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Τον Αύγουστον τοΰ 1951, μετ' άπόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ-
ληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, μετέβην καί είργάσθην έπί ένα μήνα μετά τοΰ μουσι-
κού Σπ. Περιστέρη εις'Ιωάννινα μέ διττόν σκοπόν: α') τήν έπί ταινιών μαγνητοφώ-
νου άποτύπωσιν δημωδών μελωδιών ηπειρωτικών καί ιδία βορειοηπειρωτικών τραγου-
διών καί β') τήν καταγραφήν ποικίλου λαογραφικοΰ ύλικοΰ παρά τών εις τάς διαφό-
ρους ήπειρωτικάς πόλεις καί τήν Κέρκυραν καταφυγόντων κατά τάς τελευταίας πολε-
μικάς περιπετείας (1940-1950) βορειοηπειρωτών προσφύγων. Τά ολίγα οικονομικά μέσα
διά τήν πραγματοποίησιν τής έπιστημονικής ταύτης άποστολής παρέσχεν εις ήμάς
ή Επιτροπή, ή διαχειριζομένη τό κληροδότημα τοΰ άειμνήστου βορειοηπειρώτου
εθνικού εύεργέτου Ίω. Μπάγκα, ούτινος τήν ίδιαιτέραν πατρίδα έκαλούμεθα νά έρευ-
νήσωμεν λαογραφικώς. Ούτω διά πρώτην φοράν έπεχειρεϊτο συστηματική λαογρα-
φική διερεύνησις τής βορείου 'Ηπείρου υπό τής πρώτης έξ ειδικών μετά τόν δεύτερον
παγκόσμιον πόλεμον λαογραφικής άπο στολής. "Οθεν φανερά καθίσταται ή σημασία
τοΰ άναληφθέντος ύφ' ημών έργου 1.

Τούς βορειοηπειρώτας πρόσφυγας συνηντήσαμεν ιδία εις τά 'Ιωάννινα, όπου
ήσαν προσωρινώς έγκατεστημένοι εις ξύλινα καί έκ λαμαρίνης παραπήγματα έπί
τής όδοΰ Μανωλιάσσης, εις τά «Λυόμενα» 'Αμπελοκήπων καί εις άλλα οικήματα
έντός τής πόλεως. Εις τήν πρωτεύουσαν τής 'Ηπείρου ήρχισαν νά καταφθάνουν τό
1941 ελάχιστοι έκ Λεσκοβικίου, μετά δέ τό 1944 πολλοί έκ τών περιοχών Πωγω-
νίου, 'Αργυροκάστρου, Δελβίνου καί Πρεμετής.

"Οταν έλέγομεν εις αύτούς τόν σκοπόν τής άποστολής μας, προθύμως μάς ύπε-
δέχοντο καί εύχαρίστως μάς άφηγοΰντο ή έτραγουδοΰσαν δημοτικά τραγούδια, διη-
γοΰντο ενδιαφέροντα παραμύθια, έλεγαν αινίγματα καί παροιμίας καί μάς έδιδαν

1. Περί τοϋ έργου της άποστολής ταύτης βλ. Γ. Ά. Μέγα ν, έν Έπετ. τοΰ Λαογραφ.
'Αρχ. της Άκαδ. Άθ., τόμ. 6, ετη 1950/51, έν 'Αθήναις 1951, σ. 329-330, καί έν Λαογραφία, τόμ.
ΙΔ', έν 'Αθήναις 1952, σ. 362-363.
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πληροφορίας σχετικάς μέ τα έθιμα καί τάς ποικίλας έκδηλώσεις τοϋ πλουσίου ύλικοΰ,
κοινωνικού καί πνευματικοΰ πολιτισμού των.

Δια τήν έπιτυχίαν τής προσπαθείας μας προς περισυλλογήν τών έν λόγω λαο-
γραφικών στοιχείων συνέβαλον ή 'Ιερά Μητρόπολις 'Ιωαννίνων καί ό έν Ίωαννίνοις
«Βορειοηπειρωτικός Σύνδεσμος», διοικούμενος ύπό τών άειμνήστων Βάρφη καί
Μάνου. Ό δεύτερος μάς ώδήγει εις τούς συνοικισμούς τών προσφύγων συμπατριωτών
του καί προέτρεπεν αύτούς νά μάς λέγουν πάν ό,τι έγνώριζον, άπαντώντες εις τά
έρωτήματά μας. Τοιουτοτρόπως ούτος συνετέλεσεν, ώστε ού μόνον αί κυριώτεραι
τών μελωδιών τών δημοτικών τραγουδιών τής βορείου 'Ηπείρου ν' άποτυπωθούν
έπί ταινιών μαγνητοφώνου, άλλά καί νά σχηματισθή πλουσιωτάτη χειρόγραφος
συλλογή παντοειδούς λαογραφικού ύλικοΰ, συγκειμένη έκ τεσσάρων τετραδίων (417
έν όλω σελ.), ήτις νΰν άπόκειται εις τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ύπ' άριθ. είσαγ. 1665 Α' - Δ'.

Κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1958 άπεστάλην καί αύθις ύπό τής 'Ελληνικής Λαο-
γραφικής 'Εταιρείας εις Ρίζιανην ("Αγιον Γεώργιον) Παραμυθίας, είς Ήγουμενί-
τσαν καί Πέρδικαν, όπου συνέλεξα έτερον άξιόλογον ύλικόν βορειοηπειρωτικής λαο-
γραφίας. Καρπός τής έπιτοπίου ταύτης έρεύνης είναι δύο χειρόγραφα τετράδια,
σχήμ. 8ου μεγάλου, έκ 300 σελίδων, άποκείμενα καί ταύτα εις τό ώς άνω Κέντρον
ύπ' άριθ. είσαγ. 3919.

Έκ τής πρώτης συλλογής μου τοΰ 1951 προέρχεται τό ύλικόν τής μετά χείρας
μελέτης, πλήν ένός παραμυθίου, τό όποιον προέρχεται έκ τής συλλογής μου τοϋ 1958.
Διά τής παρούσης μελέτης μου προτίθεμαι νά παράσχω κατά τό δυνατόν γενικήν
τινα εικόνα τής βορειοηπειρωτικής λαογραφίας. Είναι περιττόν νά τονίσω τήν
έξαιρετικήν σημασίαν τής λαογραφικής έξετάσεως τής βορείου 'Ηπείρου, διότι
αύτη περισσότερον πάσης άλλης έθνολογικής ή ιστορικής έρεύνης εϊναι έπιτηδεία
πρός διευκρίνησιν τής χώρας ταύτης, άγουσα εις άσφαλή γνώσιν τοΰ έθνικοΰ χαρα-
κτήρος καί τής ψυχής τών κατοίκων της καί ύποβοηθοΰσα είς διαφώτισιν ιστορικών
καί έθνολογικών ζητημάτων. Εϊναι δέ τά προσκομιζόμενα λαογραφικά στοιχεία
άπηκριβωμένα, διότι ελήφθησαν έξ αύτοψίας, ή δ' έξ αύτοψίας έρευνα αποτελεί, ώς
γνωστόν, τήν σημαντικωτέραν προϋπόθεσιν τής σοβαράς έπιστημονικής έργασίας
διά τήν γνώσιν τής ζωής καί τής ψυχοσυνθέσεως τοΰ λαοΰ.

Α' ^ΣΜΑΤΑ

Έν τώ πλαισίω τής γενικής εικόνος τής βορειοηπειρωτικής λαογραφίας τά
δημώδη άσματα πρέπει, νομίζω, νά καταλάβουν τήν πρώτην θέσιν. Ή συλλογή
μου περιλαμβάνει ύπέρ τά τριακόσια, άνήκοντα είς όλας τάς κατηγορίας τοΰ δημο-
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τικοΰ τραγουδιού, ήτοι άκριτικά, κλέφτικα, τής ξενιτειάς, τής άγάπης, τοΰ Χάρου,
λατρευτικά κ.ά. Κατωτέρω θά παρουσιάσω άντιπροσωπευτικά έξ έκάστης τών έν
λόγω κατηγοριών. Έκ τών άκριτικών περιορίζομαι ν' άναφέρω τό γνωστότατον
άσμα τής αρπαγής τής γυναικός τοΰ 'Ακρίτα, που χαρακτηρίζεται διά τό μεσαιωνι-
κόν του χρώμα και δονείται άπό ήρωϊκόν παλμόν. Τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ χωρίου
Σκωριάδες:

Τριομερίτικος γαμπρός δώδεκα χρόνους λείπει"
ποτές δέν ώνειρεύτηκε τό δόλιο του τό σπίτι
κι άπόψε ονειρεύεται παντρεύετ' ή καλή του.
Κατέβη κάτω στόν ταβλά, πήρε τόν παιγνιδιάρη,
5 πήρε τόν γρίβα τ' άλογο, τ άνεμοσουρισμένο.

— Δύνασαι, μαύρε μ', δύνασαι μιά ώρα νά τό φτάσης;
—■ Δύνομ', άφέντη, δύνομαι μιά ώρα νά τό φτάσω"

νά μ' άβγατίσης τό νερό σαρανταπέντε κοΰπες,
νά μ' άβγατίσης τή (Ιαή σαρανταπέντε χοΰφτες"
10 καί δέσε τή μεσούλα σου μέ δυο τρία ζωνάρια

καί δέσε τό κεφάλι σου μέ δυό τρία μαντήλια"
λαχαίν' γκρεμός γκρεμίζομαι, πέφτω καί σέ σκοτώνω.
Ζινγκιά βαρεί τό άλογο καί στό χωριό ευρέθη.

— Καλήμερά σου, γέροντα, πού σκάφτεις καί κλαδεύεις.
15 —· Καλώς τό νιό, τόν άγουρο, της κορασάς τόν άντρα.

— Θά σέ ρωτήσω, γέροντα, νά μοΰ τό μαρτυρήσης,
τό τίνος γάμος γίνεται πέρα στή γειτονιά σου;

— Τής άστραπής καί της βροντής, τοΰ γιου μου τοΰ χαμένου.

— Πές μου νά ζήσης, γέροντα, προφταίνω στά στεφάνια;
20 — 'Αν έχης γλήγορο άλογο, προφταίνεις στά στεφάνια,

άν έχης άλογο άναργο, προφταίνεις στά τραπέζια.
Ζινγκιά βαρεί τό άλογο καί σέ μιά βρύσ' εύρέθη.

— Καλήμερά σου, μώρ' γριγιά, πού πλένεις καί λευκαίνεις.

— Καλώς τό νιό, τόν άγουρο, της κορασάς τόν άντρα.
25 — Θά σέ ρωτήσω, μώρ' γριγιά, νά μοΰ τό μαρτυρήσης,

τό τίνος γάμος γένεται πέρα στή γειτονιά σου;

— Τής άστραπής καί τής βροντής, τοΰ γιοΰ μου τοΰ χαμένου.

— Πές μου νά ζής, μώρη γριγιά, προφταίνω στά στεφάνια;

— Άν έχης γλήγορο άλογο, προφταίνεις στά στεφάνια,
30 άν έχης άλογο άναργο, προφταίνεις στά τραπέζια.
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Ζινγκιά βαρεί το άλογο στήν έκκλησάν ευρέθη.

— Κακά ζακόνι πό 'χετε νέσεϊς οί Ζαγορίσοι,

δέ βγάζετε τή νύφη σας νά τή g8pvoûv οί ξένοι.

— Καλό ζακόνι πό 'χομε νέμεις οί Ζαγορίσοι,

35 πού βγάζομε τή νύφη μας καί τή gεpvoΰv οί ξένοι.
"Εβγαλε καί τή gέpασε τήν πρώτη τ' αρραβώνα.
Ή νύφη ξέρει γράμματα στέκεται καί διαβάζει.

— Συμπεθεροί στά σπίτια σας καί φίλοι στά δικά σας
καί σύ, καλέ μου, νιούτσικε, άλλη νά πά' νά πάρης,

40 έμένα μοΰ 'ρθ' ό άντρας μου, τό πρώτο μου στεφάνι.

(Κωστάντω Τσαούση, έτών 52)
Ό έπικός χαρακτήρ τοΰ άσματος τούτου δέν διέφυγε τήν παρατηρητικότητα
τοΰ πρώτου έκδοτου τών δημοτικών μας ασμάτων, τοΰ Fauriel, ό όποιος, ώς γνω-
στόν, δημοσιεύσας μακροσκελεστέραν παραλλαγήν, παρετήρησεν εις τήν προεισα-
γωγικήν του σημείωσιν 6τι τούτο αποτελεί όχι μόνον τό μακρότερον, άλλά καί τό
πλέον ίδιόρρυθμον άσμα τής «Συλλογής» του οχι τόσον διά τήν ΐδέαν ή τό συναίσθημα,
όσον διά τήν δύναμιν καί τό φαντακτερόν τών λεπτομερειών του1.

'Εκ δέ τών πολλών ύπ' έμοΰ συλλεγεισών παραλογών παρουσιάζω ένταΰθα μίαν
έκ τοΰ αύτοΰ ώς άνω χωρίου, ή όποια διακρίνεται διά τό έκχειλίζον συναίσθημα τής
άδελφικής άγάπης:

Τίποτα δέν έζήλεψα 'ς τοΰτον άπάνω κόσμο
σάν τ' άλογο τό γλήγορο καί τ' άξο τό ζευγάρι,
σάν τή γυναίκα τήν καλή ν-όπού τιμάει τόν άντρα.
Μά ήταν δυ' άδέρφια γκαρδιακά, δυ' άδέρφι' άγαπημένα,
5 άγάπησ' ό μικρότερος τοΰ μέγα τή γυναίκα.

— Νύφη μ', πολύ σέ άγαπώ, νύφη μ', πολύ σέ θέλω.

— Έσύ μέ θέλεις μιά καί δυο κ' έσύ μέ θέλεις πέντε2.
Σκοτώσ' τόν άδερφούλη σου καί σύ νά μέ κερδαίσης.

— Μά ποιά αιτία νά τοΰ βρώ κι άπέ νά τόν σκοτώσω;

10 — Ν-ό κύριος σάς άφησεν άμπέλια καί χωράφια,

1. «Voici la chançon la plus longue et peut-être la plus distinguée de ce recueil, non
pour le sentiment ou l'idée, mais pour la vigueur et l'éclat des détails». Cl. Fauriel,
Chants populaires de la Grèce moderne, τόμ. II, Paris 1825, σ. 137.

2." 'Αντί τοϋ «κ' έσύ μέ θέλεις πέντε» είς άλλα ς παραλλαγάς λέγεται όρθώς: «κ' εγώ σέ
θέλω πέντε».
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συρτέ νά τά μοιράσετε καί κει νά σκοτωθήτε.
Τά μαΰρα καβαλλίκεψαν, στά μούλκια τους πηγαίνουν.
Κατέβηκαν καί τά έδεσαν άπο ελιάς κλωνάρι.

— Τραύ', άδερφέ μ', το μαύρη σου, γιατί θά κλωτσιστοΰνε

15 ν-αύτά θά κλωτσιστοΰνε

καί μεΐς θά σκοτωθούμε.

— Γυναικολογία μή παρής, σκυλί, θά μέ σκοτώσης,
γυναίκες βρίσκεις μιά καί δυο καί άδερφό δέ βρίσκεις.
Τά μαΰρα καβαλλίκεψαν στο σπίτι τους νά πάνε,

20 λαγός τούς έπερίκλωσε σ' ένα στενό σοκάκι,

κατέβηκαν, τόν σκότωσαν, στό σπίτι τους πηγαίνουν.

— Γλήγορα, νύφη, τό νερό νά πλύνω τό σπαθί μου,

νά πλύνω τό σπαθάκι μου στό γαΐμα τ' άδερφοΰ μου.
Κι αύτή 'πό τή χαρούλα της κρασί πανεί καί βγάζει.

25 Σάν βγάνη τό σπαθάκι του λιανά-λιανά τήν κάνει.

(Κωνστάντω Τσαούση, ετών 52)
Άπό τήν κατηγορίαν τών κλέφτικων τραγουδιών παραθέτω τό τοΰ έτοιμοθα-
νάτου κλέφτη άπό τήν Πέπελη Δρόπολης:

Μωρέ, παιδιά, Σουλιώτικα — παιδιά καημένα —, παιδιά τής

[Σαμαρίνας — μωρέ παιδιά καημένα,
μωρέ, σάν πάτε στό χωριό, σάν πάτε στήν πατρίδα,
ντουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε,
γιατί σας 'κούει ή μάννα μου κ' ή δόλια ή άδερφή μου.
5 Μήν πήτε πώς λαβώθηκα, πώς είμαι σκοτωμένος,
νά πήτε πώς παντρεύτηκα, πώς είμαι παντρεμένος'
πήρα τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα
κι αύτά τά λιανολίθαρα άδέρφια κι άξαδέρφια.
(Όλγα Μπούκαλη, έτών 57)
Τό άσμα τοΰτο εις τήν «Συλλογήν» τοΰ Άραβαντινοΰ έχει ώς έξης:
Έσεΐς παιδιά βλαχόπουλα, παιδιά 'πό τό Λιβάδι,
αύτοΰ πού πάτε τρέχοντας στό έρημο χωριό μας,
ντουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε,
καί νά μή 'μπήτε στό χωριό μέ ήλιο, μέ φεγγάρι'
5 κι άν σάς ρωτήσ' ή μάνα μου, ή δόλια μ' ή μανούλα,
μήν πήτε πώς άρρώστησα κι άπέθανα στό δρόμο,
μόν' πέστε πώς παντρεύτηκα κι επήρα μαυρομάτα.
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Πήρα τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γή γυναίκα,
κι αύτά τά λιανοστούρναρα μαΰρα γυναικαδέρφια1.

Καθώς βλέπομεν, ό Άραβαντινος μετέβαλε τούς δύο πρώτους στίχους τοΰ άσμα-
τος, μετά δέ τον τρίτον προσέθηκε τον κακόζηλον στίχον

καί νά μή 'μπήτε στο χωριό μέ ήλιο, μέ φεγγάρι.

Κατόπιν προσέθεσε τήν λεπτομέρειαν ότι ό κλέφτης παντρεύτηκε μαυρομάτα,
τά δέ λιανολίθαρα μετέβαλεν εις λιανοστούρναρα, ένθυμίζων καί τόν Ζαμπέλιον, ό
όποιος τά μετέβαλεν εις μανροσκούληκα2. Τοιουτοτρόπως διά τής έπιτοπίου έρεύνης
ελέγχεται ή παράδοσις τοΰ άσματος. Σημειωτέον πρός τούτοις ότι τό τραγούδι αύτό
μέ τό θέμα τής παντρειας τοΰ έτοιμοθοινάτου κλέφτη δέν θεωρείται γνησίως κλέφτικο
ύπό τοΰ Γιάννη 'Αποστολάκη. «Ή πικρή ειρωνεία, ό αύτοταλανισμός, δέν ταιριάζει,
λέγει ό 'Αποστολάκης, μέ τό σωστό κλέφτικο τραγούδι, πού τό έχει γεννήσει πάντοτε
ό ενθουσιασμός τής ζωής. Στό κλέφτικο τραγούδι ή ζωή έξουσιάζει καί κρίνει τό
θάνατο" γιά τόν ήρωϊκό άνθρωπο ή ζωή δέν έχει ποτέ βασίλεμα. Ό κλέφτης βαριά
πληγωμένος γυρεύει νά τοΰ κόψουν τό κεφάλι, μήπως τό πάρουν οί εχθροί καί χαί-
ρουνται" έτοιμοθάνατος πάλι, παραγγέρνει τό μνήμα του νά είναι πλατύ καί ψηλό, γιά
νά συνέχιση καί άποκει τόν άγώνα του. 'Αντίθετα στό μοτίβο τής παντρειας ή ζωή
κρίνεται άπό τό θάνατο καί ή κρίση είναι ή έλεεινολογία καί ή ειρωνεία τών έλπίδων
τοΰ άνθρώπου»3. Έδώ νομίζω ότι ό Γιάννης 'Αποστολάκης ύπερβάλλει κάπως τά
πράγματα, διότι άφ' ένός μέν ό κλέφτης δέν άποκρύπτει τόν θάνατον του, άφ' έτέρου
δέ δέν παύει νά είναι άνθρωπος καί άνθρώπινα νά έκφράζη αισθήματα μέ τούς παρα-
στατικούς στίχους:

Πήρα τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα
κι αύτά τά λιανολίθαρα άδέρφια κι άξαδέρφια.

'Ακόμη δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή ποίησις τοΰ κλέφτικου τραγουδιού
έχει διπλοΰν χαρακτήρα, ύψηλόν βεβαίως, άλλά καί λυπητερόν, όπως ορθώς λέγει
ό Γιάννης Βλαχογιάννης, «ψηλό έννοώ πώς έχει φτέρωμα κι άέρα παρμένον άπό τά
βουνά πού τόν γεννήσανε... Τά τραγούδια τής Ρούμελης καί τοΰ Μωριά, σάν τρα-
γούδια βουνίσια, πλάσματα τής μοναξιάς, τοΰ ποιητή βοσκοΰ γεννήματα, τοΰ ρεμ-
βασμού του ξεχειλίσματα, σάν έργα τέλος πού τά πνέει τής άλήθειας ή πνοή, τοϋ
πάθους ή λαχτάρα, σάν ξεχύματα άπ' αύτόχυτη πηγή βγαλμένα, οχι μέ σκοπό νά
χαροκοπήσουνε τόν ξένο πού τ' άκούει, μά νά ξαλαφρώσουνε τόν ΐδιον πού τά λέει

1. Π. Άραβαντινοϋ, Συλλογή δημωδών ασμάτων της'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1880,
σ. 282, άριθμ. 467.

2. Σ π. Ζαμπελίου, "^σματα δημοτικά τής Ελλάδος, Κερκύρα 1852, σ. 606, άριθμ. 11.

3. Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό κλέφτικο τραγούδι, έν 'Αθήναις 1950, σ. 42.
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στήν ερημιά καί τά ξεμολογιέται στον άχο τοΰ βράχου καί στο μούρμουρο τής ρε-
ματιάς, δέν μποροΰνε παρά νά 'ναι τραγούδια μονότονα, λυπητερά»1.

Άπό άλλο χωρίον τής βορείου 'Ηπείρου, τήν Γλίνα τής Δρόπολης, προέρχεται
έπίσης τό κατωτέρω κλέφτικο τραγούδι:

Τά μαύρα τά κλιεφτόπουλα τί στέκουν λερωμένα;
Δέν πλένουν, δέν άλλάζουνε καί δέν άσπροφορειοΰνται.
Τό σέρνουν σέ περηφανειά σάν οί Κακοσουλιώτες.
Φωτό Τζαβέλλας φώναξε άπό τό καραούλι:
5 — Στριφτά, παιδιά, τόν πόλεμο κι άνάρια τά ντουφέκια,
νά κατακάτσ' ό κουρνιαχτός, νά μετρηθή τ' άσκέρι.
Μετροΰντ' οί Τοΰρκοι τρεις φορές καί λείπουν πεντακόσοι,
μετροΰνται τά κλεφτόπουλα καί λείπ' ενας λεβέντης,
λείπει ν-ό Γιάννος ό κοντός, ό πρωτο-μπαϊραχτάρης.

10 Τό λόγο δέν άπόσωσαν, τό λόγο δέν άπόειπαν,

γιά τος κι ό Γιάννος πό 'ρχονταν τοΰ κάμπου καβαλλάρης
μέ τ άλογό του παίζοντας, μέ τό σπαθί ζωσμένος,
μέ δυο κεφάλια τούρκικα στή σέλλα κρεμασμένα,
τό 'να ήταν τοΰ Έσάτ πασά, τ' άλλο τοΰ Σετραζέμη.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)
Τό τραγούδι αύτό, νεώτεραν άπό τό κλέφτικο τοΰ Μπουκουβάλα, έ'χει γίνει
προφανώς μέ βάσιν έκεΐνο. Τό περιστατικόν άναφέρεται μόνον έκεΐ όπου είναι άπα-
ραίτητον" αί λεπτομέρειαι τόπου, χρόνου καί ψυχολογίας, ό,τι θά τό έπλάτυνε, παρα-
λείπονται. Μόνον περισσότερα εϊναι τά ονόματα, πού υπάρχουν εις αύτό, έν άντιθέσει
πρός τό παλαιότερον πρότυπόν του2.

Άπό τό ίδιον χωρίον Γλίνα τής βορείου 'Ηπείρου παραθέτω άκόμη δύο άσματα,
άναφερόμενα εις τόν Μάρκον Μπότσαρην καί τήν Έλένην Μπότσαρη. Τό πρώτον:
"Ενα πουλί θαλασσινό — σιαίνη Μάρκο μπότσιαρη —

[κ' ενα πουλί βουνήσιο — Μαρκομπότσιαρη Σουλιώτη —
ράχη σέ ράχη τό 'λεγε —· σιαίνη Μαρκομπότσιαρη —■ λιθάρι

[τό λιθάρι — Μαρκομπότσιαρη Σουλιώτη —.
Ζητάει τοΰ Μάρκου τήν όρδή — σιαίνη Μαρκομπότσιαρη —

1. Γιάννη Βλαχογιάννη, Λαός ό ποιητής, Λαογραφία, τόμ. Ζ', 1923, σ. 80-82.

2. «Στό τραγούδι τοϋ Μπουκουβάλα έλάχιστες πληροφορίες δίνουνται τής μάχης τοΰ Κερά-
σοβου- κι όμως άνασαίνεις έκεΐ μέσα καθαρά τό πνεΰμα τοΰ πολέμου». Γ. 'Αποστολάκη,
ένθ' άν., σ. 106.
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[τοϋ Μάρκου το λημέρι" — Μαρκομπότσιαρη Σουλιώτη —
τό Μάρκο τόν σκοτώσανε στά Γιάννινα 'πό κάτω.

(Χρ. Σκώπης, έτών 85)

Τό δεύτερον:

"Ολες οί καπετάνισσες τών καπεταναραίων,
όλες έπήραν τά νησά, όλες τά κορφοβούνια
κι αύτη ή Αενή τοΰ Μπότσαρη πήρε ψηλές κορφοΰλες·
βρίσκει λημέρια κλέφτικα, παλιά, χορταριασμένα,
5 τήν παίρνει τό παράπονο καί κάθεται καί κλαίει.

Έδώ ήταν τ' άδερφάκια μου, ό Μάρκος κι ό Σωτήρης.
Τό λόγο δέν άπόσωσε, τό λόγο δέν άπόειπε,
γιά τος κι ό Μάρκος πό 'ρχονταν μαζί μέ τό Νοτίδη.
Οί τρεις άντάμα έσμιξαν κ' οί τρεις χαροκοπιώνταν.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)

Είς τό πρώτον ώς άνω άσμα έ'χομεν τό θέμα τοΰ πουλιοΰ, πού μανθάνει τόν θάνα-
τον τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, ένώ τούτο άναζητεΐ τό στράτευμα καίτό λημέρι τοΰ ήρωος.
Χαρακτηριστική δ' εϊναι ή λιτότης καί έπιγραμματικότης τοΰ άσματος, πού άποπνέει
τόν δροσερόν άέρα τής άληθινής ποιήσεως τοΰ κλέφτικου τραγουδιού. Εις τό δεύτερον
άσμα εξαίρεται έπαξίως ή Ελένη Μπότσαρη, «ήτις δεκαπενταέτις ούσα έπολέμει
εις Σέλτσον παρά τω άδελφώ αύτής Γιαννάκη" τούτου δέ φονευθέντος άπήλθε παρά
τω θείω αύτής Νίκζα πολεμοΰντι παρά τόν 'Αχελώον καί πολλούς Τούρκους έφόνευ-
σεν, ύπό τούτων δέ περικυκλωθεΐσα καί μή θέλουσα νά παραδοθή έ'ρριψεν έαυτήν εις
τόν 'Αχελώον καί εύρε τόν εντιμον θάνατον έν τω ρεύματι τοΰ ποταμοΰ τούτου»1. Είς
τό $σμα τής Ελένης Μπότσαρη τό βάρος καί ή άξία τής ήρωίδος πίπτει είς τήν σύγ-
κρισιν αύτής πρός «τις άλλες καπετάνισσες». Ή δέ συγκίνησις ήμών κορυφοΰται
μέ τό κλάμμα της, όταν εύρίσκη έρημα καί χορταριασμένα τών άδελφών της τά λη-
μέρια, γίνεται δέ δραματική ή άτμόσφαιρα, πού δημιουργεί τό τραγούδι, μέ τόν έξα-
φνικόν καί άναπάντεχον έρχομόν τοΰ Μάρκου καί τοΰ Νοτίδη. Τοιουτοτρόπως είς τό
άσμα τοΰτο δέν έ'χομεν ίστορίαν ούτε αίσθηματικήν έπίδειξιν, άλλά κάτι βαθύτερον,
κάτι ούσιαστικώτερον.

Ώς πρός τά τραγούδια τής ξενιτειάς ή βόρειος "Ηπειρος είναι πλουσιωτάτη.
Τοΰτο εϊναι φυσικόν, διότι έξαιρετικαί ύπήρξαν πάντοτε ένταΰθα αί συνθήκαι, αί
εύνοήσασαι τήν άνάπτυξιν τοΰ είδους τούτου τής δημώδους ποιήσεως. Οί Ήπειρώται,

I. Περικλ. Ζερλέντου, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, Παρνασσός, τόμ. IB', 1889,
σ. 380.
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περισσότερον τών άλλων Ελλήνων, μετηνάστευον πάντοτε, λόγω τοΰ εξαιρετικώς
άγονου τής χώρας των. Κατά δέ τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας αΐ συνθήκαι τής
έν τή πατρίδι ζωής των έχειροτέρευσαν, είναι δ' εύεξήγητον πόσον ή τυραννική υπό
τόν Τοΰρκον ζωή των τούς ήνάγκαζε νά έπιζητοΰν έξω τής γενετείρας καλυτέραν
τύχην. 'Οσάκις τά κτήματά των δέν ήρπάζοντο ύπό τών Τούρκων διά παντοίων
άθεμίτων μέσων, έληστεύοντο καί έλεηλατοΰντο τά προϊόντα, τά όποια ήσαν εις τήν
διάθεσιν τοΰ τυχόντος Τουρκαλβανοΰ μόνον ούτω άποζώντος. "Οθεν ή άποδημία
ύπέρ πάσαν άλλην χώραν έπεξετάθη μάλιστα έν Ήπείρω καί δέν ύπάρχει χώρα τοΰ
κόσμου, εις ην νά μή έχη εισδύσει ό 'Ηπειρώτης, εκεί δέ εύφυής, λιτός, καρτερικός,
νομοταγής, εύημερεΐ καί γίνεται στοιχεΐον πολιτισμοΰ έν πάση κοινωνία1. Οί περισ-
σότεροι έκ τών 'Ηπειρωτών έταξίδευον εις τάς παραδουναβίους χώρας καί ιδίωςείς
τήν Ρουμανίαν, όλιγώτεροι δ' είς τήν Ρωσίαν, Μ. Άσίαν, Βενετίαν καί κατά τά
τελευταία έτη είς τήν Α'ίγυπτον καί Άμερικήν. "Αλλη κατηγορία άποδημούντων
ήτο ή τών έπαγγελματιών, τών κτιστών, ραφτάδων, καλαντζήδων, πρακτικών ια-
τρών, βαγενάδων καί άλλων, ο'ίτινες πρός έξεύρεσιν έργασίας έφευγον άπό τά χωρία
των καί περιεφέροντο άνά τάς έλληνικάς χώρας καί τήν βαλκανικήν, έπέστρεφον δέ
είς τάς έστίας των μετά πολυμήνους ένίοτε περιοδείας. Ούτω δέν ύπήρχε σχεδόν
σπίτι είς τήν "Ηπειρον, πού νά μή εϊχεν έν, δύο ή καί περισσότερα πρόσωπα είς τήν
ξένην. ΤΗτο λοιπόν φυσικόν ή άγάπη τών ξενιτευμένων καί ή νοσταλγία πρός τήν
γενέτειραν, ό πόνος τών άπομενόντων διά τόν χωρισμόν άπό προσφιλή πρόσωπα, τά
βάσανα τής ξενιτειάς καί ό πόθος τής επανόδου νά δημιουργήσουν τό κλίμα τής
άναπτύξεως περιφήμων δημοτικών ασμάτων, ώς τά τραγούδια τής ξενιτειάς2.

1. Δ. Εύαγγελίδου, Ή βόρειος Ήπειρος, έν 'Αθήναις 1919, σ. 70. Βλ. καί Κ.
'Α μ ά ν τ ο υ, Βόρειος Ήπειρος, Νέα 'Εστία, τόμ. 29, 1946 (="Λρθρα καί Λόγοι, 'Αθήναι 1953,
σ. 104).

2. Πλήν όμως τών τραγουδιών τής ξενιτειδς λίαν άξιοπρόσεκτα είναι καί τά έθιμα τοϋ ήπει-
ρωτικοϋ λαοϋ τά μέ αυτήν σχετιζόμενα. 'Ιδού π. χ. τινά έξ αύτών άνακοινωθέντα μοι ύπό Εύγενίας
Κίτσου, έτών 69, έκ Δίβρης Ριζών Δελβίνου: «"Οντα ξεκινοΰμε τόν γξενίτη καί γυρίζωμε, μαζώ-
νομε μανοΰσα καί τά βάνομε στή bôpTa καί στά χατίλια (=άγκωνάρια τοΰ σπιτιοΰ), γιά νά'ρθγ] ό
ξενίτης γλήγορα.

"Οντα βγαίνη ό ξενίτης άπό την πόρτα, βάνομε ένα μαστραπά νερό μ' ενα σταυρό μέσα στό
κατώφλι καί τόν γυρίζει μέ τό ποδάρι. 'Αντί σταυρό βάνομε καί θηλύκια, άλλά πάντοτε νά 'ναι
ασημένια νά 'ρθ' ό ξενίτης καζαντισμένος. Τά θηλύκια είναι ζωνάρια πού βάνουν οί νυφάδες.

Βγαίνει δλο τό χωριό καί τόν ξεκινούμε. Αύτός γυρίζει καί χαιρετάει μέ τό μαντήλι καί μεϊς
άγναντεύομε καί κλαίμε.

"Αντα έρχεται, έχομε χαρά καί τραγούδια. Στό ζιαφέτι (=γλέντι) πού κάνομε, θά ρίξωμε
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Έκ τούτων θά παραθέσω ένταΰθα μερικά άπο τήν συλλογήν μου. Έκ τού
χωρίου Σκωριάδες προέρχεται το κατωτέρω:

— Θυμήθηκα τήν ξενιτειά καί θέλω νά πηγαίνω.
Σήκω, μάννα μ', καί ζύμωσε καθάριο παξιμάδι*
μέ πόνους βάλε τό νερό, μέ δάκρυα ζύμωσέ το,
μέ βαρειαναστενάγματα σήκου βάλε τό φοΰρο.
5 — Άργησε, φούρε, νά καής καί σύ ψωμί νά γένης,

νά φύγ' τοΰ γιοΰ μου ή συντροφιά κι ό γιός μου ν' άπομείνη.
(Κωνστάντω Τσαούση, έτών 52)
Εις τό τραγούδι αύτό ή αισθητική συγκίνησις προκαλείται άπό τά λόγια τής
μάννας (δύο τελευταίοι στίχοι), δι' ών έκφράζεται, μέ τήν απίθανη νά πραγματοποι-
ηθή προτροπήν της πρός τόν φοΰρνον καί τό ψωμί, ή βαθυτάτη θλΐψις της διά τόν
ξενιτεμόν τοΰ παιδιού της.

Ή ζωή εις τήν ξένην δέν έ'χει χάριν καί ό ξενιτεμένος θρηνεί διά τήν τύχην του,
ώς έν τω κατωτέρω άσματι έκ Γριάτζανης Δελβίνου:

Έβγάτε πέντε λύγερες καί πέντε μαυρομάτες,
νά ΐδήτε τόν άϊμάραντο σέ τί τόπο φυτρώνει.
Τόν τρών τά λάφη καί ψοφούν, τ' άρκούδια καί ήμερεύουν
νά τό 'χε φάει κ' ή μάννα μου νά μή είχε κάμ' έμένα'
5 σάν μ' έ'καμε τί μ' έθελε, πού μ' έ'χει τί μέ θέλει;
Ν-έγώ στά ξένα περβατώ, στά ξένανα γυρίζω,
ξένες μοΰ πλένουν τά σκουτιά, ξένες τά σαπουνίζουν.
Τά πλένουν μιά, τά πλένουν δυό, τά πλένουν τρεις καί πέντε
κι άπό τις πέντε κ' ύστερα τά ρίχνουν στό σοκάκι.
10 — Ξένε, πάρε τά ρούχα σου, πάρ' τά φορέματά σου.

(Αθηνά Στούπη, έτών 40)
Είς άλλο τραγούδι έκ Βήσσανης, συγκρίνων ό λαϊκός ποιητής τήν ξενιτειάν

ντουφέκια. Μαγερεύομε, γλεντούμε. Οί συγγενείς έρχονται μέ κανίσκι' φειάνουν ένα τσουρέκι καί
μέ πίττα. Στήν έκκλησίγια σάν πάη θά δώκη ο,τι έχει ευχαρίστηση.

"Oda πεθάνη στήν ξενιτειά, βαροϋν οί συγγενήδες τις καμπάνες καί παίρνουν τον παπα κι δλο
τό χωριό καί διαβάζει τό γράμμα μέ τό κακό χαμπέρι:

Κλαιν οί πέτρες, τά λιθάρια,
κλαίνε τόν καημό,
έκλαιγα κ' έγώ ό καημένος
τόν γξεχωρισμό...».
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προς τήν φυλακήν, τήν διχόνοιαν, τήν άγάπην καί εύρίσκων έκείνην βαρυτέραν τού-
των, θρηνεί τον εις τήν ξένην άποθανόντα ώς ακολούθως:

Τήν ξενιτειά, τή φυλακή, τή γκρίνια, τήν άγάπη,
τά τέσσερα τά ζύγιασαν, βαρύτερά 'ν' τά ξένα.
Τον ξένο παν, τον θάφτουνε σέ χέρισο μπαΐρι
χωρίς παπα, χωρίς κεριά, χωρίς μαννούλας δάκρυα.

5 Κ' ήρθε καιρός νά κάνουνε τό χέρισο μπαΐρι.

Κλαίνε οί μάννες τά παιδιά κ' οί κόρες γιά τούς άντρες.
Βάζουν βουβάλια δέν τραυοΰν καί βόγια δέν σπαράζουν"
τ' άλέτρι βγάζει κόκκαλα. καί τό γυνί κεφάλια.
Κλάψτε, μαννάδες, τά παιδιά καί σεις, κόρες, τούς άντρες.
('Αθηνά Χατζή, ετών 53)
"Οπως βλέπομεν, ό θάνατος είς τήν ξενιτειάν είναι φοβερός, ώς έθεωρεΐτο πάν-
τοτε ύπό τών Ελλήνων. Ούτω π. χ. καί ό 'Επίκτητος έγραφεν: «Άκονεις τών
'ιδιωτών λεγόντων 'τάλας εκείνος άπέθανεν'" άπώλετο ό πατήρ αντοϋ, ή μήτηρ" έξε-
κόπη, άλλα και άωρος και επί ξένης))1.

Είς άλλο τραγούδι τής ξενιτειάς, ενδιαφέρον καί διά τήν στιχουργικήν του σύν-
θεσιν (14σύλλαβοι καί 13σύλλαβοι στίχοι)2, μέ ζωηρότατα χρώματα ζωγραφίζεται
ό πόνος τής κόρης, ή όποία έξαναγκάζεται ύπό τών συγγενών τού ξενιτευμένου καλού
της νά ύπανδρευθή άκουσίως άνδρα, πού δέν τής ταιριάζει. Τό ^σμα προέρχεται έκ
Σκωριάδων:

— Ξένε μου, πού είσαι στά ξένα καί στά μακρινά,
μώρ', γιά κίνα κ' έλα τώρα κ' έλα γλήγορα,
γιατ' έμένα οί εδικοί σου μ' άβαρέθηκαν"
μέ κινούν νά μέ παντρέψουν καί μέ προξενούν

5 καί πολύ μακριά μέ δίνουν μέσ' στά Ρόϊδανα,

μώρ', κι άντρά κοντόν μοΰ δίνουν είν' καί γέροντας.
Μώρ', δέν τό 'χω πού είναι γέρος, είν' gl άράθυμος,
μώρ', πάσα πρωΐ μέ δέρει γιά τό χλιό νερό,
μώρ', καί πάσα μεσημέρι γιά κρυό νερό.

10 Μώρ', χρυσή στάμνα μοΰ δίνει κι άλυσον κοντόν
μώρ', καί στό πηγάδ' μέ στέλλει, στ' άριοπήγαδο,

1. 'Επικτήτου, Διατρ. 1, 27, 5.

2. Βλ. περί τροχαϊκών δεκατρισυλλάβων στίχων είς τήν δημοτικήν μας ποίησιν: Γιάννη
Σ α ρ α λ ή, Νεοελληνική Μετρική, 'Αθήνα 1939, σ. 102.
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καί δέ φτάνω νά γιομίσω καί μαραίνομαι.
Μώρ', έννιά όργυιές μαλλιά 'χα, κόφτω τά μισά,
καί σμίγω τήν άλυσίδα κι άργιογιόμισα'
15 τό παίρνω καί πάνω σπίτι τοΰ περίδρομου
νά τοΰ πλύνω τά ποδάρια, τά στεγνάδια του
λέει σ' εν' άργυρο λεγένι
πού χαράμι νά τοΰ γένη.

(Κωνστάντω Τσαούση, έτών 52).
Άλλ' ή ήπειρωτική λαϊκή μοΰσα γνωρίζει πρός τούτοις νά κρούη τάς λεπτοτέ-
ρας χορδάς τής λύρας της καί συγκινητικωτάτους νά συνθέτη στίχους, όταν πρόκειται
νά τραγουδήση τά τής έπικοινωνίας τών είς τήν πατρίδα άπομενόντων μέ τούς ξενι-
τευμένους των, ώς έν τφ έκ Δερβιτσάνης άσματι:

Ξενιτεμένο μου πουλί καί παραπονεμένο,
ή ξενιτειά σέ χαίρεται κ' εγώ έ'χω τόν καημό σου.
Τί νά σοΰ στείλω, ξένε μου, τί νά σοΰ προβοδήσω;
Νά στείλω μήλο, σέπεται, κυδώνι, μαραγκιάζει,
5 νά στείλω μοσκοστάφυλο, στό δρόμο ξεσπειριάζει.
Νά στείλω καί τό δάκρυ μου σ' ένα φτενό μαντήλι;
Τό δάκρυ μου ήταν βαψερό κ' έβαψε τό μαντήλι"
πέντε ποτάμια τό 'πλεναν κ' έ'βαψαν καί τά πέντε
κ' ένας άετός έπέρασε κ' έβάψαν τά φτερά του
10 καί σοΰ 'φερε τό μήνυμα, γοργό τό πέταμά του

"λ

η

έπέρασε κ' ένα πουλί κ' έβαψεν ή φωνή του,
έπέρασε κ' ένας πασάς κ' έβαψε τ' άλογό του.

(Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Μάνου, έτών 45)
Σημειωτέον ότι κατά τήν έκ Γλίνας παραλλαγήν μετά τόν δον στίχον τοΰ άσμα-
τος τούτου λέγεται:

Νά στείλω καί βασιλικό χωρίς νερό στεγνώνει,
μετά δέ τόν 7ον στίχον έχει ούτω:

Τρία ποτάμια τό 'πλυναν κ' έβαψαν καί τά τρία"
πάει πέρδικα νά πιή νερό κ' έβαψαν τά φτερά της
κ' ή προβατίνα βόσκοντας έβαψε τό μαλλί της
κι ό καβαλλάρης πέρασε κ' έβαψε τ' άλογό του.
5 Έπέρασε κ' ένα πουλί κ' έβαψεν ή φωνή του,
έπέρασε κ' ένας πασάς κ' έβαψε τ' άλογό του.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)
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Παραβάλλοντες τάς έκ Δερβιτσάνης καί Γλίνας παραλλαγάς ταύτας πρός τήν
ύπό Άραβαντινού1 δημοσιευθεΐσαν βλέπομεν τήν φθοράν πού ύπέστη τό άσμα μέ τό
πέρασμα τοΰ χρόνου. Ή παραλλαγή τοΰ Άραβαντινού καί ή ύπ' άριθ. 168 τών
«Εκλογών» τοΰ Ν. Γ. Πολίτου2 είναι γνησιώτεραι καί καλύτεραι.

'Εξαιρετικού διαφέροντος είναι έπίσης τά βορειοηπειρωτικά τραγούδια τής
άγάπης, τά όποια είναι πολύστιχα, έν άντιθέσει πρός τά τών νήσων τής Ελλάδος,
πού εϊναι ώς έπί τό πλείστον δίστιχα. Έκ τοΰ χωρίου Χλομόν προέρχεται τό κατω-
τέρω:

Κόρη μέ τά λιανά κουμπιά καί μέ τά μαΰρα μάτια,
στήν πέρα ρούγα μή διαβής, στή δώθε μή άπεράσης,
λαχαίνει ό νιος άπό κρασί, λαχαίνει μεθυσμένος,
σοΰ κόφτει τά λιανά κουμπιά, φιλάει τά μαΰρα μάτια.

(Κ. Γούσης, έτών 40)
Ή έπιγραμματικότης του ομιλεί άφ' εαυτής. Ό λαός, χωρίς νά εϊναι σεμνότυ-
φος, εϊναι αύθόρμητος, ό δέ αύθορμητισμός του δέν έκφράζει ένστικτώδη πεζότητα,
άλλ' εύγένειαν, έρριζωμένην είς τά κατάβαθα τοΰ εϊναι του, καί αίσθημα άληθές.

Έκ τοΰ ιδίου χωρίου Χλομόν ίδού έτερον τής άγάπης, τό όποιον, καίτοι, ώς
φαίνεται, νεώτερον, έχει όμως όλην τήν χάριν τοΰ γνησίου δημοτικοΰ τραγουδιού:
Όλήν <1ή νύχτα περβατώ μ' ένά 'μορφο κορίτσι"
νά τό φιλήσω ντρέπομαι, νά τής τό ειπώ φοβοΰμαι,
νά πάω στό κρασόπουλο νά πιώ καί νά μεθύσω,
νά διάβ' άπό τήν πόρτα της νά τής τό τραγουδήσω.

5 — Κορή, άν go^àoai ξύπνησε, κι άν κάθεσαι έβγα δές με.

— Ούτε στήν πόρτα βγαίνω 'γώ κι ούτε στό παραθύρι,
στή μέσ' στό σπίτι κάθομαι καί φέγγω σά φεγγάρι.

— Ριξέ νερό στήν πόρτα σου νά ρθώ νά ξαγλυστρήσω,
νά βρώ 'φορμή τής μάννας σου νά ρθώ νά σέ φιλήσω.

(Κ. Γούσης, έτών 40)
Άπό τά ποικίλα εΐδη τής βορειοηπειρωτικής δημώδους ποιήσεως εϊναι καί τά
τραγούδια τοΰ άγερμοΰ. Ό Fauriel είς τά προλεγόμενα τής «Συλλογής» του γράφει
περί αύτών: «Τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ, τά όποια είς τακτάς ήμέρας τοΰ έτους τρα-
γουδούν όμιλοι παίδων, πού περιέρχονται άπό θύρας είς θύραν πρός συλλογήν μικρών
φιλοδωρημάτων είς ε'ίδη ή νομίσματα, έχουν στενήν σχέσιν μέ συνήθειας τής άρχαίας

1. Π. Άραβαντινού, ενθ' άν., σ. 206, 342.

2. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί..., έν 'Αθήναις 1914, σ. 200.
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λατρείας. Διότι είναι κατάδηλος ή συγγένειά των με τά παλαιά έθιμα τής είρεσιώνης,
τοϋ κορωνίσματος καί τοΰ χελιδονίσματος. Καί δέν έχουν μόνον όμοιον τό θέμα τά
τραγούδια αύτά πρός τά άντίστοιχά των τής άρχαιότητος, άλλ' έχουν καί τήν σύν-
θεσιν όμοίαν, ώς καί τόν χαρακτήρα καί τήν ούσίαν τών συναισθημάτων καί νοημά-
των, τά όποια εκφράζουν. Καί τά άρχαία, ώς καί τά σημερινά, τά αύτά εγκώμια
άπευθύνουν, τάς αύτάς εύχάς εύχονται ύπέρ έκείνου, τόν όποιον παρακαλοΰν. Καί άν
είς τά άρχαία ή διατύπωσις τών έπαίνων καί τών εύχών έχει μεγαλυτέραν χάριν,
φυσικότητα καί άπλότητα άπό τά σημερινά, όμως ό τρόπος δύναται νά θεωρηθή
ζωηρότερος, πρωτοτυπώτερος καί τρυφερώτερος»1.

Τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ άπαντοΰν είς όλην τήν Ελλάδα ύπό τάς ονομασίας:
Χελιδόνισμα, Κάλαντα ή Κόλεντα ή Κόλεντας, Καλημέρα, Φώτα, Λάζαρος, Ευαγγε-
λισμός, "Αι-Γιώργης, Μάης, Περπεριά ή Πεπερίτσα ή Περπεροϋσα ή Μπαρμπαροϋσα.
Τά πλέον όμως διαδεδομένα είναι τά Κάλαντα, ών ή άρχή άνάγεται, ώς γνωστόν,
είς τούς χρόνους τών Ρωμαίων, όθεν παρέλαβον τό έθιμον οί Βυζαντινοί. Έν Βορείω
Ήπείρω λέγονται Κόλιαντα.

Κόλιαντα, .μίλιαντα,
δυο χιλιάδες πρόβοςτα
καί τρεις χιλιάδες 'ίδια
νά βόσκουν τά κατσίκια
5 στοΰ Λάζαρου τό λόγγο,
στό μέγα τό χωράφι.
"Οντας βρέχω - βρέχομαι
κι όντας χιόνι - χίζει,
κόλιαντα γυρεύομε,
10 άν μάς δώσουν, παίρομε,
δέν μας δίνουν, φεύγομε
μέ μιά κολιαντρίνα
τοΰ Πάνου2 προβατίνα.
(Ντερβίτσανη, Μ. Μάνος, έτών 45)
Άλλά τό εύρύτερον διαδεδομένον έκ τών έθίμων καί ασμάτων τοΰ άγερμοΰ είναι

1. Cl. F a u r i e 1, ëv6' άν., τόμ. I, Paris 1824, σ. XXVIII καί XCX.

2. Παίρνουν τό πρώτον παιδί τοϋ σπιτιού καί τοΰ εύχονται ν' άποκτήση μιά κολιαντρίνα (ψω-
μάκι χριστουγεννιάτικο) καί μιά προβατίνα.
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ό Λάζαρος1 είς τήν βόρειον όπως καί είς τήν νότιον "Ηπειρον2. Μετά τήν είσαγωγήν:
Καλημέρα σας, καλή βραδιά σας,
καλώς σας ηΰραμε στήν άφεντιά σας.
'Εάν ορίζετε, νά σάς [εί]ποΰμε
γιά το Λάζαρο πού περβατοΰμε.

5 ΤΗρθεν ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάϊα,
ήρθαν καί οί γιορτές πό 'χουν τά άγια

(Λεσινίτσα Δελβίνου. Βασίλω Σέκα, έτών 82)
τραγουδούν έπαινετικά τραγούδια πρός τόν οίκοδεσπότην, τήν νοικοκυράν, τήν
όμορφη κόρη, τόν παπά, τόν γραμματισμένον κτλ. Ιδού μερικά παραδείγματα έκ
τοΰ χωρίου Χλομόν:

'Εδώ 'χουν κόρη έ'μορφη, ξανθιά καί μαυρομάτα"
τής τάζουν άντρα βασιλιά, τής τάζουν άντρα ρήγα
κι αύτή δέ θέλει βασιλιά, δέν θέλει άντρα ρήγα,
θέλει τό άρχοντόπουλο μέ τις πολλές χιλιάδες,
5 πού κοσκινίζει τό φλωρί καί πέφτει τό λογάρι
καί τ' άποκοσκινίσματα τά δένει στό μαντήλι
καί τό μαντήλι στό σπαθί καί τό σπαθί στή μέση
κ' ή μέση έπάνω στ' άλογο καί τ' άλογο στούς κάμπους.

1. Έν Δελβινακίιρ κατά τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου οί μαθηταί ήρχοντο λίαν πρωί' είς τό
σχολεΐον. Έκεΐ ό διδάσκαλος μετημφίεζε τούς μεγαλυτέρους τών μαθητών. Πρώτον έκαμνε τη
«νύφη» καί τό «γαμπρό». "Αλλος έγίνετο ποιμήν, έτερος παπάς μέ θυμιατόν, άλλος γύφτος, βαρε-
λάς κτλ. Έγίνετο δέ καί άναπαράστασις της άναστάσεως τοΰ Λαζάρου. Μαθητής τις προσεποιεΐτο
τόν νεκρόν καί περιτυλισσόμενος διά λευκοΰ χιτώνος έδένετο μέ σχοινιά καί έφέρετο έπί τών χειρών
τών μαθητών. Διά νά έχη δέ καί όψιν νεκροΰ έπεπάσσετο τό πρόσωπον αύτοΰ δι' άλεύρου. Μετά τήν
λήξιν τής περιοδείας άνίστατο είς χώρον περίοπτον, ώστε νά φαίνεται εις πάντας. Οΰτω οί μεταμ-
φιεσμένοι μετά τής άκολουθίας τών άλλων μαθητών έκ τής σχολής ήρχοντο είς τό «χαγιάτι» τής
έκκλησίας άκριβώς κατά τήν άπόλυσιν καί έκεΐ έχόρευον είς θρίαμβον της τοϋ Λαζάρου άναστά-
σεως. Μετά ταΰτα καθοσιωθέντες έπεσκέπτοντο τάς οικίας άρχίζοντες άπό τοΰ παπά τό σπίτι
καί άδοντες:

Σήκου, σήκου, δέσποτα, καί μή βαριοκοιμάσαι,
οί έκκλησιές διαβάζουνε, τά μοναστήρια ψάλλουν.

Βλ. Κ ω ν. Μπεκιάρη, Τά άπό τής Τυρινής μέχρι τής Κυριακής τοΰ Θωμά έθιζόμενα
έν Πωγωνιανή, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Δ', Α' μέρ., έν 'Αθήναις 1939, σ. 68-69.

2. Βλ. Κ ω ν σ τ. Ά θ. Δ ι α μ ά ν τ η, Τά τραγούδια τοϋ Λαζάρου στή Νησίτσα τών
Τζουμέρκων, «Αιξωνή», Μάιος 1951, σ. 137-143.
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Διψούν οί κάμποι γιά νερά καί τά βουνά γιά χιόνια
10 διψά καί τ' άγριομέλισσο γιά ήμερο λουλούδι.

(Κων. Γούσης, ετών 40)
Πολλάκις άντί κόρης έπαινούν τόν μικρόν υίόν:

Έδώ 'χουν τόν μικρόν υίόν, τόν γαϊτανοζωμένον,
τόν λούζουν, τόν χτενίζουν [ε], στό δάσκαλο τόν στέλλουν.
Κι ό δάσκαλος τόν καρτερεί μέ δυο κλωνιά τοΰ μόσχου.

— Μωρέ, καί πού 'ν' τά γράμματα, μωρέ, καί ποΰ 'ν' ό νοΰς σου;
5 — Τά γράμματα είναι στό χαρτί κι ό νοΰς μου είναι πέρα.
Πέρα περά κι άντίπερα, πέρα στίς μαυρομάτες,
πό 'χουν τό μάτι σάν έλιά, τό φρύδι σά γαϊτάνι,
πό 'χουν τό ματοτσίνερο σάν δέξικο1 δοξάρι.

(Κων. Γούσης, έτών 40)
Εΐπομεν άνωτέρω ότι εις τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ άνήκει καί τό χελιδόνισμα
ή τά τραγούδια πού λέγονται έπί τή επιστροφή άλλων πουλιών κατά τήν άνοιξιν, ώς
καί τό γνωστόν ασμα τής περπερούνας. Π. χ. τήν έπιστροφήν τοΰ λέλεκα (πελαργοΰ)
είς τήν Ντερβιτσάνην 'Αργυροκάστρου χαιρετίζουν τά παιδιά μέ τό τετράστιχον:

Λέλεκα τζή-α-τζή
τοΰ πρεμάτη καλαϊτζή
μέ σκόρδο, μέ ντουφέκι
καί μέ ρούχινο γελέκι.
Κατά τόν Μιχ. Μάνον «λέλεκα χατζή» λέγουν, «έπειδή πηγαίνει στούς 'Αγίους
Τόπους. Τόν παρομοιάζουν, μοΰ είπε, μέ κάποιο πλούσιο πραματευτή. Σέ ύποδεχό-
μαστε, τοΰ λένε, μέ σκόρδο, γιά νά μήν τόν ματιάσουν, μέ ντουφεκιά είς ένδειξιν
χαράς καί μέ τά γιορτινά τους, δηλαδή τό ρούχινο γελέκι».

«Τό καλοκαίρι, κατά τόν ΐδιον Μ. Μάνον, όταν ή παπαρούνα καί τά σπαρτά
μαραίνωνται άπό τήν άναβροχιά, όμάδες παιδιών δένοντας στή μέση τους βουζζές,
εϊδος φουστανιοΰ, τραγουδούν:

Τουρτουλίδα περπατεΐ,
τόν Θεό παρακαλεί,
γιά νά βρέξη μιά βροχή,
μιά βροχή σιγαληνή,
5 τ' άνηφόρου, κατήφορου.

1. Μέ τήν λέξιν δέξικο έννοοϋν έλληνικό, αποφεύγουν όμως τήν λέξιν έλληνικό, διά νά μή τούς
άντιλαμβάνωνται οί ξένοι, όπως μοΰ ϊλεγον.
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Βρέξε, βρέξε, παπαρούνα,
γιά νά γένουνε τά στάρια,
νά γεμίσουνε τ' άμπάρια
δλο στάρια καί κριθάρια
10 καί κεχρί καί καλαμπόκι"
κάθε στάκυ καί πινάκι,
κάθε κλήμα καλαθάκι».
Άπό δέ τά βορειοηπειρωτικά μοιρολόγια διακρίνονται διά τόν συναισθηματικόν
των παλμόν, τήν δύναμιν καί τήν συνθετικότητά των τά τραγούδια τοΰ Χάρου, τά
όποια εϊναι άρτιώτερα καί ωραιότερα άπό τά περιστατικά μοιρολόγια, διότι ταΰτα
έτυχον έντατικωτέρας έπεξεργασίας καί τελειοποιήσεως ύπό τοΰ λαοΰ. 'Ενταύθα θά
άναφέρω μόνον δύο άπό αύτά. Τό πρώτον προέρχεται άπό τήν Γλίναν τής Δρόπολης,
τό δέ δεύτερον άπό τό χωρίον Κάκο-Γοραντζή Απάνω Δρόπολης. 'Ιδού τό πρώτον:
Λεβέντης έροβόλαγεν άπό ψηλή ραχούλα
κι ό Χάρος τόν άγνάντευεν άπό ψηλό σεράϊ"
βγήκε, τόν έκαρτέρησε σ' έ'να στενό σοκάκι.

— Λεβέντη, ποΰθεν έ'ρχεσαι καί ποΰθε μάς κοπιάζεις;
5 — Άπό τά πρόβατα έρχομαι, στό σπίτι μου παγαίνω.

Πάγω νά πάρω τό ψωμί καί πίσω νά γυρίσω.

— Εμένα μ' έ'στειλ' ό Θεός ψυχή γιά νά σοΰ πάρω.

— Δίχως άσθένεια κι άρρωστιά ψυχή πώς θά μοΰ πάρης;
Νά πάμε νά παλαίψωμε σέ μαρμαρένι' άλώνι.

10 — Πάεσαν καί παλαίψανε στά μαρμαρένι' άλώνια,
άκούγω τό νιο νόπού βογγά καί βαριαναστενάζει.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)

Τό δεύτερον:

Ή Εύγενούλα, ή έ'μορφη, ή μικροπαντρεμένη,
ήταν μικρή καί νιούτσικη, μικραρρεβωνιασμένη.
Τό Χάρο δέ φοβόντανε κι ό Χάρος τής έπάησε.
Μπαινούν καί βγαίνουν οί γιατροί καί γιατρειά δέν έ'χει.
5 Μπαινόβγαιν' ή μαννούλα της καί τή μοιργιολογοΰσε.

— Μαννά, κι άν ερθ' ό άντρας μου νά μή τοΰ μαρτυρήσης,
δώσε τό δαχτυλίδι μου, τήν πρώτη άρραβώνα.

Γιά κι άντρας της πόρχόντανε τοΰ κάμπου καβαλλάρης
μέ τ' άλογό του παίζοντας καί τό σπαθί στό χέρι.
10 Βρίσκει σταυρό στήν πόρτα του, ξεφτέρια στήν αύλή (Ιου.
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Βρίσκει τον πρωτομάστορα, πού φτειάνει το σεντούκι.

— Καλήμερά σου, μάστορα, τίνος είν' το σεντούκι;

— Τής Εύγενούλας, τση έμορφης, τής μικροπαντρεμένης.

— Φειάσ'το μακρύ, φειάσ'το πλατύ νά παίρνη δυο νομάτους.
15 "Εβγαλε το σπαθάκι του στον όύρανο το ρίνει,

στον ουρανό το ρίνει καί στήν καρδιά του βρέθηκε.
Τά πήραν καί τά έβαλαν τά δυο σ' ένα σεντούκι,
τά πήγαν καί τά έθάψανε σ' ένα ψηλό τσαΐρι.
Τό 'να φυτρώνει κάλαμος καί τ' άλλο κυπαρίσσι,
20 στριφογυρίζ' ό κάλοςμος, φιλά τό κυπαρίσσι.

'Εκεί διαβάτες διάβαιναν, στέκουν καί τό λογιάζουν.

— Τηράτε κεΐν' τά νιόγαμπρα, τά νιοστεφανωμένα,
δέν έφιλήθ'καν ζωντανά, φιλιοΰντ' άπεθαμένα.

(Παρασκευή Γκόγκου, ετών 60)
"Ολα τά παραπάνω τραγούδια οί βορειοηπειρώται τά τραγουδούν μέ σκοπόν
θρηνώδη. «Μεϊς τραγουδάμε τό ίδιο, μοΰ έλεγαν, κι όταν έχωμε χαρά κι όταν έχωμε
λύπη. Τό τραγούδι είναι γιά νά βγαίνη τό ντέρτι μας, τό ντέρτι τό δικό μας καί τής
πατρίδας μας. Ή λύπη μας εϊναι λύπη γιά τή σκλαβιά». Οί ειδικοί όμως μελετηταί
τών μελωδιών τών λαϊκών τραγουδιών μας θά μάς διαφωτίσουν είς τά λεπτομερειακά
ζητήματα. 'Εκείνο μόνον πού πρέπει νά σημειώσω άκόμη έδώ είναι ό τρόπος πού
τραγουδούν οί βορειοηπειρώται: Ένας τό παίρνει πρώτος τό τραγούδι. Αύτός είναι
ό πάρτης ή πάρτης ή καί σηκωτής, διότι αύτός παίρνει τό τραγούδι, δηλαδή άρχίζει
τήν μελωδίαν του. "Ενας άλλος τό γυρίζει, ό γυριστής, καί άλλοι δύο τό γεμίζουν,
δηλαδή συνοδεύουν τούς προηγουμένους «κ' έτσι τό τραγούδι πάει βρονταριά». Έξ
αύτών οί δύο τελευταίοι κρατοΰν τό ΐσον, είς τόνον παθητικόν καί μέ φωνάς άλλοτε
μέν ήπιας, άλλοτε δ' ίσχυράς. Τοιουτοτρόπως ή όμάς τών τραγουδιστών τών μονοτό-
νων καί θρηνωδών μελωδιών τοΰ βορειοηπειρωτικού τραγουδιού ένθυμίζει βυζαντι-
νόν έκκλησιαστικόν χορόν1. Σημειωτέον πρός τούτοις ότι είς τούς γάμους καί είς
άλλας διασκεδάσεις πλην τών γαμήλιων καί έρωτικών ασμάτων άδουν καί άκριτικά
καί κλέφτικα, σπανιώτερον δέ δίστιχα. Τά δέ μοιρολόγια των είναι ώς έπί τό πλεϊ-

1. Βλ. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Τά βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τρα-
γούδια της ξενιτειας. 'Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι 1954,
σ. 37. Τοϋ α ύ τ ο ΰ, Ή λαϊκή ορολογία τοΰ έλληνικοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού, Έπετ. Κέντρ.
'Ερεύν. Έλλ. Λαογρ. 'Ακαδ. 'Αθ., τόμ. Κ' - ΚΑ' (1967-68), έν'Αθήναις 1969, σ. 144. Σ π. Π ε-
ρ ιστέ ρ η, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορ. 'Ηπείρου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. 'Ακαδ. 'Αθ.,
τόμ. 9-10 (1955-57), έν 'Αθήναις 1958, σ. 108-110.
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στον αυτοσχέδια λόγια, άνεπεξέργαστα στιχουργικώς, πλην τών εις τόν Χάρον
αναφερομένων.

"Οσον άφορα τώρα είς τούς λαϊκούς των όργανοπαίκτας παρετήρησα ότι όλοι
σχεδόν όσοι έπαιξαν συνοδεία ή μή τραγουδιού καί άπετυπώσαμεν έπί ταινιών μα-
γνητοφώνου τάς μελωδίας των, ήσαν γύφτοι. Τό μουσικόν όργανον θεωρείται ύπό
τού άλλου κόσμου εύτελές πράγμα. 'Οσάκις λοιπόν ήρωτώμεν διατί δέν γνωρίζουν
όργανον, άπήντων: «Γύφτοι εϊμαστ' έμεΐς;» Κατά τάς πανηγύρεις ό λαός διασκεδά-
ζει χορεύων ή άπλώς άκούων τούς γύφτους όργανοπαίκτας. Οί γύφτοι, πού παίζουν
τά όργανα, κλαρίνο, βιολί καί λαούτο, τραγουδούν συγχρόνως. Αύτοί διατηρούν εις
τήν μνήμην των τά παλαιά τραγούδια, έπί τή βάσει δέ τούτων συνθέτουν πολλάκις
νεώτερα. Τοιουτοτρόπως είς τούς γάμους, τάς διασκεδάσεις καί είς περιπτώσεις
ήρωϊκών γεγονότων, συντίθεται νέον άσμα άπό στόματος τών γύφτων, παιζόμενον
είς παλαιότερον ήχον.

Β' ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Είς τά αινίγματα ό λαός άνέκαθεν εύρεν εύχάριστον καί διασκεδαστικήν ένασχό-
λησιν διά τό όξύμωρον καί εύτράπελον περιεχόμενόν των. Ταύτα άπ' άρχαιοτάτων
χρόνων ήσαν γνωστά. Οί Δελφικοί χρησμοί ούδέν άλλο ήσαν ή αινίγματα. Ό Κάλχας
κατά τινα παλαιόν μύθον άπέθανεν ήττηθείς είς άγώνα αινίγματος ύπό τοΰ μάντεως
Μόψου, ώς καί ό Όμηρος, όστις δέν ήδυνήθη νά λύση τό αίνιγμα τών άλιέων τής
"Ιου: ((δda' ελομεν λιπόμεσθα, ό'σ' ούχ ελομεν φερόμεσθα», διά τοΰ όποιου ούτοι
ήννόουν τούς συλληφθέντας φθείρας των. Ποιος έπίσης άγνοεΐ τόν μΰθον τής θηβαϊ-
κής Σφιγγός, πού κατέτρωγε πάντα μή δυνάμενον νά λύση τό ύπ' αύτής προτεινό-
μενον πρός λύσιν αίνιγμα; 'Ωσαύτως έκ τής άρχαιότητος παραδίδεται ότι κατά τήν
έορτήν τών Άγριωνίων αί γυναίκες μετά τό δεϊπνον έπρότειναν πρός λύσιν αινίγμα-
τα, ώς γίνεται καί σήμερον είς τά έλληνικά χωρία κατά τά νυχτέρια καί «τις βεγγέ-
ρες»1.

Έν Βορείω Ήπείρω τά αινίγματα λέγονται μαντέματα ή καί άπλώς αινίγματα.
Έξ αύτών θά παραθέσω ενταύθα μερικά, προερχόμενα άπό τά χωρία Χλομόν καί
Πρεμετήν. Εις τό Χλομόν λέγουν π. χ.

"Ενα δέντρο εϊχε δώδεκα κλώνους"
κάθε κλώνος τριάντα φύλλα,

I. Γενικώς περί αινιγμάτων βλ. Σ τ ί λ π. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ελληνική λαογραφία,
Α', έν'Αθήναις 1965 , σ. 332 κέξ., Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ.
A', II, έν 'Αθήναις 1948, σ. 64 κέξ.

5
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άπο τή μιά μεριά άσπρα,
άπό τήν άλλη μαΰρα.

[δ χρόνος]

Τό μάντεμα τοΰτο ύπενθυμίζει τό άρχαΐον:

Είς ό πατήρ, παίδες δυοκαίδεκα" τών δέ θ' έκάστω
παίδες τριήκοντα διάνδιχα είδος έχουσαι'
αί μέν λευκαί έασιν ίδεϊν, αί δ' αυτε μέλαιναι1
άθάνατοι δέ τ' έοΰσαι, άποφθινύθουσιν άπασαι.

'Εκ Πρεμετής προέρχονται τά άκόλουθα:
1. "Αψυχος ψυχή δέν έχει

καί ψυχές Λαίρνει καί φεύγει.

[τό πλοΐον]

Σημειωτέον ότι τό αίνιγμα τοΰτο, απαντών καί είς τήν νότιον "Ηπειρον καί
είς πλείστα άλλα μέρη τής Ελλάδος, αποτελεί άπομεμακρυσμένην παράφρασα τοΰ
βυζαντινού:

Ζωόν τι πεζόν, άλλά νηκτόν εύρέθη
έμψυχον, άλλ' άψυχον, έμπνουν, άλλ' άπνουν
έρπον, βαδίζον καί πτεροΐς κεχρημένον,
άκουε καί θαύμαζε καί δίδου λύσιν2.
2. Τρεις τρεις μέ πιάνουν, μ' άλήθεια πρώτα πίνω,
μαΰρα τά κάνω τά παιδιά καί πίσω μου τ' άφήνω.

[πέννα - γράμματα]

Τοΰτο ενθυμίζει το βυζαντινόν:

"Ιππον εΐδον τρέχοντα λευκώ πεδίω,
τρεις δ' άνδρες άοπλοι κρατοΰσι τοΰτον,
όπισθεν άλλοι δύο άκολουθοΰσιν,
άν μή τοΰ ίππου κάρα ή έσχισμένη,
τών ποδών αύτών ού φαίνονται τά ίχνη3.
3. Λαιμό έχει καί λαιμό δέν έχει,
μεριά έχει καί ποδάρια δέν έχει.

[άσκί].

1. Παλατιν. Άνθολ. ΙΔ', 101.

2. Πρβλ. Χ. Σ ο ύλη ν, είς 'Ηπειρωτικά Χρονικά, ίτ. Α', 'Ιωάννινα 1926, σ. 170.

3. Βλ. Ν. Γ. Πολίτη ν, έν Λαογραφία Β', 1910, σ. 122 καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ν,
ένθ' άν., σ. 75.
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Καί τοΰτο ένθυμίζει το βυζαντινών:

"Εχω τράχηλον καί κεφαλήν ουκ έχω"
τετρασκελής είμι καί ποδών δίχα,
έμπνους τε νεκρός, άλλά χωρίς όστέων1.

Γ' ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

'Ολίγα εϊναι τά παραμύθια, τά όποια συνέλεξα κατά τήν άποστολήν τοΰ 1951
άπό στόματος τών βορειοηπειρωτών προσφύγων. "Οταν παρεκάλουν γέροντας ή
γραίας νά μοΰ διηγηθούν κανένα παραμύθι, πού έγνώριζον άπό τής παιδικής των
ήλικίας, ούτοι άπέφευγον τοΰτο λέγοντες ότι «τ' άστοήσαμε (=τά έλησμονήσαμεν),
γιατί πάθαμεν τόσα βάσανα». Έξ όσων ήδυνήθην νά περισυλλέξω, έν, «Ό Αυγερινός
και ή Πούλια», ήτο γνωστόν είς τούς περισσοτέρους έξ αύτών. Καί γέροντες καί
γραΐαι καί μικρά παιδιά άκόμη τό έγνώριζον. Τό δημοσιεύω έδώ ού μόνον διότι τοΰτο
τυγχάνει μεγίστης παρά τοις βορειοηπειρώταις δημοτικότητας, άλλά καί διά τούς
λόγους, τούς όποιους κατωτέρω θ' άναπτύξω.

«Μιά φορά κ' έναν καιρό ήταν ένας κυνηγός καί είχε καί μιά πολύ καλή γυναίκα.
Αύτοί οί δυό 'πόχτησαν ένα κορίτσι καί τό ώνόμασαν Πούλια. "Υστερα 'πό λίγο
καιρό ό κυνηγός έχήρεψε, πέθαν' ή γυναίκα του καί ξαναπαντρεύτηκε, πήρε άλλη
γυναίκα, πού ήταν κακιά- μ' αύτή άπόχτησεν έν' άγοράκι καί τό ώνόμασαν Αύγε-
ρινό" αύτή ή γυναίκα μέ τό ολίγον πού έζησε δέν μποροΰσε νά βλέπη τό κορίτσι,
ήταν πιο όμορφο άπ' αύτη" τί κάνει αύτή: έπροσπαθοΰσε νά καταφέρη τόν άντρα της
νά τό πουλήσουν. Καί τόν έκατάϊφερε νά τό πουλήσουν. Αύτή επήρε τήν Πούλια καί
τήν έκλεισε σ' ένα δωμάτιο καί τό έτρεφε μέ όλα τά καλά τοΰ κόσμου. Μετά ό Αύγε-
ρινός, πού τήν άγαποΰσε πολύ τήν Πούλια, ήθελε νά μάθη γιατί τήν Πούλια τή θρέ-
φουν τόσο. Τί κάν' ό Αύγερινός. Πάει σέ μιά γειτόνισσα γριά καί τής διηγήθηκε
όλα τά αύτά τής Πούλιας, πώς ή μητέρα του θρέφει τήν Πούλια τόσο καλά.

Ή Πούλια άπό δλ' αύτά πού τήν έτρεφε, έβαστοΰσε άπ' όλα τά είδη γιά τόν
Αύγερινό. Ή γριά λέγει τοΰ Αύγερινοΰ.— Ή μητέρα σου άποφάσισε νά πουλήση τήν
Πούλια. Τής λέει ό Αύγερινός.— Έγώ,γριά μου, τί πρέπει νά κάνω, γιά νά μή μοΰ
πουλήσ' τήν άδερφούλα μου; Τοΰ λέει αύτή: ■—Τήν ώρα πού θά 'ρθη νά λούση καί νά
χτενίση τήν Πούλια ή μητρυιά της νά τής άρπάξης τά πλεξούδια καί τό χτένι καί νά
πάρης καί μισή όκά άλας μαζί σου. Μόλις θά τής πάρης τά πλεξούδια καί τό χτένι,

1. Πρβλ. Χ. Σ ο ύλη ν, ένθ' άν., σ. 167. Περί δέ τοΰ βυζαντινοΰ τούτου αινίγματος βλ.
Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν., σ. 73-74.
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ή Πούλια θά τρέξη μαζί σου κι όταν θά σοΰ φωνάξη— Τά πλεξούδια μου, Αύγερινέ,

— "Οθε μέ φτάσης, Πούλια, πάρ'τα.

"Οταν ήρθε ή ώρα καί έ'λουζε καί χτένιζε ή μητρυιά τήν Πούλια, ό Αύγερινός
τής άρπαξε τά πλεξούδια καί ή Πούλια φώναξε —Τά πλεξούδια μου, Αύγερινέ.

— "Οθε μέ φτάσης, Πούλια, πάρ'τα.

Κι ό Αύγερινός έτρεχε γύρω στο περιβόλι μαζί καί ή Πούλια. "Οσο έξωμάκρυ-
ναν άπό τό περιβόλι, τότες έκατάλαβε ή μητρυιά τής Πούλιας ότι τά δυο παιδάκια
της φεύγουν. Μετά λέει: — Γύρισε πίσω, χρυσέ μ' Αύγερινέ. — Δέ γυρίζω, τής λέει,
θά γλυτώσω τήν άδερφούλα μου. — Γύρισε πίσω, χρυσό μου κοριτσάκι, καί σοΰ
άγοράζω 'γώ άλλα. — Δέν τά θέλω τ' άλλα, θέλω τά δικά μου, τής είπε ή Πούλια,
καί έφευγαν μακριά. Στό δρόμο μαζί τους έτρεχε ή μητέρα τους νά τά φτάση. Γιά
νά μή τά φτάση, ό Αύγερινός έπέταξε τά πλεξούδια καί τό χτένι καί έγινε μιά άπέραντη
φραγή. Ή μητέρα τους άπάλευε νά τήν περάση καί τήν άπέρασε. Πάλι ή μητέρα
έτρεχε νά τά φτάση, Ό Αύγερινός έρριξε πίσω τό άλάτι καί έγινε ένας άπέραντος
ποταμός, όπού δέν έμπόρεσε νά τόν περάση κ' έγύρισε.

Ό Αύγερινός κ' ή Πούλια έτρεχαν μακρυά όθε φτάσουν. Στό δρόμο πού πήγαι-
ναν έδίψασ' ό Αύγερινός καί βρήκαν μία μοσκαροπατησά, πού είχε νερό. — Θά πιω,
Πούλια, διψώ, τής εϊπε. — Μήν πίνης, Αύγερινέ, θά φτάσωμε σέ νερό. Πάλι δίψασε
ό Αύγερινός καί βρήκε μιά άρινοπατησά (=άπό άρνάκι). — Θά πιώ, Πούλια, δέν
βαστώ, τής λέει. Όσο νά φτάσ' ή Πούλια, ήπιε ό Αύγερινός καί έγινε άρνάκι. Τότε
τοΰ είπε ή Πούλια. — Δέν στό εϊπα, Αύγερινέ, μήν πίνης, θά γίνης άρνάκι; Τώρα τί
νά σέ κάμω, έλα μαζί μου, τοΰ εϊπε. Στό δρόμο πού πήγαιναν έσυνάντησαν ένα βασι-
λικό πηγάδι. Γύρω στό πηγάδι αύτό ήταν κυπαρίσσα. Ή Πούλια έζύγωσε στό
πηγάδι νά βγάλη νερό μέ τόν κουβά. "Εβγαλε, πρώτα έπότισε τό άρνάκι της καί έπειτα
έπιεκαί αύτή. "Οπως έβγαζε νερό άπό τόν κουβά, μία κορυφή ενός κυπαρισσοΰ έσκυψε
κάτω κι άπάνω ήτον ό βασιλικός θρόνος. Ή Πούλια όπως τήν πήρε ή νύχτα άπο-
φάσισε ν' άνεβή σ' αύτόν τόν θρόνο τοΰ κυπαρισσοΰ. Σέ λίγο πήγε καί τό βασιλόπουλο
μέ τ' άλογά του. Μόλις πήγαν τά ζώα νά πιοΰν νερό, έβλεπαν τήν Πούλια στή σκιά
καί φοβόνταν, δέν έπιναν. Κοιτάει έδώ, κοιτάει έκεΐ, δέν βλέπει τίποτας τό βασιλό-
πουλο. 'Εκοίταξε στήν κορφή τοΰ κυπαρισσοΰ καί βλέπει τήν Πούλια. Τής μίλησε:
—Κατέβα κάτω, κορίτσι μου. — Δέν κατεβαίνω, τοΰ μίλησ' αύτή. Τό βασιλόπουλο τί
νά κάμη. Πάνει σέ μιά γριά καί τσή διηγήθηκε όλα αύτά πού εύρήκε στό πηγάδι. Ή
γριά τοΰ εϊπε ότι αύτή θά τήν κατεβάσω 'γώ άπό τό κυπαρίσσι, άλλά θέλω νά μοΰ
δώσης κάτι (βοήθημα δηλ.) καί τό βασιλόπουλο τής εϊπε: — Άν θά κατεβάσης τό
κορίτσι, θά σοΰ γεμίσω τήν ποδιά φλωριά. Ή γριά επήρε ένα σκαφίδι, ένα σακκί
άλεύρι καί ένα γουρουνάκι καί πάει στό βασιλικό πηγάδι, βάζει τό σκαφίδι άνάποτα
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(τ' άπίκουπα) καί το γουρούνι τό 'βαλε καί τρώει αλεύρι. Ή Πούλια άπο πάνω
τής λέει:

'Αλλιώς, γριά, τό κόσκινο, άλλιώς καί τό σκαφίδι,
καί βάλ' τό γουρουνάκι σου νά μή σοΰ τρώη τ' άλεύρι.

— Τί λές, παιδί μου, δέν άκούω, κατέβα παρακάτω, τής λέει ή γριά. Ή Πούλια
έκατέβηκε παρακάτω καί τής ξαναλέει τά ΐδια.

Μόλις έκατέβηκε παρακάτω, βγαίνει τό βασιλόπουλο καί τήν άρπαξε. Τήν
έ'βαλε στά ζώα του καί τήν πάει στό βασιλικό παλάτι. Ή Πούλια ήταν πεντάμορφη.
Ή μητέρα τοΰ βασιλόπουλου ήταν άσχημη καί δέν τή χώνευε. Τό βασιλόπουλο
έθέλησε νά τήν παντρευτή. Καί τήν παντρεύτηκε.

Μιά μέρα ό βασιλιάς μέ τό βασιλόπουλο έβήκαν περίπατο. Ή βασίλισσα μέ τή
νύφη της καί μέ τό άρνάκι έβήκαν στό περιβόλι. Ή βασίλισσα μέ τά πολλά πού δέν
τήν έχώνευε τήν πήρε καί τήν έ'ρριξε μέσα στό πηγάδι καί ή Πούλια έσκαρφάλωσε
σέ μιά πέτρα κ' έκαθόντανε. Κι ό Αύγερινός έ'ξ' άπ.' τό πηγάδι έ'βλιαζε (=έβέλαζε).
Μόλις ήρθε ό βασιλιάς μέ τό βασιλόπουλο στό σπίτι έρώτησαν: — Πού είναι ή Πού-
λια; Ή βασίλισσα άπαντά: —· Στό περιβόλι μέ τό άρνάκι. Βγαίνουν στό περιβόλι,
κοιτάν έδώ, κοιτάν έκεΐ, δέν τήν βλέπουν. Τό άρνάκι καθόντανε έ'ξω στό πηγάδι
μαραμένο καί κάποτε έβλιαζε. Ή βασίλισσα τούς λέει: — Θά τό σφάξετε αύτό τό
άρνάκι, τούς λέει, δέν μπορώ νά τ' άκούω, μοΰ πήρε τ' αύτιά.

Καί ό βασιλιάς μέ τό βασιλόπουλο όπου είχαν χάσει τήν Πούλια άποφάσισαν
νά τό σφάξουν. 'Επήραν τά μαχαίρια καί πήγαν στό πηγάδι. Ό Αύγερινός: —ΤΗρθαν
νά μέ σφάξουν, Πούλια. — Μή φοβάσαι, χρυσέ μου Αύγερινέ, σ' έ'χω γώ, τοΰ 'πε ή
Πούλια άπό μέσα. — Μοΰ βάζουν τό μαχαίρι στό λαιμό, Πούλια.—"Αχ, Θεέ μου καί
Παναγία μου, δώσε μου δύναμη νά βγώ, νά γλυτώσω τόν άδερφούλη μου. Κι ό Θεός
τή λυπήθηκε καί τήν έ'βγαλε έ'ξω άπ' τό πηγάδι, άλλά ήταν άργά, τόν Αύγερινό τόν
είχαν σφάξει. Τότε ή Πούλια άρχισε νά φωνάζη καί νά κλαίη γιά τό άρνάκι της. Τήν
πήρε πάλι ό βασιλιάς καί τό βασιλόπουλο καί τήν πήγαν στό σπίτι. Καί αύτή έκλαιγε
άπαρηγόρητα. Ό βασιλιάς τής λέει: — Μή κλαις, παιδί μου, θά σοΰ άγοράσω έγώ
άλλα άρνιά, όχι μόνον έ'να, πολλά. Κι αύτή τοΰ άπάντησε: — Δέν τά θέλω τά πολλά,
ήθελα τό έ'να, τό μοναχό, τοΰ ειπε.

Τό άρνάκι τό έμαγείρεψαν καί τό έβαλαν στό τραπέζι. Λένε τής Πούλιας: — "Ελα,
παιδί μου, νά φάς. Καί ή Πούλια τούς είπε: — Δέν τρώω, φάτε καί χαρίστε μου μόνο
τά κοκκαλάκια του. "Εφαγαν τό άρνάκι καί τής Πούλιας τής έδωσαν μόνο τά κοκ-
καλάκια. Ή Πούλια έπήρε τά κόκκαλ' αύτά σέ ένα καλάθι καί πάει καί τά 'θαψε
στή μέση στό βασιλικό περιβόλι. Τήν άλλη μέρα στό μέρος έκεΐνο έφύτρωσε μία
μεγάλη πορτοκαλιά μέ ένα πορτοκάλι. 'Επήγε ό βασιλιάς καί τό βασιλόπουλο τήν
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άλλη μέρα νά φτάσουν το πορτοκάλι. Μόλις πήγαν έκεΐ, τό κλωνάρι πού είχε τό
πορτοκάλι έτραυοΰσε ψηλά. Τά άλλα κλωνάρια έσκυβαν νά τούς βγάλουν τά μάτια.

Τήν άλλη μέρα πάει ή βασίλισσα νά φτάση τό πορτοκάλι. Μόλις ζύγωσε στό
περιβόλι, ή πορτοκαλιά έστριψε νά τής βγάλη τά μάτια. Τήν τρίτ' ημέρα ή Πούλια
είπε στό βασιλόπουλο: ■—- Σήμερα θά πάω έγώ νά φτάσω τό πορτοκάλι. Τό βασιλό-
πουλο τής είπε: — Μή πηγαίνης, επήγαμε τόσοι καί τόσοι καί δέν τό φτάσαμε καί
θά τό φτάσης εσύ; —· Θά πάω νά δοκιμάσω, τοΰ είπε ή Πούλια.

Μόλις πήγε ή Πούλια κάτω άπ' τήν πορτοκαλιά, τό κλωνάρι πού είχε τό πορ-
τοκάλι έσκυψε άπάνω της καί άπλωσε τά χέρια ή Πούλια καί τό 'φτάσε.

Μόλις κράτησε ή Πούλια τό πορτοκάλι στά χέρια της άκούστηκε μιά φωνή άπό
τό πορτοκάλι. — Πιάσου σφιχτά, Πούλια. Μόλις έσφιξε ή Πούλια τό πορτοκάλι,
έφυγε τό πορτοκάλι άπ' τήν πορτοκαλιά κ' έτραυοΰσε γιά τόν Ούρανό. Ή Πούλια
όταν είδε κ' έφευγε γιά τόν Ούρανό είπε : — "Εχε γειά, χρυσέ μου πεθερέ, έχε γειά,
καλό μου βασιλόπουλο, άπό τά χέρια της κακής μητρυιάς έπεσα στά χέρια τής κακής
πεθεράς. Κι επήγαν στόν ούρανό κ' έβασίλεψαν».

Τό παραμύθι τοΰτο προέρχεται έκ Σωπικής, μοΰ τό άνεκοίνωσε δ' ή Δημητρούλα
Παντάζου, ετών 38, άγράμματος. Παραλλαγήν τούτου έκ τοΰ χωρίου Κουκούλι τοΰ
Ζαγορίου 'Ηπείρου έδημοσίευσεν είς γερμανικήν μετάφρασιν ό Hahn1, έλληνιστί δέ
δ J. Ρίο2 καί ό Ν. Γ. Πολίτης3. Κατά τήν παραλλαγήν τών Hahn - Pio - Πολίτου ή
μάννα, άφοΰ έφαγε τό περιστέρι ή γάτα, παραθέτει πρός βρώσιν είς τόν σύζυγον τόν
ΐδιον μαστόν, ό δέ σύζυγος, μαθών κατόπιν τό πράγμα καί μηδέ κατ' ελάχιστον εκ-
πλαγείς, εκφράζει τήν έπιθυμίαν νά φάγη καί τά τέκνα του, διότι πολύ νόστιμον
τοΰ έφάνη τό άνθρώπινον κρέας.

«Μιά φορά κ' έναν καιρό», λέγει ή έκ Ζαγορίου παραλλαγή, «ήταν μνιά γυναίκα
κ' είχε δυο παιδιά, τό 'να σερνικό, καί τού 'λεγαν Άστερνό, καί τ' άλλο θηλυκό, καί
τού 'λεγαν Πούλιω. Μνιά μέρα πήγεν ό άνδρας της 'ς τό κυνήγι καί τής ήφερ' ένα
περ'στέρι καί τής τό 'δωσε νά τό μαγειρέψη, γιά νά φάν. 'Εκείνη πήρε τό περ'στέρι,

1. J. G. ν. Hahn, Griechische und Albanesische Märchen, τόμ. I, Leipzig 1864, σ.
65-70, άριθμ. 1. Σημειωτέον οτι ό Hahn περιέργως παραλείπει τήν τελευταίαν φράσιν τοϋ παρα-
μυθιού πού έχει ό Pio καί ό Πολίτης «Κι ό θεός τά λυπήθηκε κ' έτσι γίνηκεν ή Πούλιω Πούλια κι
ό Άστερνός Αύγερνός».

2. Νεοελληνικά παραμύθια — Contes populaires Grecs publiés d'après les manuscrits du
Dr J. - G. de Hahn et annotés par Jean Pio, Copenhague 1879, σ. 1-5, άρ. 1: Άστερνός
καί Πούλιω.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Δημώδη παραμύθια, Εστία, τόμ. ©', 1880, σ. 9-12, 22-23, 43-7
(=Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920, σ. 196-210, ίδία σ. 203-206J.
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τό κρέμασε 'ς το περόνι κ' έβγήκεν οξω νά κουβεντιάση μέ τις γειτόνισσες. Τότες
παγαίν' ή γάτα, γλέπει τό περ'στέρι κρεμασμένο 'ς τό περόνι, ρίχτηκε καί τό 'φτακε
καί τό 'φαγε. Σάν ήρθε τό γιόμα, σ'κώθηκαν άπ' τήν κουβέντα καί παγαίν' ή γυναίκα
νά βρή τό περ'στέρι καί δέν τό βρίσκει. Κ' έ'ννοιωσε πώς τό 'φτακεν ή γάτα καί φο-
βήθηκε, μήν τή μαλώση ό άνδρας της. "Εκοψε τό βυζί της καί τό μαγέρεψε. *Ηρθ' ό
άνδρας της άπ' όξω καί τής λέει" —«"Ε, γυναίκα! Μαγέρεψες τίποτα νά φάμε;»
— «Μαγέρεψα», τοϋ λέει' Καί στρώνει τό σουφρα καί φέρνει καί τό φαγί νά
φάγη. — «Κάτσε, γυναίκα, νά φάμε)), τής λέει ό άνδρας. — «Έφαγα 'γώ», τοΰ είπε,
«τώρα 'πό λίγη ώρα γιατ' άργησες νά 'ρθης». Σάν εχαψεν όλίγο φαγί ό άνδρας — «Τί
νόστιμο κριάς εϊναι», λέει, «δέν εϊχα φάει ποτές μου τέτοιο !». "Υστερα τοΰ εΐπεν ή
γυναίκα: — «Τοΰτο καί τοΰτο έπαθα- εϊχα τό περιστέρι κρεμασμένο 'ς τό περόνι καί
πήγα νά φέρω ξύλα καί γύρισα καί δέν τού 'βρα, τού 'χε πάρ' ή γάτα" τί νά κάμω κ'
έγώ; έκοψα τό βυζί μου καί τό μαγέρεψα κι άν δέν τό πιστεύης, νά το !» καί τοΰ
τό δείχνει.— «Τί νόστιμο κριάς εϊναι τ' άνθρώπινο, γυναίκα!», εϊπε' «ξέρεις τί νά
κάνουμε; Νά σφάξουμε τά παιδιά μας, νά τά φάμε» κτλ.

Έάν συγκρίνωμεν τήν ήμετέραν έκ Σωπικής παραλλαγήν πρός τήν τοΰ Hahn -
Pio θά ίδωμεν α' ) ότι ή ιδική μας εϊναι άπηλλαγμένη τοΰ στοιχείου τοΰ καννιβαλι-
σμοΰ καί β' ) ότι κάμνει λόγον περί μητρυιάς καί οχι περί μητρός καί πατρός. Έάν
δέ δεχθώμεν τήν γνώμην τοΰ Hahn ότι τό παραμύθι αύτό δέον νά καταταχθή είς
γενικόν τινα τύπον, όν έπονομάζει έκ τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ μύθου περί Φρίξου καί
"Ελλης1, τότε ή ήμετέρα παραλλαγή έχει περισσοτέραν ομοιότητα πρός τόν άρχαΐον
μΰθον ή ή ιδική του. Παρά ταΰτα όμως δέν γνωρίζομεν ποία έκ τών δύο παραλ-
λαγών εϊναι άρχαιοτέρα. Πιθανόν ή έκ Σωπικής παραλλαγή νά εϊναι μεταγενέστε-
ρος έπί τό ήθικώτερον καί άνθρωπινώτερον μεταπλασμός τοϋ παραμυθίου. Άλλά
όπως καί άν έχη τό πράγμα, έκεΐνο, τό όποιον δέον νά τονίσωμεν ένταΰθα, εϊναι ότι
τό παραμύθι τοΰ «Άστρινοΰ καί τής Πούλιως» ή τοΰ «Αυγερινού καί τής Πούλιας»
εϊναι άρχαιότατον2, ώς δέ παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης, τοΰτο άνάγεται είς τήν με-
γάλην τάξιν τών παραμυθιών, άτινα άπέρρευσαν έκ μετεωρολογικών μύθων3.

Παραθέτω έν συνεχεία τό κείμενον καλής παραλλαγής τοΰ παραμυθίου «τοϋ
Μελεάγρου», το όποιον κατέγραψα μετ' άλλου ενδιαφέροντος λαογραφικοΰ ύλικοΰ

1. J. G. ν. Η a h n, ϊνθ' άν., τόμ. II, σ. 175.

2. Τοΰτο μαρτυρούν αί πολυπληθείς παρά διαφόροις λαοϊς παραλλαγαί αύτοΰ. Βλ. Boite-
Ρ ο 1 i ν k a, Anmerkungen zu den Kinder—u. Hausmärchen der Brüder Grimm, τόμ. I,
Leipzig 1913, σ. 79-99. Βλ. καί Antti Aarne, Verzeichnis der Märchentypen, FFG
No 3, Helsinki 1910, σ. 19, άριθμ. 450: Brüderchen und Schwesterchen.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', σ. 209.
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άπό στόματος τής έκ Δίβρης Δελβίνου Κωνσταντίνας Παπά, έτών 55, άγραμμάτου,
κατ' Αΰγουστον τοΰ 1958 είς τήν Ρίζιανην ("Αγιον Γεώργιον) Παραμυθίας1.

«Μιά φορά κ' έναν καιρό ήτανε ένα άντρόγενο κ'έκαναν παιδιά, άλλ'αύτά πεθί-
νησκαν μόλις γένονταν. Ή κακομοίρα ή μάννα τς δέν ήξερε τί νά κάμη.Άχ! έλεγε,
δέ θά στεργιώση κανένα μου παιδί καί πώς θά ζήσουμε μέ τόν άντρα μου σάν τά
κούτσουρα !

Κίνησε πάλι άγγαστρωμένη κι όντας κόντευε ό καιρός νά γεννήση, φοβώνταν
περισσότερο κ' ήλεγε μέ τό νοΰ τς: Άραγε θά μοΰ ζήση ή θά τό χάσω κ' έτοΰτο
όπως τ' άλλα; Γέννησε κ' έκαμ' ένα παιδί κ' έπερίμενε νά τό χάση κι αύτό, νά πεθάνη.
Στίς τρεις μέρες θά 'ρχουνταν οί Μοίρες νά ποΰν τήν τύχη του παιδιοΰ. Ή μάννα
του άποφάσισε νά ξενυχτήση όλη τη νύχτα, γιά ν' άκούση τί θά 'λεγαν αύτές. "Οντας
ήρθαν αύτές, κάθησε αύτή παρέκει άπό τή σαρμανίτσα τοΰ παιδιοΰ κ' έβαλε τ' αύτί
της ν' άκούση τί θά 'λεγαν. Λέγ' ή πρώτη, νά τό πάρωμε σάν θά γένη είκοσι χρονώ
νά κάψωμε τής μάννας του τήν καρδιά. Λέει ή δεύτερη, οχι νά τό πάρωμε τούτη τήν
ώρα. "Οχι, λέει ή τρίτη, νά πεθάνη, μόλις σβηστή τό κούτσουρο πού καίεται στή
στιά. Άς γένη έτσι, είπαν οί άλλες οί Μοίρες.

Σάν άκουσε ή κακομοίρα ή μάννα του τήν άπόφαση, πού έβγαλαν αύτές, τρέχει
άμέσως στή στιά, άρπαξε τό άναμμένο κούτσουρο, τό βούτηξε μέσα σ' ένα καρδάρι
μέ νερό κ' έπειτα τό τύλιξε σ' ένα ροΰχο καί πάησε καί τό 'κρύψε στήν κασσέλα τς.
"Ετσι τό παιδί γλύτωσε, έμεγάλωσε κ' ήρθε ή ώρα νά παντρευτή. Παντρεύτηκε τό
παιδί, έκαμε παιδιά κ' έζοΰσε εύτυχισμένο. ΤΗρτε ή ώρα νά πεθάνη ή μάννα του.
Αύτή δέν είχε πή σέ κανένα τίποτα κι όταν ψυχομάχαε, φώναξε τή νύφη τς καί τής
ώμολόησε τό μυστικό. — 'Εκεί γιά στόν πάτο τς κασσέλας, τς λέει, έχω τυλιγμένο
ένα κούτσουρο, πού άμα θ' άποκαή, θά βγή ή ψυχή τ' άντρός σ'. Πέθανε ή γριά. Ή
γυναίκα ήξερε τό μυστικό καί δέν τό μαρτύραε σέ κανέναν, μηδέ στόν άντρα τς.
Πέρασαν κάμποσα χρόνια, άρρώστησε αύτός βαριά κ' ήρθε σέ θάνατο. ΤΗρθ' ό παπάς
νά τόν μεταλάβη, ποΰ νά βγη ή ψυχή του, βασανίζονταν, άλλά ή ψυχή του δέν έβγαινε.
Τότενες ή γυναίκα του θυμήθηκε τήν παραγγελιά τής πεθεράς τς. Πάησε, παίρει τό
κούτσουρο, πού ήταν στόν πάτ' άπό τήν κασσέλα, τό 'βαλε στή στιά κ' έτσι βήκε ή
ψυχή τ' άντρός τς. Δέν έβγαινε ή ψυχή του, άν δέν καίουνταν τό κούτσουρο, όπως
είπαν οί Μοίρες. "Ο,τι γράφει, δέν ξεγράφει».

Ή παραλλαγή αύτη έκ Δίβρης Δελβίνου έχει περισσοτέρας ομοιότητας πρός
αίτωλικήν τοΰ παραμυθίου τοΰ Μελεάγρου παρά πρός άλλας έξ άλλων έλληνικών τό-

1. Κέντρον Έρεύν. της Έλλ. Λαογρ. 'Ακαδ. 'Αθ., άρ. χ/φου 3919, σ. 90-93 (Δ. Β. Οίκο-
νομίδου, Συλλογή λαογρ. ύλικοϋ παρά Βορειοηπειρωτών προσφύγων, 1958).
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πων. Δι' αυτής αποδεικνύεται ότι τούτο ήτο γνωστόν καί έν βορείω Ήπείρω, έκτος
τής Αιτωλίας, τής Μακεδονίας καί τής Κύπρου. Ό καθηγητής Ί. Θ. Κακριδής
ανέλυσε φιλολογικώς καί έμελέτησε διεξοδικώς τήν παράδοσιν τοΰ Μελεάγρου, ό)ς
αύτη άπαντα έν τή κλασσική γραμματεία καί έν σχέσει προς νεώτερα παραμύθια,
τής αύτής ύποθέσεως, τών νεωτέρων 'Ελλήνων, τών Τούρκων καί άλλων λαών1.

Δ' ΕΘΙΜΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑ Ι ΚΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ

Πλουσιώτατα είς γραφικότητα καί σημαντικώτατα διά τήν άρχαϊκότητα αύτών
είναι τά έν βορείω Ήπείρω έπιχωριάζοντα γαμήλια καί λατρευτικά έθιμα. Ταΰτα,
όπως δύναται νά παρατηρήση τις, έχουν μεγίστην ομοιότητα πρός τά είς άναλόγους
περιστάσεις τελούμενα έν νοτίω Ήπείρω καί τή άλλη 'Ελλάδι μέ έλαχίστας δια-
φοράς.

Είς τήν παροΰσαν γενικήν λαογραφικήν τής βορείου Ηπείρου εικόνα παράλειψις
θά ήτο νά μή άναφέρω ώρισμένα έξ αύτών, έφ' όσον ταΰτα εΐπερ τι καί άλλο λαο-
γραφικόν φαινόμενον εκφράζουν περισσότερον τήν ψυχοσύνθεσιν τών κατοίκων τής
έξεταζομένης περιοχής.

Τά κατωτέρω γαμήλια έθιμα προέρχονται έκ τών χωρίων Λεσινίτσας Δελβίνου,
Λιμποχόβου καί Δερβιτσάνης, τά δέ λατρευτικά έκ Δερβιτσάνης, Χλομοΰ, Πρεμετής
καί Δίβρης Ριζών Δελβίνου.

1. Γαμήλια έθιμα

α') Λεσινίτσα Δελβίνου (άνακοίνωσις 'Αναστασίας Διαμάντη, έτών 55).

"Οταν άγαπήση ένα παιδί μιά κοπέλλα, δέν τής τό λέει εύτηνής. Θά βάλη γξένον
άνθρωπο νά πάη στόν πατέρα της. Θά τό πή στόν πατέρα. Μετά θά γίνουν οί άρρε-
βώνες. Θά πάγουν άπό τό γαμπρό ή 9 ή 11 ή 13. Ή κοπέλλα θά κεράση τό γαμπρό,
μετά αύτοί τήν κεροΰνε λεφτά, όσα έχει ό καθένας. Ή κοπέλλα δέν βγαίνει ώς τό
γάμο, ούτε μπρός στό γαμπρό ούδέ στούς συγγενείς του. Κατόπιν θά γίνη ό γάμος.
Τήν Παρασκευή κάνομε τά καλέσματα. Καλάει ή νύφη ή ό γαμπρός μ' ένα μικρό
παιδί. Καί τούς γράφουνε σέ χαρτί «σας προσκαλούμε στό γάμο καί μέ ξύλα». "Ολο
τό χωριό πάνε ξύλα τό Σαββάτο πριν γίνη ό γάμος καί τούς κάνουν τραπέζι. Κείνοι
πού 'ναι καλεσμένοι στό γαμπρό θά πάνε στό σπίτι τοΰ γαμπρού, κείνοι πού' ναι
στή νύφη θά πάνε στής νύφης. Μόλις θά ζυγώσουνε μέ τά ξύλα θά ποΰνε:

1. Βλ. τό πρώτον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου του «'Ομηρικές Έρευνες», 'Αθήνα 1944, σ. 1-53,
καί τό Παράρτημα τοΰ αύτοΰ βιβλίου του ύπό τόν τίτλον: «Ή ιστορία τοΰ Μελεάγρου σέ σημερινά
παραμύθια», σ. 175-201.
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Τοϋ καλοΰ γαμπρού ν-ή μάννα
όλη τούτ' τήν εβδομάδα
δλο δρόμους καθαιρίζει
κι όλο μήλα μάς γιομίζει,
5 νά διαβή ό γαμπρός κ' ή νύφη,
γιά νά ροδοκοκκινίση,
νά μυρίζουν τά σκουτιά του,
τά καλά φορέματά του.

"Υστερα θά στήσουν τό φλάμπρο στό γαμπρό" θά ποΰν:
Φλάμπρ' άρμάτωνα (καλά τζεράπια)
φλάμπρ'άρματώνω (χρυσό γελέκο )
φλάμπρ' άρμάτωνα (χρυσό σακκάκι)
άπ' τή Βενετιά φερμένο
5 καί στό Δέλβινο ξαγορασμένο
καλορρίζικο καί προκομμένο,
πού τό γύφαιναν καλά gopiToa
καί τό στόλιζαν baλληκapάκιa.

Άμα τόν bεpbεpίζoυv λέν:

Άργυρο ξυράφι
καί μαλαματένιο
τραύ' άγάλι-άγάλι
σέ γαμπρού κεφάλι.
5 Τρίχα μήν άφήσης
καί τόν άσκημίσης
καί τόν άσκημίσης
άπό τά πεθερικά του.

"Υστερα τήν Κυριακή κινούν νά πάρουν τή δάφνη. Παίρουν δάφνη καί τή φέρουν
τά παιδιά σ' ένα άλώνι καί πάνε οίσυμπεθεροί καί τήν παίρουν καί τραγουδούν:
"Ολες οί δάφνες, δάφνες
όλες οί δαφνοπούλες"
τοΰ Γιάννη μας ή δάφνη,
πού είναι ψηλή, μεγάλη,
5 εϊναι καί βεργινάδα.
Γιά λύγα κάτω, δάφνη,
νά σέ κλαροκοπήσω,
νά σέ βλαστολογήσω.
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Μόλις κινούν νά βγουν στήν πόρτα τοϋ γαμπροΰ λέν οί συγγενείς του:
Κίνησαν τά καράβια τά Ζαγοριανά,
κίνησε κι ό καλός μου νά πάη στή γξενιτειά.
Δώδεκα χρόνους κάνει μέσα στή Φραγκιά,
ούτέ χαρτί μοΰ στέρνει οδτ' άντελογιά"
5 μοΰ στέρνει ένα μαντήλι μέ δώδεκα φλωριά.
Στήν άκρη στό μαντήλι μοΰ γράφ' άντιλογιά.
— Θελείς, κόρη μ', παντρέψου, θελείς καλογριά,
θελείς τά μαΰρα βάνε καί καϊτέραινε.
Έδώ στόν τόπο πού είμαι κορίτσα είναι πολλά,
10 μαγεύουν τά καράβια καί τις θάλασσες,
μαγέψανε καί μένα καί δέν έρχομαι.
'Οντάς κινώ γιά νά 'ρθω χιόνια καί βροχές
κι όντάς γυρίζω πίσω ήλιος, ξαστεριά.
"Οταν ζυγώσουνε στό σπίτι τής νύφης, λέν:

Ξύπνα, περιστερούλα μου, έρθά στή γειτονιά σου,
χρυσές πλεξίδες σοΰ ήφερα νά πλέξης τά μαλλιά σου1.
Μπαίνουν μέσα στή νύφη. Στήν πόρτα ή πεθερά καϊτερεΐ τό γαμπρό, τόν φιλάει
καί τοΰ βάζει μαντήλι στήν τσέπη, τσή φιλάει τό χέρι καί τή φιλεύει. "Υστερα οί
άδερφές τοΰ γαμπροΰ θά κάτσουνε κοντά τό γαμπρό, έκεΐ πού θά 'ναι ή νύφη θά 'ναι
άλλες δικές της τραγουδιστάδες" ό κύκλος τής νύφης λέει:
Μώρ', καλές συμπεθερές,

-/-.'sX >cocl μακρές,

φέρτε μας τ' άσημικά
ν' άσημώσωμε τή νύφη
5 καί νά σάς τή δώσωμε (τρίς).
"Υστερα θά σηκωθούν οί άδερφές τοΰ γαμπροΰ ν' άσημώσουν τή νύφη. "Υστερα

1. Είς τήν Λουβίνα λέγουν:

— Γιά σήκου, σήκου, ρούσα μου, καί μή βαριά κοιμάσαι,
τί έρθαν οί συμπεθεροί, ρούσα μ', γιά νά σέ πάρουν.

— Σάν ϊρθαν, καλώς ϊρθανε καί καλώς νά κοπιάσουν.
Στρώστε στον πέρα τόν όντα, στο πέρα τσανισίρι

5 καί βάλτε τους καλά φαγιά, τόν άρτο μέ τό μόσχο,
καί βάλτε τους γλυκά κρασά νά πιουν καί νά μεθύσουν,
νά πουν τραγούδια Θλιβερά καί παραπονεμένα.
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θά βάλουν παιδί νά κάθεται πάνω στό προικιό. Θά πλερώσουν τό παιδί-φύλακα καί
θά πάρουν το προικιό. Θά φύγουν τά ρούχα καί θά πάνε στού γαμπρού. Έκεΐ θά
γίνη χορός γύρω στά ρούχα:

Στού καλού γαμπρού τό σπίτι
μιά μηλιά ήταν φυτρωμένη
καί τήν καρτερούν νά γένη·
κι άν άνθήση κι άν καρπίση,
5 πέντε γιούς θαλά 'ποχτήση"
πέντε γιούς θαλά 'ποχτήση,
καί κατόπι θυγατέρα,
μώρ', γιά πόνους καί γιά δάκρυα
καί γιά μιά χρυσή κουβέντα.
10 Τά σανίδια, τά σανίδια
τά λεφτοπελεκημένα
καί τ' άσημοκαρφωμένα
ν' άνιβώ νά παίξ' άπάνω
μέ τοϋ Γιάννη τή γυναίκα,
15 τή γερακομαυρομάτα,
όπ' άπείλησε τό κάστρο
κι άδρασκέλισε τόν πύργο
μέ δυο μήλα στό ζωνάρι
κι άλλα τέσσερα στή τζέπη.
20 Μώρη, φάτα, μώρη, ρίξ' τα,
μώρη, δώσ' τα τοϋ καλού σου,
νά τά βάλη στό σπαθί του
καί στ' άσημοχάτζαρό του.

Κινοΰν οί συμπεθεροί άπό τή νύφη καί τραγουδούν:
Σας πήραμε τήν πέρδικα
τή πεντεπλουμισμένη,
σας άφκαμε τη γειτονιά
σάν παραπονεμένη.

Στήν έκκλησά τώρα τσή λένε:

Τ' άκοΰσες, κυρά νύφη,
τί 'μολογάει τό γράμμα,
τί λέει τό βαγγέλιο;

Μπαίνουν μέσα. Γίνονται τά στέφανα. Ρίνουν κάχτες άκέριες (=καρύδια).
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Βγαίνουν. "Οξω στήν αύλή κόβομε τήν κουλλούρα τσή νύφης, πού ζύμωσαν το Σάβ-
βατο στης νύφης καί μοιράζουν σ' όλους άπό 'να κομματάκι.

Ζυγώνοντας στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ τραγουδούν:

Τρέχουν τά νερά, τρέχουν οί βρύσες,
τρέχουν τά μικρά παιδιά νά δοΰν τή νύφη,
τ' άρχοντόπουλα νά τή ρωτήσουν.
Τρέχουν τά νερά, τρέχουν οί βρύσες.

5 τρέχ' ή πεθερά νά ίδή τή νύφη.

Ή πεθερά έχει ένα βάτο, τής τό ζώνει στή μέση καί τής βάνει κ' ένα σταυρό'
θά τσή φιλήση τό χέρι ή νύφη" οί συμπεθεροί λέν:

"Εβγα, πεθερά, στή σκάλα
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα.
Ρίξε ρύζι νά ριζώση,
ρίξε στάρι νά προκόψη.

Τσή δώνουν μέλι σ' ένα πιάτο τσή νύφης, βάζει τά χέρια της μέσα σταυρωτά
καί θά τά σταυρώση στό ντερέκι τής πόρτας. Μετά χορεύουν, τραγουδούν ώς τό
πρωΐ. Μετά θά κάμη ή πεθερά μιά κουλλούρα ζυμωμένη μέ μέλι καί θά τή βάλουν
στό τραπέζι. Θά κάτση ό κουμπάρος καί τ' άντρόγυνο. Ό γαμπρός κ' ή νύφη κι ό
κουμπάρος θά τήν κρατήσουνε καί θά ιδούν ποιος θά πάρη τήν περισσότερη. Αύτός
εϊν' άξιώτερος. Θά φάνε καί θά ξεκινήσουν τό νοΰνο. Θά γυρίσουν αύτοί πάλι. Θά
πάη ένα παιδί μέ τή νύφη νά πάρη νερό άπό τή βρύση, θά τό φέρουν σπίτι, θά ρίξη
τοΰ γαμπροΰ ή νύφη νά πλυθή. Ποιος θά 'ν' άξιώτερος θά βρέξη ή ή νύφη τό γα-
μπρό ή ό γαμπρός τή νύφη. Τή Δευτέρα τό βράδυ πάν στής πεθεράς (πιστρόφια).
β') Λιμπόχοβο (άνακοίνωσις Γκόλφως Σκοκοτά, έτών 58).

Τά προικιά τής νύφης είναι δέκ' άλλαγές τό πολύ. Ό γαμπρός τής δίνει πεντό-
λιρο ή χρυσό φλωρί πεσκέσ'. Ή άρραβώνα γίνεται στό σπίτι τής νύφης. Είναι ό
νοΰνος, ό παπάς κι όλοι οί συγγενείς γαμπροΰ καί νύφης.

Τό προικοσύμφωνο τό κάνουν δυο γερόντοι (ένας τής νύφης, ένας τοΰ γαμπροΰ)
καί είναι ένα χαρτί, πού γράφεται κι άπό τις δυό μεριές. Τό χαρτί είναι έτοιμο κι
όταν γυρέψη ό γαμπρός τήν κοπέλλα καί γίνη δεκτός, τό παρουσιάζει. Ή μεριά τής
κοπελλός γυρίζει άλλο. Αύτό τό προικιό δέν εϊναι βαρύ προικιό, εϊναι π. χ. τρία παλτά,
πέντε φουστάνια, τέτοια. Δέν δίνομε προίκες, γιατί ύπάρχουν καί φτωχοί καί τότε
παίρουν αύτοί πού έχουν τ' άνάθεμα. Τις βέρες τις κάνουν καί οί δυό. Ό γαμπρός
τής κοπελλός καί ή κοπέλλα τοΰ γαμπροΰ.

Κ,.Λ IffVVj

το άπόγευμα). Πάνουν τήν όκνα μέ κανίστρα γεμάτη γλυκά, ζαχαρικά, σταφίδες,
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σΰκα. Κι άπο τή μεριά τής νύφης γυρίζουν άλλα καλούδια. Ή μεριά τής κοπελλός
φειάνουν κουλλούρες. Τις κάνουν στρογγυλές. Τις ζυμώνουν κοπέλλες πού νά ζούν
καί οί δυο γονείς τους. Ή μεριά τού παιδιού τήν Πέμπτη καλούν καί καθαρίζουν
τό ρύζι. Ρίχνουν καί κουφέτα μέσα, τραγουδάνε, χορεύουν.

Τήν Παρασκευή άρχινάνε καί καλάνε. Αύτοί πού θά 'ρθουνε μέ δώρα πάνουν
μέ μπουκάλι κρασί νά τούς καλέσουν. Λές: — 'Ορίστε στο γάμο, παίρει, πίνει καί
εύχιέται. Αύτουνούς πού δέν πάνε δώρα τούς καλούν μέ πούσουλες.

Το Σάββατο πριν το μεσημέρι άρχεύουνε αύτοί οί καλεσμένοι καί πάνουνε τά
δώρα στο γαμπρό. Βάνουνε τ' άρνί μπροστά κεντισμένο μέ χρωματιστά λουλούδια,
καί μέ τά όργανα, ψωμί, κρασί. Πάνε στό γαμπρό. Τούς περιμένουνε άπό τήν μεριά
τοΰ γαμπρού μέ τραγούδια. Καί τό βράδυ μαζεύονται, κάνουνε τραπέζι, κάνουνε
τσέλο, δηλ. μιά κοπέλλα (άδερφή ή συγγενής τοΰ γαμπροΰ) τήν ντύνουν σάν τσολιά,
θά τής δώσουνε ένα ταμπακά (δίσκο) μέ άλεύρι καί μέ σογιά, τόν φέρουν γύρα καί
λέν:

Λύστε, δέστε τά πουγγιά σας, παλληκάρια,
ήρθε ό τσέλιος μεθυσμένος, παλληκάρια,
μέ σπαθιά καί μέ χαντζάρια.

"Οταν τόν άρματώσουν πάλι τοΰ τραγουδούν.

"Τστερα πάν στή νύφη πριν ξημερώση, άν είναι στό χωριό. 'Αν είναι μακριά,
δέν πάνε μέ τόν τσέλο. Μετά τήν Κυριακή πάνε στό γαμπρό, τρώνε τό μεσημέρι
καί πάνουν τό άπόγεμα γιά τή νύφη.

'Εκίνησε ό Κώστας μας μέ μόσκο, μέ μόσκο,
την νύφ' νά πάη νά φέρη μέ μόσκο, μέ μανοΰσα.

"Τστερα χτυποΰν τά όργανα. "Οταν πάνε λέν:

Λάμπει ό ήλιος, λάμπει στά παραθύρια σου,
στολίσου, μώρη νύφη, καί βάλ' τ' άσήμια σου,
τί ήρθα νά σέ πάρω μή γένης άρρωστη.

"Ενα ζευγάρι παπούτσα θά της τά πάη ό γαμπρός καί θά τής τά βάλη παιδί πού
θά 'χη μάννα καί πατέρα.

Βάζουν στό παπούτσι μέσα ρύζι, λεπτά καί ζαχαρικά. Τής τά βάνουν στό
ποδάρι. Θά κάνη μετάνοιες στά εικονίσματα τοΰ σπιτιοΰ, ύστερα θά τήν πάρη ό
γαμπρός άπό τό χέρι καί θά φύγουν γιά τό σπίτι του ή στήν έκκλησία.

Ή πεθερά περιμένει στήν πόρτα μέ μέλι καί μέ ρύζι. Βουτάει ή νύφη τά δάχτυλα
στό μέλι κι άλείφει τήν πόρτα. Ή πεθερά παίρνει τό χέρι τής νύφης, τό βουτάει στό
μέλι, άλείφει τήν πόρτα καί τά χείλη της.

Ή πεθερά ρίχνει ρύζι καί ή νύφη τήν κουλλούρα. Ή νύφη είναι σκεπασμένη
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μέ μπουρμπούλι καί τάζουν ποιος νά τήν ξεσκεπάση. Γίνεται δημοπρασία. Ποιος
θά τάξη τά περισσότερα, κειος θά τήν ξεμπουμπουλώση.

Τάξετε, άφεντάδες, γρόσα καί ζολώτες
κι όλο μαμουδιέδες.

Τά στεφάνια είναι άσημένια τής έκκλησίας. 'Εκεί είναι ή στεφανοθήκη τοΰ
χωριοΰ, στήν εκκλησία.

Στό γάμο έμεϊς δέν έχομε βλάμη, δηλ. άδερφοποιτό. Στό κατώφλι ή νύφη ρίχνει
τό δεξί ποδάρι καί πατάει φλωρί. "Οταν στεφανώνεται ή νύφη, ρίχνει την κουλλούρα
πρός τά πάνω καί τήν πάρει όποιος τήν προλάβη. Αύτό τά παλιά τά χρόνια. Τώρα
τή δίνει τοΰ κουμπάρου.

Τό νοΰνο τόν ξεκινάμε μέ τά βιολιά σπίτι του. Καί μετά φεύγει όλο τό καλα-
μπαλίκι.

Ή νύφη κι ό γαμπρός μετά δίνουν τά δώρα στά πεθερικά. Άν είναι χήρα, ό
γάμος γίνεται νύχτα μέ δυό-τρεϊς ανθρώπους. Άν ζή ή μάννα τοΰ πεθαμένου γαμ-
πρού, πάει νερό στόν τάφο του, όταν παντρεύεται ή γυναίκα καί άντιθέτως.

Άν είναι χήρος καί πάρη κοπέλλα, θά γίνη τέλειος γάμος. Τά ψωμιά τοΰ γάμου
τά στολίζουνε.

Τή νύφη, όταν τήν μπάζουν στό σπίτι τοΰ γαμπρού, τής βάζουν άπό ένα ψωμί
στίς άμασκάλες. Ή πεθερά στρώνει τό κρεββάτι τό νυφικό καί τό κρεββατοστρώσι
είναι τοΰ γαμπρού. Τό μπαοΰλο γιά τήν προίκα τό παίρ' ό γαμπρός. Τό Σάββατο τό
δειλινό παίρουν μέ τις κανίστρες τό προικιό καί τό βάνουν στό μπαοΰλο τοΰ γαμπροΰ.

Άν ή νύφη πεθάνη, πριν 'ποχτήση, τό παίρ' ή μάννα τής κοπελλός. Άν έχη
παιδί ή κορίτσι, πέφτουν τοΰ παιδιοΰ.

Ή νύφη θά μπή στό σπίτι καί δέ θά γυρίση λόγο. "Ο,τι πή ό γαμπρός, αύτό
είναι, άλλά μέ τό καλό κι αύτός χωρίς βαρβαρότητα.

Δέν χωρίζουν εύκολα. Άμα χωρίσουν τά παιδιά, τά κρατάει ό πατέρας. Μόνον
εφτά χρόνια τά δίνει στή μάννα. "Επειτα τά παίρει ό πατέρας. Δέν είχε όμως χωρίσει
κανένας.

"Οταν γίνεται ή στέψις, βάζουν στίς τσέπες γαμπροΰ καί νύφης φυλαχτικά νά
μή πιάκουν τά μάγια. Τά φυλαχτά είναι άπό θυμίαμα, έρχοντ' άπό τά 'Ιεροσόλυμα,
κάρβουνο σβηζμένο, σκόρδο κτλ.

Οί Τοΰρκοι καί οί χοτζάδες λύνουν τά μάγια. "Εχω δει άνθρωπο μαγεμένο. Ή
Λαβέραινα. Ή κοπέλλα πού παντρεύτηκε στά καλά καθούμενα έμεινε στό ντορό,
σαστισμένη, δέν γνώριζε κανένα.

γ') Ντερβιτσάνη (άνακοίνωσις Εύανθίας Μ. Κολλά, έτών 60)

Οί παλιές, οί μπάμπες, πάνε, ζητάνε τό κορίτσι πού 'βαλε στό μάτι ό γαμπρός.
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Δέν είναι συγγενείς, είναι ξένες καί το κάνουν γιά συχώριο της ψυχής τους. Λένε οί
μπάμπες «νά σμίξουνε δυό βουνά αύτοί πού θά παρθούνε». Γιά νά μή τις πάρη χαμπάρι
ό κόσμος, πάνε φυλαχτά (= φυλάγονται).

Μπαίνοντας λένε: «Καληώρα, μάτια». Άπαντα ή μάννα: ((Πολλά τά έ'τη, ζόνια»
( =κυρά).

Ή μπάμπω στρογγυλοκάθεται στήν όμπλή (=τζάκι), ζητάει νά φύγουν οί
άλλοι καί θά πή στή μάννα: «ΤΗρθα νά γίνωμε σπίτι, μάτια», — «Καλώς νά όρίσης»
τής άπαντα, — «Άν ειν' άπό Θεού καί μάς άγαπάτε, λέει ή μάννα τού κοριτσοϋ, θά
γίνωμε σπίτι».

Άμα πάρη τό λόγο, φεύγει νά πή τό χαρλί (=καλή είδηση) στό σπίτι τοϋ
γαμπροΰ.

Ή προξενήτρα μέ μιά συγγένισσα τοΰ γαμπροΰ σμίγουν, γιά νά κανονίσουν τό
τί δίνουν τής κοπελλός. Χαρτιά δέν κάνουν. Λένε: «Άπ' έδω πού βγαίν' ή ψυχή,
βγαίνει κι ό λόγος».

Ό γαμπρός τάζει άγριλίκι, σάν κέρασμα τού γαμπροΰ πρός τή νύφη. Ό γαμ-
πρός παλαιότερα έ'δινε παράδες στή μάννα τής νύφης καί τής έ'φειανε τήν προίκα.

Τή Πέμπτη, πριν τήν Κυριακή τής άρραβώνας, καλάνε τούς δικούς (οί δικοί τοϋ
γαμπροΰ στό σπίτι του, οί τής κοπελλός στό σπίτι της). Ζυμώνουνε μπογκάτσες
(ζυμάρι, ψωμί) καί τραγουδούνε, όταν τές ζυμώνουνε καί τές γράφουνε, βάζουνε
άπάνω στολίδια άπό ζυμαρικό:

Πώς ζυμώνουν τις μπογκάτσες, παλληκάρια,

μέ τό μέλι, μέ τό γάλα

καί μέ τήν άγάπη μέσα, παλληκάρια.

Πάν τήν Κυριακή τό βράδυ ή ώρα 4 σ' ενα δικό σπίτι τοΰ γαμπροΰ καί τό σόι
τής κοπελλός καί τό σόι τοΰ γαμπροΰ νεώνονται (=μαζεύονται) καί παίρνουν καί
τόν παπά καί κάνουν άλλαή τά δαχτυλίδια (άρραβώνες). Τής κοπελλός τό δαχτυλίδι
τό παίρ' ό γαμπρός, τοΰ γαμπροΰ ή κοπέλλα. Αύτά λέγονται άρραβώνες· ύστερα
άντρέπονται νά άνταμώσουνε. Ή κοπέλλα κρυβιέται νά μή τή δη ούτε ό γαμπρός
ούδέ δικός άπό τοΰ γαμπροΰ τό συγγένειο. Στήν άρραβώνα δέν είναι ούτε ό γαμπρός
ούτε κ' ή νύφη.

<(Μπονρμουλόκια)) είναι τά δώρα πού δίνουν στήν άρραβώνα, δηλαδή καραμέλ-
λες καί σύκα στεγνά, ξερά, άρμαθιά. Τραπέζι δέν κάνουν.

Στό διάστημα τής άρραβώνας ό γαμπρός θά πάη καμμιά φορά στό σπίτι τής
κοπελλός, μ' αύτή θά κρυφτή στό κατώι. Τή Δευτέρα μετά τήν άρραβώνα κόβουνε
τή μπογκάτσα σέ χαψές καί τή μοιράζουνε σέ όλους τούς δικούς καί στόν κόσμο, πού
είναι στό δρόμο. Λένε «νά προκόψουνε τά παιδιά».
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'Εκείνα τά χρόνια αρραβωνιάζονταν άπό 12 χρονών ή κοπέλλα καί περίμενε ό
γαμπρός 3 χρόνια ώς 4 άρραβωνιασμένος.

Στόν καιρό τής άρραβώνας, κάθε Πάσχα, ό γαμπρός πήγαινε καλούδια στή νύφη:
λαμπάδα μεγάλη μέ κορδέλλες χρωματιστές, ένα φόρεμα, κοντοΰρες (=παπούτσα)
καλές, ποδιά, άκουνάδες ( = μπογιά πού βάφουν τά μαλλιά ξανθά), κόκκινα αύγά καί
κουλλούρες. Ή νύφη γύριζε κουλλοϋρες, αύγά, τζουράπια καί προσκέφαλο στό γα-
μπρό.

Τήν Πέμπτη, πριν τήν Κυριακή του γάμου, εϊναι ή μέρα τής μπογιάς. Πάνε
κρασί, γλυκίσματα στή νύφη καί μπογκάτσα άλλάζουνε. Κάνει γιόμα ή νύφη στούς
συμπεθέρους. Στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ γίνεται πάλι τό ζύμωμα τής μπογκάτσας.
Στης νύφης ζυμώνουν τές κουλλοΰρες τοΰ γάμου. Ό γαμπρός ζυμώνει τές κουλλοΰρες.
Τή μιά τήν πάνε στό βλάμη. Τήν τρίτη τήν πάνε στήν νύφη. Τές τρεις κουλλοΰρες
πού ζύμωσε ή νύφη τές έχουνε γιά τό γάμο. Τή μιά την κάνει άνταλλαή μέ τό γαμπρό
καί τήν άλλη τήν έχει γιά τήν Κυριακή τό πρωΐ, την άλλη θά τήν φάνε οί «περγένυ-
φοι».

Ό γαμπρός μέ άντρες καί γυναίκες πού τούς λένε κρούσκους πάει στό σπίτι
τής νύφης. "Εχουν καί βιολιά κοντά τους. Χορεύουνε στό δρόμο, τραγουδάνε. Τήν ώρα
πού κινοΰν άπό τοΰ παιδιοΰ τό σπίτι παίρουν τραγούδι οί άντρες καί λένε:
Κίνησεν ό Γιάννακας μέ μόσκο, μέ μόσκο,
μέ γειά καί μέ κλανάρια,
μέ χίλια παλληκάρια.

Πάνου στό σπίτι τής νύφης νά πάρουνε τή νύφη όλος αύτός ό κόσμος κ' έκεΐ
βγαίνου 3-4 γυναίκες καί ή πεθερά. Ή μάννα τής κοπελλός βγαίνει στήν πόρτα στό
ψίκι αύτό μέ τούφα, μέ λουλούδια καί μέ μαντήλι καί μέ μόσκο καί μιά τσίτα (καρ-
φοβελόνα) άσημένια νά βρέξη τό γαμπρό μέ μόσκο καί νά τοΰ ρίξη καί τό μαντήλι
στό λαιμό. «Νά μάς ζήσουνε κλπ.». Φεύγουνε. Μπρός πηγαίνουν παιδιά τσολιάδες
ντυμένα. Πάνου στήν έκκλησά χορεύοντας καί τό ψίκι τής νύφης (οί συγγενείς) όλοι
άπό κοντά. Τής τραγουδάνε:

— "Εβγα θύγο μό 'βγα.

— Βγαίνω, τάτα, βγαίνω,
μή μέ παραπαίρης
καί μέ παραπονεύης.

Στεφανώνουνται στήν έκκλησά. Τά έξοδα τής στεφάνωσης είναι τοΰ νούνου.
Στήν έκκλησία κόβουν τή μπογκάτσα πού έχει φέρει ό νοΰνος (τήν έφειακε
αύτός), ύστερα θρέφουνε (ταΐζουνε) τά παιδιά, τή νύφη καί τό γαμπρό. "Ολος ό
κόσμος παίρει άπό μιά χαψά μπογκάτσα κ' εύκιοΰνται τό νοΰνο. "Τστερα πανε γιά

6
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το σπίτι τοϋ γαμπροΰ. Ό βλάμης βγαίνει καί παίρει τη νύφη άπ' το χέρι καί δίνει
χρήμα στίς περγένυφες. Αύτό το χρήμα πού δίνει λέγεται στολιστιάτικο τής νύφης.

"Οταν στολίζουν τή νύφη λένε:

Στολίζεται μιά λύγερη καί βάνει τά χρυσά της.

"Οταν πάνε στό σπίτι, βγαίνει ή μάννα τοΰ γαμπροΰ καί τραγουδάνε οί κροΰσκοι
(οί συμπέθεροι):

"Εβγα, πεθερά, στή σκάλα
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα
καί μέ τό πιάτο τό ρύζι στά χέρια.

Τής ρίνει ρύζι ή πεθερά τής νύφης καί λένε:

Ρίξε, νύφη, την κουλλούρα
καί ή πεθερά τό ρύζι.

Μετά άρχεύουνε καί τραγουδούνε της νύφης:
Τάξε, πεθερέ, τής νύφης
γρόσα καί ζολώτες
κι δλο μαμουντιέδες.

"Τστερα τήν παίρει ό πεθερός άπό τό χέρι καί τής τραγουδοίνε άνηφορίζοντας
τές σκάλες:

Μέτρα, νύφη, σκάλες
καί πόρτες μεγάλες.

Βγαίν' ή πεθερά στήν πόρτα μέ τό πιάτο μέ τό μέλι καί κάνει ή νύφη ένα σταυρό
στήν πόρτα μέ τό χέρι. Τήν πάνου σέ μιά γωνία τοΰ vodä καί τής τραγουδάνε, άφοΰ
τής ρίνου τό μπαρμπούλι (=πέπλο) στά μοΰτρα:
Φέρτε τό καλαμίδι
νά ξεμπουλώσωμε τή νύφη,
κ' ύστερα τήν ξεμπουλώνουνε ό άδερφός, άξάδερφος τοΰ γαμπροΰ:
Μέσα 'ς τοΰτο τόν όντα
φύτρωσε τρανταφυλλιά.
Άν άνθιση κι άν καρπίση,
πέντε γιούς θάλ' άποκτήση,
5 μιά μοναχοθυγατέρα
γιά τό σΰρε, γιά τό έλα.

"Οταν τελείωση τό τραγούδι, θά πάη ό βλάμης μαζί μέ τό γαμπρό στή νύφη,
γιά νά τούς φιλήση τό χέρι. Τότε ή νύφη θά βγάλη άπό ένα σύκο ξερό, πού έχει στό
ζωνάρι της καί θά τό προσφέρη στό γαμπρό καί στό βλάμη. Βγαίνουν έπειτα άπό τήν
κάμαρη της, χορεύουν καί τραγουδούν.
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Τό τραπέζι τοΰ δείπνου1 γίνεται τή νύχτα δώδεκα ώς μία, τό γλέντι βαστάει ώς
τήν άλλη μέρα. Τραγουδούνε:

Σέ τούτ' τήν τάβλα, πού εΐμεστε, σέ τοΰτο τό τραπέζι
τόν άγγελο φιλεύομε καί τό Χριστό κερνοΰμε
καί τήν κυρά τήν Παναγιά πολύ τήν προσκυνούμε,
νά μάς χαρίση τά κλειδιά, κλειδιά τού Παραδείσου,
5 ν' άνοίξω τόν Παράδεισο νά μπω νά σεργιανίσω.

Ό γαμπρός κ' ή νύφη δέν βγαίνουν ώς τή Πέμπτη. Τήν Πέμπτη πάνε στό
πατρικό τής νύφης μέ παιδιά, μέ κοπέλλες. Τρώνε, πίνουνε. Ό γαμπρός σκύβει,
φιλάει τό χέρι τών πεθερικών (πιστρόφια).

Ή νύφη δέν έπαιρνε κτήματα ή σπίτια παρά μόνο τά ρούχα της. Ό γαμπρός
έ'δινε άγριλίκι,2.

2. Έθιμα λαϊκής λατρείας

α') Ντερβιτσάνη (άνακοίνωσις Μιχ. Μάνου)

1. Πρωτοχρονιά. Τό βράδυ της παραμονής τής Πρωτοχρονιάς όλη ή
φαμπίλια μαζεύεται γύρω στήν όμπλή (=τζάκι), πού λάμπει χαρούμενη άπ' την
άρχοντική φωτιά. Σέ λίγο φέρνουν την καλοψημένη πίττα, τ' άλλα τά φαγητά, βλο-
γάει κ' εύχετ' ό παππούς. 'Αφού φάνε καί πιούνε, τραγουδάνε:

1. Είς τήν Βήσσανην προς τό τέλος τοϋ δείπνου τοΰ γάμου γίνονται διάφοροι προπόσεις, τάς
όποιας έκεΐ λέγουν ντολιά ή ντολή, γίνονται δ' ώς έξης: Μεταξύ τών συνδαιτυμόνων καί συνήθως
άπό τό έπισημότερον τραπέζι, όπου είναι οί κουμπάροι καί οί συμπεθέροι, ό πατέρας δηλαδή καί οί
συγγενείς τής νύμφης μέ τούς γονείς τοΰ γαμβροΰ καί μερικούς άλλους καλεσμένους, όρίζεται ένας
εντολενς. Αύτός κανονίζει ποίοι συνδαιτυμόνες καί κατά ποίαν σειράν θά προπίουν, τό κανονίζει δέ
κατά τόν έξής τρόπον. Σ' εναν ύπηρέτη τοΰ γάμου δίδει ένα δίσκον μέ τρία ποτήρια κρασί καί τοΰ
λέει: Θά πας τόν δίσκο μέ τά ποτήρια στόν τάδε, μέ τήν έντολήν νά προπίη. Ό λαμβάνων τήν έντο-
λήν νά προπίη διατυπώνει τάς εύχάς του ύπέρ τών νεονύμφων μέ τό πρώτο ποτήρι, τών κουμπάρων
καί συμπεθέρων μέ τό δεύτερο ποτήρι καί ύπέρ τών άλλων καλεσμένων μέ τό τρίτο ποτήρι, κατά τόν
τρόπον πού θέλει καί τελειώνων τήν πρόποσιν λέγει είς τά όργανα νά παίξουν Ινα κομμάτι τής προ-
τιμήσεώς του. 'Εν τω μεταξύ ό υπηρέτης ξαναφέρνει τόν δίσκον είς τόν εντολέα, ό όποιος γεμίζει
πάλιν τά ποτήρια κρασί καί λέγει νά τά πάη είς τόν δείνα μέ τήν έντολήν νά προπίη κ. ο. κ., έ'ως
δτου προπίουν όλοι δσους ορίσει ό έντολεύς. Φυσικά είς τάς προπόσεις λαμβάνουν μέρος οί περισ-
σότερον ήλικιωμένοι καί έπισημότεροι τών συνδαιτυμόνων. Βλ. Α ί κ. Κ. Οικονόμου,
'Ηπειρωτικά ϊθιμα. Ό γάμος είς τήν Βήσσανην καί τά άλλα χωρία τοΰ Πωγωνίου,'Αθήναι 1950,
σ. 23-24.

2. λ. τουρκική agirlik (Ίστορ. Λεξικ. τόμ. Ά, έν 'Αθήναις 1933, σ. 189). Βλ. Ό μ. Γεωρ-
γακά, Μεσσηνιακά έθιμα, Άρχεΐον Ίδιωτ. δικαίου, ετ. Η', 1941, σ. 182. Πβ. Π. Ζέππου,
«Παλληκαριάτικον» ή «άγριλίκιον», Πελοποννησιακά, τόμ. Ε' (1962), σ. 322 - 347.
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Άϊ-Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει.

— Βασίλη, ποΰθε-ν έρχεσαι καί ποϋθε κατεβαίνεις;

— Άπο τή μάννα μ' έρχομαι καί στο σκολειό πηγαίνω
πάνω νά μάθω γράμματα, νά πώ τήν άλφα-βήτα.

5 Καί στό ραβδί του 'κούμπησε νά πη τήν άλφα-βήτα

Ένω τό τραγούδι πάει βρονταριά (βροντάει ή κάχτα τό τραγούδι = γεμίζει),
ό πιό μεγάλος τοΰ σπιτιοΰ παίρνει νά ρίξη τό άγκυλωτό πράσινο κοφτανέτσι, πού
μάσανε τά παιδιά στίς πλαγιές τών βουνών, στά μπιγκάρια, καί λέει:

Κοφτανέτσι μάζευα
στόν κοφτό τόν έρριχνα.

Κόβει ένα-ένα φύλλο κοφτανέτσι καί τό ρίχνει στή φωτιά, προφέροντας τά
ονόματα τών δικώνε «κατά τή μεγαλιά». "Αν τό κοφτανέτσι, όταν καίεται, πεταχτή
έξ' άπ' τή φωτιά, κειός πού μνημονεύεται είναι καί θά 'ναι παλληκάρι όλη τή χρονιά.
Μέ λαχτάρα περιμένει ό καθένας τό πήδημα τοΰ κοφτανετσιοΰ, γιατί μέ τό πήδημα
αύτό περιμένει νά ξεπεράση κι αύτός όλες τις δυσκολίες καί κακοτυχίες τής χρονιάς.

Τά παιδιά χαλοΰν τόν κόσμο μέ τις χαρούμενες φωνές τους «πήδησα, πήδησα,))
ένω τό τραγούδι, πού ξαναρχίζει, ξαναφέρνει κάπως τήν ήσυχία.

Τήν άλλη μέρα (άνήμερα Πρωτοχρονιάς) ολοι παν στήν έκκλησά. Βγαίνοντας
κάνουν παρέες-παρέες κι άρχίζουν τό τραγούδι καί τό γλέντι, ένω οί εύχές δίνουν
καί παίρνουν. Λένε πώς όπως φερθής κι όπως πράξης τή μέρ' αύτή, θά φέρνεσαι όλη
τή χρονιά. Γι' αύτό φέρνονται όλοι καλά. Τήν κακοτυχιά ή καλοτυχιά τής χρονιάς
τήν άποδίδουν στό ποδαρικό τοΰ πρώτου έπισκέπτη. Γι' αύτό δέν πάνε επισκέψεις
μόνοι παρά μέ συντροφιά πολλών καί μόνο σ' όσους γιορτάζουν. Συνηθίζεται μάλιστα
στόν πρώτο, πού έπισκέπτεται ένα σπίτι, νά ρίχνουν τήν κατσιούλα σκεπάζοντάς
τον μ' ένα πανί ή κρισσάρα, γιά νά φορτώσουν σ' αύτόν τις άρρώστειες καί τις κακο-
τυχίες τοΰ σπιτιοΰ. Τρομάζουν τά παιδιά νά πάνε σέ κανένα σπίτι μή τούς ρίξουν
τήν κατσιούλα. Βροντάει τό τραγούδι άπ' όλες τις μεριές.

2. Φώτα. Τά Φώτα έρχονται μέ τά μπαριάκια τους, τά γλέντια τους καί τις
χαρές τους. Οί κοπέλλες τά περιμένουν μέ λαχτάρα φορώντας τά καλά τους «γιά νά
πιάσουν μάτι στούς νιούς». Μέ τούς πρώτους ήχους τής καμπάνας τό πλήθος μα-
ζεύεται στήν κεντρική έκκλησία. Οί γυναίκες κρατοΰν στά χέρια δοχεία, γιά νά
πάρουν άγιασμένο νερό, πίνουν, βρέχουν τό κεφάλι καί κρατοΰν ένα μέρος στό κόντι-
σμα (=είκονοστάσι) γιά τις βασκανίες. Σέ λίγο ό αύλόγυρος τής έκκλησας γεμίζει
κόσμο. Τό μπαριάκι βγαίνει έξω κι άρχίζουν οί προσφορές γιά τό πάρσιμό του. Ή
φωνή τοΰ Τάλλιου άκούεται παντού: «Εξήντα οκάδες λάδι έπάησε, βοήθειά σας». Οί
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παπάδες βγαίνουν άπ' τήν εκκλησά καί μαζί το πλήθος τραυοϋν γιά το πηγάδι, όπου
γίνεται ή βάφτιση τοϋ σταυροϋ. Ό Τάλλιος φωνάζει πάλι: «Εξήντα πέντε οκάδες

ρίΓιί-ψτρ Πηήθρίίν nnryi Τη ?ν=·ιτιινέρκτ(ΐι* τ/7ιν «νδρΛίίν, πού θέληην νητ βοηθήσουν τήν

έκκλησά, συνεχίζεται. Ό διαλαλητής ξαναλέει τρεις φορές τήν τιμή, πού προσφέρανε,
κι άν δέν βγή άλλος νά τήν αύξήση, τό μπαριάκι παραδίδεται στόν τελευταίο πλειο-
δότη, πού λέγεται «κουμπάρος τού Χριστού». Οί εύχές «βοήθειά σου, κουμπάρε»
άπευθύνονται βροχή άπ' όλους.

Μπροστά τό μπαριάκι μετά τόν άγιασμό καί πίσω όλο τό πλήθος τών έορταστών
πάει τραγουδώντας στό Νταμπόρι:

Σήμερα εϊν' τά Φώτα κι ό Φωτεινός,
aüpto 'Ιωάννης κι ό Πρόδρομος.

Έκεΐ στήνεται ό μεγάλος χορός. Μπροστά οί άντρες, πίσω οί γυναίκες, οί νυ-
φάδες μέ την άσπρη τους φορεσά καί τά φλωριά στό μέτωπο καί στό στήθος καί τέλος
οί κοπέλλες άραδιασμένες κατά τή μεγαλιά, ντροπαλές καί μέ τά μάτια χαμηλωμένα.
Τρεις τέσσερις νιοι άρπάζουν κάποτε καί μέ τη βία τούς ντροπαλούς καί τούς βάζουν
στό χορό. Κι ό χορός μεγαλώνει καί ζωηρεύει καί φτάνει τρεις γύρους. Στή μέση
είναι στημένο τό μπαριάκι. Τό τραγούδι τό παίρνουν οί άντρες καί τό έπαναλαμβάνουν
οί γυναίκες. Μετά τό χορό τό μπαριάκι πηγαίνει στό σπίτι τού κουμπάρου, ένφ οί
άντρες τόν έπισκέπτονται γιά νά τόν εύχηθοΰν. Τό άπόγεμα πάντοτε μέ τό μπαριάκι
στή μέση στήνεται ό χορός πιο ζωηρός καί πιο μεγάλος:

Μπρ' άμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,

— πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —
γιά δέν άνθεΐς, γιά δέν καρπεΐς, γιά δέν κάνεις σταφύλια,

— πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —.
Θά σέ πουλήσω, άμπέλι μου, καί θά σέ παζαρέψω

■— πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —.
Γιά βάλτε νιούς νά σκάψουνε, γερόντους νά κλαδεύουν
—· πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —
5 γιά βάλτε καί τις όμορφες νά μέ κορφολογήσουν.
Τότες άνθώ, τότες καρπώ, τότε κάνω σταφύλια.

3. 'Αποκριά. Παραμονή τής άποκριάς. Τά σπίτια καπνίζουν όλα. Οί
τυρόπιττες καί τ' άλλα φαγητά έτοιμάζονται. Οί πεθερές έχουν τά «πιστρόφια», καρ-
τερούν τις νιοπαντρεμένες τους κοπέλλες, τό γαμπρό μέ τούς δικούς καί φίλους του
νά γλεντήσουν ώς τό πρωί. Πάν οί γαμπροί στις πεθερές κι αύτές τσακίζονται νά
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τούς εύχαριστήσουν. Οί νιοι καταστρώνουν τό πρόγραμμα τής αύριανής μέρας καί
τρέχουν νά συμπληρώσουν τά τσάβαλα (=ροΰχα) τους άνάλογα μέ τό ρόλο τους.

Τά παιδιά περιμένουν μέ άγωνία τό «κουνάνισμα τού αύγοΰ» κ' έλπίζουν νά τό
σκαλώσουν στά δόντια τους. Έχουν μέρες τώρα πού γυμνάζουν τό στόμα τους.

Στήν πλατεία τοΰ χωριού όλη ή παρέα τών προσωπείων ( =μασκαράδων) ξε-
κινάει τήν Τυρινή Κυριακή τό άπόγευμα νά πάη νά πάρη τή νύφη1. Σ' ένα κοντινό
σπίτι ή νύφη περιμένει τούς κρονσκους (=συμπεθερικό). Έκεΐ γίνονται όλα τά
άάέτια τοΰ γάμου. Παίρνουν τή νύφη καί βγαίνουν στήν πλατεία. Μέ ψεύτικες εύχές
ό ψευτοπαπάς στεφανώνει τό αντρόγυνο. Στή στεφάνωση πέφτουν ντουφεκιές καί
εύχονται μέ γέλια καί χαρές τούς νιόπαντρους. Μετά φέρνουν γύρα τό χωριό χορεύον-
τας καί τραγουδώντας όλα τά προσώπεια. Ξανάρχονται στήν πλατεία, πηγαίνουν
εκεί πού χύνονται οί άκαθαρσίες ένός άπόπατου, τυλίγουν έναν άνθρωπο μέ μιά
κάππα καί τρέχουν φωνάζοντας καί μοιριολογώντας. Τόν φέρνουν στήν πλατεία,
τόν μοιριολογοΰν μέ άστεΐα λόγια, τέλος κάνουν πώς τόν θάβουν. Σέ μιά στιγμή όμως
ό νεκρός σηκώνεται καί τότε ξεσπάνε σέ χαχανίσματα. "Οταν νυχτώση φειάνουν ένα

1. Έν Πολιτσάνη είς τούς μεταμφιεσμένους πλήν τών άλλων προσφέρονται πλακούντια (τη-
γανίτες μέ μέλι). Είς Δελβινάκιον ύπάρχει έθος κατά τάς άπόκρεως καί την Κυριακήν της Τυρινής
νά χορεύουν πέριξ πυρών, τάς όποιας άνάπτουν είς διαφόρους συνοικίας. Χορεύοντες άνδρες, γυναί-
κες καί παιδιά, άδουν μεταξύ πολλών άλλων καί τό πασίγνωστον:

Μώρ', Δεροπολί-ιισσα, μώρ' καημένη,
βάρ' τό φέσι σ' όμπροστά — ζηλεμένη —
καί συρέ στήν έκκλησά — μώρ' καημένη —
καί προσκύναγε κ' έμάς — ζηλεμένη —
5 γιά τ' έμάς τούς χριστιανούς — μώρ' καημένη —,
τί μας πηρεν ή Τουρκιά — μώρ' καημένη —
καί μας σφάζουν σάν τ' αρνιά — ζηλεμένη —,
σάν τ' άρνιά της Πασχαλιάς — μώρ' καημένη —,
τά κατσίκια τ' άι-Γιωργιοϋ — ζηλεμένη —,
10 τά μοσκάρια τ' άι-Βαγιός — μώρ' καημένη.

Μετά τόν χορόν έκαστος πορεύεται είς τούς συγγενείς του, όπως άσπασθή τήν χείρα των καί
ζητήση συγχώρησιν. Τό δεϊπνον διαρκεί μέχρι τοϋ μεσονυκτίου καί πέραν έξ όλων δέ τών έδεσμά-
των έξέχει τό περίφημον ήπειρωτικόν μπονρέκ (περί τούτου βλ. κατωτέρω). Περί τό τέλος τοΰ
δείπνου ό πρεσβύτερος τής οικογενείας, πάππος ή μάμμη, δένει Ιν αύγόν μέ σπάγγο ή ράμμα καί
κινεί τοΰτο πρός τά στόματα τών συνδαιτυμόνων. "Οστις δέ κατορΟώση νά άρπάση διά τοΰ στό-
ματος τό αύγόν, αύτός θά έχη καλήν τύχην (θά τοΰ πάη ούγονοι). 'Αλλά μέ τό αύγό κλειεται τό
στόμα καί μέ τό αύγό θ' άνοίξη πάλιν κατά τήν πρώτην Άνάστασιν, μόλις άκουσθή τό «Χριστός
'Ανέστη». Βλ. Κων. Μπεκιάρη, Τά άπό της Τυρινής μέχρι της Κυριακής τοΰ Θωμά έθιζό-
μενα έν Πωγωνιανή, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Δ', μέρ. Α', έν 'Αθήναις 1939, σ. 65-66.
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άχυρένιο προσώπει, τόν κατάδικο τοϋ κολασμένου καιροΰ πού πέρασε, στήνουν στήν
πλατεία δικαστήριο άπό τά προσωπεία κι άρχίζει ή μεγάλη δίκη. Ή κατηγορία λέει:
((Καταδικάζεσαι, γιατί έχοντας τή γυναίκα σου λεχώνα δέν της έδωσες 40 οκάδες
κρασί νά πιή. Καταδικάζεσαι, γιατί άφήνεις τούς κορέους νά ρουφάν τό αίμα της
φαμπίλιας μας...». Βγάζουν τήν άπόφαση νά πεθάνη μέ τη στια (=φωτιά). Τόν
άνάβουν καί καίεται, άφοΰ τόν σηκώσουν ψηλά-ψηλά πρώτα. Ό καρνάβαλος καίεται
ένώ ό κόσμος χορεύει γύρω.

Ό κόσμος σεργιανίζει τούς εικονικούς γάμους τών καρναβαλιών καί τούς
ξεκαρδιστικούς θανάτους πού σκαρώνουν. Κ' ύστερα τό τραγούδι τό συνοδεύουν οί
κωμικές κινήσεις τής σποράς τών κουκκιών καί τοΰ τριψίματος* τοΰ πιπεριοΰ άπό
τούς καλογέρους:

Πέρασ' άπ' τή λυκουνιά (=όμάς λύκων),
ειδα πό 'σπερναν κουκκιά.

— Πώς τά σπέρνουν τά κουκκιά;

—- "Ετσι, μώρ', έ'τσι τά σπέρνουν τά κουκκιά.

5 Πέρασ' άπ' τή λυκουνιά,
είδα σκάλιζαν κουκκιά.

— "Ετσι, μώρ', έτσι σκαλίζουν τά κουκκιά.

— Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι
οί μαργιόλοι καλογέροι;

10 — "Ετσι τό τρίβουν τό πιπέρι
οί μαργιόλοι καλογέροι.

Τή Σκυλοδευτέρα τά γλέντια συνεχίζονται ζωηρά, μά καθένας θυμάται τό
Χόρευε κι άπήδα
μέ τήν κοιλιά σανίδα.

Άπ' τή Σκυλοδευτέρα κ' έπειτα δέν τρώνε πιά άρτημένα φαγητά, γιατί κόβει
ό παπάς τή γλώσσα. Φτάνουν οί πίττες. Τρώνε κι άποχαιρετοΰν κατόπι τραγουδών-
τας τις τυρόπιττες:

Στό καλό τυρόπιττες,
έλάτε λαχανόπιττες.
"Ελα, Πάσκα μέ τ' αύγά,
μέ τά τρυφερά τ' άρνιά
5 καί μέ τις καλές κουλλοΰρες.

Μέ τά έθιμα τής Αποκριάς άναμειγνύονται καί δεισιδαιμονίες. Π.χ. άν φτερ-
νισθής κατά τήν διάρκειαν πού τρώνε τήν πίττα, κάποιος θά πεθάνη άπό τό σπίτι.
Άν στό τέλος, θ' αύξήση ή ζωή των. Γιά νά διώξουν τό κακό στην πρώτη περίπτωση,
σχίζουν τό ρουτί (=φοΰστα).
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4. Τοϋ Ευαγγελισμού. Τοΰ Ευαγγελισμού ολα τά παιδιά φοροΰν
κουδούνια καί γυρίζουν άπο σπίτι σέ σπίτι τραγουδώντας:

Φευγάτε φίδια
φευγάστε γουστερίτσες,
τί έρχετ' ό Βαγγέλης
νά σάς πάρη το κεφάλι
5 νά το ρίξη στο ποτάμι.

5. Τοΰ άγίου Τρύφωνος. Τ' άι-Τρύφωνα όλοι οί γεωργοί σέ μιά
μεγάλη τέντζερη βράζουν μαζί άπ' όλα τά οσπριά τους, τά στραγγίζουν, τά πάν
στήν έκκλησά γιά διάβασμα κ' έπειτα τά μοιράζουν μεταξύ τους λέγοντας: «καλό
μπερεκέτι». "Ετσι παρακαλούν το Θεο νά τούς προστατεύση κατά τοΰ σκουληκιοΰ,
πού καταστρέφει τήν παραγωγή τών οσπρίων τους. Ή μοιρασιά γίνεται στο χαγιάτι
τής εκκλησίας, όπου άνταλλάσσονται καί οί εύχές. Οί νεώτεροι χορεύουν στον αύλό-
γυρο. "Επειτα έπισκέπτονται τά χωράφια τους καί ρίχνουν άπο τά διαβασμένα όσπρια,
β') Χλομό ν (άνακοίν. Χρυσ. Γιούση, έτών 34).

Τό Μεγάλο Σάββατο όλα τά παιδιά μαζεύουν ξύλα, τά κάνουν σωρό έξ' άπό τόν
αύλόγυρο τής εκκλησίας καί στήν κορφή στό σωρό όταν βγαίνη τό Χριστός 'Ανέστη
λένε:

"Οβριγιε, σκυλόβριε,
πού 'ν' ή κόττα πό 'κλεψες;
Στό βρακί την έβαλες;
Κόττα καρκαλίστηκε
5 κι "Οβριγιος τσιλίθηκε.
γ') Πρεμετή (άνακοίν. Ίφιγ. Κ. Ντέτσικα, έτών 55).

«Ξημερώνοντας τά Χριστούγεννα φειάνομε τηγανίτες, λαγγίτες, καί τήν πρώτη
χαψά πού τρώει ή κοπέλλα τή βάλει κάτ' άπ' τό μαξιλάρι της καί ό,τι όνειρο βλέπει,
τό ξηγάει. Τά μαντεύουν μοναχές τους. Βάνουν κάποιο όνομα καί θά βγη ή όχι».

Είς τήν Πρεμετήν ώσαύτως αί χοαί καί αί θυσίαι συνηθίζονται κατά τάς κατω-
τέρω περιστάσεις: «"Αμα πεθάνη κανένας, οί συγγενείς ή οί φίλοι πού πίνουν κρασί
στό σπίτι ή άλλοΰ, πριν πιοΰν, χύνουν λίγο καί λένε "δροσά στήν ψυχή του". Ό
γαμπρός, όταν πηγαίνη νά πάρη τή νύφη, κάνουν κουρμπάνι καί σφάζουν κόκοττο
ή ντάσι (=κριάρι) στό κατώφλι νά τ' άπηδήσ' ό γαμπρός μέ τούς συμπεθέρους».
δ') Δίβρη Ριζών Δελβίνου (άνακοίν. Εύγεν. Κίτσου, έτών 69).

«Τ' άι-Βασιλειοΰ κάνομε κουλλοΰρες καθάριες καί τις άπερνοΰμε στά κέρατα τών
βοδιών. Τις παίρει ό ζευγίτης καί τις τρώει. "Αμαν έχωμε πρόβατα, πού τά φυλάει ό
μπιστικός, κάνομε τσουρέκι κ' έλιά (γιά νά καρπίσουνε τά πρόβατα) μέσα καί τά
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πάμε στον πιστικό. Ό μπιστικός μας καρτεράει μέ γάλα. Στο σακκούλι, πού βάνομε
τά τσουρέκια, ρίνομε καί φακή γιά νά γιοΰνε τ' άρνιά θηλυκά».

Πριν κλείσω το κεφάλαιον τών λατρευτικών έθίμων έκ τών διαφόρων τής βορείου
'Ηπείρου χωρίων θά προσθέσω καί όλίγα έκ τών αύτόθι άγροτικών έθίμων καί άσχο-
λιών.

Έν Δίβρη Ριζών Δελβίνου «στο σπόρο ρίνομε σύκα καί κάχτες (=καρύδια)
καί λέμε νά χιλιάση, νά κάμη καρπό πολύ τό χωράφι. Άντα θερίζωμε τραγουδούμε:
Κάτω στόν κάμπο τόν πλατύ, στό στρόγγυλο λιβάδι
θερίζ' ό Κώστας μοναχός καί βαριαναστενάζει.

— Τ' έχεις, Κώστα μ', καί φλίβεσαι καί βαριαναστενάζεις;

— Πώς τί έχω 'γώ πού φλίβομαι καί βαριαναστενάζω.

5 Βλέπω φωτιά στό σπίτι μου, παντρεύεται ή καλή μου

καί παίρνει τόν όχτρό μου
γιά τό πείσμα τό δικό μου»

(Εύγενία Κίτσου, έτών 69).

Είς τήν Σωπικήν, «πρώτη μέρα, πού πάμε γιά νά σπείρωμε, φειάνομε κουλλούρα
κατ στό σπόρο μέσα ρίνομε ένα κομμάτι γυαλί, χτένι καί κάχτες (=καρύδια). Πάμε
στό χωράφι καί σπέρομε καί λιέμε μέ διάφορο ή δουλειά μας. Τήν κουλλούρα τή σπάμε
στά κέρατα τώ βοδιώ. "Οταν σπέρωμε, κάνομε τάχα πώς μαλώνομε, γιά νά μαλώνη
τό σιτάρι (νά ξεσυνορίζεται) τό 'να μέ τ' άλλο νά μεγαλώνη. "Οταν βλέπωμε άλλον
μέ τό ζευγάρι λέμε: Καλώς κάνετε, δέ λέμε καλημέρα. Εκείνοι λένε πολλά τ' έτη.
"Οταν τελειώνωμε τό θέρο λέμε:

Τελειώσαμε τό θέρο
καί παντρέψαμε τό γέρο
καί τοΰ δώσαμε κοπέλλα.
Στρίφ' ό γέρος τήν όμπρέλλα
5 καί χαμογελά ή κοπέλλα.
'Ποκοιμήθ' ό γέρος
τό 'φυγ' ή κοπέλλα.
Ξύπνησε ό γέρος
καί τραυάει τά γένεια.

10 — Τσώπα, τσώπα γέρο,

κ' έγώ θά σοΰ τή φέρω.

(Όλγα Τσούκα, έτών 60).

Είς δέ τό χωρίον Γοραντζή τό άλώνισμα γίνεται ούτω: «Θερίζομε τά στάκυα,
τά δένομε δεματάκια, τις χεριές, τά κάνομε μεγάλα δεμάτια, τά ζαλώνομε καί τά
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κάνομε θεμωνιά. "Υστερα τά πάμε στ' άλώνι. Τ' άλώνι τ' άσκουπάμε, κόβομε τά
χόρτα, τ' άλείφομε μέ λάσπη κι άμα στέγνωση, άλωνίζομε. Βάζομε τά δεμάτια στή
σειρά καί τά δαρτίζομε, δηλ. τά χτυπάμε μέ τό δάρτη. Ό δάρτης είναι δυό ξύλα άπό
11/2 μ., τά δένομε μ' Ινα κοντό σκοινί 25 πόντους τά δυό τά άκρα τους καί μετά
κρατάμε τό ένα καί φέρει γύρα τό άλλο καί χτυπάνε καταής τό στάρι. Γίνεται έτσι
ψιλό τό άχυρο καί άνεμίζεται:

Άλωνίζομε τό στάρι
καί τό τσίκα1 τό κριθάρι.
Λέμε κι άλλα διάφορα τραγούδια))2.

Άπό τήν Κοσοβίτσα ή Πολυξένη Τσάτση μοΰ άνεκοίνωσε τά έξής διά τό κα-
λαμπόκι: «Τόν Απρίλη μήνα τό σπέρομε, μέ τή ζβάρα τό ζβαρίζομε, τό θερτή τό
σκαλίζομε, κάθε όχτώ μέρες τό ποτίζομε, τόν Αύγουστο κόβομε τήν τζιούφα. Τόν
Τρυητή μαζεύομε τά φύλλα γιά τά βόδια καί τή τζιούφα καί τά φύλλα, τέλη Τρυητή
τό μαζεύομε, τό πηγαίνομε στό σπίτι καί κάθε βράδυ μαζευόμαστε όλη ή γειτονιά,
τό ξεφυλλίζομε καί λέμε άστεϊα, παραμύθια καί τραγούδια, ψένομε κι άστάκυα καί
τρώμε. "Επειτα τό πλέκομε άρμαθιές καί τό κρεμάμε. Τό κομμένο τό τσολίζομε
(=τό χτυπάμε μέ τό ξύλο), βγάνομε τό σπειρί, τό άνεμίζομε, τό βγάζομε στόν ήλιο,
λιάζεται, τό πάμε στό μύλο, γίνεται άλεύρι, ύστερα βάζομε νερό, βράζει καί τό
ζεματάμε. Τό κάνομε κουλλούρα καί τό ρίνομε στή γάστρα, στή φωτιά».

Ε' ΜΑΝΤΙΚΗ

Τόν βορειοηπειρώτην απασχολεί πολύ ό είς τήν ξένην θάνατος συγγενούς ή φίλου,
ή έπάνοδος τοΰ ξενιτεμένου, ή άπό τούτου λήψις έπιστολής ή οιασδήποτε πληροφο-
ρίας, ό πλουτισμός ή μή τοΰ ξενιτεμένου, ή καλή ή κακή τύχη ταξιδιού ή μιάς
έπιχειρήσεως, τό γένος τοΰ παιδιοΰ πού πρόκειται νά γεννηθή, ό μέλλων γαμβρός,
τό έπάγγελμά του κττ.

Ούτω είς τό Χλομόν «όταν περνούν τά κοράκια άγοπάνω άπότά σπίτια, τό 'χομε
γιά κακό. Κάποιος θά πεθάνη3. Κι όταν λαλούν οί κουκουμάτσες (=κουκουβάγιες)4
το κεφάλι σας νά φάτε λένε οί χωριανοί.

1. τσίκα = λίγο.

2. Κατ' άνακοίνωσιν Παρασκευής Γκόγκου.

3. Ό κόραξ συνήπτετο στενώς μετά της μαντικής ύπό τών άρχαίων 'Ελλήνων καί τών Βυ-
ζαντινών. Ούτος έπίσης συνετέλει είς τήν πρόγνωσιν τοϋ καιροΰ. «Κόραξ έπιτρόχως φθεγγόμενος
καί κρούων τάς πτέρυγας... ότι χειμών έσται κατέγνω». Θεοφράστου, Περί σημείων 1, 16.
Περί τής έκ τών κοράκων μαντικής κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ α ί S. Κ ο υ κ ο υ λ έ,
Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, A', II, σ. 206 κέξ. Οί Βυζαντινοί έμαντεύοντο έκ τών κοράκων
ού μόνον περί θανάτου, άλλά καί περί έπιδρομής βαρβάρων καί λεηλασίας χωρών καί κράτους.

4. Καί ή κουκουμάτσα (γλαϋξ) πού δι' αύτής προγινώσκουν τόν καιρόν ή τόν θάνατον, έθεω-
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"Ενα πουλί που κάνει τσρρρ δυο τρεις φορές στο παραθύρι το λέμε τσαρτσάκι
ή χαροπούλι.

Τσαρτσάκι, άν έρθες γιά καλό,
νά 'ρθης καί νά ξανάρθης,
είδέ κι άν έρθες γιά κακό
νά μή ξανάρθης πάλε».

(Χρυσάνθη Γιούση, έτών 34)

Έν Πρεμετη «πολλά κοράκια, κακοκαιρία, ή χωρίζει άντρόγυνο, άμα περάσουν
δυο κοράκια πάν' άπ' τή στέγη καί φωνάζουν. Ή φωνή τής κουκουβάγιας είναι
θάνατος.

Άμα ή κόττα βγάλη φτερό, έρχετ' ό ξενιτεμένος, μουσαφίρης ή γράμμα. Άν
μπη κόττα στό σπίτι καί τινάζη τά φτερά της, μάς έρχεται μουσαφίρης. Άν κάνη
μικρό αύγό δέν είναι καλό, κάποια στενοχώρια θά γίνη. Αύτό τό σπένομε.

Άν λαλήσ' ό κόκοττος στό βασίλεμα τοΰ ήλιοΰ, χαλνάει ό καιρός ή θά σάση.

Τό στηθάμι της όρνιθας τό βάζομε στήν άκρα, στή στάχτη τής φωτιάς. Άμα
θά κλείση, θά γίνη παιδί, άμα δέν κλείση, θά γενή κορίτσι. Λαλάει ή κόττα στό
βασίλεμα καί γυρίζει πρός τ' άπό κει, κάτι θά συμβή. Τή σφάζομε γιά νά φάη τό
κεφάλι της1.

Άμα δοΰμε δυο φίδια στό δρόμο2 καί μαλώνουν κουλουριασμένα, χωρίζει άπό

ρεϊτο ύπό τών άρχαίων ιερόν πτηνόν, άλλοτε ώς αίσιος και άλλοτε ώς άπαίσιος οιωνός χαρακτηριζό-
μενον. Αΰτη ((ήσυχαϊον φϋεγγομένη έν χβιμώνι εύδίαν προσημαίνει» (Θ ε ο φ ρ. Άποσπ. ς', δ', 52),
λέγεται δέ ((γλαύκα όφθήναι διαπετομένην άπο δεξιάς τών νεών και τοις καρχησίοις έπικαθίζουσαν
διό δή και μάλιστα προσέθεντο τη γνώμη (δηλ. τοϋ Θεμιστοκλέους) και παρεακενάζοντο ναυμαχή-
σοντες» (Πλουτ άρ. Θεμιστοκλ. XII), θεωρείται δ' ώς κακός οιωνός ύπό τοΰ Ψελλοΰ. Σημειωτέον
πρός τούτοις ότι ό Λεόντιος Μαχαιράς, περιγράφων την κατά τό 1425-1426 σφαγήν
τών Κυπρίων καί την λεηλασίαν της νήσου ύπό τών Μαμελούκων, λέγει ότι τήν προειπον οί χου-
κουφαδες. Βλ. Χρονικ. 1, 668, 21, Dawkins. Βλ. καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ' άν., σ. 210.

1. Ό άρρην ή ό θήλυς δρνις, μαντικόν σημεΐον ό μέν τοΰ καιροΰ, ή δέ τοΰ κακοΰ, τοϋ θανάτου,
τοΰ καιροΰ, της ασθενείας, της έλεύσεως ξένου κτλ. ήτο καί παρ' άρχαίοις στενώς συνδεδεμένος
μετά της μαντικής (Αισχύλου, 'Επτά έπί Θήβας, 597, Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, Ήρακλεΐδαι, 730, Π λ ά τ.
Φίληβ. 67 c). Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ό ιερός Χρυσόστομος πιστοποιεί τήν παρατήρησιν,
ην έκαμνον οί σύγχρονοι του έκ της φωνής τοΰ άλέκτορος, λέγων «ϊδοις αν τόν χριστιανόν έτι άλε-
κτρυόνιτό πάν διαλελνσθαι νομίζοντα» (P. G. 62, 92). Ό 'Ιωσήφ Βρυέννιος «βέβαιοι ότι οί τοΰ ΙΕ'
αιώνος βυζαντινοί έμαντεύοντο έκ τών φωνών τών κατοικιδίων ορνίθων, τοΰθ' όπερ καί οί μεταγε-
νέστεροι Νομοκάνονες λέγουσι». Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν., σ. 212.

2. Πρόκειται περί τών ένοδίων συμβόλων.
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τή γενεά μας άντρόγυνο ή θά συμβή θάνατος. Άμα σ' άντικόψη φίδι το δρόμο σου,
είναι κακό1.

Άμα στρίξη εικόνισμα, στενοχώρια θά συμβή. Άν πέση ή εικόνα ή τό καντήλι,
είναι θάνατος. Άν ένας λερωθή μέ τό λάδι τοϋ καντηλιοΰ, θ' άρρωστήση. Άμα
στρίξη εικόνα, είναι κακό. Άν ίδρώση, είναι καλό. Ό άρρωστος θά γερέψη.

Άμα δοΰμε χασοφεγγαριά, χάν' ή Τουρκία2 καί χαιρόμαστε. Άμα χάνετ' ό
ήλιος, δέ μάς άρέσει3.

('Ιφιγένεια Κ. Ντέτσικα, έτών 55)

ΣΤ' ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Έπί τή βάσει τών «Ζητημάτων Ελληνικής Λαογραφίας» τοΰ καθηγητοΰ Γ.
Ά. Μέγα, τεΰχ. Β', συνεκεντρώθη ύφ' ημών άπό στόματος βορειοηπειρωτών προσ-
φύγων ύλικόν, άφορών καί είς τήν δημώδη ίατρικήν. Είς τό κεφάλαιον τοΰτο άντι-
προσωπεύονται πλουσίως τά χωρία Σκωριάδες Παλαιού Πωγωνίου καί ή Δίβρη
Ριζών Δελβίνου. Σημειωτέον δ' ότι είς τήν προθυμίαν τής έκ Σκωριάδων Αγγελικής
Μήλια καί τής έκ Δίβρης Εύγενίας Κίτσου οφείλεται ό πλούτος της συλλογής μου,
όσον άφορα είς τό είδος τοΰτο της λαογραφίας. Κατωτέρω δημοσιεύω τά σχετικά μέ
τάς θεραπευτικάς μεθόδους πρός άντιμετώπισιν τών διαφόρων νόσων λαϊκά ίατρο-
σόφια έκ τών μνημονευθέντων χωρίων:
α') Χωρίον Σκωριάδες (άνακοίν. Άγγελ. Μήλια, έτών 45)

— "Οντας μάς πιάνουν οί θέρμες, πάμε σ' ένα μέρος πίσω άπό τό χωριό μας,
Ζόρκοβο λέγεται, έκεΐ είναι κάτι άσπροιτιές καί δένομε μιά κλωστή τρεις φορές
μέ κόμπο καί λέμε τρεις φορές: «Έδώ νά μείνουνε οί θερμασές, κι όσο θερμαίνεται
ή ιτιά, τόσο νά θερμαθώ κ' εγώ». Ή ιτιά ποτέ δέ θερμαίνεται.

Είναι κ' ένα θερμασοχόρτι, τό χτυπάμε καί τό στουμπάμε καλά, τό κάνομε
λαπά, τό βάζομε στά δάχτυλα, βγάνουν φουσκαλήθρες, πονάει, καί δέ μάς πιάνουν
θέρμες.

— "Οταν βγάζουν τά παιδιά άνεμόροϊδο (=πρήσμα), άν προκάνωμε καί τό
ποτίσωμε ροϊδόπετσα, δέν πεθαίνει, άν όχι, δέ γλυτώνει.

1. 'Απαίσια μορφή αποδίδεται προ παντός είς τόν δφιν, όταν ούτος βαδίζη, οπότε λόγω τοϋ
ιδιαιτέρου προσέρποντος βαδίσματος του προκαλεί τόν φόβον, ώς καί τήν πρόγνωσιν κακών γεγο-
νότων. Βλ. Σοφοκλ. Αΐας 227: «φοβούμαι τό προσέρπον».

2. Περί τούτου παρά τοις Βυζαντινοις βλ. Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν., σ. 221.

3. Περί της πίστεως ταύτης κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν.,
σ. 220.
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— Τις σοΰτες1 ( = μαγουλήθρες) τις διαβάζει ό παπάς, τις σταυρώνει μέ μελάνι
καί περνούν.

— Στόν πονόματο καί άφτόπονο ρίχνομε γάλα καθαρής γυναίκας.

— Τό σαραλίκι ( =χρυσή ) τό κόβομε καί στό κεφάλι έδώ άπάνω κ' έδώ κάτω
στό χεΐλο. Στουμπάνε σκόρδο καί αλάτι καί ψένεται κείνο τό μέρος.

— Μπεσδραβίτσες (=άκροχορδόνες). Μετρούμε τ' άστρα καί βγάνουνε. Δέν
περνάνε μοναχές τους. Καμπόσοι τσί κόβουνε ή τις καίνε μέ ϊσκινα.

— Γιά τις αμυγδαλές βγάζομε βουζάνθια καί τά βράζομε. Πίνομε καί βάζομε
κι άπέξω, βράζομε καί δενδρομολόχα καί φλαμπούρι.

— Τσορίτσα (=δοθιήν). Κόβομε κρομμύδι στή μέση, τό κάνομε μιά γοΰρα,
ρίνομε λίγο σαπούνι καί λάδι, τό βράζομε, κρυώνει λίγο, τό βάζομε έκεΐ άπάνω,
ωριμάζει καί σπάει.

— Κρίθιακας. Αύτό πρέπει νά τό γαυγίση ένας πρωτότοκος τρία πρωϊά καί

λέει:

'Άμ', άμ', κρίθιακα,
σήμερα νά σέ ιδώ
κι αύριο νά μή σέ ιδώ.

Αύτός πού τό λέει νά 'ναι νηστικός2.

— "Οταν σταματάη τό ούρο, βράζομε σπυριά άπό ήλιοτύρι, τό πίνομε καί βά-
ζομε καί μιά ψείρα στό μέρος, πού θά ούρήση κανείς.

— Στήν ευκοιλιότητα βράζομε σούρβα καί πίνομε.

— Γιά τήν Ιλαρά δίνομε ξίδι.

— "Οταν πονή ή μέση, σηκώνομε τά νεφρά" στρώνομε ένα πανί μαύρο στή μέση
καί τραυοΰμε άπάνω τό δέρμα. Φειάνομε μιά κόλλα μέ σαπούνι, μέ τσίπουρο, τά
χτυπούμε μ' άσπράδι αύγοϋ καί γένεται σάν λάστιχο. Τ' άπλώνομε στό μέρος έκεΐ,
κολλάει, κάνει μιά βδομάδα νά βγη. Γερεύοντας βγαίνει.

— "Οταν σε δαγκάση σκορπίδι, προσπαθούμε νά τό σκοτώσωμε καί τό τσελί-

1. «Στό Χλομό (χω?, τοϋ Παλ. Πωγωνίου) παίρνουν μιά γίδα σούτα (=χωρ!ς κέρατα), τήν
άγκαλιάζουν τρεις φορές καί λέν: — Πάρε, σούτα, τή σούτα μου. Τή γίδα τήν πιάνουν άπό τον
μπιστικό σ' ενα άλώνι οξ' άπο τό χωριό».

2. Είς τήν Σωπικήν τό κριθαράκι τό έξορκίζουν:

"Αμο, άμο, κριθαράκι,
σήμερα σέ είδα,
αΰριο νά μή σέ ιδώ.
Άνεμος σέ ήφερε
5 άνεμος νά σέ πάρη.
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ζομε μαζί μέ φύλλα άπο γκορτσά καί λίγο βούτυρο άνάλατο καί δένομε τον πόνο.
"Οσο νά κάνωμε αύτά, βάνομε χώμα μέ νερό, λάσπη.

— Γιά τούς ρευματισμούς βράζομε σκαντζόχοιρο, τόν τρώμε κι άλειφόμαστε μέ
τό ξύγκι τοΰ άσβου καί πυρωνόμαστε στή φωτιά.

— "Αμα πέση άνθρωπος και βαρέση πολύ ή άπό δαρμό, σφάζομε γρήγορα ένα
σφαχτό κι άμέσως ζεστό τό δερμάτι τόν ντένομε στό πονεμένο μέρος κατάσαρκα, ώς
ότου βρωμίση τό δέρμα. Γερεύει. Λέμε: —- Νά σέ πιάκω νά σέ δείρω, νά σέ κάμω,
πού νά σέ ντύσουν στό δερμάτι. Τότες θά μάθης γνώμη.

— Μπουδγιάδα (=παρωνυχία). Βράζομε καφέ καί βουτάμε τρεις φορές βρα-
στός ό καφές μέσα, σκοτώνεται τό μικρόβιο καί δέν πονάει.

— Γιά τό συνάχι καπνιζόμαστε μέ καμμένη ζάχαρη.

— "Οταν κανείς τρώη καί δέν χορταίνη, έχει λεβίδες (=ταινία).

— "Οταν τρέχη αίμα, έχομε ένα δαχτυλίδι, αίματοστάση λέγεται, τό φοράει
καί σταματάει.

— Γιά τις χιονίστρες αλάτι μέ χλιαρό νερό ή μέ λεϊμόνι άλείφεις τά δάχτυλα,
β') Χωρίον Δίβρη (άνακοίν. Εύγεν. Κίτσου, έτών 69)

— "Αμα τό παίδι πρήσκεται στά λαιμά, ψένομε νεράτζι στή φωτιά, τό κόβομε
στή μέση καί τό βάνομε στό λαιμό. Γερεύει. Βάνομε καί κελήθρες άπό τά μελίσσια,
τις βράζομε καί τις βάνομε στό λαιμό. Κάνομε γιατρικό καί μέ μολόχα, πού τή βρά-
ζομε καί ύστερα τό λάδ' άπάνω, κολοκυθάκι, λινοκόκκι καί κουμουλόφυλλα.

— Άμα δούμε έναν κρυωμένο πολύ, τοΰ ρίνομε κοΰπες, τοΰ κόβομε κοΰπες κι
άμα τόν βλέπωμε πολύ άρρωστο νά πηγαίνη γιά κεϊνον τόν κόσμο, σφάζομ' ένα σφα-
χτό καί ζεστό άπό τό σφαχτό τόν φοροΰμε καί θά τόν άφήκωμε 24 ώρες. Άμα θά
μαυρίση τό δερμάτι τής προβοςτινός δέν είναι γιά ζωή. Βάζομε καί βδέλλες στά λαιμά
(τράχηλον).

— Άμα ένας έχη μορράϊγια καί κοπή, τοΰ βάνομε καπινό άπάνω νά σταμα-
τήση τό αίμα. Πρώτα βάνομε ρακή κ' έπειτα τόν καπινό.

— "Αμα καή κανένα μικρό, τ' άλείβομε μέ μελάνι καί μέ λάδι 'πό κείνο boù
τρώμε καί κοπριές άπό γελάδα κρύγιες.

— "Αμ άνοίγη ή μύτη, έχουνε δαχτυλίδια ('ματοστάση) καί περνά άμέσως.

— Γιά νά κίνηση τό ούρο πιάνουνε μιά ψείρα άπό τό κεφάλι καί τή βάνουνε
εκεί στοΰ παιδιοΰ καί κινάει τό ούρος. Καί μακεδονίσι καί μετάξι άπό μισίρι θά βρα-
στούνε, τά στραγγίζουν καί πίνουν τό ζωμί.

— Άμα καμμιά τυχαίνη νά 'χη πονόκοιλο, νά βράση ολίγο γυόσμο καί βαλανίδι
νά τό κάψωμε στή φωτιά νά τό κάμωμε σκόνη νά τό πιή. Κι όλίγη στύψη νά κάμωμε



ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΝ

95

δυο τηγανίτες νά ρίξωμε λίγη στύψη μέσα, αύτά είναι καί για τήν καρδιά. Καί κράνια
άπο τήν κρανιά είναι στρνφτικά γιά τήν καρδιά.

— Μαντραβίτσες. Άμα βγάλης μαντραβίτσες, νά φυλάξης νά διαβή κάνας
γριβοκαβαλλάρης:

Μώρε, γρίβα καβαλλάρη,
πάρε μου τις μανδραβίτσες.

Νά μή 'κούση ό γριβοκαβαλλάρης. Άμα άκούση ό γριβοκαβαλλάρης λέει: «Όσες
τρίχες έ'χει ό γρίβας, τόσες μανδραβίτσες νά βγάλης».

— Γιά τσ' άμυγδαλϊτες ζεσταίνομε πίτερα στό τηγάνι καί τά ραντίζομε καί
μέ λίγο ρακί καί τά πλακώνομε ζεστά.

— Σε βάρεσ' άγερικό λένε σ' έ'ναν πού εχει άνεμοπύρωμα.

— "Οταν πονάϊ] τ αντί, ψένομε πράσα καί τά ζέφομε στ' αύτί καί ρίνομε καί
γάλ' άπό πρωτάρα γυναίκα, κάνομε καί φυτίλι μέ κερί νά 'ναι καθαρό καί λειώνομε
τό κερί καί τό βάζομε στό πανί μέσα καί τά κάνομε φυτίλια γιά τ' αύτί.

— Γιά τόν πονόματο κάνομε γιατρικό άπό τραάάφυλλα καί βρέχομε τά μάτια.
Βράζομε καί χαμόμηλο γιά τά μάτια.

— "Αμα σε δαγκάση φίδι, σφίγγουν τό πόδι ή τό χέρι πιό πάνω άπό τό δαγκα-
μένο μέρος μέ τήν άλυσίδα, παίρουνε μιά κόττα, τήν κόττα άπό τόν κώλο της τή
βάνουνε στή δαγκωνιά. Ψοφάει ή κόττα καί παίρει τό πρήσμα, μά γερεύει ό άνθρωπος.

— "Αμα φάϊ] ό τσίμπλακας (=σάν φίδι) τόν άνθρωπο, παίρομε γκορτζά φύλλα,
τά τσολίζομε, βγαίνει τό ζουμί, πίνει τό ζουμί καί γερεύει.

— Τσερίτσα (=δοθιήν, καλόγερος). Βάζομε σύκο, μολόχα, κολοκυθάκι, λινο-
κόκκι καί περνάει.

— Στή δυσεντερίγια θά πιή ζουμό άπό κράνια, ρίγανης, ζουμό άπλυτου ντόπιου
ρυζιού καί νά κάνωμε λίγο βαλανίδι σκόνη νά τό δώσωμε νά τό πιή.

— "Oda στρίβγι τ άντερο, τόν τρίβομε καί τοΰ ρίνομε τήν κοΰπα στόν άφαλό.

— Βράζομε βρύζα, πίνομε τό ζουμό καί ψοφούν οί λεβίθρες. Λεβίθρες είναι
ή ταινία.

— Τή θερμασά τή δένομε. Μ εις δέν ξέρομε. Εϊν' άνθρωπος καθ' αύτοΰ πού ξέρει
νά τήν δέση.

— Γιά τό μάτι (χούγιασμα) νά τοΰ ρίξωμε δυό κάρβουνα άναμμένα καί νά
πιή τό νερό. Κείνη πού ξέρει καί ξεχουγιάζει λέει λόγια πού δέν τά ξέρω 'γώ. Λέει
νά τό κολυμπήσετε τό παιδί μέ τό νερό καί νά τ' άλλάξετε καί νά τοΰ ρίξετε τά φορέ-
ματα άνάποδα.

— Στά εντερικά (διάρροια) έ'χομε τά κράνια, βαλανίδι, στύψη, ρύζι καί μουτροΰ-
νες (τις ρίζες). Άπ' αύτά βγάνομε τό ζουμό γιά τούς πόνους.
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-— Γιά το σιληγισμό1 (σεληνιασμό) παίρομε τή χολή τοΰ κόρακα, θαλά τήν
άναλύσωμε στό ποτήρι νά τήν πιή. Άπό όπλο πού νά 'ναι φονεμένο νά τό πλύνουμε
καί νά τοΰ δώκουνε τό νερό νά τό πιή.

— Γιά ρεματισμονς σκαντζόχοιρος' τόν γδέρνουν, τό βράζουν μέ μιά όκά λάδι
τοΰ φαητοΰ καί τόν τρώνε. Βράζουν καί γυόσμο, καρυοφύλλι καί τσάϊ βουνίσο μιά
χεριά κι άγριάδα (τά ριζάρια) καί όλα μαζί τά πίνομε2.

— Στή στένωση (δύσπνοια) τοΰ κάνομε μαλαχτικά, χαμομήλι, βουζάντια (άντια
πού βγαίνουνε στίς βουζές. Οί βουζές βγάζουν μανοΰσα τό Μάη).

— Στό πιάσιμο τον ήλιον βάζομε ξίδι καί ρακή.

— "Αμα πονάη τό μισό κεφάλι ( =ήμικρανία), θά τοΰ ρίξωμε κοΰπες. Πίσω στά
λαιμά τόν τρίβομε μέ ρακή.

— Τή χρνσή τήν κόβουνε. Είναι γυναίκα πού τήν κόβει έδώ στό πάνω χεΐλο
καί έδώ στό κεφάλι καί γερεύει. Άμα τήν άφήκη τή χρυσή, πεθαίνει, γίνεται ντιπ
'λεεινός.

— Στήν άστράκα πίνομε ξίδι, βγαίνει καί φεύγει, έπειτ' άπό καμμιά βδο-
μάδα περάει. Μέσα στό σπίτι νά μή βράζης ούτε γάλα, ούτε φορέματα.

— "Οταν πονάη ή μέση, είναι γυναίκα καί τό μετράει3.

— Τ' άγκαθάκι στό χέρι περά μέ κατάπλασμα άπό κολοκύθι ή μολόχα.

— Τό μαγάρισμα (κακό σπυρί) δέν έχει σωτηρία, νά φυλάξη ό Θεός.

— Τόν κάλο τόν καΐμε μέ άγριοσυκιά. Καΐμε κλαρί άγριοσυκιας καί τό βάνομε
στό πόδι καί περάει.

— "Αμα έχη τό παιδί σφήνες (=κατεβασά, κήλη), πάνε σέ ξένο σύνορο νά χα-
λάσουνε έν' άλέτρι πού δουλεύουν τά βόδια καί ν' άφήση όσα λεφτά έχει εύχαρίστηση,
γιά νά μή καταριστή ό ζευγίτης, πού θά τοΰ χαλάσουν τ' άλέτρι.

1. «Στό χωρ. Χλομό παλαιού Πωγωνίου όντας πιάκη κάνα μικρό σιληγισμό (=σεληνιασμός)
ξεντυοΰμε τό παιδί μέσ' στόν τόπο έκεϊ πού τό πιάνει και καρφώνομε τρία καρφιά στόν τόπο έκεϊ.
Παίρομε τά φορέματα. Άπό κάτω άπό τό πάτωμα έχομε κατώι κι άντίκρυ άπό τά καρφιά κάνομε
μιά γοΰρα (στό χώμα τοϋ κατωιοΰ) καί Οάφτομε τά φορέματα τοΰ παιδιοΰ.

Οί μπάμπες έπαιραν έναν κόκοττο ζωντανόνε καί παν καί τό θάβουνε σέ ξένο σύνορο στό ρίζωμα
τοΰ βουνοΰ. "Οταν τρως ψωμί καί πιάκη σεισμός (της γης) βγάζομε τή χαψά άμέσως άπό τό στόμα
καί τήν κρατοϋμε. Μόλις ένας πάθη άπό σιληγισμό, τότε τό ποτίζομε άπό τή χαψά τοΰ σεισμοΰ
καί γερεύει». Άνακοίνωσις Χρυσάνθης Γιούση.

2. Έν Σωπική «στά ρεματικά παίρομε χελωνάκια, τά ψένομε στή γάστρα καί βγάζουν ζουμί,
μ' αύτό άλείφομε τόν άνθρωπο καί γερεύει».

3. Είς τήν Σωπικήν «όταν σέ πονάη ή μέση μετράνε: — Τί μετράς αύτοΰ; — Μετράω τό κρέας
τό κομμένο νά πάη στόν τόπο. Πέ καί κόπηκε, πέ καί έσμιξε (τρίς)».
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— Καρκαλάκι = κοκκύτης. Το ποτίζομε ζουμί άπο άγριοκάστανα πού τά καΐμε,
τά κάνομε σκόνη καί βγάνομε τό ζουμί. Καί γάλα άπό γομάρα μαύρη.

— Λειχήνες' με στάχτη καί μέ πάλιουρα καί μ' ενα μπουμπαλέτσι πού περβα-
τάει στήν - η - γης. Αύτό άλείφουνε τις λειχήνες.

— Γιά τις μαγουλίτες βράζουν ξυνολάπατα, γιά νά μαλακώσουνε, καί μανιτάρια.

— Γιά τα νεφρά ρίνομε σινάπι, τόν άλέθομε στό μύλο καί τό βάνομε σέ πανί
καθαρό μέ ρακή καί τό βάνομε στό κορμί.

— "Αμα πονάγ] τό δόντι, άλάτι, ρίγανη καί ρακή.

— Μονδιάδα =παρωνυχία" κρεμμύδι, σαπούνι, λάδι βράζομε στή στιά κ'
έ'πειτα τό πλακώνομε μέ τό πανί.

— Στόν πλευρίτη βάζομε βεντούζες, κούπες κι όβδέλλες. Χτυπούμε τ' άσπράδι
τ' αύγοϋ καί ρακή καί σαπούνι, τήν κάνομε κόλλα καί τυλίγομε όλο τό κορμί.

Ζ' ΟΝΟΜΑΤΑ

Έκ τού ποικίλου υλικού τής συλλογής μου άξιόλογον παρουσιάζουν διαφέρον
καί τά ονόματα, βαπτιστικά καί έπώνυμα, άτινα συνεκέντρωσα παρά βορειοηπειρω-
τών προσφύγων. Ταύτα προέρχονται έκ διαφόρων χωρίων τής βορείου 'Ηπείρου,
άλλά δέν εϊναι δυνατόν έπί τού παρόντος νά γίνη περί αύτών λεπτομερής λόγος. Ώς
παράδειγμα μόνον άναφέρω ενταύθα τά έκ τοΰ χωρίου Χλομόν.

Έκ 57 βαπτιστικών ονομάτων τοΰ έν λόγω χωρίου πλεονάζουν τ' άρχαία καί
τά βυζαντινά, ώς τά 'Αθηνά, 'Αντιγόνη, Αύγερινή, Άνδρονίκη, 'Αλεξάνδρα, 'Αφρο-
δίτη, Δανάη, Εύδοκία, Ελένη, Ειρήνη, Ελπινίκη, Ερμιόνη, 'Ιφιγένεια, Καλυψώ,
Καλλιόπη, Κλεοπάτρα, Καλλιρρόη, Νίκη, Ξανθίππη, Ούρανία, 'Ολυμπία, Πολυξένη,
Πηνελόπη, Πανωραία, Ροδαλία, Χρυσάνθη, Χρυσαυγή κττ. Έπίσης άρκετά εϊναι τά
άρχαία άνδρικά ονόματα, άτινα προφέρονται συγκοπτόμενα καί παραμορφωμένα, ώς
π.χ. Αέγιας (Άχιλλεύς), 'Αλέξης ('Αλέξανδρος), Ρίστας ('Αριστείδης), Βάδης ('Αλ-
κιβιάδης), Δήμος (Δημοσθένης), Νώντας (Επαμεινώνδας),'Ηρακλής, Νίδας (Λεω-
νίδας), Τσώνας (Ξενοφών), Σέο ('Οδυσσεύς), Φίλιππης (Φίλιππος), Ποίμης (Φιλο-
ποίμην), Χάρης (Θεοχάρης), Χαρλάκης (Χαρίλαος) κ. ά.

Έκ τών επωνύμων τοΰ αύτοΰ χωρίου έντύπωσιν προξενούν έκεΐνα, τά όποια
ένθυμίζουν τά ονόματα ηρωικών καπεταναίων καί κλεφτών τής Στερεάς Ελλάδος,
ώς τά Πάλλας, Κατσαντώνης, Ζέρβας, Χατζημήτρος, Στράτος, Ζαφείρης, Παλά-
σκας, καθώς καί τά προερχόμενα άπό έκκλησιαστικά καί πολιτικά άξιώματα παρω-
χημένων έποχών, ώς τά Κεχαγιάς, Εύγενής, Δάσκαλος, Σύγκελλος, Πριμικήρις,
Έξαρχος κ. ά.

Σημειωτέον ότι τά άνωτέρω βαπτιστικά ονόματα κατά τό πλείστον δέν άποτε-

7



98

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

λοΰν ιστορική ν συνέχειαν μέχρι τής σήμερον, άλλ' ήρχισαν νά έπανέρχωνται μέ τήν
άναγέννησιν τών γραμμάτων καί τήν σπουδήν τών άρχαίων έπί Τουρκοκρατίας καί
ιδίως κατά τούς τελευταίους προ τής έπαναστάσεως χρόνους καί μετ' αύτήν.

Η' ΤΡΟΦΑΙ

Ή ερευνά μου δέν περιωρίσθη μόνον είς τά μνημεία τοΰ λόγου καί τάς κατά
παράδοσιν πράξεις καί ενεργείας τοΰ λαού τούτου, άλλ' έπεξετάθη καί είς τόν ύλικόν
αύτοΰ βίον, όσον βεβαίως τοΰτο ήτο δυνατόν. Έάν έξητάζομεν τούς βορειοηπειρώτας
είς αύτάς τάς έστίας των έγκατεστημένους, είς αυτά τά χωρία των, τήν προσοχήν
μας θά εΐλκυε πρωτίστως ή λαϊκή αύτών κατοικία. Άλλ' έπειδή τοΰτο ήτο άνέφι-
κτον, έστρέψαμεν τήν προσοχήν μας είς τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών σχετικώς
πρός τάς τροφάς αύτών. Ένταΰθα άς μοΰ έπιτραπή ν' άναφέρω μόνον διά τις πίττες
τοΰ χωρίου Λεσινίτσας. Είς τό χωρίον τοΰτο, ώς μοΰ άνεκοίνωσεν ή Κασσιανή
Μέλλου, ή πίττα θεωρείται τό εύκολώτερον, όλιγοδαπανώτερον καί νοστιμώτερον
φαγητόν. Πίττες είναι πολλών καί διαφόρων ειδών ώς αί κατωτέρω:

α') Ζεματόπιττα. Άρμη άπό τυρί καί καλαμποκίσο άλεύρι" τό ζεματάμε, τό
βάζομε στό τεψί, άνάβομε τή στιά, άπό πάνω βάζομε τή γάστρα, βάζομε καί ξύλα
καί ψένεται. Ρίνομε καί λάδι καί αύγά καί βούτυρο, άμα έχης, μέσα.

β') Κολοκνθόπιττα. Τό κολοκύθι τό τρίβομε στόν τρίφτη (ό τρίφτης είναι άπό
πάφιλα), ρίνομε μέσα δυο σπειριά ρύζι (χοΰφτα) ή λίγο άλεύρι καλαμποκίσο, άνοί-
γομε καί πέτουρα (φύλλα) καί μαζεύομε τό κολοκύθι μέσα μέ λάδι καί τά φειάνομε
πίττα, κολοκυθόπιττα.

γ') Λαχανόψωμο ή μπατσαριά. Τρίβομε τά λάχανα ψιλά-ψιλά μέ τό μαχαίρι,
ρίνομε κι άλεύρι μπομπόττα νά τό βάνωμε στό τεψί καί τό ψένομε. Βάνομε καί λάδι.

δ') Μπουρέκι. Παίρομε μακαρόνια, τά βράζομε, άνοίγομε καί φύλλα μέ λίγο
λάδι, μέ λίγο βούτυρο καί λίγο τυρί, καί τά φειάνομε μπουρέκι.

ε') Καθαρόπιττα. Άλεύρι σιταρίσο, τό σιτάρι μέ ψιλή σήττα καί τό ρίνομε στήν
κατσαρόλα μέ λίγο νερό καί τό χτυπάμε, λίγο άλάτι. Ρίνομε λίγο λάδι καί τό βάζομε
στό τεψί καί τό ψένομε στό φοΰρο.

ζ"') Πατατόπιττα. Κόβομε τις πατάτες φτενές, κρομμύδια, λίγο μακεδονίσι,
σκόρδα, δάφνη, άλάτι, λάδι καί λίγο νερό καί τά βάζομε στή φωτιά, στό τεψί καί
ψένεται.

ζ' ) Λιπανό. Άλεύρι καλαμποκίσο, τό ζεματούνε μέ νερό κοχλαστό κι άφοΰ τό
άνακατέψουνε, τό ρίνουνε στό τεψί. Ανάβουνε φωτιά, βάζουν τή γάστρα, τό ψένουνε.
Σερβίρεται ζεστό. Παίρομε καί τυρί καί στρωνόμαστε.
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Άλλα φαγητά είναι ή μαμάτσα, τά μιρμιλόγκια, ή μουστόπιττα, το κολοκυΟό-
γαλα κ. ά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

'Επεδίωξα νά παρουσιάσω άνωτέρω άδρομερή εικόνα τής βορειοηπειρωτικής
λαογραφίας, περιορισθείς ν' άναφέρω όλίγα μόνον παραδείγματα, σχέσιν έχοντα μέ
τά μνημεία τοΰ λόγου καί τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ένεργείας τοΰ λαοΰ. ΤΗτο
δέ φυσικόν τό ένταΰθα δημοσιευόμενον άνέκδοτον ύλικόν νά μή προέρχεται έξ όλων
τών τόπων τής βορείου 'Ηπείρου, άλλ' έξ έκείνων μόνον τών χωρίων, έκ τών οποίων
οί κάτοικοι κατήλθον είς τήν Ελλάδα ώς πρόσφυγες. Τά χωρία, άτινα πλουσίως
άντιπροσωπεύονται είς τήν έρευνάν μου, ανήκουν ώς έπί τό πλείστον είς τάς περιφε-
ρείας Πωγωνίου, Δελβίνου καί Δρυϊνουπόλεως. Άλλά καί έκ Πρεμετής ίκανόν συνε-
κέντρωσα ύλικόν, καίτοι κατά τούς πληροφοριοδότας μου «στήν Πρεμετή όλοι μιλού-
σαν άρβανίτικα. Πολλοί ξέραν έλληνικά καί δέν μιλοΰσαν. Στήν έκκλησά ώς τό
«Ευλογημένη» ψάλλαν έλληνικά. Άπό τό «Ευλογημένη» κ' έπειτα άρβανίτικα».

Οί Χιμαριώται πρόσφυγες, έγκατασταθέντες εις Κέρκυραν καί εις Αθήνας, δέν
κατέστη δυνατόν νά εξετασθούν εισέτι παρ' ημών1.

Τό περισσότερον ύλικόν μας προέρχεται ιδία άπό τά χωρία τής κοιλάδος τοΰ
Αργυροκάστρου, ώς δ' είναι γνωστόν, όταν τις εισέρχεται είς τήν στενήν καί επι-
μήκη ταύτην κοιλάδα — έξ 'Ιωαννίνων προερχόμενος —, έχει άριστερά τής άμαξιτής
όδοΰ όλόκληρον σειράν έλληνικών χωρίων, τά όποια, άλλα εις χαράδρας καί άλλα
είς κλιτΰς λοφίσκων άναρριχώμενα κατ' άρχάς μέν άραιά, έπειτα δέ όλονέν πυκνό-
τερα, παρακολουθούν τόν όδοιπόρον έξαπλούμενα μέχρι τής πόλεως τοΰ Αργυροκά-
στρου.

Ποιοτικώς τά συλλεγέντα στοιχεία είναι άξιόλογα, διότι καταδεικνύουν τήν
κοινότητα τών μνημείων τοΰ λόγου, τών ηθών, τών έθίμων, τών δοξασιών καί έν
γένει τών άντιλήψεων τών βορειοηπειρωτών έν σχέσει πρός τούς νοτίους Ήπειρώτας
καί τούς άλλους "Ελληνας.

Ή γλωσσική μορφή τών λαογραφικών τούτων στοιχείων είναι άρχαϊκή καί
συντηρητική, ομοιάζει δέ πρός τά λεγόμενα «νότια» νεοελληνικά ιδιώματα, ώς εϊναι
τό ιδίωμα τής Χιμάρας καί τών διαφόρων χωρίων τών έπαρχιών Δρυϊνουπόλεως,
Δελβίνου καί Πωγωνίου. Είς τά ιδιώματα ταΰτα — όπως καί είς τά νότια ιδιώματα

1. Γλωσσικήν έξέτασιν τοϋ ιδιώματος της Χιμάρας καί άλλων βορειοηπειρωτικών χωρίων
έκαμεν ό Δίκαιος Βαγιακάκος, συντάκτες τότε τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ της 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
έπί τούτω μεταβάς είς Κέρκυραν, δαπάναις της Μπαγκείου 'Επιτροπής, τήν αύτήν έποχήν, καθ' ήν
καί ήμεϊς μετέβημεν είς Ήπειρον.
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της λοιπής Ελλάδος — ούτε τά άτονα e ( = ε καί αι) καί ο (=ο καί ω) μεταβάλ-
λονται, ούτε τά ωσαύτως άτονα ι (=ι, η, υ, ει, οι, υι) καί ου άποβάλλονται. "Οθεν,
τά έν βορείω Ήπείρω ιδιώματα είναι καθαρώτερα καί άρχαϊκώτερα τών τής νοτίου
Ηπείρου, άτινα είναι, ώς γνωστόν, βόρεια καί ήμιβόρεια.

"Αξια λόγου είναι έπίσης καί τά συνθηματικά ιδιώματα τής Ηπείρου, έξ ών
τά σώπικα, δηλαδή ή διάλεκτος τών βαγενάδων (=βαρελοποιών) τής Σωπικής είναι
βορειοηπειρωτική1.

Πρός τούτοις ή βορειοηπειρωτική λαογραφία καταδεικνύει όπόσον άκραιφνής
καί άκήρατος διετηρήθη ό Ελληνισμός παρά πάντας τούς κλύδωνας τών συμφορών
κατά τούς μακρούς αιώνας τής δουλείας. Καί είς εκείνους δ' άκόμη έκ τών βορειο-
ηπειρωτών, οί όποιοι άπέμαθον τήν μητρικήν των γλώσσαν, διετηρήθη άκμαία ή
έλληνική συνείδησις, ώς καταδεικνύουν τά ύπό τοΰ Κ. Σκενδέρη γραφόμενα: «Μετά
τόν θάνατον τοΰ άειμνήστου Παύλου Μελά», λέγει ό Κ. Σκενδέρης, «έπισυμβάντα
τόν Όκτώβριον του 1904 αί ομάδες τών μετημφιεσμένων βορειοηπειρωτών κατά τάς
άπόκρεως ήμιλλώντο ποία θά παρουσιάση τόν καλύτερον μετημφιεσμένον καί φέ-
ροντα τήν άνταρτικήν στολήν τοΰ έθνομάρτυρος τούτου, τήν οποίαν έγνώριζον άπό
τών φωτογραφιών του, αί όποΐαι έπωλοΰντο κρυφίως. Έπί τή εύκαιρία ταύτη έτρα-
γουδοΰσαν άλβανιστί τό εξής τραγούδι, τοΰ όποιου ολίγους στίχους ένθυμοΰμαι, καί
τό όποιον παρηκολουθεΐτο ύπό έγχωρίων οργάνων: Κούς έντί κούς έκαπάρη, καπετάν
Παΰλο Μελάνε /, ινα Σετίστ μποσεβάρε, καπετάν Παΰλο Μελά / κι άν 'Αθήνα άνε
έμπανε πέρ καπετάν Παΰλο Μελά / (Ποιος είδε, ποιος έγνώρισε τόν καπετάν
Παΰλο Μελά / στή Σιάτιστα τοΰ έκαμαν τόν τάφον τοΰ καπετάν Παύλου Μελα /. Ή
'Αθήνα άπ' άκρου είς άκρον κλαίει τόν καπετάν Παΰλο Μελα). Τό περίεργον είναι ότι
έτραγουδεΐτο ενώπιον τών ζαπτιέδων, έκ τών όποιων οί άλβανικής καταγωγής
στρατιώται είχον άποστηθίσει καί μετά στόμφου καί ύπερηφανείας έτραγούδουν»2.

Είς ταύτα δέον νά προστεθή καί ή κατωτέρω πληροφορία τοΰ Δημητρίου Μπε-
λιέρη, έτών 54, άγραμμάτου, καταγομένου άπό τήν Χιμάραν, όστις μοΰ είπε: «Έμεΐς
έκεϊ στή Χιμάρα όμιλοΰμε καθαρά έλληνικά, άλλά τραγουδαμε καί μοιργιολογάμε

1. Περί της συνθηματικής ταύτης γλώσσης βλ. Χ. Π α π α χ α ρ ι σ η, Τά Σώπικα ή ή
συνθηματική γλώσσα τών βαγενάδων της Βορείου 'Ηπείρου, 'Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος Ε', τεϋχ.
Α'καί Β', 'Ιωάννινα 1930, σ. 265-270. Τοϋ αύτοΰ, Προσθήκη είς τά Σώπικα, 'Ηπειρω-
τικά Χρονικά, έτος Ζ', 'Ιωάννινα 1932, σ. 213-215. Περί δέ τών έν γένει έλληνικών συνθηματικών
γλωσσών βλ. Μ α ν. 'Α. Τριανταφυλλίδη είς τόν τόμον Προσφορά είς Στίλπ. Κυρια-
κίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 661-684.

2. Κ. Σκενδέρη, Τά έν βορείω Ήπείρω άπό της Τυρινής έως τής Κυριακής της Ψη-
λαφήσεως έθιζόμενα, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Δ', μέρος Α', έν 'Αθήναις 1939, σ. 104 κέξ.
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άρβανίτικα. Ξέρομε όμως καί έλληνικά τραγούδια. Έγώ δέν ξέρω έλληνικά τραγού-
δια, ξέρω άρβανίτικα». 'Αφού δέ μοΰ άνεκοίνωσεν εν πατοιωτικώτατον άσμα διά
τον Σπυρομήλιον είς τήν άλβανικήν, κατόπιν προσέθεσε: «Ό Κωνσταντίνος Τσακά-
λης, πού 'ναι τώρα στήν Κέρκυρα, αύτός τά ξέρει». Δυστυχώς όμως ούτε τόν Τσα-
κάλην ούτε άλλους Χιμαριώτας συνηντήσαμεν μέχρι σήμερον.

Ωσαύτως ό έκ Λιμποχόβου Γ. Μαρκόπουλος, ό έκ Λαμπόβου Σπ. Δήμας καί
οί άδελφοί Τσάρου έκ Σούχας μοΰ έτραγούδησαν άλβανιστί τό παρακάτω τραγούδι:
'Εσείς, παιδιά τής βορείου 'Ηπείρου, πάρτε τ' άρματα στό χέρι /, γιατί οί μαννάδες
θέλουν λευτεριά / κ' οί άδελφές σας κλαίνε. / Τ' αδέρφια σας στή σκλαβιά / είναι
δούλοι τών 'Αλβανών καί μαρτυροΰν κτλ. Φαίνεται ότι τό τραγούδι αύτό εϊναι νεώ-
τερον, άπηχοΰν τά τελευταία γεγονότα τής βορείου 'Ηπείρου.

Αί λαογραφικαί αύται ενδείξεις ένισχύουν τήν ίστορικήν γνώμην ότι οί 'Αλβα-
νοί, έγκατασταθέντες εις τινα διαμερίσματα τής βορείου 'Ηπείρου, πολλαχοΰ έπέ-
βαλον τήν γλώσσαν των, ώστε πολλοί τών ομιλούντων σήμερον τήν άλβανικήν, ώς
έν Πρεμετη, Κορυτσά κ. ά., εϊναι Ήπειρώται "Ελληνες, άποβαλόντες τήν μητρικήν
γλώσσαν σύν τώ χρόνω, άλλ' ούδέποτε άπολέσαντες τήν έλληνικήν των συνείδησιν.
Θά ήτο δ' εύχής έ'ργον, έάν θά έμελετάτο ειδικώς ύπό έπιστήμονος, γνωρίζοντος τήν
άλβανικήν, ή γλώσσα καί ή λαογραφία τών άλβανοφώνων ελληνικών πληθυσμών τής
βορείου 'Ηπείρου, διά νά ΐδωμεν άν υπάρχουν ξένα παρ' αύτοΐς στοιχεία, όποια τά
στοιχεία ταΰτα καί πόθεν προέρχονται. Ή μελέτη δ' αύτη οφείλει νά περιλάβη όσον
τό δυνατόν περισσοτέρας πλευράς τοΰ βίου τοΰ λαοΰ, νά έξακριβώση τά χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα τών δημιουργημάτων του καί νά προχωρήση είς τήν εύρεσιν τών
γενετικών των αιτίων, τών έξελίξεων, τών έπιδράσεων, τών διασταυρώσεων καί
τών άναμείξεων τοΰ ίστορικοΰ βίου αύτών.

Ξένοι καί άσχετοι πρός τούς "Ελληνας εϊναι οί Μουσουλμάνοι — Τουρκαλβανοί
όπως λέγονται — τής βορείου 'Ηπείρου. «Ούτοι», ώς γράφει ό Δ. Εύαγγελίδης, «πα-
ρέμειναν άνεξέλικτοι, εις πρωτόγονον κοινωνικήν βαθμίδα, άγευστοι πολιτισμού καί
προόδου, ένώ οί "Ελληνες εϊναι κατά τό πλείστον άπόγονοι καί κληρονόμοι τών
άρχαίων 'Ηπειρωτών, έλάχιστοι δέ 'Αλβανοί έξελληνισθέντες»1. Είς πλείστα δέ
σημεία διαφέρει ό Τουρκαλβανός τοΰ "Ελληνος έν βορείω Ήπείρω, κυρίως όμως είς
τήν ψυχικήν αύτοΰ ίδιοσυστασίαν. Ή κοινοτική όργάνωσις, ή κατοικία, ή ένδυμασία,
τά ήθη καί έθιμα, ό τρόπος τού βίου, εϊναι έντελώς ιδιαιτέρου καί μάλλον έξειλιγμέ-
νου τύπου είς τούς "Ελληνας, ή δέ διανοητικότης, ή πρός τήν παιδείαν άγάπη, τό

1. Δ. Ευαγγελίδου, ενθ' άν., σ. 80.
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έμπορικόν "νεύμα, ή επαγγελματική τεχνική δεξιότης, ή εξαιρετική φιλοπατρία
είναι ιδιότητες τών 'Ελλήνων.

Παρά ταΰτα ή παλαιότερον ύπό 'Ιταλών ύποστηριχθεΐσα διά πολιτικούς μάλλον
ή επιστημονικούς λόγους γνωστή θεωρία ήθελε τούς έν Ήπείρω ευρισκομένους σή-
μερον Έλληνας 'Αλβανούς έξελληνισμένους1. 'Αλλά τοΰτο δέν άξίζει τόν κόπον νά
συζητηθή, διότι ποία δύναμις θά έξελλήνιζεν αύτούς, άφοΰ κατά τήν Οεωρίαν ταύτην
δέν ύπήρχον έκεϊ "Ελληνες ή αν ύπήρχον θά ήσαν πάντως έλάχιστοι; Είναι δέ γνωστή
ή συντητηρικότης τών 'Αλβανών, ώστε νά είναι έντελώς άπίθανον ότι ολίγοι "Ελληνες
έπέδρασαν τοσούτον έπί πλειόνων 'Αλβανών2. "Επειτα, πώς κατεστράφη ό άρχαϊος
έλληνικός πυρήν3 έν βορείω Ήπείρω καί κατόπιν ό βυζαντινός; Ό Ελληνισμός τής
χώρας ταύτης ενισχυθείς κατά τήν βυζαντινήν περίοδον κατώρθωσε νά συγκρατηθή
καί ν' άντιδράση κατά τών επιδρομών, διατηρήσας έκτος τής έθνικής συνειδήσεως
καί αύτήν τήν γλώσσαν, ήτις ένταΰθα έξειλίχθη θαυμασίως, έκφράσασα τόσον καλ-
λιτεχνικώς τήν πίστιν, τούς πόθους καί τά βάσανα τοΰ βορειοηπειρωτικού λαού, είς
τά δημοτικά του τραγούδια, τά παραμύθια, τάς παροιμίας, τά αινίγματα, τά ποικίλα
έθιμα καί τήν τέχνην αύτοΰ. Διότι τά τραγούδια, ώς καί τά άλλα λαογραφικά στοι-
χεία, τών όποιων παραδείγματα άνεφέραμεν, δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθούν άπο-
κύημα λαού έπήλυδος, όστις προσέλαβε ξένην γλώσσαν καί καλλιεργήσας αύτήν τήν
έκαμεν άμέσως όργανον τής ύψηλοτέρας ψυχικής συγκινήσεως, άλλά είναι προϊόντα
λαοΰ, όστις παρέλαβε τήν γλώσσαν ώς γεραράν κληρονομίαν, τήν οποίαν έπεξειργά-
σθη, ζυμωθείς μετ' αύτής καί διαπλάσας αύτήν έπί τών χειλέων του έπί όλοκλήρους
αιώνας, ώστε ν' άποβή τόσον δημιουργική καί έκφραστική. Τήν δ' άρχήν τών πλεί-
στων έκ τών συνηθειών καί δοξασιών τών βορειοηπειρωτών δυνάμεθα νά άνεύρωμεν
έν τω άρχαίω έλληνικώ κόσμω καί νά παρακολουθήσωμεν τήν διατήρησιν αύτών
κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους.

Τοιουτοτρόπως ό λαός τής βορείου Ηπείρου, παραλλήλως πρός τό ιστορικόν
του μεγαλεΐον, προσθέτει είς τό ένεργητικόν του καί τόν πλούσιον λα'ίκόν πολιτισμόν
του4, συνεχιζόμενον άπό τούς άρχαίους καί τούς βυζαντινούς χρόνους. Καίτοι δέ δέν

1. Ό γεωγράφος De Gubernatis δι à φανταστικών εθνολογικών χαρτών σκοπίμως
παρέστησε τήν "Ηπειρον ώς έντελώς Άλβανικήν (Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ, ένθ' άν., σ. 59).

2. Δ. Εύαγγελίδου, ένθ' άν., σ. 58-59.

3. Βλ. K.J. Β e 1 Ο c h, Ή έθνικότης τών άρχαίων 'Ηπειρωτών, μετάφρασις μετά σημειώ-
σεων ύπό Νικ. Κ. Παπαδοπούλου, άνάτυπον έκτης «'Ηπειρωτικής 'Εστίας» έτ. Β',
τεϋχ. 9, σ. 3-12, 'Ιωάννινα 1953 καί Δημ. Εύαγγελίδου, Οί άρχαιοι κάτοικοι τής 'Ηπεί-
ρου, 'Αθήναι 1947.

4. «Ή Ήπειρος είναι άπό τά πλουσιώτερα λαογραφικά κέντρα τοΰ Έλληνισμοΰ. Τόν πλοΰτο
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έ'χει έρευνηθή εισέτι πλήρως ό λαογραφικός θησαυρός τοϋ τόπου τούτου, όμως έξ
όσων ήδυνήθην νά συγκεντρώσω λαογραφικών ένδείξεων, δύναμαι νά πιστεύω ότι
τά βορειοηπειρωτικά λαογραφικά μνημεία παραδίδονται άφθονα καί άρχαϊκά, όπως
έδείχθη έν τή μετά χείρας μελέτη, φανερώνοντα τό έπί αιώνας άδιάσπαστον τοΰ
ελληνικού βίου.

RÉSUMÉ

Du Folklore de Γ Épire du Nord

par Dem. Β. Oeconomidis

L'auteur présente à grands traits une image du folklore de l'Epire du
Nord sur la base de données recueillies par lui-même, en 1951 à Jannina,
parmi des réfugiés originaires de cette région, à travers leur littérature
orale, et les actes et les pratiques populaires.

Les données se réfèrent en particulier aux chansons populaires de tout
genre, aux devinettes, aux contes, aux coutumes matrimoniales, au culte
populaire, à la divination, à la médecine populaire, aux noms, et à la nutri-
tion (habitudes alimentaires).

τών τραγουδιών της τον άντιλαμβάνεται κανείς κι άπό τις ποιητικές συλλογές, οχι μόνον τις ηπει-
ρωτικές, άλλά καί τις γενικές, όπου πλουσιοπάροχα άντιπροσωπεύονται τά τραγούδια της Ηπεί-
ρου». Μέλπως Μερλιέ, Ή μουσική λαογραφία στήν 'Ελλάδα, Δοκίμιο, ['Αθήναι] 1935, σ. 45.


