άκούουν τό ραδιόφωνον. Εύτυχώς ύπάρχουν
μεταξύ τών γυναικών εύφυείς άφηγήτριαι, αΐτινες μεταδίδουν είς τάς νεωτέρας
παραμύθια καί άσματα (παραλογάς) μέ καλήν μουσικήν έκτέλεσιν. Εις μίαν
τοιαύτην συγκέντρωσιν, είς τήν συνοικίαν Καραγκιουλάτικα, κατέγραψα καί
εμαγνητοφώνησα πολλά κείμενα παραλογών καί δίστιχα τοϋ γάμου, μέ όμαδικήν
έκτέλεσιν καί πλήρη διαδοχικήν σειράν (χφ., σ. 261-278).2

Ό γάμος είναι φυσικόν νά συγκινή τάς μικράς κοινωνίας τών νήσων τού-
των, πολύ περισσότερον πού οί γαμβροί άναμένονται έκ τοϋ ταξιδιού καί έπειτα
πάλιν μεταναστεύουν. Τά γαμήλια έθιμα καί τά άσματα είναι έκ τών πιστότερον
καί τελετουργικώτερον διατηρουμένων : « Τό πρώτο βράδυ, πού μπαίνει ή νύφη
ατό σπίτι τοϋ γαμπροΰ, τήν υποδέχεται ή πεθερά μ ενα μαχαίρι, ενα πιάτο ρύζι,
μύγδαλα καί κουφέτα ανακατωμένα. Τήν περιμένει ή πεθερά πριν μπή, καί τής δίνει
τό μαχαίρι. Τό τσιτάει αυτή στήν πόρτα ορθό, καί μένει εκεί ως τό βράδυ. "Επειτα
τής δίνει τό πιάτο μέ τό ρύζι, καί ή νύφη ρίχνει μέ τή χούφτα της μπρος πίσω
τρεις φορές, ώστε νά ρίζωση κ' εκεί πού έφυγε κ' εκεί πον πάει» (χφ., σ. 262).

Τό Μαθράκι έχει έντός τοϋ πελάγους ίδιάζουσαν όριζοντίαν θέσιν διά τά
άποδημοϋντα ή επανερχόμενα πτηνά, ούτω δέ καθίσταται μία τών εξαιρετικών
νήσων διά τό «διάβα» τών τρυγόνων καί τό πυνήγιόν των. Τούτο εχει οδηγήσει
τούς κατοίκους είς τήν επινόησιν τής λεγομένης «κιούδας» (πιθανώς άπό τό
ίταλ. ο1ιίιιάεΓε = κλείω), ενός κλειστού χώρου είς σχήμα καλύβης άπό ξηρούς κλά-
δους, όπου κρύπτεται καί καιροφυλακτεί δ κυνηγός. "Εναντι τής κιούδας έχει ού-
τος προηγουμένως στήσει πλαστά δένδρα, όπου έπικάθηνται κουρασμένα τά πτη-
νά, όλόκληρος δέ ή έκ τριών καί πλέον χιλιομέτρων ράχις τής νήσου είναι γε-
μάτη άπό τοιαύτα ξηρόδενδρα καί κιοϋδες (βλ. είκ. 3).

Τό τοπίον τοϋ πέριξ πελάγους μετά τών νήσων, τών νησίδων καί τής
Κερκυραϊκής άκτής είναι άπό τά γραφικώτερα τής Ελλάδος, οί δέ βράχοι, αί
άκταί καί ή άμμώδης ανατολική παραλία έχουν εμπνεύσει είς τούς κατοίκους
θρύλους καί άφηγήσεις, όσον καί τήν άγάπην των πρός τήν θάλασσαν. Τούς δύο

1 Τό ΜαΟρακιώτικο σπίτι flvai συνήθως επίμηκες μέ διάδρομον («σαλόνι») είς τό κέν-
τρον, δύο δωμάτια («καμαρί») εκατέρωθεν, πρόσθετον κουζίναν («μαγερειό») δεξιά, καί έν
προεκτάσει ύπόστεγον χώρον («ξεχυτό»),

2 Έκ τών παραλογών τάς οποίας κατέγραψα είς τό Μαθράκι, πολλαί συμπίπτουν πρός
τάς τής βορείου Κερκύρας, τάς περιλαμβανομένας εις τήν καλήν συλλογήν τοΰ Ί. Κ. Μαρ-
τζούκου, Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια, 'Αθήναι 1959.
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μικρούς βράχους παρά τήν νησίδα Διάπολο, οί όποιοι όντως ομοιάζουν πρός πλοίον
μετά τής λέμβου του, οί Μαθρακιώτες όνομάζουν «Καράβι« καί «Βαρκούσαν».
«■"Ητανε, λέει, ένα καράβι τούρκικο, πον ήθελε νά πάη στό Διάπολο, ν à κλέιρη τά
καντήλια τον "Αι Νικόλα, τής κλησοπούλας πον 'ναι εκεί. "Ερριξε μάλιστα και τή
βάρκα, για νά βγούνε τά πληρώματα νά κλέψουν ε τήν εκκλησιά. Μα 6 "Αι Νικόλας
τά πέτρωσε και τά δνό, όπως είναι τώρα εκεί πού τά βλέπουμε».

Μία άλλη παράδοσις εξηγεί τήν διαμόρφωσιν όλων τών νήσων τού συγκρο-
τήματος : «"Οταν ό Θεός έκανε τον κόσμο κ' είχε φτειάξει εδώ κοντά τήν 'Ιταλία,

Είκ. 3. Πρόαοψις της *κιονδας» κυνηγίου (Μα&ράκι).

είχε ακόμα ατά χέρια του τις λάσπες, πού τοΰ τέλειωσε ή χεριά. Έτίναξε λοιπόν
τά δάχτνλά του και πέταξε τ άπολασπίδια εδώ στή δική μας θάλασσα κ' ε βγή-
καν ε τοϋτα τά νησιά [εννοεί καί τούς 'Οθωνούς καί τήν Έρείκουσαν]. "Επειτα
ξαναπήρε άλλη χεριά για να φτειάξη τήν 'Ελλάδα... » (χφ., σ. 227).

Είς τήν έκκλησίαν τού Άγ. Νικολάου, ήτις είναι ό μητροπολιτικός ναός
τής νήσου, παρετήρησα πληθύν μεταξωτών μανδηλίων, διακοσμούντων τό εσωτε-
ρικόν της. Περί τούτων μέ έπληροφόρησεν ό επίτροπος κ. Γ. Μάστορας, ότι προ-
έρχονται άπό αναθήματα είς τούς νεκρούς, επί τών οποίων αί γυναίκες (σύζυγοίι
μητέρες, άδελφαί ή θυγατέρες) αποθέτουν τά μανδήλια τής κεφαλής των. Συγκι-
νητικόν έθιμον, πού πιθανώς έχει ύποκαταστήσει τήν άρχαίαν κοπήν ή κατάθεσιν
τής κόμης επί τού νεκρού.

III. Οί Όθωνοί είναι ή μεγαλυτέρα τών τριών νήσων, μητρόπολις άπό
άπόψεως αποικισμού καί αριστοκρατική κοιτίς τών διασπαρεισών οικογενειών.
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Επικοινωνεί μετά τής πόλεως Κερκύρας δις τής εβδομάδος διά μεγαλυτέρων
βενζινοπλοίων, είναι δέ έδρα άστυνομικοϋ σταθμού, ώς ήτο παλαιότερον πρωτεύ-
ουσα τοϋ «Δήμου Διαποντίων». Ό νότιος λιμήν της «"Αμμος» είναι σχετικώς
υπήνεμος, θά ήδύνατο όμως νά καταστή άσφαλής διά τής συμπληρώσεως τών
έργων τοϋ παρακειμένου όρμου. Είς τόν λιμένα τούτον συγκεντρώνεται ή εμπορική

Είκ. 4. «Ρασοψόρεμα» μικρόν παιδιον προς ΐαοιν,
τελεο&εν εις τόν "Αγων Σπυρίδωνα Κερκύρας.

καί επιβατική κίνησις τής νήσου (παντοπωλεία, εστιατόρια, καφενεία, κοινοτικόν
ίατρείον) άλλά ή οικογενειακή διαβίωσις τών κατοίκων γίνεται εις τους έσωτε-
ρικούς συνοικισμούς, τό «Χωριό» καί τήν «Δάφνη» τής «Απάνω Πάντας», εις τά
«Κασιμάτικα, Δελετάτικα, Δαμασκάτικα» κλπ. τής «Κάτω Πάντας». Τά έπώνυμα
ενταύθα είναι τά βασικά τών εις τάς άλλας νήσους γνωστών : Κατέχης, Κασίμης
Μάστορας, 'Αργυρός, Μάνεσης, "Ορφανός, Δαλιέτος κ.ά., άτινα, ώς εΐπομεν, φα'
νεται ότι προέρχονται έκ Παξών.1 Μόνον διά τό Κατέχης ύπάρχει ή παράδοσις ότι
προήλθεν έκ τοϋ Βελλιανίτης, όστις πρώτος κατείχε πολλά κτήματα είς Όθωνούς

1 Βλ. Μητρφον τής Κοινότητος Όθωνών άπό του 1840.
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καί ούτω άπεκλήθη Κατέχης. Ή πληθώρα τών οικογενειών μέ τό αύτό έπώνυμον
ώδήγησε καί ενταύθα είς τήν διάκρισιν τών παρωνυμίων, ούτω δε δια μόνον τό
όνομα Κατέχης έμετρήσαμεν 18 χωριστούς κλάδους, οΐτινες κάποτε καί υιοθε-
τούν τό νέον παρωνύμιον.

Ή νήσος είναι θαμνώδης καί έλαιοφυτευμένη, διαθέτει δέ χώρους πρός ποι-
κιλην καλλιέργειαν Είναι μικρογραφία μεγαλυτέρας γής, ήτις παρουσιάζει πλου-
σίαν μορφολογίαν είς διάφορα υψόμετρα, ποικίλην έδαφικήν σύστασιν, βλάστησιν
καί πανίδα. "Εχει σχήμα πλατύφυλλον, μέ εμβαδόν περί τά 10 τετρ. χιλιόμετρα,
μακρόθεν δέ φαίνεται επιμήκης «ώς δορά λέοντος». Τό άνώτατον ύψόμετρον τών
'Οθωνών είναι 393 μ., είς δέ τό βορειοανατολικόν άκρον της άνάπτεται φάρος
μεγάλης εντάσεως, έξ ού προφανώς διηυκολύνθη καί ή παρετυμολογία τοϋ «Όθω-
νός» είς Φανός («Fano») είς τούς διεθνείς χάρτας.

Διά τόν έποικισμόν τής νήσου ή τοπική παράδοσις επαναλαμβάνει όσα λέ-
γονται καί είς τάς άλλας νήσους. «Ηρθαν άπό τούς Παξούς οί Βελλιανϊτες
κ εκάμανε κατοχή ατούς 'Οθωνούς. Τους είπανε Κατέχηδες. "Επειτα ήρθαν κι άλλες
οικογένειες. Μέ τόν καιρό έπληθύνανε και περάσανε και στ αλλα νησιά. Άπό τό
«Χωριό » τών 'Οθωνών κατάγονται δλοι οί Κατέχηδες πού υπάρχουν στά τρία νησιά.
'Εδώ και πενήντα χρόνια είχανε ακόμα οί Θωνιώτες κτήματα ατό Μαθράκι, και
πήγαιναν καί τά καλλιεργούσαν. 'Εβάνανε τό ζευγάρι στά καΐκι καί πηαίνανε
στο Μαθράκι κι άλατρεύανε 1 (χφ., σ. 335-336).

'Αξιοπρόσεκτος είναι ό παλαιότερος τρόπος επικοινωνίας καί συνεννοήσεως
τών συγγενών κατοίκων τών τριών νήσων. «°Εκάναμε σινιάλο με φωτιές. "Αμα
ήθέλαμε νά πούμε κάτι, ανάβαμε φωτιά καί μας καταλαβαίνανε. "Οταν είχαμε
δικό, που γύριζε στο νησί του, ιδίως μέ κακοκαιρία, έκανε φωτιά, νά δούμε ότι
έφτασε καλά. Αμέσως κ' εμείς «εκάναμε στιά», για νά πούμε ότι είδαμε. Τό
ίδιο καί σε άρρωστο. Τύχαινε κανένας άρρωστος καί τό ξέραμε. "Αν πήγαινε κα-
λύτερα, εκάναμε φωτιά' äv δεν καλυτέρευε, δεν άναβαν. Σήμερα ανάβουμε φωτιές
καί στις εκλογές».

Παρά τήν κοινήν προέλευσιν κυκλοφορούν εύτράπελα περιπαίγματα, μέ
τά οποία οί κάτοικοι τής μιας νήσου σατιρίζουν τούς κατοίκους τής άλλης. Τό
περίεργον είναι ότι καί είς τάς τρείς νήσους άκούονται περιπαίγματα διά τούς
Παξίους, οί όποιοι υποτίθεται ότι είναι οί μητροπολιτικοί γενάρχαι.

1 "Υπάρχει όμως παράδοαις περί εποικισμού των 'Οθωνών καί έξ 'Ηπείρου άπό πρόσ-
φυγας Παργιανούς, ότε ή Πάργα έπωλήθη είς τόν Άλή πασδν (1819). 'Επίσης πριν αρχίσουν
αϊ ελαιοφυτεΐαι, εις τάς τρεις νήσους έκαλλιεργεΐτο ή άμπελος. Άνεζήτουν τότε εργατικός
χείρας είς τήν απέναντι Βόρειον "Ήπειρον, οπόθεν προσήρχοντο πολλοί.



282

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Οί Όθωνοί φημίζονται δια τούς εργατικούς ναυτικούς των, οϊτινες προσ-
λαμβάνονται είς τά εμπορικά πλοία τών Κεφαλλήνων καί τών 'Ιθακήσιων, ή άλ-
λου τόπου εφοπλιστών. Παλαιότερον ή νήσος διέθετε στόλον ιδικών της μεγά-
λων ιστιοφόρων, άνω τών 30, σήμερον δέ τής άνήκει τό φορτηγόν Σοϋλα Γ.,
3.000 τόννων, ιδιοκτησία τοϋ άγγλικής καταγωγής Όθωναίου Α. Γκρήνγουδ.

Οί κάτοικοι τής νήσου άνέρχονται είς 800, έκ τών όποιων 200 άποδημούν
είς τό έξωτερικόν ή άπασχολοϋνται είς τήν ναυτιλίαν, 100 δέ είς τό έσωτερικόν
τής Ελλάδος (Κέρκυραν, Πάτρας, 'Αθήνας, Πειραιά κλπ.). Υπολογίζεται ότι
εισέρχονται έξ έμβασμάτων καί συντάξεων κατ' έτος είς τούς Όθωνούς περί τάς
60.000 δολλαρίων. Τό εισόδημα τοϋτο είναι καί τό μόνον στοιχεϊον, τό όποιον
δύναται νά συγκράτηση έπί τής άπομεμονωμένης ταύτης νήσου τούς έναπομένον-
τας κατοίκους. Ή άγάπη όμως καί τών έξ 'Αμερικής έπαναπατριζομένων πρός
τόν πατρώον βράχον τής 'Αδριατικής είναι συγκινητική, ώς έπίσης καί ή φλο-
γερά έλληνικότης τών άκριτών τούτων τής 'Ιονίου θαλάσσης, οϊτινες μετά στορ-
γής προσβλέπουν είς τήν έπτανησιακήν των πατρίδα καί πάντοτε συνεμερίσθη-
σαν μετ' αυτής τούς υπέρ άνεξαρτησίας άγώνας.

Άπό τά υπάρχοντα τοπωνύμια καί τάς σχετικάς παραδόσεις άντιλαμβάνεται
κανείς άμέσως, ότι ή νήσος υπήρξε θέατρον ιστορικών καί πολεμικών γεγονότων
είς τήν έσχατιάν ταύτην τοϋ 'Ιονίου. Οί κάτοικοι δεικνύουν «βενετσιάνικα
κάστρα» είς τά δύο υψηλά σημεία τής νήσου, είς τό Μεροβίγλι καί είς τό Χωριό.
Έπίσης όνομάζουν «Καστρί» έρείπια παρά τό Φανάρι καί δεικνύουν «στή Μπα-
ταρία» τά προχώματα, « όπου είχαν τοποθετήσει οί Βενετσιάνοι τα κανόνια τους καί
χτυπούσαν τούς Γάλλους. Οί Γάλλοι όμως ε βγάλανε τους Βενετσιάνους κ εκάψανε
τις δυο εκκλησιές». Όνομάζουν «τοΰ Φραντσέζου κουκούλι» τόπον, όπου ίσως
υπήρξε τάφος Γάλλου στρατιώτου τής Ναπολεοντείου έποχής. Όμιλοϋν διά πει-
ρατάς «Άλΐΐξερίνους», είς δέ τό τοπωνύμιο ν «Σταυρός» άναφέρουν μάχας
Ελλήνων, Γάλλων καί «Ίγγλέζων» ή Τουρκαλβανών επιδρομέων μετά τών εντο-
πίων. «"Ετρεξε ποτάμι τό αίμα άπό τό φονικό πού εγινε εκεί πάνω, κ' εφτασε στή
θάλασσα. Γι αυτό εστήσανε σταυρό». Ό σταυρός είναι πέτρινος καί λευκός (είκ. 5),
πιθανώς δέ έστήθη ώς φυλακτήριος είς τό κέντρον τής νήσου, υπεράνω τής θα-
λάσσης καί τών φαράγγων, είς τό σημεϊον τής διασταυρώσεως περισσοτέρων
οδών (σταυροδρόμι) καί είς τόπον ερημον. 1

1 Τοιούτους σταυρούς είς έρημα καί άποπτα σημεία ειχον υψώσει παλαιότερον καί οί
κάτοικοι τών Παξών, είς δέ τήν 'Ιθάκην, είς παρόμοιον μέρος, εχει ήδη δημιουργηθή χωρίον
καί άνεγερθή ναός μέ τό όνομα «Σταυρός».
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Περίεργος είναι καί ή «ομηρική» παράδοσις, κατά τήν οποίαν τό μέγα
καί γραφικώτατον σπήλαιον τής δυτικής ακτής (μήκους περί τά 100 μέτρα, πλά-
τους περί τα 10-15 καί ύψους περί τα 20), είναι «ή σπηλιά τής Καλυψώς».1
Ουδόλως λοιπόν ελήφθη υπ' όψιν ή θεωρία τοΰ άρχαιολογούντος Φ. Ν. Οίκονό-
μου, κατά τήν οποίαν ή νήσος τού 'Αλκινόου καί τής Ναυσικάς ήσαν αύτοί οΰ-

Είκ. 5. Ό «Σταύρος» και ή ομώνυμος ϋ·έοις εις το κέντρον
τής νήοου, οπου κατά την παράδοαιν εχνόη αίμα εκ πολέμου.

τοι οί Όθωνοί. (Βλ. μελέτην του: 'Οδυσσέως νόστος, εν 'Αθήναις 1937). Άλλα
8jvai γνωστόν ότι είς πολλάς νήσους τού 'Ιονίου ή καί τού Αιγαίου πελάγους
σπήλαια άξιοπρόσεκτα ονομάζονται «τού Κύκλωπος» ή «τής Καλυψούς».

Παλαιαί χρονολογικά! άναγραφαί τάς οποίας άνεύρον έν τή νήσω είναι
κυριώτατα ή τού έτους 1696 επί πωλητηρίου εγγράφου, κατά τό οποίον «οι κον-
μέσκιοι ( = επίτροποι) τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής ΌΟονιώτισσας,

1 Εις τοΰτο συνετέλεσεν ή παλαιά γνώμη τοΰ ιστορικού Προκοπίου, όστις εγραψε περί
τών 'Οθωνών : *ΚαΙ φαίη αν τις την Καλυψώ ενταΰûa γενέοϋαι, και άπ' αΰτοϋ τον 'Οδυσσέα [είς
Φαιακίδα] διαπορΰμεύοασ&αι». Ίστορ. Β', IV, 22 d.
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κυρ Λιάτζος Μαλίτζης και κυρ Πέτρος Κατέχης [ήγόρασαν] δύο κομμάτια χω
ράφι, λεγόμενο εις τό Κεχρί» κλπ.1

Σημειωτέον ότι τής Μονής ταύτης δ ναός σφζεται σήμερον, άνήκων είς
τό χωρίον Δάφνη, καί διατηρών νεωτέρας τινάς εΙκόνας (Χριστός εικονοστασίου,
1852) καί κώδωνας (1783). Είς τόν γυναικωνίτην άνεύρον ξυλοκρέββατον χαρα-
κτηριστικού τύπου, τό όποιον χρησιμοιείται άκόμη καί σήμερον διά τήν έκφο-
ράν πτωχών νεκρών. ^

Μεγάλη πανήγυρις έν τή νήσω τελείται κατά τάς τρείς ήμέρας τοϋ Πάσχα
έν τώ ναω τής 'Αγ. Τριάδος άκριβώς, όπως καί είς τήν Έρείκουσαν. Άξιοπρό-

Είκ. 6. 'Η είσοδος τον λεγομένου 'Σπηλαίου τής Καλνψονς» (Όϋ·ωνοί).

σεκτος είναι ή όμοιότης τών έν τή νήσω λιτανεύσεων πρός τάς πολυημέρους καί
πολυστάθμους τών Παξών (βλ. Έκθεσίν μου είς τήν Έπετ. τού Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. 9-10 (1955-57), έν Αθήναις 1958, σελ. 420). Τούτο έτηρείτο παλαιότερον,ότε
κατά τήν Τρίτην τοΰ Πάσχα μετέφερον έν λιτανεία τάς εικόνας τών έκκλησιών :
Άγ. Γεωργίου (Χωρίου), Παναγίας (Δάφνης) καί Άγ. Παρασκευής (Δαμασκάτι-

1 'Από τό ίδιωτικόν άρχείον τοϋ κ. Θεοδώρου Κασίμη, ετών 81, όστις έχρημάτισε
πρόεδρος μεν τής Κοινότητος 'Οθωνών κατά τά Ιτη 1914-1924, γραμματεύς δέ άπό τοΰ
1924 - 1940. Είναι άριστη πηγή τοπικών Ιστορικών πληροφοριών, τό δέ Άρχείον του, περι-
λαμβάνον πλείστα δημόσια καί ιδιωτικά έγγραφα (πωλητήρια, προικοσύμφωνα, έγκυκλίους,
ομόλογα, έπιστολάς κλπ.), είναι πολύτιμον διά τήν ίστορίαν καί τών τριών νήσων. Μεταξύ
τών υπερδιακοσίων έγγράφων τά όποια έφυλλομέτρησα, έσημείωσα παλαιοτέρας χρονολογίας
τά έτη 1696, 1749,1757, 1758, 1761, 1768, 1772, 1784, 1795, 1800 καί 1828.
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κων) είς τήν Άγίαν Τριάδα τής παραλίας. Ή κοινή συνάντησις έγίνετο είς τόν
«Σταυρόν», κατά δέ τήν κάθοδον, μόλις άντίπρυζον τόν λιμένα, έκαμνον στά-
θμευσιν καί δέησιν. Ή τοποθεσία εκείνη εξακολουθεί νά όνομάζεται «Δέησις».
Αί εικόνες παρέμενον εις τήν Άγ. Τριάδα μέχρι τής Παρασκευής, οπότε διά τής
αύτής δδού καί τών αύτών σταθμεύσεων έπανεφέροντο έν λιτανείςι είς τούς
ναούς των 1 (χφ., σ. 365).

Μεγάλη λαϊκή συγκέντρωσις μέ ένδιαφερούσας λαογραφικάς έκδηλώσεις
γίνεται έπίσης κατά τήν περιοδον τών Άπόκρεων, ιδία τήν Τυρινήν Κυριακήν

Είκ. 7. Γάμος είς Ό&ωνούς. Το τραπέζι - γεύμα (200 άτομα),
μόνον είς τοϋ γαμπροΰ το σπίτι.

καί τήν Καθαράν Δευτέραν, είς τήν τοποθεσίαν «Καμποϋλι». «Μαζεύονται άπ
δλο τό νησί. "Ερχονται με ντόπια βιολιά καί με φυσαρμόνικες, ντυμένοι μάσκαρες,
cm όλες τίς γειτονιές. 7α κορίτσια φορούν παλιές Θωνιώτικες φορεσιές, άλλοι
κάνουν τή νύφη καί τό γαμπρό καί έχουν πάντα ενα ντνμένονε γιατρό, πού δίνει
τά φάρμακα. Παριστάνουνε καί τή « μάμμη », πώς τάχα πάει νά ξεγεννήση τή νιό-

νυφη.....Στο τέλος τό ρίχνουν στο χορό, ώς τό βράδυ. Χορεύουν συρτά διάφορα :

Γαστουριώτικο, Άγυριώτικο (τής Κερκύρας), Παξινίτικο, Θωνιώτικο καί Καλα-
ματιανά. Χορεύουν καί καντρίλιες καί πόρκες... » (χφ., σ. 405).

Άπό τά γαμήλια έθιμα, περισσότερον Ιδιότυπα τών 'Οθωνών (καί τών
άλλων νήσων) δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά άσματα πού ςίδονται άπό δλόκληρον

1 Κατά τους νεωτέρους χρόνους αί κοιναί αύται λιτανεΐαι περιωρίσόησαν είς τά γειτο-
νικά χωρία τής 'Απάνω Πάντας Δάφνην καί Χωριό, (χφ., σ. 428). Ό Άγ. Γεώργιος τοϋ
Χωριοϋ είναι έπίσης παλαιά έκκλησία.
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τήν όμήγυριν κατά τήν εναρξιν καί τό τέλος τού συμποσίου. "Οταν καθήσουν είς
τήν «τάβλα» (τό γαμήλιον τραπέζι, όπου παρακάθηται καί ό ιερεύς), τραγουδούν
όλοι άντί προσευχής τό έξης :

— 'Εδώ π έστρωναν το σονφρά κ εκάναν τό τραπέζι,
κορίτσια ετραγονδονσανε με τό «Χριστός 'Ανέστη».
«Χριστός 'Ανέστη», μάτια μου, κ' ελα να φιληθούμε,
τώρα που είναι Λ αμπριά νά μή μαρτυρηθούμε !

Ein. 8. Ζεΰγος νεόνυμφων. Ή νύμφη με παλαιοτέραν
τοπιχην άμφίεαιν ('Ο&ωνοί).

Καί όταν θά σηκωθούν άπό τό τραπέζι, θά τραγουδήσουν όλοι μαζί τό
πρώτον χορευτικόν άσμα, τό όποιον άπαραιτήτως είναι τό εξής.

— Φούστα μου μπαρμπαρέζικη, σιδεραρματωμένη,
όπου σε άρματώνανε δώδεκα παλληκάρια,
γυρεύει πόρτο για νά μπή, λιμάνι για ν' άράξη.

— Σε τί πόρτο θέλω νά μπω, σε τί λιμνιο ν' άράξω ;
Στην Κίμουλο θέλω ν à μπω κ' εκεί ν à πα ν αράξω,
όπ' εχει τά γλυκά κρασιά, τά έμορφα κορίτσια !
Πίνοντας τά γλυκά κρασιά, φιλώντας τά κορίτσια.
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Τό άσμα τούτο χορεύεται μέ «σταυρωτόν» χορόν είς τόν έγγύτερον πρός
τήν τράπεζαν χώρον, μέ κορυφαίους τόν μάγειρον (ή πρωτομάγειρον) καί τήν νύμ-
φην, χωρίς νά λαμβάνη μέρος δ γαμβρός. Είς τόν μάγειρον έχουν δώσει «ενα μαν-
τήλι χρωματιστό, γεμάτο κουφέτα, καρύδια, άμύγδαλα, κι αυτό τό κρατούν άπό τις
δυο άκρες τον, μαζι με τή νύφη ». 'Ακολουθούν οί άλλοι προσκεκλημένοι καί συγ-
γενείς, ιδία γυναίκες καί κορίτσια, μέσα δέ είς τόν κύκλον τού χορού έχουν
συγκεντρωθή τά μικρά παιδιά, τά οποία έπίσης χορεύουν, πιασμένα άπό τήν
ποδιάν ή τά μαντήλια τής νύφης. Ό μάγειρος συνεχίζει τόν χορόν μέχρι τού
τελευταίου στίχου: «Πίνοντας τά γλυκά κρασιά κτλ.», οπότε σκορπίζει τά κου-
φέτα είς τό πλήθος τών παιδιών καί, καθώς εκείνα ορμούν νά τά συλλέξουν, ό
χορός παύει μέσα είς τόν θόρυβον καί τάς εύχάς.

Είς τά χωρία Δάφνην καί Χωριό άνεύρον ενδιαφέροντα κείμενα παραλο-
γών, τά όποια κατέγραψα. Μεθ' ικανοποιήσεως διεπίστωσα ότι καί νεαρός ηλικίας
άτομα έγνώριζαν νά έπαναλαμβάνουν τά τραγούδια αυτά, καί τούτο διότι, όπως
μοΰ έλεγαν, «παρακαλούν τις μητέρες τους νά τους τά πούνε, σαν παραμύθια». Άπό
τήν σχεδόν έκατοντούτιδα Φωτεινήν Ά. Κασίμη κατέγραψα είς Δάφνην ένδια-
φέρουσαν παραλλαγήν ακριτικού άσματος εις δωδεκασυλλάβους στίχους ( « Τά τέσ-
σερα, τά πέντε ήτουν εννιά άδρεφιά...»),χ\τις έχορεύετο «άπο τά χρόνια τοϋ πάππου
της» ώς «κουτσό» (χφ., σ. 485), έπίσης δέ καί άπό τόν άνω τών 90 ετών, Γεώρ-
γιον Ν. Κατέχην,κατέγραψα παραλλαγήν τοΰ γνωστού ςίσματος «τοΰ παπά Βεργή»
(χφ., σ. 456). 1 Είς τό «Χωριό» κατέγραψα παραλλαγήν τού άσματος τής «Κόρης
ταξιδεύτριας» (άπό τήν Έλένην Κ. Κατέχη, έτών 68), όπου ή κόρη είναι «αρχον-
τοπούλα àjco τήν "Εγριπο» (χφ., σ. 521-2),' έπίσης δέ καί παραλλαγήν τής «Σού-
σας» μέ τήν χαρακτηριστική ν μουσικήν του.3 Είς τό αυτό «Χωριό» ό Γεώργ. Κα-
τέχης - Μποτσόλης μοΰ διηγήθη είς πλήρες πεζόν κείμενον τό παραμύθι « Κολώνιος
καί Άρχεστράτα» (χφ., σ. 496-503), δηλ. τού Απολλώνιου καί τής Άρχιστράτας.

Παραδόσεις καί δοξασίαι κυκλοφορούν πολλαί εις τήν γραφικήν νησίδα τών
'Οθωνών, όπου δ ουρανός καί ή θάλασσα, ή νύκτα καί τό φώς εισχωρούν παντού
ώς κυρίαρχοι, άφήνοντες έλάχιστον χώρον είς τους κατοίκους καί τήν γήν των.

1 Βλ. M. I. Μανούσακα, Ή Ρεθεμνιώτισα Σουλτάνα Εϋμενία Βεργίτση κτλ., Κρητ.
Χρονικά, τόμ. Ε', 1951, σ. 349 - 384.

2 Περί τοϋ άσματος βλ. Στ. Π. Κυριακίδον, Κόρη ταξειδεύτρια, Mélanges offerts à
Octave et Melpo Merlier, τόμ. I, Athènes 1956, σ. 333 - 336.

8 'Ενδιαφέρει ή λέξις "ελεεία* ή *ελεή>, τήν οποίαν μεταχειρίζονται είς 'Οθωνούς αί
γυναίκες, διά νά δηλώσουν τό μέλος τοϋ άσματος. «Παλιό τραγούδι μέ τήν έλεεία του»
(χφ., σ. 434).
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Πλεϊσται είναι αί ίστορικαί (περί τών Άλιτζερίνων) παραδόσεις, ώς καί αί άνα-
φερόμεναι είς Νεράιδας, Τελώνια, βρικόλακας, χαμοδράκια κ.ά., πάντοτε σχεδόν
σχετικαί μέ τήν θάλασσαν.

«νΗτανε ενα καΐκι άραγμένο στ Αυλάκι. 'Αλλά ό καπιτάνιος του αλλιώς τό
είχε άραγμένο αποβραδίς κι αλλιώς τό ηϋρισκε τό πρωί. Λέει, θά κοιμηθώ μέσα,
νά 'δω τί γένεται. ' Εκοιμήθηκε λοιπόν στήν πλώρη κ έπερίμενε. Τή νύχτα, στις 12
ή ώρα, άκουσε σάλαγο, καί υστέρα κρόν, κρόν, κρόν, άκουσε πού άσκώνανε τήν άγ-
κυρα. Δέν εσηκώθηκε νά 'δη. Σέ λίγο άκουσε παλαμάκια καί τό καΐκι ξεκίνησε. Αυ-
τός εκατάλαβε πώς ήτανε Νεράιδες πού τό ταξιδεύανε. Στό πέλαγος ανοιχτά, ακούει
μιά άπό τις Νεράιδες νά λέη : «Μου μυρίζει αίμα χριστιανικό !» Αυτός πιο πολύ
έγινότουνε κουλουμπάρι άπό τό φόβο του... Κάποτε έφτασε τό καράβι στον προ-
ορισμό του, οί Νεράιδες χτνπήσανε πάλε τά παλαμάκια κ' ε βγήκαν ε. . . "Οταν
έγινε ησυχία, βγήκε κι αυτός νά 'δη που βρισκότανε. 'Εκατάλαβε πώς ήτανε στήν
έρημο, στή Μπαρμπαριά. Είδε εκεί καί δέντρα ταταλιές ( = χουρμαδιές), έκοψε
ενα κλωνάρι γιά μαρτυριά, καί ξαναμπήκε γλήγορα στό καΐκι. Σέ λίγο άκουσε
πάλε τά παλαμάκια. "Ηρτανε οί Νεράιδες. Ποιος ξέρει ποϋ έπήανε καί τί σάρκες
έφάγανε ! Τό καΐκι πήρε πάλε δρόμο καί σε λίγο έφτάσανε στ Αυλάκι. Οί Νερά-
ιδες έρεμετζάρανε αλλιώς τό καΐκι κ έ βγήκαν ε. "Ητανε πιο. χαράματα. Βγήκε κι
ό Θωνιώτης κ είδε κιόλας τόν κόσμο που επήγαινε στήν Άγια Τριάδα νά λει-
τρουηθή (ήτανε Κυριακή). Τούς διηγήθηκε τήν ιστορία του: —Ξέρετε ποϋ επήγα
απόψε; 'Επήγα στή Μπαρμπαριά! 'Ορίστε κ' ή ταταλιά, όπου έκοψα !» 1

Άπό τα έθιμα κοινωνικής όργανώσεως τών 'Οθωνών (ώς καί τών άλλων
δύο νήσων) αξιοσημείωτα είναι τά έξης: α) λόγω το,ϋ συγγενικού δεσμού τών οικο-
γενειών καί τής èv τη νήσω ένδογαμίας, τό πένθος είς τούς εκάστοτε συμβαί-
νοντας θανάτους είναι γενικόν καί άλληλέγγυον, ώστε μαυροφορούν όλαι αί
γυναίκες σχεδόν καθ' άπαντα τόν χρόνον. Έορταί καί διασκεδάσεις καί έπισκέ-
ψεις καί συμπόσια διακόπτονται έκ τούτου συχνότατα είς τήν νήσον" β) ή
άπαίτησις τής προικός, καί είς τάς τρεις νήσους, είναι σχεδόν άγνωστος. Ουδέν
ζητεί ό γαμβρός, ιδίως είς χρήμα. Νυμφεύεται στηριζόμενος είς τήν ίδικήν του
κτηματικήν περιουσίαν, εκτός εάν οί γονείς τής νύμφης προσφέρουν άφ' εαυ-
τών. Ή σκοπιμότης πάντως καί ή τάσις τής έν τή ιδία νήσω νυμφεύσεως άκο-
λουθείται αύστηρώς καί παρά τών μεταναστευόντων, Ιδιαιτέρως μάλιστα είς
τούς 'Οθωνούς καί τήν Έρείκουσαν.

1 Βλ. όμοιας παραδόσεις εν Μάνη, Σύμη καί Κεφαλληνία είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδό'
σεις Α', 'Αθήναι 1904, άρ. 801, 802 καί 828.
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Έν συμπεράσματα δύναμαι νά παρατηρήσω ότι καί είς τάς τρείς ταύτας
Κερκυραϊκός νήσους δ ερευνητής έχει πάντοτε νά μελετήση άξιόλογα γλωσσικά
καί λαογραφικά στοιχεία, έν συνδυασμώ μάλιστα πρός ένα έλληνικώτατον παρα-
δοσιακόν βίον ναυτικού καί επτανησιακού χαρακτήρος.

résumé

Mission folklorique dans les îles : Othoni, Erikoussa et Mathraki

(an nord de Corfou)

L'auteur parle d'abord de l'histoire de ces petites îles, dont les noms
figurent sous plusieurs types dans les textes anciens et dans les portulans
du Moyen Age. Il entre ensuite aux détails de sa recherche folklorique
(6-28 Juillet i960); et il mentionne séparément chaque île.

Les trois îles ne sont pas très peuplées (total, 1500 d'habitants) mais
leurs habitations forment des agglomérations pittoresques.

Les hommes travaillent d'habitude dans des bateaux de la flotte de
commerce, ou partent en Amérique pour y faire fortune. Mais ils revien-
nent à leurs îles pour se marier ou pour y passer le reste de leur vie. Les
chansons des îles parlent presque toujours de la nostalgie qui lie les ab-
sents avec leurs familles.

La vie traditionnelle y est encore florissante. L'auteur donne quel-
ques exemples des coutumes des îles, de leurs chansons populaires et de
leurs légendes maritimes (p. 274-5 et 288). Il parle également des costumes
locaux, surtout de ceux de l'île d'Erikoussa, que les femmes ont mieux
conservés. C'est pourquoi leurs danses sont les plus pittoresques (p. 273-4).

L'origine des habitants actuels est plutôt de l'île de Paxos (au sud
de Corfou), avec quelques provenances Epirotes.

Parmi les coutumes les plus intéressantes des îles, l'auteur cite 1. Les
fêtes religieuses, les litanies et les danses de Pâques (p. 273, 276-7 et 284).
2. Le mariage dans tous ses détails, surtout: la complainte de la mariée,
lorsqu' elle se sépare de ses parents (p. 274); la danse de la fin du repas,
lorsque le cuisinier se met en tête et distribue des dragées (p. 286) et l'ac-
cueil rituel, que la belle mère fait à la nouvelle mariée (p. 278). 3. Com-
ment on communique, faisant des signaux, au moyen du feu, d'une île à
l'autre (p. 281). 4. Les méthodes pratiques de la chasse, qui est favorisée
dans les îles (p. 278-9) etc.
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