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βέλλου καί πρός δυσμάς εΐς τάς επαρχίας 'Αμαρίου, 'Αγίου Βασιλείου, Άποκορώ-
νου καί Σφακίων. Ούτω κατέγραψεν οΰτος ου μόνον δημοτικά τραγούδια (κείμενα
καί μουσικήν) άλλα καί άλλα στοιχεία τοΰ έκ παραδόσεως υλικού, κοινωνικού καί
πνευματικού βίου τού λαού.

ΙΙλήν τής λαογραφίας τό ενδιαφέρον τού Βλαστού είλκύσθη εξ 'ίσου ζωηρόν
καί διά τήν φιλολογίαν, τήν ίστορίαν, τήν άρχαιολογίαν τής νήσου, τήν χλωρίδα,
τήν γεωλογίαν αυτής καί εις άλλους τομείς. Ούτως ασχοληθείς ό Βλαστός μετ'
άφοσιώσεως περί πάν ο,τι ειχε σχέσιν πρός τήν ίστορίαν γενικώς τής Κρήτης, κα-
τήρτισε διά τής συγκεντρώσεως καί επεξεργασίας τής σχετικής ύλης πρός τόν σκο-
πόν μελλοντικής εκδόσεως πλουσιώτατον άρχεΐον έξ 94, ώς ελέχθη, χειρογράφων
τόμων. Έκ τούτων εΐς 41, άποτελουμένους περίπου εξ 26.000 σελίδων, περιέχεται
ή συλλεχθεΐσα ύπ'αυτού επιβλητική εΐς ποσόν λαογραφική ύλη. Εΐς τούς λοιπούς
53 τόμους περιλαμβάνεται ποικίλη άλλη, ώς άνωτέρω, ύλη.

Ή λαογραφική ειδικώς σημασία τοΰ 'Αρχείου τούτου ήτο γνωστή άπό πολ-
λού εκ δημοσιευμάτων, ώς άνωτέρω, εΐς τόν ήμερήσιον τύπον τής Ρεθύμνης, δέν
ήτο όμως προσιτή ή χρήσις αυτού, έφ' όσον εΰρίσκετο εΐς χείρας ΐδιώτου. "Οθεν
μετά τήν κατάθεσίν του εΐς τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον έν Χανίοις ήτο σκόπιμος ή
έρευνα είς αύτό πρός καθορισμόν τών χειρογράφων λαογραφικού περιεχομένου
καί σύνταξιν σχετικού καταλόγου αύτών πρός διευκόλυνσιν ούτιο τής έπιστημονι-
κής χρήσεως τού άρχείου τούτου άπό τής άπόψεως ταύτης.

Τό έργον τοΰτο επεχείρησα, κατόπιν προτάσεώς μου πρός τήν Άκαδημίαν
Αθηνών καί τής σχετικής εγκριτικής άποφάσεως αυτής ύπ' άριθμ. 49035/23.6.64,
άπό τής 11-23 Αύγ. 1964 καί συμπληρωματικώς τω 1965 (5-11 Σεπτεμβρίου)
μετ' εΐδικήν άδειαν τής Εφορευτικής Επιτροπής τοΰ Ιστορικού Άρχείου Κρήτης.

Έκ τής γενομένης παρ' ήμών άναδιφήσεως ευρέθησαν περιέχοντες λαογρα-
φική ν ύλην, ώς ήδη ελέχθη, 41 τόμοι, οι ύπ' άριθμ. 5, 6, 7, 8, 9Α, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50,
52, 56, 58, 59, 75, 81-86.

Κατά κατηγορίας ή περιεχομένη εις τά χειρόγραφα ταύτα ύλη έχει ώς εξής :

I. Γενικά: χφ. 52

II. ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. "Ενδυμα, ΰπόδεσις, καλύμματα κεφαλής - στολισμός (κοσμήματα): χφ. 27

2. Βίοι:

α) Γεωργικός, ποιμενικός, ναυτικός, μελισσοκομικός : χφ. 37 (σ. 1-302, 931-966)·

χφ. 45 τεύχ. Α'-Β' (γεωργικόν καί ποιμεν. γλωσσάριον)· χφ. S4 τεύχ. ΣΤ ·

β) Κυνήγιον: χφ. 37 (σ. 931-975-976)
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3. Βιοτεχνία, υφαντική : χφ. 37 (σ. 989-1006)

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Γέννησις, βάπτισις, παιδίον: χφ. 32 τεύχ. Α' (σ. 1-133)

2. Γάμος: χφ. 75 τεύχ. Β'. 84 τεύχ. Δ'.

3. Τελευτή : χφ. 32 τεύχ. Δ'

4. Κοινωνική όργάνωσις: χφ. 21. 82 τεϋχ. Δ'.

5. Λαϊκή λατρεία: χφ. 21 (σ. 645-657). 35 τεύχ. Α'. Β'. Γ'. Δ'. 37 (α. 319-798.
σποράδ.).

6. Παιγνίδια-άγώνες: χφ. 21 (σ. 658-660). 44 (σελ. 630).

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Λαϊκή πίστις, δεισιδαιμονίας προλήψεις, λατρεία: χφ. 20 (σ. 80 κ.εξ). 21
(σ. 645-657). 37 (σ. 319-930 σποράδ.).

2. Μαγεία: χφ. 20 (σ. 1179 1392). 82 τεύχ. Θ'.

3. Δημώδης ιατρική : χφ. 37 (σ. 1-302. σποράδ.)·

4. 'Αστρολογία καί μετεωρολογία: χφ. 37 (σ. 1-798. σποράδ.). 44 (σελ. 625·
629 κ.εξ.)

5. Μαντική: χφ. 20 (σελ. 1196, 1395 96)

6. Δημώδης ποίησις:

α') Τραγούδια (κείμενα): χφ. 14 (τραγ. 372). 15 (309). 16 (55). 17 τεύχ. 8 (10),
τεΰχ. 9 (14). 18 τεϋχ. 1 (269). 19 (137). 32 τεΰχ. Α' (55), τεΰχ. Β' (2). 35
τεΰχ. Γ' (14). τεΰχ. Δ' (4). 56 (1). 58 (7). 82 τεΰχ. Α' (23), τεύχ. Ε' (12),
τεΰχ. ΣΤ' (12). 83 τεΰχ. Α'-Η' (237). 84, τεΰχ. Ε'-Θ'. 85 (594).
β ) Τραγούδια (παιδικά, νανουρίσματα, ταχταρίσματα) : χφ. 14 (τραγ. 138). 32

(σελ. 83-86, 93-94, 97, 103-127).
γ') Δίστιχα (κείμενα): χφ. 9 (δίστ. 4190).

δ') Γυρίσματα τραγουδιών ( αρκετά τούτων σύνθεσις τοΰ Βλαστού): 85 τεύχ. Β',
ε') Στιχουργήματα (ήμιλόγια): χφ. 15 (8). 19 (22).

7. Μουσική καί χοροί (Βυζαντ. μουσική γραφή): χειρ. 5 (ασμ. 106). 6 (8). 8 (16).
9Α (220). 11 τεΰχ. Γ' (18), τεΰχ. Δ' (2). 12 (25). 58 (σελ. 40-48, 771-76
(περί χορών), (σελ. 942-945 ή Κρητ. λύρα). 59 (σ. 191-92 Κρητ. χοροί).

8. Παραμύθια : χφ. 14 (παραμ. 2). 28 (παρ. 76). 32 τεύχ. Β' (1).

9. 'Ανέκδοτα: χφ. 17 τεΰχ. Ζ'.

10. Δημώδεις παραδόσεις: χφ. 14 (2). 17 τεΰχ. Η' (2). 19 (1 ). 20 (πληροφορίαι καί
παραδ. περί Νεραϊδών, Γοργόνας, τελωνίων, καταχανάδων (βρικολάκων), 'Ανα-
σκελάδων, Καλικαντζάρων, φαντασμάτων, στοιχειών, ασθενειών (πανώλους.
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Βραχνά, Διαβόλου, Μοιρών, τύχης κλπ.). 39 (πλούσια συλλογή εν σελ. Ια-474)
82 τεύχ. Η'.

11. Παροιμίαι καί γνωμικά: χφ. 17 φυλλ. 2 (διεσκ. εις καθαρευουσαν). 32 τεΰχ. Γ'.
38 (σ. α'-λθ , 1-2066). 39 (α. 2067-3277. Πλουσιωτάτη συλλογή παροιμιών
καί γνωμικών, κατατεταγμένων κατά λήμμα μέ σχόλια ερμηνευτικά καί παρα-
πομπής είς γραμματειακός πηγάς). 39 (σ. 3291-4031. Παροιμίαι Κρητών κατ'
έρωταπόκρισιν, ώς διάλογοι. Παροιμίαι προερχόμενοι, έκ τής Βίβλου και τής
Καινής Διαθήκης. Παροιμίαι άρχαΐαι). χφ. 40-43 (Συλλογή παροιμιών ή
οποία άνακατετάχθη εις τους τόμους 38-39). χφ. 86.

12. Αινίγματα: χφ. 14 (αίν. 430). 32 τεΰχ. Β'(συλλογή, σελ. 1-94. 458 αϊνίγμ.).
82 τεΰχ. Β'. - Λογοπαίγνια (καθαρογλωσσήματα) : χφ. 14 (67). 32 τεΰχ. Β',
(σελ. 99-140). 82 τεΰχ. Β'. - Λαϊκά προβλήματα: χφ. 14 (34). 32 τεΰχ. Β' (σελ.
93-140).

13. Ευχαί-κατάραι-ορκοι- βλασφημίαι-προπόσεις-χαιρετισμοί: χφ. 21. 82.

14. Γλώσσα: α) 'Ονόματα βαπτιστικά, επώνυμα, παρωνύμια: χφ. 21. 50.

β) Τοπωνύμια: 15 (σελ. 71-77). 45 (σελ. 187-463). 52 (σελ. 11-226).
γ) Γλωσσάριον: χφ.27 (σελ. 148-304) 44 (σελ. 1-638) 45 τεΰχ. Α'-Γ.
50. 81.

15. Έπφδαί: χφ.14 (επ. 18). 20 (72). 32 τεΰχ. Α' (σελ. 130-133, 153 - 156). 82
τεΰχ. Θ'.

V. Τουρκική λαογραφία: χφ. 19, σελ. 1009-1014 (1 παράδ.).
Τών λαογραφικών περιεχομένων τούτων κατά τόμον συνετάχθη κατάλογος
έκ σελίδων 134, ό όποιος κατετέθη είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλλην Λαογρα-
φίας ώς χειρόγραφον υπ' αριθμ. 2890. Εις τούτον αναγράφονται, τιθέμενοι εντός
εισαγωγικών, οί τίτλοι, ώς ευρίσκονται καταγεγραμμένοι εν τοις χειρογράφοις μετά
σημειώσεως έτι τών σελίδων δι' έκαστον θέμα. 'Εντός αγκυλών παρατίθενται συμ-
πληρωματικοί πληροφορίαι παρ' ημών, σχετικαί προς τήν ύλην τοΰ χειρογράφου.

Σημειώνομεν ότι ε'ις τά ώς άνω χειρόγραφα περιέχεται πολλαχοΰ καί μή λαο-
γραφική ύλη, ή οποία δηλοΰται εις τόν κατάλογον τούτον, περιλαμβάνονται δ'
έτι καί άντιγραφαί μουσικής ύλης καί άλλης λαογραφικής εξ εντύπων μετά βιβλιο-
γραφικής μνείας, άκόμη καί στιχουργικά! συνθέσεις τοΰ Βλαστού, τέλος καί έντυπα
λαογραφικού περιεχομένου, ώς είς τά χφα ΰπ' αριθμ. 8, 11 (τεΰχ. Β ) κ.α.

Είς τάς μουσικός καταγραφάς, πάσας ε'ις τήν Βυζαντινήν γραφήν, περιλαμ-
βάνονται, πλήν τών δημοτικών τραγουδιών, άρκεταί ιδία σχολικών ασμάτων, πρός
δέ καί όίλλαι προσωπικαί συνθέσεις αυτού' (βλ. χφα άρ. 5, σελ. 1 234. άρ. 7,
σελ 1-161. (§σμ. 95 εξ ών 11 δημώδη), άρ. 11, τεύχ. Α'-Δ').
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Εις τήν επιτέλεσιν τοϋ επιβλητικού καί αξίου θαυμασμού έργου τούτου ό
Βλαστός είργάσθη επί έτη πολλά μέχρι τοΰ θανάτου του μέ εύσυνειδησίαν καί
μέθοδον, σημείων κατά χώραν τήν πηνήν τής παρατιθεμένης ύλης, ήτοι τό ό'νομα
τοΰ προσώπου το όποιον ΰπήρξεν ό πληροφορητής καί τόν τόπον τής καταγωγής
του, ή, όπου παραλαμβάνει έκ γραπτής πηγής, πλήρη βιβλιογραφικής ένδειξιν aU-
τής. Ό Βλαστός ούτω δικαίως είναι ό πρώτος λαογράφος τής Κρήτης, τό περί ου
δ ό λόγος 'Αρχεΐον αυτόν, περιλαμβάνον, ώς ελέχθη, ύλην κυρίως άπό τοΰ δευ-
τέρου ήμίσεος τοϋ παρελθόντος αιώνος, είναι πολύαμον άπό άπό"ψεως μελέτης
τοΰ έν γένει πολιτισμού τής Κρήτης. Έκ τούτου θά ήτο εύκταία ή έκδοσις αύ-
ΐοΰ κατ' έκλογήν *, έν τώ μεταξύ όμως επιβάλλεται ή παρασκευή μικροφωτο-
γραφιών αύτοΰ, δσον άφορα είς τό λαογραφικόν μέρος, ύπό τοΰ Κέντρου Ερεύνης
τής Ελληνικής Λαογραφίας, ώστε νά καταστή ούτως ευχερεστέρα ή επιστημονική
χρήσις αυτού.

1 Έκ τής περιεχόμενης ύλης εξεδόθη σαν δσον γνωρίζω:
α') ύπό τού ιδίου τοΰ II. Βλαστού :

1) Τό κεφάλαιον περί γάμου είς αυτοτελές βιβλίον ύπό τόν τίτλον : "Ο γάμος έν Κρήτη.
"Ηθη καί έθιμα Κρητών συλλεχθέντα ύπό Παύλου Γ. Βλαστόΰ Κρητός. Έν 'Αθήναις
1893, δον, σελ. 182.

2) Είς τό περιοδ. «Φόρμιγξ» έν 'Αθήναις, περ. Β', έτ. Β' (1906), άρ 17-18, σελ. 6 καί 8,
πρός δέ είς τό Μουσικόν παράρτημα τής Φόρμιγγας (περ. Β', ετ. Β' [τεΰχ. Γ ] (6), σελ. 1-11
καί 11-16) ή μουσική 18 δημωδών ασμάτων εις τήν Βυζαντινήν παρασημαντικήν.

3) Είς τήν συλλογήν ύπό Άντ. Σιγάλα, Συλλογή εθνικών ασμάτων, 1880, σελ. 291-341.

4) Δημώδεις παραδόσεις, ασματα καί έν παραμύθι είς τά περιοδικά : α) Κρητικός Λαός,
έτ. Α' (1909), σελ. 12-16, 38-44. β) Ραδάμανθυς, τόμ. ΣΤ' (1921), άρ.11, σελ. 6, άρ. 12,
σελ. 6-7, άρ. 13, σελ. 6. τόμ. Ζ' (1922), άρ. 22, σελ- 4. γ) Παναθήναια, τόμ. ΚΖ', σ. 85.

β') μετά τόν θάνατον αύτοΰ:

1) Παύλου Γ. Βλαστού, Ό Διγενής 'Ακρίτας. 'Αρχαίος γίγας καί μέγας ήρωας τής Κρήτης.
Περ. «Κρητική Εστία», έτ. Β' (1951), τεΰχ. 20, σελ. 9-13 [έκ τοΰ χφου ύπ' άρ. 31, σελ.
37-42 καί άλλων]-

2) Ό ροδάρης. [Βουκολικόν ποίημα είς 2496 ένδεκασυλλάβους στίχους, συντεθέν ύπό
τοΰ Π. Βλαστού. Ευρίσκεται είς τό χψον ύπ' άρ. 17, φυλλάδ. 4 έκ σελ. 78]· Δημοσιεύε-
ται είς τό περ. «Κρητική Εστία», χρόν. ΙΣΤ' (1965) τεΰχ. 152, σελ. 280- 281. [Ή δημο-
σίευσις συνεχίζεται κατά τεΰχος είς τά έτη 1966, 1967].

3) Εις τό βιβλίον τής Θάλειας Καλλιγιάννη, Περίπατοι στούς τόπους τών παραμυθιών καί
τών θρύλων. Τί είδα, τί άκουσα, τί έγραψα στήν Κρήτη. 'Αθήνα 1966. [Είς σελ. 26-29
(1 παράδ. ) καί είς σελ. 59-61 (1 παραμύθι)].
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RÉSUMÉ

Rapport da recherches effectués aux Archives Paul G. Vlastos
dans l'Archive Historique de Crète à Khanià (Crète).

par Georges C. Spyridakis

Paul G. Vlastos est né en 1836 dans le village Byzârion de la pro-
vince d'Amariou du département de Rethymnon en Crète et s'occupa pen-
dant toute sa vie et jusqu'à sa mort, survenu à Rethymnon en 1926, de l'é-
tude de l'histoire en général et du folklore de Crète. Dès l'âge de 15 ans,
en 1850, il commença à collectionner dans ce but du matériel relatif à
l'histoire de Crète (ancienne, moyenâgeuse et moderne), l'archéologie, la
littérature, la botanique, la géologie et plus spécialement, il réunissait les
éléments traditionnels de la culture crétoise (chansons populaires avec
leur musique (il connaissait la notation de la musique byzantine), contes
et légendes, proverbes, coutumes, mœurs etc.).

De ce travail systématique de collection et de l'examen du matériel
réuni, Vlastos a formé un riche et précieuse archive, qui est composée de 94
tomes manuscrits, dont les 41 contiennent du matériel folklorique.

Cette archive, si important pour la Crète, dont une petite partie seu-
lement à été publiée jusqu'à ce jour, (voir p. 200, note 1), a été déposée
en 1963 à l'Archive Historique de Crète à Khanià, et ainsi il est pos-
sible d'être utilisée par les spécialistes.

L'auteur, d'après un mandat de l'Académie d'Athènes, a composé de
7-18 août 1964 et de 11-17 août 1965 un catalogue des manuscrits conte-
nants le matériel folklorique de tous les genres, qu'il a noté dans un ma-
nuscrit de 134 pages, qui a déposé au Centre de Recherches du Folklore
Héllénique de l'Académie d'Athènes, sub. no 2890.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
(8 ΙΟΥΛ. - 7 ΑΥΓ. 1965)

υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
•

Πωγώνι ονομάζεται ή ΒΔ των 'Ιωαννίνων κειμένη επαρχία, ήτις εκτείνεται
εις τούς πρόποδας τού όρους Νεμέρτσικα καί κατέχει τά ΒΑ aUroU μέρη παρά τά
σημερινά σύνορα 'Ηπείρου καί 'Αλβανίας1. ΓΙαλαιότερον ή επαρχία αύτη έλέγετο
Πωγωνιανή, σήμερον δ" ούτω μόνον ονομάζεται τό χωρίον Βοστίνα2. Ό τύπος
Πωγωνιανή έχρησιμοποιήθη καί εν τη εκκλησιαστική γλώσση, προελθών κατά
παράδοσιν έκ τής ομωνύμου πόλεως, τήν οποίαν έθεμελίωσεν ό βυζαντινός αυτο-
κράτωρ Κωνσταντίνος ό Πωγωνδτος (668- 685) παρά τήν Διπαλίτσαν3.

Ή έπαρχία Πωγωνίου παλαιότερον περιελάμβανε 48 έν όλω ελληνικά χω-
ρία4, τινά των οποίων σήμερον υπάγονται εΐς τήν έπαρχίαν Κονίτσης, τινά δέ ευ-
ρίσκονται ύπό τούς 'Αλβανούς. Άπό τού 1339 τά χωρία ταΰτα υπέστησαν αλλε-
πάλληλους επιδρομάς τών 'Αλβανών' έκ τών κατοίκων άλλοι μέν παρέμειναν "Ελ-
ληνες, άλλοι δ' έξισλαμίσθησαν. Συχνότεροι ήσαν αι έπιδρομαί καί πιέσεις τών
Αλβανών επί τοΰ γηγενούς πληθυσμού κυρίως μετά τήν δευτέραν δεκαετηρίδα
τοΰ 17ου αι., διό καί πολλαί οϊκογένειαι τής Όστανίτσης άπό τοΰ 1632- 1687

1 Βλ. τοπογραφίαν τής περιοχής παρά Ίω. Λαμπρίδτ], 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχος
εβδομον : Πωγωνιακά, έν 'Αθήναις 1889, σελ. 7-12.

2 Τό τόπων, τοΰτο σημαίνει κατά τόν Λαμπρίδην (σ. 8) τόπον βοσκής, κατά τόν Ά&.
Παπαχαρίαην μελισσότοπον (Ήπειρ. Χρον., 8 (1933) 141) καί κατά τόν Κ. Μέρτζιον τήν χωρίς
μέλι κηρήθραν (Ήπειρ. Χρον., 9 (1934) 200).

3 Ίω. Λ αμπρίδον, ένθ' αν , σ. 17. Άϋ\ Παπαχαρϊση, ε ν (Κ, σ. 141.

4 Έκ τοιπων μνημονευτέα τά έξης : Άγιος Κοσμάς (πρφην Καξοί), Αγία Μαρίνα
(Κουσοβίτσα), Άργυροχώρι, Βάλτισια, Βασιλικόν (Τσαραπλανά), Βήσσανη, Βομπλόν, Δελβι-
νάκι, Δημόκορη, Δολόν, Δρυμάδες, Ζάβροχον, Κακόλακκος, Καστάνιανη, Κεράσοβον, Κεφα-
λόβρυσον (Μεντζητιέ), Κουρεμάδιον, Κρυονέριον, Κτίσματα (Άρίνιστα), Λάβδανη, Λαχανό-
καστρον, Λίμνη (Ζαραβϊνα), Μαυρόπουλον, Κάτω Μερόπη (Φραστανά), Μερόπη (Ρουμπάτες),
Ξηρόβαλτος, Όρεινόν (Μποζανίκον), Παλαιόπυργος (Μέβδεζα), Περιστέρι (Μέγγουλη), Πον-
τικάτες, Πωγωνιανή (Βοστίνα), Ρουψιά, Στραβοσκιάδι, Στρατίνιστα, Τεριάχιον, Φαράγγι
(Γκουβέρι) καί Ψηλόκαστρον (Καλουδέ).
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μετηνάστευσαν εΐς Βεσσαραβίαν1. 'Ας σημειωθη ακόμη ότι φοβέρας καταστροφάς
ύφίσταντο ού μόνον τά βόρεια, αλλά καί τά νότια χωρία τοΰ Πωγωνίου υπό τών
Τουρκαλβανών2. Κατά τά τελευταία έτη μόνον εις τό Κεφαλόβρνσον κατοικούν
Άρβανιτόβλαχοι, μερικοί δέ Τουρκόγυφτοι εΐς τήν Πωγωνιανήν καί εΐς άλλα τινά
χωρία. Είς παλαιοτέρους χρόνους οί έπήλυδες ήσαν περισσότεροι, όπως μανθάνο-
μεν άπό πολυτίμους πληροφορίας τού Ίω. Λαμπρίδου. Οΰτος κατά τό 1889 γρά-
φει: «Τό Πογώνη ή Πογώνιον... άριί^μεΐ οικίας 3.594, ων 204 'Αλβανικαί καί
6 Άθιγγανικαί είναι Μωαμεθανικοί, αί δέ λοιπαί 3.154 Έλληνικαί, 141 Άλβα-
νοβλαχικαί, 76 'Αλβανικαί καί 13 Άθιγγανικαί Χριστιανικαί» 3. Κατά τήν περίο-
οδον τής τουρκοκρατίας, οπότε τό Πωγώνι περιελάμβανε καί τά χωρία Λεπαλί-
τοαν, Όσταχ'ίτσαν, Μπουτσικον καί τινα άλλα, υπαγόμενα εΐς τήν επαρχίαν Κονί-
τσης, άπετέλει «καϊμακλίκιον» μέ έ'δραν τήν Βοστΐναν- "Ηδη διοικείται υπό επάρ-
χου, εδρεύοντος εΐς Δελβινάκιον 4.

Ή αποδημία τών κατοίκων τοΰ Πωγωνίου, ή οποία έτι καί σήμερον είναι
λίαν έντονος, ήρχισεν άπό παλαιοτέρων χρόνων, ένισχύθη δέ κατά τήν περίοδον
τών άλβανικών επιδρομών κυρίως άπό τού 17ου αι. καί εξής. Τήν πρώτην άφορ-
μήν εις αύτήν πιθανώτατα παρέσχεν ή επικοινωνία τών Πωγωνησίων μέ τούς άλ-
λαχόθεν προστρέχοντας εΐς τήν μεγάλην έμποροπανήγυρίν των, γινομένην τήν
15ην Αυγούστου παρά τήν Μονήν τής Μολυβδοσκεπάστου 5. Αί συναλλαγαί καί
οι άναπτυσσόμενοι δεσμοί των μέ τούς έκεΐ άφικνουμένους έξ άλλων τόπων ΰπε-
βοήθησαν τήν άποδημίαν των εΐς τήν ξενιτειάν6. Χώραι εΐς τάς οποίας μετέβαι-
νον ούτοι παλαιότερον ήσαν ή Τουρκία (Κωνσταντινούπολις), ή Μολδοβλαχία καί
ή Ρωσία7. Κατά τά τελευταία έτη ούτοι άποδημοΰν εΐς τήν Άμερικήν, τήν Γερ-
μανίαν κ.ά. Ή εΐς τό έξωτερικόν οικονομική αύτών δραστηριότης άπέβη πάντοτε
καρποφόρος καί ώφέλησε καί τήν γενέτειραν, διότι πολλοί τών άποδήμων υπήρ-
ξαν εθνικοί ευεργέται τής ιδιαιτέρας αυτών πατρίδος, διά τής ιδρύσεως κοινωφε-
λών ιδρυμάτων καί τής οικονομικής υποστηρίξεως τών συμπατριωτών των8. Οί εΐς

1 Ίω. Λαμπρίδου, ενθ' άν., σ. 61.

2 "Ενθ' άν,, σ. 63-84.

8 "Ενθ. άν., σ. 7.

4 Σημειωτέον ότι ή έν μέσοι τής κώμης ταύτης έκκλησία έπ' ονόματι τής Κοιμήσεως

τής Θεοτόκου ίδρύθη τω 1153. Βλ. Ίω. Λαμπρίδου, έ!νθ' άν., σ. 38.

6 Ένθ' άν., σ. 52-53.

6 Αύτόθι, σ. 53.

7 Αύτόθι, σ. 54.

8 Αύτόθι, σ. 50 -51.
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τήν πατρίδα εναπομένοντες άρρενες και at γυναίκες, α ί όποΐαι σπανίως εξενι"
τεύοντο, εκαλλιέργουν τους αγρούς καί τάς αμπέλους, επεδίδοντο είς τήν κτηνοτρο-
φίαν καί μετήρχοντο τά επαγγέλματα τού αρτοποιού, τοΰ λαχανοπώλου, τοΰ παν-
τοπώλου καί τού βαρελοποιοΰ. 'Ονομαστοί υπήρξαν οι Σωπικιώται βαγενάδες, οί
όποιοι έπενόησαν καί ιδίαν συνθηματικήν γλώσσαν1.

Καί είς τά γράμματα ουχί μικράν επίδοσιν παρουσίαζε τό ΙΤωγώνι καί πρό
τής τουρκικής κατακτήσεως καί μετ' αυτήν2.

Εις τήν ίστορίαν τοΰ Πωγωνίου όλως έξαίρετον θέσιν καταλαμβάνει τό Αελ-
βινάκιον, τού οποίου οί κάτοικοι επολέμησαν γενναίως κατά τοΰ 'Αλή Πασά3.

Ή μέχρι τούδε εκ τής περιοχής ταύτης άπό δημοσιεύματα ή χειρόγραφα προ-
ερχομένη λαογραφική ύλη συνίσταται : ο) εις μελέτας καί άρθρα, τών οποίων τήν
κυριωτέραν βιβλιογραφίαν παραθέτω ενταύθα, καί β) εις χειρογράφους τινάς συλ-
λογάς, κατατεθείσας εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην
Λαογραφικόν Άρχεΐον) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών4.

1 «'Από τήν Σωπικην καί τήν Τοιάτιοταν, χωρία τοΰ Πωγωνίου ΰπό τήν άλβανικήν κα-
τοχήν τελοΰντα, καί άπό τούς Αρυμάδες καί τό Στραβοοκιάδι, χιορία τοΰ Πωγωνίου ωσαύτως,
αλλ' έν τή ελευθέρα Ήπείρφ κείμενα, προέρχονται οι βαγενάδες τής 'Ηπείρου. 'Αλλ* ώς
και' έξοχήν κοιτίς αύτών πρέπει νά θεωρηθή ή Σωπική». Βλ. Ά&. Παπαχαρίοην είς Ήπειρ.
Χρον., ετ. 5av (1930), σ. 265. Τό έκ Σωπικής συνθηματικόν γλωσσάριον κατεγράφη ύπό τοΰ
συγγραφέως καθ' ύπαγόρευσιν τοΰ βαγενά Βασίλη Καναβον (ενθ' άν., σ· 266). "Ας σημειωθή
ότι ό αύτός βαγενάς διαμένει άκόμη έν Πωγωνιανή καί είναι ηλικίας 80 έτών. Παρά τούτου
κατέγραψα καί εγώ αρκετά δημοτικά τραγούδια καί άλλο λαογραφικόν ύλικόν.

2 Ίω. Λαμτιοίδου, ενθ' άν , σ. 44 - 46.

3 Βλ. πλείονα εις Ν. Β. Πατοέλη, Τό Δελβινάκιον τής 'Ηπείρου. (Συμβολή είς τήν
ίσιορίαν τής ηρωικής κωμοπόλεως). ['Αθήναι 1948]. Του Αντον, Διατί τό Δελβινάκι εκλήθη
«ήρωικόν». Αθήναι 1958.

4 Α') Δημοσιεύματα: 1) Γεώργ 'Αναγνωστόπουλο;, Μικρά συμβολή είς τήν μελέ-
την τών 'Ηπειρωτικών τοπωνυμιών. Ήπειρ. Χρον., 1 (1926), σ. 86-101.

2) Παύλος Βρέλλης, Ή άνάπτυξις τής οικοτεχνίας έν Ήπείρω. Ήπειρ. Εστία, έ'τ. 6 (1957),
σ. 434 - 444.

3) '/. Ά. Θωμόπουλος, Τά Ηπειρωτικά τοπωνύμια. Ήπειρ. "Εστία, ετ. 4 (1955), σ. 987-988.

4) Άλ. Χ. Μαμμόπονλος, Ήπειρος. Λαογραφικά - Ηθογραφικά - 'Εθνογραφικά, τόμ. Α',
"Αθήναι 1961, δον, 207 σελ., τ. Β', 1964, 8ον, 294 σελ.

5) Κ. Δ. Μέρτζως, Συμβολή εις τήν έρμηνείαν τών ξένων Ηπειρωτικών τοπωνυμίων.
Ήπειρ. Χρον., 9 (1934), σ. 200-203.

6) Κων. Μπεκιάρης, Τά άπό τής Τυρινής μέχρι τής Κυριακής τοΰ Θωμά έθιζόμενα έν Πω-
γωνιανή. Μεσαίων. Γράμματα, 4 (1939), σ. 68- 71.

7) Δημ. Β. Οίκονομίδης, Τά βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής ξε-
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Παρά τον σχετικόν πλούτον καί τήν άξίαν τής έν λόγω ύλης εκρίθη σκόπιμος

νιτειάς. 'Αφιέρωμα είς την Ήπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι 1954, σ. 37 - 45.

8) Αικ. Κ. Οικονόμου, Ό γάμος είς τήν Βήσσανην καί τά άλλα χωρία τοΰ Πωγωνίου,
'Αθήναι 1950, 16ον, 31 σελ.

9) Κατίνα Γ. Παπά, Γαμήλια έθιμα τής Β. 'Ηπείρου. Ήπειρ. Έστ., ετ. 5 (1956), σ. 350 - 355,
453-457.

10) Σταύρος Παπαδάτος, Ή επαρσις τής σημαίας εν πομπή γάμου ώς ίσχΰον εθιμον έν
Ήπείρω ιδία. Ήπειρ. Έστ., έτ. 10 (1961), σ. 917 - 921.
11α) Άθανάα. Χ. Παπαχαρίσης, Τά Σώπικα ή ή συνθηματική γλώσσα τών βαγενάδων τής
Βορείου Ηπείρου. Ήπειρ. Χρον., 5 (1930), σ. 265- 270. β) Προσθήκη είς τά Σώπικα, ένθ'
άν., 7 (1932), σ. 213-215. γ) Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τοϋ Πωγωνίου, ένθ' άν., 8 (1933),
σ. 141 - 149. δ) Δευτέρα εις τό τοπωνυμικόν τοΰ Πωγιονίου συμβολή. Ήπειρ. Έσιία, έτ. 1
(1952), σ. 815-818, ετ. 2 (1953), σ. 36-40, 170- 171, 269-271, 379-381. ε) Γλωσσικά, Πλά-
των 7, 'Αθήναι 1955, σ. 132 - 135.
12α) Ν. Β. Πατσέλης, Τό Δελβινάκιον τής Ηπείρου. (Συμβολή είς τήν ίστορίαν τής ήρωϊκής
κωμοπόλεως). ['Αθήναι 1948], 8ον, 256 σελ. [Εκτός τής ιστορικής ύλης περιέχει καί τινα
ασματα, έθιμα λατρευτικά καί γαμήλια : σελ. 130 - 131, 155 - 156, 219 - 238]. β) Διατί τό Δελ-
βινάκι εκλήθη «ήρωϊκόν», 'Αθήναι 1958, 8ον, 16 σελ.

13) Σπ. Περιστέρης, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου, Έπετηρ. Λαογρ.
'Αρχείου, τόμ. 9- 10 (1955/57), έν 'Αθήναις 1958, σ. 105- 133.

Β') Χειρόγραφα: α) Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (βραχυγρ. ΚΕΕΛ),
άρ. χρ. 45. (Άλκιβιάδου Κοντοπάνον, Συλλογή παροιμιών έκ Δολιανών, 1915, σχ. 8ον, 187
σελ.) [Παροιμίαι 1109],

β) ΚΕΕΛ, άρ. 1473. (Συλλογή ύπό φοιτητών έκ διαφόρων τόπων, 1941, σχ. 4ον, 391 σελ.).
[Περιέχει καί ολίγας λαογραφικός ειδήσεις έκ Πωγωνίου].

γ) ΚΕΕΛ, άρ. 1613. ('Αθηνάς Παπαχαρίση, Ό γάμος είς τήν Βήσσανην τοΰ Πωγωνίου τής
'Ηπείρου, 'Αθήναι 1949, 4ον, 19 σελ.).

δ) ΚΕΕΛ, άρ. 1665 Γ'. (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογρ. σύμμεικτα έκ Βορείου Ηπείρου,
'Ιωάννινα 1951, 8ον, 85 σελ.).

ε) ΚΕΕΛ, άρ. 1908 Β. (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς Κόνιτσαν καί τά
περί αύτήν χωρία, 1953, 8ον, 133 σελ.).

ζ') ΚΕΕΛ, άρ. 1919. (Σπυρ. Φαρμάκη, Περισυλλεγέντα λαογραφικά στοιχεία χωρίου Δο-
λιανών 'Ηπείρου, 1953, δον, 61 σελ.) ["Υλη σχετική πρός τόν γάμον, τήν κοινων. όργάνωσιν,
τό παιδίον, τήν τελευτήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν].

ζ) ΚΕΕΛ, άρ. 1922. (Δ. Τεανάδη, Λαογραφικαί σημειώσεις έκ Κερασόβου, 1953, δον, 65
σελ.). [Ύλη σχετική πρός τήν κοιν. όργάνωσιν, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν τελευτήν καί τό
λαϊκόν δίκαιον].

η) ΚΕΕΛ, άρ. 2222. (Δικ. Βαγιακάκου, Γλωσσικά έκ Β. Ηπείρου, 1951, δον, 519 σελ.).
[Περιέχει γλωσσικόν καί λαογραφικόν ύλικόν καί έκ Δρυμάδων καί Σωπικής],

θ) ΚΕΕΛ, άρ. 2256. (Σπ. Περιστέρι/, Μουσική άποστολή είς Ήπειρον, 1957, 8ον, 209 σελ.).
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