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ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

"Ηλιε μου, γιατ' άργησες νά βγής
κι αργείς νά βασιλέψης (δις)
αχ ! κι αργείς νά βασιλέψης,
μαϋρα μάτια νά διάλεξης.
Μήπως με τ' αστρα μάλωσες,
μήπως με τό φεγγάρι,
μήπως με τό φεγγάρι,
Χάϊδα) μου, ποιος &ά σε πάρη 1 ;

'Αριθμ. 4.- Ή «άμοιρη» είναι χορός μιμικός, σταυρωτός. Οί χορευταί χο-
ρεύουν εις κύκλον, πιασμένοι άπό τά χέρια.

Εις ωρισμένον σημείον τοϋ χορού σταματούν, κτυπούν τό πρόσωπον και
τούς μηρούς των, εκφωνούν θρηνητικά επιφωνήματα είς κωμικόν τόνον καί κατό-
πιν συνεχίζουν τόν χορόν. ΤραγουδεΙ ένας κορυφαίος τραγουδιστής καί επαναλαμ-
βάνουν έν χορφ οί άλλοι.

Ή μελωδία άνήκει εϊς τόν τρόπον τοΰ do (do = fa) μέ τονικήν Lab2 = fa2,

Γ

άντίστοιχον τοΰ πλαγίου Δ' ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Τό α
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1 ΚΑ, άρ. είσ. μουσ. 13111 (άρ. ταιν. 964 A3) ήχογρ. είς τό χωρίον "Αγιος Λέων.



ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΝ 267

μέρος τής μελωδίας καλύπτει εΐς 4 μέτρα καί εΐς ρυθμόν '/β, έναν στίχον δεκα-
πεντασύλλαβον. Τούτο τραγουδεΐ ό κορυφαίος καί επαναλαμβάνει ή ομάς. Τό β
μέρος καλύπτει επίσης εΐς 4 μέτρα έ'να δεκαπεντασύλλαβον στίχον δ όποιος επανα-
λαμβάνεται άπό τήν ομάδα·

Ή έκτασις τής μελωδίας είναι μιας έκτης1.

Παντρεύτηκα, ή άμοιρη2, μ' ενα παλληκαράκι (δις)

κάθε πρωΐ, ή άμοιρη, κάθε πρωΐ μ' έφόρτωνε

κάθε πρωΐ μ' εφόρτωνε ενα κοιλό κριθάρι

ατό μύλο νά τό κουβαλώ (τρις)

νά πάω νά τ άλέσω (ατό μύλο νά τ' άλέσω).

Βρίσκω τό μύλο κάρβαλο (—κλειστό)

και τά κλειδιά παρμένα.

Νά κι άντρας μου, τήν άμοιρη,

νά κι άντρας μου, πού έρχόντανε

μ ένα μαχαίρι μαύρο,

νά μου τό βάλη στήν καρδιά

νά βγάλη μαύρο αίμα.

Άριθμ. 5- Τό μοιρολόγι «Τίνος άμπέλια χλίβονται»3, είναι χαρακτηρι-
στικών τοΰ τρόπου μέ τόν όποιον μοιρολογούν τούς νεκρούς εΐς τήν Ζάκυνθον. Ή
μελοιδία ανήκει εΐς τρόπον καί τονικότητα τοΰ Ré (ré = do), άντίστοιχον τοΰ Α '
ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής καί εις τόν ρυθμόν τών β/„.
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1 Κ. Α., άρ. 2958, σ. 239, άρ. είσ. μουσ. 13.117 (ταιν. 965 A3). Τραγ.: Γ. Μπάστας καί
ομάς άνδρών έκ του χωρίου "Αγιος Λέων.

2 "Ο τραγουδιστής είπε : τήν άμοιρη.

8 Κ. Λ., άρ. 2958, σ. 135-139, άρ. είσ. μουσ. 13003 (ταιν. 952 Α6). Μοιρολογεί ή
Μαγδαληνή Καψάσκη, εκ τοΰ χωρίου Παντοκράτωρ.
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Το α' μέρος καλύπιιει εΐς 4 μέτρα μέ τά επιφωνήματα μαζί έν ήμίστιχον
όκτασύλλαβον- τό β' μέρος μέ τό τσάκισμα ενός πεντασυλλάβου (επιφώνημα καί
παρεμβολή λέξεως) καλύπτει έπίσης εις 4 μέτρα ε'να επτασύλλαβον στίχον, δηλαδή
ή μελωδία καλύπτει έν όλο) έ'να δεκαπεντασύλλαβον μέ τό σχετικόν τσάκισμα.

Τίνονς αμπέλια χλίβουνται, — ώχον χλίβοννται,
τίνους σταφίδες κλαϊν(ε) 1
ώ! τίνους άποκεράμιδα, — άποκεράμιδα
τώρ' έναι το φαρμάκι.

ώ! καί λένε που ειν αφέντης (σον), — ώ λεβέντη μου,
καί δέν φαίνεται (να "λθ')

ώ! τάχα καί μήν αρρώστησε, — ώ λεβέντη μου,
τάχα μήν έθερμάθ(η)

ώ! τάχα καί μήν απέθανε, — μήν απέθανε

καί δέν φαίνεται (να 'λθ')

όλα πώς θά τά καταδεχτής, ώ λεβέντη μου,

ταχιά τά παγωμένα, — ώχ τά χαμηλά προσκέφαλα,

προσκέφαλα καί τά κακοστρωμένα

ώχ, το έμπα σου ήτανε χρυσό, ■— ώ λεβέντη μου,

τό έβγα σ ασημένιο,

ώχ, τά δυό σου χέρια τά χρυσά, — ώ λεβέντη μου.
μελίσσι φορτωμένα κλπ.

résumé

Mission musicale dans l'île de Zakynthos (Zante)
du 5 août au 3 septembre 1965.

par St- Caracassis

Durant sa mission ci-dessus mentionnée, l'auteur a opéré des enre-
gistrements sur bandes de magnetophone à la ville de Zakynthos et aux
villages: Keri, Lithakia, Pantocrator, Exochora, Mariés et Ano et Mésses

1 Ai έντός παρενθέσεως λέξεις καί φωνήεντα δέν ακούονται ευκρινώς ένεκα τών λυγμών
τής μοιρολογιστρίας.
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Volimes. Il a enregistré 320 chansons et danses populaires, ainsi que de la
musique populaire urbaine, comme des sérénades, des barcarolles, des
romances etc. d'une à quatre voix avec accompagnement des guitares et
mandolines. Ces dernières mélodies sont écrites par des compositeurs
connus sur les modèles de la musique occidentale.

Il est à noter qu'on ne rencontre point des mélodies appartenant
à des échelles chromatiques, ni des chansons au rythme libre (ad libitum)
comme on en trouve en Grèce continentale, p. ex chansons dites de la
«table» (cléphtiques etc.).

Les «arekia» sont des distiques populaires comme les mantinades de
Crète, chantées a Cappela par 4-6 chanteurs et de 3 à 4 voix (ténor, bary-
ton et basse) et présentent un intérêt particulier d'harmonisation populaire
improvisée.

Les chansons populaires enregistrées comprennent des moirologues
(chants funèbres), qui sont encore en usage dans l'île, des chansons acriti-
ques, des ballades, des chansons de culte, d'amour, des distiques etc.

Les danses populaires sont: le Syrtos, le Calamatianos, qui sont
panhélleniques, et les danses locaux : Zakynthinôs, Stavrotôs, Levantinikos
etc. et aussi le Yarghitos ού danse dite de Thésée.

Comme instruments populaires on ne trouve aujourd'hui que les
«tambourloniacara», composés d'un journa (niacaro) et d'un petit tambour
joué avec deux petites verges, ainsi que la floyera (pipeau des bergers).

De ces enregistrements nous publions cinq chansons.

La 1ère (p. 263) est une chanson locale dans le mode de do, équiva-
lent au 4ème ton plagal de la musique ecclésiastique Byzantine. La mélo-
die correspond en dix mesures de 3/4 à un vers de 15 syllabes, avec répé-
tition du second hémistiche de 7 syllabes.

La 2ème (p. 264) est une ancienne ballade très connue.

Le mode est en fa, équivalent au 3ème mode Byzantin et de la
gamme de Fa Mi de la musique occidentale. La tonalité est de mi2 tran-
sportée au fa2. La mélodie est en deux motifs (A + B) de quatre mésures
de 4/8 chaque et correspond : le motif A a un octosyllabe et le Β à 7
syllabes. L'ambitus est d'une sixte.

La 3ème (p. 265) est une chanson d'amour dans la même tonalité

1 de l'italien orechio=oreille.
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que la précédente et dans le rythme de la danse de Calamatianôs (7/8). La
mélodie correspond en 4 mesures a un vers de 15 syllabes (motif A)
et à un vers de 7 syllabes avec «tsakisma» de 8 syllabes (le motif B).
Chaque partie est chantée d'abord par une seule voix et puis répétée par
le groupe qni improvise en même temps la seconde voix.

La 4ème (p. 266) est une chanson comique. La mélodie est dans la
tonalité de fa (lab2 = fa2) et dans le mode de do (do = fa), équivalent au
4ème mode plagal Byzantin (do = fa), et correspond en 4 mésurcs de 7/8
a un vers de 15 syllabes. L'bambitus est d'une sixte.

La sème (p. 267) est un moirologue (chant funèbre). La mélodie est
en ré équivalente au 1er mode Byzantin. La 1ère partie en 4 mésures de
6/8 correspond à un demi vers de 8 syllabes et la 2ème à 7 syllabes
avec répétition, en guise d'exlamation, de 5 syllabes. Toute la mélodie cor-
respond ainsi à un vers de 15 + 5 syllabes.



II. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966

A'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΤΣΑΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
(14 ΙΟΥΛ- - 4 ΑΥΓ. 1966)

υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. οικονομιδου

Πρός συμπλήρωσιν τής εις τήν περιοχήν τοΰ Κεντρικοΰ Ζαγορίου Ηπείρου
λαογραφικής μου έρεύνης, γενομένης τό θέρος τοΰ 1963 \ άπεστάλην ύπό τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών ε'ις τ« χωρία τής αύτής περιοχής Μονοδένδριον καί Βίτααν,
ένθα είργάσθην επί 20ήμερον από τής 14ης 'Ιουλίου μέχρι τής 4ης Αυγούστου
1966 (αριθ. άποφ. 54067/15.8.1966).

Τό Μονοδένδριον ή "Ανω Μαχαλάς, άπέχον 39 χιλιόμ. άπό τά 'Ιωάννινα,
κείται κατά τό βόρειον άκρον τοΰ Ζαγορίου παρά τόν παραπόταμον τοΰ 'Αώου
Βοϊδομάτην έπί τής κλιτύος ύψιόματος 1 100 περίπου μ., είναι δέ έστραμμένον

Είκ. 1. "Αποψις Μονοδενδριου.

πρός Νότον. Παρ' αύτό κείται πετρώδης λόφος, ΜπρΤνος καλούμενος, έπί τής κο-
ρυφής τοΰ οποίου ευρίσκεται τό παρεκκλήσιον τών Αγίων "Αποστόλων.

1 Βλ. σχετικήν μου εκθεσιν έν Έπετηρ. τοΰ Λαογραφ. 'Αρχ., τόμ. 15 καί 16 (1962/63),
έν 'Αθήναις 1964, σ. 321 - 337.
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Τό έν λόγω χωρίον αναφέρεται τό πρώτον τό έτος 1412, ήτοι πρό τής κατα-
κτήσεως τής 'Ηπείρου ύπό τών Τούρκων, συμφώνως πρός έπιγραφήν τού ναού
τής Μονής τής 'Αγίας Παρασκευής, κειμένης παρά τήν ονομαστήν χαράδραν τοΰ
Βίκου1· Πρό τοΰ ναού τής έν λόγω Μονής αριστερά τώ είσερχομένω ύπάρχει
ατραπός, έστρωμένη πολλαχοΰ διά δοκών, κάτωθεν τής οποίας χαίνει ή ώς άνω
χαράδρα. Τήν άτραπόν ταύτην άκολουθών τις έρχεται είς εύρέα σπήλαια, «σπιτά-
κια» καλούμενα, είς τά όποια κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν κατέφευγον οί κάτοικοι
τών παρακειμένων χωρίων έν καιρώ επιδρομών 'Αλβανών, Τούρκων ή και
ληστών.

Νοτιοδυτικώς τοΰ Μονοδενδρίου κείνται τά χωρία "Ανω καί Κάτω Βίτσα ή
Μεσώς καί Κάτω Μαχαλάς, πού άπετέλουν μετ' αύτοΰ μίαν κατ' αρχάς κοινότητα,
Βεζίτσαν καί κατόπιν Βεΐτσαν καί Βίτσες καλουμένην. Βραδύτερον, αύξηθέντος τοΰ
πληθυσμού, ή μία αύτη κοινότης διηρέθη εις τρεις, εκάστου χωρίου ή μαχαλά άπο-
τελέσαντος 'ιδίαν κοινότητα. "Εκτοτε δέ, πιθανώς κατά τόν 17ον αι., ό μέν Άνω
Μαχαλάς ώνομάσθη Μονοδένδρι οί δέ άλλοι Βίτσα.

Άρχαιοτέρα εκκλησία τοΰ Μονοδενδρίου είναι ό Άγιος Μηνάς, τής δέ
Βίτσης ή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (τοΰ 14ου αί.) καί ό τοΰ Αγίου Νικολάου.
Οί ναοί οΰτοι κοσμούνται διά τοιχογραφιών έξαιρέτου βυζαντινής τέχνης. Εις τό
χωρίον Βίτσα άνήκει καί ή Μονή τοΰ Προφήτου Ήλιού επί δεσπόζοντος τής πε-
ριοχής ύψώματος.

Τό Μονοδένδριον μέχρι τοΰ 1910, ώς επληροφορήθην παρά τών κατοίκων,
είχε περί τάς 190 οικίας. Έκ τούτων σήμερον μόνον 90 διατηρούνται έν καλή
καταστάσει, αί δέ άλλαι είναι έγκαταλελειμμέναι καί κατεστραμμέναι έν ολιρ ή έν
μέρει. Οί κάτοικοι τού χωρίου τό έτος 1928 άνήρχοντο εις 223, τό δέ 1961 εις 104.
Αντιστοίχως ε'ις Βίτσαν κατά τό 1928 ήσαν 374 καί 183 κατά τό 1961.

Εις τάς μικράς κατά τό πλείστον κοιλάδας τής περιοχής, σχηματιζομένας με-
ταξύ τών βουνών, και εις τάς κλιτΰς τών ορέων καλλιεργούνται ολίγα δημη-
τριακά2, τά οποία δέν έπαρκοΰν ού'τε διά τήν έντοπίαν κατανάλωσιν. Οι κάτοικοι
άποζούν κυρίως έκ τής κτηνοτροφίας, άσκουμένης ώς οίκοσίτου άπό τούς έντοπίους
καί όμαδικώς άπό τούς Σαρακατσάνους. Οί νομάδες ούτοι, οί όποιοι άρχικώς ήσαν
«μπιστικοί» (βοσκοί) εΐς μεγάλους κτηνοτρόφους, άφοΰ άπέκτησαν ιδικά των ποί-
μνια, ήγόρασαν οικίας εΐς τά ώς άνω χωρία ή έκτισαν νέας ήδη άπό τοΰ 1937,

1 Έν τή επιγραφή ταύτη λέγεται ότι ό έν λόγω ναός έκτίσόη έπί τής βασιλείας δε-
σπότου Καρόλου τού δουκός έν έτει 6.920 άπό κτίσεως κόσμου.

' Οί «βραοτερες φάκες·» τού Μονοδενδρίου είναι όνομασταί είς τήν Ήπειρον.
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δτε έγκατεστάθησαν μονίμως ενταύθα1. Τής παλαιοτέρας νομαδικής των ζωής δεί-
γμα είναι 7 καλύβαι των διατηρούμεναι εισέτι έν καλή καταστάσει εις Άνω
Βίτσαν.

Τά έν λόγω χωρία καθημερινώς έπικοινωνούν δι' αύτοκινήτου μέ τά 'Ιωάν-
νινα καί τήν Κόνιτσαν. Οί κάτοικοι γενικώς διακρίνονται διά τον υπερήφανον

ΕΙκ. 2. "Αποψις Βίτσας.

χαρακτήρα των, to άνήσυχον καί άποταμιευτικόν των πνεύμα καί τά φιλόξενα
αυτών αισθήματα, άτινα έμποιοϋν ζωηράν έντύπωσιν είς τούς ξένους.

Έκ Μονοδενδρίου καί Βίτσης ε'ίχομεν μέχρι τούδε τρεις μόνον έν χειρογρά-
φοις συλλογάς λαογραφικής ύλης. Ή πρώτη, ή καί σπουδαιοτέρα, γενομένη είς
Βίτσαν υπό Δημ. Σάρρου κατά τό 1888-1892, φέρει τόν τίτλον : «'Ηπείρου δημο-
τικάποικίλα 1893», είναι σχήματος 4ου, σύγκειται έκ 381 σελίδων καί απόκειται εις
τό Κέντρον Έρεύνης τού Ιστορικού Λεξικού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, υπ' αριθ.
18 ( = Κέντρ. Έρεύν. τής Έλλην. Λαογρ., πρώην Λαογραφ. Άρχ. τής Άκαδ.
'Αθηνών, άρ. είσαγ· χ/φ. 36)2. Αί έτεραι δύο συλλογαί, προερχόμεναι έκ Μονο-

1 Είς Μονοδένδριον είναι έγκατεστημέναι αί Σαρακατσάνικοι οΐκογένειαι τών Λαδιαίων,
Μπαλατοαίων καί Ραφταίων, είς δέ τήν Βίτσαν αί οΐκογένειαι τών Λαδιαίων, Λοντααραίων, Μπα-
λατοαίων, Μυριοναίων καί Χαριααίων.

' 'Εν τή άξιολόγφ ταύτη συλλογή περιλαμβάνονται ασματα 117 (κυρίως κλέφτικα καί
ληστρικά), αποσπάσματα ασμάτων 13, δίστιχα 8, παιδικά άσμάτια 9, παραδόσεις 9, αινίγματα
26, 1 παραμύθι, ευτράπελοι τίνες διηγήσεις, παιριπαίγματα χωρίων, παροιμίαι καί παροι-

18
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δενδρίου καί κατατεθειμένοι εΐς τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας
(πρώην Λαογραφικόν Άρχεΐον) τής Ακαδημίας Αθηνών, είναι αί εξής: 1) Άρ.
χφ. 2266 (Σάββα Θεοδώρου, «Παραδόσεις Χριστουγεννιάτικες», Μονοδένδρι
Ζαγορίου 1951, σχ. 8ον, σελ. 19)1. 2) Άρ. χφ. 2296 ('Ανδρέα Θεμελή, «Λαο-
γραφικόν ΰλικόν έκ τής κοινότητος Μονοδενδρίου Ζαγορίου καί γενικώς έκ τοΰ
Ζαγορίου καί Ηπείρου» 1959, σχ· 4ον, σελ. 75)2. Έπίσης είναι γνωστά εις ημάς
καί τινα σχετικά δημοσιεύματα, αναφερόμενα εΐς τήν λαογραφίαν τών έν λόγω
χωρίων3.

Είναι ευνόητον ότι έκ τών χειρογράφων συλλογών καί δημοσιευμάτα>ν τού-
των δέν είναι δυνατόν νά σχηματίση τις πληρη γνώσιν τοΰ έν γένει λαϊκοΰ πολι-
τισμού καί τοΰ κατά παράδοσιν βίου τών χωρίων τούτων. "Ας σημειωί)ή π.χ. ότι
μέχρι τούδε έκ τής περιοχής ταύτης ούδεμίαν ε'ίχομεν ήχογράφησιν μουσικής δη-
μώδους ςίσματος ή άλλου τινός λαογραφικού στοιχείου. "Οθεν, πρός πλήρωσιν

μιώδεις έκφράσεις, έπφδαί, ευφυολογήματα, παρηχήσεις, λογοπαίγνια, καθαρογλωσσήματα,
εύχαί, άραί, όνειρα καί εξηγήσεις αυτών, γλώσσα νηπίων, ονόματα φυτών, ζφων, λεξιλόγιον
μετά γλωσσικών παρατηρήσεων και ειδήσεις περί δεισιδαιμόνων δοξασιών καί δημώδους ια-
τρικής. Είς τό λεξιλόγιον περιέχεται καί ποικίλον λαογραφικόν ύλικόν έκ στίχων ασμάτων,
διστίχων, παροιμιών, ύβρεων, άπειλών, άρών, εΰχών καί έθίμων.

1 Περιέχει 8 παραδόσεις περί Καλικαντζάρων, εθιμά τινα καί δεισιδαίμονας δοξασίας.

2 Περιέχει ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας μετά τίνων ασμάτων, τοπωνύμια, ειδήσεις
σχετικάς μέ τόν γάμον, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας, παιδικά άσμάτια, άσματα 3, εύχάς, άράς,
έκτενές λεξιλόγιον, παραμύθια 2, παρωνύμια, ευτραπέλους διηγήσεις, έγγραφα τού 19ο,, αί. καί
παροιμίας. "Ας σημειωθη ότι αί παροιμίαι δέν είναι 308, ώς ό συλλογεύς άναφέρει, αλλά πολύ
όλιγώτεραι, διότι μεταξύ αύτών παρεμβάλλονται ήριθμημέναι δοξασίαι καί έτέρα άντί παροι-
μιών λαογραφική υλη.

8 1. Πέτρος Γιαννακός, Οί βλάχοι στά βουνά τά Ζαγορίσια. Ήπειρ. 'Εστία, έτ. 3, 'Ιωάν-
νινα 1954, σ. 693-697.

2. Δημ. Σ. Δάνος, Στού Βίκου τή χαράδρα, 'Αθήναι 1961.

3. C. Höeg, Les Saracatsans, τόμ. Ι-ΙΙ, Paris-Copenhague 1925-1926, ένθα καί πα-
λαιοτέρα βιβλιογραφία.

4. Georges Β. Kavadias, Pasteurs-nomades méditerranéens. Les Saracatsans de
Grèce, Paris 1965. (Collections Sciences Humaines Appliquées).

5. α) Δ. M. Σάρρος, Λείψανα τής λατρείας του Λίνου καί Άδιόνιδος έν Ήπείρφ. Δελτ. τής
Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. τής Ελλ., τόμ. Ε', έν'Αθήναις 1900, σ. 347-351. β) Τοπωνυμι-
κόν Βίτσης καί Μονοδενδρίου τοΰ Ζαγορίου. Ήπειρ. Χρον., έτ. 12, 1937, σ. 190-204.

6. Β. Κ. Σκαφιδάς, Οί Σαρακατσαναΐοι. Ήπειρ. Εστία, έτ. 4, 1955, σ. 782-792, 892-900
1004-1010, 1101-1107, έτ. 5, 1956, σ. 56-62, 151-157, 276-279, 356-362, 458-465, 564-570.

7. 'Αγγελική Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ.. Α' καί Β', 'Αθήναι 1957.
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υπάρχοντος κενού επεδίωξα νά συλλέξω ένταύθα καί έρευνήσαι ποικίλον ύλικόν, τό
όποιον κατέγραψα εις 323 σελίδας, σχήματος 8ου μεγάλου, καί κατέθηκα έν χειρο-
γράφου εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών ύπ' αΰξ. άριθ. 30141.

Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει ασματα 77, παραδόσεις 65, παροιμίας 82, 1
παραμύθι, ολίγας άράς καί εύχάς καί ποικίλας ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, έπί-
πλων και σκευών, κυνηγετικού, αλιευτικού καί μελισσοκομικού βίου, κοινωνικής
οργανώσεως, γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνιυν δοξασιών, μαντικής,
αστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας, μουσικής, μουσι-
κών οργάνων καί χορών. Πρός τούτοις έγένετο ήχογράφησις τής μουσικής 57
άσμάτων καί χορών έπί 6 ταινιών μαγνητοφώνου, τύπου Butoba, καί έλήφθησαν
υπέρ τάς 30 φωτογραφίαι λαογραφικών άντικειμένων καί πληροφορητών μου.

Έκ τού υλικού βίου τού λαοΰ τοπικήν εδιομορφίαν παρουσιάζει ή λαϊκή
κατοικία, ήτις είναι πλατυμετώπου μορφής, σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
καί ώς έπί τό πλείστον διώροφος. Έν Μονοδενδρίω υπάρχει καί ή τριώροφος οικία
τής οικογενείας Τσάντη. Καί έδώ, όπως εις τά άλλα χωρία τοΰ Ζαγορίου2, αί οίκίαι
περιβάλλονται μέ υψηλούς τοίχους και είναι έκτισμέναι έπί τή βάσει κανονικού
ρυμοτομικού σχεδίου. Ούτως «ή όξώπορτα τής αυλής άπαγορεύεται νά βγή όξω
άπό τή ρυμοτομική γραμμή». (Χ/φον, άρ. 3014, σ. 184). "Ολοι «οί δρόμαι είναι
σιρωμένοι μέ πλάκες. Στό κέντρο καί κατά μήκος τοΰ δρόμου είναι τό γκαλντερίμι
(σοκάκι γκαλντερίμ') μέ μαύρες πλάκες καί διαζώματα μέ άσπρες σέ κανονικές
αποστάσεις, πού υπερέχουν άπό τό έπίπεδο τού γκαλντεριμιού, γιά νά μπορούν νά
βαδίζουν τά ζώα, πού είναι καλλιγωμένα». (Χ/φον, σ. 184). Εις τάς παλαιοτέρας
οικίας «οί τοίχοι είναι χτισμένοι χωρίς συνδετική ούσία. Καί άντί γιά τό σημερινό
σινάζ είχαν ξύλα μαδέρια σέ όλο τό μήκος τοΰ τοίχου». (Χ/φον σ. 184, 185). Έν
Μονοδενδρίω «κάθε σπίτι ξεχωρίζει άπό τ' άλλο» (χ/φον, σ. 195) ώς πρός τό

1 'Επιθυμώ καί άπό τής θέσεως ταύτης, όπως εκφράσω της θερμάς μου εύχαριστίας
πρός τούς κ. Βασίλειον 'Αναστασιάδην, Νομάρχην 'Ιωαννίνων, Σπυρίδωνα Κατσαδήμαν, δή-
μαρχον 'Ιωαννίνων έκ Μονοδενδριου, Βασίλειον Παπαγεωργίου, ίδιοκτήιην τού ταξιδιωτικού
έν Ίωαννίνοις Πρακτορείου «Ή Δωδώνη', Σάββαν Θεοδώρου, δημοδιδάσκαλον, Εύρυ-
μέδ. Ρίζον καί Εύθαλίαν Βάλλα έκ Μονοδενδριου, Χρ. Σάρρον, Χρ. Παπαρρούσην, Ίππο-
λύτην Σάρρου, Ίππολύτην Κεφάλα καί 'Αλεξάνδραν Ζωίδου έκ Βίτσης, ώς καί πάντας τούς
πληροφορητάς μοιι, οΐτινες μετά προθυμίας συνέβαλον είς τήν έπιτυχίαν τής λαογραφικής μου
έρεύνης.

2 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 15 καί 16 (1962/63), έν 'Αθήναις
1964, σ. 326-29.
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σχήμα, τό μήκος καί πλάτος τής ούλης, τών δωματίων καί τήν ύπαρξιν μαγαζιού
(είδους αποθήκης) κ. ά., ενώ εις τό χωρίον Σουδενά είναι σχεδόν ομοίου τύπου.
Έν Μονοδενδρίω καί Βίτση επίσης «τά νταβάνια τής σάλας καί τοΰ μαντζάτου
τοΰ 'ισογείου καί τοΰ δευτέρου πατώματος ήταν τις περισσότερες φορές διακοσμη-
μένα μέ διάφορα σχέδια πολύχρωμα. Στό κέντρο ύπήρχαν ώραΐες ροζέτες, κύκλοι,
τρίγωνα, πολύγωνα κ.ά. Σέ πολλά σπίτια οί τοίχοι τών μαντζάτων είναι ζωγρα-
φισμένοι μέ νερομπογιές». (Χ/φον, σ. 200).

'Εντός τών οικιών άξιόλογον διαφέρον παρουσιάζουν τά ποικίλα οικιακά
σκεύη, τά όποια συγκεντρούμενα θά ήδύναντο νά πληρώσουν 2-3 μεγάλας αιθού-
σας λαογραφικού μουσείου, ώς είναι π.χ. τό αμπάρι, ή ποντινα, τά καρδάρια, τά
βαένια, ή ντρουμπολίτσα, τό ντρονμπονλόξνλο, ή φ'ταελα, ή γκιονμα, τό γκιονμι, ο
μαστραπάς, τό λαένι, τό τσ'κάλ', τό σουρα'ι, τό λαδερό, τά καζάνια, ή πλάκα, ο καρ-
βελάς, το καδί, ό μασ'άς, ή αρκλα, ή πινακωτή, τό κλεΐσμα, τό σκαφίδ , ή ξΰατραι
ή γαϊδάρα, ό κλίτσος, τά κακάβια, ο φεγγίτ'ς, ή μπινιότα, τό άρβάλι, τό σνί, ο ντα-
βάς, τό τεψί, τό τσιγγέλ', ό σονκλος, τό ρόμπολο, ή γαβά&α, τό σαχάνι, τό σάΐ'ί, ή
λίμπα, ή λιγκέρα, τά μπρικολίενα κ ά. (Χ/φον, σ. 112-116)·

Άπό τούς βίους τοΰ λαού ό κυνηγετικός ήτ° παλαιότερον λίαν έντονος είς
τήν περί τήν χαράδραν τοΰ Βίκου περιοχήν· Χαρακτηριστικοί είναι οί τρόποι κυ-
νηγίου τής πέρδικος. Ό έν Μονοδενδρίω Βασίλειος Στύλος, έτών 80, διηγείται τά
εξής: «Έγώ πριν τό 1910 ειχα μπαϊράκι (περδικοπάνι) άπό τόν πατέρα μου κ'έκυ-
νηγοΰσα τις πέρδικες. Τς έπαιρν' ό διάολος τον πατέρα. Δεν έμενε ποδάρι άπό
δαύτες. Τό μπαϊράκι ήταν πανί μέ ζα>γραφισμένες πέρδικες. "Οταν πήγαινες στό
μέρος πού κελαϊδοΰσαν, πριν νά φέξη, μέ τό μπαϊράκι άνοιγμένο, όταν τό 'βλεπαν
αύτές, σταματούσανε, σαστίζανε καί τότες προχωρώντας μέ αύτό μαζεύονταν αυτές
καί πρόσεχαν τό παννί. Άπό μιά τρύπα τοΰ πανιού περνούσε ή κάνη τοΰ τουφε-
κιού, άπό μιά άλλη τρύπα μικρότερη έβλεπες και σκόπευες. Δέν έπρεπε ή πέρδικα
νά ΐδή τά χέρια ή τά μάτια τοΰ κυνηγού. "Οταν ήταν μαζεμένες πολύ κοντά, σκό-
τωνες άρκετές». (Χ/φον, σ· 16-17). Άλλος τρόπος κυνηγίου αύτών είναι «τό στή-
σιμο πλακών», ώς και τό «στήσιμο κλουβιού μέ θηλυκιά πέρδικα μέσα σέ χαμό-
κλαδα». Άλλοτε πάλιν «τις πιάναμε, άφοΰ τς ρίχναμε άλεύρι βρεγμένο στό κρασί».
(Χ/φον, σ. 17, 18).

Οί ώς άνω τρόποι κυνηγίου τής πέρδικος είναι, φαίνεται, πολύ παλαιών
χρόνων. Ό Φ. Ί. Κουκουλές γράφει τά εξής: «Οί (βυζαντινοί) συγγραφείς συχνά
όμιλοΰσι περί παγίδων, δι' ών συνελαμβάνοντο τά πτηνά, χωρίς νά μάς διασαφη-
νίζωσιν, ώς επί τό πλείστον, τί είδους ήσαν αί παγίδες αύται. Πάντως είς ταύτας
καταλεκτέα ή έντος κλωβών παρά τά λίνα ή τά ΐξόβεργα τοποθέτησις πτηνών, τά
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όποια προσείλκυον τά σύννομα δια τοΰ άσματος των, ώς καί αί ίξόβεργαι» 1. Κατά
δέ τόν Άνατόλιον «συνελάμβανον ευχερώς πέρδικας, ρίπτοντες εις αυτάς άλευρον
βεβρεγμένον μέ οΐνον»2. Καί «τό κυνήγι λαγών, κουναβιών κ.α. μέ καρτέρι»
(χ/φον, σ. 19-20) αναφέρεται ήδη από τού 12ου αί3·

Έκ τοΰ μελισσοκομικού βίου σημαντικόν είναι τό πλήθος τών λέξεων, έκ
τών οποίων άρκεταί είναι άρχαιοπινεΐς (χ/φον, σ. 93-100).

Έρχόμεθα εις τήν έξέτασιν στοιχείων τινών τοΰ πνευματικού βίου τοϋ λαοΰ.
Έκ τών συλλεχθέντων ασμάτων διεπίστωσα ότι ολίγα πλέον ακριτικά διατηροΰνται
εις τήν λαϊκήν μνήμην, ένφ άρκεταί παραλογαί αδονται ακόμη. Όταν ή διασκέ-
δασις γίνεται χωρίς μουσικά ό'ργανα, τότε τραγουδούν παλαιότερα τραγούδια. Ή
μελωδία είς τάς περιπτώσεις aUrâç άντιπροσωπεύει γνησίως τήν παράδοσιν τοΰ
δημοτικοΰ τραγουδιού. 'Αντιθέτως, όταν λαμβάνουν μέρος δργανοπαικται, ακούον-
ται περισσότερον νεώτερα ασματα. Ή μουσική τών οργάνων, όπως μοΰ έλεγον οι
γεροντότεροι, δέν είναι πάντοτε «ή παλαιική», διότι κάποτε οί δργανοπαϊκται προσ-
θέτουν καί προσωπικά στοιχεία εις τάς έκτελέσεις τών δημωδών μελωδιών, ιδία
τών «οργανικών». Οί βιολιτζήδες έπηρεάζονται συνήθως άπό τήν μουσικήν τών
αστικών κέντρων καί τού ραδιοφώνου·

Τά μουσικά ό'ργανα τών επαγγελματιών οργανοπαικτών είναι : κλαρίνο, βιολί,
λ,αβοντο καί νταϊρες (ντέφι). Οι ποιμένες παίζουν κυρίως τζαμάραν καί τζοράν.
Τό τελευταΐον τούτο όργανον «είναι κοντύτερο άπό τή τζαμάρα». Οί βιολιτζήδες
μετά τών μουσικών των οργάνων λέγονται «τα όργανα», ώς είς τήν φράσιν : «έρ-
θαν τά όργανα» ή «έρθαν τά'ργανα». Ή ομάς αύτών λέγεται «ζνα βιολιά». Έκ-
τος άπό τόν «κλαριτζή», ημπορούν καί οί άλλοι νά τραγουδούν, αν είναι καλλί-
φωνοι. Έν Μονοδενδρίφ μέχρι τοΰ 1940 ύπήρχον πολλοί βιολιτζήδες. Σήμερον
ουδείς έντόπιος άσκεΐ τό έπάγγελμα τού δργανοπαίκτου. Εις τάς πανηγύρεις καί
τούς γάμους βιολιτζήδες έρχονται ενταύθα άπό άλλα χωρία τοΰ Ζαγορίου, τήν
Βίτσαν, τά Σουδενά καί τό Τσερβάρ' (Έλαφότοπον). Έκ τών βιολιτζήδων τών
Ζαγοροχωρίων οί Δημ. Γκάγκας, Γρηγόρ. Καψάλης, Τάσος Χαλκιάς, Κώστας
Χαρισιάδης παίζουν κλαρίνον, οί Δημ. Γκανάς, Κωνστ. Καψάλης, Πολυχρ. Χαλ-
κιάς βιολί, οί Φώτ. Χαλκιάς, Γεώργ· Τράκης, Σπυρ. Καψάλης λαβοΰτον, ό Γεώργ.
Τράκης κιθάραν, οί δέ Μάρκος Μιχαήλ καί Χρ· Καψάλης ή Ζούλης νταϊρέν.

'Αλλ' ας έπανέλθωμεν είς τά ασματα. Τά γαμήλια τραγούδια είναι πολλά

1 Φ. Ί. Κονκονλέ, Βυζαντ. βίος καί πολιτιαμός, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1952, σ. 400-401.

2 Ένθ' όν., σ. 405.

3 Ένθ' άν., σ. 410.
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καί ποικίλα. Κατά τούς γάμους αδονται καί πολλά παλαιά έρωτικά. "Αλλοτε τρα-
γουδούν ά'νευ συνοδείας μουσικών οργάνων καί άλλοτε τή συνοδεία τούτων. Οί
αδοντες είναι τό μεν έκ τών παρακαθημένων εις τήν γαμήλιον τράπεζαν, τό δέ έκ
τών οργανοπαικτών. Κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Λαζάρου αδονται τά κυρίως
*λαζαρικά» μετά τών επαινετικών διά τά διάφορα μέλη τής οικογενείας (χ/φον>
σ. 216- 237). Τά ασματα αύιά έχουν πολλήν ομοιότητα μέ ανάλογα έξ άλλων πε-
ριοχών τής 'Ηπείρου, όπως π.χ· δύναται τις νά διαπίστωση έκ προχείρου άντιβο-
λής τών κειμένων τού χειρογράφου μου πρός τά δημοσιευθέντα υπό Κ. Διαμάντη1'
Είς τήν Βίτσαν περισσότερον, είς τό Μονοδένδριον όλιγώτερον, αδονται άκόμη
σήμερον πολλά «κλέφτικα» καί «ληστρικά». Φαίνεται ότι τούτο συνηθίζετο έντονώ-
τερον κατά τό παρελθόν, διό καί ό Δ. Σάρρος είς τήν άνωτέρω κατά τό 1888 "
1892 γενομένην λαογραφικήν συλλογήν του έκ τών 117 καταγραφέντων ύπ'αύτοΰ
ασμάτων τά περισσότερα είναι «κλέφτικα» καί «ληστρικά».

Τά ύπ' εμού ήχογραφηθέντα άσματα είναι κυρίως γαμήλια, κλέφτικα, έρωτι-
κά, παιδικά καί «οργανικά». Μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν άναφέρω ότι έπέτυχον νά
συναντήσω εις Βίτσαν συγκρότημα οργανοπαικτών κατά τόν έκεΐ τελεσθέντα γά-
μον τοΰ Νικολάου Καραγιώργου μετά τής Σωτηρούλας Λίντα (24 'Ιουλίου 1966)
καί κατέγραψα εΐς ταινίας μαγνητοφώνου αρκετά γαμήλια καί χορευτικά τραγούδια-
Είναι έτι άξιον σημειώσεοος ότι τό έν λόγω συγκρότημα άπηρτίζετο άπό τούς άδελ-
φούς Καψάλη, έκ τών όποίιον ό Γεώργιος καί ό Γρηγόριος έπαιζαν κλαρίνο, ό
Κωνσταντίνος βιολί, ό Σπυρίδων λαβούτο καί ό Χρίστος ντέφι.

Έκ τών χορών κυριώτερος είναι ό τσάμικος, τόν όποιον σύρει ό πρώτος έκ
τών χορευτών. Οί άλλοι σχεδόν παραμένουν έπί τόπου βηματίζοντες. Πολλάκις ό
πρώτος παραγγέλλει εις τά όργανα νά παίξουν τό τραγούδι τής άρεσκείας τον. Ού-
τος συγκεντρώνει όλων τών παρισταμένων τήν προσοχήν. Γνωρίζων άπό τής παι-
δικής του ηλικίας τόν χορόν, ευθύς συλλαμβάνει τόν ρυθμόν τών μουσικών οργά-
νων. Αί κινήσεις, τά πατήματα καί τά στριφογυρίσματά του διακρίνονται διά τήν
άνεσιν, τό άνεπιτήδευτον καί τήν ποικιλίαν. «Τήν διαδοχικήν ροήν τών κινήσεων,
έγραφεν ό άκαδημαϊκός Κ. Ρωμαίος, δέν διακόπτει ούδέ τό ελάχιστον έμπόδιον,
συστολή, προσπάίίεια επιδεικτική ή υποψία αύτοθαυμασμοΰ. Καί τότε μέ τήν αύ-
ξανομένην ζωηρότητα ό χορευτής γεμίζει τό στήθος μέ παλλόμενον μένος καί εν-
θουσιάζεται. Είναι ώς νά έπεσεν εις τούς κόλπους άλλης ζθ)ής, τής πρωταρχικής
εκείνης ένστιγματικής ζωής, πού ένεργεϊ μέ θαυμασίαν απλότητα καί επιτυχίαν·

1 Κ. Διαμάντη, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου σιή Νησίστα τών Τζουμέρκων, Αιξωνή, ετ.
Α' - Β', 'Αθήναι 1950/51, σ. 137 - 143.
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Τόν ένθουσιασμόν του τούτον θά συμμερισθή καί ό έμπειρος θεατής, πού ακίνη-
τος θά έκτελή σιωπηρώς μέσα του τόν αυτόν χορόν καί θά τόν αισθάνεται. Άλλη
κατανόησις δέν υπάρχει» 1.

Καί αί γυναίκες χορεύουν θαυμάσια τσάμικο. Έκ τών τραγουδιών, πού
αύται προτιμούν, είναι ή Βασιλαρχόντισσα, ή Τριανταφυλλ ά, ή Γράβα, ή Φράσα, δ
Σαμαντάκας, δ Κωνσταντής (άκριτικόν), ό Γρίβας, τά Σάλωνα, τό Μπεράτι, ό
Λιούλιος, ό 'Αϊτός, τό Πάπιγγο, ο Κατσαντώνης κ.ά. Ό Ζαγορήσιος χορός είναι
καί αυτός τσάμικος, άλλα διαφέρει τού κυρίως τσάμικου εις τά πατήματα και τάς
κινήσεις τών χορευτών. "Αλλος χορός είναι ό συρτός μέ τά τραγούδια : "Ενα νερό>
κυρά Βαγγελιώ, "Εχε γειά, καημένε κόσμε, "Επεσ άπ τό δέντρο, κερά Γιο'ίργαινα,
Πάμε στό λόγγο γιά ξύλα κ.ά. Ό Αρβανίτικος χορός χορεύεται άπό τούς τσάμηδες,
συνηθίζεται δέ καί ένταύθα. Είναι πολύ άργός, ώς π.χ· ή Γκάιντα, ό Μπιρμπί-
λης κ.ά. Ό ΙΙωγωνήσος ήλθεν εΐς τό Ζαγόρι άπό τό ΙΊωγώνι. "Εχει ώραιον σκο-
πόν καί παίζεται άπό τά όργανα. Παλαιότερον «δέν είχε λόγια. Στά τελευταία
χρόνια οί βιολιτζήδες τοΰ Πωγωνιοΰ βγάλαν καί τραγούδια, πού λεν, όταν παίζουν
τά όργανα». Άλλος χορός είναι ή «Καραμπεριά, πού ήρθε στό Ζαγόρι άπό τά
Καμποχώρια Ίωαννίνα>ν». Ό χορός στά δύο λέγεται βαρύ στρωτό, ώς π.χ. «Μπαί-
νω μέσ στ' αμπέλι«!Αμπέλι μου, πλατύφυλλο» κ.ά. Αί παραλογαί «τοϋ γεφυ-
ριού τής "Αρτας*, «τής Βδοκιάς» (νεκρού άδελφοΰ) κ.ά. δέν χορεύονται, αλλά
«τραγουδιούνται σέ κέφι στήν τάβλα» καί λέγονται «τοΰ τραπεζοΰ». Εις τά τρα-
γούδια «τοΰ τραπεζού» έ'χουν διαφόρους σκοπούς, όπως εΐς τά τσάμικα καί εις τούς
συρτούς. Όλα αύτά δέν αδονται μέ έ'να σκοπόν, αλλά «μέ διάφορους ήχους, όπως
καί στήν έκκλησία» (χ/φον, σ. 32-34).

Έκ τών εις τόν προφορικόν λόγον κυκλουμένων παραδόσεων2 περισσότερον
γνωσταί καί διαδεδομένοι είναι: Α') Αί άναφερόμεναι εΐς θησαυρούς έν συσχετι-
σμώ κάποτε μέ τό τοπωνύμιον Μονοδέντρι. Ό θησαυρός λέγεται βλεσίδι3. 'Ιδού
π.χ. τί διηγούνται περί τούτου: «Στό πατρικό σπίτι τοϋ Σεμιτέλουί δ άνιψιός του

1 Κ. Ά. Ρωμαίου, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 216.

2 Κατέγραψα 65 έκ Μονοδενδριου καί Βίισης είς τάς σελ. 13, 21 - 30, 51 - 55, 85, 88,
107 - 109, 142 -147, 148, 151 - 168 τοϋ χ/φου μου.

3 Ή λ. έτυμολογεΐται κατά μέν τόν Γ. Χατζιδάκιν ('Αθηνά, τόμ. 38, 1936, σ 6) έκ τοϋ
άρχαίου ουσιαστικού βλνοις κατά τύπον ύποκοριστικόν, κατά δέ τόν Β. Φάβην (Λεξικογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Ε', 1918/20, σ. 179 κ. έξ.) έκ τού μεσαίων, ούσιαστ. βληοίδιον. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 1003.

4 Τοϋ Δημητρίου Σεμιτέλου, άλλοτε καθηγητού τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών.
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δ Γιάννης δ Σεμιτέλος τοϋ είπαν στό χωριό (Μονοδέντρι) ότι στό σπίτι τον υπάρχει
βλεσίδι. Και τότε αυτός έφερε εναν 'Αρβανίτη κ έσφαξαν μιά μαύρη κόττα. Ό
'Αρβανίτης κοίταξε τό στηθάμι τής κόττας καί βρήκε τδ βλεσίδι». (Χ/φον, σ· 24).

Ή θυσία ζώου πρός εύρεσιν θησαυρού είναι γνωστή καί εΐς πολυπληθείς άλ-
λας έξ άλλων ελληνικών τόπων παραδόσεις. Εΐς τινας αναφέρονται μεταβολή αν-
θρωποθυσίας εις θυσίαν ζώου καί άλλοι τρόποι ευρέσεως θησαυρού1· Ή δέ μαν-
τική παρατήρησις τού στηθαμιού τής όρνιθος είναι συναφής πρός τά εΐς άλλας
παραδόσεις σουμάδια, πού πρέπει νά διαγνώση ό θησαυροθήρας, διά νά δυνηθή
άνευ βλάβης νά γίνη κάτοχος τοΰ θησαυρού.

Β') Αι σχετικαί πρός τούς Καλικαντζάρους. Τά δαιμονικά ταύτα όντα τοΰ δω-
δεκαημέρου φέρονται ένταΰθα υπό τά ονόματα; καψούρια, κατσδενα, μπέγκια,
ντου μπέργκαλα, τζίνια. Έκ τούτων ή συνηθεστέρα ονομασία αύτών είναι ντονμπέρ-
γκαλι,α2. AUtô *σάν άλογα έχουν ουρές», αλλά «έ'χονν καί κέρατα». Άλλοι λέγουν
ότι «είναι γυμνά, μαύρα, τά πόδια τους είναι σάν τά πόδια τής μούμιας μέ μεγάλα
καί γαψερά νύχια». Μερικοί διηγούνται έπίσης ότι τά είδαν «rà τσουκανοϋν τήν
πόρτα καί νά βγάζοννε φοηιές άπό τό στόμα καί άπό τά πόδια», ότι «πηγαίνονν
δ λα μαζί καί έχουν γιά αρχηγό τους ένα μεγαλύτερο άπ' όλα, τόν κουτσό»3. Έπί-
σης ότι «πειράζουν τ άβάφτιστα καί τις λεχώνες». "Οταν «κράξη δ μαύρος πέτνος
τά Φώτα καί φεύγουν τά ντου μπέργκαλα*, λέγουν ΙνΒίτση: «Φορτώστε νά φορτώ-
σωμε, / γιατί μάς πήρ1 ή μέρα' / θά περβατήσ δ πρίφτης / μέ τό «έν Ιορδάνη», I μέ
τήν πουρδή στό σάνι {σαχάν\). / Μάς έβρεξε, μας αγιασεΙ καί μας εζεμάτισε / μέ
τήν αγιαστούρα του / καί μέ τήν πλαστήρα του» 4.

"Ολαι αί έν Μονοδενδρίφ καί Βίτση περί Καλικαντζάρων παραδόσεις τονίζουν
τήν μιαντικήν aUcööv δράσιν είς τήν ο'ικίαν. Τά άβάπτιστα καί αί λεχωίδες υφίσταν-
ται τήν κακήν aUuôv έπήρειαν. Πρόκειται περί νεκρικών δαιμόνων καί εντεύθεν
εξηγείται ή έν λόγω δρασις των5.

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογραφ., τόμ. Δ', 1913, σ. 32.

2 Βλ. τά ποικίλα έξ άλλων ελληνικών τόπων ονόματα αύτών είς Ν. Γ. Πολίτου, Παρα-
δόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 1242 - 1246.

8 Βλ. καί Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας τής "Ακαδημίας 'Αθηνών (πρφην
Λαογραφ. Αρχ.), άριθμ. χ/φου 2266, σ. 3-4. (Σάββα Θεοδώρου, «Παραδόσεις Χριστουγεν-
νιάτικες» έκ Μονοδενδρίου Ζαγορίου, 1951). Εφεξής ΚΑ.

4 Πρβλ. ΚΛ. άρ. 2296, σ. 19. (Άνδρ. Θεμελή, Λαογραφική ϋλη έκ τής Κοινότητος Μο-

νοδενδρίου Ζαγορίου τής 'Ηπείρου, 1959).

6 Κ. Ά. Ρωμαίου, 01 Καλικάντζαροι. Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 284,
285 κ. έξ.



ΛΑΟΓΡ ΑΦ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΚΑΙ ΒΙΤΣΑΝ

281

Γ') Αί περί Νεράιδων παραδόσεις. Είς ταύτας αί Νεράιδες, εκτός τής δαιμο-
νικής των δράσεως (χ/φον, σ. 143), κρατούσαι άπό τάς άρχαίας νύμφας διακρί-
νονται διά τήν έκπαγλον αυτών ώραιότητα καί εμψυχώνουν βουνά, φαράγγια, πο-
τάμια καί πηγάς μέ τους εξωτικούς χορούς των.

Δ') Αί περί Διαβόλου. Είς ταύτας σημαντικήν θέσιν καταλαμβάνουν αί δυϊ-
στικαί παραδόσεις, τάς οποίας γνωρίζουν καί διηγούνται κυρίως Σαρακατσάνοι ποι-
μένες1. Αί ενταύθα καταγραφεΐσαι άποτελούν ενδιαφερούσας παραλλαγάς τών ήδη
έξ άλλων ελληνικών τόπων ύπ' εμού δημοσιευθεισών καί σχολιασθεισών είς ΐδιαι-
τέραν μελέτην2.

'Εκτός τών ώς ά'νω μνημείων τού λόγου, επέμεινα και εις τήν έρευναν τών
ποικίλων δοξασιών καί έθίμων τοΰ λαοΰ. Δέν είναι δυνατόν είς τά περιωρισμένα
δρια μιας εκθέσεως νά κάμω λεπτομερή λόγον δι' όλα. Θά περιορισθώ μόνον ν'
αναφέρω έθιμά τινα τοΰ γάμου, τής τελευτής, τής λαϊκής λατρείας καί μερικάς δει-
σιδαίμονας δοξασίας·

Ώς καί άνωτέρω εΐπον, παρευρέθην έν Βίτση εις τόν γάμον τοΰ Νικολάου
Καραγιώργου καί παρετήρησα τά εξής: Τήν Πέμπτην τής πρό τού γάμου εβδο-
μάδος «άνάπιασαν τά προζύμια δυο κοπέλλες, πού έχουν μάννα και πατέρα. Άλ-
λες κοπέλλες τραγουδούσαν, όταν άνάπιαναν τά προζύμια. "Επειτα έφεραν συγγε-
νείς τοΰ γαμπρού τρία φορτώματα ξύλα άπό τό λόγγο γιά τά ψωμιά καί τά σφα-
χτά τοΰ γάμου». Τό άπόγευμα τής ιδίας ημέρας έ'στειλαν τά προσκλητήρια. Ταύτα
σήμερον γίνονται όπως καί εις τάς πόλεις 'Εκτυπώνονται είς τά 'Ιωάννινα καί
άποστέλλονται «μ'ε'να παιδί, πού έχει μάννα καί πατέρα, στούς προσκαλεσμένους
συγχωριανούς». Τήν Παρασκευήν ώρίσθησαν «οί υπηρέτες», οΐ όποιοι άνέλαβον νά
εξυπηρετήσουν δλους τους προσκεκλημένους. «Αύτοί στό γάμο κερνούν, σερβίρουν
τά φαγητά, μαζεύουν τά πιάτα κ.τ.λ. Οί υπηρέτες φορούν ποδιές, πού τους έδωσε
τό σπίτι τοΰ γαμπρού. Είναι άσπρες μέ ρίγες κόκκινες τετράγωνες. Αύτές τις φο-
ροΰν δσο βαστάει ό γάμος καί έπειτα θά τις πάρουν σπίτι τους».

Τό Σάββατον τρώγουν άπό κοινοΰ οί στενοί συγγενείς. Τήν Κυριακήν τό
πρωί τρώγουν πάλιν άπό κοινού καί μετά ξυρίζουν τόν γαμβρόν. «"Ενα παιδί
πού έχει μάννα καί πατέρα3 τραυάει τήν πρώτη ξυραφιά κ'έπειτα συνεχίζει ό

1 Ώς π.χ. ό έν Μονοδενδρίφ διαμένων Δημήτρ. Λαδιά;, έτων 85, αγράμματος, καί

άλλοι

2 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδόσεις τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ. Έπετ.
ϊοϋ Λαογραφ. 'Αρχ., τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 11 -39.

8 "Οπως βλέπομεν, συχνά χρησιμοποιείται ένταϋθα παις αμφιθαλής κατά τόν γάμον,
όπως τοντο συνηθίζεται καί είς άλλα μέρη τής "Ελλάδος. "Η χρήσις άμφιθαλών γίνεται καί
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μπαρμπέρης. Τά όργανα παίζουν τό τραγούδι : 'Αργυρό ξυράφι/καί μαλαματένιου/
... Μετά πέφτουν τρία μονά δπλα, προειδοποίηση ότι ετοιμάζονται νά μαζευτούν
όλοι οΐ καλεσμένοι. Μετά πού ξεκινά τό ψίκι πέφτουν 7 μονά δπλα ή 9 ή 11. Στήν
όξώπορτα τού σπιτιού χαιρετάει ό γαμπρός τή μάννα του καί τον πατέρα του, πού
τον ξεκινάνε μέ χτύπημα κρανιάς στό στήθος, μέ ρύζι τόν ραίνουν κι αύτός φιλάει
τό χέρι καί παίρνει ευχή. "Οταν τό ψίκι τοΰ γαμπροΰ πάη νά πάρη τή νύφη, εκεί
τούς υποδέχονται πάλι μέ 7 δπλα. Μπαίνουν καί χαιρετούν δλους τούς συγγενείς
και καλεσμένους τής νύφης, τούς κερνούν και χορεύουν καί ό κουμπάρος χορεύει
μέ τή νύφη. Τά ό'ργανα πάνε μπρος καί πάνε γιά τήν έκκλησά. Στήν έκκλησά τούς
υποδέχεται ή πεθερά καί ό πεθερός8· Τό ύφασμα διά φόρεμα, τό οποίον δωρίζει
ό κουμπάρος εις τήν νύμφην «τό βάζουν καί τυλίγουν νιόγαμπρα καί κουμπάρο
στον πλάτη» κατά τήν τελετήν τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου καί χορεύουν μέ αί'τό
τόν χορόν τοΰ 'Ησαΐα. Είς τήν εκκλησίαν οί συγγενείς φιλούν τά στέφανα καί ρί-
πτουν χρήματα είς τόν δίσκον τής εκκλησίας διά τόν ιερέα, εις δέ τούς νεονυμφους
δωρίζουν χρυσά ή άλλα πολύτιμα άντικείμενα. Κατά τήν έπιστροφήν έκ τής έκκλη-
σίας εις τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού «στήν είσοδο τής οξώπορτας ύπεδέχθη ή πεθερά
τά νιόγαμπρα. Βαστούσε ρύζι καί δυό κλωνάρια κρανιάς. Μόλις έφθασαν συνο-
δευόμενα άπό τόν κόσμο, ή πεθερά τούς έρριξε ρύζι καί τούς έχτύπησε μέ τά κλω-
νάρια τής κρανιάς σταυρωτά. Τά ό'ργανα προηγοΰντο παίζοντας σ' δλη τή διαδρο-
μή άπό τήν έκκλησά ώς τό σπίτι. Ή πεθερά έπειτα στή μέσα πόρτα έδωκε μέλι
τής νύφης καί γεύτηκε' τό 'βαλε στό στόμα του καί ό γαμπρός καί ή νύφη, γιά
νά 'ναι γλυκεία σάν τό μέλι ή ζωή τους*. (Χ/φον, σ. 202-213).

"Οπως έκ τών άνωτέρω φαίνεται, ό σημερινός γάμος δέν έχει ε'ς έθιμα τόν
πλοΰτον καί τήν ποικιλίαν, πού εΐχεν εις τήν πρό τοΰ 1940 έποχήν. "Ας σημειωθή
ότι καί τά ώς άνω περιγραφέντα έγιναν, διότι ό γαμπρός καί οί συγγενείς του
επέμειναν νά τελέσουν τόν γάμον εΐς τό χωρίον «μέ τά παλαιά» καί ό'χι εΐς τά
'Ιωάννινα. Τά έθιμα ταΰτα διατηρούν στοιχεία τινά τών μαγικοθρησκευτικών δο-
ξασιών παλαιοτέρων έποχών. Ό άμφιθαλής παις, πού χρησιμοποιείται κατά τό άνά-
πιασμα τών προζυμιών, κατά τό ξύρισμα τοΰ γαμβροΰ, κατά τά προσκλητήρια, ώς
καί τά μονά δπλα, τά κτυπήματα μέ κλώνους κρανιάς πρός μετάδοσιν γονιμοποιού

καιά τήν γέννησιν, τήν τελευτήν, είς μαγικός καί μαντικάς ενεργείας καί α· Βλ, Γ. Κ. Σπυριδά-
χη, Οί αμφιθαλείς είς τόν βίον του λαοί. 'Αρχ. Λαογρ. καί Γλωσο. Θησ , τόμ. ΙΓ' (1946/47),
'Αθήναι 1948, α. 193 - 208.
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δυνάμεως ε'ις τούς νεονύμφους1, ή γεΰσις μέλιτος κ.ά. διατηρούνται εισέτι έξ άρ-
χαίων χρόνων 2.

Άνθεκτικώτερα εις μεταβολάς είναι τά κατά τήν τελευτήν έθιμα μέ ποικίλας
δοξασίας καί μαγικάς καί δεισιδαίμονας αντιλήψεις, αί όποΐαι άπαντώσι καί εΐς
άλλα χωρία τής 'Ηπείρου. Περιορίζομαι ν' άναφέρω ένταύθα μόνον τόν τρόπον
τού μοιρολογήματος. «Τούτο είναι θρήνος χωρίς στίχους, πού άναφέρεται στή ζωή
τού νεκρού, στις περιπέτειες του, στό τί άφήνει πίσω του, γυναίκα, παιδιά, γονείς
άπροστάτευτους, στά χαρίσματά του κ.ά.3. Φκειάνουν τό μοιρολόγι πρόχειρο τής
στιγμής. Σκούζουν, χτυπούν τά γόνατα καί τραυούν τά μάγουλά τους οί γυναίκες.
Οί άντρες δέν μοιρολογούν. Μιά άρχίζει, οί άλλες έπαναλαμβάνουν κ.ο.κ. Τήν ώρα
τού μοιρολογιού αν πάη κανένας στό νεκρό, μπαίνει σιγά σιγά καί μέ τρόπο κα-
θησυχάζει τό μοιρολόγι καί τό σταματά Μ·έ κουβέντες». (Χ/φον, σ. 180).

Ή συλλογή μου άπό τής άπόψεως τών λατρευτικών εθίμων είναι σχετικώς
πλουσία.

Ό λαός τών χωρίων τούτων έμμένει ακόμη εΐς τάς πατροπαραδότους του συν-
ήθειας. Ή πίστις εΐς τόν Θεόν καί τούς 'Αγίους έχει βαθείας ρίζας εΐς τήν ψυχήν
τών κατοίκων καί δή τών Σαρακατσάνων. Εΐς τών τελευταίων, ό σκηνίτης Θωμάς
Μπαλατσός, ετών 74, αγράμματος, μοΰ έλεγεν : «Έγώ ήμουν καί είμαι θεόφοβος,
πίστευα καί πιστεύω τό Θεό δυνατά κι ούτε τά πρόβατά μου πρόγκαγαν ούτε ζού-
διο (λύκος) μ* έπλησίαζε ούτε κακός άνθρωπος ούτε σκέλισμα πάθαιναν, τίποτε.
Ήταν θέλημα Θεοΰ. Ούτε τά βαρούσα ούτε τά μελετούσα, τίποτε». (Χ/φον, σ. 54).
Είναι έπίσης άξιον μνείας ότι πολύ τιμάται εΐς τήν όρεινήν ταύτην περιοχήν ό
"Αγιος Νικόλαος (<·κα\ γι' αύτό έχει πολλά παρεκκλήσια καί 'κονίσματα έξω στούς
δρόμους»· Ό Άγιος «είναι προστάτης τών ταξιδεμένων καί τών ναυτικών. Τόν
λέν ό γέρος μέ τ' άσπρα μαλλιά καί τ' άσπρα γένεια. Πολλοί λέν πώς τόν βλέ-
πουν και στόν ύπνο τους καί στον ξύπνο». (Χ/φον, σ. 108). Είναι φυσικόν, οί κά-
τοικοι χωρίων μέ πολλούς άποδήμους καί ταξιδεύοντας νά τιμούν τόν Άγιον διά

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956/57,

σ. 145.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 242, 255.
8 Τό αύτό γίνεται καί είς πολλά άλλα μέρη τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος, ώς π.χ. είς τήν
Άγόριανην τοΰ Παρνασσοΰ. Ένταΰθα «τό κλάψιμο τοϋ νεκροΰ γίνεται άπό τούς οικείους, τούς
συγγενείς καί τούς στενούς φίλους, καί δέν είναι τραγούδι, άλλά μάλλον μιά έμμετρη πρόζα,
πού λέγεται recitativo, χωρίς ώρισμένο «νηχό», κατά διάφορους — κατά βούλησι -— μελωδι-
κούς τρόπους, μέ άρκειιή πρωτοτυπία στά έκάστοτε λόγια, πού είναι συχνά αύτοσχεδίαστα».
Είρ· Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης (Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 362.
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τήν προστασίαν, «τήν οποίαν πιστεύεται ότι παρέχει εις τούς ναυτιλλομένους καί
έν γένει εις τούς κλυδωνιζομένους κατά θάλασσαν»1.

Άπό τά έθιμα τής λαϊκής λατρείας ιδιαιτέρας σημασίας είναι τά τών άπό-
κρεων. «Όλη τήν βδομάδα τής 'Αποκριάς ώς τήν Κυριακή τής Τυρινής, έλεγον,
γινόμαστε καρναβάλια. Άλλος γίνεται γέρος, άλλος γριά, άλλος γιατρός, άλλος γύ-
φτος, μέ μαντήλια μαύρα στό πρόσωπο, γιά νά μή γνωριζώμαστε, καί μέ κανένα
παλιοκούδουνο καί μέ ένα γερό ραβδί στό χέρι, κουτσαίνοντας, παραπατώντας, καί
γυρνάμε στά σπίτια καί χορεύομε άγαρμπους χορούς μέ παραλλαγμένη τή φωνή
μας. Κάνομε χειρονομίες άγαρμπες, χωρίς άσχημα λόγια, καί μας κερνούν στά σπί-
τια γλυκό καί κρασί. Αύτό γίνεται στίς βραδινές ώρες. Στά σπίτια προσπαθούν μέ
κάθε τρόπο νά μας άναγνωρίσουν. Πάνε νά μάς ξεμπουμπουλώσουν. Έμεις, γιά νά
μήν άναγνωριστοΰμε, πετάζομε στάχτη πού έχομε στίς τσέπες μας ή καί τούς φο-
βερίζομε μέ τό σκόπ' (ραβδί). Τό σκόπ' amo είναι άπό οποιοδήποτε ξύλο. Αντο
γίνεται σέ 3 σέ 4 σέ 5 σπίτια. "Επειτα φεύγομε καί πηγαίνομε ό καθένας στό
σπίτι του. "Ετσι περνάν δλες οί μέρες. Τόν παλιό καιρό παίζαμαν κ' 'Ερωφίλη
κ' Έρωτόκριτο» 2 (χ/φον, σ. 122- 123).

Τήν παραμονήν τής τυρινής έρχονται εις τό μεσοχώρι «μασκαρεμένοι μέ
τομάρια άπό κατσίκια φτειαγμένα προσωπίδες, μέ παλιόρουχα ντυμένοι, μέ ουρές
άπό ζώα, μέ κέρατα στό κεφάλι, μέ κουδούνια κρεμασμένα στή μέση καί πίσω
στον πλάτη, νύφες, γαμπροί, γριές, γέροι, καί χορεύουν όλη νύχτα γύρ' άπό
φωτιά» (χ/φον, σ. 124).

'Εκτός τών πληροφοριών περί τών μετημφιεσμένων, άρχαιοτάτου διονυσια-
κού έθίμου, άπαντώντος εις πολλά μέρη τής Ελλάδος, λίαν ενδιαφέρουσα είναι
προσέτι, ή, ώς άνω, εΐδησις περί λαϊκών παραστάσεων κατά διασκευήν έκ τών
κειμένων τής «Έρωφίλης» καί τοΰ «Έρωτοκρίτου». Δυστυχώς όμως ούδείς τών
κατοίκων, καθόσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, ένθυμεΐται πλέον «τά λόγια». Είς
άλλοτ'ς ελληνικούς τόπους διεσώθησαν τά σχετικά κείμενα. Έκ Κρήτης προερχό-
μενοι έδημοσιεύθησαν τρεις παραλλαγαί τής διασκευής τής «Έρωφίλης» υπό
Παυλου Βλαστού3, Εμμανουήλ Δουλγεράκη 4 καί Γ. 'Α. Μέγα5. Έξ 'Αμφιλοχίας

1 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Α', 1920, σ. 93.

3 Πρβλ. περί τών λαϊκών τούτων εκ τής Έρωφίλης καί τοΰ Έρωτοκρίτου παραστά-
σεων καί ΚΛ. άρ. χ/φου 2296, σ. 21. ('Ανδρ. Θεμελή, Λαογραφικόν ύλικόν εκ τής κοινότητος
Μονοδενδρίου Ζαγορίου καί γενικώς έκ τοΰ Ζαγορίου καί Ηπείρου, 1959).

s Είς «Κρητικόν Λαόν», Ήράκλειον, ετ. Α', 1909, σ. 70-72.

4 Είς «Κρητικά Χρονικά», Ήράκλειον Κρήτης, ετ. I', 1956, σ. 241-253.

5 Είς μνήμην Κ. Άμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 370-374.
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έπίσης έδημοσιεύθη ύπό Γ. Ζώρα - Π. Κρέτση - Λεοντοίνη βραχεία διασκευή τής
«Έρωφίλης» γνωστή ύπό τόν τίτλον «Πανάρατος» (παραφθορά τού ονόματος
τού έτερου τών πριοταγωνιστών Παναρέτου)1.

Καί τώρα θά κάμωμεν σύντομον λόγον δια τό έθιμον τού «Ζαφείρη» καθ'
ύπαγόρευσιν τής έκ Βίτσης 'Ιππολύτης Κεφάλα, ετών 56, τής δ' δημοτικού. «Τό
μήνα Μάη, όταν ήμουνα 12-15 χρονών, πηγαίναμε πολλά κορίτσα, ό'χι άγόρια,
στήν εξοχή μέ τά κατσίκια νά τά βοσκάμε. ΈκεΤ ελέγαμε : θά παίξωμε τό «Ζαφεί-
ρη». Μαζεύαμε αγριολούλουδα, ιδίως μαργαρίτες, έ'να άλλο, πού τό λένε «Μάη*
καί σκάρφες. Άπό όλα τά κορίτσα έ'πεφτε κάτω έ'να καί έκανε τό νεκρό. Τοΰ
δέναμε τά χέρια μέ έ'να άσπρο μαντήλι. Ήταν ανάσκελα σάν νεκρός. Μετά αρχι-
νούσαμε όλα τά κορίτσα γύρω-γύρω στό νεκρό, πού τόν λέγαμε «Ζαφείρη», τό
μοιργιολόϊ. Τό λέγαμε μοιργιολοϊστά :
J co SS

Ζ α _ φεί

pn rijJ'jKov. το _ _ crTpôy. yu _ λε και

falsetto ΓΤ^ parlato

(Τι — χ «y >
Λ -^d _« --- m -

πια _ αϊ _ α _ ι _ κιρς

— Ζαφείρη μ , κοντοστρόγγυλε καϊ κοντομαζωμένε,

γιά αοΰκ', Ζαφείρη μνά μας 'δής, Ζαφείρη μ', να μας πκιάκης.

— Έσκονριασαν οι κλειδωνιές, χορτάριασαν οι πόρτες.
Με τί ματάκια γιά νά 'δω, νά 'δώ νά περβατήαω,

1 Είς τήν Έπετ. τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 27, 1957, σ. 110-116.
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5 πού ρεψαν τά ματάκια μου, σαν τό μαργαριτάρι,
και κόπηκαν τά χεράκια μου
και τά ποδαράκια μου.

— Για αούκ , Ζαφείρη, νά μάς πκιάκης, γιά σούκ* νά μάς κυν'γήσης.

Μετά σηκωνόταν καί μας κυνηγούσε. Ξέχασα νά πώ ότι, εκτός άπό τά χέρια,
τοΰ δέναμε καί τά μάτια μέ άσπρο μαντήλι. "Οταν σηκωνόταν — τάχα πού ήταν
νεκρός—, λυοΰσε χέρια καί μάτια καί μας κυνηγούσε. "Αμα ί)ά 'πιάνε κανένα
κορίτσι, έκεΐνο έ'πεφτε κάτω, τό γεμίζαμε άγριολούλουδα κ' έ'κανε τά ίδια» (χ/φον,
σ. 214 215). "Ετσι μοΰ διηγήθη «τό παιγνίδι τοΰ Ζαφείρη» ή ώς άνω πληροφο-
ρήτρια. «Τό έπαιζα ειπεν ή ιδία, στά παιδικά μου χρόνια, αλλά άπό τήν άρχή τοΰ
πρώτου μεγάλου πολέμου (1914) κ' έ'πειτα έπαψε νά παίζεται». Μοΰ έτραγούδησε
καί τό ώς άνω μοιργιολόϊ, τό οποίον ηχογράφησα καί παρέθεσα τήν μουσικήν
του κατά καταγραφήν αύτής υπό τοΰ μουσικού κ. Σπύρου Περιστέρη.

Τό μοιργιολόϊ τοΰτο ώς κείμενον είναι παραλλαγή τού υπό Δ. Σάρρου
δημοσιευθέντος1. Ή ύπ' έμοΰ καταγραφείσα περιγραφή τού εθίμου διαφέρει πως
άπό τάς περιγραφάς τοΰ Δ. Σάρρου2 καί τής Κατερίνας Κακούρη 3. Ό Δ. Σάρρος
λέγει ότι «πολλάκις ούτε παις ούτε παρθένος υποκρίνεται τόν θρηνούμενον νεκρόν,
άλλ' είκονίζουσιν αύτόν διά τεσσάρων φύλλων τοΰ άφθόνως εκεί φυομένου έλλε-
βόρου (σκάρφης) σταυροειδώς τιθεμένων καί προσηλουμένων δι" άκανθών έπί τής
χλοεράς γής. Πρός τούτοις είκονίζουσιν amov.... καί δι' άνδρεικέλου ή κόρης (κού-
κλας), ήν έπίσης καλύπτουσι δι' άνθέων (σαβανώνουν τήν κούκλα)»4. Ή δέ Αικα-
τερίνη Κακούρη γράφει ότι παλαιότερον τόν παρίστανον καί διά μικρού ειδώλου
νέου άνδρός έκ ξύλου πρίνου ή σφενδάμης5.

"Αξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι τό γεγονός ότι διέσωσα τήν μουσικήν «τοΰ
μοιργιολογιού τού Ζαφείρη», ό όποιος «είναι λείψανον αρχαϊκής λατρείας καί δή
τού Λίνου καί Άδώνιδος», ώς πρώτος έγραψεν ό έκ Βίτσης Λ. Σάρρος0.

1 Δ. Σάρρου, Λείψανα τής λατρείας τοΰ Λίνου καί Άδώνιδος εν Ήπείρα). Δελτ. τής
Ίοτορ. καί Έθνολογ. Έταιρ. τής Έλλάδ., τόμ. Ε', 1900, σ. 347-348.

2 Έν»' άν., σ. 346-351.

8 Κατερίνας Κακούρη, Λαϊκά δρώμενα εΰετηρίας. Πρακτ. Άκαδ. Άθην., τόμ. 27 (1952),
ο. 224-225. Βλ. τής Ίδιας, Θάνατος-Άνάσταση (σέ μαγικοθρησκευτικά «δρώμενα» τής λαϊκής
λατρείας τής Ηπείρου), 'Αθήναι 1965, σ. 38-48.

4 Δ. Σάρρου, εν»' άν., σ. 348-349.

6 Βλ. Κατερίνας Κακούρη, Λαϊκά δρώμενα.·., σ. 225. Πρβλ. καί Γ. Ά Μέγα, Έλληνι-
καί έορταί, σ. 189-190.

6 Δ. Σάρρου, ένθ' άν.. σ. 350-351.
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Έκ των δεισιδαιμόνων δοξασιών σημειώ ολίγας, τάς εξής : ί) «Φυλαχτό
βάζομε καί στά ζφα: στά πρόβατα, στα άλογα, συνήθως όμως στα γκεσέμια. Τα
γκεσέμια (οδηγοί) είναι μεγαλόσωμα καί μπορεί νά πάθουν, σ' αύιά θά πέση τό
μάτι» (χ/φον, σ. 74). Όπως εδώ έτσι καί ε'ις άλλους ελληνικούς τόπους βασκαινό-
μενα όντα δέν είναι μόνον οί άνθρα>ποι, αλλά καί τά ζφα, τά δένδρα και αύτά
τά άψυχα άκόμη πράγματα, όπως π.χ. ή οικία1. Διά προβασκάνια δέ χρησιμοποι-
ούνται ού μόνον φυλαχτά, άλλά καί βασκαντήρες, ματοπιάστρες κ.ά.

2) «'Ανήμερα τοϋ Ευαγγελισμού άνάβουμε φωτιές στό κατώφλι τοΰ στάβλου,
γιά νά περάσουν τά ζφα άπό πάνω, γιά νά μή τά τρών τά φίδια» (χ/φον, σ. 76).

Ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια άνήκει εις τά διαβατήρια καί καθαρτήρια
έθιμα, ό δέ λαός μεγίστην άποδίδει ιερότητα καί δΰναμιν καθαρτήριον είς τάς
έαρινάς πυράς2.

3) «Τή στάχτη τις μέρες τών Χριστουγέννων δέν τήν πετάξουν ό'ξω. Τό 'χομε
σέ κακό νά τήν ρίξωμε όξω. Ούτε τά νερά άπό λουσίματα τις μέρες αύτές» (χ/φον,
σ. 77). Ώς είναι γναΐστόν, τόσον τά ξύλα, πού άπομένουν άπό τήν φωτιάν τοΰ
Δωδεκαημέρου, όσον καί ή έξ αυτών στάχτη έχουν άποτρεπτικήν δύναμιν καί χρη-
σιμοποιούνται πρός προφύλαξιν τής οικίας καί τών άγρών άπό παντός κακού. Τό
έθιμον άπαντα καί έκτός τής Ελλάδος είς άλλους λαούς3.

4) «Οί παλιές έλεγαν ότι είναι μερικές πού ξέρουν καί κατεβάζουν τό φεγ-
γάρι. Καί άνέβαιναν αυτές (οί μάγισσες) άπάνω στό αλέτρι, μάζευαν τά σαϊτάνια
καί σαϊτάνευαν τόν κόσμο. Βογγοΰσε τό φεγγάρι κι αυτές έκαναν τή δ' λειά τς»
(χ/φον, σ. 150).

Ό λαός άποδίδει εις τάς μαγίσσας πολλάς ιδιότητας καί δυνάμεις. «Τό δέ
μέγιστον έν τή μαγική τέχνη, λέγει ό Ν. Γ. Πολίτης, »θεωρείται ή δύναμις τοΰ
καθελκύειν τήν Σελήνην καί τούς 'Αστέρας»4. Αί μάγισσαι δύνανται νά μεταμορ-
φοΰνται, νά γίνωνται άφαντοι, νά κατεβάζουν τό φεγγάρι κ.τ.ό. Παρά τω λαφ
άπαντώσι ποικίλαι περί αύτών διηγήσεις5. 'Αντίστοιχοι δέ πρός τό μούγκρισμα
τοΰ φεγγαριού είναι αί άρχαιαι παραστάσεις περί τοΰ μυκήματος τής Εκάτης6.

1 Διά τοΰτο «στό σπίτι άπ' όξω στήν πόρτα βάζομε τό πέιαλο γιά τό καλό, τό γούρι,
καί άλείφομε τόν τοίχο τής όξώπορτας μέ βουλτιές (σβουνιές) άγελάδων» (χ/φον, σ. 74).

2 Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 112.

3 Βλ τό άρθρον Asche έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. I.
Berlin und Leipzig 1927, σο. 611-617.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Β', 1921, σ. 157, 159.

6 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 131, τόμ. Β', σ. 814.

6 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., τόμ. Β', σ. 814.
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Καί άλλα πολλά έθιμα τών χωρίων τούτων χαρακτηρίζονται διά τήν άρχαϊ-
κότητά των, μαρτυρούσαν ότι ό λαός, παρά τάς οικονομικός καί κοινωνικός μετα-
βολάς τών τελευταίων χρόνων, διατηρεί εισέτι αρκετά κατά παράδοσιν στοιχεία
παλαιοτέρου πολιτισμού. Παρατηρητέον όμως ότι όσημέραι ή νεωτέρα γενεά επι-
διώκει τό νέον, άποφεύγει ή λησμονεί τό παλαιόν, τό όποιον θεωρεί «καθυστερη-
μένον» καί ικανοποιείται περισσότερον μέ τά έκ τών αστικών κέντρων εισαγόμενα
πολιτιστικά στοιχεία. Ούτω π.χ. ή ενδυμασία τών κατοίκων νϋν είναι άστική.
Μόνον δ' οί ηλικιωμένοι καί οί μεσήλικες Σαρακατσάνοι διατηρούν άκόμη τάς
παλαιάς των ένδυμασίας. Κατά τάς διασκεδάσεις, εκτός τών τοπικών ασμάτων και
χορών, άκούονται καί ασματα καί χορεύονται χοροί έκ τών αστικών κέντρων. "Οταν
δέ θά ηλεκτροφωτισθούν καί τά Ζαγοροχώρια, τότε ή μεταβολή θά είναι μεγαλυ-
τέρα. Ούτω π.χ. πολλά έκ τών σημερινών οικιακών σκευών θ' άχρηστευθοΰν μέ
τάς ηλεκτρικός μαγειρικός συσκευάς καί τ' άλλα σχετικά ε'ίδη. Αί γυναίκες μέ
ήρώτων : «πότε θά 'ρθ^ καί σ' εμάς τό 'λεχτρικό ; άλλου, στό Πωγώνι, τό 'βαλαν».
Τοιουτοτρόπως μετ* ολίγον 6 βίος τοΰ λαοΰ θά παρουσιάζη μεγαλυτέρας διαφοράς
έν συγκρίσει πρός τόν σημερινόν.

RÉSUMÉ

Recherches folkloriques dans la région de Zagorion (Epire)
du 14 juillet au 4 août I966

par D. B. Oeconomidès

Pour compléter ses recherches folkloriques commencées dans cette
même région en 1963, l'auteur a visité les villages Monodendrion (Movo-
δένδριον) et Vitsa (Βίτσα) du 14 juillet au 4 août 1966.

Le matériel collectionné constitue un manuscrit de 323 pages in 8°.
L'auteur a également enregistré sur bandes de magnétophone 57 chansons
populaires.

Après une brève introduction sur l'histoire de ces villages et leur
position géographique, il examine la situation économique de leurs habi-
tants et leurs occupations.

Ensuite, il mentionne les collections folkloriques concernant cette
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région, publiées par des amateurs ού inédites, dont il nous donne une bi-
bliographie détaillée.

Traitant des éléments de la vie matérielle du peuple, il examine en
premier lieu les formes de l'habitation populaire, la manière dont les mai-
sons sont construites et leur décoration, tout en donnant un inventaire
des principaiïx meubles et ustensiles domestiques en usage.

Se référant aux aspects de la vie populaire, 11 mentionne les cou-
tumes de la chasse, qu'il compare avec celles de l'époque byzantine, avec
laquelle il trouve qu'elles ont de grandes ressemblances, comme par
exemple la chasse à la perdrix.

De la littérature populaire orale il examine les chansons (accompa-
gnant ού non des danses populaires) et les légendes. Il constate que peu
de chansons acritiques se conservent jusqu' à aujourd'hui dans la mémoire
du peuple, tandis qu'on continue de chanter certaines anciennes ballades.

De même il remarque que pendant les noces on chante un grand
nombre de vieilles chansons d'amour. Dans cette région sont encore vi-
vantes aussi les chansons clephtiques. Il mentionne par la suite les instru-
ments musicaux employés et les noms des musiciens les plus connus,
ainsi que les différentes danses, dont les principales sont : le tsainicos, le
Zaghorissios, le Poghonissios, la Karamberià et autres-

Touchant le sujet des légendes populaires recueuillies au cours de
cette mission, l'auteur en cite les plus connues et les plus répandues:
celles sur les trésors cachés, celles sur les êtres démoniaques de Noël
(Καλικάντζαροι), sur les Fées (Νεράιδες) et sur le Diable. A cette dernière
catégorie appartiennent aussi les légendes appelées dualistes, sur les-
quelles il publia dans le volume précédent de cette revue (vol. 17)
une étude spéciale.

Décrivant et interprétant certaines coutumes matrimoniales, il
remarque qu' aujourd' hui la cérémonie nuptiale, bien qu'elle n'ait plus la
richesse et la variété de l'époque avant 1940, maintient toutefois dans son
cérémonial certaines croyances magiques très intéressantes. D'autre part,
les coutumes concernant la mort ont résisté aux changements survenus
et possèdent toute la diversité des croyances magiques et des supersti-
tions traditionnelles.

Du point de vue des coutumes du culte, l'auteur constate la profonde
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foi du peuple en Dieu et en les Saints et tout particulièrement en St. Ni"
colas.

Ensuite, il décrit la coutume des travestissements pendant le Car-
naval et des réprésentations théâtrales populaires, en plein air, où on joue
des adaptations d' «Erophile» (Έρωφίλη) et de Γ «Erotocritos» (Έρωτόκρι-
τος). On voit dans les manifestations du Carnaval la continuation des
coutumes du culte dionysiaque.

La coutume de «Zafiri» (Ζαφείρη), dont l'auteur donne une déscri-
ption détaillée, est importante et très intéressante. Il s'agit d'après D-
Sarros de la survivance de l'ancienne légende de Linos et d'Adonis en
Epire. L'auteur a également pu enregistrer le «mirologue de Zafiri»
chanté devant Zafiri, prétendu mort.

Avant de terminer son exposé, l'auteur examine encore certaines
superstitions populaires et, en conclusion, il met l'accent sur le fait de la
disparition de jour en jour des éléments traditionnels sous l'influence du
développement rapide de la vie sociale.

B'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΜΥΡΣΙΝΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(19 ΟΚΤ. - 2 ΝΟΕΜΒΡ. 1966)

υπο κ. ρωμαιου

Ό συνοικισμός Μυρσίνη ευρίσκεται έπί τής ανατολικής πλευράς τοΰ Ταϋγέ-
του, βορειοδυτικώς τοΰ Γυθείου, από τό όποιον απέχει πεζή τρεις περίπου ώρας.
Εγκαταλελειμμένη τώρα από σημαντικόν τμήμα τοΰ παλαιού πληθυσμού της,
'ιδίως τοΰ νεωτέρου καί δυναμικωτέρου, ή Μυρσίνη εξακολουθεί νά ίΐεωρήται ή
πρωτεύουσα τοΰ τέως δήμου Μαλευρίου, ο όποιος αποτελεί τό βορειοανατολικόν
άκρον τής Μάνης, τό οποίον ύπήρξεν ιδιαιτέρως σημαντικόν διά τήν τοπικήν
ίστορίαν τών τριών τελευταίων εκατονταετηρίδων. Εϊς τό τμήμα τοΰτο άνήκει τό
θρυλικόν Κάστρον τοΰ Πασαβά, πού ελέγχει τήν έπικοινωνίαν Γυθείου - "Αρεοπό-
λεώς. Εις τόν αύτόν δήμον τοΰ Μαλευρίου άνήκει ό Πολυάραβος, γνωστός διά
τήν όμώνυμον μάχη ν τού 1826 καί τήν ήρωϊκή ν άντίστασιν τών Μανιατών κατά
τής έπιχειρουμένης εισβολής τοΰ Ίμβραήμ πασά. Έπί πολλάς δεκαετηρίδας πρό
τής 'Επαναστάσεως τοΰ 1821, εΐς τάς βορειοανατολικός παρυφάς τοΰ δήμου
Μαλευρίου έπεκράτουν οί πολεμικοί «Τουρκομπαρδουνιώται», εγκατεστημένοι εΐς
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οχυρούς πύργους. Είς τά 'ίδια εκείνα βουνά, ακριβώς παρά τά σύνορα τού Μαλευ-
ρίου, άκριβώς παρά τήν ύπό τών λογιωτέρων κατοίκων τοΰ δήμου άποκαλουμέ-
νην μετέπειτα «μεθόριον», εύρισκον καταφύγιον ονομαστοί "Ελληνες καπεταναίοι,
καί τούτο, διότι ήσθάνοντο προφυλαγμένα τά νώτα ατ'τών χάρις είς τήν φιλικήν
βοήθειαν τών κατοίκων τής σκληροτραχήλου Μάνης. Τοιούτοι καπεταναίοι υπήρ-
ξαν παλαιότερον μέν οί Παναγιώταρος καί Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, άμέσως
δ' έπειτα ό θρυλικός εν Λακωνία καί 'Αρκαδία καπετάν Ζαχαριάς. Οί δύο πρώτοι
ειχον έγκατασταθή είς τήν Καστάνιαν τής Μελιτίνης, ό δέ τελευταίος είς τόν Σκου-
φομύτην τού Λυγερέα τοΰ Μαλευρίου. "Ολων αυτών σώζονται καί σήμερον τά
ερείπια τών πύργων των, ταπεινά καί σια>πηλά μνημεία περιβαλλόμενα όμως άπό
μίαν εύγλωττον άλυσον θρύλων καί λοιπών ιστορικών διηγήσεων, αί όποΐαι επέ-
ζησαν διά τής τοπικής προφορικής παραδόσεως τών κατοίκων τών πέριξ περιοχών.

Τοιαύτη έν ολίγοις είναι ή φυσιογνωμία τοΰ τέοος δήμου Μαλευρίου τής
Β. Α. Μάνης, εις τοΰ οποίου τήν δλιγάνθρωπον νΰν πρωτεύουσαν Μυρσίνην μετέ-
βην τό φθινόπωρον τοΰ 1966 (19 Οκτωβρίου έ'ως 2 Νοεμβρίου). Ή λαογραφική
άποστολή μου έγένετο εις έκτέλεσιν σχετικής έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών, τό δέ λαογραφικόν υλικό ν πού συνεκέντρωσα άριθμεΐται είς 220
σελίδας τετραδίου, τό όποιον κατετέθη ύπ' αύξ. άριθμόν 3.038 Α, ώς χειρόγραφον
τού Κέντρου Έρεύνης τής "Ελληνικής Λαογραφίας παρά τή 'Ακαδημία 'Αθηνών.

Εΐς τό συγκεντρωθέν ύλικόν, ποικίλον εις περιεχόμενον καί άναφερόμενον
εΐς τόν λαϊκόν πολιτισμόν τής βορειοανατολικής Μάνης, περιέχονται πληροφορίαι
σχετικαί μέ τήν λαϊκήν λατρείαν, τάς λαϊκός δοξασίας, τήν τεχνικήν τών Ιδιότυ-
πων μοιρολογιών τής Μάνης, τάς τοπικός παραδόσεις, ιδίως ήρωϊκάς καί λατρευ-
τικάς, σχετικάς μέ τους πιστευομένους δαίμονας. ΙΙεριλαμβάνονται έπίσης πληρο-
φορίαι σχετικαί μέ τόν γεωργικόν καί ποιμενικόν βίο ν, τήν τοπικήν άρχιτεκτονι-
κήν, τήν συλλογήν τοΰ έλαιοκάρπου καί τήν παραγωγήν τοΰ ελαίου, τήν συλλογήν
παλαιότερον τοΰ καρπού τής δρυός, ώς καί ποικίλαι άλλαι παρατηρήσεις σχετικαί
μέ τήν φύσιν καί τά είδη τών μυκήτων (μανιταριών), ή τήν ζωήν τών ζώων, τών
πτηνών καί τών έντόμων, ώς έπίσης μέ τήν λαϊκήν μαντικήν, τόν κοινωνικόν
βίον, τά παιδικά παιγνίδια καί τά έν χρήσει παλαιότερον οικιακά σκεύη. Τέλος
κατεγράφησαν έτι εΐδικώτερον πληροφορίαι, σχετικαί μέ έθιμα τής 'Αποκριάς καί
μέ τούς τρεις κυρίους σταθμούς τής ζωής, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τόν θάνατον.

'Εκ τοΰ ύλικού τούτου θά περιορισθώ κατωτέρω εις ολίγα μόνον άλλά
χαρακτηριστικά παραδείγματα άναφερόμενα 1) εΐς τόν κοινωνικόν βίον, 2) εΐς εν
έκ τών αιτίων συντηρήσεως καί διαδοχής τής κληροδοτούμενης παραδόσεως, 3) είς
δυο τοπικάς παραδόσεις σχετικάς μέ τήν άλεξίκακον δύναμιν τοΰ άρτου καί τήν
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σταθεράν πίστιν περί ΰπάρξεαις αοράτων κακοποιών δαιμόνων, καί 4) εΐς τήν ΐδι-
ότυπον τεχνικήν τών μοιρολογιών τής βορειοανατολικής Μάνης σύμφωνα μέ τήν
οποίαν προτάσσεται προοίμιον εΐς δεκαπεντασυλλάβους καί ακολουθεί τό κύριον
θέμα τοΰ μοιρολογίου εις μετρικήν μορφήν όκτασύλλαβον.

1. Κοινωνικός βίος. Ή παράδοσις τοΰ κοινωνικού βίου εις τήν Μά-
νην ακολουθεί ΐδικήν της παλαιάν μορφήν, άπό τήν οποίαν φέρο) τρία σύντομα
άλλα χαρακτηριστικά ειδικά θέματα: τόν βιασμόν γυναικός, τήν ζωοκλοπήν, τήν
χαρτοπαιξίαν. 1) Αί γυναίκες εΐς τήν Μάνην τυγχάνουν γενικού σεβασμού. Καί
αύτάς τάς γυναίκας τών εχθρικών οικογενειών οί άντίπαλοι τάς σέβονται. Ό πόλε-
μος ή οιαδήποτε συγκρουσις είναι θέμα τών ανδρών. Ή γυναίκα, ε'ίτε εργάζεται
εΐς τούς άγρούς, είτε ευρίσκεται εΐς έρημικόν δρόμον, δέν κινδυνεύει, ας είναι εντε-
λώς μόνη. Βιασμός γυναικός είναι κοινωνικόν φαινόμενον άνύπαρκτον εΐς τό χω-
ρίον Μυρσίνη. «Θά σειστή ή Μάνη ολόκληρη, αν γίνη τέτοιο πράγμα» μοΰ είπαν.
2) Καί ή ζωοκλοπή μεγάλων οικιακών ζώων είναι τελείως άνύπαρκτος. «Λέν ακού-
στηκε ποτές εδώ νά κλέβουν τά χοντρά ζώα». Πράγματι, ώς παρετήρησα, τά ζώα
βόσκουν ελεύθερα καί μόνα των, χωρίς νά τά παρακολουθή φύλαξ καί χωρίς νά
συμβαίνη κλοπή. Παρετήρησα μάλιστα, —καί διεπίστωσα τοΰτο πολλάκις, — ότι
είς τήν Μυρσίνην τά σπίτια άφήνονται άνοικτά, ένφ οί ένοικοι των απουσιάζουν.
'Ασφαλώς τοΰτο φαίνεται άδύνατον άλλά τόν Όκτώβριον τοΰ 1966 διεπίστωσα
ότι τοΰτο όντως συνέβαινεν εις εύρείαν κλίμακα καί ότι ώφείλετο εΐς τήν γενικήν
συνήθειαν τών κατοίκων. 3) Ώς πρός τήν χαρτοπαιξίαν, τό έθιμον τούτο υπεχώ-
ρησε κατά τούς νεωτέρους χρόνους, παλαιότερον όμο)ς άπετέλει δεινήν κοινωνικήν
πληγήν. Μέ συντομίαν, άλλά καί τραγικήν σαφήνειαν, μοΰ άνέφεραν οί χωρικοί
σχετικά παραδείγματα : «Παίζανε παλαιότερα χωράφια ολόκληρα. 'Ακόμη και τό
μουλάρι, φορτωμένο μέ τό λάδι, σταματούσανε στά χάνια και τό παίζανε στα χαρτιά.
Ξεκληρίζανε περιουσίες άπ αύτό τό ελάττωμα».

2. Περί ενός έκ τών αιτίων συντηρήσεως καί διαδοχής
τής κληροδοτουμένης παραδόσεως. Μίαν ήμέραν εύρισκόμην μεταξύ
ομίλου ήλικιωμένων γυναικών, αί όποΐαι μοΰ διηγοΰντο παραδόσεις καί τραγούδια
τοΰ χωρίου των. Έξεχώριζε μεταξύ αύτών μία, ή οποία ένεθυμεΐτο τά περισσότερα
καί μάλιστα κατά τρόπον πιστότερον ή οιαδήποτε άλλη. Εις παρατήρησίν μου,
διατί συμβαίνει τοΰτο ειδικώς μέ έκείνην καί όχι μέ τάς άλλας, όλαι αί παριστά-
μενοι συνεφώνησαν εΐς τό εξής συμπέρασμα: *Ή Βαγγελία τά θυμάται, γιατί
είχε κυρά καί τής τά 'λεγε». Τοΰτο σημαίνει ότι ή Βαγγελία εΐς τούς παιδικούς της
χρόνους είχε νυχθημερόν πλησίον της τήν μάμμην, ή οποία μέ στοργήν καί άγά-
πην διηγεΐτο καί μετέδιδεν είς τήν μικράν εγγονήν της όσα ή ιδία έγνώριζε. Τότε
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άνελογίσθην πόσον δντως πολύτιμος καί αύτόχρημα εθνικός είναι ό ρόλος
έν τή οικογενεία τής γηραιάς μάμμης. Καθ' δν χρόνον ή νεαρά μήτηρ, ό ενδιά-
μεσος κρίκος μεταξύ μάμμης καί έγγονής ή έγγόνου, εργάζεται σκληρά διά τήν βιο-
πάλην καί ώς έκ τούτου δέν έχει ούτε τόν χρόνον ού'τε τήν ψυχικήν διάθεσιν διά
νά παίξη επί ώρας μέ τά τέκνα της, ή γηραιά μάμμη πράττει τούτο είς τοιούτον
βαθμόν, ώστε αναδεικνύεται ό στυλοβάτης τής έθνικής παραδόσεως.

Άναμιμνήσκομαι ότι παρόμοιον φαινόμενον διεπίστωσα καί κατά τόν χρό-
νον τών σπουδών μου εΐ; Ήνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής. Ειδικώς διεπί-
στωσα έκεΐ ότι εις πολλάς ελληνικός οικογενείας τά νεαρά μέλη τής τρίτης γενεάς
τών Ελλήνων άποικων, ήτοι οί εγγονοί καί αί έγγοναί, ήγνόουν τήν ελληνικήν
γλώσσαν, εάν συνέβαινε νά μή έπιζή ή γιαγιά, ένφ αντιθέτως εγνώριζον τήν ελλη-
νικήν, εάν ή μάμμη των έπέζη. Εις τήν Άμερικήν ή συμπαθής έξ Ελλάδος μάμμη
είναι φορεύς τής έθνικής γλώσσης. Εις τά χωρία τής Ελλάδος ή ιδία κρατεί εις τάς
χείρας της πολύτιμον τμήμα τής έθνικής παραδόσεως καί τό μεταλαμπαδεύει είς τά
μικρά εγγονάκια της. 'Ιδού μία μορφή εθνικού λαϊκού νηπιαγωγείου πού έχει βά-
σιν τήν οΐκογένειαν καί ενθυμίζει «τό κρυφό σχολειό» τών προγόνων. Ή Βαγγε-
λία τής Μυρσίνης, ή ηλικιωμένη Εύαγγελία Καράμπελα, υπήρξε δι' έμέ καί ή
άφορμή τών συλλογισμών αυτών καί ή έμπρακτος άπόδειξις τής άληθείας των.

3. Παρ «χ τηρήσεις εις δύο παραδόσεις, σχετικάς μι έ τόν
ποικίλον ρόλον τών κακοποιών δαιμόνων. Ή πρώτη έχει ώς
εξής: «Μια μικρή φύλαε τά πρόβατα. Έκεϊ που τά φύλαε, πήγε μιά γυναίκα ψηλή
πού φορούσε ααπρα και τής λέει από μακρνά; —'Άφησε κάτω τη μπόλια πού κρα-
τάς και ελα νά σου ειπώ». Τό κορίτσι είπε: — Αυτό μου τό εδωκε η μητέρα μου
καί μοϋ είπε νά μήν τ' αφήσω από τά χέρια μου''''. Μέσα στήν πετσέτα είχε τό
ψωμί, για να φάη τό μεσημέρι. Άπό τά πολλά παρακάλια, ή μικρή δεν ήθελε και
ή άσπροφόρα εφυγε στενοχωρημένη."Αλλοι πάλι λένε ότι εσκασε».

Τήν παράδοσιν ταύιην θεωρώ λίαν σημαντικήν, διότι καταδεικνύει τήν
δύναμιν τοΰ άρτου, τήν άπελατικήν κατά τών δαιμόνων καί τήν προστατευτικήν
διά τόν φέροντα. Ό άρτος κατά τήν ελληνικήν αρχαιότητα ύπήρξεν ιερόν σύμβο-
λον καί διά τής χριστιανικής θρησκείας έχει άναγνωρισθή ώς τοιούτον, διά δέ τής
σημερινής λαϊκής λατρείας έχει καθιερωθή όχι μόνον σύμβολον ιερόν άλλα καί
δπλον άκαταμάχητον κατά τών βλαπτικών δαιμόνων.

Ενθυμούμαι εις τό σημειον τούτο μίαν παράλληλον παράδοσιν, ή οποία
προέρχεται έκ Σάμου καί τήν οποίαν έχει αποθησαυρίσει ό Ν. Πολίτης (Παρα-
δόσεις τόμ. Α', 1904, άρ. 686). Τήν παραθέτω, διότι είναι όχι μόνον χαρακτη-
ριστική άλλα καί ή μόνη έξ όλων τών παραδόσεων τής ογκώδους εκείνης συλλογής
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τοΰ Ν. Πολίτου, ή οποία αναφέρεται ειδικώς εις τάς Νεράιδας καί τήν άπελατικήν
δύναμιν τοΰ άρτου. Σημειωτέον ότι ό Ν. Πολίτης δέν είχε προλάβει νά δημοσι-
εύση σχόλια είς τάς παραδόσεις τοΰ κεφαλαίου τούτου. Τό κείμενον τής σαμιακής
παραδόσεως έχει ώς εξής: '-'■"Ενας τσοπάνης εκεί που έβοσκε τά πρόβατά του τον
έπιασε μιά δυνατή βροχή και άναγκάστη και μπήκε σέ μια σπηλιά έκεΐ κοντά
γιά νά φυλαχτή. Είχε άπάνω του ένα κομμάτι ξερό ψωμί, είχε και τδ ντουφέκι
τον. Καθώς ήταν ξαπλωμένος στή σπηλιά, άκουσε σά νά έπαιζαν λύρες καϊ
φωνές πού τραγουδούσαν μέ πολύ γλυκειά φωνή :
Τρεις κοπέλλες λυγερές,
πάν στό δρόμο μοναχές.
"Αξαφνα άκουσε άλλη φωνή νά λέγη: « — Έχει άλλον έδώ, έχει και τό σύντροφο του».
Και του έφάνη σά νά έσπασε ένα τέλι, και σά νά ήταν πολλοί άνθρωποι πού έφευ-
γαν γρήγορα. Βγήκε όξω άπό τή σπηλιά, καί ένώ άκόμη ήταν ήμερα δέν είδε
κανέναν άνθρωπο, ούτε νά τραγουδή ουτε νά φεύγη. 'Απ' αυτό κατάλαβε πώς στή
σπηλιά αυτή έμεναν Νεράιδες, καί έφυγαν άμα είδαν μέσα άνθρωπο πού είχε άπάνω
του ψωμί. Γιατί τό ψωμί δέν μπορούν νά τό υποφέρουν, καί αύτό εννοούσαν όταν
έλεγαν ότι έχει καί τό σύντροφο του».

Εις τήν Μυρσίνην ή πίστις εΐς τήν ύπαρξιν δαιμονικών όντων, ιδιαιτέρως
επιβλαβών εις τόν ανθρωπον, είναι έντονος, έκφράζεται δέ κατά ποικίλους τρό-
πους είς τάς λαϊκάς διηγήσεις. Τό σημαντικόν όμως είναι ότι δέν πρόκειται μόνον
περί διηγήσεων, αί όποΐαι άναφέρουν όσα κάποιοι ήκουσαν παρ' άλλων, άλλά καί
περί συγκεκριμένων περιστατικών τά όποια έζησαν οί 'ίδιοι οί πληροφοριοδόται
μου. 'Από τήν τελευταίαν ταύιην κατηγορίαν άναφέρω τήν επομένην πληροφορίαν,
τήν οποίαν μοΰ διηγήθη ό Δημήτριος Κων. 'Ανδρακάκος, προοδευτικός καί μορ-
φωμένος κάτοικος τοΰ χωρίου, διατελέσας έπί πολλά έτη άγροτικός ταχυδρόμος τών
πέριξ τής Μυρσίνης μικροτέριον χωρίων: «'Ερχόμουνα άπό τόν Αυγερέα καί έκεΐ
στους Μπούτηδες, σέ έ'να μέρος μέ κλαριά πάνου άπό τόν Βάτακα, άκουσα ενα
βογγητό κ' έκανε μούου-μούου-μούου κ' έρχότουνα κοντά μου μέχρι τό Γαλαράκι,
ίσια μέ διακόσια μέτρα. Ήταν μέρα Σάββατο. Ή ώρα ήτανε μέ τά μουντζώματα,
ώς μιά ώρα νύχτα. Τήν Τετάρτη ξαναννχτιωαα, μά δέν άκουσα τίποτε. Τό άλλο
Σάββατο πάλι νύχτιωσα κατά τήν ίδια ώρα καί στό ίδιο μέρος, καί άκουσα πάλε
βογγητό. "Εκανα τό σταυρό μου, μά κείνο δέν σταμάταε. Τήν Τετάρτη πάλα ξανα-
νύχτιωσα καί τίποτε δέν άκουσα, μά έγώ φοβήθηκα γιά τό τρίτο Σάββατο καί
γύρισα νωρίτερα.

Καθόμαστου μέ τή γυναίκα μου στό σπίτι καί κουβεντιάζαμε. Τό ίδιο πάλε
βογγητό βόγγηξε μέσα ατό σπίτι μας. Σηκώθηκε ή γυναίκα μου καί άνοιξε στό
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δωμάτιο πον κοιμόντουσαν τα τρία παιδιά μας, καί φώναξε στό μεγαλύτερο :
Αημητρούλι, τί έχεις ; — Τίποτα, μάννα ! — ΤΙοιό παίδι έβόγγηξε ; — Δεν ξέρω,
μαννούλα». Σέ δυο μέρες τό Αημητρούλι μας πέθανε^.

Τό περιστατικόν συνέβη τό τέλος 'Οκτωβρίου 1941, καί αμέσως εΐς τάς 2
Νοεμβρίου συνέβη ό θάνατος τής πρωτοτόκου κόρης, τής Δήμητρας, τήν οποίαν
οί γονείς της χαϊδευτικώς έκάλουν «τό Δημητροι^λι». Μού διηγήθη τήν ίστορίαν ό
πληροφοριοδότης πατήρ. 'Αλλά δέν επρόκειτο περί λαϊκής παραδόσεως, τήν οποίαν
ήκουσε νά θρυλήται παρ' άλλων. Είχεν άκράνδατον τήν πίστιν ότι έπρόκειτο περί
ενεργείας κακοποιού πνεύματος. Καί ειχε τό ύφος άνθρώπου άναπολούντος τρα-
γικά βιώματα καί δακρύοντος εΐς τό τέλος διά τήν οΐκογενειακήν συμφοράν.
Δοξασία περί δαιμόνων καί πραγματικότης οικογενειακών γεγονότων συσχετίζονται
τόσον στενώς, ώστε νά μή άναγνωρίζωνται τά σύνορα τού διαχωρισμού των.

4. 'Ιδιότυπος τεχνική, άναφερομένη εις τήν σύνθεσιν
τών μοιρολογιών τής βορειοανατολικής Μάνης. Ή συζήτησις
μέ τάς γυναίκας, πού άσκούν αί ΐδιαι τήν παραδοσιακήν τέχνην τοΰ μοιρολογίου,
είναι πάντοτε χρήσιμος. 'Ενίοτε μάλιστα ημπορεί νά όδηγήση εΐς τήν έρμηνείαν
προβλημάτων, σχετικών μέ τήν τεχνικήν καί τόν τρόπον τής συνθέσεως τών μοι-
ρολογιών. Τοΰτο συμβαίνει, διότι τό μοιρολόγι εΐς τήν Μάνην έχει διφυή, δισυ-
πόστατον φύσιν. Είναι δηλ. έν κείμενον, διαρκώς νέον καί συγχρόνως διαρκώς
παλαιόν. Τό συγκεκριμένον διά πασαν νέαν περίπτωσιν μοιρολόγι είναι νέον,
άρκετοί όμως στίχοι του είναι παλαιότεροι. Τό πράγμα έκ πρώτης όψεως φαίνεται
λίαν παράδοξον, ώστόσον είναι άληθές. Διατί; Διότι αϊ γυναίκες διαρκώς συνθέ-
τουν νέα μοιρολόγια διά κάθε νέαν περίπτωσιν, χρησιμοποιούν όμως, σχεδόν διαρ-
κώς καί σχεδόν μηχανικώς, έτοιμους στίχους, ή ζεύγη στίχων, ή καί επιτυχημένας
ενότητας στίχων, πού συνήθως περιέχουν έτοιμα μοτίβα ή έτοιμους παρομοιώσεις
καί μεταφοράς, ή έ'τοιμα ειδικά εγκώμια, κατάλληλα διά τήν εΐδικήν κάθε φοράν
περίπτωσιν.

Εις έρώτησίν μου, σχετικήν α) μ έ τ ά προοίμια πού τά συνθέτουν
εΐς δεκαπεντασύλλαβον, ενώ τό περιεχόμενον τού υπολοίπου μοιρολογίου άκολου-
θεί εις όκτασύλλαβον, καί β) μ έ τόν τ ρ όπ ο ν πού χρησιμοποιούν καί
μέ τήν σειράν πού ταξινομούν τά περιστατικά, αί γυναίκες
τοΰ χωρίου μοΰ απήντησαν ώς εξής : « Οι αρχές είναι παλαιικές, αλλά τις ξανανεώ-
νουμε. Καί άπό τό άλλο μοιρολόγι πολλά είναι παλαιικά, άλλά μέΐς τά βάνουμε δπον
τούς ταιριάζει. Πρώτα στό μοιρολόγι βάνονμε τήν άρχή τον καί αμέσως έπειτα τό
σταυρώνουμε, λέμε δηλαδή σέ άλλον ήχο τά ντέρτια, τά ονόματα καί τά παινέματα»'

Αύτόν τόν παράξενον καί νεοφανή όρον «τό σταυρώνουμε τό μοιρολόγι»
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τόν ήκουσα κατ' επανάληψιν. Τον χρησιμοποιούν καί διά τό κλάδευμα τών νεαρών
έλαιοδένδρων, όταν κόπτουν τόν εύθυτενή κορμόν καί άφήνουν εκατέρωθεν αυτού
άλλους κλάδους νά αναπτυχθούν καί νά προχωρούν ανεξάρτητοι, άλλοτε σταυροει-
δώς καί άλλοτε πρός διαφόρους κατευθύνσεις. Υποθέτω ότι 'ίσως έξ έκείνων τών
γεωργικών εργασιών έγινεν ή πρώτη μεταφορά. "Ισα)ς δηλ. έφαντάσθησαν τήν
σύνί^εσιν ενός μοιρολογίου άνάλογον μέ τήν σύμμετρον άνάπτυξιν ενός δένδρου.
Καί ίσως ούτω, ώς ένα άναπόφευκτον κεντρικόν κορμόν, διέβλεπαν τήν ύπαρξιν
ενός παλαιού «προοιμίου» άπό δεκαπεντασυλλάβους· Διά τοΰτο άμέσως έπειτα
έπροχωροΰσαν εΐς τήν άνεξάρτητον προσωπικήν σύνθεσιν ενός οκτασυλλάβου μοι-
ρολογίου, εΐς τό όποιον αι νέαι καί άνεξάρτητοι οκτασύλλαβοι ενότητες παρομοιά-
ζονται μέ άνεξαρτήτους νεαρούς κλώνους, έκφυομένους σταυροειδώς εύθύς μετά
τήν άποκεφάλισιν τοΰ κορμού, ήτοι ευθύς μετά «τό σταύρωμα» νεοφυούς δένδρου.

Γίνεται φανερόν ότι αί άνωτέρω σύντομοι πληροφορίαι τών γυναικών κα-
θορίζουν μέ έπιγραμματικήν λιτότητα τήν δλην τεχνικήν τής συνθέσεως ενός οιου-
δήποτε μοιρολογίου τής έξω Μάνης. Καί έχει ή τεχνική εκείνη ώς εξής: Προη-
γείται, ώς εισαγωγή, ένας λυρικός πρόλογος εΐς δεκαπεντασυλλάβους, μέ θέμα
συνήθως γνωμικόν ή άπλώς περιγραφικόν ή οιονδήποτε άλλο, σύμιφωνον όμως εΐς
τήν περίστασιν. Καί άμέσως άκολουί^οΰν ενότητες έπιμόνων οκτασυλλάβων στίχων
μέ τήν εξής περίπου κατανομήν: 1) τήν διατύπωσιν τών παραπόνων, καί τήν πε-
ριγραφήν τών περιπετειών καί τών συνεπειών άπό τήν νέαν συμφοράν. 2) τήν εΐ-
δικήν άναφοράν κυρίων ονομάτων, σχετικών μέ τούς ζώντας συγγενείς τοΰ νεκροΰ
ή μέ άλλους προγενεστέρους νεκρούς, οί όποιοι είναι άλλοτε μέν συγγενικοί τοΰ
θρηνουμένου νεκρού, άλλοτε δέ συγγενικοί τής μοιρολογίστριας, ή άλλως πως σχε-
τικοί μέ τήν περίστασιν. 3) τόν έπίλογον τοΰ μοιρολογίου, δστις περιέχει παντοειδή
εγκώμια, ιδίως τήν έξαρσιν τών άρετών τού νεκροΰ. Τρεις λοιπόν είναι κυρίως αί
φάσεις πού άκολουθοΰν μετά «τό σταύρωμα» τοΰ μοιρολογίου καί τήν μετατρο-
πήν του έκ δεκαπεντασυλλάβου εΐς όκτασύλλαβον. Πρέπει όμως νά δεχθώμεν,— ώς
έχω διαπιστώσει τοΰτο καί εκ τού κειμένου μοιρολογιών τής Μάνης, — ότι ή σειρά
τών τριών φάσεων δεν είναι πάντοτε ή αύτή άλλά ποικίλλει. Αλλοτε ή σειρά προ-
χωρεί «άπό τά ντέρτια καί τά ονόματα» πρός «τά παινέματα» καί άλλοτε κατά
τρόπον διάφορον ή άνάμεικτον, ή καί άντίστροφον.

Μέ σεβασμόν ομιλούν αί γυναίκες τοΰ χωρίου διά τάς όμοχωρίους των,
δσαι είναι ίκανώτεραι εΐς τό μοιρολόγι. 'Ενθυμούμαι ότι διά μίαν έμπειρον μοι-
ρολογίστριαν τοΰ χωρίου Μυρσίνη, μοΰ είπαν ότι «εΐναι μαστόρισοα στά ονόματα
και στα παινέματα. Αύτή είναι χαρτί και καλαμάρι. Ταιριάζει όλα, τά πεϋατά, τά
σκοτωτά και τά ξενοϋαμμένα, όπως ή ίδια λέει». Είναι δηλ. ίκανή εΐς τά μοιρολό-
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για της νά αύτοσχεδιάζη και νά άναφέρη έμμέτρως, καί μέ τό κατάλληλον δι'
έκαστον έγκώμιον, όλους τούς συγγενείς τοϋ νεκρού, καί τούς φονευθέντας, εις τούς
οποίους ώς εις πρόσωπα ηρωικά δίδει τήν πρώτην τιμητικήν θέσιν, και τούς
θανόντας θάνατον φυσικόν, καί τούς θανόντας καί ταφέντας εις τήν ξένην.

Εις δλους τούς επισυμβαίνοντας θανάτους, δ πολύωρος θρήνος τών γυναι-
κών είναι καί ομαδικός καί ατομικός. Ένφ δηλ. παρακάθηνται πάσαι
καί μοιρολογούν, μία είναι ή εκάστοτε έξάρχουσα τοϋ γόου. Αύτή θά είπή τό
ίδικόν της μοιρολόγι, ενώ αί άλλαι μετέχουν διακριτικώς, στ>μμετέχουσαι κυρίως
είς τά έκτος τοϋ μέλους τυχόν έπιφωνήμ.ατα, τά δηλοηικά εντάσεως τοΰ ιθρήνου-
Είναι δθεν υψίστη τιμή διά μίαν γυναίκα, νά είναι αύτη ικανή νά μοιρολογή
άνταξίως είς πάσαν περίπτωσιν θανάτου. Νά είναι δηλ. ικανή, εις τάς στιγμάς τής
άφεύκτου δοκιμασίας, νά συνθέτη ψυχραίμως και συμμέτρως ε'να έπιτάφιον θρή-
νον ιδικής της εμπνεύσεως. Χαρακτηριστικόν είναι τό έπόμενον τετράστιχον «προ-
οίμιον» έκ δεκαπεντασυλλάβων, τό όποιον χρησιμοποιείται εις τήν Μυρσίνην,
εκφράζει δέ τόν πόθον τών γυναικών τής Μάνης νά καταστούν ίκαναί διά τό
«ίδανικόν» τούτο τοϋ τόπου των:

Τίποτες δεν εζήλεχρα '<5ό3 στον άπάνον κόσμο,
νά ξέρω νά μοιρολογώ, νά κλαίω τά πεθαμένα.
Νά κλαίω τούς νιούς, νά κλαίω τις νιές, νά κλαίω τά παλληκάρια,
νά κλαίω καλές 'κοδέσποινες, καλές νοικοκνράδες.
Ό πρώτος στίχος τοϋ άνωτέρω προοιμίου μοϋ δίδει τήν άφορμήν νά υπο-
πτευθώ ότι προέρχεται από σκόπιμον μίμησιν τοϋ εισαγωγικού προοιμίου τής
γνωστής Παραλογής «Τ' αγαπημένα αδέρφια κ' ή κακή γυναίκα»:
Τίποτες δέν εζήλεψα είς τόν επάνω κόσμο-
τό άλογο τό γλήγορο και τ αξιο τό ζευγάρι,
και τή γυναίκα τήν καλή, πον νά τιμάη τόν αντρα.1
Δέν είναι άλλωστε σπάνιον τό φαινόμενον, σύμφωνα μέ τό όποιον τά είς
δεκαπεντασύλλαβον «προοίμια» τών μοιρολογιών τής Μάνης χρησιμοποιούν ειδι-
κώς μοτίβα καί στίχους γνωστούς άπό παλαιότερα δημοτικά τραγούδια, ιδίως άπό
τά γνωστά υπό τόν τίτλον «Παραλογές». Είναι γνωστή, άπό τό τραγούδι «τοϋ
Νεκρού άδερφοϋ»*, ή ποιητική ενότης πού περιγράφει, πώς ό νεκρός Κωνσταντής
βγαίνει αιφνιδίως άπό τόν τάφον του καί καλπάζει διά νά συνάντηση τήν άδελφήν
του καί τήν φέρη εις τήν μητέρα των:

1. 'Αντωνίου Μανούσου, Τραγούδια έθνικά, τόμ. Β', Κέρκυρα 1850, σελ. 79.
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Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι,
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει νά τής τή φέρτ].1

Ε'ις τήν Μυρσίνην τής Μάνης συνήντησα τούς δύο τούτους στίχους νά χρη-
σιμοποιούνται ώς αύτοτελές δίστιχον, «προοίμιον» μοιρολογίου, εις τό οποίον όχι
μόνον εκφράζεται ή προτροπή δι' έπάνοδον τοΰ νεκροΰ εις τήν οίκίαν του, αλλά
καί περιέχονται αί υποδείξεις περί τοΰ πώς εκείνος θά κατορθώση τοΰτο, μιμού-
μενος τόν μακρυνόν πρόγονόν του Κωνσταντήν. Τό προοίμιον άπό τήν Μυρσίνην
έ'χει ώς εξής :

Κάμε το σύγνεφο άλογο καί το φεγγάρι σέλλα
καί τ' άστρονλάκι τ ουρανού κάμε το γκέμι κ° έλα.

RÉSUMÉ

Mission folklorique à Myrsini, Laconie
du 19 octobre au 2 novembre 1966

par Const. Romaios

L'auteur expose les résultats de ses recherches folkloriques accom-
plies dans le village de Myrsini, situé au NE. de la péninsule du Magne
(Péloponnèse du sud) dans la montagne du Taygète, à peu près à mi-che-
min entre Sparte et le cap Tainaron.

Du point de vue de la civilisation, ce village fait partie de la région
du Magne. C' est pourquoi la vie traditionnelle de ses habitants présente
le même caractère que celle des maniates.

Le matériel collectionné couvre 220 pages de cahier et comprend des
renseignements sur la vie agricole et pastorale à Myrsini, la structure de
la société paysanne, ainsi que sur certains aspects de la vie spirituelle
(croyances et culte populaires, coutumes relatives à la naissance, au ma-
riage, à la mort, à la divinanion etc). On y trouve également des légendes
mythologiques et historiques, ainsi que des légendes se rapportant aux
esprits maléfiques etc. L'auteur examine en particulier les questions sui-
vantes: 1) Trois aspects de la vie sociale du village, soit le viol des fem-
mes, la passion du jeu de cartes et le vol de bestiaux. 2) Le rôle prépon-

1. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 92, στίχ. 31-32.
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dérant de la grand-mère dans la conservation des traditions populaires et
de leur transmission aux jeunes membres de la famille. 3) Deux légendes
au sujet de la force protectrice du pain et de l'influence nuisible des
esprits maléfiques. 4) La technique des chants funèbres (Μοιρολόγια), ca-
ractéristiques de la région et qu'on chante depuis environ trois siècles.
Dans la partie nord de cette région les femmes chantent des mirologues
dont le début, l'introduction, est formée de vers de 15 syllabes et le reste,
le chant proprement dit, de vers de 8 syllabes.

Γ'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΙΚΙΝΟΝ ΚΑΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΝ

(5-20 ΙΟΥΛ. 1966)

ΥΠΟ ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Αί μικραί γειτονικαί νήσοι τών Κυκλάδων Σίκινος καί Φολέγανδρος κείνται
μεταξύ τών νήσων "Ιου καί Μήλου. Έκ τούτων ή μεν πρώτη έχει κυρίως έ'να
μόνον συνοικισμόν, καλούμενον κατά τό σύνηθες Χώραν και επισήμως Σίκινον
(350 κάτ.), ή δέ δευτέρα δύο, ήτοι τήν πρωτεύουσαν τής νήσου, τήν κοινώς μέν
Χώραν, έπισήμως δέ Φολέγανδρον καλουμένην (350 κάτ.), καί τό χωρίον "Ανω
Μεριάν (400 κάτ.). Ό πληθυσμός αμφοτέρων ήτο πρό τοϋ 2ου παγκοσμίου πολέ-
μου υπερδιπλάσιος.

Λόγω τ°ΰ αγόνου τού εδάφους των καί τής άνεπαρκείας τών παραγομένων
αγαθών οί κάτοικοι άνεζήτουν παλαιότερον καλυτέρους όρους διαβιώσεως είς τήν
Α'ίγυπτον ή τήν Κωνσταντινούπολιν. Σήμερον πολλοί τούτων έχουν συρρεύσει είς
τήν περιοχήν τής Πρωτευούσης.

Εμπορικός καί άλλας επικοινωνίας έχουν αί νήσοι αύται μετά τής "Ιου,
Μήλου, Νάξου κ.ά'. Σημειωτέον ότι λόγω τ°ΰ άπομεμονωμένου αύιών εχρησίμευ-
σαν κατά καιρούς ώς τόποι πολιτικών εξόριστων.

Είς τήν Σίκινον1 καί Φολέγανδρον2 μετέβην κατ' Ίούλιον τού 1966 καί

1 Περί αυτής άπό γεωγραφικής, ιστορικής, αρχαιολογικής καί γενικώτερον πολιτιστι-
κής απόψεως ίδέ Ζαφειρ. Δ, Γαβαλά, Περί τής νήσου Σίκινου, έν 'Αθήναις 1885, σ. 55.

2 Περί ΐής νήσου ίδέ κυρίως Ζαφειρ. Δ. Γαβαλά. Ή νήσος Φολέγανδρος, Δ. I. Ε. Ε.
τόμ. Β' (1885 - 89), σ. 475 - 515 (καί άνάτ. σελ. 43 μεθ' ενός χάρτου) καί Άλ.κιβ. Χαριλάου,
Ή νήσος Φολέγανδρος, έν 'Αθήναις 1888, σελ. 68. Βιβλιογραφίαν περί αύτής παρέχει καί ό
Δ. Π. Π(αοχάλης) έν τω άρθρω Φολέγανδρος έν Μεγ. 'Ελλ. 'Εγκυκλ.
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παρέμεινα επί 15 ημέρας επί τώ σκοπώ μελέτης τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκού πολι-
τισμού αύτών καί συλλογήν σχετικής πρός αύτόν λαογραφικής ύλης. ΤΙ ερευνά μου
πραγματοποιηθείσα εΐς τά πλαίσια τών άποστολών τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΑ) καί μετά σχετικήν άπόφασιν τής Συγκλήτου τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών ήτο τοσούτο μάλλον άναγκαία, δσον δεν ύπήρχον συλλογαί
λαογραφικού υλικού έκ τών νήσαιν1.

Κατά τήν διάρκειαν αύτής έπεσκέφτΊην καί τά τρία μνημονευθέντα χωρία
τών έν λόγω νήσων, άφιερώσας μίαν εβδομάδα δι' έκάστην αύτών. Συνελέχθη
ποικίλη λαογραφική ύλη καταγραφείσα εΐς 242 σελίδας τετραδίου σχήμ. 8ου μεγ.,
ή οποία κατετέθη ύπ' άρ. εΐσαγ. 3025. Ή ύλη αύτη καλύπτουσα σχεδόν πάσας τάς
εκφάνσεις τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού περιλαμβάνει : Παραδόσεις 75,
πολύστιχα ασματα 43, δίστιχα 114, παιδικά άσμάτια 10, ρίμας 10, έπφδάς 12,
παροιμίας 27, αινίγματα 12, παραμύθια 5, εύτραπέλους διηγήσεις 2, παίγνια 5,
ειδήσεις περί τής λαϊκής λατρείας, τού γεωργικού καί ποιμενικού βίου, μαγικάς καί
δεισιδαίμονας συνήθειας, μαντικήν, δημώδη μετεαιρολογίαν, λαϊκόν δίκαιον, πλη-
ροφορίας περί τής άσκοτ'μένης βιοτεχνίας, τής μελισσοκομίας, τής δημώδους ΐατρι"
κής καί κτηνιατρικής, τοΰ ενδύματος, τής λαϊκής οικίας, τά κατά τήν γέννησιν,
τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα κ ά. 'Επί πλέον ηχογράφησα επί ταινιών
μαγνητοφώνου 66 μελωδίας ασμάτων καί λαϊκών χορών2.

Έκ τών συλλεχθει.σών παραδόσεων ικανός αριθμός άναφέρεται είς τούς γνω-
στοτάτους πανταχού δαίμονας τοΰ λαϊκοΰ πανθέοτι, τάς Νεράιδας. Ή πίστις τού
λαού εΐς αύτάς είναι καί εΐς τός δύο νήσους εύρύτατα διαδεδομένη, αί δέ περί αύ-

1 Συλλογαί τίνες σχετικοί άποκείμεναι έν τω Κέντρφ Λαογραφίας δέν είναι αξιόλογοι.
'Εκ Σίκινου εΰρηται έν «ύτώ μία, ή υπ' άρ. 2347, συγκειμένη έξ 6 συνολικώς σελίδων, έν ή
περιγράφονται λατρευτικά τινα έθιμα τής νήσου. ΑΙ έκ Φολεγάνδρου είναι πλείονες, ήτοι αί
ύπ' άρ. 1043, 1044, 1047 καί 1048 περιέχουσαι κυρίως παροιμίας. Ταύτας είχε πρό οφθαλμών
ό Ν. Γ. Πολίτης κατά τήν σύνταξιν τοϋ βασικού αύτοΰ σχετικού έργου (ίδέ Ν. Γ. ΤΙολίτον,
Παροιμίαι, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1899, σ. ξθ ). Πρόκειται συγκεκριμένως περί 386 παροιμιών
συλλεχθεισών ύπό I. Ν. Κονιαρίνη. Ποικίλη λαογραφική ύλη εΰρηται διάσπαρτος είς τάς
μνημονευθείσας περί Σίκινου καί Φολεγάνδρου μελέτας τών Γαβαλά καί Χαριλάου (ίδέ
Ζαφειρ. Δ. Γαβαλά, Περί τής Σικύου, ένθ' άν., σ. 40 - 46, 49 -50, 52 - 55. Έν σ. 54 - 55 δημο-
σιεύονται 20 παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις. Του αυτού, Ή νήσος Φολέγανδρος, ένθ'
άνωτ., (άνάτ.) σ. 23-33, 42 -43 καί Άλκιβ. Χαριλάου, ενθ' άνωτ., σ. 23,30 καί 36 - 47).

2 Τούς διευκολύνοντας τήν άποστολήν μου κ. "Αντώνιον Μάτσαν καί Ραφαήλ Σα-
ραμάσκον, πρόεδρον καί γραμματέα τής κοινότητος Φολεγάνδρου, τόν διδάσκαλον τοΰ αύτοΰ
χωρίου κ. 'Αντάρτην, ώς καί τόν κ. Γεώργιον Καρυστινόν, διδάσκαλον "Ανω Μεριάς, εύχα-
ριστώ καί έντεΰθεν.
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τών αντιλήψεις τού λαοΰ δέν διαφέρουν βασικώς εκείνων τών κατοικούν τών άλλων
μερών τοΰ 'Ελληνισμού. Ούτως έν Σικίνιο εμφανίζονται αύται γελώσαι (χφ. σ. 11
90), έρχονται εις έπαφήν μετά θνητών (χφ. σ. 12), ους διδάσκουν καί τήν χρήσιν
μουσικών οργάνων (χφ. σ. 113), τίκτουν καί προσκαλούν θνητάς ώς μαίας (χφ. σ
49), παριστώνται λευχειμονοΰσαι καί χορεύουσαι (χφ. σ. 59 καί 196), βλάπτουσαι
τάς λεχαηδας (χφ. σ. 120), φοβούμεναι ώς και οί λοιποί δαίμονες τήν πυράν (χφ.
σ. 73)\ μολύνουσαι τό εκτεθείμένον έκτος τής οικίας ύδωρ (χφ. σ. 200) κ.ά.2. Συν-
ήθως καλούνται ύπό τοΰ λαοΰ °Ανεραίδες μετά προθεματικοΰ α3. Έν Σικίνφ
υπάρχει καί τοπωνύμιον: Στήν Άνεραΐδα. Τούτο οφείλει τήν αρχήν του είς σπή-
λαιον, όπερ ύπελαμβάνετο ύπό τού λαοΰ ώς ένδιαίτημα τών νυμφών τούτων (χφ.
σ. 90)· Φέρονται επίσης αύται πλήν τών άλλων καί ύπό τό όνομα Άγερικά, τά,4 καί
'Αγαρηνά, τά (χφ. σ. 11, 14 καί 59). Επισήμαινα) ιδιαιτέρως τήν δεί'τέραν προ-
σωνυμίαν αύτών, διότι έξ όσων τουλάχιστον γνωρίζο), είναι άγναιστος άλλαχόθεν.

Έν Σικίνφ φέρεται παράδοσις περί εικόνος τής Παντανάσσης, ευρισκομένης
είς τόν όμώνυμον ένοριακόν ναόν τής νήσου, εορτάζοντα τήν πρώτην Κυριακήν
τών νηστειών ('Ορθοδοξίας). Ή εΐκών αύτη ευρέθη έπιπλέοΐ'σα έπί τής θαλάσσης
μέ άνημμένην έπ' αύτής κανδήλαν. Έκ τοΰ φωτός κατά τήν νύκτα ώδηγήθησαν
οί Σικινήται εις τήν άνεύρεσιν καί μεταφοράν της εις τήν νήσον των.
Ή ιδία είκών κατόπιν θαύματος ύπέδειξεν εΐς τούς ερίζοντας κατοίκους τής νήσου
τόν τόπον, εΐς ον έπεθύμει νά τοποθετηδή (χφ. σ. 6)5. Τοιαΰται παραδόσεις είναι
λίαν συνήθεις εΐς τάς νήσους καί γενικώτερον διαδεδομένοι πολλαχοΰ.

Ενδιαφέρουσα παράδοσις περί τής φώκης άπαντα έν Φολεγάνδρω· *Ή
φώκια ήταν μιά κοπέλλα, που είχε τήν μητέρα της κ' έπήγαιναν νά θερίζουν. Η
κόρη αντί γιά δρεπάνι έπαιρνε ψαλίδι μαζί της... καί μ' αυτό έθέριζε- Τήν έμάλωνε
ή μητέρα της, αυτή δέν συμμορφωνότανε καί κάποτε τήν έρριξε στή θάλασσα κ'
έγινε ή φώκια. Στή σπηλιά τοϋ Γάσπαρη τήν έφουνταρε» (χφ. σ. 201).

1 Ίδέ καί άλλας περί αύτών αντιλήψεις εις Ζαφειρ. Δ. Γαβαλά, ΙΙερί τής νήσου Σίκινου,
ενθ' άνωτ., σ. 44.

2 Πλείονα περί αύτών ίδέ είς Άλκιβ. Χαριλάου, Ή νήσος Φολέγανδρος, ενθ' άν., σ. 37.
8 Περί τών ονομάτων γενικώς αύτών Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί

τών Άνασκελάδων, Λεξ. 'Αρχ. τής Μέσης καί νέας 'Ελληνικής, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1918,
σ. 17 - 30.

4 Ζωγράφειος Άγων, τόμ. Α', σ. 434. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άνωτ., σ. 24.

5 Συναφής παράδοσις καί παρά Ζαψειρίω Δ. Γαβαλά, Περί τής νήσου Σίκινου, ενθ'
άνωτ., σ. 47-48.
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Περί μεταμορφώσεως γυναικός εις φώκην αναφέρουν και άλλαι έξ άλλων
μερών παραδόσεις. Κατ' αύτάς, όσας τουλάχιστον γνωρίζω, νεάνις, ένίοτε βασιλό-
παις, υπέστη τήν τιμωρίαν ταύτην διά τήν άδηφαγίαν αύτής. Εΐς τινας άλλας ή
φώκη συγχέεται πρός τήν Γοργόναν, εΐς ήν, ώς γνωστόν, μετεμορφώθη ή άδελφή
τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 1. Ώς αιτία τής μεταμορφώσεως άναφέρεται έτι ότι κατά
τήν ήμέραν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ή γυνή κατήλθεν εΐς τήν παραλίαν, διά νά
πλύνη τά ένδύματα τοΰ μικρού τέκνου της2, ή ότι τήν κατηράσθη απλώς ό Θεός3
ή ή μήτηρ της4. Ή παρατεθεΐσα άνωτέρω εκ Φολεγάνδρου διήγησις διαφέρει τών
άλλων κυρίως ώς πρός τήν αΐτίαν μεταμορφώσεως, ήτις άπαντα όμοία, καθ' όσον
γνωρίζω, μόνον εις εύτράπελον διήγηση σχετικώς γνωστήν εις πολλούς τόπους, ης
ό ήρως κληρονομήσας εύτελές μόνον δρέπανον έκ τού πατρός του μετεβλήθη άπό
πτωχοΰ εις πλούσιον, διδάξας τούς άδαεΐς ή άνοήτους θεριστάς, πώς δι' αύτοΰ θά
έθέριζον τάχιστα τούς άγρούς των καί πωλήσας είτα αυτό εις αυτούς άντί υπέρογ-
κου άμοιβής5.

Περί τών συγκεντρωθέντων ασμάτων παρατηροΰμεν ότι τά πλείστα τούτων
είναι σατιρικά, άδόμενα συνήθως κατά τάς άπόκρεως, θρησκευτικά καί τινα ερω-
τικά. 'Υπάρχουν έτι καί άκριτικά ώς καί παραλογαί, άσματα καί μέχρι σήμερον
εΐς τούς νησιώτας λίαν γνωστά, παρά τό γεγονός ότι έχουν παύσει πλέον νά
αδωνται κατά τούς χορούς καί τάς άλλας κοινώνικάς εκδηλώσεις.

Έκ τών θρησκευτικών ασμάτων ενδιαφέρον παρουσιάζει πολύστιχον άσμα,
άδόμενον κατά τήν παραμονήν τής εορτής τών Φώτων, καλούμενον «Φωτοκάλαντα8
(χφ. σ. 181 - 183). Πρόκειται περί ήμιλογίου μάλλον στιχουργήματος, ώς έκ τής
γλώσσης καί τού έν γένει ύφους αύτοΰ δύναται τις νά συναγάγη. Τούτου παραθέ-
τομεν μόνον τήν ένδιαφέρουσαν μουσικήν, διότι τό κείμενον αυτού έχει ήδη δη-
μοσιευθή 6.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 'Αθήναι 1904, σ. 191, άρ. 347, Νικ. Γ. Χα-
λιορή, "Υδρέϊκα λαογραφικά, 1931, σ. 146, ΚΑ, άρ. 223 Α, σ. 4, άρ. 10 (Κατιρλί Βιθυνίας,

συλλ. Παν. Μακρή).

3 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνωτ., σ. 191, άρ. 348, Λαογρ., τόμ. 6 (1917-18), σ. 67, Άρ-
χεΐον Πόντου, τόμ. 3 (1931), σ. 75, 1786 καί ΚΑ, άρ. 31, σ. 403, άρ. 33.

3 Γιάννη Ζερβού, Παραδόσεις — ίσι;ορ. παραμυθολογήματα, προλήψ., Δωδεκ. Άρ-
χεΐον, τόμ. 3 (1958), σ. 263.

4 ΚΛ, άρ. 2449, σ. 201 - 202 (Ικαρία, συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1962).

6 Ίδέ Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά παραμύθια. Σειρά Δευτέρα, 'Αθήναι 1962, σ. 207,
άρ. 43 καί σ. 229. Ή διήγησις είς AaTh 1650.

6 Λαογρ., τόμ. 16 (1956 - 57), σ. 257 - 258.
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Έκ τής μουσικής τών άλλων ασμάτων παραθέτομεν ώς λίαν ένδιαφέρουσαν
τήν μουσικήν διστίχων άδομένων κατά τάς αιώρας (χφ., σ. 238, Φολέγανδρος), αΐ-
τινες λαμβάνουν, ώς γνωστόν, χώραν κατά τό Πάσχα, ένιαχού καί κατά τήν εορ-
τήν τοΰ Αγίου Γεωργίου κ.α.1, αποτελούν δ' άρχαΐον έθιμον μέ μαγικόν πιθανώς
χαρακτήρα, σκοποΰν τήν έπίτευξιν ευφορίας2.

1 Ίδέ προχείρως Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί έορταί και έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθή-
ναι 1963, σ. 125, 175, 184.

2 M. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία (μετ. Ί. Θ. Κακριδή), σ. 31 και JT. ' Α. Μέγα,
ένθ' άνωτ., σ. 175 - 176. ("Η μουσική τών ασμάτων κατά καταγραφήν τοΰ συντάκτου μουσι-
κού τοΰ Κ.Α. Σπυρ. Δ. Περιστέρη).
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Πάσας σχεδόν τάς συλλεχθείσας ρίμας κατέγραψα άπό τοΰ στόματος τοΰ
ποιητοΰ αύτών 'Εμμανουήλ Σιδερή, κατοίκου τής "Ανω Μεριάς Φολεγάνδρου. Ό
έν λόγω πληροφορητής θεωρείται ό «ριματζής τοΰ χωριού». Τό περιεχόμενον τών
ριμών του είναι πάντοτε σατιρικόν.

Άξιολογώτατα φαίνονται ήθη καί έθιμα συντηρούμενα ένίοτε εις τούς κα-
τοίκους άμφοτέρων τών νήσων. Περί τίνων τούτων θά γίνη ενδεικτικώς κατωτέρω
λόγος.

Εκ τών κατά τόν γάμον έθιζομένων σημειοΰμεν τήν παλαιάν κατασκευήν
τών στεφάνων. «Τά στέφανα ήταν άπό κλήμα, άπό καρπερή αμπελιά, ώστε και τό
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άντρόγυνο νά είναι καρπερό. Τό κλήμα τό τύλιγαν ε με μπαμπάκι, τό κάνανε σάν
κουλούρα και ύστερα γύρω - γύρω κόκκινη κορδέλλα (χφ. σ. 152, Φολέγανδρος). Έν
Σικίνφ τήν προηγουμένην τοΰ γάμου Κυριακήν «<5 παπάς έκοβε κλήμα καϊ τό
εϊχε μέσ ατό 'Ιερό και τό ευλογούσε. Τό έφθειαχνε κουλλούρα και τούς τό'δινε τό
Σάββατο. Είχαν στό σπίτι τό δίσκο μέ τά στέφανα μέσα (τά κλήματα σκέτα)
κ' εϊχαν μέσ ατό δίσκο τις κορδέλλες καί τό μπαμπάκι. Καθόντανε στό ντιβάνι ό
γαμπρός, ή νύφη, οι πεθεροί, οί κουμπάροι., τά κορίτσια καί έπαιζαν τά όργανα κ
έτραγουδούσαν κ έστόλιζαν τά στέφανα. Τά τύλιγαν πρώτα μέ τό μπαμπάκι. Μετά
έβαζαν δύο ειδών χρώματα κορδέλλες καί τις ετύλιγαν πάνω στό μπαμπάκι καί
έγίνοντο τά στέφανα μέ τις κορδέλλες. Τραγουδούσανε τώ ατεφάνω τόν σκοπό»
(χφ. σ. 116). Τά έθιμα ταΰτα βεβαίως έχουν πρό πολλού εκλείψει. Εν Σικίνιρ
ε'δον όμως τοιούτους στεφάνους ανήκοντας εις γραΐαν, τούς τελευταίους υπάρχοντας,
ως μέ έπληροφόρησεν ή κάτοχος αύτών (ε'ικ. ί)1.

Είκ. 1. Γαμήλιοι στέφανοι Εΐκ. 2. Στέφανος Μαΐου έκ φύλλων

έκ κλήματος αμπέλου. φραγκοσυκιάς.

Ή πρόσκλησις εις τόν κατά τήν Κυριακήν τελούμενον γάμον ελάμβανε χώ-
ραν τήν έσπέραν τοΰ Σαββάτου. Οί επιφορτισμένοι μέ τό έργον τοΰτο ά'ρρενες
γονείς τών μελλονύμφων ή συγγενής τις αυτών, έφερον φανόν, εισερχόμενοι δ εις
τάς οικίας ε'λεγον : « Τό φανάρι τό βλέπετε, τήν αιτία τήν ξέρετε' καλούμε τήν νιά>
αν θέλη κ' ή γριά, ας έλϋη ή καλούμε τό νιο» κλπ. (χφ. σ. 114, Σίκινος) ή «τό φα-
ναράκι τό βλέπετε, τήν αιτία τήν ξέρετε, äv άγαπατέ, κοπιάστε» (χφ. σ· 152, Φολέ-
γανδρος).

1 Ταΰτα κατετέθησαν άργότερον κατά παράκλησίν μου είς τήν μουσιακήν συλλογή ν
τοΰ Κ.Λ.

20
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Άνάρτησις στεφάνων είς τάς οικίας (Μάηδων) κατά τήν παραμονήν τής
πρώτης Μαΐου λαμβάνει χώραν σήμερον εν Φολεγάνδρφ, ώς καί άλλαχοΰ. Οί
στέφανοι όμως ένταΰθα κατασκευάζονται συνήθως ουχί έξ ανθέων άλλά έκ φύλλων
φραγκοσυκιάς (είκ. 2). Τό πεφίεργον είναι ότι ενίοτε δέν κατασκευάζονται καν
στέφανοι αλλ' αναρτάται §ν φύλλον τοΰ εν λόγω φυτοΰ, όπερ διαμορφοΰται είς
ποικίλα σχήματα. Ούτως έάν ή οικογένεια περιλαμβάνη μεταξύ τών μελών της
ναυτικόν, τό φύλλον λαμβάνει τό σχήμα άγκυρας (είκ. 3), εάν κόρη τις τής οικο-
γενείας είναι ερωτευμένη, τό σχήμα καρδίας κ.ο.κ. (χφ. σ. 126-127).

Είκ. 3. Φύλλον φραγκοσυκιάς εΐς σχήμα αγκύρας.

Συνήθεια τελέσεως εορτής πρός τιμήν εικόνων κατόπιν παραμονής αύτών
έπί εν έτος είς τήν οίκίαν τοΰ εορτάζοντος παλαιά, ώς φαίνεται, εξακολουθεί μέχρι
τοΰ νύν τόσον εν Σικίνφ όσον καί έν Φολεγάνδρω- Περί τοΰ εθίμου τούτου θά
πραγματευθώμεν εν άλλη μελέτη.

Έκ τών ποικίλων γεωργικών εθίμων κατά τήν σποράν εν Σικίνω σημειοΰ-
μεν τοΰτο μόνον, ότι οί παλαιότεροι «μέσα στο αυλάκι τής σποράς ερριχναν καί
κρασί μαζί μέ το ρόδι. Τό κρασί τό ερριχναν, γιά νά μεθύσι] τό χωράφι καί νά
κάμη πολύ» (χφ. σ. 20).

Κατά τάς άπόκρεως μετημφιέζοντο παλαιότερον μόνον άνδρες. « Βαστούσανε
τό σύνεργο κ' ήτανε δυο ζεμένοι κ' ετραυούσανε» (χφ. σ. 27).

Έκ τών προλήψεων σημειωτέα ή κρατούσα έν Σικίνφ περί τοΰ δέρματος
όφεως, όπερ ό ευρίσκω ν λαμβάνει καί φέρει ώς φυλακτον (χφ. σ. 53).
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Γενικώς ειπείν ή έκ τών ανωτέρω νήσων συλλεχθεϊσα λαογραφική ύλη είναι
από πολλών απόψεων ένδιαφέρουσα. Ή άπομόνωσις τών νήσων τούτων καί ή
συντηρητικότης τών κατοίκων συνετέλεσαν, ώστε νά διατηρηθούν μέχρι και τού
νϋν αξιόλογα λατρευτικά καί αλλα έθιμα, προλήψεις, δεισιδαιμονίαι κλπ.

Ό λαϊκός όμως ούτος πολιτισμός πιεζόμενος άφορήτως ύπ' εκείνου τών
αστικών κέντρων, δστις διαδίδεται ευκόλως έκ τής αναπτύξεως τών συγχρόνων μέ-
σων, υποχωρεί μέ λίαν γοργόν ρυθμόν. Τούτο δύναται τις νά πιστοποίηση έκ
πρώτης όψεως λ.χ. είς τήν μουσικήν. Οί παλαιοί σκοποί τού γάμου, τής αιώρας
καί τών άλλων εκδηλώσεων αρχίζουν νά λησμονώνται υπό τής νεωτέρας γενεάς,
προτιμώσης άντ' αυτών τήν λαϊκήν - άστικήν μουσικήν.

RÉSUMÉ

Mission folklorique dans les îles de Sikinos et Foléghandros
(Cyclades) du 5 au ao juillet 1966.

par Stef. D. Imellos

Au cours de sa mission dans les îles ci-dessus l'auteur de cet exposé
a rassemblé du matériel folklorique qu'il nous a présenté dans un manu-
scrit de 242 pages. Il a également enregistré sur bandes magnétiques 66
chansons ού airs populaires.

Dans son exposé il examine plus spécialement certaines légendes
concernant la croyance populaire en l'existence de fées (Νεράιδες) (p.300-301),
ainsi que des légendes se rapportant au culte des icônes, p. ex. la légende
de l'icône de la Vierge de Sikinos, qui a été trouvée flottant sur la mer et
portant une veilleuse allumée. Il parle aussi de la légende de la jeune
fille que la malédiction de sa mère transforma en phoque (p. 301-302).

Parmi le coutumes qu'on observe pendant le mariage, l'auteur note
les couronnes nuptiales en sarments de vigne très usitées dans le temps, et
la façon particulière dont on invitait à la cérémonie des noces (la personne
qui était chargée de cette tâche tenait une lanterne à la main) (p. 304-305)·

Parmi les coutumes du culte populaire celle qui, d'après l'auteur,
présente un intérêt particulier est la fixation aux portes des maisons de
couronnes de feuilles de figuiers de Barbarie au lieu de couronnes de
fleurs. Si la famille compte parmi ses membres des marins, on prépare
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une couronne ayant la forme d'une ancre, s'il y a à la maison une jeune
filles amoureuse, on donne à la couronne la forme d'un coeur etc.
(p. 306).

L'auteur mentionne également la coutume des habitants de Sikinos
et de Foléghandros d'emporter chez eux une icône miraculeuse de l'église,
et de la garder pendant une année, ayant toujours allumée devant elle une
veilleuse.

Il parle aussi d'une coutume des habitants de Sikinos qui veut que
l'on sème les grains de blé avec des grains de grenade en versant en même
temps du vin sur les sillons pour que la récolté soit abondante. De même
il nous parle de la coutume du carnaval qui veut que les masques tirent
derrière eux une charrue.

Parmi les superstitions populaires il signale les préjugé selon le-
quel celui qui trouve sur son chemin la peau d'un serpent peut la porter
sur lui en manière d'amulette (p. 306).

En terminant l'auteur remarque que les chansons enregistrées sont
pour la plupart des chansons satiriques ού des chansons sur des sujets
religieux ού amoureux. Il publie la musique d'une chanson religieuse, chan-
tée pour la fête de l'Epiphanie, et de distiques de la balançoire.

A'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧ1ΑΝ ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ

(10-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966)

υπο αννησ i. παπαμιχαηλ

Συμφώνως πρός έντολήν τής 'Ακαδημίας'Αθηνών (αριθμ. 54067/15.7.1966)
έπραγματοποιήθη ύπ' εμού λαογραφική αποστολή εΐς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης
πρός μελέτην τού ένταΰθα έκ παραδόσεως λαϊκοΰ πολιτισμοΰ καί περισυλλογήν
σχετικής ύλης. Αύτη περιωρίσθη εΐς τήν κωμόπολιν Μουζάκιον και τά χωρία Άρ-
γιθέα (Κνίσοβον) και Θερινόν1, εϊς τά όποια λόγω της απομονώσεως αύτών μέχρι

1 Ή αποστολή αΰτη υπήρξε συμπληρωματική προηγουμένης έρεύνης μου τω 1965 εις
τήν περιοχήν ταΰτην" (βλ. άνωτέρω, σ, 236 -247).
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πρό τίνος εκ τών αστικών κέντρων1 συντηρούνται ακόμη πολλά στοιχεία τού κατά
παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού, οιον προλήψεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι κ.ά.

Τό βραχύ διάστημα (15 ήμέραι) τής παραμονής μου ενταύθα δεν ήτο βε-
βαίως επαρκές πρός διεξαγωγήν πλήρους έρεύνης. Εν τούτοις επετεύχθη ή συγ-
κέντρωσις ένδιαφερούσης ύλης, ή οποία, καταγραφείσα ε'ις σελ. 321 τετραδ. σχ. 8ου
μεγ., κατετέθη εις τό Κέντρον ύπ' αύξ. άριθμ. χειρογρ. 3026. 'Αντιστοίχως έπέτυχον
καί τήν ήχογράφησιν μουσικής ύλης έξ 127 μελωδιών δημωδών ασμάτων καί λαϊ-
κών χορών, τής οποίας τά στοιχεία κατεγράφησαν είς τό βιβλίον Εισαγωγής άπό
τού άριθμ. 14074 μέχρι 14209.

Εις τήν περισυλλεχθεΐσαν λαογραφικήν ΰλην, συμπληρα)ματικήν, ώς ελέχθη,
τής κατά τήν προηγουμένην μου άποστολήν, περιλαμβάνονται πληροφορίαι : α )
περί τοΰ υλικού βίου, ιδία τής κεντητικής, βαφικής, υφαντικής· β ) τού κοινωνικού
(κοιν. οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, γάμου, παιδίου, τελευτής)- γ') τού πνευματικοΰ
(άσματα 141, παραδόσεις 86, επιρδαί 12, παραμύθια 1, ειδήσεις περί μαντικής,
μαγείας καί δεισιδ. δοξασιών, λαϊκής λατρείας, μετεωρολογίας - άστρολογίας, λαϊκής
ιατρικής 2 κ.ά.

Λίαν ενδιαφέρον μέρος τής λαογραφικής ταύτης συλλογής άποτελοΰν αί περί
υφαντικής, βαφικής καί κεντητικής πληροφορίαι. Εις τήν περιοχήν ταύτην, ένεκα
καί τών έπικρατουσών κλιματολογικών συνθηκών, ήσκείτο ιδιαιτέρως ή υφαντική.
ΓΙάσαι αί άνάγκαι τής οικογενείας άπό άπόψεως άμφιέσεως καί ειδών ρουχισμού
εν γένει έπληροΰντο μέχρι πρό τίνος, έν μέρει δέ καί σήμερον, διά τής οικιακής
υφαντικής και τής κεντητικής.

Έκ τών υφαντών τούτων, εΐς τά όποια χρησιμοποιείται ώς πρώτη ύλη τό
έριον τών προβάτων καί τών αιγών, άναφέρω ένταύθα περί τής κατηγορίας τών
καλουμένων «θηλειαστών», τών οποίων ή επιφάνεια τοΰ διακοσμητικού πεδίου
σχηματίζεται διά τής προεξοχής βρόχων (θηλειών) τής υφαντικής ύλης. Ούτως επι-
τυγχάνεται ό σχηματισμός ποικιλμάτων έπί τής επιφανείας τών κλινοσκεπασμάτων

1 Οί κάτοικοι τών έν λόγιο χωρίων ήρχοντο παλαιότερον εϊς έπικοινωνίαν οίκονομικήν
καί άλλην κυρίως μέ τήν κωμόπολιν Μουζάκιον δι' υποζυγίων. Σήμερον καί φορτηγά αυτοκί-
νητα φθάνουν είς τά χωρία Άργιθέαν καί Άνθηρόν πρό; μεταφοράν κυρίως εμπορευμάτων.
Τά λοιπά χωρία εξακολουθούν νά στερούνται τών συγχρόνων μέσων συγκοινωνίας.

2 Άπό της θέσεως ταύτης εύχαρισιώ θερμώς τούς αίδεσιμ. κ. Βασίλειον Γώγον μετά
της οικογενείας του καί Άπόστολον Καραούζαν, τόν κ. πρόεδρον τής κοινότητος Θερινού,
τόν κ. Θωμάν Σκουμήν, ώς καί πάντας τούς προθύμους πληροφορητάς, οϊτινες μέ έβοήθησαν
παντοιοτρόπως είς τήν έκτέλεσιν τής έργασίας ταύτης.
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«μαντανίες» (εΐκ. 1), έπί τών έπί τοϋ τοίχου ταπήτων «πάντες» (εΐκ. 2), ώςκαί έπί

Εΐκ. 1. Μαντανία θηλειαστή.

Είκ. 2. Πάντα θηλειαστή.

τών ταπητίων «ταπάκια». Τά έν λόγω υφαντά, δηλ. τά θηλειαστά γνωστά καί παρά

1 Βλ. καί "Αννης Άποατολάκι, Τά κοπτικά υφάσματα τοϋ έν 'Αθήναις Μουσείου κοσμη
τικών τεχνών, έν 'Αθήναις 1932, σ. 24- 32.


	ep_1819_071
	ep_1819_072
	ep_1819_073
	ep_1819_074
	ep_1819_075
	ep_1819_076
	ep_1819_077
	ep_1819_078
	ep_1819_079
	ep_1819_080
	ep_1819_081
	ep_1819_082
	ep_1819_083
	ep_1819_084
	ep_1819_085
	ep_1819_086
	ep_1819_087
	ep_1819_088
	ep_1819_089
	ep_1819_090
	ep_1819_091
	ep_1819_092
	ep_1819_093
	ep_1819_094
	ep_1819_095
	ep_1819_096
	ep_1819_097
	ep_1819_098
	ep_1819_099
	ep_1819_100
	ep_1819_101
	ep_1819_102
	ep_1819_103
	ep_1819_104
	ep_1819_105
	ep_1819_106
	ep_1819_107
	ep_1819_108
	ep_1819_109
	ep_1819_110
	ep_1819_111
	ep_1819_112
	ep_1819_113
	ep_1819_114
	ep_1819_115

