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Ε'.

εκθεσισ λαογραφικησ αποστολησ εισ αετον

ξηρομερου Αιτωλοακαρνανίας

(25 - 27 νοεμβριου 1967)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Τό χωρίον 'Αετός τού νομού Αιτωλοακαρνανίας, εκτισμένον άμφιθεατρικώς
επί βραχώδους καί ανωμάλου εδάφους, κείται επί ύψομ. 260, εις τους πρόποδας
τής άνατολικής πλευράς τού όρους Μπούμιστον, θεωρείται δέ ότι κατέχει τήν
θέσιν τής άρχαίας άκαρνανικής πόλεως Μητρόπολις1.

Είκ. 1. Τό μοιρολόγημα.

Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, 920 κατά τήν άπογρ. τοΰ 1951, άσχολοΰνται είς
τήν κτηνοτροφίαν καί τήν γεωργίαν, κυρίως δέ εις τήν καπνοκαλλιέργειαν.

Ή άποστολή μου ενταύθα άπό 25 έως 27 Νοεμβρίου 1967 εγένετο πρός

1 Κατά δημώδη παράδοσιν ή ονομασία τοΰ χωρίου οφείλεται είς τό όμώνυμον
ΰρνεον. Κατά τήν ϋεμελίωσιν τοΰ χωρίου είς διαφορετικήν τής σημερινής τοποΟεσίαν
λέγεται ότι ένεφανίσθη αετός, ό όποιος ήρπασε τά σύνεργα τών οικοδόμων καί τά μετέ-
φερεν έκεΐ δπου σήμερον κείται τό χωρίον. (Βλ. έν Αίτωλοακαρνανική καί Εύρυτανική
'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Α' (1964), σ. 242).



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΑΕΤΟΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 345

κινηματογράφησιν τοπικών έθιμων κατά τήν τελετήν τεσσαρακονθημέρου μνημο-
σύνου 1 ε'ις νέον εύρόντα τον θάνατον έκ πτώσεως κεραυνού.

Έκινηματογραφήθησαν πρός τούτο: Ή άποψις τοΰ χωρίου' ή έκκίνησις
τών συγγενών τοΰ αποβιώσαντος εκ τής πατρικής του οικίας καί ή μετάβασις εις
τήν έκκλησίαν διά τήν τέλεσιν τοΰ μνημοσύνου" ή έκεΐθεν ομαδική μετάβασις τών
γυναικών πρός τό νεκροταφεΐον' ό θρήνος (μοιρολόγι) επί τοΰ τάφου' ή προσφορά
ποτού, φαγητού, άρτου καί γλυκύσματος εις τάς μοιρολογούσας" τέλος ή μετά
κοπετών καί θρήνων άποχώρησις έκ τοΰ νεκροταφείου.

Είκ. 2. Προσφορά φαγητοΰ (βακαλάου) κατά τήν διάρκειαν τοΰ μοιρολογήματος.

Προσέτι ήχογραφήθη τό μοιρολόγι, διαρκείας πλέον τής μιάς ώρας, κατε-
γράφη δέ καί ύλη σχετική πρός τήν τελευτήν '.

Έκ τής τελευταίας άναφέρομεν τά εξής :

I. Ή συμμετοχή τοΰ χωρίου εις τό πένθος τής οικογενείας έξ ης ό νεκρός
παρετηρήθη καθολική. «Τα δυστυχήματα στά χωριά γίνονται συντρομητικά», μοΰ
έλέχθη παρά γραίας (χφ., σ. 3).

II. Έπί τεσσαράκοντα ήμέρας άπό τοΰ θανάτου 1 προσκομίζουν οί συγγε-

1 ΙΙερί τής ιδιαιτέρας σημασίας τοΰ μνημοσύνου τούτου εις τόν λαόν βλ. Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Ό άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζανιινοίς καί νεωτέροις "Ελλησι. 'Εν
'Αθήναις 1939, σ. 17 κ. έξ.

2 Τό χφ. έκ σελ. 26, κατετέθη εις τό Κ. Λ. ύπ' άριθμ. είσ. 3208. Αί κινηματο-
γραφηθείσαι σκηναί κατεγράφησαν ύπό τόν άριθμ. 59 τοΰ βιβλ. είσαγ. κινημ. ταινιών,
ή δ' ήχογράφησις κατεχωρίσθη ύπ' άριθμ. είσαγ. μουσ. 14941, άριθμ. ταιν. 1112.
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νεΐς καί φίλοι παρηγοριές, ήτοι φαγητόν και άλλα είδη, εις τήν πενθούσαν οϊκίαν
και τά τρώνε μέ τους πικραμμένονς* (χφ., σ. 6).

III. Μετά τύ μνημόσυνον εις τήν εκκλησίαν, γίνεται μετάβασις είς τό
νεκροταφεΐον μόνον τών γυναικών, άπαγορευομένης τής παρουσίας άνδρών. Αύται
επάνω εΐς τό κουλού ρ , ήτοι τόν τάφον, άνάπτουν κηρία, είτα δ' άρχίζουν
τό μοιρολόγημα (εϊκ. 1) ώς καί κατά τήν κηδείαν. «'Αρχίζει πρώτα ή μάννα
ή ή άδερφή ή μιά πρωτοΟειά ή ή γυναίκα του. Μετά άλλη, μετά οί άποξε-
νώτερες. "Ολες οί γυναίκες. 'Αρχίζει μιά και οί άλλες τήνε βοηθάνε. Κάθε μιά
μοιρολογά άναλόγως τόν πόνο της. Θά μοιργιολογήσης πρώτα τό νεκρό, θά τόνε
χαιρετήοης και μετά κλαις τό δικό σου . . . Τά μοιργιολόγια τά ξέρομε καί τά
συνοδεύομε μέ τόν πόνο μας, βάζομε καί άπό τόν πόνο μας. Σάν τά τραγούδια
είναι καί αύτά. Τά φτειάνομε μοναχές μας»3. (Χφ., σ. 4-5, 8).

IV. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μοιρολογήματος προσφέρεται, ώς ελέχθη,
ποτόν, άρτος, κρέας ή άλίπαστος βακαλάος τηγανιτός καί γλύκυσμα1 (εϊκ. 2).
'Ακολούθως παρατίθεται γεύμα εις τήν οϊκίαν τής πενθούσης οικογενείας, εις δέ
τήν τράπεζαν παρακάθηνται άνδρες καί γυναίκες, έθιμον τό οποίον ένθυμίζει
τούς τάφους τοΰ 'Ομήρου '.

RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à Aétos Xiromérou
du département d'Étolo-acarnanie (25 - 27 novembre 1967)

par Georges Ekatérinidis

L'auteur a filmé du 25 au 27 novembre 1967 dans le village d'Aétos

1 Ή περίοδος αύτη άποτελεί τύν κατ' εξοχήν χρόνον τοϋ πένθους (Βλ. Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, ένθ'άν., σ. 26 - 27).

2 Είς τήν συνήί)ειαν ταύτην συνεχίζεται προφανώς τό περίδειπνον τών αρχαίων
(Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. σύμμ. 1", σ. 343 -344). 'Αλλαχοϋ κατά τάς τρεις πριότας
ημέρας παρατίθεται δεΐπνον είς τήν οϊκίαν τοΰ άποθανόντος είς συγγενείς καί φίλους,
επειδή δ' άπαγορεύεται νά άνάπτεται πΰρ έν αΰτη, έκαστος τών δαιτυμόνων προσκο-
μίζει φαγητόν. (Αύτόθι, σ. 342).

3 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Ό θρήνος τοΰ νεκροΰ έν 'Ελλάδι. Έπ. Κ. Α., τόμ.
18/19 (1965/66), σ. 13 κ. έξ. Του αύτοϋ, Ή λαϊκή ορολογία τοΰ έλληνικοΰ δημοτικού
τραγουδιοΰ. Ένθ' άν., τόμ. 20/21 (1967/68), σ. 135.

4 Πρόκειται περί συνήθειας άρχαίας ήδη καί βυζαντινής. (Βλ. Φ. Κουκουλ.έ, Βυζαντι-
νών νεκρικά έθιμα. ΕΕΒΣ τ. 16 (1940), σ. 63 (= Τοΰ αύ τ ο ΰ, Β. Β. II., Δ'., 1951, σ. 209).

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 344.
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(canton de Xiroméro du département d'Etolo-acarnanie) les manifesta-
tions qui ont lieu sur le tombeau et dans la maison d'une personne morte,
le quarantième jour après sa mort.

Il est à noter qu'au cours de ces manifestations toutes les femmes
de la commune participent au deuil de la famille du défunt. À noter
aussi les lamentations funèbres (mirologues) des femmes sur la tombe
(voir fig. ι) et l'offre de repas, de gateau et de boisson à ces femmes
pendant qu'elles chantent les mirologues (voir fig. 2). Ensuite le retour
à la maison de la famille du défunt et le banquet auquel sont invités
les femmes aussi bien que les hommes.

L'auteur souligne la continuité historique de ces contumes depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, à travers l'époque médiéval.

ΣΤ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
(7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 1 ΣΕΠΤ. 1967)

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

Κατόπιν τής ύπ' αριθμ. 56427/26.7.67 έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών μετέβην επί 25 ημέρας, άπό 7 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου
1967, εις χωρία βορείως τής πόλεως τής Κοζάνης πρός συγκέντρωσιν πληροφο-
ριών περί τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού.

Πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου κατά τό δυνατόν καλύτερον ειργάσθην
μόνον ε'ις δύο χωρία, ήτοι τήν Έ ρ μ α κ ι ù ν (πρώην Φραγκότσι ή Φραγκότζ')
καί τήν Κ α ρ δ ι ù ν (πρώην Τρέμπενο), τά όποια υπάγονται εις τήν έπαρχίαν
Εορδαίας (τέως Καϊλαρίων) καί άποτελοΰν ιδίας κοινότητας, τό μέν πρώτον μέ
πληθυσμόν 1 592, τό δέ δεύτερον 692 κατοίκων, γηγενών.

Ή Έ ρ μ α κ ι à κείται έπί τοΰ όρους Βερμίου είναι δ' ό τελευταίος
σταθμός κατά τήν άνοδον πρός τήν κορυφήν τοΰ όρους έκ τής δυτικής πλευράς

1 Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1961.

3 Περί τοΰ ονόματος γλιοσσικώς βλ. Άντ ων. Κεραμοπονλλον, "Η 'Αρχαία ιστορία
τών 'Εβραίων. Ή Αίγυπτος καί οί Βλάχοι. (Δημοσιεύματα τής "Εταιρείας Μακεδόνικων
Σπουδών, 7). Θεσσαλονίκη 1952, σ. 14.


