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pendant le jeu de la divination (τού «Κλήδονα»), pratiqué lors de la fête du
Saint Jean qui a lieu le 24 juin, et qui coincide avec le solstice d'été, (voir p.315).

Le peuple connaît divers récits sur le comportement des animaux
(moutons, chèvres, boeufs) pendant la naissance de Jésus- On en publie
un, originaire de Kimolos. (voir p. 314). La veille du jour de Noël, le peu-
ple croit, qu'a un certain moment, les animaux s'entretiennent entre eux
(voir p. 314)· Par suite d'influences ecclésiastiques, les cultivateurs considè-
rent le 1er septembre comme premier jour de l'année; c'est pourquoi sont
attachés à ce jour diverses coutumes agraires.

Le soir de la fête de la Sainte-Croix (14 septembre), après le couchér
du soleil, on allume des feux dans les rues et les petits enfants sautent
par dessus. Jadis les adultes prenaient aussi part à ce jeu. Dans ces feux
on brûle également les couronnes du 1er mai (voir pp. 315-16).

L'atiteur relate aussi diverses us et coutumes populaires telles que la
coutume de divination qui se fait le soir de la veille de la fête de Sainte
Catherine (25 november; voir pp. 316-17), la croyance populaire selon la-
quelle chaque personne a son ange gardien qui l'accompagne journelle-
ment pendant toute sa vie (voir p. 317), des coutumes matrimoniales, des
usages du droit coutumier,la coutume de la bénédiction des grains par le
prêtre avant l'eiisemensement, et enfin parmi bien d'autres les coutumes
en usage pendant la moisson et le battage du blé. (voir pp. 317-318).

B'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ TA ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(8 ΙΟΥΛ,-7 ΑΥΓ. 1963)

υπο δημητρ. β· οικονομιδου

Τό θέρος τού 1962 επραγματοποίησα κατ' εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
μηνιαίαν λαογραφικήν άποστολήν εις τά Ζαγοροχώρια τής 'Ηπείρου, ή οποία πε-
ριωρίσθη κατ' άνάγκην μόνον εις ολίγα χα>ρία τοΰ Δυτικού Ζαγορίου, εξ ών συνε-
κέντρωσα ποικίλον ύλικόν καί ηχογράφησα άρκετάς μελωδίας δημωδών ασμάτων '.

Ώς ήτο φυσικόν, τό ύλικόν τοΰτο δέν ήτο επαρκές διά νά μάς δώση πλήρη
ε'ικόνα μιας τόσον εκτεταμένης περιοχής, ώς είναι τά Ζαγοροχώρια. Διό ή 'Ακαδη-
μία Αθηνών, υποδείξει τοΰ κ. Διευθυντού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, άπεφάσισε
νά άναθέση εις έμέ τήν διενέργειαν καί δευτέρας ενταύθα λαογραφικής άποστολής,

1 Βλ. άνωτ. σ. 245 κ.έξ. τοϋ παρόντος τόμου.
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τήν οποίαν έπραγματοποίησα άπό τής 81? 'Ιουλίου μέχρι τής 7ης Αυγούστου ε.έ.
(αριθ. άποφ. 46826/1.7.1963) μέ έπίκεντρον έρεύνης τά χωρία τοϋ Κεντρικού Ζα-
γορίου : Βραδέτον, Κουκούλι, Καπέσοβον, Τσεπέλοβον καί Σ κ α -
μ ν έ λ ι.

Τό Βραδέτον, δυτικώς τοϋ Τσεπελόβου, κείμενον επί περιάπτου καί υψηλής
θέσεως, ήτις δεσπόζει τής περιοχής, ονομάζεται υπό τών 'Ηπειρωτών « μπαλκόνι
τοΰ Ζαγοριοΰ». Έπί Αλή Πασά τοΰτο ήκμασεν, έχον προστάτην τόν Νοΰτσον,
συμβουλον τοΰ σατράποτι. Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1928 ήρίθμει 115 ψυχάς,
κατά δέ τήν τελευταίαν τοΰ 1961 είχε μόνον 32 μονίμους κατοίκους. Ούτοι καλ-
λιεργοΰν ολίγα σιτηρά, σίκαλιν (βρίζαν) καί άραβόσιτον εις τά μικρά χωραφάκια
τών βουνών. Κήπους δέν έχουν διά τήν σπάνιν τών ύδάπυν, τά δέ κυριώτερα ει-
σοδήματά τιυν προέρχονται άπό τήν δλίγην οίκόσιτον κτηνοτροφίαν καί τά έκ τοϋ
εξωτερικού και έσωτερικοΰ χρηματικά έμβάσματα.

Τό γραφικώτατον Κουκούλι, έχον 52 μονίμοτις κατοίκους, ευρίσκεται εις 20
άπόστασιν άπό τόν ποταμόν Βίκον καί τήν όμώνυμον πρός αυτόν χαράδραν. Έν-
τεΰθεν κατήγοντο οί «Βικοϊατροί», οι όποιοι ήσαν περιώνυμοι κατά τό παρελθόν διά

Είκ. 1. "Αποψις τής χαράδρας τοϋ Βίκου.

τάς πρακτικός γνώσεις των εις τήν δημώδη ίατρικήν. Οί σημερινοί κάτοικοι τοΰ
Κουκουλίου δέν γνωρίζουν πλέον τά βότανα, «τά οποία έγνώριζαν εκείνοι, πού τά
εμάϋ^αιναν άπδ πατέρα σε παιδί. Τά χαν μυστικά, ιδίως τήν παρασκευή τών φαρ-
μάκων άπό τά βότανα. Σ' ενα σπίτι, τής Χριστοφόραινας Κοκκόρου, πού δ πεθερός
της ήταν βικοϊατρός, έχουν ακόμα ενα ντουλάπ' πού τό λεν σπατσαρία. Οι Βικοϊατροί
λέγονταν και κομπογιανΐτες, καταφυανοί1, ματσονκάδες (είχαν μπαστούνι γιά τά σκν

1 Βλ. περί τής λέξεως προηγουμενην μου "Εκθεσιν εν σελ. 245 τοΰ παρόντος τόμου.
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λιά) και αακκονλάδες, για τα σακκούλια, πού είχαν τά φάρμακα». Ή κοινότης Κου-
κουλίου είναι πτωχή. Οί κάτοικοι ασχολούνται ολίγον μέ τήν γεωργίαν καί τήν οΐ-
κόσιτον κτηνοτροφίαν.

Είς δίωρον άπό τοΰ Τσεπελόβου άπόστασιν πρός δυσμάς κείται τό χαιρίον
Καπέσοβον ή Κεπέσοβον, ούτινος αί περισσότεροι τών παλαιοτέρων οικιών είναι
εγκαταλελειμμένοι- Έκ τών μονίμων κατοίκων του, άνερχομένων κατά τήν τελευ-
ταίαν άπογραφήν είς 92, αρκετοί είναι συνταξιούχοι, ολίγοι δ' άσχολούνται μέ τήν
οίκόσιτον κτηνοτροφίαν καί τήν καλλιέργειαν μικρών άγρών και άμπελώνων.

Τό Τσεπέλοβον είναι έκ τών οημαντικωτέρων χωρίων τής περιοχής διατη-
ρούν εισέτι τήν φήμην τής παλαιοτέρας του α'ίγλης. 'Επί τουρκοκρατίας ήδρευον
ενταύθα αί τουρκικοί άρχαί τοΰ Ζαγορίου, ή δέ κοινότης διά τών πλοιισίων έν τή
ξένη τέκνων της ήκμαζεν οικονομικώς. Καί σήμερον έτι είναι άρκετά πλουσία λόγω
τών άφθονων δασικών της προϊόντων '. Οί μόνιμοι κάτοικοι τοΰ Τσεπελόβου είναι
125. Τό θέρος ό άριθμός αύτών, ώς καί ό τών άλλων χωρίων, αύξάνεται κατά πολύ
μέ τήν ανοδον τών Σαρακατσαναίων άπό τά χειμαδιά τής Θεσπρωτίας, τής Πρε-
βέζης κ.ά. τόπων εις τά θερινά τα>ν βοσκοτόπια, τά οποία ευρίσκονται εις τήν πε-
ριοχήν τών Ζαγοροχωρίων. "Ας σημειωθή έπίσης ότι έντός τού χωρίου τούτου
υπάρχει ό τάφος τοΰ ποιητοΰ 'Ιωάννου Βηλαρά, εΐς μικράν δ' άπ' αύτοΰ άπόστα-
σιν νοτιοδυτικώς ή βυζαντινή μονή τοΰ Βογκοβον.

Τό Σκαμνέλι συμπηχθέν παλαιότερον εκ πλησιοχώραιν συνοικισμών, κατα-
στραφέντων ύπό τών Τούρκων, έδηώθη κατά τούς βαλκανικούς πολέμους καί υπέ-
στη μεγάλας καταστροφάς κατά τόν τελευταΐον πόλεμον. Οί κάτοικοι του, συμπο-
σούμενοι εΐς 144, άποζοΰν έκ τής καλλιέργειας σιτηρών καί τής παραγωγής άφθο-
νων δασικών προϊόντων. Ή κοινότης Σκαμνελίου ευρίσκεται εΐς άνθηροτέραν οΐ-
κονομικήν κατάστασιν έν σχέσει πρός τήν τών άλλων χωρίων.

Εΐς τήν περιοχήν τήν εύρισκομένην μεταξύ τών χωρίων Βίτσας καί Μονο-
δενδρίου οί Σαρακατσάνοι ποιμένες κατοικούν εις καλύβας, εΐς δέ, τά μνημονευ-
θέντα χωρία ούτοι έχουν μονίμους διά τό θέρος κατοικίας.

Καθημερινώς τά χωρία ταύτα, ώς καί τά άλλα τοΰ Κεντρικού Ζαγορίου,
επικοινωνούν δι' αυτοκινήτου μέ τά 'Ιωάννινα καί τήν Κόνιτσαν, σπανίως δέ κατά
τόν χειμώνα διακόπτεται έπί τινας ημέρας ή συγκοινωνία, λόγω τών χιονοπτώσεων.

Γενικώς άξιοσημείωτα είναι ενταύθα τά έξαιρετικώς φιλόξενα αισθήματα τών
κατοίκων, άτινα έμποιούν ζωηράν έντύπωσιν εις τούς τό πρώτον έπισκεπτομένους
ταύτα-

1 Τό κοινοτικόν δάσος «Κοζάκος» έχει έ'κτασιν 15.000 στρεμμάτων.
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Έκ τών Ζαγοροχωρία>ν έχομεν μερικός συλλογάς γλαισσικής καί λαογραφι-
κής ύλης, αΐτινες απεστάλησαν παλαιότερον εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον καί τό
'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έπίσης εΐναι γνωστά είς ημάς καί
τινα σχετικά δημοσιεύματα, ανήκοντα κυρίως εΐς Ήπειρώτας λογίους. Τών συλλο-
γών καί δημοσιευμάτων τούτα>ν βιβλιογραφίαν παρέθηκα έν τή Εκθέσει τής εΐς τά
χωρία τοΰ Δυτικού Ζαγορίου άποστολής μου, τήν οποίαν, ώς πρός τά χειρόγραφα,
επιθυμώ ενταύθα νά συμπληρώσω, κατά τό δυνατόν *.

* 1) A.A. (—Λαογραφικόν Άρχειον) άρ. 36. (Δημ. Σάρρου, Ηπείρου δημοτικά ποικίλα,
1893, 4ον, σελ. 382). [Τό ύλικόν προέρχεται κυρίως άπό τήν Βίτσαν καί περιέχει ασματα 117,
άποσπάσματα ασμάτων 13, δίστιχα 8, παιδικά άσμάτια 9, παραδόσεις 9, παραμύθι 1, περι-
παίγματα χωρίων, παροιμίας 129, εύχάς τινας, άράς, λογοπαίγνια, καθαρογλωσσήματα, αινί-
γματα 26, ονόματα φυτών, ζώων, βαπτιστικά, επώνυμα, τοπωνύμια καί ειδήσεις περί λαϊκής
λατρείας, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, δημώδους ιατρικής, γάμου, μουσι-
κών οργάνων, οικίας, ενδυμασίας, τροφών, παιδιού κ.ά.].

2) Λ.Α. άρ. 45 (Άλκ. Κοντοίτόνου, Συλλογή παροιμιών έκ Δολιανών, 1915, 8ον. σελ.
187). [Περιέχει 1109 παροιμίας].

3) Λ.Α. άρ. 110. (Θεοφ. Τοολάκη, Τά κατά τήν μετάβασιν είς ταξείδιον καί έπάνοδον
έξ αύτοΰ καί κηδείαν ήθη καί έθιμα "Ανω Ραβενίων χωρίου τοΰ τμήματος Ζαγορίου τής
Ηπείρου, 1919, 8ον, σελ. 28).

4) A.A. άρ. 114. (Θ. Κ. Ταολάκη, Δημώδη ασματα έξ "Ανω Ραβενίων Ζαγορίου, 1918
4ον, σελ. 17). [20],

5) A.A. άρ. 1570. (Μ. Οίκονόιιου, Γλωσσική καί λαογραφική συλλογή έκ Νεγάδων Ζα-
γορίου, 1939, 4ον, σελ. 578). [Περιέχει ονόματα βαπτιστικά 132, τοπωνύμια 76, παροιμίας
1220, άράς 200, όρκους 14, εύχάς 94, αινίγματα 43, παιδιάς 23, άσματα 108, παραμύθια 4
καί έθιμα σχετικά μέ τήν λαϊκήν λατρείαν, τόν γάμον κτλ.].

6) A.A. άρ. 1673. (ΆχιΧλ. Πάντζιον, "Εθιμα Πρωτοχρονιάς καί γάμου έκ Τσεπελόβου,
1951, 4ον, σελ. 8).

7) Λ.Α. άρ. 1911. (Νικ. Παπανικολάον, Λαογραφικά σημειώματα έξ Έλαφοτόπου Ζα-
γορίου, 1953, 8ον, σελ. 100). [Περιέχει ζητήματα περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δι-
καίου, παιδιού, γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, άστρο-
λογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας κ.ά.].

8) Λ.Α. άρ. 1919. (Σπ. Φαρμάκη, Λαογραφικά Δολιανών, 1953, 8ον, σελ. 61). [Πε-
ριέχει έθιμα περί κοινωνικής όργανιόσεως, παιδιού, γάμου, τελευτής καί λαϊκής λατρείας).

9) Λ.Α. άρ. 1921. (Γ. Οικονόμου, Λαογραφικά στοιχεία Βρυσοχιορίου, 1953, 8ον, σελ.
5). [Περιέχει ειδήσεις τινάς περί λαϊκής λατρείας, παιδιού καί γάμου].

10) Λ.Α. άρ. 1935. ('Ανωνύμου, "Ηθη καί έθιμα Ήλιοχωρίου Ζαγορίου, 1953, 8ον,
σελ- 6). [Γαμήλια καί λατρευτικά τινα έθιμα].

11) Λ.Α. άρ. 2036. (Ίω. Τοαλίκη, "Ηθη καί έθιμα τών κατοίκων τοΰ χωρίου Τριστέ-
νου, 1954, 8ον, σελ. 41). ["Εθιμα περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου καί παιδιού].

12) Λ.Α. άρ· 2233. (Κ. Π. Λαζαρίδου, Τό χωριό μου «Κουκούλι» Ζαγορίου άπ' τή
γλωσσική του πλευρά, Γιάννενα, 1949, 4ον, σελ. 121). [Πλήν τής γλοισσικής ϋλης, περιέ-
χει καί άσματα 23, νανουρίσματα 9, παροιμίας 302, εύχάς 23, άράς 26, παραμύθια 5 καί
ειδήσεις σχετικάς μέ τήν κοινων. όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τήν κατοικίαν καί τήν έν-
δυμασίαν].
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Παρά τόν σχετικόν πλοΰτον καί τήν άξίαν τών εν λόγω χειρογράφων συλλο-
γών καί δημοσιευμάτων δέν είναι δυνατόν νά σχηματίση τις πλήρη γνώσιν τής δη-
μώδους παραδόσεως τής περιοχής. "Ας σημειωθή π·χ., ότι μέχρι τούδε ούδεμίαν ε'ί-
χομεν έκ τών ώς άνω χωρίων ήχογράφησιν μουσικής δημώδους άσματος ή άλλου τι-
νός μνημείου τοΰ λόγου τοΰ λαού. "Οθεν πρός πλήρωσιν τοΰ υπάρχοντος κενού επε-
δίωξα νά συλλέξω ενταύθα καί εξετάσω ποικίλον υλικόν, τό οποίον κατέγραψα εις
606 σελίδας, σχήματος 8ου μεγάλου, καί κατέθηκα έν χειρογράφφ είς τό Λαογρα-
φικόν Άρχεΐον υπ' αύξ. άριθ. 2753 1. Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει ςίσματα 156, δί-
στιχα 2, παραδόσεις 27, παροιμίας 9, παραμύθια 15, εύτραπέλους διηγήσεις καί
ανέκδοτα 1 1, αινίγματα 40, άράς 30, ύβρεις 8, εύχάς 15, βλασφημίας 4, όρκους 8,
άπειλάς 4, παιδιάς 2, ονόματα βαπτιστικά, έπώνυμα, παρωνύμια, τοπωνύμια, καί
ειδήσεις περί τοπικών χορών, λαϊκής οικίας, σκευών καί έπίπλων, τροφών, ενδυμα-
σιών, υφαντικής, φυτικού κόσμου, ποιμενικού, κυνηγετικοΰ καί μελισσοκομικού βίου,
κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, παιδιού, γάμου, δεισιδαιμόνων δοξασιών,
μαντικής, άστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής καί λαϊκής λατρείας.

Πρός τούτοις ηχογράφησα τήν μουσικήν 90 ασμάτα>ν επί 10 ταινιών μαγνη-
τοφώνου, τύπου Butoba, και έλαβον περί τάς 60 φωτογραφίας πληροφορητών μου>
ώς καί τοΰ εσωτερικού καί εξωτερικού τής λαϊκής κατοικίας καί τίνων άντικειμένων
λαϊκής τέχνης.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τών συλλεχθέντων στοιχείων τοΰ κατά παρά-
δοσιν ένταύθα λαϊκού πολιτισμού παρατηρεί τις καί τοπικάς τινας ιδιομορφίας αύ-
τοΰ παρά τά κοινά χαρακτηριστικά του πρός τόν λαϊκόν βίον τών λοιπών περιο-
χών τής 'Ηπείρου.

Ούτως έκ τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ τοπικής ιδιομορφίας είναι καί ένταύθα
ή λαϊκή κατοικία.

13) Λ.Α. άρ. 2266. (Σάββα Θεοδώρου, Παραδόσεις Χριστουγεννιάτικες έκ Μονοδεν-
δρίου Ζαγορίου, 1951, 8ον, σελ. 19). [Περιέχει 8 παραδόσεις περί Καλικαντζάρων, έθιμά
τινα καί δοξασίας].

14) A.A. άρ. 2296. {'Ανδρέου Θεμελή, Λαογραφικόν υλικόν έκ της Κοινότητος Μονο-
δενδρίου Ζαγορίου καί γενικώς έκ τοϋ Ζαγορίου της 'Ηπείρου, 1959, 4ον, σελ. 75). [Περιέ-
χει άσματα 3, παροιμίας 308, παραμύθια 2, εύτραπέλους τινάς διηγήσεις, παιδιάς 22, παρ-
ωνύμια, τοπωνύμια, εύχάς, άράς καί ειδήσεις σχετικάς μέ τόν γάμον, τήν λαϊκήν λα-
τρείαν μετά τίνων ασμάτων, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας, έκτενές λεξιλόγιον καί έ'γγραφα
τοΰ 19ου αί.].

1 'Επιθυμώ καί άπό τής θέσεως ταύτης, οπως έκφράσιο τάς θερμάς μου ευχαριστίας
πρός τούς κ. Κων. Καλογερόπουλοι', Νομάρχην Ίίϋαννίνων, Β. Τσουμάνην, πρόεδρον Κοι-
νότητος Τσεπελόβου, 'Αναστάσιον Δούβλαρην, δημοδιδάσκαλον, Ίωάννην Γιαννακόν, φοι-
τητήν, Άλέκον Γιαννακόν, φοιτητήν, καί Κ. Δαζαρίδην, δημοδιδάσκαλον, οϊτινες ίκανώς
συνέβαλον είς τί|ν έπιτυχίαν τής άποστολής μου.
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Έν Τσεπελόβω καί εις τα άλλα χωρία τής έρευνητθείσης περιοχής αί οΐκίαι,
συνήθως σχήματος τετραγώνου ή όρθογαινίου, είναι, ώς επί τό πλείστον, διώροφοι
καί τίνες αναλόγως τής κλίσεως τού εδάφους τριώροφοι1. Έντύπωσιν προξενεί ή
ε'ίς τινας έξ αυτών ύπαρξις μπαλκονιού μετ' αετώματος ξυλογλύπτου ή απλώς χρω-
ματιστού μετά σταυρού.

Ή επικλινής στέγη των είναι ξυλίνη μέ στρογγυλός δοκούς (γρεντες) καί
«πλ.ακιασμένη·» διά σχιστολίθων. Τά νερά τής βροχής ρέουν άπό τάς τέσσαρας
άκρας της, αί όποιοι καλούνται «άοτρέχιες». Στηρίζεται είς τούς τέσσαρας τοίχους
τής οικίας καί εις τόν μεσότοιχον. Ενίοτε αντί μεσοτοίχου χρησιμοποιούν καί «ξύ-
λινες κολώνες» Έλάχισται τών οικιών έχουν έμπροσθεν τής κεντρικής εισόδου
«καμάραν», είδος προστιόου.

Ή όξώπορτα τής αύλής, τοποθετούμενη συνήθως πρός δυσμάς ή νοτιοδυτι-
κώς, καί λεγομένη «όβορός» παλαιότερον, κατεσκευάζετο «τοξωτή», μέ «μεγάλα καρ-
φιά καί κρικέλες»3. Οι δέ κλειδαράς ήσαν «γύφτικες» μέ ογκώδη καί βαριά κλει-
διά. "Οταν ή οικογένεια συνεκεντρούτο κατά τήν νύκτα είς τήν οίκίαν, εκλείετο ή
«δξώπορτα» καί ή «μέσα πόρτα» μέ τόν «άπεράτη»4.

Εισερχόμενοι διά τής αύλής άπό τήν μεσόπορταν εΐς τό «χαϊάτ'»5, δεξιά ή
άριστερά εΐς τό βάθος διακρίνομεν τό μαντζάτο (δωμάτιον «καθιστικό»)· Εΐς έ'να
έκ τών εξωτερικών αυτού τοίχων τοποθετείται τό μπονχαρί ή τζάκι, εκατέρωθεν
δέ τούτοτι τά μπάσα, ξύλινα ντιβάνια, «στρωμένα μέ στρώμα, φκειαομένο με κανα-
βάτσα καί άχυρο άπό βρίζα καί στραμμένο άπό πάνω με βελέντζες. Γύρα - γύρα τά
μπάσα έχουν μαξιλάρια». Παρά τό μπουχαρί έτοποτθέτοτη' «ενα φεγγίτ ,6 πού απάνω
καίγανε δαδί, γιά νά φοπίζ , τότες πού δέν είχαν πετρέλ^αιο καί λάμπες». 'Εδώ ή είς
άλλο δωμάτιον έχουν καί «τις μεσάντρες, δηλ. εντοιχισμένες ντουλάπες, όπου βά-
ζουν βελέντζες, παπλώματα, σιλτέδες (στρώματα) κ.ά.». Κάποτε παραπλεύρως πρός
τό χαϊάτ ευρίσκεται τό μαγειρείο καί τό κιλλάρ , όπου τοποθετούνται ξύλα, τρόφιμα
κ.ά.7. Τώρα τούτο λέγεται και κατώι ή άπο&ήκη.

1 Σημειωτέον ότι ή έν Τσεπελόβιο οικία Ρέσσου ήτο τετραώροφος.

® «Τα ξύλα τοΰ οπιτιοΰ τα έκοβαν παλαιότερα σε χάο' φιγγαριοΰ, άλλα τό χινόπωρο, για μην
έχουν χυμούς κί να μή οαπίζονν. Σαρακώνουν άλλιώς. Δεν τα κόβουν κ'ι ο' εποχή πού είναι δρίμες·».

3 « Τα χερούλια πού πιάναν για ν ανοίξουν ή να κλείσουν» .

4 «'Ο άπεράτης ήταν ξύλο χοντρό και γερό, που έμπαινε στον τοΐχο από τό ενα εως τό αλλο
μέρος τής πόρτας. Άπεράτης ήταν και στή μεσόπορτα καί στις ϋύρες τών δωματίων γί άσφάλ.εια».

5 «Σέ κάθε χαϊάτ' υπάρχουν στενές σχισμές πρός τα έξω, πλατειές πρός τά μέσα, καί λέγον-
ται βίγλες». Αΰιαι έχρησίμευον ώς παρατηρητήρια καί ώς πολεμίστρες δι' αμυναν έν καιρώ
επιδρομής ληστών.

" Είδος σίδηρου καντηλεριον.

7 'Εδώ τοποθετείται καί ή ψ'τσέλα, δηλ. ή βαρέλα μέ τό νερό.
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Κάτωθεν τής ξύλινης ή λίθινης κλίμακος, τής άγούσης εις τόν δεύτερον ό'ρο-
φον τής οικίας, υπάρχει τό κιλλαρίτσο (μικρό κιλλάρ'), εις μίαν δέ γωνίαν τού κα-
θιστικού ή μαντζάτου τό τρυπιλίτσ , είδος ξυλίνου γωνιακού άρμαρίου μετά τριών
σκαλιστών θέσεων, είς τάς οποίας τοποθετούν τό λαέ ν (πήλινον δοχεΐον οίνου),
τόν μαστραπά, περιέχοντα ύδωρ, καί άλλα σκεύη·

Διά τής εσωτερικής κλίμακος άνερχόμεθα εις τήν κρεββάτα, όπου παρατίθε-
ται ή τράπεζα διά τους φιλοξενουμένους καί όπου διασκεδάζουν κατά τους γάμους
καί τάς ονομαστικός εορτάς. «Απάνω άπο τά κάγκελλα της σκάλας, μού έλεγαν.
συνηθίζομε νά φκειάνωμε ενα είδος τραπεζίου, που τδ λέμε σκαμναριά». Ή κρεβ-
βάτα «εχει ενα μπάσι στενό γύρα-γύρα στους τοίχους, που χρησιμεύει γιά κάθισμα»·
Παραπλεύρως κτίζεται ό μονσαφίρ νοντάς (1 ή 2 δωμάτια διά τούς ξένους) καί
άλλα δωμάτια. Ε'ις τά παράθυρα τής κρεββάτας καί τών δωματίων, τά όποια έξω-
θεν ήσαν σιδηρόφρακτα διά λόγους άσφαλείας, «κρεμούν μπερντέδες άσπρους άπδ
χασέ κολλητά στδ τζάμι. Πιο μέσα άπο το παράθυρο καί στο επάνω μέρος βά-
ζουν μιά ξύλινη κορνίζα καί κρεμούν έ'να μπιρντε άπο στόφα ώς τά μισά τοϋ πα-
ραθύρου ή ώς τδ κάτω μέρος, αν εΐν' δυδ φύλλα».

Όταν ή οίκία είναι χαμηλή καί έχη ολίγον φωτισμόν, λόγω τ(~)ν μικρών πα-
ραθύρων, τότε εις τό μέσον τής στέγης κατασκευάζουν είδος φωταγωγού, καλουμέ-
νου μπατζά. Οί Ζαγορίσιοι παλαιόθεν άποδημούντες εΐς τήν ξένην πρός εύρεσιν εργα-
σίας καί χάριν πλουτισμού άπεσκόπουν άμα τή επιστροφή των εΐς τήν πατρίδα τήν
οΐκοδόμΐ]σιν όσον τό δυνατόν καλυτέρων οικιών. Ούτοι συνηγωνίζοντο τρόπον τινά
μεταξύ των εΐς τούτο. Δέν περιωρίζοντο δέ μόνον εΐς τό «καλό χτίσιμο» μέ τήν
έξεΰρεσιν τών καλυτέρων μαστόρων, αλλά προέβαινον και εΐς τήν πλουσίαν διακό-
σμησιν τών εσωτερικών τοίχων καί τής οροφής μέ καλλιτεχνικά σχέδια λαϊκών ζω-
γράφων. Τοΰτο διαπιστώνει ευθύς άμέσακ ό εισερχόμενος εΐς τάς παλαιοτέρας οι-
κίας τών μνημονευθέντων χωρίων. Έν Τσεπελόβιυ π.χ. σώζονται άκόμη Ικαναί έκ
τών αρχοντικών οικιών υπό τά ονόματα τών διατελεσάντων ή διατελούντων ιδιο-
κτητών αύτών : Μπαρμπαμπέλη (1771), Κέντρου (παλαιοτέρα τοΰ 1781), Κοντοφώτη
(1845), Δώρη (1852), Καρανάσου (1855), Λευκοθέας (Τζάνογλου) (1891), Γώγο-
λου, Σκόδρα, Νταλέση, Ρέσσου, Βολιώτη (Φερεντίνου) κ.ά. Αί περισσότεραι τούτων
κείνται εΐς ερείπια, μεταβεβλημέναι εΐς άχυρώνας, όλίγαι δ' είναι ήμιερειπωμέναι
καί κατοικούνται εισέτι.

Έντύπωσιν προκαλεί ό πλούτος και ή ποικιλία τών χρωμάτων τών τοιχο-
γραφιών και τής σκαλιστής οροφής. Συνήθως επί κυανού καί κίτρινου βάθους
(φόντου) υπερισχύει «ή γαλάζια ζωγραφική», ή άποχρώσεις αυτής, καί άντιστρό-
φως. Τά σχέδια τών τοίχων, ώς έπί τό πλείστον, παριστάνουν δοχεία μέ άνθη, άν-
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θοδέσμας έκ λευκών κρίνων μετά περιστερών, κάστρα καί πόλεις, έκκλησίας μέ κ\ι-
παρίσσους, λίμνας ή θάλασσαν, ζώα καί δή λέοντας, καί διάφορα τοπία συνήθως
μέ κυπαρίσια καί άλλα δένδρα μέ πουλιά· Ό απλοϊκός λαϊκός ζωγράφος δι όλ'αύτά
χρησιμοποιεί χρώματα πράσινα, κίτρινα, έρυθρά κ.ά. Είς τά άρμάρια καί εΐς τά
φύλλα τών παραθύρων συνήθη διακοσμητικά θέματα είναι ρόμβοι χρώματος βυσινί
άνοικτού εις βάθος πράσινον καί γαλάζιοι καί βυσινοί κύκλοι εΐς λευκόν βάθος '· Επί-
σης ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά σχέδια πετεινών μετά δικεφάλου αετού ή μό-

Εί*. 2. 'Οροφή παλαιού αρχοντικού.

νου τούτου έπί μουσαμά ζωγραφισμένου πολυχρώμως καί φέροντος εΐς τήν κεφα-
λήν μητροπολιτικήν μετά σταυρού μίτραν, παραλλήλως δέ πρός τάς δύο άνοικτάς
του πτέρυγας δύο όψεις, άπειλούντας αύτόν, καί επάνω άπό τήν μίτραν ήμισέληνον
μετ' αστέρων (οικία Δώρτι).

Ή οροφή έζαιγραφίζετο, άλλοτε μέν μέ πράσινα τετράγωνα, εΐς τό κέντρον
τών οποίων ετοποθετείτο τετράχρωμος μαργαρίτα (λευκή-γαλάζια-έρυθρά-πρασίνη)'
άλλοτε δέ τό πράσινον έπίπεδον περιεβάλλετο διά ξύλινων ρομβοειδών ερυθρών
πλαισία>ν καί άλλοτε πάλιν ή διακόσμησις ήτο πλουσιωτέρα μέ τήν έπάλληλον χρή-
σιν έρυθρού, μέλανος, πρασίνου, κίτρινου καί έρυθρού παραλληλογράμμοτι. ΓΤολύ-
χρωμον συνήθως είναι και τό σκαλιστόν κέντρον τής οροφής. Ενίοτε οί τοίχοι έ'φε-
ρον καί έγχρο^μα χάρτινα επικολλήματα μέ παλαιά διακοσμητικά σχέδια.

1 Είς τήν οΐκίαν Ρέσσου διατηρούνται εισέτι γύψινα παράθυρα μέ έγχρωμους ύελο-
πίνακας.



ΛΑΟΓΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΖΑΓΟΡΙΟΝ

32 7

Ενδιαφέρουσα ιστορικώς καί καλλιτεχνικώς είναι ή εν Τσεπελόβω οικία τού
Θ. Κέντρου, εις τόν ξενώνα τής οποίας ήρίθμησα 52 παράθυρα. Έπί τής κυρίας
ε'ισόδο\ι εκατέρωθεν τών παραστάδων είναι έντοιχισμέναι δύο φαιαί πλάκες επί τών
οποίων είναι σκαλισμένοι δύο δικέφαλοι άετοί, έπί δέ τοΰ τοίχου τής αυλής, δε-
ξιά τω εΐσερχομένω εις αυτήν, υπάρχει ή εξής επιγραφή: «1781 Μαίου 20. Άνα-
καινισθεΐσα παρά Γεωργίου πρώτο μάστορος». Συμφώνως πρός ταύτην ή εν λόγω
οίκία δέν εκτίσθη τό έτος 1781, ως έγραψεν εσχάτως ό κ. Κίτσος Μακρήςάλλ
«ανεκαινίσ&η», όθεν είναι παλαιοτέρα.

"Οπως συμβαίνει εις τάς μέ τοιχογραφίας οικίας τής Β. Ελλάδος, ή κυρία
ζωγραφική διακόσμησις καλύπτει καί εδώ τούς τοίχους αμέσως κάτω άπό τήν όρο-
φήν. Εις τήν α'ιθουσαν υποδοχής υπάρχουν εντός κύκλα>ν σκηναί εκ τών Ναπο-
λεοντείων πολέμων. Μεταξύ δέ τών κύκλων διακοσμητικά σχέδια μπαρόκ μέ άνθη
και πουλιά. Εις τό κέντρον τοΰ δυτικού τοίχου έντός ημικυκλίου εικονίζονται οί
γάμοι τού Ναπολέοντος και τής Ίωσηφίνας. Αί φυσιογνωμίαι των είναι επιτυχείς,
άνακρίβειαν όμως παρατηρεί τις εις τήν άπόδοσιν τής ενδυμασίας τής Ία)σηφίνας.
'Επάνω άπό τάς κεφαλάς τών νεόνυμφων δικέφαλος άετός κρατεί τούς στεφάνους
τοϋ γάμου. Τό ήμικύκλιον περιβάλλεται άπό ζώνην, παριστάνουσαν πτυχωτόν πα-
ραπέτασμα, ά'νωθεν δ' αύτής υπάρχει ταινία μέ τήν μισοσβησμένην ήμιλογίαν έπι-
γραφήν : « Την δαίδαλον ταύτην οίκοδομήν | καλή τέχνη εμιμήθη φύσεως τήν καλ-
λονην I εϋχεσ&ε φίλοι δόξα ν, πόντων αγαθών ροήν». Είς άλλην τοιχογραφίαν δια-
κρίνομεν πόλιν μέ λίμνην ή ποταμόν, περιβαλλομένην μέ άνοικτοπράσινα τείχη. Αί
οίκίαι είναι ώχροκίτρινοι μέ έρυθράς στέγας. Εις τό κάτω μέρος άριστερά έντός
ώχρας πεδιάδος ό Ναπολέων έφιππος μετά τών γρεναδιέρων του δεικνύει τήν πό-
λιν. Φαίνεται ότι πρότυπα όλων τών έργων τούτων, κατά τόν κ. Κίτσον Μακρήν,
«είναι παλιές γαλλικές χαλκογραφίες-^, ή δέ καλλιτεχνική ποιότης αύτών «δέν βρί-
σκεται στό επίπεδο άλλων προγενεστέρων παρόμοιων έργων. Οί τοιχογραφίες τών
σπιτιών τής Καστοριάς καί τών Άμπελακίιον, κι σήτες άπό άνάλογα πρότυπα,
έχουν υψηλότερη ποιότητα. Καλλιγραφική διάθεση καί κάποια γλυκερότητα στό
χρώμα μειώνουν τά έργα, πού έχουν πολλές άρετές, όπως τό συνοπτικό σχέδιο, ή
ενότητα τοΰ τόνου καί, όπως πάντα στή λαϊκή ζωγραφική, ή δροσιά καί ή αφέ-
λεια»

Έρχόμεθα εΐς τά άσματα τής συλλογής μας. Ταΰτα είναι ποικίλου περιεχο-
μένου, ανήκοντα εις διαφόρους κατηγορίας. Οί Ζαγορίσιοι τά έτραγουδοΰσαν πα-
λαιότερον ώς χορευτικά, έπιτραπέζια καί εΐς διαφόρους περιστάσεις, ήτοι κατά τούς

1 Βλ. έφημ. «Βημα» τής 14ης 'Ιουλίου, 1963, σελ. 8.

2 Ένθ' άνωτ., σ. 8.
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γάμους, τάς Άπόκρεο>ς καί τό Πάσχα, αν καί τό περιεχόμενον αύτών δέν είχε σχέ-
σιν πρός αύιάς. Ή νεωτέρα γενεά, άποφεύγουσα τά παλαιότερα άσματα, ευχαρι-
στείται περισσότερον μέ τά έκ τού ραδιοφώνου καί τοΰ γραμμοφά)νου διαδιδόμενα
έκ τών άστικών κέντρων νεώτερα λαϊκά τραγούδια. 'Ολίγοι έκ τών προχωρημένων
εΐς ήλικίαν κατοίκων τής περιοχής άδουν σήμερον παραλογάς τινας, ώς ή «τοΰ νε-
κροΰ αδελφού», «τοΰ γεφυριού τής "Αρτας» καί «τ' άγαπημένα άδέλφια καί ή κακή
γυναίκα». 'Ακριτικά, όσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, δέν αδονται πλέον. Προσ-
φιλή είναι ακόμη παρά τω λαώ τά κλέφτικα, τής ξενιτειάς καί τά έρωτικά ι. Επι-
ζούν εισέτι καί τινα παλαιά σατιρικά και αρκετά τραγούδια τοΰ Χάρου. Έκ τών
τελευταίων λίαν διαδεδομένον είναι ή «Μαριώλα», αδόμενον ού μόνον ώς «μοιρ-
γιολόϊ» κατά τάς κηδείας, αλλά και εΐς άλλας διαφόρους περιστάσεις. Άξιολόγου
ενδιαφέροντος είναι καί τά γαμήλια, έξ ών δημοσιεύω ενταύθα τό κατωτέρω αδό-
μενον έν Τσεπελόβω, όταν «άναπιάνουν τά προζύμια», κατά καταγραφήν τοΰ κ. Σπ·
ΙΤεριστέρη. (Ε.M.S. ταινία 588, άρ. 4). Επίσης παραθέτω τό κατωτέρω «μοιργιο-
λόϊ» διά τήν τεχνικήν τής μελωδίας του, ομοίους κατά καταγραφήν τοΰ κ. Σπ. Περι-
στέρη, (Ε.Μ.Σ. ταιν. 585 Α 7), χφ. άρ. 2753, σ. 548-49, 523).
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1 Γενικώς δι« τά άσματα εοημείωσα καί τήν έξης ένδιαφέρουσαν πληροφορίαν : «Πα-
λιότερα κάθε οικογένεια είχε νά κλάψη πατέρα ή παιδί ξενιτεμένο καί γι' αυτό στ' αμπέ-
λια καί στά χωράφια άντί τραγούδια ε'ίχαμαν τό μοιργιολόϊ. Καί τά έρωτικά άκόμη είχαν
τόν αχό τού μοιργιολοϊοϋ». A.A., χειρ. άρ. 2753, σ. 207.
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Κρύα βρυσούλα κίνησε στον νιόγαμπρου το σπίτι,
νά λούζεται, νά πλένεται, νά πιάνη τό προζύμι.

— Εύχήσε με, πατέρα μου, στά πρώτα μου προζύμια.

— Με τήν ευχή μας, γιόκα μου, Θεός νά σέ προκόψη.
5 —Εύχήσε με, μαννονλα μου, στό πρώτο μον προζύμι.

—Μέ τήν ευχή μου, γιόκα μου, Θεός νά σε προν.όιμη.
Σιρ'κά παιδιά νά κάνης,
κορίτσα νά παντρέψης,
σκλάβες νά ζεσκλαβώσης.
10 —Ενχήστε μ', αδερφάκια μον, στο πρώτο μου προζύμι.
—Με τήν ευχή μας, αδερφέ, Θεός νά σέ προκόψη.
—Ενχήστε μ , άδερφάδες μον, στά πρώτα μου προζύμια.
—Με τήν ευχή μας, αδερφέ, Θεός νά σε προκόψη.

Σιρ'κά παιδιά νά κάνης,
κορίτσα νά παντρέψης1,
σκλάβες νά ξεσκλαβώσης.

μου . ρο ο χώ . _ ~ . μα , Μα _ αρ..

Pmrnrnm

yio . - Μαρ.γιο . . Χα _ μου

1 Λ.Α. Χφον, άρ, 2753, σ. 548-49.
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—Σήκω, Μαριώλ', άπό τή γή κι άπό τό μαύρο χώμα■
—Με τί ποδάρια, ή μαύρη, νά σκωθώ, χεράκια ν' ακούμπησα) ;
— Φτειάσε τά νύχια σου τσαπιά, τις παλάμες φτυάρια 1.

Έκ τών χορών επιχωριάζει ένταύθα κυρίως ό βαρύς τσάμικος. «2α ελαφρά
τά τσάμικα, μού έλεγαν, είναι Ξερομερίτικα. Ιμέϊς χορεύουμι τά βαριά τά τσάμικα,
πού είνι Ζαγορίσα» Έκτος τούτων προσφιλής είναι καί ό συρτός, όν χο-
ρεύουν άνδρες καί γυναίκες, μόνον δ' ό προεξάρχων τοΰ χορού «κρατάει μαντήλι,
γιατί δεν μπουρεϊ χονρίς μαντήλ' νά φέρ' στρουφές»' (χφ. 2753, σ. 61). Εί'δη συρ-
τών, συνηθιζομένων ενταύθα, είναι καί τά « Παγωνίσα», τά όποια χορεύονται «στα
δνό, σαν Καλαματιανά»' (χφ. 2753 σ. 61).

Ενδιαφέρον μέρος τής συλλογής μου αποτελούν καί αί έν αύτη παραδόσεις
σχετικαί, τό μέν εις γενικώτερα καί εύρύτερον γνωστά ί)έματα, τό δέ είς τήν τοπι-
κήν ιστορίαν, ώς αΐ περί τόν "Αγιον Κοσμάν τόν Αΐτωλόν. Παραθέτα) κατωτέρα»
ένίας έξ αύτών μετά τίνων σημειώσεων καί σχολίαιν.

Α'. «Τα πρόβατα έχουν άλλη ευχή κι άλλη τά γίδια. Τά πρόβατα είναι ευλο-
γημένα, ενφ τά γίδια είναι καταραμένα. Τά γίδια ανεβαίνουν στά τσονγγάνια, δηλ.
στά βράχια, γιατί είναι μαζί μέ τό Σαϊτάν\

Λεν πώς τά γίδια τά 'φκειαξε ό Σαϊτάνης, ενφ ό Χριστός εφκειαξε τά πρό τα
(πρόβατα). Τά πρό'τα στεκότανε, τά γίδια δεν μπορούσαν νά σταθούν. Ό διάβολος
πήγε μιά μέρα οτο Χριστό γιά ν' αρμέξουν τά γίδια. Χωρίς ό διάβολος νά πάρ' εΐ-
δησ , τά γίδια βρισκόταν σφραγισμένα στά γόνατα. Τά σφράγιζ' ό Χριστός κί τά γί-
δια δέν έφευγαν πιά κί στεκόταν μπρουοτά άπό τί] στρούγγα. Μόλις είδι ό διάβολος

' A.A. χφ. άρ. 2753., σ. 523.

2 Ταύυα είναι οργανικά , δηλαδή χορεύονται μόνον τή συνοδεία μουσικών οργάνων
«χωρίς λόγια», όπως είναι π.χ. «τό αρβανίτικο όλο κλαρίνο», ή μόνον αδονται άνευ οργάνων.
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πού στεκότανε, λέει, κάτι συνέβη κι βγάζ' τ' άλλα, που δεν πρόλα/Γ ό Χρίστος νά
σφραγίσ , κ έμειναν ασφράγιστα. Elvi τ' άγριόγιδα που δέν έχουν τέτοια σφραγίδα
στά γόνατα»· (χφ., σ. 277-78).

Ή παράδοσις αύτη ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών διηγήσεαίν, καθ' ας ό
διάβολος, άμιλλώμενος πρός τόν Θεόν επί τό έ'ργον τής δημιουργίας, έπλασεν όμοίαις
ζφα, ώς ή γίδα. Άλλα τοΰ διαβόλου τό έργον ήτο άτελές καί ό Θεός ή ό Χριστός
συνεπλήρωσεν αύτό. Παρόμοιαι παραδόσεις, δυϊστικαί ή βογομιλικαί άποκαλούμε-
ναι, άπαντώσι κα) παρ' άλλοις λαοΐς ταύτας δέ συνεκέντρωσεν ό Ο. Dähnhardt
είς τόν Α' τόμον τοΰ έργου του «Natursagen». Τήν αρχήν των αί παραδόσεις
αύται έλαβον πιίίανώτατα έκ τών ί^ρησκευτικών βιβλίαιν τών αιρετικών Βογομί-
λων, εΐς τά όποια ύπεισήλθον παλαιότεροι θρησκευτικά! καί φιλοσοφικαί θεαιρίαι2.

Β . «Οί παλιοί λέγαν πώς r) Τύχη φύλαε τά πρό'τα κι τά γίδια άπο άρρώ-
στεια, ζημιά κϊ τέτοια.

Μιά φουρά κάποιανον Τσονμάνη άπου τό Βραδέτο τά πρό'τα βρισκόταν σ ενα
μέρος άγνάντιο, πού τδ βάραγε δ αέρας. "Επιασι μιά τρανή άντάρα κι δ άέρας
έπιανε τά πρό'τα, τά σήκωνε το άνεμοσοιιρ' κι βρέθ'καν μετά σέ μιά γούρα, ΰπου
δέν τ ν έπιανι τδ άνεμοσούρ'. ΚΙ ώμολόησε δ τζομπάνος ότι τά πάησι ίκέΐ ή Τύχ'
rνχιρυ»' (χφ., σελ. 278-79).

Ή δημώδης αυτή παράδοσις αναφέρεται εις τήν άφηρημένην έ'ννοιαντής Τύ-
χης. Κατ' άλλην έξ Αραχόβης Λεβαδείας «κάθε άνθρωπος έχει και τήν Τύχη ν τον,
και τον άκολωυθάει σ ολη του τή ζωή. Γι αύτό άλλοι έχουν καλιή Τύχη κι άλλοι
κακή»'. Ένταΰόα ή έννοια τής Τύχης είναι συγκεκριμένη καί ταχιτίζεται μέ τήν
τής Μοίρας. Αί γενικώς περί τής Τύχης δοξασίαι τών Ελλήνων άπαντώσιν ύπό
διαφόρους μορφάς κυρίως εΐς τήν γραπτήν φιλολογίαν άπό τής 'Αρχαιότητος μέχρι,
σήμερον 4.

Γ . «Στό νάρθηκα τής Παναγίας'' υπήρχε στό πλακόστρο>το μιά άσπρη πλάκα

' Τάς βουλγαρικάς π.χ. έμελέτησεν ό lord. Ivanon, Βογομιλικά βιβλία καί παραδόσεις
(βουλγαριστί), Σόφια 1925, τάς δέ ρουμανικός ό /. A- Candrea, Iarba fiarelor, Bucure§ti
1928.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Β' (1921), σ. 108 κ. εξ. Τοΰ αυτόν,
Παραδόσεις, τόμ. Α' (1904), σ. 515, άρ. 842. Γ. Ά. Μέγα, "Αδάμ καί Χριστός είς τάς παρα-
δόσεις τοϋ λαοΰ, Ήμερ. τής Μεγ. Έλλάδ., εν 'Αθήναις 1929, ο. 385 κ. έξ.

3 Ν. Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α' (1904), σ. 563, άρ. 921.

4 Βλ. Η. Herter, περί Τύχης έν Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. 'Αθηνών, τόμ. ΙΓ', έν 'Α
θήναις 1962—63, σ. 530—547.

" Ή έν Κουκουλίω εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
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μέ ενα μακρουλό βαθούλωμα κοντά σε μιά άλλη πλάκα ενα άλλο βαθούλωμα. Τό
μακρουλιό Ελεγαν ότι Ι'γι,νε άπου τ'ν πατημασά τον 'Αγίου Κοσμά και τό άλλο άπό
τό γόνα τ. Ίμεϊς τ'άκ'σαμαν απ' τς γερόντ'»· (χφ., σ. 474).

"Οπως είναι γνωστόν, ή έπίδοασις ήοώων ή ΓΑγίων είναι τόσον ισχυρά κατά
τήν λαϊκήν πίστιν, ώστε ίχνη τοΰ σώματος των άποτυποΰνται επί πετρών. Ταύτα
τά σέβονται οί άνθρωποι καί 'ιδιαζόντως τά τιμοΰν1.

Δ'. «Τα Καψ ούρια2 είναι δαιμόνια, πού κατιβαίνν απ' τς μπατζάδις
(φιγγΊτις) κι τά μπουχαριά (τζάκια). Χτυπούσαν κι φοβώνταν δ κόσμος. Γιά νά
φύγ'ν, άνάβανι φουτιές νά βγή καπνός. "Εβαζαν κι θυμιάμα. Θυμιάτιζαν. Οί γριές,
γιά νά φοβερίξ'ν, γιά νά σκιάξ'ν τά π διά νά καθίσ'ν φρόνιμα, τς ελιγαν : Παράωρα,
παράωρα, \ παραωρίτις εΐμεστε, | παράωρα μή κάθεστε, | γιατ εΐμεστε παραωρΐτις|
κϊ κριμούμιστι απ' τ'ς φιγγίτις. Τά Καψούρια κράταγαν κ'δούνια κ'έκαναν κλίν κλίν
κλίν : « Φορτώστι, νά φορτώσονμι, | γιατί μας πήρ ή μέρα | κι ·θά λαλήσ' δ πετει-
νός νά βγούνι τά 'θεόνια» *· (χφ., σελ. 403).

Έκ τών καταγραφέντων λατρευτικών εθίμων θ αναφέρω ενταύθα τά εξής:

Α . «Στό Σκαμνέλι τήν Κυριακή τής Κρεατινής και τής Τνρινής εβδομάδας
ανάβουν ψηλές φωτιές μέ ξύλα (κέδρων κ. α.) καί χορεύουν γύρα-γύρα στή φωτιά.
Ή φωτιά ανάβεται πάντοτε στην πλατεία τού χωρίον, στό μεσοχώρ', τό βράδ'
μόλις Ερθουν τά γίδια άπό τή βοσκή. Αυτοί πού χορεύουν είναι άντρες κα\
γυναίκες μασκαρεμένοι, πού λέγονται προσωπίδες ή μασκαράδες. Οί προ-
σωπίδες χορεύουν καί τραγουδούν: «πώς στουμπίζουν τό πιπέρ» καί άλλα σατιρικά
κυρίως. Είναι ντυμένοι άλλως τράγος με δέρματα, μέ κουδούνια, άλλος είναι ντυμέ-
νος μέ άχυρένια στρώματα, άλλος κάνει τό γιατρό, άλλος τή μαμμή. Παρουσιάζουν
τοκετό καί λεν βωμολοχίες μεταξύ τους καί κάνουν άσχημες κινήσεις. Συνήθως κρα-
τάν καί ρόπαλα στά χέρια. Τά ρόπαλια είναι ξύλινα. Πολιλές φορές τά χρησιμοποιούν
γιά άμυνα, γιατί πολλοί πηγαίνουν καί τους πειράζουν. "Ενας προ ολίγο)ν ετών είχε
μεταμφιεσθή σέ διάβολο μέ κέρατα, μέ νεκροκεφαλές στον πλάτη ζαιγραφισμένες
καί μέ κέρατα ατό κεφάλ'. Οί προσωπίδες παριστάνουν καί τους γέρους, γι αυτό βά-
ζουν γένεια πού φκειάνουν άπό μαλλιά προβάτων, παριστάνουν τους παπάδες κα\
λειτουργούν, παριστάνουν καί τούς τσελιγκάδες καί δ,τι άλλο σκεφθούν»· (χφ., σ. 240).

"Οπως είναι γνωστόν, ή συνήθεια τοΰ λαοΰ ν' άνάπτη πυράς κατά τήν πε-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, εν»' άνωτ , τόμ. Β' (1904), σ. 733-35. Βλ. και Κ. Ρωμαΐον, έν
Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησ., τ. 13 (1946/47), σ. 209 κ. έξ.

2 Καψούρια—οι Καλικάντζαροι.

8 ίλ'ο'ΐ'ία=θ?,οπούλια, «πουλιά πού λαλούν τά χαράματα, σπουργίτια».
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ρίοδον τών άπόκρεων οφείλεται είς τήν πίστιν αυτού εις τήν δύναμη· καί τήν ιερό-
τητα τής φωτιάς ώς μέσου καθαρτηρίου κατά τήν αρχήν μιας νέας χρονικής πε-
ριόδου ι. Ενδιαφέρουσαν εικόνα παρουσιάζουν καί αί μεταμφιέσεις τών «προσωπί-
δων», πού διασώζουν λείψανα παναρχαίων ευετηρικών «δρωμένων»2.

Β'. «Τόν παλιό καιρό στο Σκαμνέλι τον 'Αγίου Τρύφωνος κάνανε κουλλον-
ρες σιταρένιες με βούτνρο, μέ ζάχαρη και λάδι, δ,τι είχανε, και τις κνλούσανε άπ
τήν κορυφή τοΰ αμπελιού προς τά κάτω, μία κονλλονρα κάθε νοικοκυρά στο αμ-
πέλι της, και λ.έγανε : Τούφωνα, πολύκαρπε, | Via 'δώ στ αμπέλι μας, I νά φάμε
καί νά πιούμε. Τότε μερικοί επιτήδειοι (ήταν ένας Σοφός κ' ενας άλλος δραγάτης)
καθόντανε στον πάτ άπό τ αμπέλια και άρπαζαν τϊς κονλλοΰρες και φεύγανε. ΙΙολι-
λες φορές λέγανε στΙς γυναίκες άπό μακριά: «Στάκα κ' έρχομαι.». Ή φράσις αυτή
με τόν καιρό έ'γινε παροιμιώδης. Οι γυναίκες ετσι νόμιζαν ότι τΙς κουλλοϋρες τις
πήρε ό "Αγιος Τρύφωνας»' (χφ. σ. 238-39).

Ό "Αγιος Τρύφων είναι κατά τήν λαϊκήν πίστιν φύλαξ τών άμπέλων, προσ-
τάτης τών άγρών καί διώκτης τών ποντικών καί τών επιβλαβών ζωυφίων- Εΐς
τήν είκονογραφίαν συνήθαις παριστάνεται κρατών «κλαδευτήρι». Έν Άγχιάλω
ναι «στό κόλλυβο πάν ζιογραφισμένος μέ τό σταφύλ'8.

Γ . «7" 'Αντριώς (τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου) βράζανε άπ' όλα τά είδη σπόρων
πού είχανε άπό καλλιέργεια σπίτι τονς και τό 'καναν σά γλύκισμα, σά φαγητό- Κο-
πανίζαν και καρύδια και βάζανε μέσα και τό λέγανε στό Σκαμνέλι άντρελούσα, είς
τό ΤσεπέλΜβον μπόλια. Τά δοχεία πού βάζαν αυτό τό φαγητό ήταν συνήθως οί λίμ-
πις, πού ήταν πήλινα βαθονλιά πιάτα μέ λουλούδια γαρνιρισμένα»· (χφ. σ. 239).

Τό πανάρχαιον τοΰτο έλληνικόν έθιμον τών «πο?α'σπορίαιν» άποσκοπεί εΐς
τήν έξασφάλισιν τής αφθονίας τών καρπών τής γης. 'Αλλού τό έ'θιμον γίνεται τήν
21ην Νοέμβριοι', έορτήν τών Εΐσοδίων τής Θεοτόκου, τήν Ιην τού έτους καί τήν
παραμονήν τών Φώτων 4.

Έκ τών εθίμων τής ξενιτιάς σημειώ ένταΰθα τά εξής:

1. «Μέσα στά χα)ριά (παλαιότερον) υπήρχε μεγάλη διάκρι,σις μεταξύ τών αρ-
χόντων (πλουσίων) καί τών φτωχών. Οί φτα)χοϊ δέν είχαν τό δικαία)μα νά κάθων-

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί εορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, Ά\')ήναι 1956/57,

σ. 111.

2 Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 25, 43, 68, 78, 85,93, 109. 119, 189, 210, 248. Κατερίνας

Κακονρη, Διονυσιακά, 'Αθήναι 1963, σ. 31 κ. έ|.

8 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άνωτ., σ. 86 - 87.

"'Ενθ' άνωτ., σ. 30, 32, 66, 67.
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τα/, χοντά στους πλουσίους. Στήν πλ,ατεϊα δέν περνούσαν οΐ φτωχοί ούτε παρέμεναν.
Στήν εκκ/,ησία δέν έπετρέπετο νά καθίσουν στα στασίδια, γιατί αυτά άνηκαν σέ ώρι-
σμένους πλουσίους. 'Επειδή δέ τότε ή εκκλησία ήταν τόπος επιδείξεως τής ενδυμα-
σίας, οί φτωχοί ή δέν επλησίαζαν ή κάθονταν στο βάθος τής εκκλησίας»' (χφ., σ. 206).

2. (."Οταν πρώτο ταξίδευε τδ παιδί, ή μάννα του και οί συγγενείς του στο ση-
μεΐον τον άποχο)ρισμού κ έπειτ απ τούς πολλούς εναγκαλισμούς και τά φιλήματα,
έβγαζαν άπο τήν τσέπη ένα μήλο ή κυδώνι πού είχαν τσιτώσει (μπήξει) χρήματα
μεταλλικά (τότε παράδες, κάρτα, μετζήτια). Τδ 'βάζαν κάτοι στή γής και έσκυβε ό
μικρός κώ τό 'παίρνε»· (χφ , σ. 209).

3. «"Οταν ήρχονταν οι ξενιτεμένοι νέοι ή ηλικιωμένοι πάντοτε μπαστουνοφυ-
ροι επεριδιάβαζαν στο πλακόστρωτο μεσοχώρι, όπου υπήρχαν γκαγκαράτζες1 γι-
διών τις σημάδευαν μέ τό μπαστούνι και τΙς άπόρριχναν μακριά. "Οταν όμως έρ-
χονταν ό καιρός νά φύβγουν πάλι γιά τήν ξενιτειά, τότε δέν τις σκορπούσαν, άλλά
τις πίεζαν μέ τό μπαστούνι, τις κάναν πλιακέ, σάν δεκάρες, τις πατούσαν δηλαδή,
κι αυτό, γιά νά σταματήση και νά μή κοντοζυγώση δ καιρός νά φύβγουν(χφ., σ. 215).

4. «"Οταν πέθαινε κανένας στήν ξενιτειά, ερχόντανε οι συγγενείς νά φέρουν
τή θλιβερή είδηση στό σπίτι του κι άρχίζανε τις φωνές και τά σκονξίματα έξ' άπό τό
σπίτι. Χτυπούσανε μέ τά χέρια τους τή γυναίκα τού πεθαμένου στό κεφάλι γιά τό
κακό πού έπαθε. "Επειτα τδ στρώνανε ατό μοιργιολόϊ»' (χφ., σ. 215).

Ενδιαφέροντα είναι καί τά όίλλα ποικίλα έθιμα τοΰ λαοΰ τής περιοχής ταύ-
της δια τήν πρωτοτυπίαν καί άρχαϊκότητά των, ώς είναι τα σχετικά μέ τούς κυ-
ρίοιις στα&μούς τής ζωής, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν.

Γενικώς ό βίος διατηρεί εισέτι ένταΰθα αρκετά κατά παράδοσιν στοιχεία
παρά τήν παρατηρουμένην μεταβολήν εκ τής επιδράσεως τών νέων κοινωνικών
συνίΐηκών διαβιά>σεα)ς.

résumé

Mission folklorique dans la région centrale de Zagorion (Épire)
du 8 juillet au 7 août 1963

par Dém. B. Economidès

Dans ce rapport l'auteur expose les résultats qu'il a obtenu au cours
de sa mission folklorique dans la région centrale de Zagorion en Épire et
plus particulièrement dans les villages Vradeto, Koukouli, Kapesovo, Tse-
pelovo et Skamneli.

1 κόπρος αιγών.
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Après une brève introduction sur la situation géographique, écono-
mique et démographique de ces villages, il donne la bibliographie folklo-
rique relative à cette région, (voir pp. 322-323).

Dans la partie principale de son rapport il décrit l'habitation popu-
laire, telle qu'on la rencontre aujourd'hui encore à Tsepélovo et dans les
autres villages, et en souligne l'aspect noble et la décoration artistique,
(voir pp. 326-329).

Les chants folkloriques sont chantés d'habitude dans les bals, les ma-
riages, à la table des noces et des festins, et dans certaines fêtes religieu-
ses, comme par exemple à Pâques, etc. Le peuple 11e chante plus les
chansons acritiqiies, mais continue à chanter les chansons polystiques
narratives (ballades), comme par exemple la chanson du «Frère mort»,
du «Pontd'Arta» et des «Frères et la méchante épouse» etc. Sont éga-
lement très appréciées les chansons clephtiques, les chansons des expa-
triés et les chansons d'amour. On y trouve en outre un assez grand nombre
d'anciennes chansons de la Mort, (voir pp. 330-331).

Les danses populaires en usage sont surtout le tsamikos lent (βαρύς),
le syrtos et celles de la région épirote de Pogoni. (voir p. 332)·
L'auteur cite et commente les légendes suivantes :
a) Création de la chèvre par le Diable, b) La Fortune, c) des Emprein-
tes du corps humain gravées sur des pierres, d) Les démons de Noël dits
Kalikantzari ou Kapsouria. Diverses coutumes du culte populaire, comme
celles du carnaval et surtout des feux et des travestissements, qui, selon
l'auteur, sont des survivances de l'antiquité grecque, (voir pp. 333-335).

Enfin l'auteur cite quatre coutumes caractéristiques de la vie sociale
du peuple, qui se rapportent à l'expatriation (voir pp. 335-336) et termine
par cette remarque: «En général la vie conserve encore, dans cette région,
assez d'éléments traditionnels, malgré les changements manifestes, qui s'o-
pèrent sous l'influence des nouvelles conditions sociales», (voir p. 336).
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