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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩ,ΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (14 ΙΟΥΛ.-12 ΑΥΓ. 1959)

ΥΠΟ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τά χωρία τής πρώην επαρχίας Μαλακασίου τού νομού 'Ιωαννίνων Χον-
λιαράδες, Βαπτιστής (τέως Γκούρα), ΙΊετροβούνι (τέως Βασταβέτσι), Μιχαλίται
καί ΙΙράμαντα κείνται νοτιοανατολικώς τής πόλεως 'Ιωάννινα, πρωτευούσης τής
'Ηπείρου, εις άπόστασιν 35 περίπου χιλιομέτρων απ' αυτής επί όγκου ορεινού,
ανάντους καί δυσπροσίτου πανταχόθεν, εις ύψος από 350- 1335 μ., έπί τής συμ-
βολής τού ποταμού Άράχϋου μετά τοΰ παραποτάμου του Καλαρρντινοϋ1 (Ντον-
βιάκα) παρά τά όρη Τζουμέρκα.

Ή μορφολογία τοΰ εδάφους τής περιοχής είναι ορεινή μετά τίνων ολίγων
λωρίδων καλλιεργησίμου γής εις τάς πλευράς τών βουνών καί τάς βαθείας καί
άποτόμους χαράδρας, τό δέ κλίμα είναι ψυχρόν κατά τόν χειμώνα καί δροσερόν
κατά τό θέρος.

Τό χωρίον «Χουλιαράδες» 2, κείμενον εις ύψος 1079 μ., αριθμεί περί τούς
850 κατοίκους, τό «Βαπτιστής», ολίγον χαμηλότερον καί εις μιας ώρας άπόστα-
σιν άπο τους «Χουλιαράδες», περί τούς 250 κατοίκους' τό ΙΊετροβούνι μετά τών
συνοικισμών «Χαροκόπου», «Κέδρος», «Ποτιστικά» καί «Ξηροβούνι» περί τούς
1200 κατοίκους, τό Μιχαλίτσι, έκτεινόμενον εις μήκος 5 περίπου χιλιομέτρων,
περί τούς 800 κατοίκους, τό δέ χωρίον Πράμαντα ' είς τάς παρυφάς τοΰ ύψώ-

1 Καλαρρυτινος ώνομάσθη εκ τοΰ ονόματος τοΰ χωρίου Καλαρρϋτες, όθεν πηγάζει.
Παρά τήν έπίσημον καθιέρωσιν τής ορθογραφίας τοΰ ονόματος, όρθοτέρα έθεωρήθη ή
γραφή Καλαριτινος καί Καλαρΐτες, διότι υπό τών έπιτοπίων βλαχοφώνων, ώς καί τών πλη-
σιοχώρων Σερακιωτών καί Ματσουκιωτών, οί Καλαρΐτες λέγονται oalar. Ή λέξις είναι βλα-
χική σημαίνουσα τόν ιππέα, «ίσως δ', ώς έγραψεν ό Χρ. '/. Σούλης, κατά τούς πρώτους
χρόνους τής τουρκοκρατίας ή κοινότης εδόθη ώς τιμάριο ν είς σπαχή ν (=ίππέα) τινα Τοΰρ-
κον». Βλ. Χ. Ί Σο ύλην, είς Ήπειρ. Χρον., τόμ. 7 (1932) σ. 150.

5 Κατ' έπιτοπίαν παράδοσιν οί πρώτοι κάτοικοι τών Χουλιαράδων, έκ τοΰ γειτονικοΰ
Πετροβουνίου προελθόντες, είχον έγκατασταθή είς τά άφθονοΰντα τότε έν τή περιοχή δάση
καί κατεσκεΰαζον χουλιάρια καί άλλα σχετικά εϊδη. Έκ δέ τής φράσεως τών περιοίκων
«πάμε στους χουλιαράδες», δηλαδή είς τούς κατασκευαστάς τών χουλιαριών, λέγουν ότι
προήλθεν ή τοπωνυμία. Βλ. Χ. Ί. Σούλη, Τοπωνυμικόν τών Χουλιαράδων, Ήπειρ. Χρον.,
τόμ. 7 (1932) σ. 220 - 21.

3 Τά ΙΙράμαντα μέχρι τοΰ 1881 ΰπήγοντο είς τήν Τουρκίαν, οπότε διά τής συνθήκης
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ματος Στρογγούλα, εις τήν καρδίαν τών Τζουμέρκων, αποτελεί κωμόπολιν εκ 4.000
κατοίκων.

Οί κάτοικοι τών έν λόγω χωρίων επαγγέλλονται κυρίως τόν κτίστην, απέρχονται
δέ πρός έξεύρεσιν έργασίας μετά τάς άπόκρεως είς τάς διαφόρους πόλεις καί τά
χωρία τής Ελλάδος κατά «μπ(ον)λούκια» ή «παρέες». Είς κάθε μπ(ου)λούκι
προΐσταται δ «μάστορας» ή «άρχιμάστορας», όστις φροντίζει διά τήν έξεύρεσιν
έργασίας, τήν πληρωμήν, τήν έπιστασίαν κτλ. Ή άποδημία τών μαστόρων διαρκεί
μέχρι τών μέσων Νοεμβρίου, οπότε οΰτοι έπανέρχονται εις τάς εστίας των καί
επιμελούνται τών ολίγων κτημάτων των άναμένοντες πάλιν τήν άνοιξιν. Είναι
πολύ φυσικόν έκ τούτου ή οικονομία τοϋ τόπου νά ευρίσκεται είς πολύ χαμηλόν
έπίπεδον, εφ' όσον στηρίζεται κυρίως εις τά έκ τής οικοδομικής έργασίας πε-
νιχρά εισοδήματα τών μαστόρων. Μηδαμινά είναι ώσαύτως καί τά έσοδα έκ τών
ολίγων γεωργικών καί κηπευτικών προϊόντων αύτών καί έκ τής μικράς οίκοσίτου
κατά τό πλείστον κτηνοτροφίας. Μόνον εις τά Πράμαντα ακμάζει κάπως άκόμη
ή κτηνοτροφία έν συγκρίσει πρός τά άλλα χωρία '.

Οί άρρενες κάτοικοι τών ώς άνω χωρίων κατά τό πλείστον τοΰ έτους διά-
στημα, ώς εΐπομεν, άποδημοΰν, αί δέ γυναίκες καταγίνονται μέ τάς οϊκιακάς,
γεωργικός καί κτηνοτροφικός έργασίας. Μόνον δέ κατά τό διάστημα τοΰ χειμώνος
παρατηρείται κάποια κίνησις εις τά χωρία, οπότε έχουν έπιστρέ\[»ει οί άνδρες.
Τότε γίνονται βαπτίσεις καί γάμοι. Κατά τό ύπόλοιπον τοΰ έτους έλάχιστοι είναι
οί άνδρες, τούς οποίους δύναται τις νά συναντήση έκεΐ. Ή ζωή τών γυναικών εί-
ναι, όπως καί τών άλλων Ήπειρωτισσών, άφιερωμένη έξ ολοκλήρου εις τήν έρ-
γασίαν. Αύταί μεταβαίνουν είς τούς «λόγγους» καί κόπτουν χονδρά ξύλα, τά όποια
μεταφέρουν είς τόν οίκον «ζαλωμένες στον πλάτη», ώς λέγουν, διά νά τά χρησι-
μοποιήσουν πρός θέρμανσιν κατά τόν χειμώνα, αύται μεταφέρουν πρός άλεσιν είς
τούς ύδρομύλους τό σιτάρι ή τό καλαμπόκι, αύται παρασκευάζουν τό \[>ωμί τής
οικογενείας, σκάπτουν, θερίζουν, αλωνίζουν, βόσκουν τά γιδοπρόβατα, ύφαίνουν,
κεντούν, μετακομίζουν βάρη, ανατρέφουν παιδιά καί τίς οιδε πόσους άλλους κό-
πους καταβάλλουν νυχτίημερόν μειαβαίνουσαι πεζή συνήθως άπό τόπου εις τό-

τοϋ Βερολίνου προσηρτήθησαν ε'ις τήν 'Ελλάδα. Είς τό κέντρο ν τής κωμοπόλεως κείν-
ται [μόνον περί τάς 300 οικίας, αί δέ υπόλοιποι 400 περίπου ευρίσκονται έσκορπισμέναι
είς^τάς"^ συνοικίας : Ταόπελας, Χρηστοί ή Μετόχι, Ντούναβος,'Αγία Γριάς, Φράξος, 'Αγία Μα-
ρίνα," Λεβέντιστα, Σφάντζος καί Κομματάκια ή Τούρκα.

1 Σημειωτέον δ'ότι κατά τόν χειμώνα τό ήμισυ τών κατοίκων τών Πραμάντων, ήτοι
οί κτηνοτρόφοι καί οί άλλοι μικροεπαγγελματίαι κατέρχονται είς τήν πεδιάδα τής "Αρτης
καί είς τήν Αίτωλοακαρνανίαν, οί μέν πρός διαχείμασιν τών ποιμνίων των, οί δέ πρός
έξεύρεσιν έργασίας. Οΰτοι καλούνται <χ*ιμωνιάτες».
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πον καί μεγάλας αποστάσεις διανύουσαι. "Αξιον σημειώσεως προσέτι είναι ότι καί
όταν άκόμη ήρχοντο διά νά τραγουδήσουν πρός ήχογράφησιν ή μού διηγούντο
παράδοσιν ή παραμύθι ή άλλο τι, δέν έπαυαν άπό τού νά γνέθουν. Είναι γνω-
στόν, ότι καί κατά τήν ώραν τής μεταβάσεως αυτών είς τήν πηγήν ή τήν βρύσιν
πρός άντλησιν ύδατος ή όταν «πάνε στή βοσκή» τά ζώα των βαδίζουσαι γνέθουν,
τά δέ κορίτσια ετοιμάζουν εις τόν άργαλειόν τά προικιά των, τά όποια άποτε-
λούν όλόκληρον διά τήν χωρικήν οίκογένειαν περιουσίαν.

Ώς πρός τήν γλώσσαν ούτοι ομιλούν ήμιβόρειον γλωσσικόν 'ιδίωμα '. Ή
κώφωσις τών άτονων φωνηέντων έν τή γλώσση των δέν είναι μεγάλης έκτά-
σεως, εις δέ τά άσματα είναι άτονωτέρα ή εις τόν πεζόν λόγον. "Επειτα τό γλωσ-
σικόν τούτο φαινόμενον δέν έχει σταθερότητα, διότι ό ίδιος π.χ. ομιλητής δύνα-
ται άφηγούμενος παραμύθι ή άλλην λαϊκήν διήγησιν νά εΐπη κατά τήν ιδίαν
ώραν παίδι καί πδί, σκώ&'κι άλλά καί σ'κώ&'κε, σηκώϋ^κε ή σ'κώΰηκι.

Έκ τής περιφερείας ταύτης δέν εΐχομεν μέχρι τούδε επαρκείς λαογραφικός
συλλογάς, αν εξαιρέσωμεν μικρόν χειρόγραφον έκ «Λαζαρικών» τίνων ασμάτων
τοΰ Βασιλείου Χρίστου, σχήματος 4ου, έκ σελίδων 18, γενόμενον τά> 1915, άπο-
κείμενον δ' έν τφ Λαογραφικά) Άρχείφ υπ' άριθμ. 64, καί τίνων δημοσιευμά-
των τού έκ Χουλιαράδων Χ. '/. Σονλη*, καί τών Κ. Στεργιοπονλου 3 καί Κ. Δ.
Μέρτζιου 4.

Πρός πλήρωσιν τής έλλείψεως ταύτης ένηργήθη ένταΰθα ύπ° έμοΰ έξ άπο-
στολή; τής "Ακαδημίας 'Αθηνών λαογραφική συλλογή καί ήχογράφησις δημώδους
μουσικής άπό τής 14ης 'Ιουλίου - 13ης Αύγούστου 1959. Έκ τών ώς άνω χω-
ρίων συνελέγη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις κατεγράφη εις 610 σελίδας τετρα
δίου, σχήματος 8ου μεγάλου. Τοΰτο κατατεθέν ώς χειρόγραφον εις τό Λαογρα-

1 Βλ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, Μικρά συμβολή είς τήν μελέτην τών ήπειρωτικών το-
πωνυμίων. Ήπειρ. Χρον., τόμ. 1 (1926) σ. 86 κέξ.

* Ηπειρωτικά αινίγματα. Ήπειρ. Χρον., τόμ. 1 (1926) σ. 158 - 189 καί 313 - 329. Τά
τραγούδια τοΰ Λαζάρου, αυτόθι 2 (1927) σ. 182-200. Έν σελ. 185 δημοσιεύονται καί 3
μουσικοί τρόποι τών «Λαζαρικών» ασμάτων είς εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν. Τά κουδαρί-
τικα τών Χουλιαροχωρίων τής 'Ηπείρου ή περί τής συνθηματικής γλώσσης τών κτιστών
τών Χουλιαροχωρίων τής 'Ηπείρου. Αύτόθι, τόμ. δ (1930) σ. 161 -168. Συμβολή είς τήν
ίστορίαν τών Καλαριτών. Αυτόθι, τόμ. 7 (1932) σ. 149 - 156. Τοπωνυμικόν τών Χουλια-
ράδων. Αύτόθι, τόμ. 7 (1932) σ. 216-245.

3 Κ. Στίργιοπούλον,Ήπειρωτιχαι μαντεϊαι. Ήπειρ. Χρον., τόμ. 7 (1932) σ. 173-212. Τον
Ιδίου, Συμβολή είς τήν έ'ρευναν τών Ηπειρωτικών τοπωνυμιών. Αυτόθι, τόμ. 8 (1933) σ. 99-140.
Αί δημοσιευθείσα ι άλλαι τοπωνυμιολογικαί ερευναιτοϋ συγγρ. δέν ενδιαφέρουν τό θέμα μας.

* Κ. Δ. Μέρτζιου, Συμβολή είς την έρμηνείαν τών ξένων ηπειρωτικών τοπωνυμιών.
Ήπειρ. Χρον., τόμ. 9 (1934) σ. 182 - 203.
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φικόν Άρχεΐον κατεγράφη ύπ' αριθμόν 2.302.' Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει : κεί-
μενα δημωδών ασμάτων 283, παραδόσεις 61, παραμύθια καί εύτραπέλους διη-
γήσεις 25, παροιμίας 200, αινίγματα 30, αράς 11, τοπωνύμια 392, ίκανόν αρι-
θμόν ονομάτων, έπωνύμων, παρωνυμίων καί χωρικών περιπαιγμάτων, ώς καί
περιγραφάς έθίμων κοινωνικής όργανώσεαις, ένδυμασίας, χορών, οικιακών σκευών,
δεισιδαιμόνων δοξασιών καί ειδήσεις, άναφερομένας εις τό παιδίον, τόν γάμον,
τήν τελευτήν, τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν, τήν δημώδη
ίατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν.

Πρός τούτοις δια τοϋ μαγνητοφώνου τής Ελληνικής Λαογραφικής Εται-
ρείας, λειτουργούντος δ' ηλεκτρικών συστοιχιών, έγένετο παρ' ημών ήχογράφησις
τής μουσικής 114 μελωδιών δημωδών ασμάτων, ιδία κλέφτικων και μοιρολογιών.

Έκ τής συλλεγείσης λαογραφικής ύλης είδικώτερον τοπικόν διαφέρον πα-
ρουσιάζουν τά άσματα καί αί παραδόσεις. Άσματα ένταϋθα ιδιαζούσης σημα-
σίας είναι κυρίως τά κλέφτικα, τά Λαζαρικά καί τά μοιρολόγια. Διαφοράς ώς
πρός τήν μελφδίαν καί τά κείμενα ευρίσκει τις συγκρίνων αυτά πρός ασματα
άλλων περιοχών τής 'Ηπείρου. Τά δέ μοιρολόγια συγκρινόμενα πρός τά ανάλογα
έξ άλλων τόπων τής Ελλάδος διακρίνονται άπό απόψεως περιεχομένου καί μορφής.
Ούτω τά Τζουμερκιώτικα μοιρολόγια δέν περιέχουν ονόματα καί λεπτομερείας
περί τής ζωής καί τής δράσεως τού νεκροΰ, ώς συμβαίνει π. χ. μέ τά μοιρολό-
για έκ Μάνης καί έκ νήσων τοϋ Αιγαίου, αλλ' είναι βραχέα εις άνομοιοκαταλή-
κτους στίχους δονούμενα άπό παλμούς αληΟινης ποιήσεως. Χαρακτηριστικών είναι
τό έπόμενον μοιρολόγι γυναικός έκ Χουλιαράδων πρός νέον.

- Σέ παραγγέλλω, μαύρη γής και 'ραχνιασμένο χώμα,
αύτό τον νιοι> πού σον 'στειλα và μή μον τον 'ραχνιάσης.

- Ν - εγώ δέν είμαι ή μάννα τον μοϊδέ κ' ή άδερφή τον.
Μένα μέ λένε μαύρη γή και 'ραχνιασμένο χώμα.
Παίρνω τούς νιους γιά λεβεντιά, τις νιές γιά τά τραγούδια,
παίρνω καί τά μικρά παιδιά νά παίζονν, νά γελάνε.

Ό διάλογος τής μοιρολογίστρας μέ τήν «μαύρη γή» έξαιρετικήν προσδί-
δει εις τό μοιρολόγι κίνησιν, ή δέ παραστατικότης τών εικόνων καί ή έπιγραμ-
ματικότης προκαλούν βαθεΐαν αίσθητικήν συγκίνησιν.

Εις έτερον μοιρολόγι έκ τοϋ αυτού χωρίου ή μοιρολογίστρα διατυπώνει
εις ολίγους αλλ' αδρούς καί επιγραμματικούς στίχους τόν βαθύτερον τής ψυχής
πόθον τής συνεχίσεως τής ζωής.

1 Είς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου σημανυικώς συνέβαλεν ό έκ Μιχαλιτσίου δη-
μοδιδάσκαλος κ. Ν. Κοομάς, τόν όποιον ευχαριστώ θερμώς καί από τής θέσεως ταύτης.
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Σήκω, Μαριώ μ\ 'π τή μαύρη γή, το 'ραχνιασμένο χώμα,
φκειάσε τά χέρια σον τσαπιά, τις άπαλάμες φτυάρια'
ρίξε το χώμα αέ μεριά, τήν πέτρα κάτ τήν αλλη
κι άπο τή δέξα τή μεριά ν' άφησες παραθύρι
νά μπαίνουν-βγαίνουν τά πονλιά, τής άνοιξης τ αηδόνια.
Σημειώνω ακόμη μοιρολόγι, τό όποιον απευθύνεται εις διάφορα πρόσωπα,
ητοι νέον, γέροντα, νέαν κτλ.

-Σταφύλι μου, κρουστάλλινο, ποϋ θέλ' νά μείνης βράδυ;

- 'Εσύ γιά μένα δέν πονεΐς, τό τί ρωτάς ποϋ μένω ;

- 'Ανάθεμα κι αν δέν πονώ κι αν δέν αναστενάζω

κι αν δέν βαστώ τά διάβατα δσο νά σ' ανταμώσω !

ΕΙκ. 1. Παίδες, ψάλλοντες τά Λαζαρικά, φέρουν είς χείρας
τούς κΰπρους καί καλάθι διά τά αυγά.

Δέν επιτρέπει ό χώρος, ίνα γίνη ευρύτερος λόγος καί διά τά έξ ίσου εξαί-
ρετα μοιρολόγια τοϋ Μιχαλιτσίου καί τών Πραμάντων, τών οποίων ηχογρά-
φησα τά κείμενα καί τάς μελωδίας.

Έκ τών λατρευτικών άσμάτων τά άδόμενα κατά τό Σάββατον τοΰ Λαζά-
ρου 1 λέγονται «κόλιντα», ήτοι κάλαντα, ή «ό Λάζαρος», §δονται δ' ύπό παίδων
περιερχομένων τάς οικίας. Έκ τούτων εις κρατεί άνηρτημένους έκ ξύλου κύπρους
(κώδωνας), τούς οποίους κρούει ένφ χρόνω ψάλλεται ό Λάζαρος, έτερος δέ φέρει
καλάθι διά τήν συλλογήν αύγών' (βλ. είκ. 1).

Εις τά Πράμαντα κατά τήν 26ην 'Ιουλίου (τής 'Αγίας Παρασκευής), έν

1 Βλ. καί Χ. Ί. Σούλη, Τά τραγούδια τοϋ Λαζάρου, ένθ' άν., σ. 182 κέξ.
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Μιχαλιτσίω κατά τήν 15ην Αυγούστου καί εις τά άλλα χωρία κατά τήν 8ην καί
9ην Σεπτεμβρίου, εορτήν τού γενεθλίου τής Θεοτόκου, ιδιαιτέρου διαφέροντος
είναι ασμα καί χορός υπό τό όνομα «Κνκλες», πού γίνεται εις τό μεσοχώρι
καί μετέχουν αυτοΰ νέοι καί γέροι, άνδρες καί γυναίκες ι. Ό γεροντότερος τών
κατοίκων, λεγόμενος τήν ήμέραν έκείνην «μπαϊραχτάρ'ς τοΰ χορον», φορών «σιγ-
κούνι με κεντίδια» καί φουστανέ?Λαν «σέρνει τόν καγκελλωτό χορό».'Ακολουθοΰν
οί ιερείς τού χωρίου, έπονται δ' οί γέροντες, έπειτα οί νεώτεροι καί κατόπιν αί

Είκ. 2. Ό καγκελλωτός χορός «Κΰκλες» κατά τήν πανήγυριν
τής 'Αγ. Παρασκευής (26 Ίουλ.) είς τά Πράμαντα.

γυναίκες όλαι καθ' ήλικίαν.Ό χορός είναι σύμφωνος πρός τόν μουσικόν ρυθμόν
τοΰ κατωτέρω άσματος. Πρώτοι τραγουδούν οΐ οίνδρες καί έπειτα τό παίρνουν
τό τραγούδι αϊ γυναίκες :

Τέτοιαν ώρα ήταν εψέ,
τέτοια και παραπροψέ·
τέτοιαν ώρα χόρευαν
στ' αφεντός μας τις αυλές
δλ' άγόρια και ξανθοί
και κορίτσ' άπάρθενα κτλ.

'Από τά κλέφτικα τραγούδια τής περιοχής διακρίνονται τά έξυμνούντα τά
κλέφτικα λημέρια τών Τζουμέρκων καί τών 'Αγράφων, ώς καί τόν τοπικόν ήρωα

1 Βλ καί Κ. Διαμαντή, Τό πανηγύρι τής 'Αγίας Παρασκευής στα Τζουμέρκα μέ τό
χορό Καγγελάρι. Αιξωνή, τόμ. Γ' (1953) σ. 63 κέξ. Ήπειρ. Έστ., έτ. Δ' (1955) τεϋχ. 35, σ.
260 κέξ.
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Κιτσαντώνην (Κατσαντώνην), καταγόμενον κατά τήν έπιτοπίαν παράδοσιν έκ τού
χωρίου ΓΙετροβούνι, ένθα απλή αναμνηστική στήλη είς τήν αύλήν τού δημοτικού
σχολείου αναγράφει τό όνομα του μέ τήν ύπό τού αειμνήστου Χ Ί. Σούλη
συνταχθείσαν έπιγραφήν : «Είς τόν λευντόκαρδον Κατσαντώνην, άρχηγον τής ελ-
ληνικής κλεφτονριάς καί πρόδρομον ε&νικής ανεξαρτησίας. Ή πατρίς ευγνωμο-
νούσα. 1807 - 1930» Κ

Έκ τών παραδόσεων πολυπληθέστεροι είναι οι αναφερόμενοι είς τά φαν-
τάσματα («ήσκιώματα») καί ε'ις τούς «βρικόλακες». Νομίζω δ' ότι ή ύπαρξις
πολλών τοιούτων παραδόσεων ενταύθα οφείλεται καί εις τά συχνά δυστυχήματα,
τά όποια συμβαίνουν εις τάς βαθείας καί εξαιρετικώς άποτόμους χαράδρας τού
'Αράχθου. Κατά τήν λαϊκή ν πίστιν οί «άδικοσκοτωμένοι» βγαίνουν τήν νύκτα
και συναντούν τούς διαβατός, τούς ομιλούν καί τούς συνοδεύουν έπ' άρκετήν
ώραν, πολλάκις καί μέχρι τού μεσονυκτίου, έ'ως ότου «κράξη ό κόκοτος» ή όταν
πλησιάσουν εις έκκλησίον. Εύρέως διαδεδομένοι είναι έτι καί αί παραδόσεις, αί
όποιοι απηχούν τό «πέρασμα» καί τήν δράσιν τού έθναποστόλου Κοσμά τού
Αιτωλού, επίσης αί αναφερόμενοι εις 'Αγίους καί δή τόν Άγιον Νικόλαον έν
Μιχαλιτσίφ. Εις τό ΙΙετροβούνι άπαντώσιν ίκαναί παραδόσεις περί τού τοπικού
ήρωος Κατσαντώνη 2. Ή μελέτη τούτων θά ύποβοηθήση εις τήν πληρεστέραν
κατανόησιν τών περί αύτόν κυκλουμένων δημωδών ασμάτων. Επίσης ένδιαφέ-
ρουσα είναι παράδοσις περί τής χολέρας, ετέρα παράδοσις αιτιολογική περί τών
ύπό τού Χριστού σφραγισμένων ποδών τών αιγών, άλλη περί μολυνθέντων ιε-
ρών κτλ.

Παραμύθια καί εύτράπελοι διηγήσεις αντιπροσωπεύονται έπαρκώς εις τήν
συλλογήν ημών, καίτοι ό χρόνος τής συλλογής τούτων δέν ήτο ό ενδεδειγμένος.
Τό θέρος οί άνδρες αποδημούν, αί δέ γυναίκες όλόκληρον τήν ήμέραν είναι
άπησχοληιιέναι εις τά κτήματα καί τήν βοσκή ν, κατά δέ τήν έσπέραν, όταν έπι-
στρέφουν εις τάς οικίας των, είναι κατάκοποι έκ τού μόχθου τής ημέρας. "Οθεν
είναι δύσκολον, αν μή αδύνατον, τό έργον τοϋ συλλογέως, όσον άφορα τουλά-
χιστον εις τήν καταγραφήν παραμυθιών.

Άπό τούς ολίγους άρρενος κατοίκους τοϋ Πετροβουνίου έπέτυχον ν' άπο-
θησαυρίσω ίκανόν άριθμόν λέξεων καί φράσεων τής ύπ" αύτών ομιλούμενης συν-
θηματικής γλώσσης, τών «κουδαρίτικων» 3. Βεβαίως ειχον ύπ° όψιν τήν είδικήν

1 Τήν στήλην άνήγειρεν ή Κοινότης, προεδρεύοντος του Χ. ΙΙαπά κατά τό 1930.

2 Βλ. καί Δ. Λονκοπούλου,'Στά βουνά τοΰ Κατσαντώνη' (μέ εικόνες). ['Αθήναι] 1934.

3 Περί τών κουδαρίτικων βλ. καί Μ. Τριανταφυλλίδην, έν Λαογραφία, τόμ. 7 (1923)
σ. 247.
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περί αυτών μελέτην τού Χ. "I. Σούλη (Ήπειρ. Χρον., τόμ. 5 (1930) σ. 161-68),
αλλ'ή ημετέρα καταγραφή1 εν πολλοίς συμπληρώνει τά ύπ° αυτού δημοσιευθέντα.

Είς τήν συλλογήν ταύτην συμπεριέλαβον καί βαπτιστικά ονόματα, άνδρω-
νυμικά, έπώνυμα, παρωνύμια καί τοπωνύμια, διότι ταύτα δέν έτυχον ακόμη επι-
μελούς κατά τόπους συλλογής καί ειδικής μελέτης. Εις τήν καταγραφήν τών το-
πωνυμίων κατά τήν συλλογήν ταύτην πολλάκις έπετύγχανον νά καταγράφω καί
τάς μετ' αυτών συνδεομένας δημώδεις παραδόσεις.Έκ τής προσεκτικής δέ τών το-
τωνυμίων τούτων εξετάσεως δυνάμεθα νά συναγάγωμεν, ότι ολίγα είναι τά με-
ταξύ αύτών υπάρχοντα ξένα έν συγκρίσει πρός τά ελληνικά 2.

Έκ τών μετεωρολογικών έθίμων άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό τής άπο-
κρούσεως τής χαλάζης (χφον, σελ. 114): «Όταν θέλης νά δίωξης τό χαλάζι,
λέγουν, θά πάρης ενα μαυρομάνικο μαχαίρι, θά κάμης τό σταυρό σου, θά ατρα_
φής πρός τό μέρος που ακούεται τό βούϊσμα τού σύννεφου και θά πής" «εν άρχη
ήν δ λόγος...»."Ετσι τό σύννεφο θά διαλυθή και δέν θά πέση χαλάζι· άφον πής
αυτά, θά κάρφωσες τό μαχαίρι στή γή». Έκ τοΰ λαϊκού δικαίου είς τάς δικαιο-
πραξίας τής περιοχής έπικρατεΐ τό έθιμον «τών χαρτιών». Συμβολαιογράφος δέν
υπάρχει είς Χουλιαράδες. Τά «χαρτιά» γίνονται μέ μάρτυρας καί σήμερον άκόμη
καί είναι είδος ιδιωτικών συμφωνιών.Ελάχιστοι μεταβαίνουν εις 'Ιωάννινα διά νά
συντάξουν έπίσημα συμβόλαια. Τό «χαρτί» ή «ό λόγος» είναι σεβαστός, άλλως
τε αί περιουσίαι είναι τόσον μικραί καί άσήμαντοι ! (χφον, σελ. 302-3).

Εις τήν περιοχήν ταύτην, όπου λόγω ελλείψεως συγκοινωνιακών μέσων καί
τοΰ ηλεκτρισμού, δέν έχουν άκόμη έπεκταθή εις ευρεΐαν διάδοσιν αί σύγχρονοι
μορφαί τού πολιτισμοΰ, ιδία τού τεχνικού, άπαντώσιν έτι έν ζιοη τά έκ παραδό-
σεως στοιχεία τού βίου τοΰ λαού.

1 Τά ύπ' εμοΰ συλλεγέντα, ώς άνω, «κουδαρίτικα» τοΰ Πετροβουνίου Ιδημοσίευσα
έσχάτως εν 'Αθηνάς, τόμ. 64 (1960) σ. 169 - 180.

2 Βλ. καί Κ. Μέρτζιου, Περί τών ξένων εν Ήπείρω τοπωνυμιών,Ήπειρ. Χρον., τόμ. 9
(1934) σ. 182-203, καί Δ. Ί. Γεωργακά, Σλαβική επίδραση στό τοπωνυμικό τής Ηπείρου.
'Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον. Εις μνήμην Χ. Σούλη, 'Αθήναι 1956, σ. 149 - 161.


