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1. Εισαγωγή.

Εις παλαιοτέραν μικράν μελέτην μου περί τού μοιρολογίου τής Μέσα Μάνης
είχον παρατηρήσει ότι τοΰτο πρέπει να διακρίνεται τού μοιρολογίου τής 'Έξω
Μάνης.

Τό τής "Εξω Μάνης υπάρχει ε'τοιμον έκ τών προτέρων δια κάθε περίστασιν
ε'ις στίχον δεκαπεντασύλλαβον, έχει περισσότερον λυρικόν στοιχεΐον καί περιεχόμε-
νον μέ γενικώτερον χαρακτήρα. 'Αντιθέτως, τό μοιρολόγι τής Μέσα Μάνης είναι
αύθόρμητον δημιούργημα τής στιγμής άπό γυναίκα συνήθως άγράμματον, ώς έμ-
πνευσις εκφράζουσα τά συναισθήματα τοΰ λαού. Συντίθεται τό μοιρολόγι τοΰτο
ε'ις οκτασύλλαβον στίχον χωρίς να είναι υποχρεωτική ή ομοιοκαταληξία, εις δέ τό
περιεχόμενόν του είναι προσωπικόν, αναφέρεται δηλαδή έ'καστον είς ώρισμένον
πρόσωπον. "Εχει άφηγηματικόν κυρίως χαρακτήρα χωρίς να λείπη καί τό λυρικόν
στοιχεΐον. Ή αλληγορία καί κυρίως ό διάλογος, όστις ζωηρεύει τήν άφήγησιν, προσ-
δίδουν γοργότερον ρυθμόν καί χροιάν εξόχως δραματικήν, ιδίως εϊς τά μοιρολόγια
τα έχοντα θέμα τήν έκδίκησιν, τον δικαιωμονa ), εις τά όποια ανήκει καί τό κατω-
τέρω δημοσιευόμενον.

Είς τήν ζωηράν περιγραφήν, τήν υπάρχουσαν είς τά μοιρολόγια ταύτα, δια-
κρίνει κανείς άνάγλυφον τήν μανιάτικην ψυχήν μέ τάς αντιλήψεις αί όποΐαι διέ-
πουν τήν ζωήν τοΰ Μανιάτου ώς καί τά ήθη καί έί)ιμα τοϋ τόπου, άτινα έδημιούρ-

') Γύρω στό μοιρολόγι τής Μέσα Μάνης, Σπαρτ. Χρονικά 5 (1942) τεύχ. 53 - 63, 6(1943)
τεύχ. 67 - 70.

') Περί τοΰ εθίμου τής έκδικήσεως— ή λέξις βεντέττα είναι άγνωστος είς τόν τόπον —
άλλα και περί τής Μάνης γενικώτερον, βλ. βιβλιογραφίαν είς Ν. Θ Κατοικάρου, Ή βεντέτια
έν Μάνη, 'Αθήναι 1933, σ. 117-137. Β. Πατριαρχία, Ή αυτοδικία εν Μάνη, 'Ιστορική, γλωσ-
σιχή καί λαογραφική συμβολή. 'Ανωνύμου Μανιάτου Ήμερολόγιον, Νέον Κράτος τεΰχ. 23
(1932), σ. 450-465 καί αυτοτελώς τφ 1939 είς σ. 20. Ώς πρός τό έν τή μελέτχι ταύτη Ήμερο-
λόγιον 'Ανωνύμου Μανιάτου παρατηροΰμεν ότι τοΰτο, ώς άπέδειξεν ορθότατα ό Δ. Δημητράκος
(Οί Νυκλιάνοι, τόμ. Α', 'Αθήναι 1949, σ. 256-260) καί ώς έξηκριβώσαμεν καί ημείς έξ έπιζανν-
ιων γερόντων (έπειδή τά έν χφ ήμερολογίφ γεγονότα φέρονται οτι συνέβησαν μεταξύ τών
Π»ν 1864 -1875 είς τό ίδιαίτερόν μας χωρίον Κίτταν) είναι εξ ολοκλήρου ιτλαοτόν■
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γησαν τά ορμητικά συναισθήματα καί τον ιδιαίτερον χαρακτήρα των ανθρώπων τής
περιοχής ταύτης.

Ή έκδίκησις, ή οποία είναι μεταξύ τών κυρίων κοινωνικών θεσμών τοΰ τόπου,
εμπνέει τήν σύνθεσιν τών μοιρολογιών τοΰ δικαιωμού. Το έθιμον τοΰτο έδημιούρ-
γησαν ο εγωισμός, ό ατομικός ή οικογενειακός, ή εύθιξία, τό ζήτημα της τιμής, τό
φιλότιμον, τά μαχητικά ένστικτα —ή κλοπή είναι άγνωστος —καί κυρίως ή ανάγκη
τού αμοιβαίου σεβασμού.

Εΐς τά μοιρολόγια τής έκδικήσεως> μέ τό ιδιαίτερον έ'καστον περιεχόμενόν
του, ώς πραγματικαί τραγφδίαι, διαγράφονται άδρότεροι οΐ χαρακτήρες ή εΐς τά
λοιπά μοιρολόγια, ώς τά τοΰ Χάρου. Εΐς ταύτα, δηλ. τά μοιρολόγια τής έκδική-
σεως, κυριαρχεί ή γυναικεία μορφή. Αύτη, ή δημιουργός τοΰ μοιρολογίου, είναι καί
δ κύριος συντελεστής εΐς τήν πραγματοποίησιν τοΰ δικαιωμοΰ. Αυτή συνδαυλίζει τήν
φωτιάν τοΰ μίσους καί έξάπτει τά πάθη. Ούτως ή νεαρά αδελφή, τής οποίας δ
αδελφός έπεσε θύμα αδίκου έπιθέσεως, μένει πιστή εΐς τήν ΐδέαν νά έκδικηθή τόν
θάνατον του καί έτσι δπλίζεται καί καταδιώκει τόν φονέα τοΰ αδελφού της:

Λ

i/ ^ 'Εδόθη λόγος 'ς τά χω'ριά

τ εγίνηκ' ενα φονικό,
ς' τή' Βγενικής τόν αδερφό.

— 'Ετώρα, μαύρο· Βγενική,
γυναίκα, άντρας 1), νά γενής,
ζούστηκο κι' άρματώθηκο
και πάρε τόν καλό ααρμά
και τρέχα 'ς τά Γυρίσματα 2)
νά κννηγήσης τό φονεά !

Τραύηξε τον καλό σαρμά
,κ ' εκαμε δύο φονικά.
'Εδόθη λόγος 'ς τά χω'ρ'ά.
τ εγιν ή Βγενική φονεάς.

'Ακόμη καί ή σύζυγος ώπλισμένη μέ άφάνταστον ωμότητα καί σκληρότητα
δηλητηριάζει τόν άνδρα της, διότι ούτος έφόνευσε τόν άδελφόν της. 'Εκδικείται
ύπείκουσα εΐς τόν άγραφον νόμον τής «γενεάς», δεδομένου ότι ή παντρεμένη ανήκει
εΐς τήν «γενεάν» τοΰ πατρός της.

*) Τά συμπλέγματα ντ, μπ, νκ, γκ, γγ είς τό Ιδίωμα Μέσα Μάνης προφέρονται ώς d, b, g.
s) Κτήματα περιβαλλόμενα διά ξηρολιθίνης μάνδρας.
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— Γιά πες μου, Καλοπόθο μον,
άμποίον εκαμες φονεά ;
"Ακουσα μνιά σκληρή φωνή,
θα μ' άποκρίθη δ Σατανάς : 20

1 —"Αντρα ζου κι δ κουνιάδο ζον,
εκείνοι μ εσκοτώσασι.
"Εκαμα πέτρα τήν καρ'δ'ά
και δεν έμίλησα μιλιά,
κ ' έ'διάηκα τήν Τζίμοβα 1)
10 καί άγοράζον σονλιμα, 2) 25

và φαρμακώσου το φονεά.
"Εβαλα κ ' έπλασα χυλο
κι άπ' οντε τόν εύκαίρισα,
εβγήκα τουν εμίλησα :
15 — Ελάτε μέσα και οι τρεις. 30

Και τά κουτάλια πήρασι,

πήρασι πρώτη κουταλεά.
—Είπα : τους εφαρμάκωσα !

— Νύφη, πικρίζει δ χυλός,
είπ' δ κακούργος πεθερός.

— Τ' αλεύρι πολυκαίριο 3).

'Αμποία κι αλλη Χρι'στ'ανή
τήν ΐ'δια μέρα τη Λαμπρής,
τδ γιόμα και τδ λειδινό 4)
εθαψε άντρα κι άδερφό ;
Έ'δ'άηκε 'ς τ ή μάννα της :

— Μάννα, τον εφαρμάκωσα
του Καλοπόθο τόν φονεά.

— Καλά 'καμες, παιδάκι μου,

συ và ντά φάης και và ντά πχιής
μ' άλλον ε άντρα 'πδ δακει!

Ή χήρα τοϋ σκοτωμένου δέχεται μέ ύπομονήν τάς ταπεινώσεις και τόν υπό
τών συγγενών της επιβληθέντα γάμον μετά τοϋ φονέως τοϋ ανδρός της μέχρις ότου,
φονεύουσα τόν δεύτερον τούτον σύζυγον, έκδικηθή τόν φόνον τοϋ πρώτου.

AUrà είναι δραματικά περιστατικά, τά όποια άφηγειται ή Μανιάτισσα εις τό
μοιρολόγι της χωρίς và προσπαθή và τά δικαιολογήση ή và ζητή δι' αυτά έξιλέω-
σιν. Επιταγή άτεγκτος είναι τό άκροατήριόν της, είναι ή κοινή μανιάτικη γνώμη,
είναι οί άγραφοι νόμοι τής πατρίδος της, οί όποιοι έπιβάλλουν τήν συμπεριφοράν

ταΰτην τοΰ άτομου.

Ό μελετητής κατά ταΰτα τών μοιρολογιών τής Μέσα Μάνης δέον và είναι
προσέτι γνώστης καί τής κοινωνικής ζωής τής περιοχής ταύτηο μέ τά σχετικά ήθη
καί έθιμα, διότι μόνον μέ τήν προϋπόθεσιν αυτήν θά άποβή δυνατόν và έπιτευ-
χθή πραγματική καί ψυχολογική έξέτασις βαθυτέρα τοΰ κλάδου τούτου τής δημώ-
δους ποιήσεως εις τήν Μάνην.

Τά μοιρολόγια ταΰτα, έχοντα προσωπικόν χαρακτήρα, λόγω διεκτραγω-
δήσεως δι' αυτών τών συνθηκών τοΰ θανάτου τοΰ μοιρολογουμένου νεκρού, $δον-

') Άρεόπολιν, πρωτεύουσαν τής έπαρχίας Οίτυλου.
') Δηλητήριον, ύδράργυρον.
") Πολλών ήμερων.

*) Δειλινό, απόγευμα.
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ται άπαξ. Έν τούτοις, πολλά έκ τούτων, παρουσιάζοντα γενικώτερον διαφέρον άπο
κοινωνικής έπόψεως ή συγκινούντα τόν λαόν άπό τό έν αύτοις λυρικόν στοιχείον,
έπαναλαμβάνονται ΰπ' aUroû είτε κατά τάς μακράς νύκτας τοΰ χειμώνος κατά τήν
έργασίαν εις τά ελαιοτριβεία, ε'ίτε κατά τάς γεωργικός εργασίας ή τάς διασκεδάσεις
είς τήν ταβέρναν. Ή έπανάλητ|)ΐς αύτη άλλοιώνει τό μοιρολόγι εις τήν άρχικήν του
σΰνθεσιν, διότι ό λέγων ε'ίτε λησμονεί τμήματα ε'ίτε προσθέτει ίδικάς του φράσεις,
είτε συγχέει τά έν αύτοϊς γεγονότα, κυρίως εΐς τά παλαιότερα μοιρολόγια, καί έκθέ-
τει ούτι» πολλά επεισόδια είς τά όποια μέ τήν ευκολίαν τής μνήμης του συμφύρον-
ται ύπ' αύτοΰ μέρη εκ διαφόρων μοιρολογιών.

Αυτά είναι τά κνριώτερα προβλήματα τά όποια έχει νά αντιμετώπιση ό με-
λετητής τών μανιάτικίον μοιρολογιών.

Έπι τών γενομέναιν μέχρι τούδε έκδόσεαιν μανιάτικων μοιρολογίανν πρέπει
νά σημειώσωμεν ότι οΐ έκδόται τούτων άπέφυγον, πλήν τοΰ Α. Πετρίδου καί κυ-
ρία>ς τοΰ Ν. Πολίτου, τήν παράθεσιν γλωσσικών και πραγματικών σχολίων, ούτω
δέ τό μοιρολόγι εις πολλά σημεία γίνεται δυσκόλως άντιληπτόν όχι μόνον άπό τόν
μή Μανιάτην άναγνώστην, αλλά καί άπό αύτόν τόν νεώτερον Μανιάτην. Πλήν τού-
του καί τά έκδεδομένα μέχρι τούδε μοιρολόγια ε'ίτε μεμονωμένους ε'ίτε εΐς συλ-
λογάς δέν άποδίδουν πλήρως τό ιδίωμα τοΰ τόπου. Έκ τών εκδοτών ό Κ. Πασα-
γιάννης 2) είς τήν συλλογήν του παρουσιάζει αυτά μάλλον ώς λογοτέχνης. Ό Β.
ΙΊετρούνιας3) επιχειρεί μέν νά τά καταγράψη εΐς τό ιδίωμα τής Μάνης, άλλα δέν
επιτυγχάνει τούτου πλήρως. Ώς έκ τούτου εΐς τάς συλλογάς αύτάς έχει τις πολλά
νά παρατηρήση καί νά διορθώσ^.

Ή Μανιάτισσα άκόμη καί εΐς τήν ξένην μοιρολογεί εΐς τό γλωσσικόν της
ιδίωμα —κατά τό συνη&ε τοΰ τόπου της — καί άδιαφορεΐ, άν διά τούτο τήν περιπαί-
ζουν τυχόν ξένοι, μή Μανιάται, άκροαταί. Τότε δέ δύναται νά ε'ίπη :

—'Σ τό 'δ'άβολο καί 'ς τήν οργή
νά πά ή γλώσσα ή Βλάχικη
κι δσοι τήν άναμπαίζουσι
τή γλώσσα τή Μανιάτικη,
οπό V ή γλώσσα τοΰ Θεον.

Τά μοιρολόγια εΐς τήν Μάνην δέν λέγονται μόνον κατά τήν ήμέραν τής κη-

') Πλήρης βιβλιογραφία τούτων δέν είναι τοΰ παρόντος.

2) Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια. ('Ιστορική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη Συλ-
λόγου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 3. 'Αθήναι 1928).

8) Μανιάτικα μοιρολόγια· 'Αθήναι, 1934.
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δείας τού νεκρού αλλά καί κατά «τό κλάμα», τό όποιον γίνεται κατά τήν τρίτην,
ένάτην καί τεσσαρακοστήν άπό τοΰ θανάτου ήμέραν.

Μερικά όμως μοιρολόγια συντίθενται έκ τών ύστερων, έ'χουν δέ ώς θέμα σο-
βαρά γεγονότα, ιδίως μάχας καί φόνους μεταξύ τών οικογενειών. Είς τήν περίπτω-
σιν ταύτην τό μοιρολόγι λαμβάνει τήν άφηγηματικήν μορφήν τοΰ έπους. Ό ραψω-
δός, ενίοτε άνδρας, διότι μοιρολογούν καί οί άνδρες, κυρίως όμως γυναίκα, άφοΰ
πληροφορηθή τάς λεπτομερείας τοΰ γεγονότος, συνθέτει τό άσμα — βγάνει μοιρο-
λόι—κατά τήν χαρακτηριστικήν έκφρασιν, έπί τή βάσει τών περιστατικών τούτου
άλλα μέ όδηγόν τόν συναισθηματικών κόσμον καί τά κοινωνικά ήθη καί έθιμα,
στοιχεία κοινά είς όλους τους κατοίκους τής Μέσα Μάνης. Αυτά θά άξιώσουν, ϊνα
τό μοιρολόγι διατηρήται εις τήν μνήμην τοΰ λαού τής Μάνης.

Είς τά μοιρολόγια τοΰ δικαιωμοΰ άνήκει καί τό κατωτέρω δημοσιευόμενον
τής Ληγοροΰς, γνωστόν ώς : Ή Ληγοροΰ ή τό μοιρολόι τή Ληγορονς.

Τό μοιρολόγι τοΰτο είναι εν τών παλαιοτέρων, παρουσιάζει δέ ίδιαίτερον δια-
φέρον δια τα άπαντώντα εις oUto κοινωνικά έθιμα τοΰ τόπου· Τούτο έτυχε μέχρι
σήμερον πολλών εκδόσεων χωρίς όμως αύται να άποδώσουν πλήρως τό πραγματι-
κόν κείμενον καί τό ίστορούμενον γεγονός.

Έκ τών εκδοτών του μόνον ό Ν. Πολίτης έδωκε τήν περισσότερον, έν συγ-
κρίσει πρός άλλας έκδόσεις του, πλήρη μορφήν τού μοιρολογίου μέ άρκετά σχόλια.
Παρά τοΰτο όμως ή έργασία τού Πολίτου έχει παραλείψεις, άρκετά δέ τών σχολίων
του χρήζουν διορθο^σεως. Ή τελευταία υπό τού Κ. Νταϊφά έκδοσις τοϋ μοιρολο-
γίου, παρά τάς άλλας ελλείψεις της, γέμει γλωσσικών σφαλμάτων καί άλλων άνα-
κριβειών.

Τήν παραλλαγήν τήν οποίαν δημοσιεύομεν ένταΰθα κατεγράψαμεν μέ πολ-
λά αλλα μοιρολόγια —άρκετά νεώτερα έχω καταγράψει άκούων ταΰτα κατά τήν
στιγμήν τοΰ θρήνου τών γυναικών— κατά τό έτος 1935 καθ' ύπαγόρευσιν τής έκ
Κίττας ογδοηκοντούτιδος τότε, νΰν δέ μακαρίτιδος, Καλής Φοκαλίτσας. Τήν έξακρί-
βωσιν τών γεγονότων εΐχον τότε άναζητήσει μεταξύ τών γεροντοτέρων τής περιο-
χής τής Μέσα Μάνης, έλαβον δ' έτι πολλάς πληροφορίας καί παρά τοΰ εν 'Αθή-
ναις κ. 'Ιωάννου Λιακάκου, πρωτοδίκου, έγγόνου κατ' ευθείαν τοϋ εις τό μοιρολόγι
αναφερομένου Γιάννακα, τοΰ άδελφοΰ τής Ληγοροϋς.

2. Ή Ληγοροΰ.

"Ενα Σαββάτο άπό βρα'δ'οϋ
εαυγνρίατ' ή Ληγοροΰ
m πάν] 'ç τονν άλλα>νοννε της

άπό τήν Κίττα 'ς τ "Αλνκα.
5 'Σ τό δρόμο που επάαινε

πέραο' άπδ τον' Μπονλαιριονς
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κι άπό τό Σπηλιω'τ'άνικα, — Μωρή, καλώς τή Αηγορον,
δνιες άμπόλυκε ό παππάς. μωρή, και τ' εν ή πίκρα ζον
"Ολοι 'ς τη ροϋγα εκάθοντα καϊ δε μας εχαιρέτισες ;

10 και τά χαρτία 'παίζασι. 45 καένας μή ζ' εβάρησε,
"Εκαμε πέτρινη καρ'δ'ά νά μή ζ' άσκημομίλησε ;
κι δλονς τους εχαιρέτισε. 'Εκείνη δεν εμίλησε
Καένας δεν εμίλησε κ' εδάηκε 'ς τό σπίτι τονς.
μόν' δ φονεάς τον Βέτονλα, Μά δ Γιάννης ήτα πογγηρός

15 δ Πέτρος ό Λιόπονλος, 50 κι αμέσως τό κατάλαβε
άπάνου ξεσηκώϋηκε τι καπον ηύρε τους οχτρούς
καί την εκαλαδέχτηκε : και τήν εκογιονάρασι,
— Μωρή, καλώς τή Ληγορον, κι άπό ξεπίζου εφτασε ·.
καλώς τη, καλώς ώριοες, — Μωρή, καλώς τή Ληγορον,

20 μωρή, κι αν πάης τ' "Αλνκα 55 καλώς \η τή Μπεΐκαινα,
νά πής τονν άλλωνοννε ζον, μωρή, και τ' εναι ή πίκρα ζον
τον Γιάννακα ξεχωριστά, καϊ δε μας εχαιρέτιοες ;
τι, α θέη νά κάμωμε καλά, καένας μή ζ' εβάρησε
εμείς τόνε πλιερώνομε νά μή ζ' άακημομίλησε ;

25 κείνο τον παλαιοβέτονλα 60 — .Σα με ρωτάς θά ζε τό που,
νή εξι γρόχια νή εφτά καένας δέ μ εβάρησε
νή 'ς τήν άκρίβγιο τον κ' εννεά. κι ούδε μ άακημομίλησε,
"Α' δε θελήσονσι «' εννεά 'ς τό δρόμο πού ερχόμουνα
ας τόνε τρώη ή - γι- άρμαλακιά πέρασ άπό τού' Μπονλα'ρ'ονς

30 κάτον 'ς τά Γιάλια χαμπηλά, 65 κι άπό τά Σπηλιω'τ'άνικα
βεργάτη τόν εβάλαμε δντες άμπόλυκε ό παππάς
'ς τ ι σγοΰρνες τον Μονοδειντριοΰ. κι δλοι 'ς τή ροϋγα κάθοντα
Πλέο δεν τοννε δώνομε κ' έκαμα πέτρινη καρ'δ'ά
ουτ' εναν κάρπικον παρά κι δλονς τους εχαιρέτισα

35 και δ,τι θέσι ας κάμονσι, 70 καϊ τονς έκαλημέρισα,
δ,τι περνά 'πό χέρι τονς. καένας δέν εμίλησε
°'Σ τά "Αλνκα πον εφτααε καϊ μούδε μ' αποκρίθηκε,
πέρασ' άπό τη Λατομά, μόν' ό φονεάς τον Βέτουλα,
κι δλοι 'ς τη ροϋγα κάθοντα, δ Πέτρος δ Λιόπονλος,

40 δεν εχαιρέτα πουθενά. 75 εκείνος μ αποκρίθηκε:
Σηκώθηκε ή νύφη της · Μωρή, καλ<χ>ς τή Ληγορον,
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καλώς τη, καλώς ώρισες,
μωρή, κι α» πάτ/ς τ' "Αλνκα,
πες τους τοΰν άλλωνοννε ζου,
80 τον Γιάννακα ξεχωριστά, 115 -

τί, α' θέη và κάμω με καλά,
εμείς τους το πλιερώνομε
κείνο τό παλαιοβέτονλο
νή εξ ι γρόχια νή εφτά
85 νή 'ς τήν άκρίβγιο τον κ' εννεά. 120
"Α' δε θελήσοναι κ' εννεά,
ας τόνε τ ρ ο'») ή - γι - Αρ μαλακιά
κάτου 'ς τά Γιάλια χαμπηλά,
βεργάτη τον εβάλαμε
90 'ς τί 'αγοΰρνες τον Μονοδε'ντρ'ον. 125
Πλέο δεν τοΰν ε δώνομε
οντ' εναν κάρπικον παρά
και δ,τι θέσι ας κάμουσι,
δ,τι περνά 'πό χέρι τονς.
95 Κ' 'έσκουξε ή Ληγοροΰ φωνή: 130

— «.Δεν εχει ό Βέτονλας καφό,
δεν εχει μήτε γενιακό,

τό αίμα τον và πάρουσι
και và ντόνε δικαιώσουσι !
100 "Εναι πονλλί τής έρημος ! 135

Έχάθη νά 'μαι σερνικός!»
'Εδαιμονίστη ό Γιάννακας
και τοΰ 'ρθε σάν παραλοή.
Έστάθη κ' επομόνεψε
105 ΐχια με πό σονρονπωαε 140

χ' ε'δ'άηκε 'ς τή νύφη τον :

— «Δώσε μον, νύφη, τδ σαρμά,
πον εναι ς' τόν κρεμανταλά
καί τόνε τρώει ή σγουιριά,

110 τ' εμεινε άπονύχτερη 145

ή μαγκουφογελάδα μας».

'Εκείνη τδ κατάλαβε
οτι θά πάη για φονικό
και τοΰ 'πε και τον μίλησε ;

-«/ία κάτσε χάμου, αφέντη μον,
καί πάον με τή γυναίκα ζου,
ε'ρχεται και ή Ληγοροΰ,
παίρνομε και τή μάννα μας,
τι ζε σκοτώνονσ' οι - γι -οχτροί
κ' εσένα σάν τό Βέτονλα.
'Εκείνος εκαψώθηκε
και τό σαρμά ξεκρέμασε
κι δξου εξαπετάχτηκε.
'Σ τήν πόρτα οπου 'έβγαινε
χτύπησ ό Γιάννης τδ σαρμά ;

-Άγροίκα, ερημε σαρμά,
νή δ Βέτονλας θά δικαιωθή,
νή θά δίπλωση τ δ οκιοννί!
"Α' δεν ερθον ώς τ' άποταχεά
ρίξετε τό χαλίκι μον
και μένα σάν τό Βέτονλα.»
Κ' εδωσε μία κ' εφνγε.
'Σ τδ δρόμο που εττάαινε,
αγροίκησε ποδοβολή
κ' εγύρισε κ' εκοίταξε,
ήταν ή μαυροννφη τον,
πού τον άγκόλλ' άπδ κοντά.

— "Ε Γιάννη, πού με παρατάς
πού μ' άγκολλά δ Πέτρακας ;
Γιά κάμε πίζου Δημητρον
γιατί θε và δαιμονιστοΰ,
và πάρη δ νοΰ μου τά βοννά
và λέπγι ό κόσμος và γελά.

-Γιά πες μον, Γιάννη, αφέντη μον,
ώς πότε và ζε καρτεροΰ
καί và ζε περιμένω με ;
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— "Ιχιαμε τό λιοβάρημα

α' δεν ερθοΰ κι α δε φανοΰ,
ρίξετε τό χαλίκι μον
150 κ' εμένα οάν τοΰ Βέτονλα. 185

Κ' ετρανηξε του Μπουλα'ρ'ούς.
'Σ τή Ρίζα τοΰ Μπονρόλια
ενα κατοίκ ' ί βέλαξε
άπάν' από τόν άγκρεμό.
155 — «'Έλα κοντά μον, Σατανά, 190

νά κάμωμε μαζί δονλειά,
κι αν είσαι αν, Δημήτρακα,
έλα γιά σνντροφία μου
γιατί πάον τού' Μπουλα'ρ'ούς ».
160 'Στον' Μπουλα'ρ'ούς πού έφτασε 195
'ς τοΰ Πέτρου τού Αιόπουλου
οί πόρτες ήτανε κλειστές.
'Σ τήν πορταδέλλα στάθηκε,
έκατσε κι άκρομάατηκε,
165 τίποτε δεν άγροίκησε. 200

Τό ζεμπερέκι ετραύηξε.
τήν πόρτα δεν τήν άνοιξε.
"Εκατσε κι άποφάαισε,
και 'ζ τήν άργάνη επήδησε,
170 'έκατσε 'ς τήν κοττόκαλη 205

και τό σαρμά του έφτειανε
και τόν άβιζοτάιζε.
Ή πόρτα τότε άνοιξε
μία γυναίκα ε'δ'άηκε,

175 τά βό'δ'α της άχιούριζε 210

κ' ηνρεκε τότε τόν καιρό
κι άνέβη άπάνον 'ζ τό λιακό.
Ζυγώνει 'ς τή μανταλονχιά,
κοιτάζει μέσα, τι νά ίδή,
180 λέπει τ εκάθοτα δ φονεάς 215

με τό παιδί τον κ' 'έπαιζε,

τόν άκουσε κ' εφώναξε :

- φέρτε, γυναίκες, τό χυλό.
Τραυά τόν έρημο σαρμά
κ εκείνος τόν εγέλασε.

-"Α, χάκι αου, βρε Σατανά,
μ' 'έταξες καί μ εγέλασες.
Πίζου τόνε ξανατρανά,
επήρε δ σαρμάς φω'τιά
μέα' άπό τή μανταλονχιά
κ ηύρε τόν Πέτρο 'ς τή καρ'δ'ά.
Έβγήκασι τά λιαρητά.
" Οξου έξεπετάχτηκε
κ' ηύρε τήν πόρτα σφαλιστή
κ' ενα σαρντίδι έδωκε
καί 'ς τήν άργάνη ανέβηκε
μ' αντεσ ό έρημος σαρμάς,
αντεσε δεν εξάντενε.

- Ξάντεοο, έρημε σαρμά,
γιατί ζ' άφίνου κ' επαδά,
τό θέλημα μον τό'καμα.
"Εδωσε μία κ' έφυγε

κ' ε'δ'άηκε τή Νέασα,
πού σνντροφία ειχασι,
μίλησε τοΰ βαρ'δ'άτορα,
κι' ό Αίας αποκρίθηκε :

- Αμποΐος είσαι πού μιλάς
τώρα τή νύχταt τι ζητάς ;

-Εγώ είμαι, ό Γιάννακας,

εσκότωαα τό μπάρπα ζου,
πον ήτα καφός τή μάννα ζον,
τό Πέτρο τό Αιόπονλο.

-Σήκω νά φύγης, Γιάννακα,
νά πάης τά Σκνλλακιάνικα
νά μήνε 'ρθή ή μάννα μου
καί θέει νά με βλαατημά.
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—Σκοτώθη ό κάλλιος τή γενιάς,
235 ακοτώθη δ πρώτος γέροντας,
δ Πέτρος δ Λιόπονλος.

— Και ποίος τον εσκόιωσε
κεΐνον τον παλαιόβόιδακα ;

—Εΐπασι τ ήρθ' ό Βέτονλας
240 τ' ηϋρασι τδ ντουφέκι τον,
κεΐνον τον έρημο σαρμά.
Σηκώθηκε ή γ'ρα'ά Αιακον
και πάει τα Σκυλλακιάνικα
κ' εμίλησε τοϋ Γιώργαρου :
245— I'ιά ελα, Γέργο, và ζε ίδοϋ,
νά ζε ρωτήσου να με πής,
αν εν εντοΰ δ Γιάννακας.

—Ό Γιάννακας εναι έπά,
φεϋγε τή οτράδα ξενοιασ

Σηκώθηκε δ Γιάννακας
κ' ε'δ'άη τά Σκυλλακιάνικα.
Πομόνεψε ή γιρα'ά Αιακον,
220 ήρθε τό γιόμα τό μικρό

και δεν εφάνη δ Γιάννακαζ.
Σηκώθηκε ή γ'ρα'ά Αιακοϋ
βάνει τ δ δρόμο 3ς τά μπροστά
σκούζοντα καί φωνάζοντα :
225 "Ε Γιάννακα, ε Βέτονλα!
θά ζάσε κλαίου ανάκατα!
'Σ τον Κονβαρου, πό πάαινε,
επέρνα ε vas χριιοτιανός,
δ γέρον — Κυ'ρ'ακονλακας.
230—"Ε μπάρπα Κν'ρ'ακονλακα,
τίποτα và μην άκουσες
άπό τον' Πάνου Μπονλα'ρ'ούς ;
Τί εναι πον ονρλιάζονται ;

3. Ή ύπόθεσις τοΰ μοιρολογίου.

Μεταξύ τών οικογενειών Λιακάκου έξ Άλύκων καί Λιοπούλου (κλάδου τής
ο'ικογ. Μαντουβαλαίων) έκ Πάνω Μπουλαριών ύπήρχεν έχθρα, διότι κατά τινα συμ-
πλοκήν εις θέσιν Γιάλια, κειμένην μεταξύ τών δύο χωρίων παρά τήν θάλασσαν, ό
Πέτρος Λιόπουλος έφόνευσε τόν Λιακάκον Δημήτριον, τόν έπί καλού μεν ο ν Βέτουλα ν.

Ή Ληγοροΰ, άδελφή τοΰ φονευθέντος, γνωστή και μέ τό έπώνυμον Μπε'ί-
καινα, εΐχεν υπανδρευθή εις τό χωρίον Κίττα, βορείως τών Μπουλαριών. Αύτη, μετα-
βαίνουσα τήν 14 Σ)βρίου εις "Αλυκα δια νά έπισκεφθή τους οικείους της καί διερ-
χόμενη διά τοΰ χωρίου "Ανω Μπουλαριοί, συνηντήθη μέ τόν φονέα τοΰ άδελφοΰ
της. Έπηκολούθησεν ή γνωστή έν τφ μοιρολογίω συζήτησις τήν οποίαν ή Ληγοροΰ,
φθάσασα εις "Αλυκα, άνεκοίνωσεν εις τόν άδελφόν της τόν Γιάννακαν.

Οΰτος έξοργισθείς καί παρακινηθείς έκ τών λόγων τής αδελφής του μετέβη
κατά τήν νύκτα είς τους Μπουλαριούς, είσήλθεν εις τήν αυλήν τοΰ Λιοπούλου καί,
αποτυχών εις τήν προσπάθειάν του νά άνοιξη τό παράθυρον, ώθησε βιαίως τήν
θύραν καί έφόνευσε τόν Λιόπουλον. Μετά ταΰτα τρέχων έφθασεν εις Νέασαν, μι-
κρόν συνοικισμόν παρά τό χωρίον 'Οχιά, καί κατηυθύνθη εις τήν οίκίαν τοΰ
επ' άδελφή γαμβρού τοϋ υπ' αυτοϋ φονευθέντος Λιοπούλου, διότι μεταξύ των
ύπήρχεν ό δεσμός τής «συντροφιάς^.
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Ή σύζυγος τοΰ φιλοξενούντος καί αδελφή τοΰ φονευθέντος, μή γνωρίζουσα
τά διατρέξαντα, παρεσκεύασεν ώς φαγητόν είς τόν Γιάννακα κουταλίδες (είδος τηγα-
νιτού άρτου). 'Ακολούθως ό σύζυγος της προέτρεψε τόν Γιάννακα νά μεταβη εΐς τό
χωρίον Κίττα εις τόν συγγενή τοΰ Γιάννακα Πεώργιον Σκυλλακάκην καί νά παρα-
μείνη εΐς τόν πύργον του.

Οί συγγενείς τού φονευθέντος Λιοπούλου έξήλθον έν τφ μεταξύ ένοπλοι, έπυ-
ροβόλουν καί καθ' όλην τήν νύκτα άνδρες καί γυναίκες έτέθησαν εις άναζήτησιν
καί καταδίωξιν τοΰ φονέως.

Τήν επομένην διεδόθη ότι έφονεύθη δ Πέτρος Λιόπουλος.

Νέος έκ Κίττας όστις είχε μεταβή εις τήν κηδείαν τού φονευθέντος επέστρεψε
καί συνήντησε τόν Γιάννακα εις τόν πύργον τοΰ Σκυλλακάκη, λέγεται δέ ότι τοΰ
είπε: Με γειά σου το πράτιγο (δηλ. συγχαρητήρια διά τήν έπιτυχίαν σου) καί ότι δ
φονεύς απήντησε: Με γειά μου, μέ χαρά μου (δηλ. τά δέχομαι εύχαρίστως, είμαι
πλήρως ικανοποιημένος διά τήν έπιτυχίαν μου). "Επρεπεν όμως δ Γιάννακας νά
έπιστρέψη εις "Αλυκα, αλλ' αί διαβάσεις όλαι έφυλάσσοντο ύπό τών έχθρών του.
Διά τοΰτο τόν συνώδευσε κατά τήν νύκτα δ Γεώργιος Σκυλ,λακάκης μετά τών συγ-
γενών του. Καθ' όδόν καί πλησίον τών Μπουλαριών, επειδή ήκουσαν θόρυβον, καί
ύπέθεσαν παρουσίαν τών έχθρών, οί συνοδοί έπέστρεψαν εις Κίτταν. Ό Γιάννακας
ήρνήθη νά τούς άκολουθήση καί άπεφάσισε μόνος νά μεταβή εις "Αλυκα. Υπολο-
γίζων ότι οί εχθροί του δέν ήδύνατο νά φαντασθούν ότι αύτός θά έτόλμα νά διέλθη
έμπροσθεν τών οικιών των καί ώς έκ τούτου θά έφύλασσον τάς άλλας διαβάσεις,
έτόλμησε καί έβάδισε τόν δρόμον προ τών εχθρικών οικιών.

Έν τφ μεταξύ δ Πέτρος, δ άδελφός τοΰ Γιάννακα, μετά τών συγγενών των
ειχον έξέλθει έξ 'Αλυκών πρός τήν θέσιν Πραστά καί άνέμενον τήν άφιξιν αύτοΰ
μέ σκοπόν νά τόν υπερασπίσουν άπό τυχόν έχθρικήν καταδίωξιν.

Έκ τοΰ γεγονότος τούτου ή μεταξύ τών οικογενειών έχθρα έγένετο μεγαλύ-
τερα. 'Αμοιβαίως επί χρονικόν διάστημα έπεχειροΰντο ένέδραι, χωσίαι. Τέλος, τή
μεσολαβήσει άλλων οικογενειών έ'γινεν αγάπη (συμβιβασμός) καί έλαβε χώραν ή
τελετή τοΰ ψυχικού, δηλαδή ή θεία λειτουργία τής λήθης τοΰ κακού" έσχηματίσθη ή
λιτανεία τών μεταμεληθέντων έκ βάθους ψυχής καί καρδίας άνθρώπων, ή δποία
έβάδισε πρός τήν οίκίαν τοΰ {>ύματος τήν πορείαν τή? συγγνώμης καί τοΰ εξιλασμού.

Ό Γιάννακας συντετριμμένος καί συνοδευόμενος άπό τούς συγγενείς του με-
τέβη εΐς τήν οΐκίαν τού φονευθέντος διά νά προσκύνηση τήν χήραν αύτοΰ. Ένφ
έπλησίαζον εις τήν θύραν, εΐς έκ τών συγγενών τής χήρας ειπε: στρώσε νύφη τή
βελέντζα καί εκείνη ήρώτησεν: άμποιο μεγάλονε ϋά δεχτού ; Ό Γιάννακας μέ πάλ-
λουσαν καρδίαν εγονάτισε καί ήσπάσθη τό χέρι τής χήρας. "Οταν δέ έκείνη τόν
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ενηγκαλίσθη, τόν έφίλησε καί τόν εσκέπασε μέ εν φόρεμα—ση μείον ότι γίνεται
μέλος τής οικογενείας καί λαμβάνει τήν θέσιν τού φονευθέντος —αυτός τής λέγει τό
εξής περίφημον δίστιχον:

Τό φίδι που ζ' εδάγκασε, εδάγκαοε κ ' εμένα
κι δσο φαρμάκι ζ' εχιονοε, τό'χιονσε καί σ' εμένα
(δηλ. ό κακός δαίμων έπροξένησε καί είς τους δύο μας τό afoo κακόν).

"Εκτοτε έγιναν ψυχαδερφοί, ή δε ψνχαδερφοαύνη μεταξύ τών δύι
νειών διατηρείται καί εκτιμάται παρ' αυτών μέχρι σήμερον. Γενικώτερον ό δεσμός
αυτός μεταξύ τών οικογενειών θεωρείται ιερός, ώστε είναι καί κώλυμα γάμου
μεταξύ τών άτόμων τά όποια συνδέονται διά ψνχαδερφοαννης.

Ό Γιάννακας μετά ταΰτα μετέβη εις τάς 'Αθήνας, όπου, τη συστάσει τής εκ
Πύργου τής Μάνης οικογενείας Σέκερη, προσελήφθη εις τήν σωματοφυλακήν τής
Δουκίσσης τής Πλακεντίας κατά τό 1840. Οΰτος κάποτε δυσαρεστηθείς έπέστρεψεν
εις τήν Μάνην. Ή Δούκισσα όμως έκτιμώσα τήν άνδρείαν καί τήν άφοσίωσίν του
κατώρθωσε νά τόν πείση νά έπιστρέψη εις τήν Πεντέλην. 'Εκείθεν δέ κατά δια-
στήματα, κατήρχετο εις 'Αθήνας πρός έπίσκεψιν τοΰ υίοΰ του Παναγιώτου καί τοΰ
έγγόνου του 'Ιωάννου πρός τόν όποιον πολλάκις διηγεϊτο περί τοΰ φόνου.

'Επιστρέφων κάποτε εΐς τήν Πεντέλην ΰπεχρεώθη έ'νεκα κακοκαιρίας νά στα-
ματήση εις χάνι (πανδοχεΐον) παρά τό Ψυχικόν όπου ήσαν Μανιάται χωροφύλακες
καί έπινον κρασί. Ούτοι, χωρίς νά γνωρίζουν τόν γέροντα, τόν προσεκάλεσαν εις
τήν συντροφιάν των. Μετ' ολίγον ήρχισαν, κατά τήν συνήθειαν των, νά μοιρολο-
γούν, δηλαδή αντί <|σμάτων νά επαναλαμβάνουν μανιάτικα μοιρολόγια. Μεταξύ
τών άλλων ήρχισαν νά λέγουν καί τό μοιρολόι τή Αηγοροϋς. Ό γέραιν παρηκο-
λούθει σύννους τήν άπαγγελίαν, έ'ζη τήν στιγμήν έκείνην τάς πλέον δραματικάς
ήμέρας τής νεότητός του, μη δυνηθείς δέ νά άποκρύψη τήν συγχίνησίν του ήρχισε
và δακρύη. Οί χωροφύλακες άντιληφθέντες τοΰτο ήρώτων έπιμόνως τόν γέροντα
περί τής αιτίας τών δακρύων του. Οΰτος κατ' άρχάς ήρνεΐτο, άλλ' ύπείκων είς τάς
απαιτήσεις των άπεκάλυψεν ότι αυτός ήτο ό Γιάννακας καί διηγήθη εις τού-
τους τά κατά τόν φόνον. 'Απέθανεν εις ήλικίαν 93 ετών, τφ 1893, κατ' άνακοίνω-
σιν τοΰ κατ' ευθείαν έγγόνου του κ. 'Ιωάννου Λιακάκου, όστις διατηρεί καί τήν
φωτογραφίαν τοΰ Γιάννακα, εις ην παρίσταται οΰτος ώς γέρων μέ γενειάδα καί
σπινθηροβόλους οφθαλμούς.

4. Χρονολογία τοϋ γεγονότος.

Δεν ήδυνήθην và εξακριβώσω τό έτος καθ' ο έγένετο τό συμβάν, διότι τήν
ακριβή χρονολογίαν ουδ' αυτός ό κ. Ίω. Λιακάκος ένθυμεΐται. Μετά πιθανότητος

4
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δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τούτο μεταξύ τών έτών 1828 -1836, το μέν έκ τού ανα-
φερομένου είς τό μοιρολόγι Γεωργίου Σκυλλακάκη, όστις, ώς ελέχθη, ειχεν έν Κίττα
ϊσχυρόν πύργον1), τό δέ έκ τού ότι ό υιός τού φονευθέντος Λιοπούλου, τόν όποιον
οΰτος έκράτει είς τάς άγκάλας του κατά τήν στιγμήν τοΰ φόνου, απέθανε τφ 1903
εις ήλικίαν 75 - 78 ετών- κατ' άκολουθίαν ό Γιάννακας, ότε διέπραξε τόν φόνον,
θά ήτο περίπου 25 - 30 έτών.

Ώς ημερομηνία τού φόνου αναφέρεται ή 14 Σεπτεμβρίου. Ό Γιάννακας γέ-
ρων ήδη συχνά παρήγγελλεν εις τά μέλη τής οικογενείας του νά μή έργάζωνται
κατά τήν ήμέραν έκείνην, νά τιμούν καί σέβωνται αυτήν ιδιαιτέρως, άφ' ενός μέν
διότι διέφυγε τόν κίνδυνον, άφ' ετέρου δέ διότι ούτω έζήτει τρόπον τινά έξιλέωσιν
εαυτοΰ διά τήν πράξιν του ταύτην, διά τήν οποίαν ήσθάνετο μεταμέλειαν.

Λέγεται έπίσης ότι ή σύζυγος τοΰ φονευθέντος κατά τήν ήμέραν έκείνην ήτο
άκρως άνήσυχος, διότι, ένφ έκυνήγα ορτύκια διά τής άπόχης —ό Σεπτέμβριος είναι
ό μήν τοΰ κυνηγίου τών ορτυκιών —καί συνέλαβεν έν, τοΰτο διέφυγεν έκ τής χειρός
της, γεγονός όπερ έξέλαβεν ώς κακόν οιωνόν. Κατ' άλλην παράδοσιν, αύτη είδε τό
γεγονός τοΰτο τού κυνηγίου εΐς τόν ύπνον της καί διά τής διακρινούσης τήν Μα-
νιάτισσαν ικανότητος νά έρμηνεύη τά όνειρα έθεώρησεν ώς προφητικόν κακού τό
όνειρον, διότι τό ορτύκι σημαίνει λακτάραν καί τρόμον.

5. Εκδόσεις τοΰ μοιρολογίου.

Α. Ν. Γ. Πολίτου, "Δσματα δημοτικά Μάνης, Πανδώρα 16(1866), φύλλ. 384,
σ. 539 [στίχοι 45].

Β. Ν. Γ. Πολίτου, "Ασματα δημοτικά Μάνης, Αντόϋι 18 (1868), σ. 438-440
[στίχοι 161].

Γ. Α. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, Strassburg

1910, σ. 276-278 [στίχοι 55].
Δ. Κ. Παααγιάννη, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, 'Αθήναι 1928, α.
88-89 [άριθμ. 147 στίχοι 46 καί αριθμ. 48 στίχοι 30].

1 Τούτου σώζονται σήμερον μόνον τά θεμέλια, τά όποια δυστυχώς κατεστράφησαν πρό
μηνός κατά τό ήμισυ, 'ίνα μή καλύπτουν τήν θέαν παρακειμένου καφενείου. Τόν πύργον τούτον,
ήρνήθη νά κρημνίση ό Γ. Σκυλλακάκης οτε έπεσκέφθη τφ 1836 τήν Μάνην ό βαυαρός ταγμα-
τάρχης Φέδερ μέ σκοπόν νά έπιβάλη είρήνευσιν είς τόν τόπον. Ό Σκυλλακάκης μάλιστα ήλθεν
είς ένοπλον ρήξιν πρός τόν Φέδερ, συνελήφθη όμως ύπ' αύτοΰ κατόπιν σκληράς μάχης καί
ένφ ώδηγεΐτο είς Τρίπολιν έδραπέτευσεν, έ'κτοτε δέ έξηφανίσθη. Διά τό γεγονός τοΰτο ύπάρ-
χουν πολλά μοιρολόγια. "Εν έκ τούτων έδημοσίευσε καί ό Ν. Πολίτης είς τήν Χρυσαλλίδα 3
(1865) σ. 656. "Αλλα έδημοσιεύθησαν άλλαχοΰ, εχομεν δέ καί ημείς συλλέξει αρκετά.
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Ε. Β. Πετρούνια, Μανιάτικα μοιρολόγια. Σειρά Α'. 'Αθήνα 1934, σ. 37-40
[στίχοι 179],

Τ. Γ. ΟΙχονομάκου, Μανιάτικα μοιρολόγια. Τής Ληγορούς, Λαογρ. 11 (1934)

σ. 248-249 [στίχοι 25].
Ζ. "Αγ. Θέρου, Τά τραγούδια τών Ελλήνων, τόμ. 2, 1952, σ. 199-200 [στί-
χοι 33].

Η. Κ. Νταϊφά, Τό Μανιάτικο μοιρολόι, Νέα'Εστία 57 (1955), σ. 302-309 [στί-
χοι 146].

Έκ τών ανεκδότων συλλογών τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας
σημειώνω μόνον δύο παραλλαγάς.

Θ. ΧΛΑ [Χειρόγραφον Λαογραφ. Αρχείου], αριθμ. 790, σ. 14-16, στίχοι 71

[Συλλογή Δ. Γιαννουκάκη].
I. ΧΛΑ, άρ. 1485 σ. 20-22, στίχοι 66 [Στ. Τζονμελέα, έξ αποστολής τω 1911,
άπό 2εχώρι Καρδαμύλης υπό τής διδασκαλίσσης Μπαρελέα].
Έλαβον έτι υπ' όψιν καί τρεις άκόμη έκ τών παραλλαγών τής ημετέρας άνεκ-
δότου συλλογής τάς εξής:

ΙΑ. Καθ'ύπαγόρευσιν τής Νικολους Σαμπατονλάκον, ετών 70 (1935) έκ τοΰ χωρίου
'Οχιά, στίχοι 187.

IB. Καθ'ύπαγόρευσιν Διαμάντως Σ. Σαφράνη, ετών 60(1946) έκ Κίττας, στίχοι 82.
ΙΓ. Καθ'ύπαγόρευσιν Δρακονλονς Κεκάκον ετών 70 (1937) έκ Κίττας, στίχοι 83.

Σημειωτέον ότι τό μοιρολόγι τοΰτο είναι καί σήμερον γνωστότατον εις τήν
Μέσα Μάνην καί δύναται τις νά καταγράψη πολλάς παραλλαγάς αυτού.

6. Παρατηρήσεις.

Στ. 1-4. -Εις τάς παραλλαγάς Γ, Δ 148, Ε, ΣΤ, Η καί I τό μοιρολόγι
αρχίζει μέ στίχους έκ τών οποίων φαίνεται ότι τό έν αυτφ γεγονός συνέβη κατά
τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα: Μια σκόλη τσαΙ μια Τσνριατσή \τσαι μια Δευτέρα τή Λαμ-
πρής (Γ). Μια σκόλη καϊ μια Κυριακή | και τήν ημέρα τής Λαμπρής (Δ 148). "Ενα
Σαββάτο άπό βράδυ | δπ εξημέρωνε Λαμπρή (Ε). Μια σκόλη και μια Κυριακή | και
μα Λαμπρή τ' άποταχυ (ΣΤ, I).

Κατόπιν τών άνωτέρω επόμενον είναι νά άκολουθοΰν οι στίχοι: Βάνει κονλ-
higia ατήν ποδιά | κόκκιν' άβγά στή ζουναριά (Β, Γ, Δ 148, Ε, ΣΤ, Η, I) ή εφτειανε
ιΐς τνρόπιττες | τις εψηνε, δεν ψήνουνται | παρά κομμάτια γίνουνται (ΣΤ στ. 4-7),
διότι κατά τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα (ώς καί κατά τάς άλλας έπισήμους ημέρας) οί
ίίενθοΰντες δεν παρασκευάζουν τίποτε, άλλα δέχονται τους συγγενείς και φίλους
Των, οί όποιοι προσκομίζουν διάφορα εορταστικά παρασκευάσματα. Ή γυναίκα
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ετοιμάζει τά τής Λαμπρής εις τήν οίκίαν τού συζύγου της προκειμένου νά έπισκεφθη
τήν πενθούσαν πατρικήν της οίκογένειαν.

Ό Ν. Πολίτης εκδίδων διά δευτέραν φοράν τό μοιρολόγι (Β) τους στίχ. 3-4:
Βάνει κονλλούρια στην ποδιά | κόκκιν αβγά στη ζονναριά κλείει εντός αγκυλών καί
σημειώνει ότι «έλήφθησαν έξ άλλου άσματος τήν αυτήν ΰπόθεσιν έχοντος». "Αλλως
τε εις τάς υπ' αυτού δύο εκδόσεις δέν αναφέρεται ή λέξις Λαμπρή-

Ή παρατήρησις αύτη τού Ν. Πολίτου είναι ορθή. Έξ άλλου επίσης ςίσματος
(πιθανώς τής Φαρμακεύτρας) έχουν ληφθή οι στίχ. 4-7 τής παραλλαγής ΣΤ.

Τό γεγονός, ώς εΐπομεν, συνέβη τήν 14 Σεπτεμβρίου, επομένως οί ανωτέρω
στίχοι δέν ανήκουν είς τό μοιρολόγι, αλλά παρελήφθησαν έξ άλλων μοιρολογιών
υπό τών εκάστοτε έπαναλαμβανόντων αυτό. Ή πραγματική ημερομηνία ώς δευτε-
ρεύον στοιχείον διά τής παρόδου τού χρόνου έχει πλέον λησμονηθή.

Ε'ις άλλας παραλλαγάς (Α, Γ, Δ 148, ΣΤ, Ζ, Η, I, IB) τό μοιρολόγι άρχεται
διά τών στίχων: Μια σκόλη καϊ μιά Κυριακή | ή ενίοτε (Ζ, ΙΑ) προστίθεται και ό στί-
χος: και μιά δεσποτική γιορτή. Οί στίχοι ούτοι είναι τυπικοί πολλών παλαιών μοιρο-
λογιών, έχόντων ώς θέμα παρομοίαν ΰπόθεσιν. "Εχει λησμονηθή ή αρχή των καί
ή χρήσις τυπικών πλέον στίχων διευκολύνει τούς άφηγουμένους ή επαναλαμβάνον-
τας αυτά έμμέτρως. Ή ΙΓ άρχεται διά τών στίχων: Μία Δευτέρα το πρωϊ | σηκώ-
θηκε ή Ληγορον, φόρτωσε τό μουλάρι της | νά πάη 'ς τοΰν άλλωνοϋνε της. Είναι ή
μόνη παραλλαγή ή οποία δέν άναφέρει εορτήν.

Στ- 3. —Στονν άλλωνοϋνε της. Αί παραλλ. Α, Β, Γ, Δ 148, ΣΤ, έχουν: στονν
άνθρωπώνε τονς (ουχί ορθώς ή Ζ έχει στον άν&ρωπόνε της), ή I έχει στονν εδι-
κού ν ε της- Δι' όλων αυτών εννοείται ή πατρική οικογένεια τής ΰπάνδρου γυναικός.
Ή γυναίκα χρησιμοποιεί τάς λέξεις: οί - γι - άλλοι μον (δηλ. οί γονείς, οί άδελφοί
καί αί άγαμοι άδελφαί μου) ή πάον 'ς τονς άλλον μου (δηλ. εις τήν πατρικήν μου
οίκογένειαν). Ή Δ 147 ουχί ορθώς άναγράφει: νά πάχ\ ατή μαννογενεά. Ή Δηγο-
ρού είχεν ΰπανδρευθή εις τήν Κίτταν καί μετέβαινεν είς "Αλυκα εΐς τήν πατρικήν
της οίκογένειαν καί όχι εις τήν οίκογένειαν τής μητρός της. "Αλλως τε ή μαννο-
γενιά ουδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν ΰπόθεσιν, οΰδέ λαμβάνει θέσιν εΐς παρόμοια γεγο-
νότα. Ή έκδίκησις είναι έργον τής πατρικής γενιάς.

Στ. 6. —Τού Μπονλα'ρ'ούς : άντί τούς· ή αποβολή τοΰ ς τοΰ άρθρου δι' άνο-
μοίωσιν φαινόμενον κρατούν εις τό ιδίωμα τής Μέσα Μάνης- Πρόκειται διά τό
χωρίον Άνω Μπουλαριοί, τό κείμενον μεταξύ Κίττας καί Άλύκων. Διά τόν κατ'
έπένθεσιν τύπον Μπονλα'ρ'ονς βλ. Δ. Β. Βαγιακάκου, Συνίζησις καί Ιπένθεσις έν
τω γλωσσικώ ίδιώματι τής Μέσα Μάνης, Λεξικ. Δελτίον τής Άκαδ. Αθηνών, 6
(1953/4), σ. 89-206. Περί τοΰ έιύμου τής λέξεως έκ τοΰ εμβολάριος βλ. D. Geor-
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gakas Beiträge zur Deutung als slavisch erklärten Ortsnamen, Byz. Zeit.
XLI (1941), σ. 369.

Στ 7.— Τά Σπηλιω'τ'άνικα. Συνοικία τών άνω Μπουλαριών δι' ης διήρχετο
ή οδός Κίττας - Άλύκων καί είς ην παλαιότερον κατιόκουν οί Σπηλιωτιάνοι (ο'ικογ.
Σπηλιώτη καί σήμερον εΐς Καλάμας). Τότε κατοόχουν έκεΐ οί εχθροί τής Ληγορούς
οίΛιόπουλοι. Ή Ληγορού ήδύνατο νά κινήται ελευθέρως, διότι αί γυναίκες είς πε-
ρίπτωσιν έχθρας μεταξύ οικογενειών έτύγχανον απολύτου σεβασμού. Φόνος καί
κακοποίησις αυτών εθεωρείτο δειλία καί ατιμία.

Στ. 9· — "Οντες άμπόλνκε δ παππάς. ΤΗτο ή ώρα τής 14 Σεπτεμβρίου, καθ'ην
εΐχεν απολύσει ή έκκλησία. Ουχί ορθώς ή Ζ στίχ. 9 γράφει: στ' άμπύλημα τής εκ-
κλησιάς καί ερμηνεύει ό έκδοτης αμπύλημα = πύλη, είσοδος. Τό ορθόν θά ήτο: στο
άμπόλυμα, δηλαδή εΐς τό σχόλασμα, τήν ώραν όπου έτελείωσεν ή λειτουργία.

Στ. 10. — Ροϋγα (βενετική ruga). Τό μέρος τού χωρίου όπου συγκεντρώ-
νονται οί χωρικοί κατά τάς ώρας τής σχολής τα)ν. Ρούγα υπάρχει εΐς κάθε γειτο-
νιάν (Κάνομε ροϋγα, πάμε-καιγόμαστε 'ς τή ρούγα· ρ. ρουγιάζον, κάνω ροϋγα).

Στ. 11. —Και τά χαρτία παίζασι. Ή ΙΑ στ. 13-14 και 64-65 έχει: Τονς
ηνρε καϊ εκάΰοντα j στον ήλιο καϊ ελιάζοντα. "Αλλαι, ώς ή ΙΓ στ. 7, αναφέρουν μό-
νον τον στίχον : χάμου 'ς τή ροϋγα κάθοντα.

Στ. 12-13. — Ή Ληγορού πνίγει τόν πόνον καί τό μίσος της καί χαιρετίζει
τους καθήμενους. Δύο παραλλαγαί έκ τής ανεκδότου συλλογής μου, ή IB στ. 7-14
αναφέρουν ότι ή Ληγορού δέν έχαιρέτισεν : "0)μι στή ροϋγα κά&οντα | καϊ δεν τονς
(χαιρέτισε \ κι άπάνον ξεσηκώθηκε \ δ Πέτρος δ Λιόπουλος | και τήν εκαλαδέχτη-
κε.·| —Μωρή, καλώς τή Ληγορού, | Μωρή, τί εν ή πίκρα ζου | και δε μας έχαι-
(ρέτισες; Καί ή άλλη, ΙΓ στ. 8, 12, 40: Πέρασε δέν εμίλησε καί τότε ό Λιόπουλος
τήν έρωτα : Γιατί περνάς καϊ δέ μιλάς ; Ή συμπεριφορά αυτή τής Ληγορούς δύνα-
ται κάλλιστα νά δικαιολογηθή έ'νεκα τοΰ μίσους πρός τόν φονέα τοΰ αδελφού της-

Στ. 14. —Μόν' ό φονιάς τον Βέτουλα. Ή Ζ στ. 12 έσφαλμένως γράφει: μονέ
wv Βέτουλα ό γιός. Βέτουλας ήτο ό φονευθείς έξ Άλύκων αδελφός τής Ληγοροΰς,
όστις ήτο άτεκνος, καθ' ό νυμφευμένος προ τεσσαράκοντα ημερών, καί όχι δ φo-
νεύς αΰτοΰ έκ Μπουλαριών, όστις έχαιρέτησε τήν Ληγοροΰν. "Ισως ενταύθα πρόκει-
ται διά τόν στ. 7 τής Α : Κανένας δέν τής μίλησε | παρά δ Σκυλλο - Βέτουλας, δηλ.
πρόκειται περί παρωνυμίου υβριστικού τοΰ φονέως ή τοΰ πατρός του, δπότε δ στ.
τής παραλλ. Ζ θά ήτο: Μονέ τον Βάβουλα δ γιός. Επίσης έσφαλμένως γράφεται
Δ148 στ. 12: δ Πέτρος δ Λεόπουλος αντί Λιόπουλος. 'Επικρατεί πλήρης σύγχυσις.

Στ. 18.-Καλώς τή Ληγορον. Αί Δ 147 στ. 8, 28 καί Δ 148 στ, 13 εσφαλ-
μένως γράφουν ; καλό στή Ληγορον,
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Στ. 20. —αν πάγ\ς τ' "Αλυκα. Έπί κινήσεως σημαντικών ρημάτων ή πρός τό-
πον κίνησις εκφέρεται άνευ προθέσεως, οίον: ηάον τή χώρα, πάον το Λιμένα, κλπ.

Στ. 20 - 25. — 'Αναληθή είναι και τά παρατιθέμενα σχόλια είς τους στ. 20- 23
τής Β, ότι δηλ. «ό Λιόπουλος κατήγετο εκ τής αυτής οικογενείας, έξ ής' καί ό σύζυ-
γος τής Ληγοροϋς Βέτουλας. Άλλα φονεύσας τούτον ήλθεν είς ρήξιν μετά τών
πλησιεστέρων συγγενών αυτού, θελόντων νά τόν έκδικηθώσι». Σημειώνει δέ ό εκ-
δότης καί τους στίχους: và πής τών άϋρωπώνε μας | νά μάςε κάμουσι καλά | τζαι
μεΐς τους τον πλερώνομε | τζεινον τον ψουροβέτουλα. Ή ΙΓ στ. 16 έχει επίσης τόν
στίχον: κείνο τό ψουροβέτουλο, δηλ. τό ψουροκάτσικο Γίνεται σύγχυσις πλήρης
τών γεγονότων, διότι ό Βέτουλας ήτο άδελφός καί όχι σύζυγος τής Ληγορούς, ό δέ
έκ Μπουλαριών φονεύς Λιόπουλος δέν ειχε καμμίαν σχέσιν μέ τόν έκ Κίττας σύζυ-
γον τής Ληγοροϋς.

Στ. 21. —Τοΰν άλλωνοννε ζου: Ζου = σου. Ή προφορά τού σ ώς ζ είναι χαρα-
κτηριστικών γνώρισμα τοϋ ιδιώματος τής Μέσα Μάνης. (Βλ. Δ. Β. Βαγιακάκου,
'Αρχαία καί μεσαιωνικά τοπωνύμια έκ Μάνης, 'Ελληνικά 15(1957), σ. 204 [τιμη-
τικός τόμος Σ. Κουγέα]).

Στ. 22. —Τοϋ Γιάννακα ξεχωριστά. Ή κατάληξις — ακας είναι μεγεθ., προτείνει
δέ ιδιαιτέρως δια τόν Γιάννακα, διότι οΰτος ήτο ό αμέσως ένδιαφερόμενος ώς αδελ-
φός τοϋ φονευθέντος καί ό δυνάμενος νά ζητήση έκδίκησιν. Δέν είναι ορθή ή ΰπό-
θεσις τοϋ Κ. Νταϊφά, ένθ' άν., σ. 306, καθ' ην ό Γιάννακας μπορεί νά ήτο καί
πρωτεξάδελφος. Δέν αποκλείεται ή φράσις αύτη νά έπλάσθη καί άπό τήν Ληγοροϋν
δια νά πλήξη τήν φιλοτιμίαν καί έξαψη τό μίσος τοϋ αδελφού της Γιάννακα. Ή
Ληγοροΰ είναι ή Ήλεκτρα, είναι τό κύριον πρόσωπον τοΰ δράματος.

Στ. 23. —νά κάμωμε καλά. Νά συμβιβασθώμεν, φιλιωθώμεν καί κατά τήν
τοπικήν έκφρασιν : νά κάμωμε αγάπη. Ή ΣΤ στ. 21 γράφει: πες ν à μας κάνουν
ψυχικό, δηλ. νά μάς συγχωρήσουν τόν φόνον.

Στ. 25. — Παλαιοβέτουλα. Ούτως αποκαλεί τόν φονευθέντα Λιακάκον άδελ-
φόν τής Ληγοροϋς, όστις ήτο γνωστός μέ τό παρωνύμιον Βέτουλας, διότι ειχε τήν
ευχέρειαν νά βαδίζη έπί άνοΐμάλου εδάφους ώς τό βετούλι (μονοετές έρίφιον)·
δηλ. ήτο λίαν ευκίνητος. Ό εκδότης τής Ε σχολιάζων τήν λ. (σελ. 38 σημ. 1), παρα-
τηρεί ότι έκαλεϊτο οϋιω διότι «τό γέλιο του έμοιαζε μέ τό βέλασμα τοΰ βετουλιοΰ»
Ή λ. έχουσα πλέον τήν σημασίαν τοΰ κατσικιοΰ θεωρείται ώς υβριστική καί δια
τοΰτο άποτιμά αυτόν δια μηδαμινοΰ χρηματικοΰ ποσοϋ προκειμένου νά δεχθούν
συμβιβασμόν. Είναι τοΰτο ειρωνεία καί σαρκασμός πρός τήν Ληγοροϋν. Εσφαλ-
μένως ή Ζ στ. 18 λέγει: 'Εμείς τόνε πλερώνουμε | κείνο τόν Παλιό Μιχελή, διότι
ΤΟ ό'νομα τοΰ φονευθέντος ήτο Δημήτριος.
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Στ. 26 — γρόχια γρόσα' δια τήν τοιαύτην διάθεσιν τού σ προ τού ήμιφώνου
συνιζανομένης συλλαβής βλ. Δ. Β. Βαγιακάκου, Συνίζησις καί έπένθεσις... ένθ'
άν., σ. 116-118, καί έν 'Αθηνά 59 (1945), σ. 57-58. Εις τήν Δ. 147 στ. 14 φέρε-
ται: σας δίνουμε ενα τάλλαρο.

Στ. 29.—'Αρμαλακιά. Είναι τό θαλάσσιον ύδωρ τό όποιον τοποθετούν εις
τεχνητάς επί βράχων άλυκάς (γούρνας) δια τήν παρασκευήν άλατος. Τάς άλυκάς
ταύτας έφύλασσον τό μέν διά τήν μετακίνησιν τού ύδατος άπό γούρνας εις γούρναν,
έως ότου τοΰτο πήξη, τό δέ διά τήν συλλογήν τοΰ παρασκευαζομένου άλατος. Τό
νόημα τοΰτο έχουν καί οί δύο επόμενοι στίχοι 31-32: Βεργάτη τδν εβάλαμε\'ς τί
αγονρνες τοΰ Μονοδε'ντρ'ον [ Βεργάτης· δ άγροφύλαξ, Γιάλια καί Μονοδένδρι είναι
τοπωνύμια παρά τήν θάλασσαν). Διά τοΰτο χρησιμοποιεί καί τήν λ. χαμπηλά (χα-
μηλά) έν σχέσει πρός τους Μπουλαριούς, οΐτινες, ώς μεσόγειοι καί παρά τούς πρό-
ποδας τοΰ βουνού κείμενοι, ήσαν ύψηλότερον. Ουχι ορθώς ερμηνεύεται (Β σχόλιον
στίχ. 28) «τήν παραθαλασσίαν, είρωνικώς διότι πλησίον τής θαλάσσης έφονεύθη ό
σΰζυγός της». 'Επαναλαμβάνεται ένταΰθα τό σφάλμα ότι ό Βέτουλας ήτο σύζυγος
τής Ληγορούς.

Στ. 35.—"Ο,τι Dé.oi ό,τι θελήσουν.

Στ. 20-36. — 'Ο φονεύς προτείνει εις τήν άδελφήν τοΰ φονευθέντος νά μετα-
βίβαση εις τήν οίκογένειαν τοΰ πατρός της τήν πρόθεσίν του νά συμβιβασθούν
καί νά τούς πληρώσουν τόν φονευθέντα άντί μηδαμινής τιμής τών 6-9 γροσίων,
άλλως αδιαφορεί διά τό τί θά πράξουν.'Εκφράζεται δηλ. περιφρονητικώς καί πρός
τον νεκρόν καί πρός τόν ζώντα άδελφόν καί τούς λοιπούς συγγενείς του.

Τίθεται όμως τό έρώτημα: Ύπήρχεν εις τήν Μέσα Μάνην ή συνήθεια τής
εξαγοράς τοΰ φόνου διά χρημάτων;

Ή συνήίίεια τοϋ νά διαλλάσσωνται αί έχθρικαί οικογένειαι, καταβαλλομένης
ποσότητος τίνος χρημάτων παρά τοΰ φονέως είς τούς γονείς ή εις τούς έξ αίματος
πυγγενεΐς τοΰ φονευθέντος, συναντάται ήδη είς τόν "Ομηρον Ίλ. I, 632 - 636 καί Ο,
448-500. Πρβ. καί Ν. Πολίτην, ένθ' άν., Πανδώρα 18 (1868), σ. 439.

Διά τό έθιμον τοΰτο έν Μάνη, βλ. 'Εγκύκλιον (15 Δεκεμβρίου 1830) τής έπί
τής Δικαιοσύνης Γραμματείας τής Καποδιστριακής εποχής πρός τούς προέδρους
τών κατά τήν Σπάρτην δικαστηρίων, έν 'Επετηρ. 'Αρχείου Ίστορ. Έλλην. Δικαίου
5(1954), σ. 118-122. Έκτενέστερον ήσχολήθησαν οί G. Maurer, Das grie-
chishe Volk, Heidelberg, τόμ. A, 1835 βλ. καί ε'ις τήν έλληνικήν μετάφρασιν υπό
ιών Χ. Πράτσικα καί Εϋστ. Καραστά&η, Αθήναι 1943, τόμ. Α', σ. 141-142, 427-
432. Μ. Καλαποϋάκης, Περί τών ήθών καί εθίμων τών νεωτέρων Δακώνων (Μα-
νιατών), Ευτέρπη 4 (1851), σ. 476- 477, Β. Vlavianos, Zur Lehre von der Blut"
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räche, Iena 1924, σ. 74. Κ. Δ. Τριανταφνλλόπονλος, Ή πολιτική δικαιοσύνη έπί
Καποδίστρια, Πρακτικά 'Ακαδημίας Άϋηνών 23 (1948), σ. 480- 481. Σ. Χ. Σκοπε-
τέας, "Εγγραφα έκ Δ. Μάνης, Έπετηρίς τον 'Αρχείον τής 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού
Δικαίου 3 (1950), σ. 83, 109. Σ. Κουγέας, Ή άνθρωποκτονία (το φονικό) ώς διεγ-
γύημα τρίτου έν Μάνη, Προσφορά εις Σ. Κνριακίδην, Παράρτημα τών «'Ελληνικών»
4. Θεσσαλονίκη 1953, σ. 364-374. Πβλ. διά τό έθιμον καί Ίάκ. Βισβίζην, Δικα-
στικαί αποφάσεις Μυκόνου, Έπετ. 'Αρχ. Ίατ. "Ελλην. Δικαίου 7 (1957), σ. 91.

Έκ τών μοιρολογιών, καθ' όσον γνωρίζω, τά όποια άναφέρονται είς τόν
«δικαιωμόν» τό παρόν τής Ληγορούς είναι τό μόνον εϊς τό όποιον γίνεται μνεία
τού έθίμου.

Ή έξαγορά τοΰ αίματος εθεωρείτο ύποτιμητικόν καί νομίζω ότι ήτο αδύνατον
νά έγένετο μεταξύ ισχυρών, ισοδυνάμων οικογενειών (μεταξύ Νικλιάνων). 'Ίσως
τοΰτο ήνείχοντο άσθενέστεραι οίκογένειαι (οί 'Αχαμνόμεροι ή Φαμέγιοι) ευρισκόμε-
νοι ύπό τήν πίεσιν τών γεγονότων. Μεταξύ όμως τών ισχυρών οικογενειών διεξή-
γοντο σκληρότατοι καί έξοντωτικοί πόλεμοι. (Βλ. χειρόγραφον ιατρού Παπαδάκη
τών έτών 1715-1760 έν Δ. Δημητράκον, ένθ'άν. σ. 199-216.) Οί πόλεμοι ούτοι
κατέπαυον μόνον κατόπιν έξοντώσεως ή έκδιώξεως έκ τοΰ χωρίου τής μιας τών αν-
τιμαχομένων οικογενειών ή κατόπιν συμβιβασμού (αγάπης) μεταξύ των. Ούτω, μοι-
ρολογούσα ή Μανιάτισσα φονευθέντα συγγενή της, παροτρύνει τούς άνδρας τής γε-
νεάς της νά ορμήσουν εις τάς οικίας τών άντιπάλων των καί εκδικούμενοι τόν φο-
νευθέντα νά τούς εκδιώξουν:

"Ολοι νά συφωνήσωμε | άντρες γυναίκες συντετά ( = μαζί)
νά κόψωμ ιντρα και κοντά | νά άοΰαε 'δ'ώξωμ' άπό πά
νά πάσ' ΐχ ια ξ ου τό Μο'ρ'ά | νά τρώσι μανρα λάχανα.

Στ. 37. — 'Στά "Αλνκα που έφτασε·. Ή ΙΑ προ τού στίχου τούτου παρου-
σιάζει τήν Ληγορούν ή οποία λέγει: ' Επιζωκόλιασα κ' έγώ | και εμουτζωφασκέλωσα |
κ' έ'δ'άηκα τά "Αλνκα.

Στ. 57.— Άπό τά Σπηλιω'τ'άνικα, ή Ληγορού, μετά τήν συνάντησίν της μέ
τόν Λιόπουλον, κατευθύνεται εις Άλυκα. Ή παραλλαγή I στ. 19-22 αναφέρει
ότι ή Ληγορού: 'Στο δρόμο που επήγαινε | ενα κατσίκι βέλαξε, αύτη δέ τοΰ άπε-
κρίθη : έλα κοντά μου Σατανά | νά τήν διορθώσω τή δουλειά, | φτάνει 'ς τών εδικών ε
της κλπ. Οί στίχοι ούτοι εις όλας τάς παραλλαγάς φέρονται ώς λεχθέντες ύπό τοΰ
άδελφοΰ αύτής Γιάννακα, ότε ούτος μετέβαινε πρός έκδίκησιν.

Καί έπί τοΰ σημείου όμως τούτου αί παραλλαγαί παρουσιάζουν πλήρη σύγ-
χυσιν τών γεγονότων. Ούτως ή Α στ, 16 -20 γράφει; Στή στράτα δπον πάγαινε \
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καί τον κουνιάδο άπάντηαε | — Καλώς τηνε τή Ληγοροΰ | — Μή μοΰ μιλάς κουνιάδε
μον j τ' εχω μεγάλονε οκασμόν, ή Θ στ. 26 παρέχει : και δ Νικόλας τής μιλά, ή δέ
Δ 147 στ. 17 - 21 : Ή Ληγοροΰ επικρά&ηκε | τό πισωκόλι νεκαμε | και πήγε οτδν κου-
νιάδο της. ) Έκεϊ τήν καλοδέχτηκε, | Μωρή, καλό στή νύφη μου (γρ. καλώς τή) . ·. 24.
Τι νά ζέ πού, κουνιάδε μου. Ουδέν έκ τούτων είναι αληθές.

Στ. 38. — Λατομά ή, Λατομή τόπων., λατομειον. Θέσις έντός τοΰ χωρίου
"Αλυκα όπου γίνεται ή συγκέντρωσις τών κατοίκων, ή ροΰγα. Περί τοΰ δωρικού
τύπου Λατομά (βλ. Δ. Β. Βαγιακάκον, εις 'Ελληνικά, τόμ. 15 (1956), σ. 214.

Στ. 39. — Ή ΙΓ στ. 24-27 έχει τούς στίχους: 'Στή Λατομά πού εφτασε | δ
Γιάννακας 'ς τό λάγκουνο ( —τήν γωνιά) j και τά χαρτία επαιζε, | πέρααε δεν εμίλησε-

Στ. 41. — Σηκώθηκε ή νύφη της: Ή ΙΓ στ. 28-30 λέγει: ό Γιάννης τής
εφώναξε | — Μωρή, καλώς τή Ληγοροΰ, | γιατί περνάς και δε μιλςίς; "Ολαι αί παραλ-
λαγαί συμφωνούν εις τοΰτο τό σημεϊον, ότι δηλ. ή Ληγοροΰ, όταν έφθασεν εις τό
χωρίον τής πατρικής της οικογενείας, δέν έχαιρέτα κανένα. Είναι τοΰτο σημεΐον
τής μεγίστης στενοχώριας καί τοΰ μίσους τό όποιον άνεπτύχθη εις τήν Ληγοροϋν
πρός έκδίκησιν μετά τήν στιχομυθίαν της μέ τόν φονέα τοΰ αδελφού της.

Στ. 45, 46.-ζε = σε.

Στ. 48. — ε' δ ' άηκε- έδιάβηκε, επήγε.

Στ. 49. — πογγηρός· πονηρός, εύφυής.

Στ. 52. —εκογιονάρασι- ένέπαιξαν, έκορόιδευσαν.

Στ. 53. — ξεπίζου- έπίρρ. έκ τών όπισιΊεν.

Στ. 55.- Μπεΐκαινα- παρωνύμ. τής "Ληγοροΰς· έλέγετο καί Μπέίκα.

Στ. 60-101. — Ή Ληγοροΰ, είς έρώτησιν τοΰ αδελφού της διατί διερχόμενη
δεν έχαιρέτισε, διηγείται τα διατρέξαντα κατά τήν συνάντησίν της μέ τόν φοιέα
τοϋ Βέτουλα καί διατυπώνει μέ πάθος τήν γνώμην ou ό Βέτουλας δέν έχει συγ-
γενείς διά νά έκδικηθούν τόν φόνον τοτ», καί τό παράπονόν της διότι αύεη δέν
είναι άνδρας δια νά πράξη τούτο.

Στ. 96. — καφό- άδελφό. Περί τοϋ έτύμου τής λ. καφός έκ τού καλαδερφός
βλ. Α. Γεωργακά, 'Ετυμολογικά, Byzant.- Neugr. Jahrh. 14(1938) σ. 77- 79. Τήν
ειυμολογίαν αύτήν παραλαμβάνει καί ό Φ. Κουκουλές, 'Ετυμολογικά, Ά'&ηνά 57
(1953) σ. 207. "Ή ΙΑ στ. 90 λέγει: Δεν εχει δ Βέτουλας καφούς\ δεν εχει ό Βέτου-
Λας δικούς: Πλήρη σύγχυσιν προσώπων κάμνει καί ό Β. Πατριαρχέας, Τά τραγού-
δια τοϋ δικιωμοϋ ειδικώς έν Μάνη, Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 1957 σ. 154,
γράφων : ή χήρα τοϋ φονευθέντος Γιάννη Βέτουλα λέγει εις έπήκοον τοϋ άνδραδέλ-
φου της έΕάπτουσα έπί μάλλον τό πάθος κατά τών έχθρών: "Ε Γιάννη μου, τί νά
ζε που; | Βέτονλας δεν εχει αδερφούς ) μήτ άπομεοινοi'Ç δικούς, Οί στίχοι τοΰ μοι-
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ρολογιού είναι σαφείς. "Αλλος ό Γιάννης, άλλος ό φονεύεις άδελφός του Βέτου-
λας. 'Ενταύθα δέν μοιρολογεί ή χήρα τοΰ Γιάννη Βέτουλα(!) αλλά ή αδελφή τοΰ
Γιάννη καί τοΰ Βέτουλα, δηλ. ή Ληγορού.

Στ. 97. γενιακό- οί έξ αίματος συγγενείς διά νά έκδικηθοΰν τόν φόνον του.
Ή Ε στ. 66 λέγει: μήτ' άπομεσινονς δικούς (έξ αίματος), ή Δ 147 στ. 37 -38: μή
και δεν ήταν άπό γενιά | δεν είχε και καένανε; Ό έκδοτης σχολιάζων τούς στίχους
επιφέρει: «Δι' όλων αύτών ή Ληγοροΰ έρε&ίζει τό φιλότιμον τοΰ άνδραδέλφον της»,
δηλ. έπαναλαμβάνει τό σφάλμα θεωρών τόν άδελφόν της ώς άντράδελφον (κου-
νιάδον).

Στ. 101. — Έχάϋη νά 'μαι σερνικός. Ή ΙΑ μέχρι τού σημείου τούτου, έχουσα
94 στίχους, είναι ή μόνη ή οποία παρουσιάζει τό μοιρολόγι εΐς τό πρώτον πρόσω-
πον. "Επειτα συνεχίζει εΐς τρίτον πρόσωπον.

Στ. 102. — ,Εδαιμονίστη· έτρώθη ή άνδρική φιλοτιμία του καί έξωργίσθη
σφόδρα.

Στ. 103. — Παραλοή- παραζάλη, έλλειψις λογικής λόγω θυμού.

Στ. 105. — ϊχΐα~ ίσα, μέχρι.

Στ. 107. —σαρμάς- μακρύκαννον όπλον τής έποχής, ώς τό καριοφίλι.

Στ. 108. — κρεμανταλάς. Καρφίον έπί τοΰ τοίχου όπου έκρέμων τό όπλον-
Τυπικοί εΐς τά μοιρολόγια τού δικαιο^μού είναι οί στίχοι: νά ξεκρεμάση τό σαρμά|
πον εναι ς τόν κρεμανταλα |rà κννηγήση τό φονεά. Ή λ. μεταφορικώς δήλοι τόν μο-
νογενή τής οικογενείας υίόν, εις τόν οποίον κρέμαται ή διαδοχή τοΰ οίκου, άλλως
λέγεται ούτος καί κρεμαντούρι τον σπι'τον.

Στ. 109. — αγον'ριά· σκουριά' διότι δέν έχρησιμοποιεΐτο καί ούτε έκαθαρίζετο,
άφοΰ ό νοικοκύρης του έφονεύθη.

Στ. ΙΙΟ. — άποννχτερη' παρέμεινε κατά τήν νύκτα έξω τής οικίας.

Στ. 111. —ή μαγκονφογελάδα μας' τό πρώτον συνθετ. μάγκονφος (βακούφι-
κος) είναι δηλωτικόν άράς· Ή αγελάδα ή οποία, διότι είχε φονευθή ό νοικοκύρης
καί έ'μενε αδικαίωτος, είθε νά θεωρηθή, ή είναι βακούφικη.

Στ. 112. — Ή Θ στ. 38 έχει: Κ'ή Ληγορον τον μίλησε.

Στ. 115. — Κατά μίαν παραλλαγήν, τήν οποίαν είχενύπ'όψιν του ό Ν. Πολί-
της (Πανδώρα 18, σ. 440 σημ. 32) ή Δημητρού, χήρα τοΰ Βέτουλα, φέρεται ειπούσα
εις τόν Γιάννακαν ότε άνεχώρει :

Γιά πες μον, πες μον Γιάννακα | τ ζ* αν εν' νά πάς γιά τό φονεά
πες μον νά 'ρ&ώ κ εγώ κοντά | γιά νά δαγκάσου μιά μπουκκεά.

Στ. 119. —τι = διότι.

Στ. 121. — εκαψώϋηκε' έστενοχωρήθη πολύ,
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Στ. 128. —νή f)à διπλώσω τό οκίοννί. ή θά έκδικηθώ τόν θάνατον τοΰ αδελ-
φού μου ή θά μέ φονεύσουν καί έμενα, οπότε τό κακόν είς τήν οίκογένειάν μου θά
είναι διπλούν.

Στ. 129, — άποταχεά- τό πρωί τής επομένης ημέρας.

Στ. 130 -131. — ρίξετε τό χαλίκι μου | καϊ μένα σαν τον Βέτονλα: δηλ. δια-
γράψετε καί εμένα διότι θά έχω φονευθή. Εις άνέκδοτον παραλλαγήν τής συλλο-
γής μου στ. 64-67 φέρονται οί στίχοι: Κί α δέν ερ&ον χι ä δέ φανού | ώς αύριο
τ' άποταχεά | μέ κάνετε τή λειτονργιά | και μένα σαν τον Βέτουλα. Χαλίκι· μικρός
λίθος, πόθεν όμως ή φράσις; "Ισως έξ εθίμου κατά τήν ταφή ν ή άλληγορικώς έκ
τοΰ τοίχου τής οικογενείας, βγάλατε έμέ, πού ήμουν χαλίκι της.

Στ. 136. —ή μαυρονύφη του· ή γυναίκα τοΰ Βέτουλα.

Στ. 137.—Τόν άγκόλλά τόν παρηκολοΰθει.

Στ. 139. — Που μ άγκολλά ό Πέτρακας. ό έ'τερος άδελφός τοΰ Γιάννακα καί
τοΰ Βέτουλα. Άγ κοίλον' εκδιώκω. Ή Δημητροΰ είχεν ύπανδρευθή τόν Βέτουλαν 40
ημέρας προ τοΰ φόνου του, ήτο επομένως άτεκνος (ειχε μείνει έγκυος καί έκ τοΰ
άρρενος τό όποιον έγεννήθη υπάρχει σήμερον κλάδος τής οικογενείας αυτής) καί δ
κουνιάδος της Πέτρακας ήθελε νά τήν έκδιώξη πλέον άπό τό σπίτι του, δ Γιάννα-
κας όμως φαίνεται ότι άντετίθετο καί έπροστάτευεν αυτήν.

Στ. 140, 188. — πίζον πίσω.

Στ. 141-143. — Οί στίχοι αυτοί ώς χαρακτηριστικοί μεγάλης λύπης ή οργής
είναι γνωστοί καί έξ άλλων μοιρολογιών.

Στ. 14 7.— λιοβάρη μα- ή ανατολή τού ηλίου.

Στ. 152.—Ρίζα τον Μπονρόλια' Τόπων, έ'ξωθι τών Μπουλαριών.

Στ. 153 — Ή παραλλαγή Β στ. 78- 80 γράφει : "Στό Παρασκοννι άγνά'ντ'αξε,Ι
μόν' ένας βέτονλας 'ς τά μπροστά | έβγαλε δννατή φωνή. Παρασκοννι· τόπων, τής
περιοχής.

Στ. 154-159. — Βαδίζων νύκτα δ Γιάννακας πρός τούς Μπουλαριούς ήκουσεν
έκ τοΰ άνωθεν τής δδού κρημνοΰ βέλασμα άπό κατσίκι. Τοΰτο έξέλαβεν ώς παρου-
σίαν τοΰ Σατανά (ή αΐξ είναι σύμβολον τούτου) καί έζήτησε τήν βοήθειαν καί συνερ-
γασίαν του διά νά φέρη εις πέρας τόν φόνον τοΰ άντιπάλου του· ύπέθεσεν όμως
οτι ήτο δυνατόν νά είναι ή ψυχή τοΰ φονευθέντος άδελφοΰ του, ή δποία περιπλα-
νάται καί φωνάζει μέχρις ότου τύχη έκδικήσεως καί ζητεί ταύτης τήν συνδρομήν.
Είναι γνωστοί οί στίχοι 258-259 τής χωρογραφίας τοΰ Ν. Νηφάκου, έ'νθ' άν, oïri-
νες λέγουν:

Γιατί δσοι πηγαίνονσι στον "Αδη σκοτωμένοι
και δεν τους εδικιώσουσι, μεινέσκονν κολασμένοι.
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Πρβ. Δ. Β. Βαγιακάκον, Ή νύχτα τού δυαωμού, Ν. Εστία 52 (1952), σ. 1551 -1553.

Στ. 161, ή παραλλαγή Β στ. 85-87 γράφει:

Έϊδάη 'ς τον Λιουρόμανα
τ ζ' έ'κατζε τζ' άγκρονμάστηκε,
τίποτα δεν άγροίκησε.

Ό εκδότης λέγει ότι ό Λιουρόμανας ήτο συγγενής τού 'Ηλιοπούλου. Ένταΰθα
πρόκειται διά έπώνυμον Ανρόγγονας ή Λνράκος. Ή οικογένεια υπάρχει και σήμερον.

Στ. 163. — πορταδέλλα· ή μεγάλη πόρτα, ή έξώπορτα.

Στ. 166. — ζεμπερέκι τό σιδηρούν έργαλεΐον δι' οΰ κλείεται προχείρως ή θύρα.
τουρκ. zemberek. (μάνδαλος).

Στ. 169. — άργάνη· ο φράκτης- περί τοΰ έτύμου τής λ. εκ τοϋ άρχ. όρκάνη βλ.
Δ. Β. Βαγιακάκον, Γλωσσικά έκ Καρπάθου, Δωδεκ. ' Αρχεϊον 2 (1956), σ. 190- 194.

Στ. 170. — κοττόκαλη· τό κοττέτσι.

Στ. 172. — άβιζοτάιζε· ήτοίμαζε αύτόν διά νά πυροβολήση.

Στ. 175. — άχιονριζε- έξήλθε τής οικίας μία γυναίκα καί κατήλθεν εις τό
κατώγει διά νά δώση άχυρα είς τά βόιδια.

Στ. 177. — λιακό· στό ήλιακωτόν, εις τήν ταράτσαν, ήτις ήτο έμπροσθεν τοϋ
δωματίου.

Στ. 178. — μανταλονχια ή κλειδαρότρυπα. Ή παραλλαγή I στ. 48 λέγει:
άνέβη άπάνον στή σκεπή, μία δέ τής ημετέρας συλλογής, ή IB στ. 67 - 68 : άνέβη
άπάνον ς τή σκεπή | τήραξ' άπδ τήν κλιβανή (κλιβανή' γκλαβανή, καταπακτή).

Στ. 180. — λέπει· βλέπει.

Στ. 183. — χνλό· δ χυλός είναι παρασκεύασμα έξ άλεύρου (κ. χυλοπίττες)
κυρίως διά βραδυνόν φαγητόν. Έτρώγετο μέ γάλα ή μέ φακήν ή έπέχεον σάλτσαν
έκ κρομμύου καί θερμού ελαίου (κοιν. τσιγάρισι). Ή παραλλαγή Θ στ. 60- 61
παρουσιάζει τόν Γιάννακαν νά αναλογίζεται τήν στιγμήν έκείνην έπί τω άκούσματι
των λέξεων τοΰ Λιοπούλου καί τόν φονευθέντα άδελφόν του καί νά σκέπτεται:
Δε ΰέει κι δ Βέτονλας χνλό, j δε ϋεει κι ο Βέτονλας φάει ;

Στ. 186, — χάκι ζον. Εύγε σου, είρωνικώς καί μέπαράπονον, διότι δέν συνείρ-
γησεν αμέσως διά τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοπού. Τουρκ. hakki = zυθύς, δίκαιος.

Στ. 191. — Μία άνέκδοτος ημετέρα παραλλαγή λέγει στ. 72- 75: Τοϋ "ρίξε μία
ντονφεκιά | κ' εακονξε δννατή φωνή \ μ' εφαε τ' άνομο σκνλλί. Τό βέβαιον είναι,
κατά προφορικήν παράδοσιν, ότι ό Λιόπουλος έκραύγασεν: "Ωιμε μ' εσκοτώσασι,
οχτροί μ' επεριλάβασι. Ή παραλλαγή Α στ. 41-42 άναληθως άναφέρει ότι ό Γιάν-
νακας: εσκότωσε καί τό φονεά \ καί τόν νγιόνε τον μαζί. Επίσης καί ή I στ. 61 - 62 :
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εακότιοαα τό Λιόγγονο | μέ το παιδάκι τον μαζί. Όμοίως ή ΙΑ στ. 177 - 178 ανα-
φέρει: ηυρε το Πέτρο στην καρδιά | καίτό παιδί του 'ς τά νεφρά. Όμοίως άναλη-
θώς τελειώνει ή Η (Κ. Νταϊφά), ένθ' άν. σ. 406: εΐπασι 'τι έσκοτώϋηκε | δ Πέτρος
ύ Λιόπονλος | μέ το παιδί στην άγκαλεά. Διότι ό 'ίδιος, αυτόθι σ. 304 σημ. 2, παρα-
τηρεί ότι «άπό άνθρώπους πού γνώρισαν τόν γυιό τού Πέτρου Λιόπουλου, τόν
Παναγιώτη...». Τό άληθές είναι ότι τό παιδί επέζησε.

Τήν στιγμήν τού φόνου ήσαν εντός τής οικίας τοΰ Λιοπούλου καί άλλοι συγ-
γενείς του, ή δέ σύζυγος του έκαθάριζε τόν χειρόμυλον. Φαίνεται ότι μόλις είχε
τελειώσει τό άλεσμα. Ό θόρυβος δέ τοΰ χειρομύλου θά διηυκόλυνε καί τήν εΐσο-
δον τοΰ Γιάννακα καί τάς κινήσεις του εΐς τήν αυλήν καί τόν λιακόν (ταράτσαν).

Εις τά παλαιά μανιάτικα σπίτια απαραίτητος ήτο ό χειρόμυλος, όπου ή Μανιά-
τισσα τό βράδυ αλέθει καί συνοδεύει τήν έργασίαν αυτήν μέ άπαγγελίαν μοιρολο-
γιών ή θρηνεί τούς νεκρούς της. Γνωστοί είναι οί στίχοι 227 -228 τού Ν. Νηφάκου :
Τή νύχτα τό χερόμυλο, τραυοϋν, γυρίζουν, κλαίγουν,
άλέ&ονν τά κριύάρια καί μοιρολόγια λέγουν.
Ό Πασαγιάννης Δ 147 στ. 30-40 παρουσιάζει τόν κουνιάδον τής Ληγορούς (ενώ
πρόκειται διά τόν άδελφόν της) νά διαπράττη τόν φόνον. Εις τήν άμέσως επομέ-
νην παραλλαγήν Δ 148 στ. 23-30 ό ίδιος παρουσιάζει ώς φονέα αυτήν ταύτην τήν
Ληγοροΰν, διότι σχολιάζων τούς στίχους τούτους γράφει: «Ή Ληγορού ζώνεται
κι αρματώνεται καί πηγαίνει μόνη της νά έκδικηθή. Στο δρόμο τής παρουαιάζεται
ό Σατανάς μεταμορφωμένος σέ κατσίκι καί επικαλείται τή βοή&ειά του γιά νά
κιώσΐ], δηλ. νά άποτελειώση τό φονικό». Διακρίνει κανείς ένταύθα τήν μεγάλην
άνακρίβειαν καί σύγχυσιν διά τό γεγονός.

Στ. 192. —τά λιαρητά· αί φωναί καί τά κλάματα διά τόν φόνον ρ. λιαρίζον
κλαίω καί φωνάζω δυνατά· ουχί ορθώς ή Β στ. 101 γράφει: εβγήκε καί ατά Λια-
ρητά, δηλ. παρουσιάζει τήν λ. λιαρητά ώς τοπωνύμιον.

Στ. 195. — σαρντίδι· σάλτος, πήδημα.

Στ. 197 - 201. —αντεσε' έμπερδεύθη. Καθώς ό Γιάννακας έπεχείρησε νά φύγη
έμπερδεύθη κάπου τό λουρί τοΰ όπλου του καί έστάθη αδύνατον άμέσως νά τό
απόσπαση. Τότε τό άφήκεν έπί τόπου καί κρατών τήν μπιστόλαν καί τό μαχαίρι
έπήδησε τήν μάνδραν καί έφυγε τροχάδην. Ή Α στ. 43 λέγει: επήρε πίσω τό
ααλμά καί στ. 45 μόν 'τό τσαρούχι τοϋ άφησε. Ή Ε στ. 161 κεξ. αναφέρει ότι:
ε'δ'άη ατή Μανώλαινας | —Πον 'σαι, ϋεία Μανώλαινα | rd πάης γιά τό ντουφέκι
μον, I τί στην άρκάνη μ' αντεσε, | αντεσε, δέν εξάντενε. Έιδιάη κ(ι)αί τόν έφερε |
Ζδωκε μία κ έφυγε. Πάντα τά άνωτέρω δέν είναι σύμφωνα μέ τήν πραγματικό-
τητα, διότι δέν ήτο δυνατόν ή γυναίκα νά μεταβη εΐς τήν εχθρική ν αυλήν, ώς νά
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μή ήτο κανείς καί νά πάρη τό όπλον, άλλως τε οί εχθροί του αμέσως ετέθησαν εις
καταδίωξιν αυτού. Άνεστατώθη ολόκληρος ή γενιά. Έάν ή γυναίκα έπραττε τοΰτο,
υπήρχε κίνδυνος νά έκθέση τήν οϊκογένειάν της καί νά τήν καταστήση έχθράν πρός
τήν τοΰ φονευθέντος, ή καί νά σκοτωθή ή ιδία τήν στιγμήν έκείνην τής έξάψεως.

Στ. 203. — Νέασα. Μικρός άγροτικός συνοικισμός παρά τό χωρίον Όχιά,
όπου κατοικεί σήμερον ή οικογένεια Λεφαντζή· Ό τύπος Νέαα τής Β στ. 1 12 δέν
είναι ορθός.

Στ. 204. —συντροφιά. Έν όπλοις συμμαχία καί φιλία- ήτο δεσμός ιερός πα-
λαιότερον καί συνήθης μεταξύ άτόμων ε'ις τήν Μέσα Μάνην. Πολλάκις συνεβαινέν,
ώστε μερικοί, μή έχοντες πεποίθησιν εις τούς συγγενείς των, νά συνάπτουν άμοι-
β ιίους όρκους μετ' άλλων φίλων των καί άπετέλουν τήν λεγομένην σνντροφίαν, δηλ.
σύμπραξιν εις τάς υποθέσεις των. Συνήρχοντο εις μίαν εκκλησίαν καί παρουσίρ:
ίερέως ώρκίζοντο άμοιβαίαν ύποστήριξιν. Ώρκίζοντο όμως όχι εις τό Ευαγγέλιον,
αλλ' εις τό όπλον των.

Κατά περιόδους συνησπίζοντο καίάδύνατοι οικογένειαι. "Εκ τίνος δέ τοιούτου
συνασπισμού ό όποιος εκλήθη «ΙΙετρολαγιάνικο» παρέμεινεν ή παροιμιώδης έκφρα-
σις έπί παρομοίων γεγονότων «εγίνη ή τό κάμασι ΙΙετρολαγιάνικο, (βλ Π. Καλονά-
ρου, 'Ηθογραφικά Μάνης. 'Αθήναι 1934, σ. 18). Είς τοιούτους συνασπισμούς
άναφέρεται καί τό κάτωθι άπόσπασμα μοιρολογίου:

"Οντες εσυφωνήσασι
Λ άγια και Δημ αρίατικα,
Παχιάνικα και Καλλονιοϊ
χι δλος ό Πετροκου μουζής
κ ' εβγάλασι ενα βγαρτό
τοϋ Λαζαράκο τόν ν γ ιό,
κ ' εσκότωσε τό Θοδωρή,
που ήτα ή μόστρα κ' ή στολή...

Εις έγγραφον έκ Μέσα Μάνης τοϋ έτους 1817 πρός τόν Καπετάν Γιάννη ν Μαυ.
ρομιχάλην δι' ου ζητείται ή άπελευθέρωσις ενός κακοποιού σημειοΰνται καί τά
εξής: «... και ύποσχόμεθα ημείς ότι όποτε ήθελε ό Γιάννης Άθανασάκος πιάσει
νά κάνη τά μαθημένα του, τό νά κυνηγά συντροφιές ή Βαγγελιάνους ή Άλυκιώτες
ή καί όποιο άλλο κάμει μέ τό χέρι του κακό...» δηλ. νά άναμειγνύεται εις ενόπλους
συμμαχίας πρός έπιτέλεσιν κακοΰ, βλ. Σ.Β. Κουγέα, Ή άνθρωποκτονία, ένθ' άν. σ. 367.
Αί περισσότεραι τών παραλλαγών παραλείπουν την μετάβασιν τοΰ Γιάννακα εις
Νέασαν καί έπειτα είς Κίτταν. Μόνον ή Β στ. 112 κέξ. είναι λεπτομερής έπ' αυτού
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ε'ις δέ τήν Θ στ. 66-71' λέγεται: αφηκε το ντουφέκι του \ κ' ειδάη ατά Λεφαγγιά-
νικα | ειδάη οτοΰ Πέτρο τήν κ αφή | και τοΰ καλομαγέρειμε | μέ κουταλίδες καί μ' αβγά |
νά φάη τοΰ Πέτρο δ φονεάς. Ή I στ. 59 - 63 λέγει : και μιά και δυο στο σπίτι του |
εκεί τους έδιγήύηκε j εσκότωαα το Λιόγγονο | μέ το παιδάκι του μαζι | μά έχασα και
το ααρμά. Μία παραλλαγή έκ τής ημετέρας συλλογής, ή IB, τελειώνει μέ τούς στί-
χους 77- 82: Σ τά πό'δ'α τον έκαμε φτερά | κ' επαρευρέϋη 'ς τ' "Αλυκα | κ' εφώ-
ναξε τή ' μάννα τον | τήν έκαμα τή γνώμη ζον | *' εδίκαιωσα το Βέτονλα | και μέ
τον κάλλιο τή ' γενεάς.

Η φυγή τού Γιάννακα καί ή διάσωσις αυτού ώς δευτερεύον στοιχεΐον έχει
λησμονηθή. Είναι άρκετόν ότι έξεδικήθη. Τούτο ικανοποιεί καί άφηγητήν καί κοι-
νήν γνώμην. Τά επακολουθήσαντα είναι λεπτομέρεια επουσιώδης.

Στ. 205. — Βαρ'δ'άτορας' ό φύλαξ τοΰ πύργου. Κατά τήν περίοδον έχθρας
μεταξύ τών οικογενειών οί άνδρες «έπχιαναν τον πύργους», δηλ. έφύλασσον έ'νο-
πλοι τούς πύργους, διότι υπήρχε κίνδυνος ή άντίπαλος οικογένεια ή νά καταλάβη
αυτούς ή νά πλησιάση καί άνατινάξη τούτους διά πυρίτιδος (μίνας). 'Εκ τών πύρ-
γων άλλως τε έπολέμουν. Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι: εκάίϊοτα βαρ'διάτορας\ άπά
'ς τον πύργον τήν κορφή.

Στ. 214.—Νά πά·ης τά Σκνλλακιάνικα : Ή Α στ. 122-3 λέγει νά πάης 'ς τά
Τζιχριάνικα | νά βρίκης τδ Δικάνακα (γρ. Δικίακα —Δικαίακα) καί κατωτέρω στ. 130:
Πάμε'ς τά Σκνλλακιάνικα καί ό έκδοτης σημειώνει: εις τό μέρος τοΰ χωρίου Τζι-
χριανίκων έν ω κατφκει ή γενιά (οικογένεια) τοΰ Σκυλλακάκη. Τοΰτο δέν είναι ορ-
θόν, διότι ή οικογένεια Σκυλλακάκη κατωκει καί κατοικεί εις τό χωρίον Κίττα και
όχι εις Κεχριάνικα, χωρίον μεταξύ Νέασας καί Κίττας. Ό εκδότης άλλως τε είχε
δημοσιεύσει (Χρυσαλλίς 3 [1865] σ. 656) μοιρολόγια αναφερόμενα εις τον έκ Κίτ-
τας Γειόργιον Σκυλλακάκην. Τήν μετάβασιν εις Σκυλλακιάνικα, ήτις είναι σύμφω-
νος καί πρός τήν πραγματικότητα, σημειώνει καί ό Α. Thumb, ενθ' άν. σ. 276.

Στ. 216.— και ϋ·έει νά μέ βλάστημφ θά μέ καταράται ώς περιθάλψαντα τόν
φονέα τοΰ αδελφού της.

Στ. 219. — Ήγα'ραιά Αιακού· ή μητέρα τού Γιάννακα.

Στ. 221- 226. — Ή μήτηρ τοΰ Γιάννακα, άφού οΰτος δέν έπέστρεψε κατά τήν
όρισθεισαν ώραν, έθεώρησε τούτον ώς φονευθέντα καί εξήλθεν άγωνιώσα καί κλαί-
ουσα αύτόν μαζί μέ τόν Βέτουλαν.

Στ. 229. —δ μπάρπα Κν'ρ'ακονλακας. Οΰτος ήτο κάτοικος τού χωρίου Τσυ-
καλιών, κειμένου πέραν τών Άλύκων, έπιστρέφων δέ εΐς τό χωρίον του διήλθεν
h Μπουλαριών, όπου έμαθε καί ανήγγειλε τόν φόνον τοΰ Πέτρου Λιοπούλου
Είναι ό έξάγγελος τής άρχαίας τραγωδίας.
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Στ. 233. — ούρλιάζονται' θρηνούν μετά γοερών κραυγών.

Στ. 234. —ό κάλλιος τή γενιάς. Μέλημα τοΰ φονέως ήτο πάντοτε ό φόνος τοΰ
καλυτέρου, τοΰ πλέον σημαίνοντος μέλους τής άντιθέτου οικογενείας, τοϋ κάλλιον,
έστω καί άν αυτός δέν ήτο αυτουργός τού εγκλήματος. Τοΰτο έπεδιώκετο, ίνα ή
συμφορά τοΰ αντιπάλου είναι μεγίστη καί τό κενόν δυσαναπλήρωτον. Ή λέξις
είναι συνηθεστάτη εις τά μοιρολόγια τοΰ δικαιωμοΰ: Πάει ό κάλλιος τή γενεάς. Τόν
κάλλιο εοκοτώοααι. Έπήρααι τό αίμα τον | και με τόν κάλλιο τή γενεάς κλπ.

Στ. 235. —δ πρώτος γέροντας· ό άρχηγός τής οικογενείας, τής γενιάς, εις όν
άπαντες ώφειλον υπακοή ν καί σεβασμόν. Π βλ. τάς αυτόθι φρ. ϋά ζε β άλω με γέροντα
(εις τήν ύπόθεσιν), εναι δ γέροντα τους και έκ μοιρολ. τούς στίχ. : ε, Μιχαλάκο
γέρονια | γέροντα τοϋ Κατωπαγκιοϋ j δέν τό ' χ ες απ' άγροικ η là j or' ή Σουρδινα
εναι κακειά\ και τι' γεροντικές χαλά;

Στ. 238. — Παλαιοβόιδακά έκφρασις υβριστική καί περιφρονητική διά τόν
φονευθέντα· δηλ. τόν άνόητον.

Στ. 249, — οτράδα' στράτα· δρόμος· γύρισε είς τήν οίκίαν σου ήσυχος.
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