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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΧΩΡΙΑ
(12 ΙΟΥΛ. - 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1958)
ΥΠΟ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ή απόκρημνος ηπειρωτική περιοχή τού Σουλίου κείται εις ΰψος 600 μ.
από τής θαλασσής μεταξύ τών ορέων Μούργκας (ύψ. 1.340), Ζαβρούχου (ύψ.
1.317) καί Τούρλιας (ύψ. 1.082) είς τήν συμβολήν τού 'Αχέροντος ποταμού μέ
τόν παραπόταμον αύτού Τσαγγαριώτικον. Τά πανταχόθεν υπό φυσικών όχυρω-
μάτων τής οροσειράς τών Κασσωπαίων ορέων αποκεκλεισμένα Σουλιωτοχώρια
δεν συγκοινωνούν ακόμη μέ όίλλα μεγαλύτερα ηπειρωτικά κέντρα ειμή μόνον
δι' ατραπών καί επικινδύνων διαβάσεων. Ό δέ προτιθέμενος νά είσέλθη έντός
τής περιφερείας τών όξυτόμων καί μετεώριυν αυτών βράχων οφείλει νά διέλθη
δια στενωτάτων διόδων, υψηλών σημείων καί ελιγμών ανωμάλων, έκ τοΰ ύψους
τών οποίων βλέπων πρός τήν άβυσσον τών αποτόμως κατερχομένων χαραδρών
καταλαμβάνεται υπό σκοτοδίνης. Ό ανερχόμενος εις τό Σούλι εκ τοΰ χωρίου
Γλυκύ δια τής άποκρήμνου καί δασώδους φάραγγος τοΰ 'Αχέροντος καί τής Σκά-
λας τής Τζαβέλαινας, ατραπού δυσπροσίτου έπί χάσματος υπεράνω τοΰ 'Αχέ-
ροντος, σχηματίζει αμέσως ίδέαν περί τής άγριότητος τής φύσεως καί τοΰ φυσι-
κού οχυρού, όποιον τό Σούλι. Αί υπώρειαι, εφ' ών κείται, δέν άποτελοΰνται
από όμαλάς κλιτΰς άλλ' από βραχώδεις καταπτώσεις, μει:αξύ τών οποίων άπλοΰν-
ται λεκάναι περίκλειστοι από βράχους.Ή μεγαλύτερα δέ λεκάνη είναι ή τοΰ Άβα-
ρίκου, ένθα τά έρείπια τοΰ παλαιού χωρίου.

Έκ τών έν λόγω υπωρειών έκφύονται δύο λόφοι δύσβατοι καί απόκρημνοι,
ό τής Κιάφας, άπολήγων είς άκραν άπότομον, Ντάπιαν τού Νότη καλουμένην,
καί τό Κούγκι, όπου ευρίσκονται τά ερείπια τής 'Αγίας Παρασκευής.

Είς τήν δυσπρόσιτον ταύτην περιοχήν έκειντο τά χωρία τοΰ Σουλίου, ήτοι
τό Σούλι, ή Σαμονίβα, ή Κιάφα καί ό Άβαρίκος κατά σειράν, είς ήμίωρον
απ' αλλήλων άπόστασιν. Έκ τούτων σήμερον κατοικείται μόνον ή Σαμονίβα, τά
δέ άλλα κείνται εις ερείπια, συχναζόμενα υπό τών ποιμένων τής Σαμονίβας. Εις
δέ τό μέσον τοΰ Σουλίου καί τής Κιάφας ΰψοΰται απόκρημνος ό λόφος τοΰ
Κουγκίου, απέναντι δ' αυτοΰ έπί ετέρας κορυφής τής αυτής λοφοσειράς ό ναΐ-
σκος τοΰ 'Αγίου Δονάτου, τοπικού 'Αγίου, εορταζομένου τήν 30ήν 'Απριλίου,
όποτε συρρέουν εκεί ολοι οί κάτοικοι τών πέριξ χωρίων καί πανηγυρίζουν. Εις
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τρίωρον άπόστασιν βορείως τού Σουλίου έντός|βαθείας λεκάνης, σχηματιζομένης
άπό τά όρη Βριτζάχα καί Ζαβροϋχος, καί διαρρεομένης άπό τόν Τσαγγαριώτι-
κον, κείνται τά χωρία Ανλότοπος (παλαιότερον Γκλάβιστα), Τοαγγάρι, Κονκλιοι καί
Φροαννη (παλαιότερον Κορίοτιανη)."Απασα ή περιοχή είναι άνυδρος καί άγονος 1.
Μόνον ό Άβαρΐκος είχε καί έχει πηγάς, ή δέ Κιάφα, ή Σαμονίβα ,καί τό Σούλι
ύδρεύοντο άπό πηγάδια, μερικά τών όποιων σώζονται ακόμη, χρησιμεύοντα εΐς

Είκ. 1. Παρά τό ιστορικόν «Σούλι». Είς τό βάθος διακρίνεται τό Κάστρον τοΰ Σουλίου
παρά τήν «Κιάφαν» καί ό θρυλικός λόφος'"του «Κουγκίου».

τήν ΰδρευσιν τών σημερινών κατοίκων τής Σαμονίβας. Εις τό Σούλι κατά επι-
τοπίαν παράδοσιν υπήρχον περί τά τετρακόσια πηγάδια, διά νά ύδρεύωνται οι
κάτοικοι κατά τάς μακράς πολιορκίας.

Είς τά Σουλιωτοχώρια είδικήν λαογραφικήν έρευναν επραγματοποίησε πα-
λαιότερον, κατά τό 1933, ό μακαρίτης Δ. Λουκόπουλος 2 έκ μέρους τού Ααογρα-

1 Τόν τελευταΐον καιρόν τά χωρία Ανλότοπος καί Κονκλιοϊ έπέτυχον νά κατασκευά-
σουν υδραγωγεία διά τών όποιων μετοχετεύεται τό νερό έκ μακρινών αποστάσεων.

5 Βλ. Χειρόγρ. Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 976. Ή συλλογή άποτελεΐται έκ 5 τετραδίων,
σχήμ. 8ου μικρ., έκ σελ. έν ολφ 1.059, περιλαμβάνει'δέ κείμενα ολίγων ασμάτων, άρκετάς
παραδόσεις, ολίγα παραμύθια, παροιμίας, αινίγματα καί άλλην ποικίλην ΰλην, άναφερομένην
είς τήν λαϊκήν οίκίαν, τόν γεωργικόν καί ποιμενικόν βίον, τήν μαντικήν, τήν δημώδη ία-
τρικήν, άστρολογίαν καί τά τοπωνύμια. Ή συλλογή έγένετο άπό τά χωρία Παλιορόφορο,
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φικού 'Αρχείου, γλωσσικήν δέ κατά τό 1957 ό κ. Εύάγγ. Μπόγκας όργανωθεΐσαν
ύπό τής «Γλωσσικής Εταιρείας»

ΓΙρός τόν σκοπόν τής συστηματικωτέρας λαογραφικής καί μουσικής έρεύνης
τής περιοχής μετέβην κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (άρ. άποφ. 36794/
17 - 6 - 58) έπί ένα μήνα (12 Ίουλ. - 10 Αύγ. 1958) είς τά χωρία Γλυκύ, Σα-
μονίβαν, Αύλότοπον, Τσαγγάριον, Κουκλιούς, Φροσύνην καί 'Αγίαν Κυριακήν 2.

Τό έργον μου τούτο ήρχισεν άπό τά χωρία Γλυκύ καί Ποταμιά, τά όποια
ευρίσκονται παρά τάς όχθας τού 'Αχέροντος. Οί κάτοικοι τών χωρίων τούτων
ασχολούνται κυρίως μέ τήν γεωργίαν, διότι έχουν είς τήν κατοχήν των εύφορους
γαίας, άρδευομένας ύπό ποταμίων ύδάιων. Πλησιέστερον οϊκονομικόν κέντρον μέ
τό οποίον συναλλάσσονται είναι ή κωμόπολις Παραμυθιά, πλήν δέ τής ελληνι-
κής ομιλούν καί τήν άλβανικήν, ένφ οί ορεινοί Σουλιώται μόνον τήν έλληνικήν
γνωρίζουν. Είναι δέ χαρακτηριστικόν ότι οί κάτοικοι τών χωρίων «Γλυκύ» καί
«Ποταμιάς» τούς Σουλιώτας άποκαλούν «Γκραίκους». Παρά ταύτα ούτοι τραγου-
δούν, ώς καί οί ορεινοί Σουλιώται, καί θεωρούν εαυτούς Σουλιώτας. 'Εκ τών
ύπ' αύτών αδομένων ασμάτων ηχογράφησα 41, κατέγραψα δέ 17 παραδόσεις, 10
παραμύθια καί άλλην ύλην, άναφερομένην εις τόν γεωργικόν βίον καί τήν λαϊ-
κήν βιοτεχνίαν. 'Εκ τών παραδόσεων άξιοσημείωτοι είναι αί άναφερόμεναι εις
«τό κτίσιμον τής Παναγίας», είς τόν «φόνον θηρίου ύπό τού 'Αγίου Δονάτου»
παρά τινα πηγήν τού 'Αχέροντος (είκ. 2), εις τήν «Σκάλαν τής Τζαβέλαινας»,
εις τόν «Μαρκον Μπότσαρην» κ.ά.

Έκ τού χωρίου Γαρδίκι κατέγραψα 12 κλέφτικα ασματα καί 6 παραδό-
σεις, είτα δέ συνέχισα τό έργον μου ε'ις τήν περιοχήν τής Σαμονίβας.

Έκ τών τεσσάρων παλαιών χωρίων τού Σουλίου (τού Τετραχωρίου) μό-
νον ή Σαμονίβα κατοικείται σήμερον άπό 19 οικογενείας, έξ ών αί 18 φέρονται
ύπό τό όνομα Τόκα, μία δέ μόνον ύπό τό όνομα Τσελίκου. Συμφώνως πρός
έπιτοπίαν παράδοσιν, ό πάππος τών Τοκαίων Νάοος κατά τήν φυγήν τών Σου-
λιωτών έμεινεν εις τό Σούλι. Ό έπί κεφαλής τής τουρκικής φρουράς, ό όποιος
έφύλαττεν είς τήν Κιάφαν, έπέτρεψεν εις τόν Νάοον Τόκαν νά διαμείνη εις τά ερεί-
πια χωρίς νά κτίση οΐκίαν καί ύπό τόν όρον νά ύπηρετή ώς άρτοποιός τήν φρου-

Γκιόναλα, Κράβαρη, Λέλοβα, Ρωμανό, Μονκοβίνα, Σιτρούνι, Σέοοβο, Καμαοίνα, Γλυκύ καί
Σαμονίβα. Σημειωτέον δ' όμως οτι ό συλλογεΰς δέν αναφέρει ακριβώς τους τόπους κάτω-
θεν τών συλλεγέντων κειμένων οΰτε καί πόθεν ακριβώς κατάγονται οί πληροφορηταί του.

1 Τό χ/φον τοϋ κ. Εΰαγγ. Μπόγκα απόκειται εν τω Ίστορικφ Λεξικφ,
' Είς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου ταύτης συνετέλεσε σπουδαίως δ πρώην υφυ-
πουργός τών Εσωτερικών, βουλευτής Θεσπρωτίας, κ. Νικ. 'Αθανασίου, τόν όποιον καί έντεΰ-
θεν ευχαριστώ θερμώς.
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ράν. Ό Τόκας, μείνας εις τό Σούλι καί λαβών γυναίκα από τό Περχάτι, άπέ-
κτησεν εξ αύιής τέκνα, επτά άρρενα καί δύο θήλεα. "Εγγονοί καί δισέγγονοι

Ε'ικ. 2. Μία από τάς πηγάς τοΰ 'Αχέροντος οπου τοποθετεί ή παράδοσις
τόν φόνον τοΰ θηρίου υπό τοΰ 'Αγίου Δονάτου.

τούτου είναι οί σημερινοί κάτοικοι τής Σαμονίβας. Σημειωτέον δ' ότι ό Τόκας
οΰτος κατήγετο από τό χιυρίον 7'όκα τής Λάκκας Μπότσαρη. Κατ' αλλην δέ παρά-
δοσιν ό Τόκας ήτο γύφτος τών 'Ιωαννίνων, εξ ου οϊ σημερινοί Σαμονιβιώται1.

' Βλ. τό ύπ'άρ. 2277 χφ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, σ. 195' (συλλ. Λ. Β. Οίκονομίδου, 1958).
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Δύο τρεις τών οικιών τής Σαμονίβας διασώζουν έν μέρει τόν τύπον τού
παλαιού Σουλιώτικου σπιτιού, μολονότι καί αύται μετερρυθμίσί)ησαν κατά τούς
νεωτέρους χρόνους. Δι' επισταμένης παρατηρήσεως τών δύο - τριών τούτων παλαιών
οικιών τής Σαμονίβας διεπίστωσα, ότι εις τάς παλαιάς διωρόφους τοϋ Σου-
λίου οικίας σημαντικόν ήτο τό θολογύριστον κατώγιον έπί τού οποίου έκτί-
ζετο έν δωμάτιον μέ μικρούς σιδηρόφρακτους φεγγίτας αντί παραθύρων (κατά
τήν παράδοσιν πολλαί οϊκίαι έστεροϋντο έντελώς καί τών φεγγιτών) καί πολεμί-
στρας εκατέρωθεν. Μόνον ή οικία Τζαβέλα λέγεται, ότι ήτο κάπως μεγαλύτερα
έν συγκρίσει πρός τάς άλλας.

Έν αντιθέσει πρός τά χωρία Γλυκύ καί Ποταμιά, τραγουδιστός καλλιφώ-
νους δεν συνήντησα είς τήν ίστορικήν Σαμονίβαν (ηχογράφησα μόνον 9 μελω-
δίας ασμάτων), άλλα συνέλεξα ένδιαφερούσας παραδόσεις, ώς ή τού «Καλογήρου
τού Κουγκίου», ή «βίρα ή σιγάλα τ' 'Αγίου Δονάτου», ή περί τής «Εκκλησίας
τού 'Αγίου 'Αρσενίου» καί πληροφορίας σχετικός μέ τόν ποιμενικόν βίον, τήν
ύφαντικήν, μετεωρολογίαν, μαντικήν καί δημώδη Ιατρικήν. Οί κάτοικοι τής Σα-
μονίβας είναι πτωχοί ποιμένες, βόσκοντες τό αϊγοπρόβατά των εις τούς ιστορι-
κούς χώρους τού έρειπωμένου Σουλίου, τής Κιάφας καί τού Κουγκίου. Είναι
δέ λιτοδίαιτοι, ολιγαρκείς και λίαν σκληραγωγημένοι, ώς ήσαν καί οί θρυλικοί
πρόγονοι των1.

Πληθύν ασμάτων καί καλούς τραγουδιστός συνήντησα είς Ανλότοπον, απέ-
χοντα τρίωρον άπό τής Σαμονίβας, μέ 350 περίπου κατοίκους, ασχολούμενους, ώς
έπί τό πλείστον, μέ τήν κτηνοτροφίαν. Τό 50 ήχογραφηθέντα ένταύθα άσματα
διασώζουν τήν παλαιόν παράδοσιν τού «κλέφτικου τραγουδιού» εις όλην της τήν
δύναμιν. Οί χωρικοί τοϋ Αύλοτόπου, ώς καί οί τών άλλων Σουλιωτοχωρίων, τρα-
γουδούν κυρίως κλέφτικα τραγούδια. Αυτό γνωρίζουν άνδρες καί γυναίκες, αύτό
μανθάνουν άπό παιδικής ηλικίας καί αυτά προτιμούν οιουδήποτε άλλου άσματος.
Μόνον όλίγαι γραΐαι γνωρίζουν, πλήν τών κλέφτικων, καί μερικός παραλογάς,
ώς τό τραγούδια «τού νεκρού άδελφοϋ», καί «τοϋ γεφυριού τής Άρτας». "Ορ-
γανα μουσικά έλάχιστοι γνωρίζουν. Ποιμένες τινές παίζουν τζαμάραν (σιδηράν

' Περί τής Ιστορίας τών παλαιών Σουλιωτών, τών ηθών αυτών καί τών εθίμων, ώς
καί περί τοϋ τοπωνυμίου Σούλι βλ. Χριοτοφ. Περραιβον, 'Ιστορία Σουλίου καί Πάργας,
Βενετία 1815. 'Αν. Γούδα, Βίοι παράλληλοι, τόμ. Η', εν 'Αθήναις 1876. Pouqueville, Vo-
yage de la Grèce, τ. II, Paris 1826, σ. 209 κέξ. Ίω. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής ελλη-
νικής επαναστάσεως, τ. Β', 'Αθήναι 1859. ΆΟ. ΤΙετρίδην, εν Πανδώρςι, τ. 18 (1867/68) σ.
265 κεξ. II. Φου^ίκη, Πόθεν τό δνομα Σούλι.Ήμερ. τής Μεγ.Έλλάδος, ετ. 1922, σ. 447 κέξ.

I. Caragiani, Studii istorice .... τ. I. Bucur. 1929, σ. 1 κέξ. Γιάννη Μπενέκον, Οί αλη-
θινοί Σουλιώτες, 'Αθήνα 1958.
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φλογέραν) Έν Αύλοτόπφ πλήν τών άσΜ·άτων κατέγραψα καί περί τά 30 πα-
ραμύθια από στόματος τής Χρύσως Τάση Πήλιου καί τοΰ έγγόνου της. Ή εν
λόγω γραία έμαθε πλήθος παραμυθιών άπό τόν μακαρίτην πατέρα της, φημι-
σμένον παραμν&άν τής περιοχής, αύτή δέ μέ τήν σειράν της τά μεταδίδει τώρα
είς τόν έγγονόν της, όστις έχει τό χάρισμα τής τερπνής διηγήσεως. Τούτο είναι
λίαν εύχάριστον, διότι ή παράδοσις εν τή οίκογενεία χωρεί φυσικώτερον άπό
πάππου ή μάμμης πρός έγγονον, παρά άπό πατρός είς υίόν. Τοιουτοτρόπως δέ
δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν, ώς υποστηρίζει ό Ranke, πόσες φορές ένα παρα-
μύθι εν τοιαύτη αλληλουχία παραδόσεως ήλλαξε τόν φορέα του διά νά άναχθή
μέχρι τοΰ μεσαίωνος. Είναι έκπληκτικόν πράγματι πόσον εγγύς πρός τάς πηγάς
ευρισκόμεθα ένίοτε καί τώρα άκόμη 2.

Ένδιαφέρουσαι είναι καί αί έκ τοΰ αύτοΰ χωρίου ειδήσεις τής λαϊκής λα-
τρείας, όπως π. χ. αί σχετικαί μέ τάς μεταμφιέσεις κατά τάς 'Απόκρεως (τά «προ-
σώπεια»).

Τό χωρίον Τσαγγάρι, πρός δυσμάς τοΰ Αύλοτόπου κείμενον, άριθμεΐ περί
τάς 50 οικογενείας μέ 340 περίπου κατοίκους. Ώς δ' ή Σαμονίβα καί ό Αύλό-
τοπος, ούτω καί τό Τσαγγάρι είναι ποιμενικός συνοικψμός μέ ολίγα χωράφια
πρός καλλιέργειαν δημητριακών. Έν Τσαγγαρίορι αντιθέτως πρός τήν Σαμονίβαν,
σπανίως συναντά κανείς οικίας διωρόφους. Έπίσης καί έδώ, ώς καί εις τά άλλα
Σουλιωτοχώρια, αί γυναίκες μαυροφορούν κατ° έθος, άνεξαρτήτως αν πενθούν η
όχι. Μόνον αί νεάνιδες ήρχισαν κατά τά τελευταία έτη νά φορούν φορέματα μέ
ανοικτότερα κάπως χρώματα, αλλά καί πάλιν δέν παύουν καί αύται νά φορούν
είς τήν κεφαλήν μαύρην μανδήλαν, ώς αϊ καθ' ήλικίαν μεγαλύτεροι των. Είς τό
χωρίον τοΰτο, έκτός 14 ήχογραφηθέντων ασμάτων, κατέγραψα ενδιαφέρουσαν
παράδοσιν διά τόν ώς προδότην θεωρούμενον Πήλιον Γούσην, ολίγα παραμύθια
και τινα γαμήλια έθιμα.

Τό βορείως τοΰ Αύλοτόπου χωρίον Κουκλιοι περιλαμβάνει περί τάς 70 οι-
κογενείας μέ 370 κατοίκους, έξ ών οί περισσότεροι άσχολοϋνταί μέ τήν κτηνοτρο-
φίαν, όλιγώτεροι δέ μέ τήν κηπευτικήν. Ό πληθυσμός ένταΰθα θά ήδύνατο νά
ζήση καλύτερον, εάν ύπήρχον δυνατότητες καί συγκοινωνία πρός εκμετάλλευσιν
τής ξυλείας τών πέριξ δασών. Έκ τών 9 ήχογραφηθεισών ένταΰθα μελφδιών
ίδιαίτερον διαφέρον παρουσιάζει ή τοΰ άσματος «τού νβκρού άδελφοΰ».

Τό χωρίον Φροσννη, άπέχον τρίωρον άπό τούς Κουκλιούς, σύγκειται εξ 62

' Φλοέρα λέγουν τήν σχηματιζομένην άπό όστοΰν πτέρυγος άετοϋ ή άλλου άρπακτι-
κοΰ πτηνοΰ, κοινώς όρνιου.

2 Βλ. Γ. Ά. Μέγαν έν Ααογρ., τ. 17 (1957/58) σ. 332.
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οικογενειών μέ 411 κατοίκους, έξ ων οίλλοι ασχολούνται μέ τήν κτηνοτροφίαν,
άλλοι μέ τήν γεωργίαν καί αρκετοί ώς έργάται ε'ις διάφορα παραγωγικά χωρία.
Ένταΰθα ηχογράφησα 15 άσματα. Κατόπιν μεταβάς εις 'Αγίαν Κυριακήν (Πό-
ποβον) ηχογράφησα 2 μελωδίας καί κατέγραψα 9 άσματα, 8 παραδόσεις καί έτε-
ρον ύλικόν, άναφερόμενον είς τόν ποιμενικόν βίον. Τέλος επισκεφθείς τήν κωμόπο-
λιν Παραμυθιάν έβοηθήθην εις τό έργον μου υπό του δημοδιδασκάλου κ. Σπ. Μου-
σελίμη, τόν όποιον εύχαριστώ θερμώς και από τής θέσεως ταύτης. Κατέγραψα
ένταΰθα 1 40 κείμενα γαμήλιων ασμάτιυν καί ηχογράφησα δημώδεις μελωδίας.

Ούτως εις τα Σουλιωτοχώρια ηχογράφησα εν όλφ 170 μελωδίας δημωδών
ασμάτων καί χορών, κατέγραψα δ' εις 4 τετράδια, σχήματος 8ου μεγάλου, έκ
σελίδων 630, κείμενα δημωδών ασμάτων 225, παραδόσεις 72', παραμύθια 44,
παροιμίας 20, αινίγματα 39, μύθους 2 καί έτερον ύλικόν, άναφερόμενον πς τήν
κοινωνικήν όργάνωσιν, ένδυμασίαν, οίκίαν, μετεωρολογίαν, μαντικήν, μαγείαν, δη-
μώδη ίατρικήν, λατρείαν, τόν γεωργικόν καί ποιμενικόν βίον, τά ονόματα, τά πε-
ριπαίγματα, τάς τροφάς, τό παιδίον, τόν γάμον καί τήν τελευτήν. Ή συλλογή αυτή
κατατεθείσα εις τό Λαογραφικόν Άρχείον κατεγράφη ώς χ/φον ύπ' άρ. 2277.

Χαρακτηριστική ιδιαιτέρως είναι ή κοινωνική όργάνωσις τών κατοίκων τών
χωρίων τούτων. ΙΊαρ' αύτοΐς τό αίσθημα τής φιλοξενίας είναι ιδιαζόντως άνε-
πτυγμένον. «"Οποίαν πόρτα κι αν κρούσης ϋά σε καλοδεχτούν». Καί αν θά
υπάρξουν δυσκολίαι λόγω ένδειας, ό ξένος θά καταλύση εις τήν εύπορωτέραν οί-
κίαν μετά προηγουμένην τών κατοίκων συνεννόησιν. Τό σύνηθες κέρασμα είναι
οΰζο μέ τυρί. Ή τράπεζα τού φαγητού είναι πολύ χαμηλή, καθίσματα δεν υπάρ-
χουν (κάθηνται σταυροπόδι). Σέ υποδέχονται εις τό καλύτερον καί τό κυριώτερον
τής οικίας δωμάτιον, τόν «μονσαφϊρ δντά». Διά κλίνην χρησιμοποιούν μάλλινα
στρώματα καί τρίχινα σκεπάσματα τοΰ αργαλειού — οι ευπορώτεροι βελέντζες—,
πού στρώνουν κατάχαμα ε'ις τό έδαφος τού δωματίου. Μαξιλάρια ολίγα σπίτια
διαί)·έτουν.

Ή γυναίκα ευρίσκεται εις πολύ μειονεκτικήν θέσιν έν σχέσει πρός τον άνδρα,
ώς καί άπέναντι τοΰ πενθερού καί τής πενθεράς. Αύτή θεωρείται σχεδόν δούλη
εις τόν οίκον τοΰ ανδρός, ενώ φροντίζει καί κάμνει τό ζύμωμα, τό μαγείρευμα καί
τήν πλύσιν. Πηγαίνει κατά τό θέρος εις τόν «λόγγον» καί κόβει ξύλα διά τόν
χειμώνα. Τά ξύλα αυτά «ζαλώνεται» (=φορτώνεται εις τήν πλάτην) καί τά φέρει

1 Έν Παραμυθιά έβοήθησα καί τήν άποσταλεΐσαν εκεί υπό τής Διευθύνσεως τοΰ
Λαογραφικού 'Αρχείου 'Αμερικανίδα μουσικολόγον κ. Barbara Krader πρός συλλογήν παρ'
αύτής δι' ήχογραφήσεως δημώδους μουσικής.
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εις τό σπίτι, καθώς «ζαλώνεται» και τήν βαρέλαν, περιέχουσαν 18 - 20 όκ. νερού,
τήν οποίαν φέρει άπό μεγάλης συνήθως άποστάσεως, όπου ή πηγή ή ή βρύσις έκ
τής οποίας υδρεύεται τό χωρίον. Ή γυναίκα θά φέρη φαγητόν είς τούς άνδρας
εις τόν άγρόν ή εις τήν στάνην. Κάποτε καί οργώνει, σπανιώτερον δέ μεταβαίνει
εις τήν στάνην διά νά βοσκήση τό κοπάδι. "Ολας αύτάς τάς εργασίας τάς έπω-
μίζεται μόλις ύπανδρευθή. Οι γονείς τοΰ συζύγου της δικαιούνται νά τήν παρα-
τηρούν, κάποτε καί νά τήν δέρουν, χωρίς αύτή νά έχη τό δικαίωμα νά διαμαρ-
τυρηθή.

Ένφ ετοιμάζει τό τραπέζι, ουδέποτε κάθεται νά συμφάγη μετά τοΰ άνδρός
της, καί όταν άκόμη τό σπίτι έχη φιλοξενούμενον. Είς τό τραπέζι δύναται νά
παρακαθήση ένήλικος υιός. Καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ φαγητού ή γυναίκα
μένει όρθια καί άναμένει έντολάς άπό τόν σύζυγον. Είναι αμίλητη, πειθαρ-
χική, άνευ πρωτοβουλίας καί γνιόμης.

Ώς πρός τό ένδυμα συνεχίζεται ή παλαιά παράδοσις. Αί γυναίκες υφαίνουν
εις τόν άργαλειόν τά έσώρρουχα καί εξώρρουχα, τάς κλινοστρωμνάς καί τά σκε-
πάσματά των. Τής κόρης κυριώτατον καθήκον κατά τήν νεανικήν ήλικίαν είναι
νά ύφάντ) τήν προίκα της, τήν οποίαν στοιβάζει έπί κασσέλλας. Τό σύνολον τής
προικός λέγεται «γίκος». Τά ζφα παρέχουν τά έριον διά τό ένδυμα καί πάντα
σχεδόν τ' αναγκαία διά τούς ποιμένας. 'Ολίγα πράγματα άγοράζουν ούτοι^άπό
τήν Παραμυθιάν ή άλλης πόλεις τής 'Ηπείρου.

Ό όλος βίος ένταΰί)α διακρίνεται άκόμη διά τήν συντηρητικότητά του. Ή
έλλειψις συγκοινωνίας καί επικοινωνίας μετά μεγαλυτέρων κέντρων τούς κρατεί
μακράν τών επιδράσεων τοΰ συγχρόνου μηχανικού πολιτισμού. Τά τραγούδια
των — τά κλέφτικα — έξυμνοΰν τούς ήρωας καί τήν άνδρείαν τών παλαιών των
προγόνων. "Αν δέ κανέν νεώτερον τραγούδι δημιουργηθή, γίνεται έπί τή βάσει
παλαιοτέρου προτυπου, καί ούτω συνεχίζεται άκόμη άδιάσπαστος τού λαϊκού πο-
λιτισμού ή συντήρησις μέ τά χαρακτηριστικά καί τό χρώμα τοΰ θρυλικού ιστο-
ρικού παρελθόντος.


