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Πάει παραπάνω. «Πατέρα! νά κι άλλος διάολος».

— «7ο ξέρω, παιδί μον», λέει ό πατέρας.

— «Πατέρα, νά κι άλλος διάολος!»

Βλέπει από δώ, βλέπει άπο κει το παιδί.

Πάνε σ' ενα ξενοδοχείο γιά νά φάνε. 'Εκεί που φάγανε τοΰ λέει δ πατέ-
ρας. «Παιδί μον, μή ντροπιαστής νά μου πής, τί ο' άρέοει σ' αύτο τον κόσμο».

«Πατέρα ! μ' άρέσει ό διάολος», ειπε το παιδί.

Τής λαϊκής διηγήσεως ταύτης, ή όποία θά ήδΰνατο νά είχε τύχει ευρυτέρας υπό
τού λαοΰ επεξεργασίας δια τής προσθήκης εις αύτήν {θεματικών στοιχείων έκ τών
περί τόν διάβολον καί τήν γυναίκα παραμυθιακών καί ευτράπελων διηγήσεων,
οπότε πλέον θα καθίστατο δυσδιάκριτος, ή αρχική πηγή αυτής είναι τό γνωστόν
λογοτεχνικόν έργον τοΰ 'Ιωάννου Κονδυλάκη, «Ό Πατούχας».

Β',

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
(1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1958) 1
υπο ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ

Τό Μεγανήσι, γνωστόν επισήμως καί ώς Τάφος, κείται νοτίως καί
ανατολικώς τής νήσου Λευκάδος, αποτελεί δέ μετά τής ετέρας νησΐδος Καλά-
μου οιονεί γέφυραν πρός τήν κεντρικήν Άκαρνανίαν. Είναι ή μεγίστη μεταξύ
τών νησίδων Σκορπιός, Σκορπίδι, Σπάρτη, Τσόκαρι, Χελώνι καί Μαδουρή τοΰ
Λευκαδίου αρχιπελάγους εξ ου καί τό όνομά της. Είναι πιθανώτατα ή 'Ομηρική
Τάφος (Όδυσσ. α, στ. 103 -5, 180 - 7 καί 264), έκ τούτου δέ καί οί κάτοι-
κοι αυτής ομιλούν μεθ' υπερηφανείας δια τούς αρχαίους βασιλείς τής νήσου
Πτερέλαον και Μέντην, δεικνύοντες σχετικάς αρχαιολογικός τοποί)εσίας, απεικονί-
ζουν δέ τούτους καί είς τάς σφραγίδας τών Κοινοτήτων των.

Ή νήσος έχει εμβαδόν 24 τετραγ. χιλιομέτρων, είναι πλατυκέφαλος καί μο-
νοσκελής, πολύκολπος εις τό βόρειον τμήμα καί βραχώδης εις τό νοτιοδυτικόν,
ορεινή καί άγονος κατά τό μήκος αύτής, καλλιεργείται όμως καί είναι πλήρης
ελαιοδένδρων εις τό πλατύ τμήμα της.

Εις τό τμήμα τοΰτο έχουν συγκεντρωθή οί 2.800 κάτοικοι τής νήσου, οί-
κοΰντες εις τρεις ΐσοπληθεΐς κοινότητας, τό Βαθύ, πρωτεΰον έπίνειον είς τόν
όμώνυμον κόλπον" τό Σπαρτοχώρι, άνωθεν ετέρου κόλπου δυτικώτερον, καί
τό Κατωμέρι, εις τούς υπερθεν τοΰ Βαθέος λόφους. Αί κοινότητες αύται άπετέ-

1 Ή αποστολή αΰτη έγένετο συμφώνως προς τήν εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
ύπ" αριθμ. 3C794 τής 17 'Ιουνίου 1958.
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λουν μέχρι τού 1912 τόν «Δήμον Ταφίων», τού οποίου τά σωζόμενα μητρώα
χρονολογούνται άπό τοΰ έτους 1838.

Οί κάτοικοι τής νήσου, γνωστοί υπό τό όνομα Μεγανησιώτες, κατά δέ
τούς συνοικισμούς αύτών : Βα&ναάνοι, Σπαρτοχωρΐτες καί Κατωμερΐτες, άσχο-
λοΰνται είς τήν γεωργίαν καί δή τήν έλαιοκαλλιέργειαν, συνδυάζοντες πάντοτε
ταύτην μέ τήν άλιείαν καί τήν ναυτιλίαν. Καλλιεργούν έπίσης τήν άμπελον, ήτις
όμως όσημέραι περιορίζεται, σπείρουν ελάχιστα δημητριακά καί φυτεύουν οπω-
ροφόρα. Γενική σχεδόν είναι, αλλά πτωχή, καί ή οικόσιτος κτηνοτροφία.

Ή έλλειψις πλήρους άμαξιτοΰ δρόμου καί αί μικραί σχετικώς άποστάσεις
έχουν κρατήσϊΐ τόν όνον κύριον μεταφορικών μέσον, πάντες δέ, άλλά ιδία αί γυ-
ναίκες, καταπονούνται είς τάς καθημερινός μεταφοράς καί πεζοπορίας.

Ή ύδρευσις γίνεται εκ δεξαμενών, διότι τά ελάχιστα υπάρχοντα φρέατα
δέν παρέχουν πόσιμον ύδωρ, γραφικόν δέ είναι πάντοτε τό θέαμα τών εύσταλών
γυναικών τής νήσου, αϊτινες μέ τάς διατηρουμένας τοπικάς ένδυμασίας των με-
ταφέρουν έπί τών κεφαλών των τά ποικίλα υδροφόρα σκεύη.

Ή ελαιοπαραγωγή τής νήσου υπολογίζεται κατά μέσον όρον εις 20.000 όκάδας
κατ' έτος, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής εναλλαγής τής «σοδειάς» άπό έτους εις έτος.

Ώς αλιείς οί κάτοικοι τοΰ Μεγανησίου θεωροΰνται έκ τών ίκανωτέρων τής
δυτικής Ελλάδος καί είτε έργάζονται εις ιδιόκτητα πλοιάρια καί τράτες, είτε προσ-
λαμβάνονται εις τούς αλιευτικούς στολίσκους τών Πατρών καί τοΰ 'Αστακού. Οΐ
ίδιοι φθάνουν αλιεύοντες μέχρι Ζακύνθου, Κατακώλου καί Μεσολογγίου. Έργά-
ζονται δέ καί ώς πληρώματα εις εμπορικά εφοπλιστικά πλοία.

'Αρκετοί τών κατοίκων έχουν μεταναστεύσει παλαιότερον εις Άμερικήν, Κα-
ναδάν, Αύστραλίαν καί Άφρικήν, οπόθεν καί ποσόν τι συναλλάγματος εισέρχε-
ται εις τήν νήσον.

Ή έκπαίδευσις άσκεΐται εις τρία δημοτικά σχολεία μεικτά, άρκετοί δέ τών
άποφοιτώντων συνεχίζουν τάς γυμνασιακάς των σπουδάς έν Λευκάδι. 1

Ή συγκοινωνία μετά τής Λευκάδος εκτελείται καθημερινώς διά βενζινοπλοίου, τό
οποίον χρειάζεται 1.30'τής ώρας διά νά φθάση εις τήν πρωτεύουσαν ('Αγ. Μαύραν),
εκ τής οποίας εξαρτάται πολιτικώς καί έκκλησιαστικώς ή νησίς. 2 Λόγω τής άπο-
στάσεως ταύτης, άλλά καί διά τήν αύτοτελή νησιωτικήν ύπόστασιν τοΰ Μεγανησίου,
οί κάτοικοι αύτοΰ δέν πρέπει νά συγχέωνται κατά πάντα προς τούς λοιπούς Λευκαδίους.

1 Κρατικοί ύπάλληλοι καταγόμενοι έκ Μεγανησίου υπολογίζονται σήμερον περί τούς εί-
κοσι, έξ ών είς δικαστικός, δύο καθηγηταί καί δύο αξιωματικοί.

2 Ευτυχώς άπό του 1958 προσεγγίζει τακτικώς εις τόν λιμένα τού Βαθέος τό έκ Πει-
ραιώς ή Κερκύρας ποοερχόμενον έβδομαδιαιον πλοιον τής γραμμής.
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Ή λαϊκή ζωή καί τά έθιμα τοϋ Μεγανησίου παρουσιάζουν ιδιοτυπίας, άφ'
ενός μέν ένεκα τής άπομεμονωμένης ταύτης θέσεως τού τόπου (στερουμένου οι-
ουδήποτε μηχανικού νεωτερισμού), άφ' ετέρου δέ λόγω τής γεωγραφικής γει-
τνιάσεως αύτού μετά τής νοτίας Ακαρνανίας καί τών έγγύς 'Ιονίων νήσων, έκ
τής όποιας παρουσιάζει σΰνθεσίν τινα επτανησιακού καί ηπειρωτικού — έλλαδικού
πολιτισμού.

Οί κάτοικοι είναι κατά βάσιν επτανήσιοι, άποικοι κατά τό πλείστον έκ
Λευκάδος ή καί 'Ιθάκης, άλλα καί 'Ακαρνάνες, καί ομιλούν νότιον γλωσσικόν
'ιδίωμα μετά βορείων έπιδράσεων. 1 Αί γυναίκες ένδύονται τήν Λευκαδίαν άμφίε-
σιν, ήτις συνδυάζεται καί μέ στοιχεία Άκαρνανικά. Είναι όλοι περισσότερον νη-
σιώται άπό τούς χωρικούς τής Λευκάδος, έπειδή ταξιδεύουν διαρκώς καί επειδή
έρχονται εις συχνοτέραν έπαφήν μετά τών άλλων Επτανησίων.

Εις τήν νήσον κατέφευγον κατά τούς χρόνους τής δουλείας, ώς φυγάδες ή
έξόριστοι, άλλοι "Ελληνες έκ διαφόρων μερών, γνωστοί δέ άξιόλογοι στρατιωτικοί
καί πολιτικοί άνδρες τής άγωνιζομένης Ελλάδος ή τής Επτανήσου Πολιτείας με-
τέβαινον έκει καί συνεσκέπτοντο ή άνασυνεκροτούντο. 'Ιστορείται ότι καί κατά
τούς χρόνους τής 'Ενετικής κυριαρχίας ήλθον εις Μεγανήσι Χίοι πρόσφυγες, περί
τό 1716, εις τούς οποίους ή διοίκησις έδωσε κτήματα (τά «Χιώτικα» εισέτι λε-
γόμενα), καί τά όποια ούτοι είτε έκράτησαν μέχρι σήμερον, είτε τά έξεχώρησαν
είς τούς έντοπίους, ότε μετφχησαν ε'ις Λευκάδα. 2

1 Σημειώνω μερικάς χαρακτηριστικός λέξεις καί έκφράσεις των: αρισε (= άρχισε), αρι-
αάμε (=άρχίσαμε), άδρόαιος (=σδρόσιγος, άδρόσιστος), άποξεράΰ'κε (=άποξεράθηκε), άγονρι
(=οΐωνός, σημάδι' φρ καλό άγονρι), άντρόενο (—αντρόγυνο), άρχ'νάνε (= αρχινάνε), ή γιώρα
(=ή ώρα), τοή γάτος (= της γάτας), ή νρη (=γόρη τοϋ λουλουδιού), Δεοοαρία (=Βησσαρία),
ελεγόντοννε (— έλέγετο), εζήανε (=έζοϋσαν), ετανε (=ήταν), εκειός (=έκεϊνος), εγγιγια (=ήγ-
γιζα), εβαράανε (= έβαροϋσαν), εφνβγανε (= έφυγαν), εβήκε (=έβγήκε), επίραε (— περνούσε),
επίνιξε (=επνιξε), εφορονγανε (= έφοροϋσαν), επλέανε (= έπλέκανε), επιγα (=έπια, ήπια), εκα-
τήφερε (=έκατάφερε), ητουνε (=ήταν), ημαατοννε (=ήμεθα), ηβλεπα (=εβλεπα), ^θο-

λός), ϋ·έλιτε (= θέλετε), τα καραβοστάοα (= καραβοστάσια), κερανε (= κερνάνε), καρφωσά (=ή
ραψιά), κολαταό (= κολατσιό), μον'κάζει (= νομίζω), κοννιά (=ή κούνια), λαός (= λαγός), λια-
νορώι (= σταφύλι λιανόρωγο), λίμη (= λίμνη), μνδαλιά, μνδαλο (= μυγδαλιά.. ■), μεράζω (=μοι
ράζω), μοίρασα (= μοιρασιά), με μίνια (=μέ μίαΛ τοή μέρος (= τής ημέρας), ννφ'κιάτ'κος ( =
νυφιάτικος), ξαστόηαα (= ξαστόχησα), ξαφ'κα (= χρυσαφικά), πουγάδι (=πηγάδι), περάω (=
περνώ), πά 'πηες (=πού πήγες), πάτα (=πότε), ΙΊορσάνος (= Πορισιάνος), πιήκανε (=ήπιανε),
πρόγκες (= πρόκες), ανφωνάανε (= συμφωνούσαν), σου με (= σειούμε), αταμένος (=στημένος
σπάος (=σπάγγος), ακροπάω (= σκορπώ), ακιά (=συκιά), τον τραπεζον (=τραπεζιοΰ), τρον-
γάνε (= τρυγάνε), τε·ψι (= ταψί), τραγ'δάνε (= τραγουδούν), τραονδι (= τραγούδι), τις είπε (=
τούς είπε), τονφλώνω (= τυφλώνω), φαητά (= φαγητά), φορονγανε (= φορούσανε), ψορέγεται ή
ποδιά (=φορεΐται), ψενει (= φεύγει), và φνβγ-n (=νά φύγη) καί έ'χουνε ψύβγει.

" Βλέπε Ν. Γ. Σβορώνου, Χίοι πρόσφυγες έν Λευκάδι. 'Αφιέρωμα εις Κ. I. "Αμαντον
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Στοιχεία λαογραφικά εκ Μεγανησίου ελάχιστα εφέροντο συλλεγέντα μέχρι
τούδε. Ήσαν γνωσταί εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον συλλογαί τίνες ε'ις χειρό-
γραφα : α) ή υπ' αριθμ. 2089 (έτους 1954) τοΰ Κ. Π. Πάλμου, φοιτητοϋ τής
φιλολογίας, εκ σελ. 18, περιέχουσα ειδήσεις τού γάμου καί β) ή υπ. αριθ. 2218
(έτους 1953) τού Γ. Θ. Φίλιππα, δημοδιδασκάλου, έκ σελ. 212, κατατεθειμένη ε'ις
τό 'Ιστορικόν Λεξικόν, ήτις όμως περιλαμβάνει ύλην καί εκ τών άλλων τόπων
τοΰ νομοΰ Λευκάδος. 'Υπήρχεν εξ άλλου πιθανότης, ότι πολλοί τών εκ Λευ-
κάδος (έν γένει) δημοσιευμένων λαογραφικών συλλογών περιελάμβανον καί ει-
δήσεις έκ Μεγανησίου, τοΰτο όμως ουδαμοΰ έδηλοΰτο. 'Αντιθέτως συνέβη καί
τό εξής παραπλανητικόν. "Εχει δημοσιευθή εν τφ Α', τόμω (1909) τοΰ περιοδι-
κού «Λαογραφία» (σελ. 308 - 320) συλλογή υπό τόν τίτλον «Ό γάμος έν Λευ-
κάδι» υπό Ευσταθίου Γ. Πολίτου, τελειοφοίτου τής φιλολογίας, εις τό τέλος τής
οποίας σημειοΰται: «έν Μαγνησία Λευκάδος». 'Αλλά χωρίον Μαγνησία δέν υπάρ-
χει έν Λευκάδι, τό δέ εν Μαγνησία τούτο είναι έσφαλμένη γραφή τοΰ : εν Μεγα-
νησία), ώς διεπίστωσα κατά τήν άποστολήν μου, συναντήσας συνταξιοΰχον ήδη
τόν κ. Ευστάθιον Πολίτην. Ούτω, πεντήκοντα έτη μετά τήν δημοσίευσίν της,
αποσαφηνίζεται ότι ή καλή συλλογή αντη άφορα εις έθιμα τοΰ Μεγανησίου.

Ήτο λοιπόν σκόπιμος ή εις τήν νήσον ταύτην μετάβασίς μου πρός συλλο-
γην λαογραφικού υλικού, καί υπήρξε λίαν αποδοτική ή εκεί εργασία μου.

Κατά τό δεκαπενθήμερον διάστημα τής έν Μεγανησίφ παραμονής μου
(1-15 Ιουλίου 1958) κατέγρα\|;α πλουσιωτάτην καί άντιπροσωπευτικήν ύλην
όλων τών έκδηλώσεων τού λαϊκού βίου, εις χειρόγραφον έκ σελίδων 512, τό οποίον
κατεχωρίσθη εις τό Βιβλίον εισαγωγής τών Χειρογράφων τοΰ Λαογραφικοΰ Αρ-
χείου, ύπ' αριθμόν 2276. Ή συλλογή αυτη περιέχει :

α') Ειδήσεις: γεωργικοΰ βίου, άλιευτικοΰ καί ναυτικοΰ βίου, ποιμενικού,
κοινων. οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, οίκοδομίας, τροφών, λινουργίας καί υφαντι-
κής, ενδυμασίας, δημώδους ιατρικής, οικονομικής ζωής, μετεωρολογίας, λατρείας,
έθίμων γεννήσεως, γάμου, τελευτής, μαγείας, μαντικής, προλήψεων καί δεισιδαι-
μονιών, παιδιών καί άγωνισμάτων, ιστορικών τοπικών γεγονότων, λαϊκής τέχνης,
λαϊκού θεάτρου, χορού, μουσικής κ.ci.

β') Κείμενα: Άσματα 175, δίστιχα 68, παραμύθια 43, ευτραπέλους διη-
γήσεις 65, περιπαίγματα χωρίων 5, μύθους ζώων 6, παραδόσεις 125, παροιμίας

— εξεδόθη από τούς μαθητάς του —'Αθήναι 1940, σελ. 197 -220. Ύποπτεύω ότι τό όνομα
Σχιώτης, συχνότατον έν τή νήσιρ, έχει προκύψει από τής έποχής τών έπηλύδων Χίων, οΐτινες
εις τήν ίταλικήν έλέγοντο Scioti (ή Sciotti) καί natione Sciota (βλ. έγγραφα τών έτών 1752
έν xfj ώς όίνω μελέτη).
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300, αινίγματα 25, έπωδάς 12, εύχάς - αράς - χαιρετισμούς 40, τοπωνύμια 200
καί ποικίλην γλωσσικήν ΰλην.1

Έκ τής ύλης ταύτης περισσότερον ενδιαφέρουν: α) αί τοπικαί παραδό-
σεις, αΐτινες λόγω τής νησιωτικής φύσεως των έχουν γραφικότητα καί ίστορικήν
σημασίαν β) τά έθιμα, ιδία τά λατρευτικά καί τά γαμήλια, κράμα έπιδράσεων νη-
σιωτικού καί ηπειρωτικού βίου· γ) τά δημοτικά άσματα, ηπειρωτικά κατά τό
πλείστον καί καλώς διατηρούμενα, καί δ) τά παραμύθια, όίτινα ή κλειστή κοι-
νωνική ζωή συγκρατεί έν συνεχεϊ χρήσει.

I. Έκ τών τοπικών παραδόσεων όίλλαι μέν άναφέρονται εις ήρωας καί
γεγονότα τοΰ Όμηρικοΰ κύκλου (Τάφιοι, Μέντης, 'Οδυσσεύς, Κύκλωπες, σπήλαια),
άλλαι εις τούς πειρανάς (κουρσάρους), άλλαι εις πολεμιστάς καί γεγονότα τής ελ-
ληνικής Επαναστάσεως (Κολοκοτρώνης, Λεπενιώτης, Γρίβας) καί ά'λλαι εΐς πρό-
σωπα τής νεωτέρας ελληνικής ιστορίας (Βαλαωρίτης) καί τών προσφάτων χρόνων
τής ξενικής κατοχής (Παπανικολής).

Παραθέτω ένδεικτικάς τινας τών παραδόσεων τούτων.

α', άπό τάς Όμηρικάς.

1. Έτότε καιρόν επολεμούσανε οί άνθρωποι άπο χωριό oh χωριό. Κάθε
μέρος είχε τό βασιλιά του. rΗταν ενας βασιλιάς πού τόν ελέγανε Μέντε. Αυτός ό
Μέντες ενικήθηκε κ' έδωκε τής φυγής κ ήρθε εδώ και κατέληξε, καί κρύ-
φτηκε στο δάσος' (τώρα δεν είναι). Τόν άποκλείσανε δια θαλάσσης, έσωσε τά
τροφίματά του και δε μπορούσε νά ζήση, και πέθανε με τους αύλάτορές του, κ'
είπανε τότε τό νησί Τάφος. Καί τούς έθαψαν στ' Άναπαυτήρια, οπου εύρήκαμε
τά κόκκαλά τους. (χφ., σελ. 43).

2. Πριν μποϋμε στο Σπαρτοχώρι, έχει μιά βαθειά σπηλιά, που τή λέμε
«τοϋ Κύκλωπα». Εϋρήκανε μέσα εκεί ένα ρομπόλι (= άγγεΐο), έφτακόσα πενήντα
χρόνια πριν Χρίστου. "Εχει κλεισίματα μέσα με πέτρες, έχει λόμπο καί πηγάδι.
'Εκεί εμπήχε ό 'Οδυσσέας μέ τούς συντρόφους τον κ' εστράβωσε τόν Κύκλωπα.
"Εχει μιά πέτρα μεγάλη μπροστά, πον λένε πώς τήν έβαζε δ Κύκλωπας κ'
έφραζε τήν τρΰπα. Άπό κει πάνω έρριξε καί τό λιθάρι στο καΐκι τοϋ ' Οδυσσέα
πού έφευγε (χφ., σελ. 317).

β', άπό τάς μεσαιωνικός περί πειρατών :

1. Τον τότε καιροϋ ό κόσμος έκανε τά σπίτια του καί τήν καλύβα τον

' Θεωρώ χρέος μου νά έξάρω τό φιλόξενον καί πρόθυμον τών κατοίκων, ο'ίτινες κα-
τενόησαν τήν σημασίαν της αποστολής μου καί μέ έβοήθησαν είς τήν συγκέντρωσιν καί κα-
ταγραφήν τών ώς άνω λαογραφικών στοιχείων, από τών δημοδιδασκάλων καί τών προυχόν-
των μέχρι ιών αλιέων, τών γεωργών καί τών συζύγων των. Εύχαριστώ καί τόν έξ 'Αμερικής πα-
λινοστήσαντα λόγιον κ. Ίωάννην Π. Πάλμον διά τήν φιλοξενίαν καί τήν συμπαράστασίν του.



λαογραφικη αποστολη εισ τα θεσσαλικα αγραφα

3 i i

σε κρυφό μέρος. Έδώ πίσω εχουμε τήν εκκλησιά τον "Αη - Γιαννιού. ΤΗταν
εκεί ενας παπάς, πον γύριζε στο Νησί κ' εκανε καλά (= ευεργεσίες). "Ητανε ιε-
ρέας καί δάσκαλος, κ' είχε μαθητούδια. Μιά μέρα πον λειτουργούσε κ' έβγήκε
νά πή τό Ευαγγέλιο, τά γένεια του άξαφνα άσπρισαν άπό τή μιά μεριά κ' εμαύ-
ρισαν άπό τήν άλλη. Τά μαθητούδια εγέλασαν. — Γιατί γελάτε, παιδιά ; — Γιατί,
δάσκαλε, τά γένεια σου τό ενα μέρος άσπρισε καί τό άλλο εμαύρισε. Αύτός εκα-
τάλαβε πώς ήτανε σημείο, καί τούς λέει. — Έβγάτε οξον, παιδιά μου, νά δήτε.
"Ητανε θάλασσα αντίκρυ, βγήκανε τά μαθητούδια κ' είδανε κονρσάρικα καράβια
πού ερχόντανε. — Γρήγορα νά φύγετε, λέει στά παιδιά ό παπάς, καί νά πάτε

στόν Τούρλο (ενα βοννό πιο _ _

κάτω). Έκράτησε μόνο δυο
μαθητούδια μαζί τον. Μπή-
κανε οι κουρσάροι νά τόν κά-
ψουνε. «'Αφήστε ^ιε», τούς

λέει, τελείωσα) τή λει- ' Ε '•"«Iwl· · ^ ,«Siifi''

τουργία καί μέ πιάνετε». Τόν

αφήσανε." Υστερα τους ζήτησε ΐ Α \ι '■'jiVffi ΊΚμ'^ jB

κι άλλο χατίρι. Είχε ενα α- 'tBSRs > β

σπρο άλογο : — «Νά μ' α-
φήσετε», τούς λέει, «νά φέρω ^^^^^^S^^^SSSÊuB^Ê^mU^^k.
τρεις βόλτες τήν εκκλησιά.»
Πάλι τόν άφήσανε. Κάνει τις

τρεις βόλτες, αρπάζει πάνω \

ΙΗΗ^ΗΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΚ^^ΗΚμ^.' «η- ι»'·«.. ::..

στ' άλογο τά παιδιά καί χάνε-
ται άπό μπρός τους. Πάει Ε1κ· L Ή λεγομένη «Σπηλιά τοΰ Κύκλωπα».

στόν Τούρλο, ενα βουνό σά

φρούριο, πού δέ μπορεί νά σκαλώση κανείς. Εύρήκε καί τ' άλλα παιδιά κ' εμεί-
νανε μέρες πολλές, ώσπου φύγανε οι κουρσάροι. Κ' ε'γραψε πάνω σέ μιά πέτρα.

«Τούρλος λαόν έγλύτωσε καί πάλιν θά γλντώση.»
'Από τότες πολλοί καταφεύγουνε στόν Τούρλο σε ώρα άνάγκης. Καί στήν κα-
τοχή, πολλοί άνεβήκανε εκεί πάνον καί βρήκανε σωτηρία...»1 (χφ., σελ. 41 - 42).
γ άπό τάς νεωτέρας :

1. "Εχει δυο στεφάνια (= ριζωμένα βράχια) οξου άπό τό χωριό (τό Κα-
τωμέρι), μακρυά τό ενα απ τ άλλο ; Τό έ'να τό λέγαμε «τού Κολοκοτρώνη τό
στεφάνι», καί πηγαίναμε παιδιά κι άμολάαμε άετό. Έπέρασε άπό δώ δ Κολοκο-

1 Τύ θέμα τής παραδόσεως αυτής φέρεται καί είς άλλας έλληνικάς νήσους.
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τρώνης κι' ανέβηκε, λέει, εκεί και σάλτηαε (=επήδησε), και διάβηκε στο πέρα
στεφάνι! (χφ., σελ. 161).

2. Ό Βαλαωρίτης (δ ποιητής) βρισκότανε στο κτήμα τον στη Μαδονρή
κ' 'έγραφε τά ποιήματα τον. Ε'ίχαμ εναν ποιητή (ριμναδόρο) εδώ στο Μεγανήσι,
τόν Χρυσόστομο Δάγλα, που δούλευε στο κτήμα. 'Επήγε μιά μέρα στο δο.)-
μάτιο τοΰ Βαλαωρίτη και τόν είδε σκεφτικό. Του λέει λοιπόν μέ ρίμα :
«Πώς με θωρείς ακίνητος, που τρέχει τό μυαλό σου ;»

Είκ. 2. Τό βουνό «Τοΰρλος» είς τό νότιον μέρος τής νήσου.

'Αμέσως <5 Βαλαωρίτης, που σνλλογιζόταν πώς ν' άρχίση τό ποίημά του στον
Πατριάρχη Γρηγόριο, αρπαξε τούς στίχους αυτούς και τούς εβαλε στήν αρχή.
Τόν άγκάλιασε μάλιστα τό Χρυσόστομο, επειδή τόν βοήθησε έτσι, και τοΰ δώρισε
ενα χτήμα στή Μαδονρή. (χφ., σελ. 94 - 95 κ. ά.). 1.

3. Εΐναι μιά σπηλιά στο πίσω μέρος τον νησιού πρός τήν 'Ιθάκη, πού τή
λέμε «Σπηλιά τοΰ Ιίαπά». "Εχει ώς 50 μέτρα βάθος και 30 πλάτος. "Εκεί ερ-
χότανε και κρυβόταν τό υποβρύχιο δ Παπανικολής, τώρα μέ τους Γερμανούς, κ'
εβγαινε κ' εχτύπαε τις νηοπομπές. Τήν ξέρανε κ' οι 'Εγγλέζοι τή σπηλιά, άπο
τότε πον κυνηγούσανε μέσα Αγριοπερίστερα.» (χφ., σελ. 462).

1 Ή παράδοσις είναι πολλαχώς γνωστή είς τήν περί τόν Βαλαωρίτην φιλολογίαν.



λαογραφικη αποστολη εισ τα θεσσαλικα αγραφα 3 i i

Προσθέτω καί έκ τοϋ αλιευτικού βίου τήν έξη; αΐτιολογικήν παράδοσιν τών
■ψαράδων, ήτις εξηγεί μέ ευαγγελικήν άνεκδοτολογίαν τήν οΐκονομικήν των έξα-
θλίωσιν καί τόν έκ ταύτης ά'οτατον χαρακτήρα των.

Κάποτε δ Χρίστος ερχότανε άπό ένα δρόμο και συνάντησε 10-12 ψαρά-
δες (αυτούς πού θά έπαιρνε μαθητάδες του). Είχανε ό καθένας ένα ματσάκι ψα-
ράκια κρυμμένα πίσω τους. Ό Χριστός τούς χαιρέτησε —- αυτοί δέν ξέρανε πώς
είναι δ Χριστός — καί τούς ερώτησε, αν έχουνε κανένα ψάρι. Αυτοί λένε. «Διάλε
παρ' τό 'να πό 'χουμε!» (δηλ. δέν έχομε κανένα). Ό Χριστός ομως ήξερε τι έχουνε,
κ' είπε : «Τήν κάταρά μου νά χετε.
Προκοπή ποτέ νά μην κάμετε. Ξυ-
πόλυτοι νά 'στενε (γιά νά διακρί-
νωνται πώς είναι ψαράδες), κι ό-
ταν πάτε στο δικαστήριο, νά χρειά-
ζωνται σαράντα άπό σας, γιά νά
πιάνεται μιά μαρτυριά ! (Άπό τότε
είναι που δέν έχουμε προκοπή,
καί που δε μας πιστεύει κανείς).
(χφ., σελ. 27 - 28).

II. 'Από τά λατρευτικά έ-
θιμα, ιδιάζοντα είναι τά κατά τάς
θρησκευτικός έορτάς τού έτους τε-
λούμενα, όπως τά «μπουσμπουρέ-
λια» τής 21ης Νοεμβρίου, ή προσ-
φορά άπαρχών τής 14ης Σεπτεμ-
βρίου, καί τό «κομμάτι» τοϋ Μ.
Σαββάτου. «'^4πό τήν όίρα πού

θά κάμη ό παπάς τό «'Ανάστα ο ννεος», αρχίζουνε στα σπίτια και σφαλούνε
τ αρνί. Τό σφάζουνε στην αυλή, εκτός αν έχη κανείς λύπη. Ό νοικοκύρης ή
ή νοικοκυρά μαζεύει σ ένα πιάτο τό ζεστό αίμα, κι από κει με μιά κεφαλίδα
λινάτσα, πού τή βουτάει στο άίμα, παίρνει καί σχεδιάζει στήν πόρτα 4 σταυ-
ρούς : άπάνου, δεξιά, άριστερά, κάτου. Κι οί σταυροί αυτοί μένουνε δλον τό
χρόνο, (χφ., σελ. 170).

Σημειώνω επίσης ότι άπό τοϋ έτους 1886 καθιερώθη έν τή νήσφ ή λα-
τρεία τοϋ αγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτου Λαρίσσης (·}■ 1540) ^ όστις έκτοτε

Είκ. 3. Σταυροί άπο το αίμα τοΰ πασχαλινού
άμνοΰ είς τήν εξώθυραν.

1 Περί τοΰ άγιου ούτου βλ. τήν μελέτην τοΰ Ν. Α. Bees (Βέης), Prosopographisches
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θεωρείται και προστάτης άγιος τού Μεγανησίου. «Είχε πέσει ευλογία τότες στο
νησί μας, καί κάποιος είπε νά πάνε στον Δοναίκον (τήν Μονήν) στα Τρίκκαλα
καί νά φέρουν τήν κάρα του αγίου Βησσάριου. Τήν εφεραν κ' εγινε λιτα-
νεία άπό σπίτι σε σπίτι, κ' ή άρρώστεια εφνγε». Έκτοτε έπεκράτησεν ή λατρεία
του, βραδύτερον δέ έκτίσί^η καί εκκλησία εις μνήμην του, είς τό Βαθύ (1907),
ήτις εορτάζει τήν 15ην Σεπτεμβρίου. Τά βαπτιστικά ονόματα Βησσάριος καί Βησσα-
ρία είναι ήδη συνήθη εις τόν τόπον. Ώς θαύμα δέ περίπου άναφέρεται ή κατά
τάς ημέρας τής εορτής τού αγίου έμφάνισις μεγάλου ιχθύος (ζαργάνας) εις τόν
λιμένα, όστις αύτοπροσφέρεται τρόπον τινά εις θυσίαν, καί τόν όποιον οί κάτοι-
κοι συλλαμβάνουν καί τρώγουν, (χφ., σελ. 8, 15 καί 45). 1

Έπί τών εθίμων κατά τόν γάμον διεπίστωσα ότι ή παλαιά τελετουργική
παράδοσις διατηρείται σχεδόν άναλλοίοοτος, ώς περιγράφεται έν τή προμνημο-
νευθείση ^'συλλογή τού Εύστ. Πολίτου. Αί αυταί διατυπώσεις κατά τούς αρραβώνας
καί τήν προετοιμασίαν τού γάμου, αί αύται λεπτομέρειαι εις τάς μαγικάς προφυ-
λάξεις καί τήν τελετήν, ή αυτή ιεραρχική άξιολόγησις τών προσώπων, τά aUtà
περιστατικά άσματα καί ευχαί. Παρηκολούθησα τά έθιμα ταύτα εις τελεσθέντα
έν τή νήσω^γάμον, ειδον τάς μορφάς τής λαϊκής τέχνης εις τήν προίκα καί τήν
ένδυμασίαν, καί ήκουσα άδόμενα τά άσματα ή χορευόμενα. 'Ιδιαιτέρως άξιοπρό-
σεκτος είναι ή τοπική άμφίεσις τών γυναικών (κα&ημερ'νή καί κνριακάτκη), ήτις
κατά τόν γάμον εμφανίζεται τυπικωτέρα καί περισσότερον παραδοσιακή (νν-
9οκιάτκη) (χφ., σελ. 347 - 55).

III. Έκ τών ασμάτων τά πλείστα άκούει τις καιά τήν τέλεσιν, τά συμπό-
σια καί τούς χορούς τοϋ γάμου. Έκ τούτων τά μάλλον επικρατούντα είναι τά
ιστορικά καί τά κλέφτικα, λεγόμενα τού τραπεζοΰ. 2

Σημειώνω ένταΰθα δύο χαρακτηριστικός παραλλαγάς ασμάτων, τιμώντων
τούς ήρωας Μάρκον Μπότσαρην καί Παϋλον Μελάν.

Hagiologisches und Kunstgeschichtliches über den hl. Bessarion, den Metropoliten von
Larissa, είς τά Byz.- Neugr. Jahrbücher, τόμ. IV> Berlin (1923), σελ. 351 - 400.

1 Σημειωτέον οτι είς τήν απέναντι Στερεάν, κατά τήν κατ' έτος τελουμένην πανήγυριν
της 'Αγίας Παρασκευής έν Ζαβέρδα, προσήρχετο, κατά τήν παράδοσιν, ελαφος εις θυσίαν.
(Βλ. περί όμοιων παραδόσεων Στ. Π. Κνριακίδον, Θυσία έλάφου έν νεοελληνική παραδόσει
καί συναξαρίοις, έν Λαογραφία, τόμ. 6 (1917) σ. 189 κ έ.). Ή έπίδρασις τής παραδόσεως ταύ-
της είναι^ένταϋθα προφανής' καί είναι έπίσης αξιοπρόσεκτος ή προσαρμογή τοϋ θέματος
εις τάς ναυτικός συνθήκας τοϋ τόπου.

2 "Οχι μόνον ή γειτνίασις μετά τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος, άλλα καί αύτό τό γεγονός
ότι συνήθως κατέφευγον είς τό Μεγανήσι πολεμισταί έκ τής Στερεάς, ο'ίτινες έτραγουδοΰσαν
τά ήρωϊκά άσματα, έξηγεΐ τήν διάδοσιν τοϋ είδους τούτου τών τραγουδιών.
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1. Τ' έιν' τό κακό πού γένεται στο Μεσολόγγι άπόξου,

γι αυτόν τό Μάρκο Μπότσαρη, τό Μάρκο τό Σουλιώτη ;
Τό Μάρκο εσκοτώσανε τό φοβερό τόν κλέφτη'
'ξήντα παπάδες πάν' μπροστά και οί Σουλιώτες πίσω,
καί πίσω πάει ή Μάρκαινα μαζι με τόν ϋγιό της,
μέ τα μαλλάκια ξέπλεα, στίς πλάτες της ριμμένα.
Κι ουλο τοΰ Μάρκου ελεε, κι ουλο τοΰ Μάρκου λέει.
•—«Σηκώσ' άπάνου, Μάρκε μου, καλέ μον καπετάνιε,
γιατ δ Μοριάς έτονρκεψε, τόν πήραν οί Άραπάδες !»1 (χφ., σελ. 390)

2. "Ενα πουλί κελάηδησε μέσ στοΰ Μελά τό σπίτι'
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μάηδε και σάν αηδόνι,
πάρι εκελάηδε κ" ελεε ανθρωπινή λαλίτσα.

— «Παύλο Μελά λαβώσανε μέσ στή Μακεδονία,
γλυκό πού 'ναι τό λάβωμα, φαρμάκι "ναι τό βόλι».

— «Παιδιά μον, μή μ' άφήκετε στον έρημο τόν τόπο,
γιατ' είναι φίδια και με τρών', θεριά και με πατούνε'
μόν πάρτε με και σύρτε με μέσ στα χωριά τσ 'Αθήνας,
και φκειάστε μον τό μνήμα μου πλατύ νά με χωράη'

κι από τό μέρος τό δεξί αφήστε παραθύρι

νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ' αηδόνια,

τά χελιδόνια νά 'ρχουνται, τήν άνοιξη νά φΐρνονν. 2 (χφ., σελ. 387)

'Απαντούν επίσης καί παραλογαί εν τή νήσφ, αΰται όμως έχουν εκπέσει
κατά μέγα μέρος εις πεζήν διήγησιν, ήτις διανθίζεται εκ τών άπομενόντων έτι
έν τή μνήμη στίχων. "Οπου οί στίχοι διατηρούνται έν συνοχή, τό ποίημα συντέ-
μνεται καταφανώς.

"Οσο εΐν' τό νψος τ' ουρανού κ' ή θάλασσα τον βάθον,
τόσο διασίδι διάζεται ή Ράλλιω στήν αυλή της'
τό διάζεται, ξεδιάζεται τρία ήμερονύχτια.
'Ο γιος τον Κάντε πέρασε καβάλλα στ' αλογό τον.

' Ή παραλλαγή αυτή είναι χαρακτηριστική δια τήν επιγραμματικών συντομίαν της, αν
καί συμφύρει τόν θρήνον τής Μάρκαινας μέ τούς λόγους τοΰ Νότη Μπότσαρη άλλων παραλ-
λαγών.

2 Σχετικώς ιδιότυπος παραλλαγή έκ τών πολλών περί τόν θάνατον τοΰ Παύλου Μελά.
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— «Γειά σου, χαρά σον, Ράλλιω μον!» — «Καλώς το γιο τοϋ Κάντε !»

— «'Ακόμα, Ράλλιω μ, διάζεσαι, κι ακόμα καλαμίζεις ;»

— « Εγώ, Κάντε μ', κι αν διάζωμαι, εγώ κι αν καλαμίζω,
α' εχω ζωγραφισμένονε στη γονγια τοϋ Ααννιον μον

ο&εν κι αν πάς, δ&ε σται^ής, α' εχω πάντα στο νου μον». (σελ. 491)

Ενδιαφέροντα είναι καί τά δίστιχα οίσματα τών ψαράδων, τά λεγόμενα
τής βόας (= βόγας), τά όποια έν Μεγανησίω είναι κατά τό περιεχόμενον καί
τό μέλος άρτιώτερα άλλων περιοχών. Παραθέτω μερικά έκ τούτων.

— Περπάτει, καϊκάκι μον, και μη μοϋ μένης πίσω,
ώσπον νά πιάσουμε στεριά γιά νά σε παλαμίσω.

Ρούμελη με τά πόρτα σου, Μοριά με τά νερά σον,
καί σν, καημένο Αίγιο, με τά γλνκά κρασά σου.

Τήν τράτα μον τήν πούλησα, τήν έπαιξα στον άσσο,
κι οντε ψιλή δέ μοϋ 'μείνε, φίλο γιά và κεράσω.

Ντάνταρο καί Καρτελάνο,
τά παποντσα δεν τά βγάνω.

ΊΙ τράτα μας ή κορελοϋ, ή μυριομπαλα)μένη,
σ' δλον τόν κόσμο ψάρειρε κι άχόρταη μένη.

Ή τράτα μας ή κορελοϋ,
σήμερα δώ κι αύρι' άλλου.

Σύμφωνος πρός τό γενικόν έπτανησιακόν πνεύμα είναι καί ή ποιητική σα-
τιρική διάθεσις τών Μεγανησιωτών, οΐτινες πολλάκις συνθέτουν τάς γνωστάς ρί-
μνας δια νά διακωμωδήσουν ή νά διασκεδάσουν μέ παθήματα τών όμοχωρίων των.

IV. Τά παραμύθια έν τή νήσα> παρουσιάζονται συνήθως αρτια, χωρίς τά
έκ λήθης κενά, μέ τήν τυπικήν πάντοτε είσαγωγήν καί τόν έπίλογόν των, καί μέ
άνάπηιξιν εύφάνταστον καί λογοτεχνικήν. Χαρακτηριστικών είναι ότι δια τήν κα-
ταγραφήν ενός τών παραμυθιών τούτων μού έχρειάσθησαν επτά πλήρεις ώραι
καί δύο χωρισταί συναντήσεις μέ τόν άφηγητήν Νικόλαον Ζαβιτσάνον, ενώπιον
τών συγχωριανών του, εις Σπαρτοχώριον. Τό παραμύθιον μέ τίτλο ν «Ό Άση-
μης», κατέλαβεν εϊς τό τετράδιον τής συλλογής μου 24 πυκνογραμμένος μεγά-
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λου σχήματος σελίδας (371-383 καί 399 - 409).Ή άφήγησίς του έγίνετο εις συνεχή
βραδύν λόγον, οί δέ άκροαταί τήν παρηκολούθουν μετά ζωηρού ενδιαφέροντος,
μή άπομακρυνόμενοι ουδ' όταν έκαλούντο διά τό γεύμα παρά τών οικείων των.

Πυκνόταται έπίσης κυκλοφορούν καί αί εύτράπελοι διηγήσεις ή τά περι-
παίγματα άνθρώπων καί χωρίων τής περιοχής. 'Ιδιαιτέρως οί αλιείς αφηγούνται
άνεκδοτικάς ιστορίας, αΐτινες πολλάκις ενθυμίζουν τάς Μασσαλιωτικάς.

'Ήτανε ένας γέρος, πον έλεγε ψέματα. "Ελεγε παις είδε κάποτε στή θά-
λασσα ένα χέλι, πον περνούσε δυό ώρες, χωρίς νά φανή ακόμα ή ουρά του.
Πετάχτηκε τότες ένας άλλης και ηπε. ' Υπάρχει μιά γαρίδα στον 'Ωκεανό, τόσο
μεγάλη, πού από τά μουστάκια της μπορείς νά κάμης σκοινιά. Μιά φορά βυθί-
στηκε ένα πλοΐο και ή γαρίδα άνοιξε τό στόμα της και τό κατάπιε. Τά καζάνια
τον βαποριού ομως ήταν αναμμένα και τήν κάψανε. 'Αναγκάστηκε νά ξεράση τό
βαπόρι σ ένα νησί. Οι άνθρωποι εβγήκανε άπό μέσα κ' έψάγανε τή γαρίδα
πον ήταν ψημένη! (χφ., σελ. 312).

V. Σημαντικαί είναι έπίσης αί περί τήν λαϊκήν τέχνην τής νήσου διαπι-
στώσεις. Ή λαϊκή γυναικεία ενδυμασία είναι έκ τών συνεπέστερον πρός τήν πα
ράδοσιν διατηρουμένων έν Έλλάόι, ιδία όσον άφορα ε'ις τήν νυμφικήν στολήν
καί τήν έπισημοτέραν τής Κυριακής. Ή υφαντική, πλεκτική καί κεντητική δια-
τηρούνται έπίσης sv σχετική άκμή.'Ακμάζει ώσαύτως έν τή νήσφ ή λαϊκή ξυλογλυ-
πτική, έφαρμοζομένη ιδία εις τάς ρόκας, αΐτινες προσφέρονται παρά τών μνη-
στήρων είς τάς νεάνιδας διά τό γνέσιμον τού έρίου καί τοϋ λίνου, καλλιεργουμέ-
νου εισέτι έν τή νήσφ. Έκ τών ψυχαγωγικών έκδηλώσεων διεπίστωσα έπίδοσιν
είς τούς χορούς: μπάλλον, σταυρωτόν, συρτόν καί τσάμικον, έπίσης ικανότητας καί
πρωτοβουλίαν διά παράστασιν λαϊκών θεατρικών έργων.

Άνακεφαλαιών τ' άνωτέρω παρατηρώ ότι ή λαϊκή ζωή έν Μεγανησίφ πα-
ρουσιάζει έντονον παραδοσιακήν μορφήν ή δέ άποστολή μου θά ήδύνατο νά
ειχεν όλοκληρωθή, έάν διέθετον μηχανήματα: α) κινηματογραφήσεως σκηνών τοϋ
τοπικού βίου (μεταφορά ύδατος ύπό τών γυναικών, εικόνες έκ τοϋ γάμου, τοϋ
χοροϋ, τοΰ αλιευτικού βίου, τής έλαιοκομίας κ. ά.) καί β) ηχοληψίας τών ασμά-
των, άτινα ακούονται έπάλληλα καί μέ όρθήν έκτέλεσιν κατά τάς διασκεδάσεις.

1 Πρβλ. καί τάς έν τή έφημ. «Τό Βήμα» (17 καί 21 Αύγ. 1958) δημοσιευθείσας πρώ-
τας έντυπώσεις μου έκ Μεγανησίου.


