
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΙΚΑΡΙΑΝ

245

a appris à élaguer la vigne (v. pp. 240-241). On en trouve également
d'autres sur les Moires, lesquelles, suivant une croyance populaire prove-
nant des temps antiques, viennent auprès du berceau du nouveau-né fixer
sa destinée (v. p. 241). On y fait aussi des remarques sur la croyance de
l'Ange gardien (v. p. 241), sur les âmes des morts qui sortent de 1' Enfer et
viennent sur terre durant les fêtes de Pâques jusqu'à la Pentecôte,puis s'en
retournent en Enfer. Cette croyance très ancienne se rattache aux fêtes
d'Athènes «Anthesteria» et plus particulièrement au troisième jour
dénommé Chôes (Χόες) (v. p. 242).

En Icarie les Néreides (Fées), les nymphes des sources et des forêts,
s'appellent «Kalomoires». Ces Fées possèdent des vertus identiques à cel-
les Fées de connues dans d'autres régions grecques (v. p. 243).

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΥΤ· ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(7 ΙΟΥΛ- - 5 ΑΥΓ. 1962)
υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ζαγόρι ή Ζαγοροχώρια ονομάζεται ή επαρχία τής 'Ηπείρου, ή οποία κείται
ΒΑ τών 'Ιωαννίνων όπισθεν τοϋ δ'ρους Μιτσικέλι καί περιλαμβάνει 46 εν ολφ
χωρία, υποδιαιρείται δέ συνήί>ως ύπό τών έντοπίων εΐς άνατολικόν, κεντρικόν καί
δυτικόν. Αι εις τό άνατολικόν ύπαγόμεναι κοινότητες καλούνται «Βλαχοζάγορα», αί
δέ τοΰ δυτικού « Κατονμενα».

Ή μετάβαοις εΐς τό δυτικόν Ζαγόρι γίνεται διά τής αμαξιτής όδοΰ 'Ιωαν-
νίνων- Κονίτσης, εις τό άνατολικόν διά τοΰ Δρίσκου καί εις τό κεντρικόν διά τής
όδοΰ Ίωαννίνων-Δοβράς (Άσπραγγέλων)

Έκ τών άποκρήμνων ορέων τοΰ Ζαγορίου πηγάζει ό Αώος, ό παραπότα-
μος αύτοΰ Βοϊδομάτης καί ό παραπόταμος τοΰ 'Αράχθου Ζαγορίτικος. Εΐς ύψος
500 μ. καί εΐς μήκος 20 χμτ· εκτείνεται εν τή περιοχή ταύτη ή ηφαιστειογενής καί
απότομος χαράδρα τοΰ βίκου*, σχηματιζομένη ύπό παραφυάδων τής Πίνδου.

1 Λογοτεχνικήν περιγραφήν τών Ζαγοροχωρίων βλ. είς τό βιβλίον τοΰ γυμνασιάρχου
Ιωάννου Σαραλή, Ζαγόρι, 'Αθήναι, 1960.

2 Αύτη παλαιότερον ήτο πολυσύχναστος διά τάς έν αύτη φυομένας ΐαματικάς βοτάνας
ύπό τών κομπογιανιτών ιατρών τού Ζαγορίου, όνομαζομένων «βικοϊατρων». Βλ. Ίω. Λαμπρί
ίοί·, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχ. ΙΓ. Ζαγοριακά, έν 'Αθήναις, 1870, σελ. 78. Τούς πρακτι-
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Ε'ις γραφικωτάτας τοποθεσίας είναι έκτισμέναι αί ιστορικοί μοναί τής Σπη-
λαιωτίσοης παρά τήν Άρίστην (προρην Άρτσίσταν), τον Προφήτου Ήλιου παρά τήν
Βίτσαν, τής Αγίας Παρασκευής παρά τό Μονοδένδρι, τού Ρογκοβοϋ παρά τό Ταε-
πέλοβον καί τής Βοτσας παρά τό Γρεβενίτι.

Ή ιστορία τού Ζαγορίου άρχεται κυρίως μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν. Τό
έτος 1430 δέκα καί τέσσαρα χωρία, ΒΑ τών 'Ιωαννίνων κείμενα, άκολουθούντα τήν
τύχην τής πόλεως, υπετάχΟησαν εκουσίως είς τους Τούρκους. Οί κάτοικοι τού δυ-
τικού Ζαγορίου άπελάμβανον μέχρι τοΰ 17ου αΐ. ευρυτάτων προνομίων καί άπετέ-
λουν αυτόνομον έπαρχίαν μέ έ'δραν τό ΙΙάπιγγον.

Λόγω τών προνομίων τούτων το Ζαγόρι προήχθη πολύ ενωρίτερον τών λοι-
πών επαρχιών τής 'Ηπείρου. Εις τήν πρόοδον και ευημερίαν του1 συνετέλεσε καί
ή εΐς τήν άλλοδαπήν άποδημία, ήτις ήρξατο άπό τοΰ 17ου αΐ. Μετά τά 'Ιωάννινα,
πρώτον τό Ζαγόρι συνέστησε διά διαφόρων δωρεών σχολεία. Οί Ζαγορίσιοι διέ-
πρεψαν oU μόνον εις τό έμπόριον καί τήν άγαθοεργίαν αλλά καί εΐς τά γράμματα.
Εντεύθεν κατηγοντο δ 'Ανθρακίτης, δ Δούκας, δ Γεννάδιος, δ Σακελλάριος, δ Κλο)-
νάρης, δ Σεμιτέλος, δ Χααιώτης, δ Παρανίκας, ό Λαμπρίδης κ. ά.3.

Εΐς τό δυτικόν Ζαγόρι περιλαμβάνονται τά χωρία ΠάπιγγονΆριστη, "Αγιος
Μηνάς καί Βίκος (πρώην Βετσικόν), άριθμοΰντα συνολικώς περί τους 800 κατοίκους)
συμφώνως προς τήν τελευταίαν άπογραφήν τοϋ πληθυσμού.

Εις τάς μικράς κατά τό πλείστον κοιλάδας τής περιοχής, σχηματιζομένας με-
ταξύ τών βουνών, καί εΐς τάς κλιτΰς τών ορέων καλλιεργούνται ολίγα δημητριακά
καί κηπευτικά είδη, τά όποια δέν έπαρκοϋν ούτε διά τήν έντοπίαν κατανάλωσιν.
Είς τά βουνά τοΰ Παπίγγου καί τής 'Αρίστης άνέρχονται άπό τά χειμαδιά κατά τό
θέρος άρκεταί οίκογένειαι Σαρακατσάνων ποιμένων μετά τών ποιμνίων των καί

κούς τούτους ιατρούς ώνόμαζον καί <καταφνανούς». Ή λέξις αυτή, κατά τόν Δημ. Σάρρον,
«προέκυψεν έκ τοϋ χαταφν(γ)ιανός, ö έκ τοΰ καταφνγι(ον)". Βλ. Δημ. Σάρρον, έν Λαογρ., τόμ. Ζ
(1923), α. 525. Βλ. περί τών ιατρών τούτων καί Poitqueville, Voyage de la Grèce, τόμ. I, σελ.
204-206- Γενικώς δέ περί τών θρύλων τοΰ Βίκου βλ. τό άρθρον τοΰ Γ. Γ, Τό Ζαγόρι καί ό
θρΰλος τοϋ Βίκου, Ή Δωδώνη, Α' (1931/32), σ. 193-196.

1 Ή εύγ]μερία αϋτη κατέστησε τά χωρία ταΰτα κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας

στύχον ληστρικών έπιδρομών.

3 Βλ. Ίω. Λαμπρίδην, ένθ* άνωτ. Ν Ί'αιγαρά, Ηπειρωτικά, 'Αθήναι, 1885. Γ. Δημη-
τρακοπούλου, Τό Ζαγόριον, 1909.

8 Έκ Παπίγγου κατήγετο καί ό αείμνηστος έν τω Πανεπιστημίφ διδάσκαλος μου Γεώρ-
γιος 'Αναγνωστόπουλος, εγγονος τοϋ γνωστού Μιχαήλ 'Αναγνωστοπούλου ή 'Ανάγνου, ώς ο·δτος
έκαλεΐτο έπί τό συντομώτερον υπό τών 'Αμερικανών, καί όστι.ς υπήρξε διάδοχος καί συνεχι-
στής τοΰ έργου τοΰ samuel Hows είς τό έν Βοστώνη Ίνστιτοΰτον τών τυφλών ♦ Perkins*. Είς
τήν γενέτειράν του, τό Πάπιγγον, ό 'Ανάγνος έδώρησε διά διαθήκης τήν πλουσίαν άτομικήν του
βιβλιοθήκην, ήτις νΰν στεγάζεται είς εν δωμάτιον τοϋ αυτόθι δημοτικού σχολείου.
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τοιουτοτρόπως ενισχύεται κάπως ή οικονομία τοΰ τόπον. Οί κάτοικοι τών χωρίων
τούτων διακρίνονται διά τόν ύπερήφανον καί φιλόξενον χαρακτήρα των, τό άνή-
συχον καί άποταμιευτικόν των πνεύμα1. Πλησιέστερα οικονομικά κέντρα μεθ ών
ευρίσκονται είς καθημερινήν έπικοινωνίαν είναι ή Κόνιτσα καί τά "Ιωάννινα.

Ή μέχρι τούδε γνα>στή έκ δυτικού Ζαγορίου άπό δημοσιεύματα ή χειρό-
γραφα λαογραφική ύλη συνίσταται: α') εις μελέτας, τών οποίων τήν κυριωτέραν
βιβλιογραφίαν παραθέτω ένταΰθα καί β') εΐς χειρογράφους τινάς συλλογάς, κατα-
τεθειμένος εις τό Λαογραφικόν 'Αρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών3.

1 «Οί λοιποί Ήπειρώται σκωπτικώς αποκαλούν τούς Ζαγορησίους Καταφιανονς σατιρί-
ζοντες ούτω τό άποταμιευτικόν των καί άνήσηχον πνεύμα1, γράφει ό Χ. Ί. Σούλης είς τό
άρθρον του Ζαγόρι είς τήν Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλ. 'Αλλά τό έπίθετον Καταφνανός, άφορα μόνον
εϊς τούς κομπογιανίτας ιατρούς του Ζαγορίου, ώς ε'ίδομεν άνωτέρω. (Βλ. άνωτέρω σελ. 245,
σημ. 2).

2 Α ) Δ η μ ο σ ι ε ύ μ α τ α : Ια) Γεώργ. 'Αναγνωστόπουλος, Συλλογή παροιμιών του Ζα-
γορίου, Λαογραφ., τόμ. 2(1910/11), σελ. 307-329. β) Κατάραι έκ τοΰ Ζαγορίου τής 'Ηπείρου,
αύτόθι, τόμ. 3 (1911/12), σελ. 270-272. γ) Λαογραφικά έξ 'Ηπείρου, αύτόθι, τόμ. 5 (1915/16), σελ.
3-51. δ) Προλήψεις καί δει,σιδαίμονες συνήθειαι εν Παπίγκφ τοΰ Ζαγορίου, αύτόθι, τόμ. 8
(1921/25), σελ. 217-219. ε) Περί τών Νεοελληνικών άνδρωνυμικών, αύτόθι, τόμ. 7 (1923), σελ.
121-126. στ) Μικρά συμβολή είς τήν μελέτην τών ηπειρωτικών τοπωνυμιών, Ήπειρ. Χρον., έτ.
1 (1926), σελ. 81-101.

2) Περ. Βιζονκίδης, 'Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα, 'Ήπειρ. Χρον., έτ. 2 (1927), σελ. 5-53.

3) Ίω. Κ. Βογιατζίδης, ΙΙερί τής συνθηματικής γλώσσης τών άρτοποιών τοΰ Ζαγορίου,
Λαογραφ., τόμ. 8 (1921/25), σελ. 153-158.

4) Ί. Κ. Βονλοδήμος, Τραγούδι τοΰ Ζαγορίου, Λαογραφ., τόμ. 5 (1915/16), σελ. 367.

5) Πέτρ. Γιαννακός, Οί β?αίχοι στά βουνά τά Ζαγορίσια, Ήπειρ. 'Εστία, έτ. 3 (1954),
σελ. 693-697.

6) C. Höeg, Ees Saracatsans, τόμ Ι-ΙΙ, Paris-Copenhague, 1925-1926, ένθα καί πα-
λαιοτέρα βιβλιογραφία.

7α) Κ· Π. Ααζαρίδης, Οί προικοδοσίες στό Ζαγόρι στά παλιά τά χρόνια, Ήπειρ. 'Εστία
έτ. 1 (1952), σελ. 689-697. β) Οί Ζαγορίσιοι καί τ' άρματα, αύτόθι, έτ. 3 (1954), σελ. 799. γ)
Ή οικοτεχνία στό Ζαγόρι, αύτόθι, έτ. 3(1954), σελ. 1069-1070. δ) Στοιχεία γιά τά παλαιά
Ζαγορίσια φορέματα, αύτόθι, έτ. 3(1954), σελ. 965-969. ε) Συμπληρωματικά στοιχεία γιά τήν
αυστηρότητα τών ήθών στό Ζαγόρι, αύτόθι, ετ. 4 (1955), σελ. 361-363. στ) Γύρω άπό έ'να έγ-
γραφο τών «Σουμπασάδων» Ζαγορίου, αύτόθι, έτ. 7 (1958), σελ. 639-640. ζ) «Μιά σκύλα πε-
θερά-, αύτόθι, ετ. 10 (1961), σελ. 227-229.

8) '/. Ν. Νικολαΐδης, Παλαιογραφικά Ζαγορίου. Ήπειρ. Εστία, έ'τ. 5 (1956), σελ. 873-
880, 993-1000 [4 προικοσύμφωνα], έτ. 6 (1957), σελ. 9-17 [1 προικοσύμφωνον].

9) "Αγγ. Παπακώστας, Οί φωτιές τοΰ αί-Βασίλη" (πανάρχαιο πρωτοχρονιάτικο έθιμο στό
δυτικό Ζαγόρι), αύτόθι, έτ. 3 (1954), σελ. 42-44. Τον αύτον, Ηπειρωτικά τραγούδια Λαζάρου,
αύτόθι, έτ. 8 (1959), σελ. 303-307.

10) Ν. Β. Πατοέλης, Οί κομπογιαννΐτες ιατροί τοΰ Ζαγορίου, αύτόθι, ετ. 1 (1952), σελ.
49-53, 161-167.

11α) Γιάννης Σαραλής, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου, Νέα'Εστία, τόμ. 17 (1935), σελ. 432-
433. β) Λαογραφικά 'Αρίστης Ζαγορίου. Ήπειρ. Εστία, ετ. 10(1961), σελ. 223-226, 331-334,
642-644. γ) Τό Ζαγορίσιο σπίτι. Οί άρραβώνες κι ό γάμος, αύτόθι, ετ. 10 (1961), σελ. 912-
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Παρά τόν σχετικόν πλοΰτον και τήν άξίαν τής έν λόγω υλης εκρίθη σκόπιμος
ή όλοκλήρωσις τής ε'ις τήν περιοχήν ταύτην λαογραφικής έρεύνης. ΙΙρός τοΰτο
ένηργήθη ενταύθα υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (αριθμ. άποφ. 44448/16.6.62) μηνιαία αποστολή, ήτις καί έπραγματο-
ποιήθη δι'έμοΰ άπό τής 7ης Ίουλ.- 5 Αυγούστου. Κέντρα τής λαογραφικής εργα-
σίας ταύτης υπήρξαν τά χωρία ΠΑπιγγον, 'Αρίστη, Βίκος καί "Αγιος Μηνάς.

916, 1095 1100, ετ. 11 (1962), σελ. 145-147. δ) "Εθιμα γύρω άπό τις θρησκευτικές γιορτές,
αυτόθι, ετ. 10 (1961), σελ. 817-823. ε) Ή ξενιτειά, αυτόθι, σελ. 823-824.

12α) Δ. Μ. Σάρρος, Παρατηρήσεις είς τάς παροιμίας τοϋ Ζαγορίου, Λαογραφ., τόμ. 2
(1910/11), σελ. 706-707. β) 'Απαντήσεις είς τά περί Ρουσαλίων ερωτήματα, αυτόθι, τόμ.

4 (1913/14), σελ. 748-749. γ) Περί τών έν Ήπείρω, Μακεδονία καί Θράκη συνθηματικών
γλωσσών, αυτόθι, τόμ. 7 (1923), σελ. 521-542. δ) Ζαγοριακών θεσμίων ερευνά. Ήπειρ.
Χρον., ετ. 2 (1927), σελ. 286-309. ε) Τοπωνυμικόν Βίτσης καί Μονοδενδρίου τοϋ Ζαγορίου,
αυτόθι, ετ. 12 (1937), σελ. 190 204.

13) Β.Κ. Σκαφώας, Οί Σαρακατσαναΐοι. Ήπειρ.'Εστία, ετ. 4 (1955), σελ. 782-792, 892-
900, 1004-1010, 1101-1107, ετ. 5 (1956), σελ. 56-62, 151-157, 276-279, 356-362, 458-465,
564-570.

14) Χ. Ι. Σούλης, 'Ηπειρωτικά αινίγματα. Ήπειρ. Χρον., ει. 1 (1926), σελ. 158-189, 313-

329.

15) Ευρ. Σουρλας, Δύο ηπειρωτικά θρυλικά βουνά (ό Σμόλικας καί ό Γράμμος). Ήπειρ·
Εστία, ετ. 6 (1957), σελ. 661-662.

16α) Κ. Δ- Στεργιόπουλος, Ήπειρωτικαί μαντεΐαι. Ήπειρ. Χρον., è'c. 7 (1932), σελ. 173-
212. [Μαντικαί ειδήσεις καί έκ Ιίαπίγγου]. β) Συμβολή είς τήν ερευναν τών ηπειρωτικών
τοπωνυμιών, αυτόθι, ετ. 8 (1933), σελ. 99-140. γ) Τοπωνυμικόν τής επαρχίας Κονίτσης, αυ-
τόθι, έτ. 9 (1934), σελ. 204-244, ετ. 12 (1937), σελ. 205-251, ετ. 13(1938), σελ. 151-190.

17α) Φίλιππος Τριανταφυλλίδης, Τά έθιμα τοΰ ξενιτέματος εις τό Ζαγόρι τής Ηπείρου.
Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, έ'τ. 15 (1939), σελ. 211-215. β) Πώς γιορτάζεται ό Λάζαρος στήν
περιφέρεια Ζαγορίου. Φάρος τής Βορ. 'Ελλάδος, ετ Β' (1940), σελ. 125-129.

18) 'Αγγελική Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α' καί Β', 'Αθήναι 1957.

Β') Χειρόγραφα: α) Λ, Α. ( =Λαογραφικόν Άρχεΐον) άρ. 797. (Ειρήνης Τενοπουλου ;
"Εθιμα γάμου (είς τήν περιφέρειαν Ζαγορίου), σχ. 8ον, ά.έ'., σελ α'+16). [Δέν αναφέρεται
συγκεκριμένοι' χωρίον προελεύσεως τής ϋλης],

β) Λ.Λ. άρ. 863. (Χαριλ. Μαοτορίδον, Όλίγαι τινές έκ τών έν Ζαγορίφ τής 'Ηπείρου
καθωμιλημένων λέξεων καί φράσεων, έν 'Αθήναις τή 10 Νοεμβρίου 1914, σχ. 8ον, σελ. 26).

γ) Λ.Α. άρ. 1370. (Συλλ. Πύρρον Στάρα έκ Ιίαπίγγου Ζαγορίου τής 'Ηπείρου, 1939,
σχ. 4ον, σελ. 648). ["Ασματα 556, δίστιχα 92, παροιμίαι 530, αινίγματα 54, παραμύθια 61,
ευτράπελοι διηγήσεις 2. Σημειωτέον ότι τά παραμύθια δέν λαμβάνονται άπό τοΰ στόματος
τοΰ λαοΰ, άλλ' είναι περιλήψεις τοΰ συλλογέως, πολλά δέ τών άσμάτων είναι άλλοθεν άντι-
γεγραμμένα].

δ) Λ.Α. άρ. 1572. (Ά. Ν. Παπακώστα, Ζαγορισιακαί παροιμίαι, δημοτικά τραγούδια
Ζαγορίου, 1948, σχ. 4ον, σελ. 228). [Παροιμίαι 437, ασματα 332).

ε) Λ.Α. άρ. 1924. (Συλλ. Κ. Φώτου έξ 'Αρίστης Ζαγορίου, 1952, σχ. 4ον, σελ. 73).
[Τό έξ 'Αρίστης (Άρτσίστας) καί Βίκου (Βετσικοΰ) ίιλικόν άναφέρεται είς τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τό παιδίον, τόνγάμον, τήν τελευτήν, τήν μαγείαν, τήν μαντικήν,
τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρολογίαν, τήν δημώδη ίατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν].

στ) Λ. Α. άρ. 1910. (Συλλ. Άγηοιλ. Ξυνον έκ Παπίγγου, 1953, σχ. 4ον, σελ. 75). [Ζη-
τήματα κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδίου, γάμου καί τελευτής].



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΔΥΤ. ΖΑΓΟΡΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

249

Συνελέχθη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις κατεγράφη εΐς 592 σελίδας, σχήμα-
τος 8ου μεγάλου, καί κατετέθη εν χειρογράφου εΐς τό Λαογραφικόν "Αρχεΐον ύπ'
αύξοντα άριθμόν 2453.

Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει : άσματα 112, δίστιχα 2, παραδόσεις 46, παρα-
μύθια, εύτραπέλους διηγήσεις καί άνέκδοτα 32, αινίγματα 65, παροιμίας 49, άράς
11, παιδιάς 12, ονόματα, παρωνύμια, τοπαινύμια καί ειδήσεις σχετικάς μέ τήν λαϊ-
κήν κατοικίαν, τάς τροφάς, τούς βίους (γεα)ργικόν, ποιμενικόν, κυνηγετικόν, άλιευ-
τικόν), τήν κοινωνικήν όργάνιυσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τό παιδίον, τήν τελευτήν,
τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν μαντικήν, τήν άστρολογίαν, τήν με-
τεωρολογίαν, τήν δημά)δη ΐατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. Πρός τούτοις εγένετο
ήχογράφησις διά μαγνητοφώνου τόπου Butoba τής μουσικής 51 ασμάτων έπί 6
ταινιών.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης εΐς τόν κατά πα-
ράδοσιν ένταύθα λαϊκόν πολιτισμόν, παρά τά κοινά στοιχεία του μέ τόν λαϊκόν
βίον τών λοιπών ηπειρωτικών περιοχών, παρατηρεί τις έτι καί μορφάς αυτού το-
πικάς, συνδεομένας μέτήν ΐστορίαν τοΰ τόπου καί τάς εΐδικάς συνθήκας τοΰ βίου.

Έκ τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ τοπικής ιδιομορφίας είναι ή λαϊκή κατοικία,
τήν οποίαν δύναται νά μελετήση à έρευνητής καλύτερον εν Παπίγγω ή εΐς τά
άλλα χωρία τοΰ δυτικού Ζαγορίου, διότι ενταύθα διατηρείται αύτη έτι ανέπαφος
άπό καταστροφάς, αί όποΐαι επροξενήθησαν εΐς τάς οικίας τών άλλων Ζαγοροχω-
ρίων κατά τάς τελευταίας πολεμικάς περιπετείας τής χώρας.

Αι περισσότεραι οΐκίαι εν τφ εν λόγω Χωράο είναι διώροφοι, πλαηιμέτωποι
μέ στέγην έπικλινή, σκεπασμένην μέ πλάκας έκ σχιστολίθου1. Εΐς ολίγας έκ τών
παλαιοτέρων οικιών υπάρχει προστώον, ώς εν τή οΐκία τοΰ Χριστοφόρου Τζιόμου,
τό όποιον καλείται κρεββάτα.

Ή οικία έν Παπίγγω περιβάλλεται ώς επί τό πλείστον ύπό αύλής πλακο-
στρώτου, έν ή υπάρχει συνήθως φρέαρ ή στέρνα, αποθήκη καυσοξύλων, λεγομένη
χαγιάτ, καί μαγειρείον. Παραπλεύριυς αύτής υπάρχει κάποτε λαχανόκηπος ή άνθό-
κηπος μετά περγονλιας (κληματαριάς), στηριζομένης εΐς φούρκες μετά σύρματος
πλεκτού ή σιδηρών πασσάλων 2. Εΐς τήν αύλήν εισέρχεται τις διά τής δξώπορτας,
δεξιά καί άριστερά τής οποίας κατασκευάζονται τά πεζούλια καί οί σφάδες, όπου
κάθηνται κατά τό καλοκαίρι οί χωρικοί συνήθως μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου. Ό

1 Βλ. περί τών διωρόφων οικιών τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος είς Γ. Ά. Μέγα, Ή ελ-
ληνική οικία, 'Αθήναι 1949, σελ. 19 κ.έξ.

* Ή περγουλια είς πολλάς οικίας ευρίσκεται καί είς τήν αΰλήν.
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στάβλος χ.αί ή αχυρώνα είναι είς τά αχούρια, δηλαδή εΐς ειδικούς χώρους μακράν τής
οικίας, παραπλεύρως πρός τήν αύλήν, όπου στεγάζονται τά ζώα καί αί ζωοτροφαί'
Τό πρώτον δωμάτιον τού ισογείου τής οικίας είναι πλακόστρωτον, καλούμε-
νον σάλα, δεξιά καί αριστερά τοΰ οποίου υπάρχουν βοηθητικοί χώροι, καλούμενοι
μπίμταες (υπόγεια). Άπό τήν σάλαν εισέρχεται τις εΐς τό μαντζατο, δωμάτιον χει-
μερινής διαμονής, ένθα υπάρχει μασίνα (σιδηρά θερμάστρα) \ τζάκι ή γωνιά καί
μπάσα, ήτοι στενόμακρα κρεββάτια. Εΐς τό μαντζατο υπάρχουν οΐ μεσάντρες, είδος
χωνευτών έπί τών τοίχων ντουλαπιών, όπου τοποθετούν κλινοσκεπάσματα καί μα-
ξιλάρια, καί τά ράφια2, όπου φυλάσσονται υαλικά καί άλλα σκεύη. Άπό τήν σάλαν,
διά ξύλινης ή λιθίνης κλίμακος, άνέρχεταί τις εΐς τήν κρεββάταν, ένθα υπάρχει μέγα

Είκ. 1. Οικία μέ προστφον" (ίδιοκτ. Χριστ Τζιόμου).

μπάαι, καναπέδες, τραπέζια καί καρέκλες· Ή οροφή τής κρεββάτας έχει κάποτε καλ-
λιτεχνικός διακοσμήσεις, είς δέ τούς τοίχους αύτής είναι ανηρτημένοι μεγάλοι ή
μικροί καθρέφτες καί κάδρα. Εκατέρωθεν τής κρεββάτας ευρίσκονται δύο, τρία ή
καί τέσσαρα ένίοτε υπνοδωμάτια μέ όλα τά χρειώδη s.

Τήν έσωτερικήν διαίρεσιν καί τήν διακόσμησιν τών οικιών τούταιν διακρίνει
άρμονία, ή οποία επιτυγχάνεται διά τής ξυλογλύπτου οροφής, τής ξυλίνης επενδύ-
σεως τού κάτω τμήματος τών τοίχων, τής διατάξεως καί τοποθετήσεως τών άρμα-

1 Ή λέξις μααίνα είναι ρουμανική. Οί έν Ρουμανία εγκατεστημένοι Ζαγορίσιοι εστελ-
λον θερμάστρας καί άλλα σκεύη ή έφερον μεθ' εαυτών επανακάμπτοντες εις τήν ίδιαιτέραν
πατρίδα.

8 Καί τά λεγόμενα ράφια είναι είδος ντουλαπιών.

3 Βλ. περισσοτέρας λεπτομερείας έν A.A. χειρ., άριθ. 2453, σελ. 325-335.
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ρίων, τού πλουσίου χρωματισμού τών στρα)μνών καί τοΰ δαπέδου, κεκαλυμμένου
συνήθως δια πολυτελών εγχωρίων και ανατολικών ταπήτων.

Έκ τών συνηθεστέρων τών Ζαγορισίων τροφών άξιαι μνείας είναι αί ποι-
κίλαι έκ φύλλων ζύμης καί διαφόραιν λαχάνα)ν, γάλακτος, τυρού ή καί κρέατος πα-
ρασκευαζόμενοι πίτται, οίον γκλιάστρα ή γκλιαστρόπττα, άραδόπ'ττα, ηλενρόπ ττα,
κρεασόπττα, τζαρ'χόπ ττα, λαχανόιΐττα, τνρόπ'ττα, γκιζόπττα, κουλουκ ϋόπ ττα, το
οτρούλ' ή κόϋρα, ρυζόπττα, τραχανόπ ττα, κοτόπττα, περδικόπ ττα, κ.ά.1.

Άπό τάς ειδήσεις περί τοΰ γεωργικού, τοϋ ποιμενικού, τοϋ κυνηγετικοΰ βίου
καί τής ποταμίου αλιείας θά περιορισθώ μόνον ν' άναφέρω ολίγας έκ τής τελευ-
ταίας.

Οί ορεινοί πληθυσμοί τών χοορίων τούτων καταγίνονται καί μέ τήν άλιείαν
τής πέστροφας καί τών άλλων ιχθύων τοϋ Βοϊδομάτη. «.Στά δικά μας τά μέρη, διη-
γούνται, ψαρεύουμι πουλλών ειδών ψάρια στον ποντάμ . Τά καλΰτιρα κι νονά τ μώ-
τιρα εΐνι οί πέστρονφις, νστιρα τά οιρτάρια κ οί γονλιανοί. Ψαρενουντι μί πιζόβου-
λον (=δίχτ), που πιτάζιτι μι τον χέρ τ' ψαρά κ εχ δυο ουκάδις μουλνβ' γνρα-
γύρα, για νά βουλιάζ' γλήγορα·»2. Είς παλαιοτέρας έποχάς «η'άρευαν κΐ μί ψαροβό-
τανο», τό όποιον είναι «κάτι μικροί κόκκοι μανρ μεγέθους μπιζέλ , που τό κου-
πάνζ'αν πουλί) λιανό κ) τό 'ριχναν οί σκ'λήκια, τό 'βαζαν σι μαοτακέονς μέσα (άκρίδις)
η τό'φκειαναν χάπια κί τό πέταζαν μέο οτό ποιηάμ , τό 'τρωγαν τά ψάρια κ έβγαι-
ναν όξω ζαλισμένα κί τά 'πιαναν με τς 'πόχες f μικρά δίχτυα). Ψάρευαν κί μί γα-
λατσίδα κί σπλόνο » 3.

Έκ τών συλλεχθέντων ασμάτων άξιολόγου ενδιαφέροντος είναι τά γαμή-
λια μέ τήν ποικιλίαν τών μέτρων καί τής μουσικής των, τά λαζαρικά4 καί τά κλέ-
φτικα. Τά τελευταία διατηρούνται περισσότερον εΐς τήν μνήμην τών Σαρακατσα-
ναίων ποιμένων, οί οποίοι βόσκουν κατά τό θέρος τά ποίμνιά τιυν εΐς τά βουνά
τοΰ Ζαγορίου καί έχουν μονίμους κατοικίας είς Πάπιγγον και άλλα χωρία τής πε-
ριοχής. Τινές έκ τών ηλικιωμένων γυναικών ενθυμούνται εισέτι άκριτικά τινα καί
παραλογάς. Πάντα τά άσματα ταύτα άδουν εΐς τους γάμους καί εΐς τάς πανηγύρεις.

Έν Παπίγγω διασκέδασις δέν γίνεται άνευ μουσικών οργαναη· (βιολιού,
λαούτου καί κλαρίνου), ενώ έν 'Αρίστη είναι δυνατόν μόνον μέ τραγούδια «νά βγή

' Βλ. περιγραφή ν τούτων, εν A.A. χειρ. άρ. 2453, σελ. 30-44.

2 Βλ. gvft' άνωτ., σελ. 202.

3 Βλ. πλείονα ενΟ' άνωτ., σελ. 202-204.

4 Βλ. περί τούτων Γιάννη Σαραλή, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου, Νέα 'Εστία, τόμ. !7
(1935), σελ. 432-433. Άγγ. Παπακώατα, Ηπειρωτικά τραγούδια Λαζάρου, Ήπειρ. Έστια,
έτ. 8 (1959), σελ. 303-307.
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πέρα ό γάμος». Παρατίθενται ενταύθα δύο έκ Παπίγγου άσματα, εν γαμήλιον, ως
κατωτέρω1, καί έν νανούρισμα2, (βλ. σ· 253), χαρακτηριστικά διά τήν μελα>δίαν
καί τόν ρυθμόν των κατά καταγραφήν τού συναδ· μουσικού κ. Σπ. Περιστέρη :

— ς· πα' νά ιδοϋν τά μάτια μου
πώς τά περνά ή αγάπη μου.
Μην ηυρ' άλλου κι αγάπησε

κ' εμένα μ' άπαράτηαε.

— Ποιος σ'του είπε, δεντρουλάκι μου,
δέ α αγαπώ, πουλάκι μου.

Κι αν π'τον εΐπι δ ήλιος νά χοΟή,
τ' άστρι νά μή φανερωθή.
Κι αν σ'του εΐπι τ αρχοντόπουλο
κι αϋτο το κιαρατόπουλο. ....
"Ω κι ας πά' νά ιδοϋν (δις) τά μάτια μου* ·

1 A.A. χειρ. άριθ. 2453, σ. 542-43. Ε.Μ.Σ. Ταιν. 417 Α5.

2 "Ενθ' άν., α. 533. Ε.Μ.Σ. Ταιν. 416 Α10.

s "4δεται «όταν ξεκινάη ό γαμπρός νά πάη νά πάρη τή νύφη».
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Νάνι νάνι του πιδι
δσου ν άποκοιμη&ΐ}.
Νάνι νάνι νάνι του
fîà τοϋ κάν ή μάννα του.
Νάνι κϊ νανάκια του,
ύπνος στα ματάκια του.
Νάνι νάνι νούσα του
κι χλουρά μανούσα του.
Τού πιδί μου το καλδ
τό'χ ή μάννα τ' μοναχό.
Τοϋ πιδιοϋ μ εγώ τού γάμο
τδ χειμώνα δεν τού ν κάνω

'Αξιόλογα είναι τά οργανικά, δηλαδή τα τραγούδια εκείνα, τα όποια χωρίς
λόγια (κείμενον) εκτελούνται δια φλοέρας ή τζαμάρας.

Τά μοιρολόγια είναι περιστατικά καί αυτοσχέδια. Έν αυτοΐς συνήθως εξυ-
μνούνται αί άρεταί τοΰ θανόντος καί στέλλονται χαιρετίσματα εις νεκρούς συγγενείς
ή φίλους υπό τής μοιρολογίστρας. Οί στίχοι των είναι άνομοιοκατάληκτοι καί δέν
παρουσιάζουν κανονικήν ποσότητα συλλαβών. Ή μελωδία των άναπληροί πως τό
«κεχηνός τοΰ ρυθμού». 'Ενίοτε δ' εις ταύτα παρεμβάλλονται καί στίχοι έκ γνωστών
ασμάτων περί τού Κάτω Κόσμου καί τοΰ Χάρου, ώς π.χ.

Ρίξε την πέτρα στό πλευρό,

τό μαϋρο χώμα σι μιριά

κι αιντι νά πάμι σπίτι σου. (Χφ., σ 491 ).

1 A.A., χειρ. άρ. 2453, σ. 533.
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Έκ τών λαϊκών διηγήσεων ίδιαιτέραν διάδοσιν παρατηρεί τις είς τάς παρα-
δόσεις τάς σχετικός μέ τήν δρακόλιμνην τον Γίαπίγγον καί τήν δρακόλιμνην τοΰ
Σμόλίκα.

«Μέσα στή δρακόλιμνη, λέγουν, ήταν ενα στοιχειό, δράκος, ό μισός ήταν άν-
θρωπος κι ό άλλος μισός ήταν ι/'άρ', και κάποτε μεταμορφώνονταν και γίνονταν σαν
κριάρ'· Άχ πέρα (απέναντι) στήν αλλη δρακόλιμνη στό Σμόλ'κα ήταν κ'εκεϊ αλλο
ενα στοιχειό τέτοιο, άλλος δράκος, και κάποτε τσακώ\)'καν οι δυό τς, τά δυο στοι-
χειά, ποιος ό λόγος, ποιος τό ξέρ' ! Και ό εν ας από κει, τοΰ Σμόλίκα δηλ.αδή, πε-
τοΰσε κούτσουρα άπό δέντρα γιά νά χτυπήα τόν εδώ δράκο, δεν είχε πέτρις. Κι ο
άπό δώ τό ρριχνι μεγάλες ααπρις πέτρις, μεγάλα λ'ιλάρια, και βρίσκονντι γύρω στή
λίμνη τ Σμόλίκα μόνο ασπρις πέτρις. Ιδώ) φαινόταν τά κούτσουρα μέσα κ εξω άπό
τη λίμν . "Ετσι λεγαν οί παλιοί. 'Ακόμα φαίνουντι κούτσουρα σάπια μέσα στή λίμν'»1·
(Χφον, σελ. 9-10).

Κατ' άλλην παράδοσιν «ό δράκος (τής λίμνης Παπίγγου) 2 εβγήκε οξω μετα-
μορφωμένος σαν λάιο (μαύρο) κριάρ , τήν εποχή που μαρκαλιώντι τά πρόατα. Και
μαρκάλ'σι σαράντα πρόατα. Και αυτά τά σαράντα πρόατα εγέννσαν σαράντα άρνάδίς
λάϊις. Τήν αλλη χρονιά βήκι ό Βλάχος πού'χι τά πρόατα στ' δρακόλιμν' τό μήνα που
μαρκαλιώντι τά πρόατα (Αύγουστο μήνα) και βέλαξι μια βολά ό δράκος κι άπΐίδ'σαν
ούλες οί λάϊις άρνάδις μέσα ατό νερό τής δρακόλιμνης μαζί με τό κριάρ' κι δεν με-
ταφάν'καν πιά»s. (Χφ., σελ. 10-11). Είς αλλην παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύ-
της (Χφ., σ. 78) λέγεται, ότι «στοίχειωσε κι ό τζομπάνος», όταν έφαγε κάτι πού τοΰ
έδωσε τό στοιχειό καί «σαν 'έκατσε ν' άρμέξ' τά πρόατα εξεκώλωνε το μαατάρ'».

Υπάρχουν καί άλλαι παραδόσεις σχετικά! μέ άλλον βοσκόν, «πού λΛλαε τ
τζαμάρα» παρά τήν δρακόλιμνην καί μέ τό «άγριόγιδο, πού'χε τό 'να μάτ γκαβό
και τό ποδάρ κομμένο» *. (Χφ., σελ. 79-80).

Ένδιαφέρουσαι είναι καί αί παραδόσεις διά τόν Ήλιον καί τήν Σελήνην
(Χφ., σ. 14-15), τόν Γαλαξίαν (Χφ·, σ. 14), τήν μεγάλην "Αρκτον (Χφ. σ. 14), τόν
γκιώνην (Χφ., σ. I 16-17), τόν Χριστόν (Χφ., σ. 195 97) καί τόν Χάρον (Χφ.,σ. 237).

Είς παράδοσιν έκ τοΰ χωρίου « Αγιος Μηνάς» άναφέρεται τό όνομα τού βα-
σιλέως τής 'Ηπείρου ΙΙύρρου. «'Εδά3 στόν "Αγιο Μηνά λεν' ό'τ' ήταν τό παλάτ τ

1 Πρβλ. κα'ι C. Hiieg, Les Saracatsans, τόμ. II, σελ. 64-65. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. Α'(1904), σελ. 272, άριθ. 492, τόμ. Β' (1904), σελ. 1117. Βλ. καί '/ Ααμ-
πρίδου, Ζαγοριακά, 'Αθήναι 1870, σελ. 13-14, καί Κ. Κρνοτάλλην, έν Παρνασσφ, τόμ. ΙΓ'
(1890), σελ. 347-353.

2 Πρβλ. C. Höeg, ενθ' άν., σελ. 66.

3 Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' (1904), σελ. 1213, 1215, 1216, 1224.

* Πρβλ. καί C. Höeg, ένθ' άν., σελ. 66.
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ΙΙύρρου κι κατίβαιναν κ έπαιρναν νερό άπό το ποντάμ', δηλαδή τό Βοϊδομάτ\
'Επάνω άπο τό χωριό πρός τό βόρειο μέρος είναι τό Καστράκι (αρχαίον φρούριον)».
(Χφ., σελ. 402). 'Αξιόλογος έτι είναι ή παράδοσις περί βράχου ομοιάζοντος πρός τήν
εικόνα τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου (βλ. είκ. 2) : «-Στό β νό τοϋ Παπίγγον εΐν' ενα
κουμμάι βράχος που φαίνιτι από πονλυ μακριά κι τό λεν' τό Κόκκνο λιθάρ' ή
Βαγγελίστρια. "Οπως δείχν', είνι σάν τ'ν Παναγία ορθή μι τά μακριά φονρέματα.
Φαίνιτι τό φωτοστέφανου, όλα. Δίπλα τς εΐν' δ 'Αρχάγγελος που τς προσφέρν τόν
κρίνο νά μνρίσ'. Ό κρίνος, γιά τήρα1, εΐν' άσπρος. "Ολ αυτά εΐν' άπό φυσ'κή πέτρα
κόκκιν , που εΐν ι σκληρή σάν στερνάρ » (Χφ., σ. 422 423).

Είκ. 2. Ή τοποθεσία τοϋ «Κόκκινου λιθαριοΰ», όπου ή παράδοσις
διά τόν Εύαγγελισμόν τής Θεοτόκου.

Έκ τών παραμυθιών καί ευτράπελων διηγήσεων αί τελευταΐαι απαντούν μέ
μεγαλυτέραν διάδοσιν, ώς π.χ. ό «Χαρτοπαίχτης» 2, «"Ώρολόϊ καπαμά» (Χφ., σ. 209-
234) κ.ά..

Εις τό κεφάλαιον τών ονομάτων παρατηρητέον ότι οί κάτοικοι προτιμούν
διά τά θήλεα αρχαία ώς έπί τό πλείστον ονόματα, ώς είναι τά Ευρύκλεια, Χαρί-
κλεια, Κλεονίκη,'Ανδρονίκη, Κλεοπάτρα, 'Ανδρομάχη,'Αλεξάνδρα,'Ερμιόνη, 'Ελένη,
Λευκοθέα, Καλλιόπη, Πηνελόπη, "Αρτεμις, Καλυψώ, "Ελλη, ' Ασπασία, ' Ολυμπιάς,
'Αντιγόνη, Θάλεια, Ευνομία, 'Αθηνά, 'Αρσινόη, Ναυσικά, 'Αρτεμισία. Τό ατ'τό πα-

1 γιά κοίτα.

2 Πρβλ. διασκευήν παραλλαγής τής αύτης διηγήσεως έκ Κεφαλληνίας ύπό Σπ. Σκια-
δαρέαη, Ή βλοημένη τράπουλα, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. II,
Athènes 1956, σελ. 379-395.
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ρατηρείται, αλλ' είς μικροτέραν έκτασιν, καί εις τά βαπτιστικά τών αρρένων Πολλά
έτι είναι τά θωπευτικά καί τά συγκοπτόμενα 2.

Παλαιότερον είς τά χωρία ταύτα ήσαν εύχρηστα καί τά άνδρωνυμικά τών
γυναικών. Σήμερον ταύτα τείνουν σχεδόν εις έξαφάνισιν, δπερ οφείλεται εις τήν
όσημέραι μεταβολήν τών ηθών καί εθίμων3.

Έν ΙΊαπίγγω κατέγραψα καί 11 αράς, αί όποΐαι έν μέρει συμπληρώνουν
τάς υπό τοΰ άειμνήστου διδασκάλου μου Γεωργίου 'Αναγνωστοπούλου εκ τοΰ aU-
τοΰ χωρίου δημοσιευθείσας4.

Έμμονήν εις τάς πατροπαραδότους συνήθειας, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας
παρετήρησα εις όλα τά χωρία τοΰ δυτικού Ζαγορίου, παρά τήν συχνήν αυτών έπι-
κοινωνίαν μέ τά 'Ιωάννινα, τάς 'Αθήνας καί τό έξωτερικόν. Φορείς τής παραδό-
σεως είναι κυρίως αί γυναίκες, αί όποΐαι σπανίως ξενιτεύονται, έν αντιθέσει πρός
τους φιλαποδήμους άνδρας. Ούτω π.χ. πρός θεραπείαν διαφόρων νόσων χρησιμο-
ποιούν πλήί)ος βοτάνων, τά όποια συλλέγουν καθ" ώρισμένας ημέρας εις τήν φά-
ραγγα τοΰ Βίκοτι, συνεχίζουσαι ούτω τήν παράδοσιν τών « βικοϊατρών». Τοιαύτα
βότανα π.χ. είναι ή τσουκνίδα, ή σκρουπόφτιρη, το βυζγάν' κ.ά. (Χφ., σ· 14,3, 145)·

Έκ τών δεισιδαιμόνων συνηθειών άξιοσημείωτοι είναι αΐ εξής: α) «."Οταν
κάν χαλάζι, νά ~ βγΐ] δξω ενας που είν' πρώτος γεννημένος κ' εχει μάννα καί πα-
τέρα νά φάη τρία τέσσερα σπυριά γιά νά σταματήσ'» (Χφ.) σ. 93). β) «Γιά νά βρέξ'
ρίχνομι χελώνις στους π χους (άνοικτάς δεξαμενάς) ή σε μικρά πηγάδια» (Χφ.) σ. 94).
γ) Σύνηθες πρός πρόκλησιν βροχής είναι καί τό έθιμον τής «παπαρούνας» ή «πι-
πιρούνας» (Χφ., σ. 94-95, 436-37). δ) Δεν κάν τ νύχτα νά σφύριζες. Τό'χουμι γιά
κακό, κι όταν ο φωνάζ' τ' όνομα νά μην κρένς» (Χφ., σ. 303).

Έκ τών εθίμων τών σχετικών μέ τό παιδίον άξιοσημείωτα είναι τά άκόλουθα:
«"Οταν σφάζουν καμμιά γίδα τριών, τεσσάρων ή πέντε χρονών μαρμάρα, πού δέν
γένν'σι ποτέ, και βρίσκουν στη μήτρα ίνα σαν πετ ραδάκι, εν α σκληρό πράγμα, τό δί-
νουν σέ μια πού εχει πουλλά πιδιά, γιά νά μη κάμη άλλα- τό μυρίζιτι. Αυτό τό λέμι
στειροβότανο» (Χφ., σ. 151). β) «Γίά νά πέσ τό κατάποδο (τό ύστερο) παίρν\>
σκόρδο κ' έχουν τό λοΰρο 'πό τ' γυναίκα κι αρμέγουν άπ' αυτόν λίγο αίμα γιά νά
πέσ τό κατάποδο. Μετά, υ.μα πέσ\ τό παίρνν κΐ τό ϋάφτ ν στό υπόγειο κι ρίχνουν
κι λίγο βραστό νερό απάνω ίκεϊ πού τό άάφτ'ν» (Χφ. σ· 157). γ) « Σέ τρεις μέρες

1 Πρβλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, "Ονομα καί ονοματοθεσία είς τάς δοξασίας καί συνήθειας
τοϋ ελληνικού λαοϋ, Λαογρ., τόμ. 20 (1962). σελ 477.

2 Λ. Α. χφ., άρ. 2453, σελ. 322-323.

3 Πρβλ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, Περί των Νεοελληνικών άνδρωνυμικών, Λαογρ., τόμ. 7
(1923), σελ. 126.

1 Έν Λαογραφ,, τόμ. 2 (1911/12), σελ. 270-272.
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τον βάζ'ν πουκαμισάκι (τού παιδιού), j'ià ν à μή το βρή ή Μοίρα χωρίς π'κάμσο
κι το κάψη». (Χφ., σ. 157).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων άναφέρα) τά ακόλουθα : α) «Τήν παραμονή
τ' "Αι Βασίλειου οι γυνάΐκις πάν' γιά π'ρνάρια. Μόλις ξνπνήσουμι τού πρωί
φέρνου και καϋούμεστε άπάνου στο πουρνάρ , για να μεστε γέροι σάν το πονρνάρ
δλο το χρόνο.... Τό π'ρνάρ' αυτό μετά που καϋήσαμι άπάνου τό βάζ'ν στό γάστρο
και ψένουν μ' αντο τή βασ'λόπττα με τόν παρά μέσα» (Χφ., σ. 123). β) «Τ'"Αι
Βασίλειου φκειάχν ν κ'λλοΰρις μι μιά τρύπα στή μέσ . Παίρνουν τή μιά τήν κ'λλούρα
κϊ πηγαίν'ν στό υπόγειο πού εϊνι τά βόδια κι κρεμούν τήν κ'λλούρα στο κέρατο τοΰ
βοδιού. Έάν τιναχτή κι πέσ ή κ'λλωύρα άπου τό κέρατο, λέγουν ότι θά γένι7 εσο-
δεία, εάν δέν πέση, λέγουν ότι δεν θά γέν'» '. (Χφ., σ. 124). γ) «Τό πρωί πρωί τήν
πρωτοχρονιά πηγαίνουμ όξω ιδώ στόν "Αι Βασίλη (έν Άριστη), πού'ν δυο εικο-
νίσματα, ενα γιά τά κορίτσα κ' ενα γιά τ' αγόρια. Τκεϊ άνάβουμι φωτιά με κέδρα
κι πουρνάρια, πού κόβουμι άπό τ'ν προηγούμενη μέρα κι γύρου στή φοηιά τρα-
γουδούμ :

"Αι Βασίλη, κυρ Βασίλη,

άι, νά φάμι κι νά πιοΰμι.

Τρία κλήματ σ χαρίζο)

κι τ άμπέλ μή μ' τό 'γγίζης,

κάϋε κλήμα κι καλάθ',

κά&' άστάχυ κι ταγάρ'» (Χφ., σ. 446) *.

δ) «Ίά ζώα πού προσφέρ ν στ'ν εκκλησία τά σφάζ'ν κι στ' γιορτή τοΰ cΑγίου τρων
τδ κρέας κι δίν ν τό τομάρ' στ'ν εκκλησία. Άλλοι τό δίν'ν ολόκληρο τό ζώο, οι επί-
τροποι τό εκποιούν κ' ή εκκλησία κερδίζ'. Τά ζφα πού πηγαίν'ν στ ν εκκλησία συν-
ήθως τά ψένν, δέν τά βράζ'ν» (Χφ., σ· 435). Επίσης κατά τήν πανήγτιριν τοϋ προ-
φήτου Ηλία «σφάζ'ν μικρά ζώα κϊ τά μοιράζ'ν -ψημένα στούς πανηγνριώτις. 'Ακο-
λουθεί γλέντ κι χορός. Τό χορό άνοίγ' ό παπάς» (Χφ., σ. 476). Όμοίο)ς πράττουν
κα'ι τήν 8ην Σεπτεμβρίου κατά τήν πανηγύρι ν τής Παλιουρής (Χφ· σ. 477). ε)
"Τό βράδ τς Τυρ'νής γένιτι ο άφανός, δηλιαδή μεγάλ' φωτιά μι τά κλαδιά π μα-
ζεύ ν τά πιδιά άπο τά σπίτια. Κόβουν κι κέδρα άπό τά λόγγα. Γύρω άπό τόν άφανό
γένιτι χορός άπ δλο τόν κόσμο κι άπό τς προσωπίδις» (Χφ., σ. 449).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί αί μαντικαί δοξασίαι καί ένέργειαι, ως καί

1 Βλ. καί Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά! έορταί καί έθιμα της λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956/
57, σελ. 66-67.

2 Βλ. παραλλαγήν έν Γ.Ά. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 59. Βλ. καί 'Αγγ. Παπακώστα, Οί φω-
τιές τοΰ "Αι-Βασίλη, Ήπειρ. 'Εστία, ετ. 3 (1954), σελ. 42-44.
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τά έθιμα τής σποράς, τού θερισμοϋ καί άλωνισμού τών δημητριακών δια τήν άρ-
χαϊκότητά των, τά έ'θιμα τής κοινωνικής οργανώσεως, τού γάμοτι, τής τελευτής και
τού λαϊκού δικαίου. Γενικώς ό βίος διατηρεί ακόμη ενταύθα αρκετά στοιχεία εκ τής
παραδόσεως. 'Αλλ' ή αλλαγή τών κοινωνικών συνθηκών καί αί ποικίλαι επιδρά-
σεις τοΰ έξω κόσμου επιφέρουν σύν τφ χρόνφ τήν άναπόφευκτον μετατροπήν τών
λαογραφικών φαινομένων. Ούτω παρά τά παλαιά δημώδη άσματα άδονται υπό
νέων καί νεανίδων καί νεώτερα, τά οποία εισάγονται διά τοΰ ραδιοφώνου εκ τών
άστικών κέντρων. Ώς πρός τήν λαϊκήν ένδυμασίαν παρετήρησα ότι οί νεώτεροι
άποφεύγουν «τις παλιές φορεσιές». Έξαίρεσιν άποτελούν μόνον οί Σαρακατσάνοι,
οί όποιοι εμμένουν είς τά παραδεδομένα, καίτοι άρκετοί έξ αυτών άπέκτησαν μο-
νίμους κατοικίας εις τά χωρία.

Έν γένει ή ζωή τών κατοίκων προσαρμόζεται όσημέραι πρός τάς νέας μορφάς
τοΰ έ'ξωθεν εισαγομένου πολιτισμοΰ, αλλά μέ κάποιαν βραδύτητα καί συντηρητικό-
τητα, έν συγκρίσει ιδία πρός άλλας περιοχάς τοΰ Έλλΐ]νισμοΰ καί δή τάς νήσους.

résumé

Mission folklorique aux villages situés au Zagforion occidental
(Épire), du 7 juillet au 5 août 1962,

par Dém. B. Economides

Dans ce rapport l'auteur expose les résultats qu'il a obtenus de sa
mission folklorique dans la region occidentale de Zagorion en Épire et
plus particulièrement dans les villages de Papingon, Aristi, St. Mina et
Vico·

Après une brève introduction sur la situation géographique, économi-
que et démographique des lieux visités, il examine divers aspects de l'ha-
bitation populaire, laquelle appartient à la catégorie des maisons à deux
étages, à large façade sans «prostôon». Ce «prostôon», sous le nom de
«Krevata», se trouve seulement dans quelques maisons anciennes. Parmi
les aliments les plus usuels sont les divers genres de pâtés, qui se prépa-
rent avec de la farine et des légumes. En ce qui concerne les diverses oc-
cupations de ces populations montagneuses, l'auteur décrit particulièrement
la pêche de la truite et d'autres poissons de rivière.

L'auteur s'occupe ensuite des chansons folkloriques, chantées dans
cette région, et constate que ce sont les chansons de mariage, qui présen-
tent le plus vif intérêt en raison de la diversité de leurs rythmes et mélo-
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dies, les chansons de quête (κάλαντα) de St. Lazare, ainsi que les chansons
clephtiques.

L'auteur cite ensuite certaines légendes populaires relatives aux
Στοιχειά (dragons) des lacs dénommés «Lacs de dragon» (Δρακόλιμνες), qui
se trouvent au mont Papingon et au mont Smolikas. Il mentionne égale-
ment des légendes, qui se rapportent au Soleil, à la Lune, à la Voie La-
ctée, à la Grande Ourse, à Jésus Christ et à Charon. Une autre légende du
village St. Mina présente un intérêt particulier. On y trouve le nom de
Pyrrhus, Γ ancien roi d'Épire.

Parmi les contes populaires, les contes à rire sont les plus connus.
Sont mentionnés ensuite certains exemples de noms propres ; des médica-
ments empiriques que le peuple emploi jusqu'à ce jour contre les maladies,
ainsi que certaines superstitions et croyances relatives aux phénomènes
météorologiques.

Enfin l'auteur examine les mœurs relatives à la maissance des nou-
veaux-nés, et aux croyances du culte populaire, parmi lesquelles celle du
prophète Elie, dont la fête est célébrée de 20 juillet. Durant cette fête on
distribue de la viande cuite à tous les pèlerins présents.

Γ'·

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ KONTOBAZA1NAN ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡ, 1962)

υπο κωνστ. ρωμαιου

Κατά τό είκοσαήμερον τούτο διάστημα τής ερευνητικής λαογραφικής άποστο-
λής μου, ήτοι άπό τής 6-23 Σεπτ. 1962, ειργάσθην κυρίως είς δύο χωρία τού τέως
δήμου Έλευσίνος τής επαρχίας Γορτυνίας, κείμενα εις τό έσχατον βορειοδυτικόν
άκρον τοΰ νομού 'Αρκαδίας. Ταύτα είναι πρώτον ή Κοντοβάζαινα (κάτοικοι 976,
κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1961), κειμένη εντός μικράς χαράδρας καί περιβαλλομένη
υπό άποκρήμνων ορέων καί βαρά&ρων. Καί δεύτερον τό Μοναστηράκι (κάτοικοι
655, άπογρ. τοΰ 1961), γραφικόν χωρίον, κείμενον επί μικρού λόφου, μέ θέαν νο-
τίως μέν πρός τόν γειτονικόν ποταμόν Λάδωνα, δυτικώς πρός τήν κατάφυτον χα-
μηλήν όροσειράν τής Φολόης καί βορειοδυτικώς προς τήν επιβλητικήν βραχώδη κο-
ρυφήν τοΰ "Ερυμάνθου.


