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ή όλοκλήρωσις τής είς τήν περιοχήν ταύτην λαογραφικής έρεύνης. Πρός τούτο
ένηργήθη ενταύθα υπό τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας κατ'
έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (άριθ·. άποφ. 51564/27.7.65) μηνιαία αποστολή,
ήτις επραγματοποιήθη δι' εμού άπό τής 8ης 'Ιουλίου - 7 Αυγούστου εις τά χωρία
Πωγωνιανήν, Ποντικάτες, Δολόν καί τήν κωμόπολιν Δελβινάκιον-
Τά χωρία ταύτα επικοινωνούν μέ τά 'Ιωάννινα καί τήν Κόνιτσαν δι' αυτοκινήτου.
Παλαιότερον ολόκληρος ή περιοχή τού Πωγωνίου έχρησιμοποίει ώς έπίνειον τόν
λιμένα τών 'Αγίων Σαράντα (κοινώς Σ κ ά λ ω μ α).

Ή έρευνηθείσα αύτη περιοχή είχε πληθυσμόν τό έ'τος 1928 1053 κατοίκους,
κατά δέ τό 1951 821. Τό χωρίον Ποντικάτες, νοτίως τής Πωγωνιανής, ήρίθμει
κατά τό 1928 343 κατοίκους, νύν δέ έχει περί τούς 160. Ή περιοχή αύτη μέ πε-
ριωρισμένην γεωργικήν καλλιέργειαν, έν άντιθέσει πρός τό παρελθόν, προσφέρεται
περισσότερον εΐς τήν κτηνοτροφίαν μέ 5.000 περίπου συντηρούμενα αιγοπρόβατα.

Πρός άνατολάς τής Πωγωνιανής καί εις μιας ώρας άπόστασιν άπ' αυτής κεί-
ται τό χωρίον Δολόν μέ 60 κατοίκους, ενώ ειχε 359 κατά τό 1928. Ό πληθυσμός
άσχολεΐται ενταύθα μέ τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν. Τό Δελβινάκιον τέλος,
πρωτεύουσα τής επαρχίας Πωγωνίου, κείται παρά τούς πρόποδας τού όρους Έεβί-
τσα (ύψ. 740). Ήμίσειαν ώραν άπό τής κωμοπόλεως ταύτης, άριθμούσης νύν 1198
κατοίκους, κείται τό Δελβινακιώτικο Χάνι, διά τού οποίου διέρχεται ή άπό 'Ιωαν-
νίνων εις τάς θρυλικάς πόλεις τής Βορείου 'Ηπείρου 'Αργυρόκαστρον καί Αυλώνα
άγουσα οδός. "Ανέκαθεν έφημίζοντο αί γυναίκες τού Δελβινακίου διά τό εξαίσιον
κάλλος των, τό όποιον παρετήρησαν καί οί περιηγηταί Holland καί Leake1.
ΏραΤαι είναι καί αί γυναίκες τών χωρίων Δολού καί Γκουβέρι (νύν Φαραγ-
γιού). Διό καί ή παροιμιώδης φράσις: «Κοπέλλα άπο το Γκουβέρι και νερό άπό
τό Κόκκινο Λιθάρι» (πηγή ΒΔ τού Δελβινακίου). «Ή κανονική όμως συμμετρία
τού θήλεος φύλου, γράφει κάπως υπερβολικά ό Ί. Λαμπρίδης, ουδαμοϋ ίσως καί
τής Ευρώπης υπάρχει. Διό καί τό άληθέστατον λόγιον : ννφη άπό τό Δελβινάκι και
γαμπρός άπ' τ Αργυρόκαστρο» 2. Θέλων νά έξηγήση τήν αίτίαν τού φαινομένου ό
Ίωαννίτης Ϊατροφιλόσοφοςι λέγει:«... επειδή δέ τό κλίμα επιδρά καθόλου έπί τών

[Περιέχει καί 57 ς^σματα έκ Βασιλικού, Βήααανης, Χρυσαυγής καί Δελβινακίου Πωγωνίου].

ι) ΚΕΕΛ, άρ. 2949. (Άνδρ. Βολταίρα, "Ηθη, έθιμα καί τραγούδια σωσμένα άπό στόμα σέ
στόμα άπό τό Βασιλικόν Πωγωνίου 'Ιωαννίνων, 1965, 4ον, 25 σελ.). [Περιέχει ασματα 26,

1 παροιμ., 3 εΰχάς καί ειδήσεις περί γάμου, μαγείας καί δεισιδαιμόνων συνηθειών].

1 Ίω. Λαμπρίδου, ενθ' άν., σ. 21.

2 Ίω. Λαμπρίδου, ένθ' άν·, σ. 22.
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κράσεων καί τής καλλονής, διά τούτο οί μέν άνδρες είναι εύ'ρωστοι, αί δέ γυναίκες
ευειδεΐς καί λευκαί»1.

Έκ τών τεσσάρων τούτων χωρίων συνελέχθη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις
περιελήφθη εις χ/φον έκ 474 σελίδων, σχήματος 8ου μεγ., τό όποιον καί κατετέθη
εΐς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας ΰπ' αριθμόν 2956.

Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει: ασματα 121, παραδόσεις 33, αινίγματα 66, πα-
ροιμίας 25, παραμύίΗα 4, επιρδάς 3 καί ποικίλας ειδήσεις περί λαϊκής οικίας, τρο-
φών, ενδυμασιών, γεωργικού, ποιμενικού καί κυνηγετικού βίου, χορών, κοινωνικής
οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, παιδιού, γάμου, τελευτής, μαγείας, άστρολογίας, με-
τεωρολογίας, μαντικής, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας καί αγροτικών εθίμων.
Πρός τούτοις έγένετο καί ήχογράφησις διά μαγνητοφώνου τύπου Butoba τής
μουσικής 41 ασμάτων επί 6 ταινιών2.

Τό έν Πωγωνίφ γλωσσικόν ιδίωμα παρουσιάζει τό ίδιαίτερον χαρακτηριστι-
κών γνώρισμα, ότι διαφέρει άπό τά βόρεια ιδιώματα τής ελληνικής γλώσης, διατη-
ρούν τούς φθόγγους καθαρούς καί άναλλοιώτους. Τό φαινόμενον τούτο παρατη-
ρείται καί βορειότερον έν Βορείφ Ήπείρω και είς τούς ελληνοφώνους τής 'Αλβα-
νίας. Τήν γλωσσικήν ταύτην συγγένειαν τών Πωγωνησίων πρός τούς ελληνοφώ-
νους τής 'Αλβανίας άντιλαμβανόμενοι οί άλλοι Ήπειρώται καί παρεξηγοΰντες
λέγουν ότι οί Πωγωνήσιοι άρβανιτίζουν, δηλαδή ομιλούν όπως οί 'Αρβανίτες.
Γενικώς ^δύναται νά θεωρηθή τό Πωγώνι ώς μία νησίς νοτίας προφοράς εΐς τήν
Β. Ελλάδα» 3.

Εΐς τήν συλλεχθεΐσαν ώςάνω λαογραφικήν ΰλην, εκτός τών κοινών στοιχείων,
τά όποια διακρίνει τις εν σχέσει μέ τόν λαϊκόν βίον τών λοιπών ηπειρωτικών πε-
ριοχών, παρατηρεί έτι καί μορφάς τοπικάς, συνδεομένας μέ τήν ίστορίαν τοΰ τό-
που καί τάς εΐδικάς συνθήκας τοΰ βίου·

Έκ τοΰ υλικού βίου τοΰ λαοΰ τοπικής ιδιομορφίας είναι ή λαϊκή κατοικία
μετά τών επίπλων καί σκευών, τά οποία δύναται τις νά γνωρίση συστηματι-
κώτερον μάλλον εΐς τά χωρία παρά εΐς τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας, τό
Δελβινάκιον, όπου πολλαί οΐκίαι υπέστησαν ποικίλας επιδράσεις έκ τής οΐκοδο-
μίας τών άστικών κέντρων. Σημειωτέον δ' ότι λόγω ιών έκ τοΰ τελευταίου πολέ-

1 Ίω. Λαμπρίδον, ενθ' άν., σ. 13.

5 Ευχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης τόν δημοδιδάσκαλον κ. Κ. Ζώτον,
τόν κ. Παναγιώτην Κάπαρον, ίατρόν, Ματθαίον Βαλκάνην, δημοδιδάσκαλον, καί Παν. Παπ-
πάν, ένωμοτάρχην, ο'ίτινες τά μέγιστα συνετέλεσαν είς τήν έπιτυχίαν τής άποστολής μου.
8 Παπαχαρϊση, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τού Πωγωνίου, έ'νθ' άν., σ. 142.
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μου καταστροφών πολλαί επικλινείς στέγαι οικιών είς τά χωρία, ώς π.χ. εν Πωγω-
νιανη καί άλλαχοΰ, μετά τήν επισκευήν των φέρουν κατά μεν τό ήμισυ παλαιάς

Είκ. 1. Διώροφος οικία.

Ε'ικ. 2. Καλύβα μέ αλώνι.

πλάκας Ικ σχιστολίθου, κατά δέ τό ετερον ήμισυ κεραμίδια (είκ. 1). 'Ενδιαφέρον
παρουσιάζει καί ή καλύβα. Αύτη είναι λιθόκτιστος, σκεπασμένη, όπως καί to σπίτι,
μέ πλάκες. Δεν έχει παράθυρα, έχει δέ μόνον 2 πόρτες, μίαν μικράν καί μίαν με-
γάλην. Ή πρώτη λέγεται θυροπούλα καί επικοινωνεί μέ τό αλώνι (είκ. 2). "Ας
προστεθη ότι κάθε νοικοκύρης έχει τό αλώνι καί τήν καλύβαν του.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

2 1 1

Δέν θά επιμείνω εις τήν περιγραφήν τών οικιών μέ τόν πλούτον τής αρχι-
τεκτονικής των ορολογίας, παραπέμπων εις τήν «Έκί)εσιν τής λαογραφικής μου
αποστολής είς τό Κεντρικόν Ζαγόρι»1 καί είς τό χειρόγραφον μου ύπ' αριθ. 2956,
σ. 26-36' επιθυμώ μόνον νά επαναλάβω ενταύθα όσα ό G. Stadtmüller έγραψε
παλαιότερον δια τήν παρόρμησιν πρός μελέτην τής λαϊκής εν Ήπείρω οίκοδομίας :
«Έκ τής εξετάσεως, λέγει, τών τύπων τών οικιών καί οικιακών σκευών διανοίγον-
ται ευρείαι προοπτικοί δια τήν άναπαράστασιν σταδίων μετοικήσεων καί πολιτι-
σμών είς χρόνους, περί τών οποίων ουδεμία υπάρχει παράδοσις ούτε γραπτή ούτε
μνημειακή... Ή διερεύνησις τών τύπων τών οικιών, τών οικιακών σκευών καί
τών εγκαταστάσεων, είναι μέρος μόνον τής γενικής λαογραφικής έρεύνης, ήτις, επι-
χειρούμενη μετά τής αναγκαίας προσοχής καί μεθόδου, δύναται νά προσφέρη πολυ-
τίμους υπηρεσίας εις τήν έρευναν τής ιστορίας» 2.

Έκ τών συνηθεστέρων τών Πωγωνησίων τροφών είναι τό μπριάμι, τό τοου-
μπλέκι (στιφάδο), τό άνάδεμα, ο καβουρμάς, οι ροσινίτσες, ή μιρμίλω, τό κορκούτι,
τό τσορβίσι, ή μπαζίνα, ή μπουκουβάλα, τό λιπανό, τό μάτσελο, οί πυρομάδες, το
χράνι, ή ξιδοπαπάρα ή κρασοπαπάρα, ή ζούπα, ή σιλίρα, ο παστουρμάς, τό λαχα-
νομπούρεκο, τό τυρομπούρεκο, ή κρεασόπιττα, ή κουρκουτόπιττα, ή κασόπιττα, ή
μπατοαριά ή σαπικάτα, ή γαλατόπιττα, ή κοφτόπιττα κ.ά., πλήρη περιγραφήν τών
οποίων βλ. εν τώ ώς άνω χειρογράφω μου ύπ' άρ. 2956, σ. 14 - 22 καί 28.

'Αξιόλογον ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή τοπική ενδυμασία μέ τήν έπικρά-
τησιν τοΰ λευκού χρώματος. «Έν εχιαρίθμοις χωρίοις τοΰ νοτίου διαμερίσματος,
γράφει ό 'Ιωάννης Λαμπρίδης, τά ένδύματα τών γυναικών είναι φαινομερή3, όπως
είς τό τμήμα Δροπόλεως, άλλα κατά τό πλείστον ποδήρη. Μόνον εις τά χωρία
Σέλτσην καί Πολίτσιανην τό ένδυμα είναι μέλαν, ενφ τών λοιπών λευκόν, όπερ
νήθουσι καί ύφαίνουσιν αί γυναίκες μόναι» 4. Ή 'Αγγελική Χατζημιχάλη πα-
ρατηρεί: «Μεταξύ όλων τών ενδυμασιών τής 'Ηπείρου ίδιαιτέραν έντύπωσιν κά-
μνει ή στολή τοΰ Πωγωνίου μέ τόν ϊδιόρρυθμον λευκόν κεφαλόδεσμον, κατε-
σκευασμένη σχεδόν έξ ολοκλήρου έκ χονδρών λευκών υφασμάτων»5. Δια τόν κε-
φαλόδεσμον τοΰ Πωγωνίου έγραφε παλαιότερον καί ό Ίω. Λαμπρίδης τά εξής

1 Βλ. A.B. Οίκονομύhjv, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 15/16 (1902/1963), έν 'Αθήναις
1964, σ. 326 - 329.

2 Georg Stadtmüller, Τά προβλήματα τής ιστορικής διερευνήσεως τής Ηπείρου. Ήπειρ.
Χρον., έτ. 9ον (1934), σ. 149 - 150.

3 Προφανώς ό συγγραφεύς έννοεΐ έδώ τάς φαινομηρίδας.

1 Ίω. Ααμπρίδον,ε\·&' άν., σ. 20.

'Αγγελ. Χατζημιχάλη, 'Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη. Ήπειρ. Χρον., έτ. δον (1930), σ. 257.

14
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αξιομνημόνευτα: «Ό φάκελλος (ό πάλος τού Παυσανίου), φακιόλι έκ λινομεταξίνου
υφάσματος κατασκευαζόμενος, τό σύνηθες δηλαδή τής κεφαλής τούτο κάλυμμα,
όμπόλια καλούμενη, δέν άπαντα καθ' όλον τό τμήμα» Ή δμπόλια, τήν οποίαν
εξακολουθούν καί σήμερον νά φορούν αϊ γυναίκες τού Πωγωνίου, είναι πολύ πα-
λαιά. Ό καθηγητής 'Αν. 'Ορλάνδος2 «άποδεικνύει ότι ό εικονιζόμενος εΐς τοιχο-
γραφίας τοΰ 13ου αϊ. κεφαλόδεσμος είναι ό ίδιος μέ τήν φερομένην σήμερον
«άμπόλιαν» ύπό τών γυναικών τοΰ Πωγωνίου»3· Λευκός όμοιος κεφαλόδεσμος
άπαντςί καί εις σύγχρονον (1280) τοιχογραφίαν μονής έν Κύπρω4·

Ή γυναικεία φορεσιά τού Πωγωνίου διεκρίνετο εΐς τήν τής Δερόπολης (* Αε-
ροπολίτικα») καί είς τήν τών νοτιωτέρων χωρίων, πού έλέγετο «τά σύδικά μας*
(ρούχα).

Παραθέτο) ένταΰθα περιγραφήν τής παλαιοτέρας (πρό τοΰ 1930) φορεσιάς
τοΰ Πωγωνίου καθ' ύπαγόρευσιν τής Σοφίας Λιολιάκη, ετών 53, έκ τοΰ χωρίου
Ποντικάτες :

«Άπό μέσα ντυόνταν μέ έ'να άσπρο ρουτί, λινό πουκάμισο, πού έφθανε μέ-
χρι τήν αντζα (γάμπα). Ήταν καί άπό χονμαί (καθαρό χασέ) για τις γιορτές. Βά-
ζανε έπειτα τή λαιμαρίά. Είναι άπό τό ίδιο ύφασμα ενα ορθογώνιο σχισμένο σιή
μέση μέ φαρδιό γιακά. 01 νέες κεντούσαν τόν περίγυρο τής λαιμαριάς μέ κίτρινη
μεταξωτή κλωστή, πού έφκειαχναν τά δοντίτσα. 'Από πάνω βάζαν τό αεγκονη
(έξωμίς), πού είναι μάλλινο ύφασμα πυκνοϋφασμένο καί στή νεροτρουβιά χτυπη-
μένο. Τό σεγκούνι δέν έχει μανίκια καί ό περίγυρος του είναι ραμμένος μέ μαύρο
γαϊτάνι γύρω γύρω. Μπροστά στόν κόρφο στά δυο μέρη βάζαν ύφασμα μαύρο
ή καφέ άπό τσόχα, πού λέγονταν : ρονχα. Τό σεγκούνι στή μέση τό ζώνανε μέ
φαρδύ μάλλινο μαΰρο ζωνάρι, πού ειχε 3-4 γύρους. Τό ζωνάρι αύτό έδιπλωνότανε
στή μέση κ' έχρησίμευε γιά θήκη νά βάζουν χρήματα, κάχτες (καρύδια), μύγδαλα
κ.ά. Τό ζωνάρι άπ' τις δυο άκρες είχε κλόοσα (κρόσσια). Τά κλόσσα κρέμονταν
δεξιά κ" έκαναν ουρά. Πάν' άπ' τό ζωνάρι γιά σιγουρότερο ζώσιμο βάνανε μιά
λεπτή κόκκινη ζώνα υφαντή, μιακριά. Τό σχισμένο μπροστινό μέρος τοΰ σεγκου*
νιοΰ σκεπάζονταν μέ μιά ποδιά υφαντή. Πάν' άπ' τό σεγκούνι φορούσαν τό ντου-

' Ίω. Λαμπρίδον, ενθ* άν., σ. 20.

3 Άν. 'Ορλάνδου, Μνημεία τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου. Ή Κόκκινη 'Εκκλησία - Πα-
ναγία Βελλάς. Ήπειρ. Χρον., ετ. 2ον (1927), σ. 153.

8 Άγγελ. Χατζημιχάλη, ενθ' άν., σ. 254.

4 Γεωργ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου. Α'. Λεύκωμα, έν'Αθήναις
1953, πίναξ 90. [Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. Γ'].
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λαμά, πού 'ταν άπό ύφασμα ντρίλινο μέ έ'να μικρό γαϊτανάκι λίγο στήν άκρη.

Τά προπόδια είναι είδος πλεχτές παντόφλες μάλλινες. Λέγονταν και πασονμά-
κια. Ποδένονταν μέ τσαρούχια, πού είχαν μύτες. Ή μύτη ειχε ή δέν είχε φούντα.
Οί νέες μέ φούντα, οί γριές χωρίς φούντα. Στά πόδια φορούσανε κάλτσες δυο ζευ-
γάρια. Τό έ'να δέν είχε πατούσα και στηρίζονταν στήν καμάρα μέ μια κορδελλί-
τσα. Τό άλλο ήταν κοντό ώς τήν άντζα μέ πατούσα καί δένονταν μέ μιά λινιά.

Είκ. 3. Νεανίδες χορεύουσαι είς τήν αύλήν τής εκκλησίας φέρουν τό τοπικόν ένδυμα.

Στό κεφάλι φορούσαν τήν δμπόλια ή φακιόλι. M' oUto περιτύλιγαν τό κεφάλι
γύρω γύρω. Τό ύφασμα τής όμπόλιας ήταν υφασμένο μετάξι. Είχανε καί λινές
όμπόλιες. 'FI όμπόλια σ' έ'να σημείο ειχε μιά κόκκινη γραμμή υφαντή, πού λέγον-
ταν ρούσα, κι όταν πενθούσαν τή σκέπαζαν μέ μαύρο ύφασμα (λουρίδα). Τό τύ-
λιγμα τής όμπόλιας τελείωνε πάνω άπό τό λαιμό καί λέγονταν φούντα. Οί χήρες
γυναίκες μαζεύαν τή φούντα, για νά διακρίνωνται ότι είναι χήρες.

"Οταν ήταν βαρύς χειμώνας, έπάνω άπ' αυτή όλη τή στολή έβαζαν τή μανι-
κωτή, πού ήταν ό,τι καί τό σεγκούνι, αλλά μέ μανίκια μισά, άντί γιά έπανωφόρι.
Ή προίκα μετριώνταν μ' αύτά.

Ή γιορτινή καί νυφιάτικη φορεσά1 ήταν ή 'ίδια μέ τήν καί)ημερινή μέ τή
διαφορά ότι ήταν άπό καλύτερα υφάσματα... Οί ντόπιοι άντρες φορούσανε πο-

1 Βλ. λεπτομερή περιγραφήν τής νυφιάτικης φορεσιάς έν τω χφφ μου ύπ' άριθ. 2956,
α. 40-42.
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τ ούρια. Ήταν περισκελίδες πλατειές επάνω, έφθαναν ώς κάτω απ' τό γόνα, στέ-
νευαν εκεί καί δένονταν. Τό πόδι ήταν σκεπασμένο μέ άσπρες μάλλινες κάλτσες ή
μαύρες διμιτένιες. Φορούσανε γιλέκο χωρίς μανίκια, διμιτένιο, καί επάνω πιολί. Τό
πισλί ήταν κεντησμένο μέ γαϊτάνι. Στό κεφάλι φορούσαν κόκκινη σκούφια ή καί
καλπάκι μαύρο. Για παπούτσα φορούσαν τσαρούχια ή γεμενιά. Στή μέση εζώνον-
ταν μέ πέτσινο σελιάχι. Τό σελιάχι είχε θήκες για ταμπάκο, καπνό, για τήν ήσκα,
τόν πρυόβολο καί τό καλαμάρι. Βάζανε εκεί καί χρήματα, κλειδιά, κουμπούρια καί
μαχαίρια. 'Από μέσα φορούσαν πουκάμισο μέ πολύ πλατύ άσπρο μανίκι. Αυτό
κούμπωνε στό λαιμό καί δέν ειχε γιακά. Τό χειμώνα φορούσανε φλοκάτα ή μπε-
ρούτσα, είδος πανωφόρι μέ μανίκια καί κλόσσα» 1.

Παρέθηκα τήν περιγραφήν ταύτην τής παλαιοτέρας ένδυμασίας τοΰ Πωγιυ-
νίου, άφ' ενός μέν διότι είναι λεπτομερής καί άπηκριβωμένη, άφ' ετέρου δέ διότι,
καθώς οί τύποι τών οικιών, οικιακών σκευών καί εγκαταστάσεων, ούτω καί ή εν-
δυμασία τών διαφόρων περιοχών τής 'Ηπείρου δέν έτυχε μέχρι τούδε τής δεούσης
συστηματικής έρεύνης. «Μία έρευνα δια τήν περιβολήν, γράφει ό Stadtmüller,
θά έπρεπε νά έκταθή πέρα τών πολιτικών ορίων τής σημερινής 'Ηπείρου καί νά
συμπεριλάβη τήν έξέτασιν τής περιβολής καί έν Αιτωλοακαρνανία, ώς καί έν όλη
τή Ν. 'Αλβανία (μέχρι καί τοΰ Σ'κούμπι). Διότι όλαι αύται αι χώραι παρουσιά-
ζουν ευρύτατα κοινήν περιβολήν, ενώ ή περιβολή τής Β. 'Αλβανίας αποκλίνει
αύτής ισχυρώς» 2.

Έρχόμείΐα εις τά ασματα τής συλλογής μας. Ταύτα είναι ποικίλου περιεχομέ-
νου ανήκοντα εΐς διαφόρους κατηγορίας. Οί Πωγωνήσιοι τά <|δουν ακόμη ώς χο-
ρευτικά, επιτραπέζια καί εΐς διαφόρους περιστάσεις, ήτοι κατά τούς γάμους, τάς
άπόκρεως, τό Πάσχα καί τάς οικογενειακός συγκεντρώσεις έπί ταΐς όνομαστικαΐς
έορταις. Άξιοσημείωτον είναι ότι ή νεωτέρα γενεά ευχαριστείται περισσότερον «μέ
τά παλιά», παρά μέ τά έκ τών αστικών κέντρων διά τοΰ ραδιοφώνου καί τοΰ γραμ-
μοφώνου διαδιδόμενα νεώτερα λαϊκά τραγούδια. Έντύπωσιν προξενεί τό γεγονός
ότι ακόμη επιζούν εΐς τήν λαϊκήν μνήμην ακριτικά, παραλογές, παλαιά ερωτικά
τής ξενιτειάς, λατρευτικά, γαμήλια, ιστορικά, σατυρικά κ.ά. Ούτως έχομεν παραλ-
λαγάς τών ακριτικών : «οί εννιά αδερφοί καί τό στοιχειό τοΰ πηγαδιού» (χ/φον,
σ. 266-67), «τό κάστρο τής Ώριας» (χ/φον, σ. 393-394), «ή αρραβωνιαστικιά
τού Κωσταντή» (χ/φον σ. 77 - 80), <<:ή αρπαγή τής γυναικός τού Γιαννάκη υπό τοΰ

' "Ενθ' άν., σ. 36 - 43.

2 G. Stadtmüller, ενθ" άν., σ. 151.
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Σκληρόπουλου» (χ/φον. σ. 271-273), «τού μικρού Βλαχόπουλου» (χ/φον σ. 412-
413) κ.α. 'Επίσης τάς παραλογάς : «τού πραματευτή», «τής φωνής νεκρού άπό τό
μνήμα», «τού έρωτος χριστιανού και εβραιοπούλας» κ.α. 'Ως τοπικόν δύναται να
χαρακτηρισίΐή τό ασμα «ό'μορφος γιανίτσαρος» (χ/φον., σ. 362 - 364).

Ή μουσική έκτέλεσις τών τραγουδιών εις τό Πωγώνι είναι χορωδιακή καί
πολυφωνική1. 'Ομάς ανδρών ή γυναικών χωριστά ή καί μεικτή εκτελεί τήν μελφ-
δίαν. Ό κορυφαίος τραγουδιστής, πού τραγουδεΐ τήν κυρίαν μελφδίαν, λέγεται
πάρτης ή πάρτης, δ δεύτερος, πού γυρίζει ή τσακίζει τό τραγούδι, λέγεται γυριστής
καί κλώστης, οί δέ άλλοι, πού κρατούν τό ϊσον, ίσοκράτες. Ό πρώτος πρέπει νά
είναι καλλίφωνος καί νά μεταδίδη εις τους άλλους τήν τονικότητα τοΰ §σματος.
Ούτος εκτελεί μίαν μουσικήν φράσιν, ήτις καλύπτει άλλοτε μεν όλόκληρον τόν
πρώτον στίχον, άλλοτε δέ τό ήμισυ τοΰ στίχου2. Ό γυριστής πρέπει να είναι τρα-
γουδιστής πολύ ήσκημένος, ώστε νά δύναται νά έκτελή ευχρρώς τά μελωδικά ποι-
κίλματα, πού άπαιτοΰνται κατά τό γύρισμα τοΰ τραγουδιού3. Οί ίσοκράται ασκούν
βοηθητικόν μουσικόν έργον4. Σημειωτέον ότι ό πολυφωνικός οΰτος τρόπος
εκτελέσεως τών τραγουδιών τοΰ Πωγωνίου άπαντα καί ε'ις τήν Βόρειον "Ηπειρον,
δηλαδή τήν σημερινήν νότιον 'Αλβανίαν, ενώ είς τήν μέσην καί βόρειον 'Αλβα-
νίαν κυριαρχεί περισσότερον ό μονοφωνικός τρόπος. «Ε'ις τήν Βόρειον'Αλβανίαν....
ή ομοφωνία είναι τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών ασμάτων, εν τούτοις εις τήν
μουσικήν τών παραλογών παρατηρούνται καί παλαιά πολυφωνικά στοιχεία»5.

"Ας μού έπιτραπή εκ τών ώς άνω έν Πωγωνίφ αδομένων ασμάτων νά παρα-
ινέσω ενταύθα τήν μελφδίαν τών άκριτικών «τοΰ κάστρου τής Ώριας», «τού μι-
κρού Βλαχόπουλου» καί τοΰ τοπικού «ό'μορφος γιανίτσαρος» κατά καταγραφήν
τοΰ συναδ. μουσικού κ. Σπ. Περιστέρη :

1 Βλ. Σπ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. Έπετ. τοΰ
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 9-10(1955/57), εν'Αθήναις 1958, σ. 105 κ.εξ. Δ. Β. Οίχονομίδον, Τά
βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής ξενιτειάς. 'Αφιέρωμα είς "Ηπειρον.
Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι 1951, σ. 37 κ.έξ.

2 Σπ. Περιστέρη, ένθ' άν., σ. 111.

3 Ένθ' άν., σ. 111.

4 Ένθ' άν., σ. 114-115.

6 Ε. Comisel, Λαογραφική έ'ρευνα έν 'Αλβανία (ρουμανιστί). Revista de Folclor, Bucu-
reçti, ετ. V, άρ. 1-2, 1960, μετάφρ. ύπό Δ. Β. Οίκονομίδον, έν Λαογραφ., τ. ΚΑ', έν 'Αθήναις
1964, σ. 544.
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Σ' όσα κάστρα κί äv επήγα καϊ σεργιάνισα,

καϊ σεργιάνισα,
σάν τής Άργυρώς το κάστρο, κάστρο δεν ειδα.
Κάστρο μου θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό,
5 οί Τούρκοι σέ πολεμούσαν χρόνια δώδεκα,
οί Ρωμιοί σέ παραστέκαν δέκα τέσσερα.
Και μιά μαυρομάτα κόρη, αχ ! μοιρολογά :
Μωρ', άνοΤξτε μου τής μαύρης και τής ορφανής,
γιατί εΐμ' άγκαστρωμένη και στό μήνα μου.

(Χ/φον, σ. 393-894. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 12405. Ταιν. 893 ΑΙ)
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J J J J J^iÛO

Ο Κωσταντΐνος δ μικρός κι Άλέξ' αντρειωμένος
και το μικρό Βλαχόπουλο r-ό καστροπολεμίτης
αντάμα τρων και πίνουνε και ψιλοτραγουδάνε
κι αντάμα έχουν τους μαύρους τους στον πλάτονα * δεμένους.

5 Τοϋ Κώστα τρώει τά σίδερα, τ' 'Αλέξη τά λιθάρια
καί τοϋ μικροϋ Βλαχόπουλου τά δέντρα ξεριζώνει.

(Χ/φον, α. 412-14. Ε.Μ.Σ. άρ, είσ. 12416. Ταιν. 894 Α5).

* πλάτανο.
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1 Ή χρονική αγωγή είναι ασταθής ιδία είς τήν πριότην στροφήν. Αί υπόλοιποι στρο-

φοί αποδίδονται καλύτερον.

3 Τό κείμενον ισχύει καί δια τάς υπολοίπους φωνάς.
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riten.

για γιά ήο _ λι_ε _ μο

^δ5

s^lF

Μπρ' όμορφος Γιανίτσαρης, κυράς ύγιός, (δις)
στο οεφέρι πήγαινε ναι για πόλεμο, (δις)
Πόλεμο δεν ηυρ' ό νιος ναι γύρισε.
Γύρισε, δγιαγύρισε τόν Τούρναβο
κ έσκυψε να πιή νερό στον Τούρναβο.
Κλέφτες τόν έβίγλισαν άπό μεριά,
ντουφεκιά τοϋ δώσανε ζερβιά μεριά.

(X/cpov, ο.

!-64. Ε.Μ.Σ. ÔLQ. είσ. 12394. Tcav. 891 Α2).

Οί ομαδικοί χοροί έν Πωγωνίω γίνονται κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέν-
νων, τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων, τοΰ 'Αγίου Ιωάννου, τών Άπόκρεων, τής
Λαμπρής, τής Κυριακής τού Θωμά, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τοΰ Αγίου 'Αθανα-
σίου. Πρώτοι εΐς τόν χορόν εισέρχονται οί ιερείς, έ'πονται δέ μέ τήν σειράν οί
γέροντες, αί γρπΐαι, οί νέοι, αί νέαι καί τά παιδιά. «Ό Πωγωνήσιος χορός είναι
στρωτός στα δύο μέ τραγούδια καϊ όχι μέ όργανα. Πρώτα τό παίρνουν οί άντρες
καί μετά οί γυναίκες» εναλλάξ. «Αύτό γίνεται στή Σωπική, στό Χλομόν καί άλλα
χωριά τής Βορείου Ηπείρου. Στήν Πωγωνιανή τό γλέντι γίνεται καί μέ όργανα,
δηλαδή κλαρίνο, βιολί, ντέφι ή νταϊρέ καί λαγούτο. Αύτοί πού παίζουν τά όργανα
είναι γύφτοι εντόπιοι. Έδώ στό Πωγώνι χορεύομε καί τόν καλαματιανό: «έ'να
νερό, κυρά Βαγγελιώ», τό τσάμικο: «ό Μενούσης κι ό Μπιρμπίλης», τό τραγούδι
«Κάτω στό γιαλό» στά τρία, «τοΰ παπά τά παραθύρια» στά τρία, «στήν κεντη-
σμένη σου ποδιά, μώρ' βλάχα» στά τρία κ.ά. Χορεύομε καί τσακιστό στόν τόπο
μέ ταχύτερο βηματισμό. "Οταν τελειώνη τό τραγούδι, αρχινάει τό κλαρίνο και
κάνει κλώσμα, δηλαδή τό γυρίζει, τό τσακίζει, καί λέγεται τσακιστό. "Ocav έχωμε
πανηγύρι καί χορεύωμε, ό κάθε πρώτος παραγγέλνει έ'να χορό τής άρεσάς του>
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αλλά χορεύει κι άλλους διαφορετικούς χορούς από διάφορα τραγούδια. Γίνεται έ'τσι
ένα κράμα χορών, δηλαδή θ' άρχινήση π.χ. πρώτα άπό «Κώσταντα», «Μαργιώλα»
ή «Βεργινάδα» κτλ. (τό κάθε έ'να άπ' αυτά διαφέρει άπό τό άλλο στους βηματι-
σμούς καί στό σκοπό) καί μετά χορεύει δ,τι χορό θέλει, τσακιστό, στα δύο καί κλεί-
νει συνήθως μέ χορό στα τρία» 1.

'Ενδιαφέρον μέρος τής συλλογής μου άποτελούν καί αί παραδόσεις. Εκ τού-
των σημαντικώτεραι είναι ή αναφερομένη εις τόν δράκον τοΰ Παπίγγου καί τοΰ
Σμόλικα2, αί άστρολογικαί, αί δυϊστικαί και ή λατρευτική ή σχετική μέ τήν εκου-
σίαν παρουσίαν ζαρκαδιοΰ πρός θυσίαν κατά τήν έορτήν τής Ζωοδόχου Πηγής
εις έξωκκλήσιον τής Θεοτόκου εύρισκόμενον παρά τήν ΙΙωγωνιανήν.

Παραθέτομεν κατωτέρω τά κείμενα ενίων εκ τών εν λόγω π;αραδόσεων μετά
τίνων ερμηνευτικών σημεαοσεων.

Α . «Ό Χρίστος κι δ Διάολ.ος είχαν συντροφιά όπου πήγαιναν μαζί, δεν
κοτονσε δ Χρίστος να κάνη τίποτα, γιατί δ Αιάολος το χαλούσε, τον 'κανε ζημιά.

Ο Χρίστος να πονμε εκανε αμπέλια, σταφύλια, κι δ Αιάολος εκανε βάτα με βατό-
μονρες, τ αμπέλια έκαναν σταφύλια, τά βάτα αγκάθια καί βατόμονρες.

Κ εκαν δ Χριστός πολλά σχέδια, τά εκανε κι δ Αιάολος, αλλά δεν τζ' εδαη'ε
ψνχη. * Απο πολλές φορές υστέρα εκαμε δ Διάολος ενα σκύλο νά πονμε. Και τον
λ.έει τοΰ Χρίστου ό Διάολος. — Τί νά τό κάνω τώρα για να ζωντανέψη; " Γιά, τί
νά τό κάμης τώρα, δός του μιά σμπρωξά και πές τον, σηκω νά φας τό νοικοκύρη
αον. Ζωντάνεψε τό σκυλί καί κράπ τόν πιάνει άπό τό ποδάρι και τον τό 'φαγε και
γίνηκε κουτσός ό διάολος» (Χ/φ., σ. 156).

Β'. «2α γίδια ηταν όλα αγρία. Και τά φυλούσε δ Διάβολος. Αντός τά 'φτειασε.
Και του λ.έει δ Διάολος τού Χρίστου. — Τί πρέπει νά κάμω για νά τά μάσω δώ
στη στρούγγα ; — Θα τά βάλωμε στό μαντρί, λέει δ Χριστός, θα τά βάλωμε στη
στρούγγα να τ άρμέξωμε. Αυτά πον θά μένουν χάμαι, λέει, θά 'ναι δικά μου, λέει
δ Χριστός, κι αν τά πον θά φεύγουν θά 'ναι δικά σου. Ό Χριστός τί εκαμε ; Αυτά
που ήτανε δικά του τά 'καψε εδώ στό γόνα κ' είναι βουλλωμένα, σημαδεμένα, τ
αλλα στα ερημά 'σα πέρα φύγανε. Αυτά, πού βούλλωσ δ Χριστός, εμειναν χάμω
μέσ στη στρούγγα, τ' αλλα έφυγαν. — Τί μδκαμες, τον λέει δ Διάολος/ — Δεν
εΐπαμαν, λέει δ Χριστός, ότι θά τά μοιράσωμε στη μέση; — Καλά, λέει δ Διάολος,

1 Βλ. τό χ/φόν μου υπ' άρ. 2956, σ. 169-171.

2 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική άποστολή είς τήν περιοχήν του Δυτικού Ζαγο-
ρίου τής'Ηπείρου, Έπετ, Λαογρ. Άρχ, τόμ. 15/16 (1962/63), êv Αθήναις 1964, α. 254,
ένθα καί βιβλιογραφία.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

2 1 1

τα πήρες που 'τανε δικά μον, αλλά ολοένα θά σον κάνουνε ζημιές, θ' άχρηστεύονν
τά δέντρα, τ' αμπέλια, δ,τ ι πράμα. Είτί δ Χριστός, έγώ θά κάνω κλαρί για τά γίδια.
Καί μετά τον λέει δ Διάολος κ έγώ θά κάνω παλιούρια, βάτα, αγκάθια· όΤ αντά
τ' άχρηστα αντός τά 'κανε» (Χ/φ., σ. 157-158).

Γ. «eO Διάβολως είπε τον Χρίστου. — Νά δής τί θά σοΰ κάνω, τοϋ λέει.—
Τίποτα δέ θά μον κάμης εσύ, τοϋ λέει, νά δής τί θά σοϋ κάιιω 'γώ. Καί παίρει δυο
μήλα καί τά πετά 'σα πέρα. Τό ένα έγινε σκυλί καί τό αλλο λύκος. Τό σκυλί κυνη-
γάει τό λύκο. Καί λέει στό λ,νκο. — Μυρωδιά νά μήν έχης, άλλά μακριά νά βλέπης
καί ν άκοϋς άπό δώ ώς στά Γιάννενα. Κ' εσύ, σκυλί, τοϋ λέει, τόση μυρωδιά νά
'χης, που νά μήν άφήνης τίποτα. Γι αύτό, όταν περνάη λύκος, τόν μυρίζεται τό
σκυλί άπό μακριά καί τρέχει καί τόν κυνηγάει». (Χ/φ., σ. 159-160).

Και αί τρεις aUral παραδόσεις άνήκουν εΐς τήν κατηγορίαν τών λαϊκών διη-
γήσεων, κατά τάς οποίας ό Διάβολος, άμιλλώμενος πρός τόν Θεον εΐς τό έργον
τής δημιουργίας, έπλασε καί αυτός ζώα ή άχρηστα καί βλαβερά άντικείμενα. Ό
Θεός ή ό Χριστός ένεψύχωσε τά ζώα τοΰ Διαβόλου καί άντί άχρήστων εδημιούρ-
γησε διά τόν ανθρωπον χρήσιμα καί ωφέλιμα πράγματα. Παρόμοιαι παραδόσεις
άπαντώσι καί παρ' άλλοις λαοΐς1.

Δ. «Στή γιορτή τής Θεοτόκου (Ζωοδόχου Πηγής), πού γιορτάζει στήν
Πωγωνιανή (έξωκκλήσι) rà παλιά τά χρόνια κάθε χρόνο τό πρωί έρχονταν δνό
ζαρκάδια. Κάθονταν τό έ'να καί τό σφάζανε καί τό αλλο βασίλεμα ήλιοϋ έφευγε.
Αυτό γίνονταν κάθε χρόνο. Μιά φορά είπαν οί χωριανοί: — Δέν τά σφάζομε καί
τά δυό; Πήραν τήν άπόφαση καί τά σφάξοννε. Άπό τότε δέν μετάρθαν πια τά ζαρ-
κάδια στή γιορτή τής Θεοτόκου(Χ/φ., σ. 142-143 καί 289).

Ή παράδοσις αύτη άπαντα καί εΐς άλλα μέρη τής Ελλάδος, περί αυτής δ'
έγραψεν εΐδικήν μελέτην ό Στίλπων Π. Κυριακίδης ύπό τόν τίτλον «Θυσία έλά-
φου έν Νεοελληνική παραδόσει καί Συναξαρίοις» καί έδημοσίευσεν εν Λαογραφία,
τόμ. Τ', 1917/18, σ. 189-2152.

Έκ τών καταγραφέντων ύπ' εμού ποικίλων έν Πωγωνιω έθίμων λίαν ενδια-
φέροντα είναι τά γαμήλια μετά τών σχετικών γαμήλιων ασμάτων. Άξιοσημείωτον
δ' είναι ότι διά πρώτην φοράν έχομεν εντεύθεν μαγνητοφωνημένα άρκετά ςίσματα

1 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, "Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδόσεις τοϋ "Ελληνικού λαοΰ.
Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 17 (1964), έν Ά&ήναις 1965, σ. 12-39.

1 Βλ. καί D. Pétropoulos, Survivances de sacrifices d'animaux en Grèce. Papers
of the international Congress of european and western Ethnology. Stockholm, 1956,
a. 120-125, ενθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.
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τού γάμου. Αί ημέτεροι ωσαύτως ειδήσεις περί γαμήλιων εθίμων έν πολλοίς συμ-
πληρώνουν τάς μέχρι τούδε έκ διαφόρων χωρίων τής περιοχής τιιύτης δημοσιευ-
θείσας ή εύρισκομένας εις χειρόγραφα εις το Κέντρον Έρεύνης της 'Ελληνικής
Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών1 ύπό ερασιτεχνών συλλογέων.

Άξιολόγου ενδιαφέροντος είναι καί οί περιγραφοί εθίμων, άναφερομένων
ε'ις τό παιδίον, τήν τελευτήν, τό λαϊκόν δίκαιον, τήν μαγείαν, τήν άστρολογίαν
τήν μετεωρολογίαν, τήν μοντικήν, τήν δημώδη ίατρικήν, τούς βίους τοΰ λαού
καί τήν λαϊκήν λατρείον.

Μέ παρατηρήσεις τινάς σχετικός πρός ειδήσεις έκ τής λαϊκής λατρείας ας
μοΰ επιτροπή νά κλείσω τήν παρούσαν έκθεσίν μου.

Πλούσιο είναι κα&' δλον τόν ενιαυτόν τά έθιμα τών Παγωνησίων τά σχε-
τικά μέ τάς εορτάς καί τήν ορθόδοξο ν αυτών πίστιν. Θα αναφέρω μερικά έξ
αύτών.

Α'. 'Εν Πωγωνιανή «τήν παραμονή τών Χριστουγέννων στα σπίτια φκειά-
νουνε κόλιοντα (κουλλουρια) μέ ζυμάρι σκέτο σταρίσιο- "Ενα μεγαλύτερο άπ'
αύτά τά κόλιαντα τό λέγουν κονλλούρα καί τήν έχουν για τόν πιατικό. Πάνω
στήν κουλλούρα κεντοΰν τόν πιατικό μέ τό κοπάδι του (μέ ζυμάρι) και τοΰ τήν
προσφέρουν. Τά παιδιά τραγουδώντας τά κόλιαντα (κάλαντα) λέγουν :

Κόλιαντα, μίλιαντα,
τρεις χιλιάδες πρόβατα
και πεντακόσα γίδια.
Τοϋ πιατικού κονλλούρα
καί μένα κολιαντίνα.

Σέρνουν τά παιδιά μαζί τους ένα καλαμίδι (ξύλο μακρύ πού ανοίγουν τά
πέτουρα) καί περνούν μέσα τά κόλιαντα (κουλλουρια), πού τούς δίν' ό κόσμος. Δί-
νουν καί μήλα καί καρύδια5. (Χ/φον, ο. 23).

Τά ώς άνω «Χριστό ψ ω μ α» ή «κ ό λ ι « ν τ α» (κουλλοΰρες τών Χριστου-
γέννων) μέ ειδικά σχήματα καί στολίδια άπό ζύμην είναι γνωστά καί άπό πολλά
άλλο μέρη τής Ελλάδος, είναι δέ ανάλογα μέ τόν βίον τής οικογενείας2. Τά εν
ΙΙωγωνιανή έχουν καί ιδιαίτερον κολλιτεχνικόν διαφέρον διά ιόν πλούτον καί τήν
ώραιότητο τών κεντημένων σχημάτοιν τοΰ κοπαδιού καί τών πιστικών (βοσκών).

1 Τοϋιο διεπίστιοσα μετά σχετικήν σόγκρισιν τοϋ ύπ' έμοϋ συγκεντρωθέντος ύλικοϋ μέ
τό μέχρι τοϋδε δημοσιευθέν ή ευρισκόμενο ν είς χειρογράφους συλλογάς.

2 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικού έορταί καί έθιμα χής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956/57,

σ. 49. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά Χριστούγεννα είς τόν λαόν. Παρνασσός, τόμ. Α', 'Αθήναι 1959,

σ. 431-432.
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Β'. «Βαθιά χαράγματα τού "Αι Βασιλειού (ανήμερα) τά παιδιά έχουν
έ'τοιμο απο βραδύς τό δέντρο (κλαρί άπό πεύκο ή κυπαρίσσι)· Τό στολίζουν μ
εικόνες ή κάρτες καί κανένα φρούτο τής έποχής. "Εν' άπ' τά παιδιά κρατάει τό
δέντρο, πηγαίνει μπροστά καί χτυπάει τήν πόρτα. Ανοίγουν οί γυναίκες καί τά
παιδιά λέγουν τό τραγούδι τής αρχιμηνιάς». (Χ/φ., σ. 24).

Ή συνήθεια αύτη τής είσαγιογής χλωρών κλάδων δένδρου ε'ις τήν οίκίαν
κατά τήν πρωτοχρονιάν μέ σκοπόν τήν εξασφάλισιν τής υγείας τών μελών τής οι-
κογενείας δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι είναι δ πρόδρομος τού πανευρωπαϊκού σήμε-
ρον εθίμου τού «Χριστουγεννιάτικου δένδρου»1.

Γ'. «Τόν παλιό καιρό, όταν γίνονταν πανηγύρι, καί τώρα στους Ποντικάτες
τήν ημέρα τής Θεοτόκου (Παρασκευή τής Διακαινησίμου) οί τσελιγκάδες δωρί-
ζουν άπό 'να σφαχτό, τυρί φρέσκο, για τή διασκέδαση προς ό'φελος τής εκκλησίας.
Αυτό τό σφάγιο τό ψ έ νου ν καί τό λιανίζουν μικρά μικρά κομμάτια καί τό προσ-
φέρουν γιά μεζέ, όταν βγαίνη δ δίσκος τής εκκλησίας. Καί τό Πάσχα δίνουν γά-
λατα, τυριά καί κρέατα σέ φτωχούς». (Χ/φ., σ. 55).

Τό έθιμον τοϋτο ενθυμίζει τό λεχθέν ύπο τού M. Nilsson ότι «έ'νας άρ-
χαΐος "Ελ?α)ν θά ήσθάνετο ώς νά ήτο είς τήν πατρίδα του, άν παρευρίσκετο ε'ις
ε'να νεώτερον πανηγύρι» ή «όστις βλέπει σήμερον έλληνικόν πατηγυρι ένθυμεί-
ται αμέσως τ' αρχαία» 2.

Δ'. «Κάθε 1η Μάρτη πρωί πρωί οί γιαγιάδες πηγαίνουν στό μπαξέ καί κό-
βουν ε'να κλωνάρι κρανιά καί μ' αύτό χτυπούν ανάλαφρα τά μικρά παιδιά καί
δλους πού κοιμούνται, γιά νά είναι γερά σαν τήν κρανιά ολάκερη τή χρονιά». Τό
aUrù κάμνουν καί εις τά ζώα3. Ή αυτή δέ συνήθεια υπάρχει καί κατά τήν ήμέραν
τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων καί τού Αγίου Ιωάννου. (Χ/φ., σ. 144-145, 277)

Τό έθιμον τούτο αποσκοπεί κατά τήν όμοιοπαθητικήν μαγείαν είς τήν μετά-
δοσιν τής θαλερότητος καί τής δυνάμεως τού βλαστού είς τόν άνθρωπον ή τά ζώα·

Ε'. «Τήν Κυριακή τής Τυρινής ντυόνται μουτσούνες μέ προσωπίδες. Γί-
νονται γαμπροί, νυφάδες, άλλοι γέροι, άλλες γυναίκες, γριές, καί τ' άπόγεμα μετά
τό φαγοπότι βγαίνουν στό μεσοχώρι, χορεύουν καί διασκεδάζουν. 'Ανάβουν τό
βράδυ φωτιές καί χορεύουν γύρ' άπ' αυτές. Τά ξύλα τά 'χουν μάσει στό μεσοχώρι
καί στίς γειτονιές άπό τήν προηγούμενη μέρα. Πηδούν τις φωτιές. Οί μουτσού-

1 Βλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, ενί}' άνωτ., σ. 435. Βλ. καί Δημ. Β. Οίκονομίδον, Χριστου-
γεννιάτικον δένδρον. 'Ηθική καί Θρησκευτική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. IB' έν λ.

2 Γ. Ά. Μέγα, ενθ* άν., σ. 18, 19.

3 'Ομοίως καί έν Κρήτη (Κατσιδώνι). Βλ. είς Έιτετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ., τόμ. 3
1940), σελ. 419.
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νες βαστάν ξύλα στα χέρια τους μέ στάχτη καί τή ρίχνουν κατά πρόσωπο καί
έκφοβίζουν τά παιδιά. Μια άπό τις μουτσούνες κάνει τή νύφη, ένας τό γαμπρό·
Κυρίως έχουν σκοπό τό γλέντι καί τό χορό. Τραγουδούν: «πώς στουμπί—πώς
στουμπίζουν τό πιπέρι;» καί κλίνουν καί χτυπούν τό γόνα κάτω. "Οταν λεν για
μύτη, μέ τή μύτη κ.ο.κ.» (Χ/φ., σ. 282).

Τό έθιμον ένθυμίζει ανάλογα έκ Δερβιτσάνης Β. 'Ηπείρου1 καί έξ άλλων
τόπων.

ΣΤ'. «Στά Ε'ισόδια τής Θεοτόκου βράζομε πολύσπειρα η μπόλια, καλαμπόκι,
φασόλια, φακή, ρεβίθια, όλα σέ μιά κατσαρόλα. Μέσα βάζομε καλαμπούκια μέ
στάχυα ολόκληρα. Τό 'χομε για καλό. Τό ίδιο κάνομε καί τοΰ 'Αι Ντριός ('Αγίου
Ανδρέου)».

Ό 'Ιωάννης Λαμπρίδης άναφέρων τό εύετηρικόν τοΰτο έθιμον τών πολυ-
σπορίων παρατηρεί: «ΙΙαρά πάσι τοις χωρίοις τήν βράσιν όμοΰ παντός είδους
οσπρίων τήν παραμονήν τοΰ Άγ. 'Ανδρέου (Μπόλια, Πυανέψια παρά τοίς άρ-
χαίοις) πλήν τών «Πολίτσιανης και Σέλτσης» άπαραίτητον θρησκεστικόν θεωροΰσι
καθήκον» 2.

Καί οι αρχαίοι Έλληνες προσέφερον πανσπερμίαν είς τήν Δήμητρα καί
τούς άλλους θεούς διά τήν ευφορίαν τής γής, ώς και εις τάς ψυχάς τών νεκρών καί
τόν Διόνυσον, κατά τήν τρίτην ήμέραν τών 'Ανθεστηρίων, καλουμένην Χύτροι,
δτε ό Άδης ήτο άνοικτός. Επίσης κατά τά Πυανόψια, εορτήν τής συγκομιδής τών
καρπών τών δένδρων, κατά τόν μήνα Πυανεψιώνα (Όκτώβρ.-Νοέμβρ.) έμοί-
ραζον κυάμους. Ή μετάληψις έκ τής πανσπερμίας αυτής μετέδιδε καλήν τύχην
εις τούς μεταλαμβάνοντας8.

Γενικώς ό βίος έν Πωγωνίφ τής 'Ηπείρου διατηρεί άκόμη άρκετά στοιχεία
έκ τής παραδόσεως. Ή άλλαγή τών κοινωνικών συνθηκών δέν έπέφερεν άκόμη
ολοσχερώς τήν έξαφάνισιν τών παλαιοτέρων μορφών αυτού, ώς συνέβη εις άλλα
μέρη τής Ελλάδος. "Ηθη καί παραδόσεις έρριζωμέναι εις τόν λαόν επιζούν όλων
τών πολιτικών καί τών έκ τής εναλλαγής τών πολιτιστικών ρευμάτων μεταβολών
καί παραμένουν ζωνταναί ώς έκφρασις τής λαϊκής ψυχής.

1 Βλ. ΚΕΕΛ, άρ. 1665 Β', σ. 45. (Δ. Β. Οικονομίδον, Λαογραφική συλλογή παρά Βο-
ρειοηπειρωτών προσφύγων, 'Ιωάννινα 1951).

2 Ίω. Λαμπρίδον, ενθ' άν., σ. 27.

8 M. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία. Μετάφρ. Ί. Κακριδή, 'Αθήνα 1953, σ. 29.

Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 31-33, καί 77. Lud. Deiibner, Attische Feste, Hildesheim, 1959,

σ. ig8 κ.έξ.
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résumé

Recherche folklorique à Pogfonïon (Epire)
du 8 juillet au 7 août 1965

par D. B. Oecotiomidès

Dans son introduction l'auteur décrit brièvement la situation géogra-
phique de la région de Pogonion en Epire et donne un aperçu histori-
que relatif en y ajoutant une bibliographie minitieuse des collections
folkloriques édités et inédites jusqu'à ce jour sur cette région par divers
auteurs et en soulignant l'importance de l'apport d'érudits de l'Epire
dans le domaine folklorique et linguistique de leur pays.

L'auteur complète son exposé par certaines informations économiques
et démographiques des villages: Pogoniani, Pontikates, Dolon et de la pe-
tite ville Delvinâki oit il a éffectué ses recherches folkloriques du 8 Juillet
au 7 août 1965.

Commentant ensuite l'habitation populaire la caractérise comme lo-
calement ayant une forme particulière1 et conclu, comme l'a soutenu et
G. Stadtmüller, que les habitations populaires eu Epire ouvrent des larges
perspectives pour la connaissance des divers stades d'émigration et des
civilisations dans des époques d'où n'existent aucune tradition écrite ού
des monuments. Ensuite, il fait mention des mets et de la nourriture la
plus courante des habitants et donne une description detaillée du co-
stume populaire des hommes et des femmes d'avant 1930 où la couleur
blanche prédomine. Le mouchoir blanc, comme bandeau, qu'on nomme
«ombolia» qui est en usage jusqu'aujourd'hui, est figuré dans des fresques
du XlIIe siècle (voir photo n° 3).

Par la suite l'auteur donne un aperçu général des chansons popu-
laires de cette région, qui sont d'une riche variété et appartiennent à des
différentes catégories. La génération d'aujourd'hui à Pogonion au contraire
de ce qui existe dans les autres régions de l'Epire, trouve plus du plaisir
aux chansons traditionelles qu'aux nouvelles mélodies qui proviennent des

1 Voir D. B. Oeconomidès dans l'Annuaire des Archives de folklore, vol. 15/16
1962^, Athènes 1964, pp. 326-329.
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centres urbains. Dans la mémoire du peuple sont encore vivants des chan-
sons acritiques (chansons héroïques de l'époque byzantine), des ballades,
anciens chansons d'amour, de l'émigration (ξενιτειάς),άη culte, de la noce, sa-
tiriques etc. Parmi les chansons acritiques les plus répandues sont : a) la
fiancée de Constanti, b) l'enlèvement de la femme de Jeannakis par Skli-
rôpoulo, c) du petit Vlahopoulo, d) du château-fort de la Belle, et d'au-
tres. Parmi les ballades les habitants préfèrent: a) la chanson du colpor-
teur, b) de l'amour d'un chrétien avec une juive, c) la voix du mort du
tombeau etc.

La musique de cette région présente un intérêt particulier : elle est
généralement polyphonique, chantée par des choeurs d'hommes ού de fem-
mes ού par des choeurs mixtes· Le soliste chante la mélodie principale,
tandis que le second chanteur «reprend» (γυρίζει) ού «rompre» (τσακίζει) la
mélodie pendant que les autres tiennent le continuo (τό 'ίσον), qui rappelle
le chant chorale de la musique ecclésiastique byzantine. On rencontre cette
façon de chanter et en Epire du nord1.

Parmi les danses locales: le «Pogonissios», «strotos», en deux pas,
présente un intérêt particulier et est dansée en Epire du nord, accompa-
gnée seulement par le chant, tandis qu'à Pogonion, et par des instruments
de musique, comme la clarinette, le violon et le défi (tambourin). On danse
également et le syrtos, le tsamikos, et autres.

Ensuite l'auteur publie trois légendes qui ont comme sujet le diable
en émulation avec Dieu, dans la création du monde. Le diable a créé
des animaux et des choses nuisibles et inutiles, tandis que Dieu ού
Jésus Christ les ont animé en les transformant en choses utiles et profita-
bles pour l'homme.

Une autre légende est une variété connue et dans d'autres régions
de la Grèce, où un cerf ού un chevreuil se présente volontairement pen-
dant la fête du Saint pour être immolé (sacrifié) 2.

Parmi les diverses coutumes, ceux de la noce sont les plus remar-

1 Voir.Sp. Peristeris, dans l'Annuaire des Archives du Folklor, vol. 9-10(1955/57),

pp. 105-133, et D. B. Oeconomidès, «Hommage à l'Epire.A mémoire de Christos Soulis»,
Athènes 1954, p. 37 et suiv.

3 Voir St. Kyriakidis dans Laographia, tome VI (1917/18), pp. 189-215, et
D. Loucatos dans l'Annnaire des Arch, de Folklore, tome 11-12 (1958-59), p. 266.
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quables. L'auteur a pu enregistré sur bandes du magnétophone un assez
grand nombre des chansons nuptiales. Le matériel sur les coutumes ma-
trimoniales complète en partie, ce qui a été publié jusqu'à ce jour ού ce qui
se trouve dans des manuscrits au Centre de Recherches du folklore Helléni-
que de TAcadémie d'Athènes, déposé par des collectionneurs amateurs. Ega-
lement est rémarquable et le matériel qui concerne à l'enfant, la mort, le
droit populaire, la magie, l'astrologie, la météorologie, la divination, la
médecine populaire, les métiers populaires (vie agricole, pastorale etc.)
et le culte. De ce dernier, l'auteur mentionne le gâteau de Noël qu'on
prépare pour le berger (πιστικός) et qu'on nomme «Kôlianda». Une
autre coutume est celle du Premier de l'an. A l'aube de cette fête les en-
fants qui ont préparé du soir de la veille l'arbre (une branche de pin ού de
cyprès) et qui l'on décoré avec des images ού des cartes postales et des
fruis de la saison vont faire la tournée des maisons. Un des enfants tient
l'arbre, va en avant et frappe la porte. Les families ouvrent la porte et les
enfants chantent les calendes.

L'auteur mentionne également et autres coutumes, comme par
exemple les offrandes des bergers à l'église pendant le jour de la fête de
Ζωοδόχου Πηγής (ier Vendredi après Pâques); les coups avec des branches
de cornouiller le ier Mars; des travestis du Carnaval; la coutume de sauter
le feu etc. En général, conclu l'auteur, la vie à Pogonion conserve encore
des éléments traditionnels en assez grand nombre.

Γ'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΘΗΡΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΝ
(3 ΙΟΥΛ. - 1 ΑΥΓ. 1965)

υπο στεφ. δ. ΗΜΕΛΛΟν

Ώς απεσταλμένος τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ)
καί κατόπιν τής ύπ' άρ. 51564/27-7-65 εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών μετέβην
ιόν Ίούλιον τού 1965 εις τάς νήσους Θήραν καί Άνάφην πρός μελέτην τού κατά
παράδοσιν ένταύθα λαϊκοϋ πολιτισμού καί συλλογήν σχετικής πρός αυτόν λαογρα-
φικής ύλης.

Έν Θήρα διέτριψα περί τάς ε'ίκοσιν ημέρας, τής δραστηριότητος μου περι-
ορισθείσης κατ' άνάγκην εΐς τινα μόνον χωρία τής νήσου. Κατά τάς υπολοίπους
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δέκα ημέρας εΐργάσθην εις τήν Άνάφην, εΐς τήν οποίαν υπάρχει εις καί μόνον
συνοικισμός, φέρων, ώς συνήθως συμβαίνει μέ τάς πρωτευούσας τών νήσων, τό
όνομα 'Ανάφη καί αριθμών περί τάς 450 ψυχάς.

Αί μνημονευθείσα ι νήσοι διαφέρουν άπό άπόψεως συστάσεως τοΰ εδάφους
καί επομένως καί άσχολιών τών κατοίκων.

Ή 'Ανάφη βραχώδης καί άγονος είναι βασικώς γεωργική καί κτηνοτροφική,
ώς καί αί άλλαι μικραί ιδία νήσοι τών Κυκλάδων. 'Αλλά τόσον ή γεωργία όσον
καί ή κτηνοτροφία ενταύθα είναι υποτυπώδεις καί ώς έκ τούτου άδυνατοΰν νά
παράσχουν τά μέσα διαβιώσεως εΐς τόν μικρόν άριθμόν τών κατοίκων, οΐτινες,
ώς ελέχθη, είναι συγκεντρωμένοι εις ένα συνοικισμόν. Τό γεγονός τούτο συντελεί
εΐς τόν προσωρινόν ή και μόνιμον έκπατρισμόν των, άναζητούντων άλλαχού έργα-
σίαν. Ή νήσος λόγω τ% άπομονώσεώς της έχει μέχρι τοΰδε πολλάκις καταστή
τόπος διαμονής πολιτικών ή άλλων εξόριστων.

Διάφορον όψιν ούχί μόνον τής τής 'Ανάφης άλλα καί εκείνης τών άλλων
νήσων τών Κυκλάδων συλλήβδην παρουσιάζει ή Θήρα, ή γνωστή πανελληνίως ώς
Σαντορίνη. Αύιη είναι έξ ολοκλήρου άνυδρος, τών κατοίκων ύδρευομένων μόνον
εξ όμβροδεξαμενών. Λόγω όμως τής γνωστής ύφαιστειογενοΰς συστάσεώς της
είναι πλουσία εΐς έκμεταλλεύσιμα υλικά μέ πρώτον τούτων τήν γνωστήν θηραϊ-
κήν γήν, εύρύτατα χρησιμοποιουμένην, ιδία παλαιότερον, εΐς τήν βιομηχανίαν
καί τήν οΐκοδομικήν.

Ή άμπελουργία και τοματοκαλλιέργεια έχουν ένταΰθα ύψηλήν άπόδοσιν,
προσπορίζουσαι σημαντικά οικονομικά οφέλη εΐς τούς καλλιεργητάς. Οί οίνοι τής
νήσου είναι περίφημοι, λίαν γνωστός δέ τυγχάνει καί ό έκ τής άνύδρου τομάτας
πολτός, ή βιομηχανική επεξεργασία τού οποίου γίνεται έπί τόπου εΐς ειδικά πρός
τούτο εργοστάσια.

Χωρία τής Θήρας, εΐς τά όποια περιώρισα άναγκαίως τήν άποστολήν μου,
είναι κυρίως τό Έμπορεΐον, ή "Εξω Γωνία καί ό Πύργος.

Έκ τών μνημονευθέντων χωρίων τών δύο ώς άνω νήσων συνεκέντρωσα
κατά τήν διάρκειαν τής άποστολής μου ποικίλην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην
εΐς τόν ύλικόν, τόν κοινωνικόν καί τόν πνευματικόν βίον τού λαοΰ. Αύτη κατε-
γράφη εις χειρόγραφον εκ 347 σελίδων (σχήμα 8ον μέγα), όπερ κατετέθη εΐς
τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) ύπ' άρ. 2957, περι-
λαμβάνει δέ δημώδεις παραδόσεις 64, παροιμίας 68, πολύστιχα άσματα 85, δίστι-
χα 167, έπφδάς 13, αινίγματα 39, παραμύθια 7, μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνή-
θειας, λατρευτικά έθιμα, μαντικήν, τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τε-
λευτήν έθιμα, περιγραφήν τής οικίας καί τών τροφών, γεωργικόν βίον, λαϊκόν δί-
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καιον, δημώδη μετεωρολογίαν, παίγνια, ειδήσεις περί τού ένδύματος, τής κοινωνι-
κής οργανώσεως, ρίμας, θρησκευτικός διηγήσεις, αρχάς παραμυθιών, αράς, χαιρε-
τισμούς, όρκους, γλωσσοδέτας, παρωνύμια, τέλος δέ ποιμενικόν βίον, μελισσοκο-
μίαν κ.ά'. Προσέτι έπί επτά ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba, λειτουργούν-
τος διά ξηρών στοιχείων, επραγματοποίησα 61 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών
ασμάτων καί λαϊκών χορών.

Δέον νά σημειωθη ότι μέγιστον μέρος τού εκ τής νήσου Θήρας ύλικοϋ συν-
έλεξα είς τό χωρίον «'Έξω Γωνία», καί τούτο διότι υπάρχει ενταύθα γηροκο-
μεΐον, εΐς τό όποιον έχουν εΰρει προστασίαν περί τούς 30 γέροντες καί γραίαι
εξ όλων σχεδόν τών χωρίων τής Θήρας. Τό φιλανθρωπικόν τούτο ίδρυμα έπε-
σκεπτόμην επί πολλάς ημέρας καθημερινώς, διότι τινές τών προβεβηκυίας ηλι-
κίας τροφίμων του ήσαν, ώς ειχον διαπιστώσει, σημαντικής άξιας πληροφορηταί1·
Λαογραφική ύλη έκ Θήρας, πλην τής τήδε κάκεισε εις περιοδικά και άλλα
έντυπα, υπάρχει συνειλεγμένη έν χειρογράφοις, άτινα άπόκεινται εις τό ΚΕΕΛ
καί τό Κέντρον Συντάξεως 'Ιστορικού Λεξικού τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης
(εφεξής: Ίστ. Λεξ.) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τών χειρογράφων τού δευτέρου
Κέντρου ή ύλη είναι κυρίως γλωσσική. "Ο,τι όμως άφορφ εις τήν λαογραφίαν
έχει άποδελτιωθή κατά μέγα μέρος καί εύρηται κατατεταγμένον εις τά οικεία κυ-
τίατού ΚΕΕΛ2·

1 Πλην τών προθύμων πληροφορητών μου έξ όλων τών χωρίων τής νήσου πολλάς χά-
ριτας οφείλω είς τήν πλήρη εύγενών καί χριστιανικών αισθημάτων κ. Άσημΐναν Ζώρ-
ζου, τήν άδελφήν της Μαρ. Σαλιβέρου, τόν αίδ. έφημέριον Έξω Γωνίας, ώς καί είς τόν
πρόεδρον τής κοινότητος 'Ανάφης, ο'ίτινες συνέδραμον μεγάλως τό έργον μου.

2 Τά χειρόγραφα ταύτα είναι :

α) ΚΕΕΛ, άρ. 421 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 24). Ίωάνν. Ν. Κυριάκου, Θηραϊκά ήτοι συλλογή
ζώντων μνημείων έν τή γλώσση τού λαού, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σχ. 4ον, σ. 165 (Θήρα
'Αμοργός, Τήνος, Κύθνος, Σύρος).

β) ΚΕΕΛ, άρ. 424 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 24Α, 174). Τοϋ αύτοΰ, Κυκλαδικά - Θηραϊκά,
σχ. 2ον, σ. 145 (1889-1900-1914).

γ) ΚΕΕΛ, άρ. 487 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 94). Γλωσσάριον έκ Θήρας, Καλύμνου, Κυκλάδων,
Τήνου, σχ. 8ον, σ. 611.

δ) ΚΕΕΛ, άρ. 506 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 122). Ίωάνν. Ν. Κυριάκου, Θηραϊκά, σ. 225.
ε) ΚΕΕΛ, άρ. 587, σχ. 8ον, Ν. Πέταλα, Παραμύθια, σ. 40.

ς') ΚΕΕΛ, άρ. 685 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 208). Ίωάνν. Ν. Κυριάκου, Σύμμεικτος γλωσσική
ύλη, ιδίωμα Θήρας καί άλλων νήσων, σχ. 4ον, σ. 55.

ζ) ΚΕΕΛ, άρ. 730, σχ. δον, σ. 13 (περί Καλικαντζάρων έν Θήρα).

η) ΚΕΕΛ, άρ. 844, σχ. 4ον, σ. 15, παραμύθια, παραδόσεις, περιγραφή ηθών καί
εθίμων έν Οία, Θήρα 1888 (συλλ. Μ. Σ. Πυργιανού).
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Έξ επισκοπήσεως τής υπ' εμού συλλεχθείσης λαογραφικής ύλης παρατηρώ
γενικώς ότι ό λαϊκός πολιτισμός τής νήσου Θήρας δεν παρουσιάζει βασικάς
διαφοράς έν συγκρίσει πρός εκείνον τών άλλων νήσων τοΰ συμπλέγματος τών
Κυκλάδων. Μορφαί τοΰ λαϊκού βίου, δημώδεις δοξασίαι καί λαϊκαί γενικώτερον
αντιλήψεις ευρύτερον διαδεδομένοι απαντούν καί ενταύθα. 'Εκείνο μόνον δπερ
κατ' εξοχήν προξενεί έντύπωσιν εις τον έπισκέπτην τής νήσου καί δή είς τόν έν-
διαφερόμενον νά έρευνήση αυτήν λαογραφικώς είναι ή μορφή τής λαϊκής
οικίας ένίων χωρίων ατ)τής. 'Ενταύθα έπεκράτει παλαιότερον, διατηρείται δέ
μέχρι τοΰ νύν, ό υπόσκαφος τύπος. Πρόκειται περί οικιών έσκαμμένων καθ' ολο-
κληρίαν υπό τήν γήν. Τούτο καθίσταται εφικτόν έξ αιτίας τής ειδικής συστάσεως
τοΰ εδάφους, διό καί τοιούτου είδους οικίας δέν συναντά τις εις άλλας νήσους.

Έξ δσων πληροφοριών κατώρθωσα νά συλλέξω έν συνδυασμφ πάντοτε καί
πρός τήν έπιτόπιον έρευναν, τήν οποίαν διενήργησα, φαίνεται ότι αί οίκίαι τοΰ τύ-
που τούτου ήσαν παλαιότερον έξοχικαί, έξελιχθεΐσαι σύν τω χρόνφ εις κανονικάς.
Αΰται άπετέλουν κυρίως ειπείν άποθήκας γεωργικών προϊόντων, έκαλοΰντο δέ σπη-
λιές ή κατοικίες1 (είκ. 1). Ώρύσσοντο εντός τοΰ εδάφους, μετά δέ τήν εντός αυτών
τοποθέτησιν τών σιτηρών καί τών άλλων προϊόντων έφράσσοντο, ώς φαίνεται,
έμπροσθεν πρός άσφάλειαν. Κατ' άρχάς δηλ. ήσαν αύται άπλα ορύγματα, τά όποια
όμως ενίοτε έχρησίμευον καί ώς πρόχειροι κατοικίαι εις τους εργαζομένους είς
τους αγρούς, οΐτινες δέν ήδύναντο πολλάκις λόγω Τι^ν ασχολιών των νά έπανέρ-
χωνται καθημερινώς εις τά χιορία, ώς είς τόν Πύργον κ.α. Ή στέγη τών όρυγμά-

θ) ΚΕΕΛ, άρ. 1042, συλλογαί αινιγμάτων, σ. 147 (καί έκ διαφόρων τόπων),
ι) ΚΕΕΛ, άρ. 1109γ, ασματα Κυκλάδων, σ. 29.

ια) ΚΕΕΛ, άρ. 1659, Γ. Ά. Μέγα, Συλλογή παραμυθιών εκ διαφόρων τόπων,
ιβ) ΚΕΕΛ, άρ. 1707 (έκ τοΰ Λαογρ. Φροντιστηρίου Γ. Ά. Μέγα), Εναγγ. Ρούσσου,
Λαογρ. σημ. έκ Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, λατρ. έθιμα Σύρου, Θήρας, τελευτή έν Θήρα, χω-
ρικά περιπαίγματα Σύρου, Θήρας, σ. 14.

ιγ) ΚΕΕΛ, άρ. 1861, Μαργαρίτας Μά'ίνα, Πώς γίνεται ό γάμος έν Θήρα.
ιδ) ΚΕΕΛ, άρ. 2081, σχ. 4ον, σ. 179 (συλλ. 'Ελευθερίου Ζάννου, 1954).
ιε) ΚΕΕΛ, άρ. 2203 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 547Β), Δημ. Ί. Γεωργακά, Θηραϊκά γλωσσικά,
μέρ. Β', 'Αθήναι 1934, σ. 328.

ις) ΚΕΕΛ, άρ. 2869, σχ. 4°ν καί 8ον, σ. 66 (συλλ. έκ Θήρας καί 'Αμοργού διά τών μα.
θητών γυμνασ. Θήρας).

ιζ) Ίστ. Λεξ. άρ. 813 (συλλ. γλωσσ. υλης έκ Δονούσης, 'Ανάφης καί 'Αμοργού ύπό
Σταύρου Μάνεαη).

1 Κατοικίες καλούνται καί αί έξοχικαί οίκίαι τής 'Ανάφης, αί όποΐαι διαθέτουν στάβλον
διά τά ζώα καί άποθήκας διά τήν έσοδείαν καί τά λοιπά χρειώδη (χφ. σ. 294, 296).
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ταιν τούτων ήτο πάντοτε θολωτή. Ό θόλος κατεσκευάζετο τη βοήθεια ξυλοτύπου
όπου όμως τό έδαφος επέτρεπε, καί άνευ αυτού, διότι ή κίσσηρις τοΰ έξησφάλιζε
τήν άπαιτουμένην στερεότητα. Σημειωτέον ότι τοιαύτα ορύγματα έγίνοντο εκεί
όπου υπήρχε κίσσηρις. Σύν τω χρόνω κατεσκεύαζον οι Θηραΐοι πλαγίως τοί-,
χους λιθοκτίστους, τούς οποίους έπέχριον μέ πηλόν έκ θηραϊκής γης. "Εμπροσθεν
έτοποθετήθη μετέπειτα είσοδος μετά θύρας καί παραθύρων. Εξελισσομένου πλέον

Είκ. 1. Ύπόσκαφον κατασκεύασμα χρησιμοποιούμενοι ώς αποθήκη.

τοΰ ορύγματος εΐς κανονικήν οΐκίαν παρέστη άνάγκη νά δημιουργηθούν καί άλλοι
χώροι ένεκα τών ύπαρχουσών καί διαρκώς αυξανομένων αναγκών τής γεωργι-
κής οικογενείας (εΐκ. 2). Ό κυρίως χώρος τής οικίας καλείται σπίτι ή κάμαρα
είναι δέ ό πλέον εύρύχωρος. Παρά τήν κάμαραν ταύτην όρύσσεται νέον δωμά-
των καλούμενον σεντοκάμαρα, πέρα δ' αυτής ά'λλοι χώροι προοριζόμενοι διά
τήν έσοδείαν καλούμενοι 'σώκελλα ή 'σώσπιτα ή καί 'σώλοντρα. Παρά τό «σπίτι»
καί εις τό έμπροσθεν μέρος τής όλης οικίας εύρίσκετο ή εστία, ήτις ήτο έφω-
διασμένη μέ καπνοδόχον, διά νά έξέρχεται ό καπνός. Ήτο δηλ. καί αύτη ύπό-
σκαφος. "Οτε όμως έξέλιπεν ό έκ τών πειρατών καί τών άλλων κακοποιών κίνδυ-
νος καί ή οΐκία έφερε κανονικήν πλέον θύραν εισόδου καί παράθυρα, ή εστία
κατεσκευάζετο καί έκτος τής κυρίως οικίας. 'Εντός τής οικίας ύπήρχον καί άλλοι
έπ χώροι δια τήν φύλαξιν τών σιτηρών. Πρόκειται περί ορυγμάτων ύπό τό
δάπεδον, άανα έκαλοΰντο βοϋβεζ. Αυιαι έχουν όρυχ&ή καί εΐς τούς τοίχους"
'Η είσοδος αύτών έκλείετο δι' ενός «ντουλαπιού». Ενίοτε τά κατασκευάσματα
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ταύτα έκαλύπτοντο διά χώματος μετά τήν εις αύτά τοποθέτησιν των προϊόντων.

Αί οίκίαι αύται παρέχουν μέχρι τού νύν ευχάριστον διαμονήν είς τούς χωρι-
κούς, διότι κατά μεν τό θέρος είναι δροσεραί, κατά δέ τόν χειμώνα οχετικώς θερ-

Είκ. 2. Ύπόσκαφος οικία.

μαί. Σήμερον βεβαίως έχουν ενίοτε κτισθή έ'μπροσθεν τών παλαιών ύποσκάφων
δωματίων καί άλλοι χώροι, αύλαί κλπ. (χφ. σ. 182-183).

Ό τύπος οΰτος τής οικίας επροξένησεν εντύπωσιν καί εις τόν διενεργήσαντα
κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αιώνος άνασκαφάς εν Θήρςι καί άποκαλύψαντα
τήν άρχαίαν αύτής πόλιν Hiller von Gärtringen. Οΰτος περιγράφει διά βρα-
χέων τοιαύτας οικίας καί έπάγεται ότι τόν τύπον αυτών δέν εχει συναντήσει άλ-
λαχού 1.

Τά χωρία Εμπορεΐον καί Πύργος, τά όποια, ώς ανεφέρθη, έπεσκέφθην, δια-
θέτουν λιθοκτίστους οικίας. Τούτων ή κατασκευή ώς καί άλλων χωρίων τής νήσου

1 Hiller von Gärtringen, Thera, τόμ. Α', σ. 78 κεξ.
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είναι διάφορος εκείνης τών άλλων νήσων έξ αιτίας τής χρήσεως τοΰ θηραϊκοΰ κο-
νιάματος1. Δέον νά σημειωθή έτι ότι οικίαι μετά θολωτής στέγης είναι λίαν συνή-
θεις καί έν 'Ανάφη. Αύται προτιμώνται ενταύθα έναντι τών επιπεδοστέγων, διότι
ώς έπληροφορήθην, είναι περισσότερον δροσεραί κατά τό θέρος. Φαίνεται ομως
ότι έλλείψει ξύλων διά τήν στέγασιν έπιπεδοστέγων οικιών οί Αναφαΐοι κατα-
σκευάζουν τάς οικίας θολωτάς τή βοήθεια πάντοτε ξυλοτύπου (χφ. 258).

Έκ τών δημωδών παραδόσεων, τάς οποίας κατέγραψα, πολλαί παρουσιάζουν
άξιόλογον ενδιαφέρον. Τούτων άλλαι είναι τοπικαί, άπαντώσαι δηλ. μόνον εις τάς
έν λόγω νήσους, άλλαι είναι γενικώτερον γνωσταί, παρουσιαζόμενοι ένταΰθα ύπό
παραλλαγάς. Εις τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκει παράδοσις έκ Θήρας, άναφερο-
μένη εις άπολίθωσιν καταστρεπτικού διά τούς κατοίκους ο'φεως. Ούτος καλείται
δημωδώς Έχεντρα· «Είναι σκαλισμένη στο βουνό. Αύτη κατάστρεφε τά σπαρτά
και τόν κόσμο και την μαρμάρωσε η Παναγία» (χφ. σ. 9). Πληροφορίας άλλας
περί τής ένδιαφερούσης ταύτης παραδόσεως δέν ήδυνήθην νά εύρω. "ίσως όμως
περαιτέρω έρευνα θά συμπληρώση αυτήν καί μέ άλλα στοιχεία (πιθανώς λατρευ-
τικής άρχής;). Άπολίθωσιν επί βράχου ύπό τοΰ Θεοΰ όφεως, έπιτεθέντος κατά
ζεύγους νεονύμφων άναφέρει καί παράδοσις έκ Καλαμών 2.

Περί Νεράιδων δοξασίαι άπαντοΰν καί έν Θήρα εύρέως διαδεδομένοι. Αύ-
ται μεταξύ άλλων παριστώνται καί ώς ονοσκελεΐς, «τά πόδια τους είναι γαϊδου-
ρινά» (χφ. σ. 278). Ή άντίληψις αύτη είναι γενικωτέρα. Μέ πόδας ό'νου πιστεύε-
ται ότι εμφανίζονται καί Καλικάντζαροι. Όνοσκελεΐς θεότητες άναφέρονται, ώς
γνωστόν, καί έν τή άρχαία μυθολογία, ό δέ διάβολος κατά τούς μεσαιωνικούς
χρόνους ένομίζετο ώς ονοσκελής3. Ε'ις τάς περί αύτών έν Θήρα παραδόσεις α!
Νεράιδες παριστώνται καί τίκτουσαι, προσκαλοΰσαι μάλιστα κοινάς θνητάς ώς
μαίας. Διακαής πόθος τών συζύγων αύτών είναι νά αποκτήσουν άρρεν τέκνον.
Πρός τοΰτο ύπόσχονται εις τάς μαίας άδράν άμοιβήν, εκτοξεύουν δέ κατ' αύτών
φοβέρας άπειλάς επί αντιθέτου. Αί μαΐαι έχουσαι τοΰτο ύπ' δψει άπατοΰν αύτάς
δι' έπικολλήσεως εις τό γεννώμενον θήλυ κηρίνου άνδρικοΰ αιδοίου (χφ. σ. 10,
278. Πρβλ. καί σ. 6, 11, 45 καί 47). Ή παράδοσις άπαντα εύρύτερον καί εις τάς

1 Ίδέ σχετικώς Constantin Chr. Papas, L'urbanisme et l'architecture populaire des
îles Cyclades, Paris 19δ7, σ. 141-150. Ίδέ καί σ. 66 καί 79.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1901, σ. 161, άρ. 295.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, μέρ. Α', 1871, σ. 92-93.
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παρακείμενος νήσους 'Ίον1, 'Αμοργόν2, περαιτέρω εις Κύθνον3 καί γενικώτερον
είς τόν Έλληνικόν χώρον4.

Είς ά'λλην παράδοσιν παριστώνται αί άσθένειαι προσωποποιημένοι. Πρό-
κειται είδικώτερον περί τής νόσου Ευλογίας, καλουμένης καί ευλογημένης, περί ης
πιστεύεται ότι προκαλείται υπό γυναικών. Αί γυναίκες αΰται ένσκήψασαί ποτε είς
τό χωρίον "Εξω Γωνίαν, πριν ή εισέλθουν εις awô άπεκρούσθησαν υπό τής Πανα-
γίας καί τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, προστάτου αύτού (χφ. σ. 48. Πρβλ. καί
σελ. 154)5.

Φάντασμα έμφανιζόμενον κατά τήν νύκτα καλείται μεοανΰχτης. Ούτος πα-
ρουσιάζεται υπό μορφήν σχοινιού, άπατών ούτοι τόν διερχόμενον έκ τοΰ τόπου
ένθα ευρίσκεται (χφ. σ. 47-48).

Τζοτζοβίγκηδες καλούνται οί πειρασμοί. Περί τούτων πιστεύεται ότι προκα-
λούν τόν άνεμοστρόβιλον (χφ. σ. 27).

En τών θ^ητκευτικών παραδόσεων ενδιαφέρουσα είναι ή περί τής Παναγίας
τής Καλαμιωτίσσης έν 'Ανάφη, (είκ. 3) σταυροπηγιακού μοναστηρίου, ένθα κατ'
έτος τελείται λαμπρά πανήγυρις, είς ην συρρέουν προσκυνηταί καί έκ τών πέριξ
νήσων 6. Ή προσωνυμία τής Παναγίας «Καλαμιώτισσα» προέρχεται εκ τοΰ γεγονό-
τος τής ευρέσεως τής εικόνος άνηρτημένης έπί καλάμου εϊς τόπον ένθα ή Πανα-
γία έπεθύμει νά κτισθή ό ναός της. Προστίθεται ότι αύτη κατά τήν διάρκειαν τής
νυκτός μετέφερεν ενταύθα τά εργαλεία τών εις άλλον τόπον οΐκοδομούντων τόν
ναόν της εργατών (χφ. σ. 251 καί 309 κεξ.)7.

Συναφείς παραδόσεις είναι γνωσταί γενικώτερον ώς λ.χ. ή περί τής έν τή
νήσω "Ιω Παναγίας τής Κρημνιωτίσσης8. Έκ τού λόγου ότι φέρονται εις τόν

1 Θεοδ. Κ. Ό&ωναίου, Ή νήσος "Ιος, 'Αθήναι 1938, σ. 124.

' ΚΕΕΛ. άρ. 2764, σ. 156-157. Πρβλ. καί σ. 155.

s Άντ. Βάλληνδα, Κυθνιακά, Έρμούπολις Σύρου 1882, σ. 123.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 478-483, άρ. 794-797. Ίδέ καί Γ· Κ. Σπυρί -
δάκην, εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), έν 'Αθήναις 1962, σ. 383-384.

5 Περί προσωποποίίας τών νόσων Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Γ', 1931,
σ· 79 κ.εξ. Είδικώτερον περί τής Ευλογίας, σ. 89-90. Περί τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, θεωρου-
μένου γενικώτερον προστάτου κατά τής πανώλους καί διώκτου αύτής ίδέ προχείρως
Γ. Ά. Μέγα, Ελληνικά! εορται και έθιμα λαϊκής λατρείας 'Αθήναι 1963, σ. 89.

6 Περί τούτου Π· Γ. Ζερλέντου, Το έν τή νήσω 'Ανάφη Πατριαρχικόν Σταυροπηγιακών
μοναστήριον Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης, Δ I.E.Ε. τόμ. 7 (1910-18), σ. 489-497.

7 Ίδέ καί Π. Γ. Ζερλέντην, ενθ' άνωτ., σ. 30.

8 Ίδέ Θεοδ. Κ. Ό&ωναίου, ενθ' άνωτ., σ. 30.
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λαόν παρόμοιαι πρός τήν τής Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης διηγήσεις, ό Π. Γ.
Ζερλέντης υποστηρίζει ότι καί ή περί αυτής διήγησις ανήκει είς τόν εύρύτερον
κύκλον αύτών, ότι δ' αύτη ώνομάσθη ούτως έκ τού τόπου Καλάμι, ένθα ό
ναός της1.

"Αλλαι διηγήσεις είναι γνωσταί έν 'Ανάφη, αί περί γεροντοκτονίας, άναφέ-

Είκ. 3. Ή μονή Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης.

ρουσαι περί παλαιοτέρου εθίμου κατακρημνίσεως ή γενικώτερον φόνου τών γε-
ρόντων καί τής αιτίας, δι' ην εξέλιπε τό έθιμον (χφ. σ. 246-247 καί 266-267 )2·
Οί Σαραντάπηχοι άναφέρονται ώς φόβητρα μάλλον έν Θήρα. «Λέγανε, αύτό
το μέρος έχει Καλικάντζαροι, το αλλο Γιαλλοϋδες, ατό αλλ.ο υπάρχουν Σαραντάπη-
χοι, κι αυτό γιά νά μή πλησιάζουνε στά μέρη αυτά, γιά νά κάνουν λα&ρεμπόριο
(χφ. σ. 153- 154) 3.

Έκ τών έθίμων γενικώτερον αναφέρω τάς λαμβανούσας παλαιότερον χώραν
έν Θήρα δημοτελεΐς θυσίας ώς καί τό έθιμον τής παρασκευής ειδικών εδεσμάτων

1 "Ενθ' άνωτ.

2 Ίδέ περί τών διηγήσεων τούτων τόν διε&νή κατάλογον παραμυθιακών θεμάτων
τών AaTh άρ. 980Α καί 981.

8 Σαραντάπηχοι γίγαντες άναφέρονται έν Κρήτη' (ίδέ Γεωργ. Κ. Σπνριδάχη, Ό άρι-
θμός τεσσαράκοντα παρά βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι, έν 'Αθήναις 1939. σ. 97 κέξ.)
καί έν Ρόδφ (ίδέ Άναστ. Γ. Βρόντη, Ροδιακά, 1939, σ· 45 46).
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κατά διαφόρους έορτάς καί πανηγύρεις (χφ. σ. 17, 53, 65, 152 και 179), τήν καύσιν
τού Εβραίου έν Θήρα καί 'Ανάφη κατά τήν ήμέραν τού Πάσχα (χφ. σ. 57 καί
307), τήν άφήν πυρών κατά τήν έσπέραν τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου
Ιωάννου τοΰ Κληδόνου, αί όποιαι καλούνται φωταρίδες (χφ. σ. 61), τό έθιμον έν
'Ανάφη τών κατά τό Πάσχα αΐωρών (χφ. σ· 306), μαντείας αύτόθι μέ άρμυρο-
πίτταρο (χφ. σ. 305)1 κ. ά·

Έν Θήρα κατά τήν παραμονήν τοΰ Λαζάρου κατεσκεύαζον τόν «Λάζαρον».
«Έκάνανε ενα στρογγυλά άπό βεργι πον βάζουν στά βαρέλια. Έβάζανε γύρω γύρω
άλισμαρί (δεντρολίβανο) κ' έβάνανε έ'να ξύλο πάλι μέ άλισμαρί. Κατόπι 'κάνανε μέσα
ενα σταυρό γύρω πάλι μέ αλισμαρί. Αύτό τό 'χώνανε ατή γή, τό κοντάρι, κι άνά-
βανε ένα λύχνο μέ λάδι και τον άναβαν ε κάϋε βράδυ όλη τήν Μεγάλη 'Εβδομάδα»
(χφ. σ. 54-55). Τό έθιμον τοΰτο είναι βεβαίως εύρύτατα διαδεδομένον2. "Αγνω-
στον άλλαχόθεν, τούλάχιστον είς έμέ, είναι τό άναφερόμενον στήσιμον τοΰ Λαζάρου
εις τήν γήν καί τό άναμμα τής λυχνίας καθ' έκάστην έσπέραν τής Μεγάλης Εβδο-
μάδος.

r. é s u m é

Mission folklorique aux îles Thera et Anafi
du il juillet au ι août iç65

par Steph. D. Imellos

L'auteur publie les résultats des recherches qu'il a effectué pendant
sa mission folklorique dans les îles de Cyclades Thera (aux villages Em-
porion, Pyrgos, Exo Ghonià) et Anafi. Après un bref exposé sur la situa-
tion de ces îles du point de vue économique, culturel etc. l'auteur com-
mente le matériel qu'il a noté dans un manuscrit de 347 pages et la mu-
sique de 61 chansons et danses populaires qu'il a enregistré sur des bandes
de magnetophone.

' Άρμυροπιττάρι καλείται εν "Ιω (Θεοδ. Κ. Όάωναίου, ενθ'άνωτ., σ. 124). Τό έθιμον
διαδεδομένον πολλαχοϋ (ίδέ σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντι-
κών ονείρων περί γάμου, Λαογρ. Σΰμμ., τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 109 - 113).

2 Ίδέ προχείρως Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Θρησκ. καί Ήθικ. 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8,
1966, στ. 63-67, ενθα καί βιβλιογραφία.
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Examinant la forme de l'habitation populaire de Thera il remarque
que celle-ci est construite dans les villages : Exo Ghonià, Emporion et
autres sous la surface du sol. Cela est possible par la conformation géolo-
gique du sol, qui est composé de pierre ponce provenant du volcan de
l'île. Au début ces excavations servaient simplement comme dépôt des
produits agricoles mais sous la pression de la vie contemporaine elles
ont évolué vers une forme plus complexe (voir p. 228-230).

Dans l'île d'Anafi 011 peut voir des habitations ayant au toit une
voûte en pierres. Cette forme de construction a été imposée par le man-
que du bois nécessaire pour l'édification des toits de surface plane.

Parmi les légendes recueillies, l'auteur mentionne comme intéressante,
celle de la vipère petrifiée par la Vierge, parce qu'elle détruisait les récol-
tes (voir p. 231). Également sont largement propagées sous diverses varian-
tes les légendes concernant les fées (Néraïdes). Dans certaines variantes
elles sont présentées avec des pieds d'âne, étant ainsi confondues avec
d'autres ésprits démoniaques (voir p. 231 232).

Une légende locale concernant les maladies, comme dans d'autres
lieux de la Grèce, représente celles-ci sous l'aspect d'une femme. Lorsq11'
elles essayent d'entrer dans un village (de Thera) elles sont empêchées et
pourchassées par la Ste Vierge et St Charalambos (voir p. 232).

Parmi les récits religieux, il cite celui de la Vierge «Kalamiotissa»
de l'île d'Anafi, dont l'icône transportait les outils des maçons à l'endroit
où elle désirait qu'on lui érige son église (voir p. 232-233).

Enfin, l'auteur mentionne aussi d'autres coutumes comme celui de La-
zare. La veille de sa fête on prépare une statue à son effigie sur laquelle
on pose une lanterne qu'on allume chaque soir durant toute la semaine
Sainte (voir p. 234).
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