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ΕΚθΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (29 ΙΟΥΝ. 18 ΙΟΥΛ. 1961)

υπο γεωργ. κ. σπυριδακη

Εις τήν βόρειον 'Ελλάδα γενικώς, εν συγκρίσει πρός άλλας περιφερείας,
τό έργον τής περισυλλογής εκδηλώσεων τοΰ εκ παραδόσεως βίου τού λαού έχει
ύπολειφθή αισθητώς εξ αιτίων μεταξύ άλλων κυρίως καί τής προ πεντηκονταε-
τίας μόλις απελευθερώσεως τής περιοχής άπό τόν ξένον ζυγόν. Διά τοΰτο ή κατ'
έντολήν τής "Ακαδημίας γενομένη ύπ' έμοΰ έρευνα εις τά κάτωθι κέντρα τού νο-
μού Πέλλης: Νησί, Άρνισσα παρά τήν όμώνυμον λίμνην, "Αγ. 'Αθανά-
σιος, Σαρακηνοί, Πρόμαχοι, Σωσάνδρα, "Ιδα, Λουτράκι, Μαρ-
γαρίτα, "Εδεσσα καί Φλαμουριά έπλήρωσεν αίσθητόν κενόν τής γνώ-
σεως παρ' ήμών τού λαϊκού πολιτισμού τής περιφερείας ταύτης.

Κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου τούτου ειχον ώς συνοδόν μου τον έντόπιον
κ. Γεώργ. Γεωργιάδην, διδάσκαλον, όστις μέ έβοήθησε μετ' έξαιρέτου ζήλου εις
τήν άναζήτησιν τών καταλλήλων πληροφορητών καί γενικώς εις τήν επιτυχή έκ-
τέλεσιν τής όλης έργασίας ταύτης.

'Αμέριστος υπήρξε πρός τόν σκοπόν τούτον ή συνδρομή τής Νομαρχίας
Πέλλης διά τοΰ νομάρχου κ. Χρ. Δέπα, είς τόν οποίον έκφράζεται ή ευγνωμο-
σύνη μου άπό τής θέσεως ταύτης \

Διά τής μετακινήσεώς μου εντός 18 ήμερών είς 11 χωρία καί τήν "Εδεσσαν
δέν ήτο δυνατόν νά γίνη συστηματική, ούτοι δέ ώλοκληρωμένη, έξέτασις τής λαϊκής
παραδόσεως εις τήν περιφέρειαν ταύτην. Ή έργασία μου υπό τήν μορφήν ταύτην
απέβλεπε κυρίως εις τόν σχηματισμόν γενικής εικόνος τής λαογραφικής φυσιο-
γνωμίας τής περιοχής, πρός τόν σκοπόν δέ τούτον εΐχον καθορισθή ύπ' έμοΰ
πρός έξέτασιν ώρισμέναι μόνον έκδηλώσεις έκ τού ένταΰθα κατά παράδοσιν ύλι-
κοΰ, κοινωνικού καί πνευματικού βίου τών κατοίκων, οιτινες ασχολούνται βιο-
ποριστικώς κατ' έξοχήν είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.

1 Ευχαριστίας έπίσης έκφράζομεν είς τόν Έπιθεωρητήν των δημ. Σχολείων κ Γεώργ.
Πάλλαν, ώς έπίσης καί είς τά κοινοτικά όργανα, τά όποια έβοήθησαν ήμας πρός τοΰτο, πρός
δέ καί τούς προθύμους πάντοτε πληροφορητάς έπί τών έρευνηθέντων θεμάτων,



εκθεσισ λαογρ. ερευνησ εισ ton nomon π ελλη σ

375

Είς τήν καταγραφείσαν λαογραφικήν ύλην, ή όποία καταλαμβάνει 585
σελίδας, σχ. 8ου μεγ., περιλαμβάνονται κυρίως 70 άσματα, ηχογραφημένα επί 8
ταινιών, δημώδεις παραδόσεις, έθιμα κατά τήν γέννησιν, τον γάμον καί τήν
τελευτήν, έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 3 παραμυθία, ειδήσεις περί τοΰ γεωργικού
βίου κλπ.

'Εκ τής γενικής εξετάσεως τής ύλης ταύτης διαπιστώνεται ότι εΐς τήν λαϊ-
κήν παράδοσιν τής ακραίας αύτής πρός βορράν περιοχής, όσον αφορά τ,Πν λατρείαν
καί τά σχετικά μέ αυτήν έθιμα τοϋ λαοΰ, τάς δημώδεις παραδόσεις καί πολλάς εκ-
δηλώσεις τού κοινωνικού βίου, υπάρχει στενή σχέσις πρός τόν λοιπόν έλληνικόν
χώρον μέχρι καί τών νοτιωτέρων σημείων του, ούτω δέ κοινή ιστορική πολιτι-
στική παράδοσις. Κατωτέρω γίνεται λόγος περί τίνων έκ τοϋ πλήθους τών κοι-
νών πολιτιστικών τούτων στοιχείων.

Είκ. 1. Υδρόμυλος είς τό χωρίον Πρόμαχοι.

Τό έ'θιμον τοϋ άγερμού τών παιδιών κατά τήν πρωίαν τής 1ης Μαρτίου,
τά οποία φέρουν εις χείρας ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος (εΐκ. 2) καί άδουν προ τών
θυρών τό σχετικόν άσμα τής επανόδου τοΰ πτηνοΰ μετά τήν άπουσίαν του λόγω
τον χειμώνος, διαδεδομένον εΐς πολλούς ελληνικούς τόπους, ώς τής Θράκης, τής
Δωδεκανήσου κ.ά., απαντά ομοίως καί εις τήν περιφέρειαν ταύτην τής Μακεδονίας.
Ούτως εις τήν Άρνισσαν τά παιδιά, άφοϋ συγκεντρωθοΰν καθ' ομάδας τήν
πρωίαν τής 1ης Μαρτίου «παίρνουνε μαζϊ μια ξύλινη χελιδόνα που είναι τοποθετη-
μένη επάνω σε σανίδι, τήν έχουν στολισμένη μ' ενα ειδικό ψιλό χαρτί καί γυρίζουν
ατά σπίτια καί τραγουδούν μπροστά σε κάθε σπίτι :
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Χελιδόνα έρχεται
άπό τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσα επέρασε,
τή φωλιά θεμελίωσε,
5 κάθησε τσ' έλάλησε
κ' εγλνκοκελάηδησε.

«—Μάρτη, Μάρτη βροχερέ
και Φλεβάρη χιονερέ.
Ό ' Απρίλης δ γλυκύς
10 έφτασε δριμύς, μακρύς.
Τά πουλάκια κελαδούν,
τά δενδράκια φύλλα ανθούν,
τά δρνίθια αυγά γεννούν
και αρχινούν νά τά κλωσσούν.

Δίδουν στα παιδιά πού τά λένε αύγά καί λεφτά. Τά αύγά αύτά καί τά χρή-
ματα τά μοιράζουν άναμεταξύ των καί άγοράζουν ό,τι θέλουν».

Είκ. 2. Δια τον κρεμάμενοιt σιδηρον τεμαχίον, ενφ Άδεται τό χελιδόνισμα, τί&εται είς κίνηοιν
εναλλάξ ή κεφαλή και ή ονρά τής χελιδόνος.

«Όταν λένε τό τραγούδι στά σπίτια, τά κορίτσια εκεί παίρνουν ένα μικρό
κομμάτι άπό τό χαρτί μέ τό όποιο είναι στολισμένο τό χελιδόνι και τό χαρτάκι αύτό
τό κολλούν ατό μέτωπο τους, γιά νά μή τις μαυρίαη δ ήλιος» (χφ., 2394, σελ.89-
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90). Ό άγερμός ούτος, ό όποιος συνεχίζεται, ώς γνωστόν, άπό τήν 'Αρχαιότητα,
αναφέρεται ύπό τοΰ 'Αθηναίου (Η', 60), ότι έτελεΐτο ύπό τών παίδων εις Ρόδον
κατά τήν αύτήν ήμερομηνίανΆργότερον, τόν 4ον αί. μ.Χ., αναφέρει τό έθι-
μον τούτο ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς εύρέως διαδεδομένον (Migne, P.G., 57,
409)ΓΙλήν τής Άρνίσσης τό χελιδόνισμα τούτο άπαντα καί εΐς άλλα χωρία τής
περιφερείας ταύτης τής Μακεδονίας, ώς εις τόν Άγιον Άθανάσιον (χφ., σ. 176)
καί τήν Σωσάνδραν (χφ., σ. 309), εΐς τινα δέ τελείται τήν 9ην Μαρτίου, ώς εΐς
τούς Σαρακηνούς (χφ., σ. 212), τό Λουτράκι (χφ., σ. 407, 425) καί τήν Μαργα-
ρίταν (χφ., σ. 460). Ό άγερμός ούτος παραληφθείς έκ τών 'Ελλήνων άπαντα έπί-
σης καί εΐς τούς σλάβους τής περιοχής τών Σκοπίων (Βλ. Ε. Schneeweiss, Serbo-
kroatische Volkskunde, I Teil, 1961, σ. 131.

Την ήμέραν ακόμη τής 1ης Μαρτίου, αϊ μητέρες «βάζουν στά παιδιά τά μικρά
τή μαρτίγκα στά χέρια (εΐς τόν καρπό ν)' δένουν άπο δυο κλωστές Άσπρη καί κόκ-
κινη· μέ τις ίδιες κ?Μστές κρεμούν άπό τό λαιμό τών παιδιών μιά δεκάρα, γιά νά
μή τά μανρίση ό ήλιος·»· "Οταν δέ κατόπιν ΐδουν τά παιδιά τό πρώτον χελιδόνι,
αφαιρούν τον Μάρτη, τόν άποθέτουν εΐς τι δένδρον, διά νά τόν πάρη τό χελιδόνι
καί φέρη εΐς αύτά δώρα (χφ., 2394s, σ. 90-91 Άρνισσα). Τό πανελληνίως υπάρ-
χον έ'θιμον τούτο είναι έπίσης πολύ παλαιόν, δεδομένου ότι μαρτυρεΐται ή ύπαρ-
ξις καί τούτου ήδη τόν 4ον αΐ. ύπό τού 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 4.

Ή δοξασία πολλαχού καθ' ήν εΐς ώρισμένας νύκτας τοΰ έ'τους, π.χ. τής
παραμονής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος (6 Αύγ.), τοΰ Τιμίου Σταυρού
(14 Σεπτεμβρ.), τής Άγ. Παρασκευής* κλπ., παρουσιάζεται άνοιγμα εις τόν
ούρανόν διά τινας μόνον στιγμάς, ό,τι δέ προφθάση τις νά ζητήση τό άπολαμ-
βάνει, υπάρχει καί ενταύθα (χφ., σ. 122 "Αρνισσα, σ. 176 Άγ. Αθανάσιος, σ. 426
Λουτράκι) διά τήν νύκτα τής παραμονής τοΰ Εύαγγελισμοΰ.

1 Περί τής θέσεως γενικώς τής χελιδόνος είς τήν άρχαίαν γραμματείαν καί ώς αγ-
γέλου τής επανόδου τοΰ έαρος βλ. εις τήν πραγματείαν τοΰ Κωνστ. Ί Μερεντίτον, Ή χελι-
δών έν τή αρχαία ελληνική γραμματεία, Πλάτων, ετ. Ε' (1953) σ. 3-32, ετ. Θ' (1957)
σ. 362-391.

2 Βλ. καί παρά Φαίδ. Κονκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β'ΐ, 1948, σ. 22.

8 'Εφεξής ή παραπομπή μέ τήν βραχυγραφίαν : χφ.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 72, τόμ. Β', 1921, σ. 209
κ.έξ. μάλιστα έν σ. 213 καί έν Λαογ. Γ', 646 κ.έξ. Στίλπ. Π. Κνριακίδην έν Λαογρ., τόμ. 11
(1934/37), σ. 637. Φαίδ. Κονκονλέ, ένθ·' άν., σ. 19-23 (έν σ. 23 σημ. παρατίθεται βιβλιογραφία).

5 Βλ Στίλπ. Π Κυριο,κίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρ. Α', 1922-23, σ. 169. Προ-
σέτι είς Κυπρ. Χρονικά., έτ. Δ' (1926), σ. 200. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. 2 (1939),
σ. 137.
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Ή εορτή τού 'Αγίου Γεωργίου, θεωρουμένη πολλαχοΰ τής ηπειρωτικής
'Ελλάδος ώς χρονικόν όρόσημον τής άρχής τοϋ καλοκαιριού, είναι συνδεδεμένη
μέ σχετικά έθιμα γεωργών, μάλιστα δέ τών ποιμένων, ώς καί εΐς άλλας ελληνι-
κός περιοχάς 1. Τήν παραμονήν τής εορτής, μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου, στολίζεται
ή εξώθυρα τής οικίας μέ στεφάνια άπό άνθη καί χόρτα, τά όποία κρεμώνται
άκόμη καί είς τούς στάβλους καί τάς μάνδρας (χφ., σ. 466), τήν δ' επομένην προ
τής άνατολής τοϋ ηλίου καρφώνονται πράσινοι κλάδοι εις τούς αγρούς (χφ.,
σ. 214 Σαρακηνοί, σ. 177 "Αγ. 'Αθανάσιος). Εις τόν "Αγ. Άθανάσιον ή εορτή
έχει προσλάβει ιδιαιτέρως ποιμενικόν χαρακτήρα. Ούτω μέχρι πρό τίνων ετών
προσεφέροντο ύπό τών ποιμένων ώς τάξιμον (κουρμπάνι) αρνιά, τά όποια έσφά-

ζοντο τήν ήμέραν τής εορτής καί διε-
νέμετο τό κρέας εις τούς πανηγυριστάς.
'Από τής παραμονής έπίσης τής ημέρας
ταύτης ήρχιζε τό πρώτον άμελγμα τών
προβάτων. ΙΤροτοΰ όμως άμέλξουν, «ατό
κάθε απίτι θά ανάψουν άπ' έξω άπο τήν
πόρτα κοπριές. ' Αποσπέρας τοϋ Αγίου
Γεωργίου, όταν στολίσουν με λουλούδια τήν
πόρτα, θά πάρουν βονδιά (=κοπριά τοΰ
βοδιοϋ) καί θά κάμουν τρεις σταυρούς
στην πόρτα...» (χφ., σ. 158-59, σ. 177-
178) ή δύο (εΐκ. 3). Τό έθος τοΰτο τών
σταυρών επί τής θύρας διά κόπρου βοός
ύπενθυμίζει τήν άρχαίαν συνήθειαν εις
τήν 'Αττικήν κατά τον έορτασμόν τών 'Ανθεστηρίων (ήμέραν τών χοών), καθ* ην
οί κάτοικοι «πίττη τάς θύρας έχριον» ' πρός τόν σκοπόν τής μή εισόδου έντός τών
οικιών ψυχών νεκρών, αί όποίαι κατά τάς ημέρας ταύτας εΐχον ανέλθει έκ τοϋ
"Αδου

Τό υπό συζήτησιν ενταύθα Μακεδονικόν έθιμον αποβλέπει εΐς ευετηρι-
κόν μάλλον σκοπόν, φαίνεται δέ ότι ή χάραξις σταυρών κατά τήν ήμέραν ταύτην,

1 Βλ. Georges Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire, Hell. Contemp.,
6ème année, 1952, σ. 141-42. Γ.Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας,
'Αθήναι 1956/57, σ. 180 κ.έξ.

' Βλ. Φώτιος εν λ. μιαρα ημέρα.

' Βλ. Ludwig Deubner, Attische Feste, [φωτοτ. ανατ.] Hildesheim 1959, σ. 112.



εκθεσισ λαογρ. ερευνησ εισ ton nomon π ελλη σ

379

ώς συνήθεια, έχει μεταφεοθή εξ όμοιας κατά τό Μέγα Σάββατον, ότε εις τινας
τόπους διά τού αίματος τού σφαζομένου πασχαλίου αμνού σχηματίζονται σταυ-
ροί έπί τής θύρας \ Τήν ήμέραν έτι τής εορτής τού Άγ. Γεωργίου οί νέοι καί
αί νέαι δένουν σχοινιά από δένδρα καί κουνιούνται" είς κάθε δέ νέαν, ή όποια
κάθεται έπί τής αιώρας, αϊ άλλαι νεάνιδες θά τραγουδήσουν ςίσματα σχετικά
πρός τόν νέον μέ τον όποιον είναι έρωτευμένη (χφ., σ. 178 Άγ. Αθανάσιος,
σ. 466 Μαργαρίτα). Τό έθιμον τοΰτο τής αιώρας γίνεται συνήθως, πλήν τής
εορτής τοΰ Αγίου Γεωργίου, κατά τήν Δευτέραν ή τήν Τρίτην τοΰ Πάσχα (χφ.,
σ. 364 "Ιδα).

Αί έθιμικαί πράξεις κατά τό Ψυχοσάββατον τής Πεντηκοστής καί τήν ήμέ-
ραν τής Πεντηκοστής ώς καί αί σχετικαί δοξασίαι, απαντούν καί εις τήν περιφέ-
ρειαν ταύτην μέ όμοια γνωρίσματα ώς καί εις άλλους νοτιώτερον τόπους. Πι-
στεύεται ούτω καί ένταΰθα ότι αί ψυχαί αί όποίαι έχουν άνέλθει έκ τοΰ "Α^ου
από τής Μεγ. Πέμπτης ή τής Αναστάσεως τού Χριστού επανέρχονται εις τόν τό-
πον των κατά τήν ήμέραν ταύτην. Εις τήν "Αρνισσαν, όταν μεταβαίνουν κατά τήν
Πεντηκοστήν εις τήν 'Εκκλησίαν διά νά γονατίσουν, κρατούν «στα χέρια κλαδιά
καρυδιάς, για νά περνάνε οί ψυχές τών πετάμενων και νά τους κρατούν σκιά.
"Οποιος μπορεί να κοιμηϋη εκείνη τήν ώρα που γονατίζομε, τούς βλέπει τους πεθα-
μένους καί μιλάει μαζί τους.

Τότες οι ψυχές φεύγουνε άπό τά μνήματα κ' έρχονται κείνη τήν ώρα οτήν
εκκλησία. Μιά φορά τό χρόνο γίνεται αυτό γιά τούς πεθαμένους» (χφ.ι σ. 123,
Άρνισσα. Βλ. καί σ. 489 Φλαμουριά).

Ή πανελλήνιος συνήθεια τής παρατηρήσεως τών πρώτων 6 ή 12 ημερών
τοΰ Αυγούστου ώς μερομηνιών, πρός πρόβλεψιν τής καιρικής καταστάσεως
κατά τό έρχόμενον έτος, προς δέ καί ή δεισιδαίμων πίστις περί τών πρώτων τριών
ή έξ ήμερών τοΰ μηνός τούτου ώς δυσοιώνων (δ ρ ι μώ ν) καθ' ας άποφεύγεται
ή πλύσις ρούχων, ή λούσις κ.ά.απαντούν καί ένταΰθα είς ευρεΐαν διάδοσιν
(χφ., σ. 77, 154-55, 232-33, 397, 462).

Τήν 6ην Αύγ., εορτήν τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, έκομίζοντο παλαιό-
τερον σταφύλια εις τήν έκκλησίαν πρός ευλόγησιν αυτών υπό τοΰ ιερέως (χφ., σ.
233 Πρόμαχοι), ή δέ πρώτη Σεπτεμβρίου θεωρείται καί ένταΰθα ώς Πρωτοχρονιά.

Έκ τών εθίμων τοΰ Δωδεκαημέρου, ήτοι άπό τής παραμονής τών Χριστου-

1 Βλ. περί τοϋ εθίμου Γ. Ά. Μέγα, ενθ·' άν., σ. 164.

s Βλ. Ά&αν. Χ. Μποΰτονρα, Προλήψεις τοΰ "Ελληνικού λαοΰ καί ερμηνεία αυτών, έν
"Αθήναις (1931), σ. 106-108.
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γέννων μέχοι τής προτεραίας τών Θεοφανείων, χαρακτηριστικών είναι τό τής
σφαγής χοίρων κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων (χφ., σ. 20, 83, 215,
252), ήτις συνήθεια συνεχίζεται, ώς γνωστόν, έκ τών ελληνορωμαϊκών και τών
κατόπιν βυζαντινών χρόνων \

Έκ τών 'Αγίων α') ό "Αγιος Σπυρίδων τιμάται ώς προστάτης τών γεωρ-
γών, ώς καί έν τή λοιπή Ελλάδι, μέ σχετικάς παραδόσεις (χφ., σ. 228 Πρόμαχοι,
σ. 297 Σωσάνδρα). β') Είς τόν "Αγιον Στυλιανόν καταφεύγουν αί μητέρες
τών οποίων τά παιδιά άποθνήσκουν άμέσως μετά τήν γέννησιν. Διά νά ζήση
τό νεογέννητον «θά τό πάρη ή μαμμή, νά τό βάλη στο δρόμο. Τό δίδει στόν
Άγιο Στυλιανό, γιά νά σταματήση νά μήν πεθάνη. Όποιος τό βρή τό παιδί, θά
τό βάφτιση καί τοϋ βγάζει τό όνομα Στυλιανός» (χφ., σ. 67 Καρυδιά, σ. 351
Ίδα). γ') Ό προφήτης "Ηλίας θεωρείται ώς έφορος τών βροχών. Εις τάς
σχετικάς περί αύτοΰ παραδόσεις λέγεται, ότι ό προφήτης 'Ηλίας «είναι ζωντανός
"Αγιος. "Οταν βροντά, βροντή, ό προφήτης Ηλίας. Τρέχει οτόν ουρανό μέ τό κάρρο
και βροντή.» (χφ., σ. 68 Νησί, σ. 213 Σαρακηνοί), όταν δέ άστράπτη «έλεγαν
πώς έβγαζαν σπίθες τα πέταλα τον άλόγον τον. Άλλοι έλεγαν πώς όταν άστραφτε
έβγαζε τό σπαθί τον ό προφήτης 'Ηλίας, γιά νά σφάξη τό θηρίο πον τό κυνηγάει»
(χφ., σ. 283 Σωσάνδρα, σ. 343 "Ιδα). Ή πίστις αύτη περί τοϋ προφήτου
'Ηλία είναι εύρύτατα διαδεδομένη είς όλον τόν ελληνικόν κόσμον, πρός δέ καί
εΐς τούς γειτονικούς σλαβικούς λαούς ', μαρτυρείται δ' ήδη διαμορφωμένη εΐς
σχετικάς παραδόσεις κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους', σήμερον δέ σύν τοις
άλλοις τελούνται λιτανείαι εΐς τάς έπί τών κορυφών τών ορέων ίδρυμένας έκκλη-
σίας του εΐς περιπτώσεις άνομβρίας, διά νά πέση βροχή4, δ) Οί "Αγιοι Ανάρ-
γυροι, Κοσμάς καί Δαμιανός, τιμώνται καί ένταύθα, συμφώνως πρός
τήν έπίσημον λατρείαν, ώς ιατροί6· εΐς τό χωρίον Νησί μάλιστα υπάρχει πα-
λαιόν παρεκκλήσιον πρός τιμήν τούτων. Τήν ήμέραν τής μνήμης των, τήν Ιην
'Ιουλίου, σφάζεται ενταύθα κατά τήν ώραν τής τελέσεως τής θείας λειτουργίας
κριός, ό όποιος έχει άγορασθή διά χρημάτων τοΰ ταμείου τής έκκλησίας. Τόν
κριον τοϋτον «τόν ψήνουν έξω άπό τό παρεκκλήσι τών Άγιων Αναργύρων, τό ψή-
νουν ατή σούβλα (εΐκ. 4). .Μετά τήν άπόλυσι τής εκκλησίας____μοιράζουν τό κρέας

1 Βλ. Φαιό. Κουκουλέ, ενθ·1 άν., σ. 26.

' Βλ. Ε. Schneeweiss, Serbokroatische Volkskunde, I. Teil, Volksglaube und
Volksbrauch, Berlin 1961, σ. 142.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α' 1920, σ. 92-92, τόμ. Γ' 1931, σ. 9-12.

4 "Ενθ·1 άν., τόμ. Α', σ. 89-92, τόμ. Γ', σ. 6 κ.έξ.

6 "Ενθ·' άν., τόμ. Γ', σ. 73, 98.
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σε κοαμάτια. Τά κομμάτια τά παίρνουν παιδιά ηλικίας 12-20 ετών και τά βγάζουν
στήν δημοπρασία (είκ. 5). "Οποιος δώση περισσότερα, παίρνει τό κάθε κομμάτι. "Ενα

μέρος άπό τό κριάρι τό κρατούν οί
SjfeJ^HflB? 'Επίτροποι, τό κόβουν σέ μικρά
κομμάτια καί τό μοιράζουν α όλα
τά σπίτια, α' δλες τις οικογένειες
τον χωριοϋ.

I ~9· Τό μοίρασμα αντό είναι καθιε-

IQ ρωμένο γιά τήν νγεία τον χωρίον ...
Τονς Άγιους Αναργύρους τονς
θεωρούμε προστάτες τών παιδιών.
"Οταν καμμιά φορά τύχη επιδημία
στά παιδιά, λέμε ότι εξεχάσαμε
τονς Άγίονς, μάλιστα, όταν σνμβή
νάμή γίνχ\ ή θυσία αύτη» (χψ.,
Ρ σ. 17-19 Νησί).

. „,, - . Πλήν τής θυσίας ταύτης γίνε-

Εικ. 4 Ίο ψηαιμον τον κριον.

ται ενταύθα, δηλ. εΐς τό Νησί
(χφ., σ. 19), καί θυσία κοιού κατά τήν ήμέραν τοΰ εορτασμού τοΰ 'Αγίου 'Αθα-
νασίου (18 Ιαν.). ε') Ό "Α γ ι ο ς Μόδεστος θεωρείται προστάτης καί ιατρός διά

τά ζφα εΐς περιπτώ- ----

σεις επιδημίας (χφ.,
σ. 19 Νησί).

Ό όφις, παρου-
σιαζόμενος έντός τής
οικίας, πιστεύεται ότι
εΐναι « τό καλό τον
σπιτιού», δηλ. προ-
στάτης καί φύλαξ αύ-
τοΰ, διό δέν επιτρέ-
πεται νά σκοτωθή
(χφ,, σ. 116 "Αρνισ-
σα, σ. 190 Άγιος Ά-

θανασίος, σ. 214 2α Είκ. 5. °Η διανομή του ψητον κρέατος δια δημοπρασίας.

ρακηνοί, σ. 231 Πρό-
μαχοι, σ. 291 Σωσάνδρα, σ. 324 "Ιδα, σ. 410 Λουτράκι, σ. 477 Φλαμουριά).
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Πρόκειται ενταύθα περί τής εύρέως διαδεδομένης εις πλείστους ελληνικούς τό-
πους πίστεως τοΰ λαοΰ είς τό στοιχειό τής οικίας, τό οποίον παρουσιάζεται ώς
ό'φις. 'Ομοίως καί κατά τήν αρχαιότητα παριστάνετο ώς όφις ό αγαθός Δαίμων,
ό οποίος πλέον ώς οίκουρός όφις έν τή Άκροπόλει τών 'Αθηνών άπέλαυε λατρευ-
τικών τιμών Ή δοξασία αύτη άπαντφ έτι μέ πλατεϊαν διάδοσιν καί εις τόν
σλαβικόν κόσμον' εις τούς Βουλγάρους μάλιστα υπάρχει έν χρήσει καί ή λέξις
stihija, ήτις προέρχεται έκ τής ελληνικής στοιχειό 2.

'Ανατολικώς τοΰ χωρίου Πρόμαχοι καί εγγύς τών ερειπίων τής έκκλησίας
τοΰ 'Αγίου Ίλαρίωνος ευρίσκεται μεγάλη πέτρα, ή όποία λέγεται «Πέτρα τον φι-
διού»· Έπ' αυτής στηρίζεται ετέρα πέτρα όπου «οί στείρες γυναίκες πού δεν μέ-
νουν έγκυες πάνε πρωινές ώρες νηστικές, ώρισμένη μέρα. Αύτη που θά πάη θά
γυριστά γύρω τρεις φορές, ϋά περιέλθη τρεις φορές γύρω άπό τήν επάνω πέτρα,
θ' άνάψη ένα κερί· άλλη Αφήνει και χρήματα πάνω στον βράχο καϊ πιστεύει έτσι ότι
θά μπόρεση νά μείνη έγκυος, νά κάμη παιδί» (χφ., σ. 227).

Έκ τών νεκρικών νομίμων σημειώνομεν τό έθος, μετά τήν έκπνοήν καί
τήν περιστολήν τού νεκρού, τής καταθέσεώς του άπ' ευθείας επί τοΰ έδάφους
«κατά γης» μέχρι τής εκφοράς προς ταφήν. Ενδιαφέρουσα έτι είναι καί ή συνή-
θεια τής τοποθετήσεως κέρματος είς τό στόμα αύτού ή ή έναπόθεσις έντός τοΰ
θυλακίου του χρημάτων Ή σάρωσις έτι τής οικίας δέν επιτρέπεται εφ' όσον χρό-
νον ό νεκρός εύρίσκεται εντός αύτής4 (χφ., σ. 24 'Άρνισσα, σ. 314 Σωσάνδρα,
σ. 367 Ίδα, σ. 468 Μαργαρίτα).

Τό τέλος τοΰ θέρους είναι συνδεδεμένον πολλαχοϋ μέ διαφόρους έθιμικάς
εκδηλώσεις. Εΐς τήν περιφέρειαν ταύτην, έπί παραδείγματι εις τό Νησί (χφ.,
σ. 28), όταν τελειώνη ό θερισμός άφήνουν «5-6 στάχυα Αθέριστα. Θά τά δέσωμε
με κόκκινη κλωστή και υστέρα δλοι πού θερίζουν θά χορέψουν τρεις φορές γύρω
άπό τά δεμένα στάχυα». Ή νοικοκυρά τήν ήμέραν αυτήν κατασκευάζει πίτταν,
τήν οποίαν φέρει εις τό χωράφι διά τούς θεριστάς.

Εΐς επιδημικός νόσους έπί τών ζώων, ήτοι τών βοδιών, τών προβάτων
κ.ά., υπήρχε παλαιότερον ή συνήθεια «νά καψαλίζουν τά άρρωστα ζώα μέ ξυλοφω-

1 Βλ. Erwin Rohde, Psyche, I., Tübingen, 1925, σ. 254 καί Γ. Κ. Σπνριδάκην έν Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958-59), 'Αθήναι 1960, σ. 294, έ'νθα και βιβλιογραφία.

2 Βλ. Ε. Schneeweiss, ένθ* άν , σ. 5.

8 Βλ. περί τοϋ εθίμου τούτου είς τούς "Ελληνας, τούς Ρωμαίους καί άλλους λαούς
Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., τόμ. Γ', σ. 330-333.

4 Βλ. περί τής σημασίας τοΰ εθίμου είς Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 20 (1950),
σ. 89-92.
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τιά», τήν οποίαν είχον ανάψει δύο άνδρες γυμνοί διά τριβής ξύλων 1 (χφ., σ. 30).

Έκ τών δημωδών παραδόσεων άναφερομεν τήν περί τής ιδρύσεως τοΰ χω-
ρίου Πρόμαχοι (παλαιότερον Μπλάχοβον) εις τήν επαρχίαν 'Αλμωπίας. Λέγεται
σχετικώς ότι «οταν ήρθαν εδώ οί κάτοικοι άπο τό Γράμαλι και εγκαταστάθηκαν
ατό χαιριό, εζεψαν στο ζυγό δυο δίδυμα βόδια και ώργωσαν γύρω-γύρω τό χωριό
και είπαν ότι άπό τώρα και πέρα δεν θά μετακινηθούμε άπό τή θέαι αυτή. "Οπως
και εγινε. Τό χωριό μας είναι στήν ίδια θέσι». 'Επειδή είναι ώργωμένον τό χω-
ρίον υπάρχει ή παράδοσις «πώς όποιος φύγη έξω από τό χωριό, όπου κι αν πάη,
δέ θά προκόψη. Ή πίστις αύτή υπάρχει και μέχρι σήμερο. Γι" αυτό οϊ κάτοικοι
τοΰ χωριού μας δέν ξενιτεύονται» (χφ., σ. 222-223).

Εις τήν παράδοσιν ταύτην διασώζεται τό έκ τής 'Αρχαιότητος γνωστόν
έθος τής καθιερώσεως χώρου διά μαγικού κύκλου, ό όποιος έσχηματίσθη διά
περιαροτριάσεως. Ό Πλούταρχος (Ρωμύλ. 1) αναφέρει ότι ούτω καθωρίσθη ή
περιοχή είς ην έκτίσθη ή Ρώμη. Τό όργωμα τόπου κύκλω διά διδύμων μόσχων
ή βοών, διαδεδομένον καί άλλαχοΰ, είς παλαιοτέρους χρόνους έπεΐχε θέσιν μαγι-
κής πράξεως πρός άποδίωξιν συνήθως επιδημικών νόσων, ώς ή πανώλης. (Βλ.
Γ.'Α. Μέγαν έν Λαογρ., τόμ. 7, σ. 473-75, 505-507).

Ή πίστις είς τάς Νεράιδας άπαντφ καί ενταύθα ευρέως. Χαρακτηριστική είναι
ή κάτωθι παράδοσις. «Μιά φορά ήτανε μιά δάδω ( = μαμμή) ατό χωριό. Τή νύκτα
ήρθεν ενα ααμοβίλι ( — Νεράιδα) σάν άντρας τής εκτύπηαε τήν πόρτα και τήν εζήτηξε
νά πάη, γιατί ή νύφη της είναι νά γέννηση. Πάει μπροστά αυτός και ή ίάίω άποπίσω.
Βγαίνουν άπό τό χωριό. Ή δάί>ω άρχισε νά φοβάται· λέει μέσα της *που πάω».

Έφτάαανε σε μιά σπηλιά. Λέει της: «Θέλει νά γεννήση ή νύφη μας».

Ή νύφη εγέννησε. Και μετά δ άντρας γιά νά τήν πληρώση τής δίδουν τής
bibm γιά λεφτά φλόΐδες κρεμμυδιών.

'Η babco ετοιμάζεται νά φύγη. Όταν γύρισε ήταν άπό τόν τρόμο της ζα-
λισμένη. Καί λέει στο σπίτι «τί έπαθα άπόψε. "Ητανε σαμοβίλες αύτοί πού μέ
πήρανε, δέν ήτανε άνθρώποι σάν εμάς. Νά τί λεφτά μοΰ 'δωσαν· φλούδες άπό
κρεμμύδια. Τί νά τά κάμωμε αύτά ; καί τά πέταξαν άπό τό παράθυρο. Πήγαν οί σα-
μοβίλες ( = Νεράϊδες), τά είδαν πεταμένα καί έθύμωσαν. Καί λένε: «"Εβγα, baboo,
νά'δής πού μας τά πέταξες τά λεφτά.» (χφ,, σ. 63 Νησί). (Βλ. έ'τι άλλας παραλλα-
γάς, χφ., σ. 9 "Εδεσσα, σ. 390 Λουτράκι).

Ή διήγησις αύτη έχει πλατεΐαν διάδοσιν καί εις άλλους ελληνικούς τόπους,

1 Περί τής συνήθειας ταύτης βλ. Γ. Ά. Μέγαν είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ, Ε'-ΣΤ'
(1943-44), έν 'Αθήναις 1949, σ. 45 κ.έ|.
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έπί παραδ. είς Κρήτην1, Σωζόπολιν Βορείου Θράκης®, Λέρο ν8, Κάρπαθον4
καί άλλαχοΰ®.

Γενική είναι ή πίστις καί ένταύθα ότι κατά τήν νύκτα τής τρίτης ημέρας ή
έπί τρεις νύκτας άπό τής γεννήσεως κάθε άτομου έρχονται εΐς τήν οΐκίαν όπου τό
βρέφος αί τρεις Μοίρες καί ορίζουν ( = γράφουν) τήν τύχην του εις τήν ζωήν 6 (βλ.
χφ., σ. 152-154 Άρνισσα, σ. 180-181 Άγ. Αθανάσιος, σ. 352-353 'Ίδα, σ. 447
Λουτράκι, σ. 485 Φλαμουριά). Οί οικείοι τού βρέφους επιζητούν νά έπιτύχουν
τήν εύμένειαν τών Μοιρών πρός τό νεογέννητον· ούτως ή μητέρα τής λεχούς, ή
πενθερά της καί ή μαμμή ( = μαΐα) τοποθετούν επί τραπέζης «ένα χ^ωμί, μέλι, μα-
χαίρι, κουτάλια, πιρούνια καί βιβλία» προφανώς διά νά φάγουν αί Μοίρες, ούτω
δέ ευχαριστημένα ι, νά ορίσουν καλήν μοΐραν εις τό νεογέννητον (χφ., σ. 152).

Παραδόσεις περί τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου κατεγράφησαν μία έν Έδέσση, εΐς
τήν οποίαν άναφέρεται περί τής πόσεως κρυφίως ύπό τής άδελφής του «τοΰ άθά-
νατου νεροΰ» καί τής κατόπιν ένεκα τοΰ φόβου πρός τόν Άλέξανδρον ρίψεώς της
είς τήν θάλασσαν, ένθα μετεμορφώθη είς ίχθύν κατά τό κάτω ήμισυ τοΰ σώματος
της (χφ., σ. 13-15). Πρόκειται περί τής εύρέως γνωστής παραδόσεως τής Γοργό-
νας7, ήτις άναδύεται εις τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης καί έρωτςί τούς ναυτικούς
τούς οποίους θά συνάντηση, έάν ζή ό βασιλιάς Αλέξανδρος. "Αλλη παράδοσις λέγει
«ότι ό Μέγας Άλέξαντρος τά κοντάρια γιά τίς σημαίες τοΰ στρατού του τά έκοψε
άπό τήν Κορυφή ( = χωριό κοντά στούς Σαρακηνούς) (χφ., σ. 406 Λουτράκι).

Έκ τών ποραδόσεων αί όποίαι άναφέρουν περί τής άνεγέρσεως εκκλησιών
σημειώνω τήν σχετικήν πρός τό έκκλησίδιον τοϋ Άγ. Γεωργίου (εΐκ. 6) βορειο-
ανατολικούς τοΰ χωρίου Άγιος Αθανάσιος. Κατά τήν σχετικήν διήγησιν τό έκ-
κλησίδιον τούτο είναι νέον, κτισθέν πρό 50-60 έτών ύπό τού Χρίστου Μανόλτση

1 Βλ. είς περ. Προμηθ. ό Πυρφ., ετ. 1925, άρ. 10, σ. ζ' καί 11, σ. ζ'. Έπετ. Κρητ.
Σπουδ., τόμ. Β' (1939), σ. 143-44.

2 Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 4 (1912-13), σ. 727-729.

3 Λ.Α. άρ. χφου 2279, σ. 54"55, (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 19581

4 Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρον, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α', 1932, σ. 240 42.

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαραδόσεις, σ. 638-642, 794 97, άρ. 402 (Ίμβρου). Λ.Α. άρ. 2456,
σ. 271 καί άρ. 2457, σ. 303 (Χίος).

6 Περί τής δοξασίας ταύτης είς άλλους έλληνικούς τόπους βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παρα-
δόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 558 564. Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νουάρου, ενθ·5 άν., σ. 103-104 κλπ.

7 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ1 άν., τόμ. Α', σ. 307 κ.έξ., τόμ. Β', σ. 1168 κ.έξ. Γ. ΑΓ. Σπυριδάκη,

Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοΰ Μεγάλου 'Αλε-
ξάνδρου, «Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου», 'Αθήναι 1953, σ. 401 κ.έξ.
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Είκ 6. Το εκκληοίδιον τον Άγ. Γεώργιο

καταγομένου έξ 'Αγίου 'Αθανασίου. Οΰτος εΐχεν ΐδει προηγουμένως έν όνείρω
τόν Άγιον Γεώργιον, όστις τόν ώδήγησε νά σκάψη είς τό σημεΐον όπου σήμε-

Ηρον ή εκκλησία καί νά άνευρη
τήν πέτραν έπί τής οποίας υπάρ-
χει άνάγλυφος ή εϊκών τοΰ 'Αγίου
(εΐκ. 7). Οί κομιτατζήδες, όταν
άνευρέθη ή εικών δέν έπέτρεπαν
εΐς τόν Μανόλτσην νά κτίση τήν
έκκλησίαν. Τότε, όταν «οί κομι-
τατζήδες πον είχαν εκεί κοντά τόν
κρυψώνα των αποκοιμήθηκαν, ό
"Αγιος Γεώργιος επήγε και τους
καταμαύριοε ατό ξύλο». Οί κομι-
τατζήδες έξύπνησαν άμέσως, μό-
λις δέ έξημέρωσε συνεκέντρωσαν
τούς κατοίκους καί μέ τάς οδη-
γίας τοΰ Χρίστου Μανόλτση έκ-
τισαν τήν έκκλησίαν. «'Από τότε
πού έκτίστηκε τό εκκλησάκι παρουσιάστηκε εκεί ένα μεγάλο φίδι πού έπλάγιαζε
(=έκοιμάτο) δίπλα στήν πέτρινη αυτή εικόνα τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Τό φίδι αύτό
ήταν πολύ μεγάλο, 1-2 μέτρων, είχε σώμα
πού ήταν τριχωτό στό κεφάλι καί μαύρο
χρώμα. Τό φίδι αύτό δέν έπείραζε τούς
διαβάτες. Τώρα είναι μερικά χρόνια πού
έχάθηκε τό φίδι. Άπό τότε πού άπέθανε
ό Χρίστος Μανόλτσης πού έκτισε τό εκ-
κλησάκι, ύστερα άπό λίγα χρόνια άπέθανε
καί τό φίδι. Λένε πώς ό Μανόλτσης έκοι-
μότανε εκεί μέ τό φίδι» (χφ., σ. 156-58).

Περί τής πανώλους ( = πανούκλας)
έπιστεύετο παλαιότερον, ότι «έρχόντανε
στό χωριό σά γυναίκα και είχε γραμμένα
τα ονόματα πον ήθελε νά πάρη. Τά ονό-
ματα αυτά τά εζητονσε νύκτα. Ό κόσμος

'έβλεπε ενα φώς πού αναβε καί έσβηνε ψηλά στά βουνά. Αύτη ή πανούκλα έψαχνε
τά ονόματα που είχε σημαδέψει νά πάρη. Βρίσκονται παλιά μνήματα και εμείς λέμε

25

Είκ. 7. Ή ανάγλυφος είκών τοΰ Άγ. Γεωργίου,
ιδρυμένη παραπλεύρως τον εκκληοίδιον.
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πώς είναι άπ' αυτή τήν εποχή, τά βρίσκομε σε διάφορα μέρη στά βουνά...» (χφ.,
σ. 185 Άγ. 'Αθανάσιος).

Ή προσωποποίησις τής νόσου, συνήθως ώς γραίας, είναι πλατέως διαδε-
δομένη, μαρτυρείται δ' ήδη άπό τοΰ 3ου αιώνος μ.Χ. εις τον βίον τοΰ 'Αγίου
Γρηγορίου τοΰ Θαυματουργού (Migne, P.G., 46, 956c, 953d)1.

Ένδιαφέρουσαι είναι έτι καί αί ίστορικαί παραδόσεις, αφηγήσεις, περί τής
κακοποιοΰ δράσεως εις τήν περιφέρειαν ταύτην τής Μακεδονίας, κακουργιών,
βιαιοτήτων καί φόνων των κομιτατζήδων κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αιώ-
νος καί τάς αρχάς τού παρόντος. Έκ τοΰ πλήθους τών διηγήσεων τούτων κα-
τέγραψα έλαχίστας. Έκ τούτων, πλήν τής άνωτέρω άναφερομένης, ήτις συνδέεται
μέ τήν ΐδρυσιν τοΰ έκκλησιδίου τού 'Αγίου Γεωργίου πλησίον τοΰ χωρίου 'Αγίου
'Αθανασίου, σημειώνω καί τήν άκόλουθον έκ τοΰ χωρίου Πρόμαχοι. «Άρχι-
κομιτατζής τής περιοχής μας πού έτρομοκρατοΰσε καί έσκότωνε τόν κόσμο ήταν
γύρω άπό τό 1903 καί κατόπιν ό Καρατάσος άπό τήν 'Άρνισσα. Αυτός συνεργα-
ζότανε μέ τό διοργανωτή τοΰ Κομιτάτου τό Βούλγαρο Λούκα, λοχαγό τοΰ Βουλ-
γαρικού στρατοΰ. Καί τούς δύο αύτούς έσκότωσε ό Γαρέφης» (χφ., σ. 226).

Άλλη παράδοσις έπίσης εκ Προμάχων αναφέρει περί τής διά προδοσίας κα-
ταστροφής ύπό τών Βουλγάρων κομιτατζήδων τού χωρίου Γκράντιστα. "Ολοι οί
κάτοικοι έσφάγησαν ύπ' αυτών, σωθέντος μόνον ενός καλόγερου, ό όποιος κατέ-
φυγεν εις τό σημερινόν χωρίον Αρχάγγελος (χφ., σ. 224-25).

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης παρατηροΰμεν,
ότι εΐς τόν έκ παραδόσεως λαϊκόν βίον εΐς τήν άκριτικήν περιοχήν ταύτην τής
Μακεδονίας, παρά τήν ξενικήν κατά τό παρελθόν γλωσσικήν έπίδρασιν, ύπάρχει
χαρακτηριστική ενότης πρός τήν άντίστοιχον λαϊκήν παράδοσιν εΐς τόν λοιπόν
έλληνικόν κόσμον άπό τών βορείων συνόρων τής Μακεδονίας καί τής Θράκης
μέχρι τών νοτιωτέρων περιοχών του τής Κρήτης καί τής Κύπρου.

1 Βλ. καί είς Έπιστ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. τοϋ Πανεπιστ. 'Αθηνών, τόμ. Ε' (1954
1955), σ. 360-363.
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RÉSUMÉ

Rapport sur une mission folklorique au département
de Pella en Macédoine (29 juin - 18 juillet 1961)

par Georges Spyridakis.

L'auteur rend compte des résultats de sa mission, réalisée entre le 29
juin et le 18 juillet 1961, dans les villages du département de Pella en
Macédoine nord-ouest, à savoir: Edessa, Nissi, Amissa (jadis Ostrovo),
St Athanase, Sarakini, Prômachi, Sossândra, Ida, Loutrâki, Margharita et
Flamouriâ.

Le matériel recueilli dans 585 pages grand format in 8°, comprend, en
plus du texte, 70 chansons et danses folkloriques enregistrées au magnéto-
phone. L'auteur, se basant sur ce matériel, remarque que les coutumes du
culte populaire, les traditions folkloriques et les manifestations de la vie
sociale et autres sont en étroite liaison avec la vie populaire folklorique des
autres régions helléniques, même des régions les plus éloignées, comme les
îles de Crète et Chypre. Ainsi, la coutume connue en Thrace et au Dodéca-
nèse de la réunion d'un groupe d'enfants, la matinée du ier mars, qui, en tenant
une hirondelle en bois, chantent une chanson du printemps, est également
, répandu dans cette région (Amissa, St Athanase, Loutraki et Margharita).
Cette coutume est, comme on sait, une survivance de la Grèce antique (voir
Athénée VIII, 60). Très répandue aussi dans la région visitée est la cou-
tume selon laquelle les mères lient, le Ier mars, au poignet des petits en-
fants des fils blancs et rouges, coutume mentionnée déjà comme populaire
par Jean Chrysostome (voir plus haut, p. 377).

La fête de St Georges prend une importance particulière dans la vie
populaire. Elle est liée aux coutumes pastorales et agricoles, comme p.ex. l'é-
gorgement, au cours de la fête, d'animaux dont la viande est distribuée
gratuitement aux pèlerins etc. Le soir de la veille de cette fête, les portes
des maisons sont ornées de fleurs et on dessine, avec du fumier de bœuf,
des croix sur les portes. Cette dernière coutume nous rappelle une coutume
analogue de l'antiquité qui avait lieu pendant les Anthestéria ('Ανθεστήρια)
en Attique. Les actes relevant du culte des morts des samedi et au dimanche
de la Pentecôte sont semblables aux coutumes des autres pays helléni-
ques, comme aussi les croyances relatives aux «jours-mois» (μερομήνια) pen-
dant les premiers six ou douze jours du mois d'août.

L'auteur parle ensuite de la bénédiction des premiers raisins (le 6
août), de l'égorgement des porcs à la veille de la Noël, et d'autres coutumes.

Concernant le domaine du culte populaire sont mentionnés: 1) St
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Spyridion, protecteur des agriculteurs. 2) St Stylianos, protecteur des en-
fants qui meurent immédiatement après leur naissance. 3) Le Prophète Élie,
le Saint de la pluie. 4) Les Sts Anargyres, comme médecins. Le jour de
leur commémoration (ier juillet), au village de Nissi, on sacrifie un animal
qu'on cuit et distribue aux habitants, pour protéger les enfants contre les
épidémies. 5) St. Modeste, qui est considéré comme le protecteur des ani-
maux contre les maladies, etc.

Le culte antique du serpent comme protecteur de la maison survit
aussi dans cette région, comme, d'ailleurs, dans tous les Balkans.

A l'Est du village Promachi, il y a une pierre appellée «Pierre du
serpent» où se déroulent des actes superstitionnels, par des femmes stéri-
les désireuses d'enfanter.

Parmi les pratiques funéraires, on mentionne la déposition par terre
du mort après son décès et l'habitude de placer sur sa bouche une «obole»
(une pièce de monnaie) ou de mettre de l'argent dans ses poches.

Ensuite on mentionne des coutumes agricoles de la fin de la moisson.
Pour éviter les maladies épidémiques des animaux, on les fait passer par-
dessus un feu (feu de bois) récemment allumé. Avant de fonder un nou-
veau village, on fait labourer par la charrue le terrain choisi, habitude qui
remonte à l'antiquité (Plut., Rom. 1).

La croyance panhellénique aux Fées est aussi répandue dans cette
région, comme celle concernant les Parques, qui fixent le destin de chacun
le troisième jour de sa naissance (voir ci-haut, p. 383-84).

Des légendes recueillies on mentionne:

a) celle d'Alexandre le Grand et de l'eau immortelle ; b) celle de la
fondation de la petite chapelle de St Georges au nord-est du village St
Athanase ; c) celle de la peste, se présentant sous l'aspect d'une femme, etc.
Cette croyance est témoignée déjà à partir du 3ème siècle de notre ère.

L'auteur finit par remarquer que la vie sociale traditionnelle dans cet-
te région, malgré les influences inévitables, surtout linguinstiques, provo-
quées par son voisinage avec le monde slave pendant la période de l'escla-
vage de ce pays sous la domination des Turques, présente une grande
unité et s'accorde parfaitement avec celle du reste du monde hellénique.


