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υπο

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ και ΣΤΑΥΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
I) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

υπο γεωργ. κ. σπυριδακη

Α'. Ό έκ παραδόσεως λαϊκός πολιτισμός τής Κύπρου εις τάς ποικίλας μορφάς
αύτοΰ, είς τον ύλικόν, τόν κοινωνικόν καί τόν πνευματικόν βίον τού λαού, έ'χει
επισύρει από πολλού τήν προσοχήν πλείστων ερευνητών, ημετέρων καί ξένων, μά-
λιστα δέ Κυπρίων επιστημόνων καί άλλων λογίων.

Άπό τού δευτέρου ήμίσεος τοΰ παρελθόντος αιώνος κυρίως έξεδηλώθη,
ώς γνωστόν, ζωηρόν τό διαφέρον εν Ελλάδι διά τήν περισυλλογήν καί μελέτην
τών μνημείων τού βίου καί τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαού πρός κατάδειξιν
1δLQt τής άδιασπάστου ιστορικής συνεχείας τού έ'θνους άπό τής Αρχαιότητος μέ-
χρι σήμερον καί άντίκρουσιν ούτω τής πολυκρότου τότε θεωρίας τοΰ Fallmerayer
περί εκσλαβισμοϋ τών Ελλήνων κατά τούς μέσους χρόνους.

Ή κίνησις αύτη πρός περισυλλογήν λαογραφικής ύλης εύρεν άπήχησιν καί
εις τήν Κύπρον, ένθα ό Αθανάσιος Σακελλάριος εΐς τό γενικόν έ'ργον
του περί τής Κύπρου «Κυπριακά, ητοι γεωγραφία, ιστορία καί γλώσσα τής νή-
σου Κύπρου από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Αθήναι 1890-1891»
τόμ. 1-2, (προηγουμένως τό έ'ργον ειχεν εκδοθή εΐς 3 τόμους), περιέλαβε πλού-
σιον ύλικόν (βλ. τόμ. Α', 1890, σ. 702-740, τόμ. Β', 1891, σ. 9-358), ΐδί<? τραγούδια
(τόμ. Β', σ. 9-241), ώς καί γλωσσικήν ύλην εΐς γλωσσάριον χρησιμώτατον καί
σήμερον δεδομένου ότι στερούμεθα έ'τι ειδικού λεξικοΰ τής Κυπριακής διαλέκτου.

Μετά τόν Άθανάσιον Σακελλάριον ό Γ. Λουκάς εΐς τό βιβλίον «Φιλο-
λογικά! επισκέψεις τών εν τφ ßutp τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τών Άρ-
χαίων, τόμ. Α', Αθήναι 1874», έκ σελ. 200, περιέλαβεν έπίσης ποικίλην λαογρα-
φικήν ύλην (παραδόσεις, έθιμα λαϊκής λατρείας, έ'θιμα καί δοξασίας κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, άσματα, παιδιάς καί άγωνίσματα, μετεω-
ρολογίαν, άστρολογίαν, παροιμίας κ.ά'.), τήν οποίαν παρεξετάζει προς σχετικάς
ειδήσεις έκ τής Αρχαιότητος.

Τήν παράδοσιν ταύτην τής συλλογής καί μελέτης τών στοιχείων τής λαϊ-
κής παραδόσεως συνέχισαν έ'ξω τής νήσου οί κύπριοι φιλόλογοι Σΐμος Με-
νάρδος καί Χρ. Γ. Παντελίδης, μετά δέ τήν ΐδρυσιν εν Αθήναις ύπό τοΰ
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Ν. Γ. Πολίτου τής Ελληνικής Λαογρ. Εταιρείας καί τής ενάρξεως τής εκδόσεως
άπό τού 1909 τού περιοδ. Λαογραφία (μέχρι σήμερον τόμοι 19, όπου έχει δη-
μοσιευθή άρκετή είς ποσόν λαογραφική ύλη έκ Κύπρου) έκδίδεται εΐς Λάρνακα
τό 1911 τό περιοδ. «Κύπρος» καί τό 1912 εΐς Λεμησόν ή «Κυπριακή Κυψέλη»,
ένθα δημοσιεύονται προσέτι καί λαογραφικά κείμενα έκ τής νήσου.

Νέα ώθησις πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην δίδεται αργότερον άπό τοΰ 1923
μέ τήν ΐδρυσιν έν Λάρνακι τοΰ περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά» (1923 -1937), είτα
δ' εΐς Κτήμα Πάφου τοΰ περιοδ. «Πάφος». Εΐς τά περιοδικά ταύτα δημοσιεύεται
έτι σημαντική εις ποσόν καί ποιόν λαογραφική ύλη. Τό έ'ργον τοΰτο συνεχίζουν
καί άλλα κατόπιν περιοδικά, ώς τά «Κυπριακά Γράμματα» (1934-1956) καί τά
σύγχρονα «Κυπριακαί Σπουδαί», έκδοσις τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
(έ'χουν έκδοθή μέχρι σήμερον 26 τόμοι), ή «Μαθητική Εστία» κ.ά. 1 Πρός τούτοις
έ'χουν δημοσιευί)ή καί αύτοτελείς συλλογαί, ώς παροιμιών, ασμάτων, μουσικής, μύ-
θων, παραμυθιών, παραδόσεων κλπ.,2 ή δέ Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών έχει
έτι οργανώσει καί άξιόλογον Λαογραφικόν Μουσεΐον έν Λευκωσία.

Παρά τήν γενομένην άξιόλογον έργασίαν ταύτην ύπήρχον διά τό Λαογρα-

1 Βιβλιογραφίαν τών δημοσιευμάτων τούτων μέχρι τού ειους 1933 βλ. εΐς τό βιβλίον
Κ. Π. Χατζηϊωάννου, Βιβλιογραφία τής Κυπριακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας (Σύγχρονης
γλώσσας), Λευκωσία (Κύπρου) 1933, 8ον, σελ. 37.

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α') Θεόδ. Καλλίνικος, Κυπριακή λαϊκή Μούσα. Λευκωσία Κύπρου 1951, σελ. 218-
β') Νέαρχ. Κληρίδης, Κυπριακά παραιιύθια, γραμμένα επίτηδες γιά παιδιά. Τόμ. Α' - Β',
Λευκωσία Κύπρου 1958, 8ον, σελ. 70.

γ') Νέαρχ. Κληρίδης, Κυπριακά παραμύθια. Σειρά Γ', Λευκοσία ά. έ., 8ον, σελ. 112.
δ') Νέαρχ. Κληρίδης, Τό φρούριο τοΰ 'Αγίου Ίλαρίωνα, 'Ιστορία καί θρύλοι. Λευκω-
σία 1958, 8ον, σελ. 24.

ε') Νέαρχ. Κληρίδης, Μοναστήρια στήν Κύπρο. Θρΰλοι καί παραδόσεις. "Εκδ. Β' βελτι-
ωμένη. Λευκωσία 1958, 8ον, σελ. 94.

ς') Νέαρχ. Κληρίδης, Θρύλοι καί παραδόσεις τής Κύπρο», Λευκωσία 1954, 8ον, σελ. 94.
ζ') Ν. Γ. Κνριαζής, Κυπριακαί Παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σελ. VIII +415.
η') * 77. Ξιούτας, 'Από τά τραγούδια μας. Λευκοσία Κύπρου 1938, 8ον, σελ. 132.
θ') Γ. Σπανόπουλος, Ή λαϊκή ιατρική έν Κύπρφ, Λευκωσία 1935, 8ον, σελ. 55.
ι') Ξενοφ. Φαρμακίδης, Κύπρια επη μετά σημειώσεων καί σχολίων, έν Λευκοσίςι 1926,
σελ. ζ'+ 168.

ια') Κυρ. Χατζηϊωάννου, Κυπριακοί μύθοι, Λευκωσία 1948, δον, σελ. 96.
ιβ') 'Ισμήνη Χατζηκώστa, Cyprus and its life. Morals and Customs of Cyprus,
Folksongs etc. «Ή Κύπρος κ' ή ζωή της», ήτοι ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ τής Κύπρου [κλπ.],
ΛονδΧνον 1943, 8ον, σελ. 48 + πίν. εικόνων IX + σελ. 93.
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φικόν Άρχείον στοιχεία τοΰ λαϊκού βίου, τά οποία δεν είχον επαρκώς προσεχθή
μέχρι τοΰδε υπό τών συλλογέων, ώς έπί παραδείγματι ό κύκλος δημοτικών Ασμά-
των τά οποία έχουν είσαχθή είς Κύπρον κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους (τής
τουρκοκρατίας καί άγγλοκρατίας έν τή νήσω), έπίσης ό υλικός βίος εις διαφόρους
μορφάς του, ώς καί θεσμοί κοινωνικής οργανώσεως, έθιμα τής λαϊκής λατρείας,
έθιμα καί δοξασίαι κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, πρός δέ καί
ή δημώδης μουσική άπό τής άπόψεως ήχογραφήσεως μελωδιών φσμάτων καί μου-
σικής λαϊκών χορών κ.ά'.

Διά τους λόγους τούτους ήτο σκόπιμος ή υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου
όργάνωσις ειδικής αποστολής πρός μελέτην γενικώς τής περιοχής καί περισυλλο-
γήν συγχρόνως λαογραφικής ύλης μεθ' ης καί ή μουσική·

Ή πραγματοποίησις τοΰ σκοπού τούτου κατέστη δυνατή μόλις μετά τήν
άνακήρυξιν τής άνεξαρτησίας τής νήσου διά τής άποστολής υπό τής 'Ακαδημίας
έπί ένα μήνα (21 Όκτωβρ. - 20 Νοεμβρ. 1960) εις τήν νήσον τοΰ γράφοντος μετά
τοΰ μουσικοΰ τοϋ Λ. Α. Σταύρου Καρακάση.

Ή άποστολή αύτη κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου της είχε τήν πολύτιμον
συνδρομήν τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Κοινοτικής Βουλής Δρος Κωνστ. Σπυ-
ριδάκι καί τοΰ Γραφείου 'Ελληνικής Παιδείας (Διευθυντής Κλ. Γεωργιάδης).
Ουτω έτέθη εις τήν διάθεσιν ημών ό 'Επιθεωρητής τής Μουσικής τών Σχολών
Μ. 'Εκπαιδεύσεως Κωνστ. Δ. Ίωαννίδης, όστις δι* αυτοκινήτου συνώδευσεν ημάς
καθ' όλην τήν διάρκειαν τής παραμονής μας εις Κύπρον καί μετά έξαιρέτου ζήλου
καί βαθείας κατανοήσεως τοΰ έργου μας συνετέλεσε σπουδαίως, ώς καί διά προ-
εργασίας του πρός έπισήμανσιν καταλλήλων καί προθύμων πληροφορητών, είς
τήν επιτυχή έκτέλεσιν αυτού. 1

'Από τής θέσεως ταύτης εκφράζομεν τήν εύγνωμοσύνην μας πρός τους άνω-
τέρω διά τήν παρασχεθείσαν συνδρομήν ταύτην.

Κατανόησιν τοΰ έργου ήμών καί κατ' άκολουθίαν συμπαράστασιν εις τήν
έκτέλεσιν του εύρομεν καί εις τους κατά τόπους γυμνασιάρχας, καθηγητάς καί δι-
δασκάλους, έκτος έλαχίσ-ων εξαιρέσεων, ώς έπίσης εις τάς ιεράς Μονάς, όσας επε-
σκέφθημεν('Αγ. 'Ανδρέου : ήγούμ. Λεόντιος, Κύκκου, Χρυσορρογιάτισσας : ήγούμ.
'Αλέξιος, Όσ. Νεοφύτου) καί εις ιερείς εις τά χωρία : Πηγαίνια (ό παπά Χαράλαμπος
Πρωτοπαπά), είς Ριζοκάρπασον (ό παπά Στυλ. Ραουνάς), εις Πάνω Πανα-
γιάν (ό παπά Γεώργ. Ναθαναήλ). Είς Ριζοκάρπασον έβοήθησεν ημάς ό ιατρός

1 Εις τήν πραγματοποίηση' τής άποστολής ταύτης συνετέλεσεν έπίσης καί ό αείμνηστος
"Ακαδημαϊκός Μαν. Καλομοίρης



2 304

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Γεώργ. Παλλήκαρος, εις "Ομοδος ό Γεν. "Επιθεωρητής Κωνστ. Πιλαβάκης, προς
δέ και πολλοί άλλοι. Πάντας τούτους καί τούς προθύμους πληροφορητάς μας
ευχαριστοϋμεν καί άπο τής θέσεως ταύτης.

Β'. Δεδομένου ότι ό προσδιωρισμένος διά τό έργον τούτο χρόνος ενός μη-
νός ήτο όλως ανεπαρκής, έπρεπε δέ νά σχηματισθή παρ' ήμων εικών τής φυσιο-
γνωμίας τής νήσου άπό επόψεως τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού βίου είς αυτήν διά
τής συλλογής σχετικής ύλης, ήναγκάσθημεν πρός τούτο νά έπιλέξωμεν πρόςέ'ρευ-

Εΐκ. 1. Χάρτης τής νήσου μέ τά κέντρα είς α εγένετο λαογραφική έρευνα.

ναν ώρισμένους μόνον, ώς κάτωθι, συνοικισμούς είς διάφορα σημεία τής νήσου :
Μόρφου, Πηγαίνια και Κάτω Πύργος Τηλλυρίας, Τρίκωμον, Μπογάζι, Αίγια-
λοΰσα, 'Αγία Τριάς Καρπασίας, Ριζοκάρπασον, Λεονάρισσον, Κοιλάνεμον, Κώμα
τοΰ Γιαλού, Κώμη Κεπίρ, 'Ακάνθου, Άγιος 'Επίκτητος, Βασίλεια, Άγιος Γεώρ-
γιος Κυρήνειας, Κάρμι, Άνω Λεύκαρα, Κοιλάνι, "Ομοδος, Λεμύθου, Καμινάρια,
Πεδουλάς, Γερακιές, "Αγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, Κάμπος Μαραθάσας, Πάνω Πα-
ναγιά Πάφου, Πολέμι, Γιόλου, Μεσόγει, Τσάδα, Πάνω Άρόδες, Δρούσια, Στρουμ-
πί, Κτήμα Πάφου, Πέγια, Γεροσκήπου. Μετά την επιστροφήν την 17 Νοεμβρ.
τοΰ Στ. Καρακάση είς Αθήνας συνέχισα τήν έ'ρευναν ταύτην μέχρι της 20 Νοεμ-
βρίου είς τά χωρία : Παραλίμνι, Αύγόρου, Άθηαίνου, Περιστερώνα (Μόρ-
φου) και Κακοπετριά.
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Κατά τάς μετακινήσεις πρός τά ανωτέρω κέντρα κατηναλίσκετο πολύτιμος
χρόνος. Έν τούτοις έπετεύχθη μέ σύντονον εργασίαν, ήτις παρετείνετο σχεδόν κα-
θημερινώς μέχρι καί τής νυκτός, πολλάκις καί τοΰ μεσονυκτίου, ή συλλογή
πλούσιας λαογραφικής ύλης, τήν οποίαν κατέγραψεν ό γράφων είς σελ. 6361
σχήμ. μεγ. 8ου> προς δέ καί δημώδους μουσικής (φσμάτων καί χορών) 435 ηχογρα-
φήσεις, τών οποίων 148 εγένοντο ύπ' εμού, αί δέ υπόλοιποι ύπό τοΰ δευτέρου
(Στ. Καρακάση). '

Ή καταγραφείσα ύπ' εμού λαογραφική ύλη, πλήν τής ήχογραφηθείσης, ώς
κατωτέρω (βλ. σημ. 1), περιλαμβάνει στοιχεία έξ όλων σχεδόν τών εκδηλώσεων
τοΰ υλικού, τοϋ κοινωνικού καί πνευματικού βίου. Μέγα μέρος τής ύλης ταύτης
αναφέρεται είς τόν γεωργικόν βίον, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν,
τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν. Έπίσης
κατεγράφησαν ςίσματα 69, μΰθοι, παραμύθια καί ευτράπελοι διηγήσεις 28, παρα-
δόσεις 152, παροιμίαι 53, τοπωνυμίαι κ.ά.

Ό γράφων δι' ειδικών ομιλιών του έτι πρός τούς μαθητάς σχολείων
τής Μέσης καί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως * επέτυχε μέ τήν πρόθυμον συμπαρά-
στασιν τών Διευθυντών των τήν συγκέντρωσιν λαογραφικής ύλης έκ 3332 σελίδων
ως κάτωθι :

α') Γυμνασίου Λαπήθου (Γυμνασ.: Γεώργ. ΙΙιζάνιας), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ.

312. (Άρ. είσ. 2360).
β') Γυμνασ. Λευκάρων (Γυμνασ. : Γεώργ. Τσακίρης) καί Δημοτ. Σχολείου
(Διευθ. : Κωνστ. Κουμενίδης), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 340. (Άρ. εισ. 2359).
γ') Δημοτ. Σχολ. Όμόδους (Διευθ.: Στυλιανίδης), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ.

130. (Άρ. είο. 2355).
δ') Γυμνασ. Πεδουλά (Γυμνασ. : Κωνστ. Γιαλουρίδης), χειρόγρ. σχ. 4ου,
σελ. 616. (Άρ. εια. 2353).

1 Σημαντικόν έτι μέρος τής συλλεχθείσης ύλης, κυρίως ςίσματα καί τινα παραμύθια,
ήχογραφήθη μόνον, έγένετο δέ κατόπιν αντιγραφή αύτής είς τό Λαογρ. Άρχεΐον ύπό τής
γραφέως'Ελευθερίας Δήμου-Παπαδοπούλου" (Βλ. χφον, άρ· 2351, σελ. 639-1000).

2 Τό χειρόγραφον τής λαογραφικής ϋλης καί τών κειμένων τών ήχογραφηθέντων ασμά-
των κατεχωρίσθη εις τό βιβλίον Εισαγωγής χειρογράφων ύπ' άρ. 2351, ή δέ μουσική ΰλη
είς τό βιβλίον Εισαγωγής τής μουσικής άπό τοϋ άριθμ. 5123-5558.

8 'Εκτός τών λαογραφικών τούτων ομιλιών ό πρώτος (Γ. Κ. Σπυριδάκης) ώμίλησεν έν
Λευκωσίςι τήν 19 Νοεμβρ. είς τήν σειράν τών διαλέξεων τοϋ Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου μέ
θέμα: «Έκ τής δημώδους επικής παραδόσεως τής Κύπρου», ό δέ δεύτερος (Στ. Καρακάσης)
τήν 6 Νοεμβρ. μέ θέμα : «Ή ζωή καί τό έργον τοϋ Νίκου Νικολαΐδη τοϋ Κυπρίου».

20
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ε') Γυμνασ. Αεμίθου (Διευθ.: Παναγιώτου), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 148.

(Άρ. είσ. 2354).

ς') Γυμνασ. Π ο λ ε μ ί ο υ (Διευθ. : Γεώργ. Ήλιάδης), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 946.
(Άρ. είσ. 2356).

ζ') Γυμνασ. 'Α γ ρ ο ΰ ('Εμπορ. Γυμνασίου. Διευθ. : Στυλ. Παπαδάκης) και
Δημοτ. Σχολείου (Διευθ. : Ίωάνν. Μιχαήλ), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 122.
(Άρ. είσ. 2357).

η') 'Εμπορ. Κολλεγίου Κτήματος Πάφου (Διευθ.: Κωνστ. Λιασίδης), χει-
ρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 204. (Άρ. είσ. 2358).
θ') Δημοτ. Σχολείων: Πεγιας (Διευθ: Θεοδ. Καρύδας), Στρουμπιοϋ
(Δημ/λοι : Σάββας Παπαέτης καί Άνδρ. Σωτηριάδης), χειρόγρ. σχ. 8ου, σελ.
208. (Άρ. εϊο. 2361).
ι') 1) Γυμνασίων: 'Αμμοχώστου (Γυμνασ. : Κυριάκος Χατζηϊωάννου),
Κτήματος Πάφου (Γυμνασ. : Π. Παυλίδης), Τρικώμου (Γυμ-
νασ. : Γ. Σεργίου). 2) Δημ. Σχολείων: 'Ακανθού (Δημοδ.: Σωτήρ.
"Ορφανός), Κώμης Κεπίρ, Άγ. 'Ιωάννου Άγροΰ, Δρού-
σιας, Γερακιών, Σωτείρας κ.ά., σχ. 4ου, σελ. 306. (Άρ. εϊο.
2376). '

ια') Κωνστ. 'Ιωαννίδης, Λαογραφικοί όμιλίαι από τοΰ Ραδιοφωνικού
σταθμού Κύπρου, σχ. 4ου, σελ. 94. (Άρ. εϊο. 2377).

Γ'. 'Εκ τής γενικής επισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύπ' εμού λαογραφικής
ύλης (χφον ύπ' άρ. 2351) παρατηρώ, ότι ό λαϊκός πολιτισμός τής νήσου μέ έν-
τονα χαρακτηριστικά τής ελληνικής παραδόσεως άπό τής Αρχαιότητος διά τοΰ με-
σαίωνος μέχρι σήμερον άνήκει μέ τά ιδιόμορφα γνωρίσματά του είς τόν νησιωτικόν
κύκλον μέ γλωσσικά στοιχεία κοινά πρός τόν νότιον Δωδεκανησιακόν, πρός δέ καί
τόν Κρητικόν,2 ίδιοι δέ εις πολιτιστικά άπό τής έπόψεως τής μορφής τής λαϊκής
κατοικίας, τής άμφιέσεως, τών δοξασιών καί εθίμων (κοινωνικών καί λατρευτικών),
τοΰ γεωργικού βίου κ.ά., μνημείων τοΰ λόγου (δημωδών φσμάτων καί παραδόσεων,
ώς αί περί τόν Διγενήν) κ.ά.

1 Τό έργον ημών τής περισυλλογής λαογραφικής καί είδικώτερον μουσικής ίίλης συνε-
χισεν ό συνοδεύσας ή μας κατά τήν παραμονή ν μας εις Κύπρον ώς άνω Κωνστ. Ίωαννί-
δης, δστις άπέστειλεν εις τό Λαογρ. Άρχείον άργότερον, τφ 1961, ΰλην ήχογραφημένην έπί 10
ταινιών μαγνητοφώνου, μήκους εκάστης 270 μ., περιλαμβάνουσαν : μελωδίας ασμάτων, μου-
σικήν χορών, δημ. παραδόσεις καί παραμύθια.

' Πρβλ. καί Ν.Χ. Κονομή, Κρητικοκύπρια, Κρητικά Χρονικά, τόμ. 7 (1953), σ. 147-160.
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α') Ή λαϊκή κατοικία ενταύθα αποτελείται εκ δύο χώοων, σχήματος όρθο-
γοινίου παραλληλογράμμου, τών οποίων ή στέγη (τό δώμα) υποβαστάζεται
εις τό μέσον είς τά παλαιότερα σπίτια διά μακράς δοκού, καλούμενης νεφκάς.
Έπ' αύτής καί τών εξωτερικών τοίχων στηρίζονται εκατέρωθεν αί δοκοί, αι όποΐαι
φέρουν τό δώμα. Έξειλιγμένη έκ τοΰ τύπου τούτου μορφή είναι ή οικία είς τήν
οποίαν ή νεφκά έχει άντικατασταθή υπό τοξωτής καμάρας,1 ώς έν Κρήτη καί Δω-
δεκανήσφ. Εις παλαιά σπίτια τής Ρόδου, όπου υπάρχει ή χονδρή α^ή δοκός,
ή νεφκά, καλείται μ ε σ ι ά. a

Είκ. 2. Ή κυπριακή βράκα· Είκ. 3. Τοπικον γυναικεϊον ένδυμα είς

Ριζοκάρπασον.

Τό άνδρικόν ένδυμα, τό όποιον βαίνει και ένταΰθα πρός πλήρη εξαφάνισιν,
είναι ή βράκα (είκ. 2), ώς εις Κρήτην καί άλλας νήσους, ' μέ τροποποιήσεις κατά

1 Βλ. πλείονα είς Κωνατ. Ά. Γεωργιάδου, Τό αγροτικό σπίτι τής περιοχής Κυρήνειας
Κύπρου, Λαογρ., τόμ. 15 (1953/1954), σ. 111-146.

9 Βλ. Άναστ. Βροντή, Παλιά σπίτια τής Ρόδου, Ρόδος 1950, σελ. 3, 10, 13.

* Βλ. Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, *Η λαϊκή τέχνη τής Κρήτης. "Η άνδρική φορεσιά.
'Αθήνα 1960, α. 119 κ·έξ., 138.
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τόπους, δια δέ τάς γυναίκας υπάρχουν εν χρήσει φορέματα μέ στοιχεία νησιωτικά
καί όμοια άλλων ελληνικών τόπων.1

β') Έκ τών δημωδών ηρωικών παραδόσεων εξέχουσαν θέσιν κατέχουν αί
αναφερόμενοι εις τόν Διγενήν καί τήν Ρήγαιναν. Περί τάς σχέσεις τούτων έχει
διαμορφωθή κύκλος ολόκληρος λαϊκών αφηγήσεων2 καί επικών τραγουδιών.

Αί παραδόσεις περί τόν Διγενήν αναφέρουν περί τής ύπερανθρώπου σωμα-
τικής του δυνάμεως, οιονεί ώς περί τιτάνος, άρκεταί δέ καί περί τών αγώνων του
πρός τήν Ρήγαιναν τής Κύπρου. Σχετικοί μέ τήν άκατάβλητον σωματικήν ρώμην
του είναι αί συνδεόμενοι πολλαχοΰ τής νήσου (Κυθρέα,3 Παραλίμνι, Κάτω Πά-
φος) μέ τήν Πέτρα τοϋ Διγενή, πελώριον βράχον, καί τήν παθκιάν
ήπαδκές τοϋ Διγενή4 είς τήν έπαρχίαν Πάφου ( Κοίλη καί Στρουμπί)
(βλ. χφον, άρ. 2351 *, σ. 543 καί 563) καί εις Μαραθάσαν.6

Είς τάς διηγήσεις ταύτας ό Διγενής παρουσιάζεται ώς εντόπιος ήρως, εν αν-
τιθέσει πρός τά δημώδη περί αύτοΰ ςίσματα, είς τά όποια διατηρεί τά παλαιότερα
άκριτικά χαρακτηριστικά του.

'Αρχαιότεροι έκ τών παραδόσεων τούτων φαίνονται οσαι λέγουν περί τής
μή προσκλήσεως τοϋ Διγενή είς τόν γάμον, ώς καί αί περί τής άποκρούσεώς του
ώς γαμβρού. Ούτω περί τοΰ χωρίου Πέτρα τοΰ Διγενή εις τήν περιφέ-
ρειαν Κυθρέας υπάρχει ή κάτωθι παράδοσις είς τήν 'Ακάνθου (χφ., σ. 230-31).
«Είχε γάμο οτήν 'Αμμόχωστο και ôèv τόν επροακαλέσανε τόν Διγενή κ εϋνμώϋηκε.
Κ' επκιασε τήν πέτρα ( = βράχον) άπο τόν Πενταδάχτνλο, νά τή ανργι ( = νά τήν

1 Βλ. 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ή λαϊκή τέχνη τής Κύπρου, Νέα "Εστία, τόμ. 56 (1954),
τεΰχ. 659, σ. 230 κ.έξ. Είδικώτερον περί τών κεντημάτων καί τής υφαντικής βλ. Αγγελικής Γ.
Πιερίδου, Καρπασίτικα κεντήματα, Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 17 (1953), σ. 55-56. Κεντήματα Σολιάς
καί Μαραθάσας, Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 20 (1956), σ. 67 - 72. Λευκαρίτικα κεντήματα, αυτόθι,
χόμ. 22 (1958), σ. 251 - 259. Κυπριακή λαϊκή ύφανιική, αυτόθι, τόμ. 23 (1959), σ. 185 - 214.
Πεσματζήδες καί μαντηλάρηδες στήν Κύπρο, αυτόθι, τόμ. 25 (1961), σ. 175-183.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 44, άρ. 73. Νεάρχου
Κληρίδη, Θρΰλοι καί παραδόσεις τής Κύπρου, Λευκοσία Κύπρου 1954, σ. 22-52 (τής Ρήγαινας),
σ. 53-61 (τοϋ Διγενή). Ν. Κονομή, Κυπριακοί παραδόσεις, Δαογρ., τόμ. 15 (1953/54), σ. 405-409.
Σίμ. Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, Δελτ. Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ., τόμ. ΣΤ'(1902-6), σ. 117-148 κά.

* Περί τής ορθογραφίας τοϋ τοπωνυμίου βλ. Κ. Σπνριδάκιν έν Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 4
(1940), σ. 113-14.

4 Βλ. καί είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν "Αθήναις 1904, σ. 63, άρ. 119.

* "Εφεξής αί παραπομπαί μόνον ύπό τά στοιχεία : χφ.

6 Βλ. Σίμου Μενάρδον, ενθ' άν., σ. 125.
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ρίψη), ν à τονς καταστρέψη. Ή μάννα τον τήν ώρα πού 'κανε νά πετάξη τήν πέτρα,
επκιασε το χέρι τον καϊ ή πέτρα έ'πεοε στο σημείο πού 'ναι τώρα.

Έκόψασι τήν πέτρα κ εκτίσανε το χωρίο που κι αύτό ώνομάστηκε Πέτρα
τον Διγενή. Άπό τήν Πέτρα αυτή ύπάρχουν ακόμη εκεί δυο τρία κομμάτια».1

Έτέοα παράδοσις εκ Κώμης Κεπίρ λέγει (χφ., σ. 226-27) : «Στις Στητές ήτον
χώρα κ' είχε και βασιλιά. Κ' εΐχεν κόρη δ βασιλιάς' τήν έζήτησε δ Διγενής γιά
γυναίκα. Ό βασιλιάς δέν τοΰ τήν έδωσε. Αυτός ερεθίστηκε κ' έπιασε μιαν πέτρα νά
τήν σύρη κάτω στήν πόλι, νά τήν καταστρέψη. Έπιασε λοιπόν τήν πέτρα νά τήν σύρη
κάτω στήν πόλι. Ή μάννα τον, γιά νά μήν σύρη τήν πέτρα και καταστρέψη τήν πόλι,
τοΰ χτύπησε στο χέρι και έ'φνγε ή πέτρα κ' επήε κάτω στον ποταμό. 'Εκεί σώζε-
ται ώς σήμερο και τά σημάδκια πόύ 'πιάσε τήν πέτρα φαίνονται οί πενταλιές( = δα-
κτυλιές) τής χέρκας τον».3

Εικ. 4. Ή πέτρα τοϋ Διγενή είς Κάτω Πάφον.

Έκ τής τελευταίας παραδόσεως ταύτης περί τής άποκρούσεώς του ώς
γαμβρού πιστεύω, ότι θά διεμορφώθησαν κατά τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας
αί άναφέρουσαι περί τής αντιδικίας του πρός τήν Ρήγαιναν.3

Είς Κάτω Πάφον υπάρχει ή Πέτρα τού Διγενή (είκ. 4). Έκεΐ πλησίον

1 Βλ. παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης εΐς Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Κυπριακαί παρα-
δόσεις, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 119-120. Παραλλ. εκ τοΰ χωρίου «Έξω Μετόχιν»
βλ. έν Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 405-406, άρ. 10, πρβλ. καί σ. 407-8, άρ. 16 καί άρ. 17.

8 Παραλλαγή τής παραδόσεως ταύτης έκ τοΰ ιδίου χωρίου εχει δημοσιευθη εν Λαογρ.,
τόμ. 1 (1909-10), σ. 697. Εις ταύτην ό Διγενής,παρουσιάζεται ώς υΙός τής Ρήγαινας.

* Βλ. σχετικώς Σίμον Μενάρδου, ενθ' άν., σ. 124-25.
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είχεν ή Ρήγαινα τά παλάτια της. Ό Διγενής τήν εζήτησε νά τήν νυμφευθή καί
*ή Ρήγαινα υποσχέθηκε νά τον πάρη άντρα ino τόν όρο νά φέρη νερό οτήν πάλι.
Αυτή επίστευε ότι δ Διγενής δεν θα ετελείωνε το εργο τοΰτο. Ό Διγενής θυμωμέ-
νος ανέβηκε στους κρημνούς τον Κτήματος και με τό μικρό του δάχτυλο ερριξε το
βράχο (είκ. 4) εναντίον της. Ή Ρήγαινα ερριξε εναντίον τον Διγενή τό αδράχτι της,
πού είναι μιά πέτρα άπο γρανίτη και βρίσκεται στο Κτήμα είς τήν τοποθεσίαν
Κάτω Περιβόλια κάτω άπό τά σφαγεία τοΰ Κτήματος» (χφ.>σ. 543).1

Κατ' άλλην παραλλαγήν από τό χωρίον Κισόνεργα «ό Διενής ή·9ελεν τή
Ρήαινα νά τήν κάμη γυναίκα τον. Και οί δυο ήσαν παλληκάρκα.

Eιπεν του, νά σε κάμω άντρα μου αλλά νά μοΰ φέρης τό νερό άπό τήν Τάλαν
(χωρίον πλησίον τής μονής τοϋ 'Αγ. Νεοφύτου) στην Πάφο (Κάτω Πάφον). Ό
Διενής εκαμε πετραύλακα κ' επήε τό νερό. 'Ακόμη σωζονται σημεία τών αυλακιών.
"Οταν τό επήε στην Πάφον το νερόν, ερώτησέν τον ή Ρήαινα: "Εφερες το το νερό;
Λέει της : Θέλοντας ό Θεός και μη θέλοντας τό εφερα. 'Αμέσως τ' αυλάκια ανοίξανε
και καταστράφησαν.

Ή Ρήαινα τότε εμετάγνωσεν νά τον πάρη άντρα της και τοΰ ερριξε τό άδράχτιν
της τό πέτρινο. Τότες επκιασεν κ' εκείνος μιαν πέτραν μεάλην καί τής τήν εσυρε
(=ερριψε)» (χφ., σ. 562).

Είς ετέραν παραλλαγήν τής διηγήσεως ταύτης εκ Γιόλου (χφ., σ. 535)ή
Ρήγαινα έχει ύποκατασταθή διά της 'Αγίας Αικατερίνης. «Στην τοποθεσία Γκλα-
βάρη πού βρίσκεται κοντά στά χωρκά Χόλι και Σκούλι υπάρχει μιά εκκλησιά τής
'Αγίας ΑΙκατερίνας, στην θέσιν Φυτενκια.

Ό Διενής, λέουν, εζήτησε νά πάργ] γυναίκα τήν 'Αγία Αίκατερϊνα.

Ή 'Αγία Αίκατερϊνα εΐπεν τον, αν δύνεσαι νά φέρης τό νερόν στο κιουλίκι
( = έπαυλιν) μου άπό τόν ποταμόν τή Κειμένου, ·&ά σε πάρω άντρα μου.

Ό Διενής επήεν με τά πόδκια τον κ' εκαμε τό πετραύλακο καί εφερεν τό
νερό στο κιουλίκι τής 'Αγίας ΑΙκατερίνας. "Αμα εφερε τό νερό κι άκουσε το ή 'Αγία
Αίκατερϊνα, εφνεν κ' έπήεν νά βαρκαριστή οτήν Πάφο. Ό Διενής πήεν πίσων της
κ' επκιασεν εναν καγιάν ( = πέτραν), τής εσνρεν ( = έ'ρρι·ψε), εΐναιν δουλείες δικές τον,
κι ακόμη ώς τήν σήμερο πάνω οί δαχτνλιές τον'».

Νεώτεραι φαίνονται αί διηγήσεις αϊ άναφέρουσαι περί τής καταδιώξεως υπό
τοΰ Διγενή κουρσάρων καί τής υπερασπίσεως ούτω διαφόρων συνοικισμών, ώς τοΰ

1 Κατ" άφήγησιν τοΰ Γεωργ. Ήλιάδου, Διευθ. τοΰ 'Εμπορ. Γυμνασίου Πολεμίου.
Πληρέστερον δημοσιεύεται ή παράδοσις υπό Νεάρχ. ΚΧηρϊδη, Θρΰλοι καί παραδόσεις τής
Κύπρου, Λευκοσία 1954, σ. 46-48. Βλ. καί Σίμ. Μενάρδου, ενθ" άν., α. 125.
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χωρίου Στητές (χφ·, σ. 226). «*Ηρτεν καΐκι κάτω στο λιμνιώνα στήν τοποθεσία
Γαλλούνια (προς βορράν τής Κώμης Κεπίρ). 'Επρόκειτο νά ξεβή στρατός άπό τό
καΐκι νά λεηλατήση τήν πόλι πον ήτανε στή θέαι Στητές.

Ό Διγενής κάθετου πάνω σ' ενα βουνό, στον "Αι Φώτη· δίπλα τον εκάθετον
κ' ή μάννα τον.

Ό Διγενής τό λοιπόν μόλις εϊδε τους πειρατές, που ήταν νά ξεβοΰνε έξω,
έπκιασε μιά πέτρα νά τή σύρη ( = νά τήν ρίψη), νά τους εμπόδιση, νά μήν ξεβούνε
έξω. Ή πέτρα αν τή ήτανε λιθάρι μεγάλο καί θά περνούσε νά καταστρέψη τήν πόλι.

Ή μάννα του έσπρωξέ τον στό χέρι καί ή πέτρα εφυγε άπό τό χέρι του κ'
έπήε κάτω στον ποταμό. 'Εκεί στέκεται τό λιθάρι μέσ' ατή γη κ' ή τοποθεσία ώνο-
μάστηκε Πενταδάχτυλος». Εις τό Παραλίμνι λέγεται ο'τι ότι «στήν τοποθεσία Φανός
(όρος προς ανατολάς τού Παραλιμνιού είς άπόστασιν 8 χιλιομ.) είναι μιά πέτρα
μεάλη μέ μιά τρΰπα ατή μέση. Εϊχαμεν 'κούσει άπό τους παλιούς, πώς δ Διγενής
έκπιασέν την μέ τό δάκτυλόν τον τό μικρόν και τήν έσυρεν, πώς νά σκοτώση τους
κουρσάρους» (χφ. σ. 595).

'Εκ τών παραδόσεων τούτων ή πρώτη, ή περί τού χωρίου Στητές, έ'χει προ-
φανώς διαπλασθή εκ στοιχείων τής άναφερούσης περί τής μή προσκλήσεως τοΰ
Διγενή εις τόν γάμον (βλ. άνωτ., σ. 308-309).

"Ο Διγενής, ώς εις Κρήτην,1 έθεωρήθη και ενταύθα εις τήν φαντασίαν τού
λαού ώς γίγας εις τό άνάστημα μέ τεραστίας διαστάσεις, ώστε νά δύναται νά
στηρίζη τον ενα του πόδα έπί τής κορυφής ενός ό'ρους καί τον έτερον έπί άλλου,
έκ τής θέσεως δέ ταύτης νά κύπτη, διά νά πίνη νερό άπό τόν είς τό βάθος κάτω
μεταξύ τών ορέων ρέοντα ποταμόν. «Στό χωρκό Κοίλη (βορειοδυτικώς της Μονής
τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου έν τή επαρχίςι Πάφου) λέγουν οι χωρκανοί ότι στήν τοπο-
θεσία 'Αξύλου υπάρχει ή παθκιά τον Διενή. Στό απέναντι βοννό κατά τό χωρκό
Στρονμπϊ υπάρχει και εκεί παθκιά τον Διενή. Στις δκνό αυτές παθκιές λέγουσι ότι
έπάτησε δ Διενής κ' έακυψεν νά πκιή νερό άπό τόν ποταμό κάτω καί τά γένεια του
έσταμάτηααν τό νερόν τοΰ ποταμού» (χφ., σ.563). * Παρατηροΰμεν ότι τά χαρακτη-
ριστικά αύτά τοΰ Διγενή είναι όμοια πρός τά είς τάς παραδόσεις τής μέσης Κρήτης. '

1 Βλ. Ί. Δ. Κονδυλάκη, Νεοελληνική μυθολογία, Δελτ. Ίστορ. καί Έ·θν. Έτ., τόμ. Α'
(1883-84), σ. 275. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 69, άρ. 131, τόμ. Β', 1904,
σ. 751-52.

2 "Ομοία παράδοσις άπαντα καί ει; τήν Κρήτην (Πλακιάς έπαρχ. 'Αγ. Βασιλείου
Ρεθύμνης)' βλ. Γεωργ. Ί. Κουρμούλη, "Επος καί επική ύλη, Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής
τοΰ Παν. 'Αθηνών, περ. Β', τόμ. Ε', εν 'Αθήναις 1954/55, σ. 218.

» Βλ. Ί. Δ. Κονδυλάκη, ενθ' άν., σ. 275.
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Μέ τόν Διγενήν νομίζω ότι πρέπει νά συνδεθή καί τό τοπωνύμιον «ή μούτ-
τη τοϋ κυρ Βασίλη» εις Άκανθού, όπως άλλως τε έξέφρασε τήν γνώμην καί ό
πληροφορητής μου κ. Παντελίδης (χφ., σ. 145). Έκ τής «Πέτρας τού Διγενή» ώς
τοπωνυμίας προήλθον πιθανώς κατόπιν καί άλλαι ονομασίαι βράχων, ώς έπί
παραδ. ή Πέτρα τοΰ Λιμνίτη, ή Πέτρα τοΰ Ρωμιού κ. ά.

Πρός τόν κύκλον τοϋ Διγενή καί εύρύτερον τήν άκριτικήν παράδοσιν φαί-
νεται ότι εύρίσκεται είς συ νάφειαν καί τό τοπωνύμιον «τό μονοπάτιν τούς'Απελάτες»
εις τήν περιοχήν τοΰ χωρίου 'Αθηαίνου (χφ., σ. 413).*Αναφέρομεν έτι ότι άκρι-
τικά τοπωνύμια, ώς τοΰ Αιάντρου, τού Μαβιάνον, το Βλάττος, άναφέρονται καί
έν Κρήτη είς θέσεις εγγύς τοΰ χωρίου Σελλιά τής έπαρχίας Άγ. Βασιλείου

Σημειωτέα έτι καί ή παράδοσις περί τοΰ τοπωνυμίου «Πάτημαν τ Άράκλη»
εις τήν περιφέρειαν τοΰ Κάμπου Μαραθάσας επί τοΰ όρους Τριπύλου. «Λαλούν
ότι εκεί επάτησεν δ Άράκλης που με τρεις πατκιές έγύρισεν οϋλλην τήν Κύπρο Έκεϊ
φαίνεται μια πατκιά πάνω στήν πέτρα και είναι μεσαία πατκιά. Ή αλλη πατκιά είναι
στον 'Ακάμα' και ή αλλη στήν Παπούτσα».' (χφ., σ. 467).

Τήν παράδοσιν ταύτην έχει καταγράψει καί ό Νέαρχ. Κληρίδης (Θρύλοι
καί παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 59), παλαιότερον δέ μόνον τό τοπωνύμιον «Πάτημαν
τ' Άράκλη» ό Σίμ. Μενάρδος,4 όστις καί παρετήρησεν ότι κατά τήν Αρχαιότητα
έδεικνύοντο ίχνη των ποδών τοΰ ήρωος (Λουκιαν., Άληθ. Ίστορ. Α', 7). Δέον
νά σημειωθή ότι παράδοσις διά «πάτημαν τ' Άράκλη» άπαντ§ έπίσης καί είς
Κεφαλληνίαν.8

γ') Αί περί τήν Ρήγαιναν παραδόσεις, άποτελοΰσαι ίδιον κύκλον, άπαν-
τοΰν ομοίως ευρύτατα διαδεδομέναι καθ' άπασαν σχεδόν τήν νήσον καί εντοπι-
σμένοι εϊς διαφόρους τόπους, παλαιά μνημεία, κάστρα καί άλλας θέσεις6, όπου
δεικνύονται τά σπίτια της, τό κάστρο της, ό πύρκος της, τό θρονίν της, τά λι-

1 Βλ. Γεωργ. Ί. Κουρμούλη, ενθ' άν., σ. 218-220.

8 Τό τελευταΐον άκρωτήριον είς τά βορειοδυτικά τής Κΰπρου.

' Βουνοκορφή εϊς τήν περιοχήν τής Πιτσιλιδς" ό Γ. Λουκάς (Φιλολογ. 'Επισκέψεις, τόμ.
Α', 1874, α. 32) άναφέρει έν Κύπρφ καί «λιγγρί καί λίγγραν τοΰ 'Ηρακλέους».

4 Τοπωνυμικόν τής Κΰπρου, 'Αθηνά, τόμ. 18 (1905/6), σ. 332-33.

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 61, άρ. 114, τόμ. Β', 1904, σ. 742-43.

' Βλ. γενικώτερον Σίμ. Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, ένθ'άν., σ. 117-148. Σχετικαί παραδόσεις

ίχουν δημοσιευθή ύπό Ν. Γ. Πολίτου, ενθ" άν., τόμ. Α', σ· 41 -46, άρ. 68-80. Νεάρχ. Κληρίδη,
Θρύλοι καί παραδόσεις, ενθ' άν., σ. 22-31, 35-52. Ν. Κονομή, ενθ' άν., σ. 405-409. Γ.Χ. Πα.-
παχαραλάμπους, Κυπριακαί παραδόσεις, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 119-120, περ. Μαθητ.

'Εστία, ετ. Ε' (1955), άρ. 15, σ. 158 κ·ά.
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γκριά τής Ρήγαινας, ό κάμπος τής Ρήγαινας, ή μούττη (κρημνός) τής Ρήγαινας,
ό λουτρός τής Ρήγαινας, οί θησαυροί τής Ρήγαινας, σπήλιοι τής Ρήγαινας, τό
σκολειό τής Ρήγαινας, ό κούλας τής Ρήαινας κ.ά. 1

Των παραδόσεων τούτων, αϊ όποίαι έχουν τύχει άπό πολλού προσοχής ύπό
τών συλλογέων, πρός δέ καί εΐδικωτέρας μελέτης,2 κατεγράφησαν υπ εμού
άρκεταί παραλλαγαί, προερχόμενοι έκ Λεοναρίσσου (χφ., σ. 208-9), Κάρμι (χφ.,
σ. 339-343), Άνω Λευκάρων (χφ., σ. 370-71, 381), Πάνω Παναγιάς (χφ., σ.
495), Πολεμίου (χφ., σ. 527), Γιόλου (χφ., σ. 534-35), Κρίτου-Μαρώτου (χφ.,
σ. 561).

Είς τήν περιοχήν τής Κυρήνειας αί παραδόσεις περί τήν Ρήγαιναν έχουν
έντοπισθή εις τό κάστρον τ' Άι Λαρκού (Αγίου Ίλαρίωνος) (είκ. 5) επί τοϋ

Είκ. 5 Το φροΰριον τον Άγιου Ίλαρίωνος.

ΙΙενταδακτύλου. 3 Ούτω αναφέρεται εις τό χωρίον Κάρμι περί τής κτίσεως τοΰ
Κάστρου τούτου ύπό τής Ρήγαινας (χφ., σ. 342), ώς καί περί τής φοβέρας κατα-
στροφής του διά τής έξαπατήσεως τής Ρήγαινας ύπό τών πολιορκητών διά στρα-
τιώτου μετημφιεσμένου εις γυναίκα έπίτοκον.

Τό θέμα τοΰτο τής αλώσεως δι' απάτης έχει παραληφθή εις τήν διήγησιν

1 Βλ. είς Σίμ. Μενάρδου, ενθ' άν., σ. 118 κ.έξ.

2 Βλ. άν., σ. 312 σημ. 6, ενθα ή σχετική βιβλιογραφία.

* Παραλλαγήν τής παραδόσεως δημοσιεύει και ό Ν· Κληρίδης, ενθ* άν-, σ. 25-30. Βλ. τοΰ
αντοϋ, Τό φρούριο τοϋ 'Αγίου Ίλαρίωνα. 'Ιστορία καί θρϋλοι. Λευκωσία Κύπρου 1958, σ. 17-24.
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ταύτην προφανώς εκ τοΰ τραγουδιού τοΰ Κάστρου τής Ωριάς, to όποιον είναι
γνωστόν εις τόν συνοικισμόν τούτον (χφ., σ. 339-341). Πλησίον τοΰ έν λόγφ χω-
ρίου, δηλ. τοΰ Κάρμι, υπάρχει ή τοποθεσία «Στό Δράκο». 'Εκεί «λαλοΰσιν οί
πρωτινοί, δτι έ'γινε δρακοντέα μάχη αυτών που πήγαν νά πάρουν το φρούριο τής
Ρήγαινας. Στήν μάχη αυτή ενικήθη ή Ρήγαινα καί έπεσε άπο τον γκρεμό. Τό γαίμα
που έτρεξε εκεί πού έγινε ή μάχη ήταν τόσο πολύ που πήρεν ( = παρέσυρε) εφτά χρο-
νών δαμάλι» (χφ., σ. 342-43). Είς τό Κάρμι υπάρχει καί κτήριον, τό όποιον λέγεται
Σκολεΐο τής Ρήγαινας. «Αέγουσι πώς τον καιρό που δέν υπήρχαν ρολόγια
ή Ρήαινα εκανε πάνω άπό τό φρούριο ενα σύνθημα κ' έσκολάζαν τά μωρά οί δά-
σκαλοι. Στο σκολεΐο τής Ρήγαινας λαλονοι οί πρωτινοί πώς τό χρυσάφι τής Ρήγαινας
είναι εδώ μέσα. "Ενας αθθρωπος εΐδεν δρομαν γιά τό θησαυρό κ' ήρτε νά τόν εϋργ).
"Εσκαψεν κ' έ'κβαλεν ενα πουρί ( = πώρινον λίθον) μεγάλο. Μόλις έψήλωσε (—έσή-
κωσε) τήν πέτρα πάνω, άκουσε μιά φωνή κ' έφοήθηκε. "Επκιασέν τον ενα ρΐο, Ιπήεν
σπίτιν του κ' έπέθανε» (χφ., σ. 341-42).

Εύρέως γνωστή είναι προσέτι καί ή παράδοσις ή σχετική με τούς θησαυρούς
τής Ρήγαινας, οί όποιοι έχουν άποκρυβή εις τά 101 σπίτια της (χφ., σ. 208-9).
«'Απάνω στήν Καντάρα 1 υπάρχουν εκατό σπίτια, που τά λέμε σπίτια τής Ρήγαινας.
'Εκεί ήτανε ενας βοσκός. Τήν νύχτα πού λέουσι τόν Καλόλ λόγο ( = τήν νύκτα τής
'Αναστάσεως) άννοιξε ενα αλλο σπίτι, τό εκατό ενα. Ήτα γεμάτο χρυσάφι καί εμπέη
(=έμπήκε) <5 βοσκός μέσα. "Οταν είδε τά χρυσά εκείνα, κατέβασε τή βούρκα ( = σακκί)
του νά τή γεμώση. 'Εγέμωσέ τη κ' εξέβη έξω νά φνη. ' Εξήχασε τήν ματσονκαν τον
κ εστράφη νά τήν πιάση κ' εκλεισεν ή πόρτα κ' έμεινε μέσα. Έβάσταν ενα ρόδι
μέσα στον κόρφον του κ' έ'τρωεν μιά κοκκόνα ( = κουκκί) τήν ημέρα, ώστε ν' άνοιξη
ή πόρτα.

Στό χρόνον, όταν άρχισε δ Καλός λόγος ( — τελετή τής 'Αναστάσεως), αννοιξεν
ή πόρτα κ' έξέβην εξω δ βοσκός κ' έγύρεβκεν τό κοπάδι τον.

*Ως τώρα πηγαίνουν έκεΐτήν νύκτα τοΰ Καλού λόγου, για νά 'δουν, αν άνοιξη
ή πόρτα». '

Εΐς τήν νοτιοδυτικήν Κύπρον, έπαρχίαν Πάφου, απαντούν παραδόσεις περί

1 "Ορος πλησίον τοΰ Τρικώμου.

8 ΠαραλλαγαΙ έχουν δημοσιευθή ύπό Σίμ. Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, ενθ" άν., σ. 131.
Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν , τόμ. Α', σ. 41-42, άρ. 68, εν Λαογρ. τόμ. 1 (1909-10), σ. 697. Ν. Κλη-
ρίδη, Θρΰλοι καί παραδόσεις, ενθ' άν., σ. 22-23, Ν. Κονομή, ενθ' άν., σ. 406, άρ. 12. Ν. Χρ.
Χαραλάμπους, ΟΙ θησαυροί τής Ρήγαινας, Μαθητ. Έστ., ετ. Ε' (1955), σ. 158. Αίμ. Μακρίδου,
Παραδόσεις γιά κρυμμένους θησαυρούς, Αύτόθι, ο. 1-92.
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τοΰ έ'οωτος τοΰ Διγενή προς τήν Ρήγαιναν καί τής μεταξύ των συγκρούσεως
ενεκα τής άθετήσεως τής ύποσχέσεώς της νά τόν ύπανδρευθή. 1

Τά πλείστα τών μνημείων, πρός δέ καί πρόσωπα, ώς ό Διγενής καί ό Ρήγας,
μέ τά όποια συνδέεται ή Ρήγαινα, ανήκουν χρονικώς είς τούς βυζαντινούς, κυριώ-
τατα δέ εις τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας εις τήν νήσον. Αύτό δέ τοΰτο τό όνομα
Ρήγαινα φέρει έπίσης πρός τήν περίοδον ταύτην έν τή νήσφ. Ό Σίμος Μενάρδος
εΐς τήν ειδικήν έπί τών παραδόσεων τούτων μελέτην του (βλ. εΐς Δελτ. Ίστορ. καί
Έθνολ. Έταιρ., τόμ. ΣΤ' (1902-6), σ. 133 κ.εξ.) ύπεστήριξεν ότι εΐς τήν Ρήγαι-
ναν έ'χει έπιβιώσει ή αρχαία παράδοσις περί τής Παφίας 'Αφροδίτης, ήτις ελα-
τρεύετο ένταύθα μέ τό όνομα «"Ανασσα» καί ότι εΐς τήν περιφέρειαν όπου εύρί-
σκετο ή Παλαίπαφος, έ'νθα ό ναός καί τό κέντρον τής λατρείας τής Κύπριδος,
άπαντα σήμερον ζωηρότερα ή άνάμνησις τής Ρήγαινας.

Διηγήσεις περί Τριμμάτου είναι έντοπισμέναι προς τήν Δυτικήν Κύ-
προν. Σχετικαί παραλλαγαί κατεγράφησαν εΐς Πηγαίνια (χφ., σ. 5-6), Πεδουλάν
(χφ., σ. 429-431)* καί Πάνω Παναγιάν (χφ., σ. 525).

Νοτιοανατολικώς τοΰ χωρίου Πεδουλά εΐς μικράν άπ* αύτοΰ άπόστασιν εύ-
ρίσκεται ή τοποθεσία Τρίμματος έ'νθα ή εκκλησία τής Ζωοδόχου Πηγής.
Παραδίδεται ότι έζη εκεί κάποτε ό Τρίμματος, ό όποιος «είχε μία μεάλην βατιάν
( = σύμπλεγμα βάτων) κ' εκεί ήτουν κρυμμένος μέσα. "Ητουν μεγαλόσωμος, είχε
δκυό μάτια λαμπερά και τό μεγαλύτερο πίοω ατό οβέρκος του.

Στον Πεδουλά δεν υπήρχαν βρύσες μέσα ατό χωρκό. "Ηθελα νά πάσι οϋλλες
οί γυναίκες και τά παιδιά νά φέρουν νερό άπό τό πηγάδι ( = πηγήν) τοϋ Τρίμματου.
"Οταν επήγαιναν εκεί τά παιδιά τά μικρά, έσκυβαν νά γεμώσουν τόν μπότην ( = δο-
χεΐον) τους. "Οταν έσκυβαν στο πηγάδι νά γεμώσουν, τά άρπαζε δ Τρίμματος και τά
έβαλλεν μέσ' ατό χαρκϊ ( = καζάνι) κ' εχοχλούσασι ( —έ'βραζαν).

'Επήγε μια γυναίκα ή κουμέρα τον, ή Λοινα, ν à τόν χαιρετήση τόν Τρίμματο.

"Οταν έφτασεν εκεί και είδε τό χαρται ( = χαλκοΰν λέβητα) γεμάτο μωρά κ
εχοχλούσασι, έπκιασεν τά βούρη ( = τό τρέξιμον) κ' έ'φνε. Πέρασε τόν ποταμό και
έπεσε ταπιαών της ό Τρίμματος. «Αϊ κουμέρα !», τής έφώναξε, <ατράφου πίοω και
θά σοϋ δώσω τό άγγονάκι σον νά τό πάρης». «Πάω, κουμπάρε, νά φέρω το χτένι
μου και τό άράχτι ( = άτρακτος). Τό έξέχασα και πάω νά τό φέρω*.

Έξεκίνηαε ή γυναίκα, έφευγε. Δέν εμπορονσε νά περάαη τόν ποταμό νά 'ρτη

1 Βλ. άνωτ., σ. 309 - 310.

5 Βλ. καί εις Λαογρ. 'Αρχ., χειρόγρ., άρ. 2363 (συλλ. ύπό μαθητών Έλλην. τοΰ Γυμν.
Πεδουλά, 1960) σελ. 181, 187-188, 193-198, 249, 273-75 κ.ά.
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(ενν.: στο χωρκό). «"Ελα, κουμέρα Λοινα!»· ακουσεν ουλλο το χωρκό τήν φωνήν
τον. Ή κονμέρα τον ήρτε στο χωρκό καϊ εΐπεν στους χωρκανούς και τοϋ Παπά
Λοΐζο. "Ετρεξαν ουλλοι οι χωρκανοί, επήαν στήν τοποθεσία Τρίμματος και ηύραν
τον Τρίμματο μέσα στή μεγάλη βατιά. 'Υπήρχε ενας σπήλιος μεγάλος πιο μέσα άπο
τή βατιά πον κατοικοϋσε ό Τρίμματος.

"Ενας χωρκανός εκαμε τήν άπόφασι, μπήκε μέσα στή σπηλιά κ' έσωσε δώ-
δεκα παιδιά. Κατόπι εδώσαν φωτιά στή βατιά κ εκάη μέσα δ Τρίμματος.

'Επειδή εκάη δ Τρίμματος κ' εσώθηκαν τά παιδιά κι αφέθη τό πηγάδι ελεύ-
τερο, έκτίσθη εκεί μιά εκκλησιά τής Παναγίας, ή Ζωοδόχος Πηγή, που σφζεται ώς
σήμερο» (χφ., σ. 429-80).

Ή παράδοσις αύτη, ήτις απαντ§ καί εις τήν Κρήτην, ήμαυρωμένη δέ έξ
Ιπιδράσεως άλλων διηγήσεων εις τήν Δωδεκάνησον (Κάρπαθον καί Σύμην), όσον
γνωρίζω, δεν ειχε τύχει καταγραφής μέχρι τούδε είς Κύπρον. Τό παραμύθι τοΰ
Τριμμάτου 1 ενταύθα έχει περιεχόμενον όλως διάφορον τής έν λόγω παραδόσεως.

Εις είδικήν μελέτην μου τών παραλλαγών τής παραδόσεως ταύτης περί τού
Τριμμάτου έν Κύπρω, τών Τριομματών, Τριμμάτηδων ή Τριαμμάτηδων έν Κρήτη,
ως ανθρωποφάγων όντων, κατοικούντων εις σπήλαια, υποστηρίζω ότι ή έν λόγω
διήγησις αποτελεί έπιβίωσιν τοΰ άρχαίου μύθου περί τοΰ Κύκλωπος Πολυφήμου
καί ότι διεμορφώθη ύπό τήν νέαν ταύτην μορφήν της κατά τούς Βυζαντικούς
χρόνους, πιθανώτατα εϊς τήν Κρήτην, έκ σχετικής διηγήσεως περί τού Μεγάλου
'Αλεξάνδρου, ήτις απαντά είς τό μυθιστόρημα τοΰ Ψευδοκαλλισθένους (Βιβλ.
II, κεφ. 33, έκδ. Müller). Κατά τήν διήγησιν ταύτην ό Μέγας 'Αλέξανδρος μετά
τήν κατάκτησιν τοΰ άχανοΰς Περσικού κράτους έπροχώρησε μέ τόν στρατόν του
εις έρημους καί άβάτους τόπους, όπου συνήντησεν άνθρώπους γίγαντας καί αν-
θρωποφάγους, οϊτινες κατφκουν εις σπήλαια, τών οποίων τάς είσόδους εφρού-
ρουν τριόφθαλμοι κύνες.

Έκ συμφυρμοΰ τής παραδόσεως ταύτης τοΰ Ψευδοκαλλισθένους πρός τήν
σφζομένην είς τόν λαόν άρχαίαν παράδοσιν περί τοΰ Κύκλωπος Πολυφήμου νο-
μίζω ότι διεπλάσθη, ώς ελέχθη, αρχικώς είς τήν Κρήτην ή νεωτέρα περί τών
Τριομματών ή Τριμμάτηδων, ή οποία παρά τά αρχαία γνωρίσματα της παρέλαβε καί
στοιχεία εκ τής έν λόγω Ψευδοκαλλισθενείου διηγήσεως2. Έκ τής Κρήτης κατόπιν

1 Βλ. είς Άϋ·αν. Σακελλαρίον, Τά Κυπριακά, τόμ. Β', εν 'Αθήναις 1891, σ. 301-309 (είς
τήν παλαιοτέραν εκδοσιν, τόμ. Γ', 1868, σ. 136-144). 'Ισμήνης Χατζηκώσχα, Cyprus and Its
Life. Ή Κύπρος κι' ή ζωή της κλπ. Λονδΐνον 1943, σ. 91-93.

2 Βλ. πλείονα εις τά Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου εν Ήρακλείφ
Κρήτης (22-28 Σεπτ. 1961), τεΰχ. Γ', σ. 106-116.
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διεδόθη ή παράδοσις υπό τήν νέαν μορφήν της, δηλ. με πεοιεχόμενον τους Τριμ-
μάτηδες, είς τήν νοτίαν Δωδεκάνησον καί τήν Κύπρον, ένθα υπέστη περαιτέρω
έπεξεργασίαν υπό τοΰ λαού, ώς έπί παραδ. είς τήν ανωτέρω Κυπριακήν παραλλαγήν.

Πρός τόν άρχαίον μΰθον πλησιάζει περισσότερον έκ των Κυπριακών παραλ-
λαγών ή κατωτέρω έκ τοΰ χωρίου Στρουμπί (χφ., σ. 564). «Στο χωρκόν Λετίμπον
υπήρχε μιά γειτονιά που ήτουν εκεΐ εν ας ανϋ·ρωπος μ* ενα μάτι στο μέτωπο. Τά
παιδιά τής γειτονιάς εκεί εχάνουνταν κά·&ε μέρα. Είπαν, νά βουρήση δ κόσμος
(=νά κάμουν αιφνιδιαστική ν έφοδον), νά δουν που χάνονται τά παιδιά. Ηύραν ενα
μεγάλο χαρκΐ ( = λέβητα) 'έσω ( = είς τό σπίτι) αυτοΰ πού 'χε τό ενα μάτι και μέσα
χέρκα παιδιών. Τότες εκάλεσαν βοήθεια και εκατεβήκαν δλοι οί χωρκανοϊ τοΰ Αε-
τύμπου και τοΰ χωρκοΰ Καλέπιας και τόν εσκότωσαν. 'Εκεί είναι ενας σπήλιος. Στο
σπήλιο αυτό είναι τώρα κτισμένη εκκλησία τοΰ Άγ. Κηρύκου»· Ύποπτεύω ότι τό
στοιχεΐον ένταΰθα τοΰ μονοφθάλμου, ώς ό Κύκλωψ, είναι μεταγενέστερον εκ
λογίας επιδράσεως.

Διά ονόματα τόπων καί αρχαίων κτηρίων έχουν διαπλασθή παραδόσεις
περί ομωνύμων ένταΰθα βασιλέων έκ τών όποιων προήλθεν ή τοπωνυμία. Ούτω
είς τό Ριζοκάρπασον λέγεται, ότι ή είς τήν περιοχήν του τοποθεσία Ρ ά ν ι ελαβε τό
όνομα από τον βασιλέα Ήράνιον, όστις επεχείρησε νά κτίση κάστρον είς τό βουνό
τοΰ "Αι Αιά, τό άφήκεν όμως ήμιτελές. Είς δέ τό άκρωτήριον Τράχηλος πέραν
τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου έμενεν ό βασιλεύς Τράχηλος, όστις έκτισε τό κάστρον του εις
σπήλαιον έντός τής γής, όπου καί είναι θαμμένη ή 'Αφροδίτη (χφ.,σ. 111-112).
Ή κώμη έπίσης Βασίλεια εις τήν έπαρχίαν Κυρήνειας οφείλει τό όνομα εις τήν το-
ποθεσίαν Βασιλειάτης, όπου υπήρχε κάποτε βασιλιάς (χφ., σ. 309 - 310).

Εις τόν "Αγιον Θεόδωρον Πιτσιλιάς υπάρχει τό βουνό Παπούτσα, τό
όποιον ώνομάσθη ούτω, διότι ή κορυφή του ομοιάζει προς παπούτσι. Λέγεται δέ
ότι ή κορυφή αύτη κατά τον βιβλικόν κατακλυσμόν δεν έκαλύφθη υπό τοΰ ύδατος
(χφ., σ. 451-52).1

Σημειώνομεν ότι καί είς τήν Κρήτην παραδίδεται ομοίως ότι εις τήν κορυ-
φήν τής "Ιδης (τοΰ Ψηλορείτου) κατέφυγον οί Σαραντάπηχοι κατά τόν κατακλυ-
σμόν έπί Νώε, διά νά σωθούν, διότι τό ύδωρ δέν ύπερεκάλυψε πολύ τό όρος. '

Έκ τών χρόνων τής τουρκικής κατακτήσεως ή καί παλαιότερον, ουχί δέ τών

1 Βλ. καί Νεάρχ. Κληρίδου, Θρύλοι καί παραδόσεις, ενθ" άν., σ. 16-17.

2 Βλ. Ίωάνν. Κονδυλάκη, Νεοελληνική τής Κρήτης μυθολογία. Γίγαντες. Δελτ. Ίστορ.
καί 'Εθνολ. Έταιρ., τόμ. 1 (1883/84), α. 274-75. Πρβλ. καί Ν.Γ. Πολίτου, ενθ' άν., τόμ. Α', σ. 68-
69, άρ. 130.
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κατά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν,1 φαίνεται πιθανόν ότι προέρχεται ή παρά-
δοσις περί Καραμάνων, Τούρκων εκ Καραμανίας, ή οποία απαντά εύρέως γνωστή
είς τήν έπαρχίαν ίδί<? τής Πάφου.

ΕΙς τόν Πεδουλάν λέγεται ότι εις τήν πλαγιάν βουνού παρά τό χωρίον
Μουταλάς υπάρχει ή τοποθεσία Τρουλλινός, όπου εκείτο κάποτε ή πρωτεύουσα τής
Κύπρου. Ύπήρχεν έκεΐ εκκλησία Μολυβδοσκέπαστη, όπου έκρύφθησαν χίλιαι
γυναίκες, χήραι, μέ τά παιδιά των, όταν ήρχοντο προς τό σημειον τούτο οί Καρα-
μάνοι. 'Ενώ ούτοι διεσκέδαζον έ'ξω άπό τήν Μολυβδοσκέπαστη, έχοντες μαζί καί
ένα βιολιστήν χριστιανόν, ήρχισεν αίφνης εντός τής Έκκλησίας νά κλαίη ένα
μικρό παιδί. Ό βιολιστής, ί'να μή γίνουν ούτως άντιληπτοί οί κρυμμένοι έντός
τής 'Εκκλησίας, ηρχισε νά τραγουδή πρός είδοποίησιν αυτών :

«Πνίξε, μάννα, το παιδί
νά γλντώογις τή ζωή».
Ό πασάς όστις άντελήφθη τήν σημασίαν τού άσματος έφόνευσεν άμέσως τόν
όργανοπαίκτην, έπειτα δέ, άφού ήρεύνησε καί άνεκάλυψε τήν κρύπτην, διέταξε νά
τεθη πύρ' οίίτω δ' έκάησαν οι κρυπτόμενοι (χφ., σ. 432-33).a

Εις ετέραν παραλλαγήν τής διηγήσεως ταύτης άπό τό Πολέμι άναφέρεται,
ότι οί χριστιανοί έκρύπτοντο εντός σπηλαίου, ότι δέ ό βιολιστής έτραγούδησεν,
δτε ήκουσεν έξωθεν τό μωρό νά κλαίη.

« Γιά σκότωσ' το, γιά πνίξε το,
γιά δώο' τον τό βυζί σον,
γιατ' έρχοννται καί βρίσκου σε
και χάνεις τή ζωή σου*.
"Οπως δέ μή εννοήσουν οί Καραμάνοι τήν σημασίαν τού άσματος συνέχισεν §δων :
Στον Πάνω δρν, στον Κάτω δρν, στον Κνκκου τό μετόχι
μεν ( = μήν) τό παραξηγήσετε καί τό τραγούδι τό 'χει» (χφ·, σ. 527 - 28).
Παραλλαγαί τής παραδόσεως ταύτης άπαντούν καί άλλαχού, ώς εΐς Κέδαρες (βλ.
εΐς Λαογρ., τόμ. 17 (1957/58), σ. 614), εΐς Κοιλάνι (χφ., σ. 383)8 κ.ά., επίσης
καί εις άλλους ελληνικούς τόπους.4

1 Βλ. Θεοί. Καλλινίκου, Κυπριακή λαϊκή μοΰσα, Λευκωσία 1951, σ. 176 σημ.
a Βλ. ετέραν παραλλαγήν έκ τοΰ χωρίου Καλοπαναγιώτης είς τό περ. Μαθητ. 'Εστία,
ετ. Δ' (1954), άρ. 12, σ. 136.

8 Παράδοσιν περί Καραμάνων, διαφόρου όμως περιεχομένου, βλ. είς Νεάρχ. Κληρίδη,
ενθ* άν., σελ. 89.

1 Βλ. Ν· Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 14, άρ. 20 (Κίος) κ.ά.
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Πρός τήν κατάκτησιν τής Κύπρου ύπό τών Τούρκων συνδέονται καί αί ακό-
λουθοι παραδόσεις έκ Λευκάρων. Λέγεται περί τής τοποθεσίας Λ ά σκ α ρ η ς εις
Κάτω Λεύκαρα, ότι τό τοπωνύμιον τοΰτο προέρχεται έκ τοϋ ονόματος τοΰ Ένετοΰ
στρατηγού Λάσκαρης, όστις έφονεύθη εκεί τό 1570 εις μάχην κατά τών Τούρκων
(βλ. χφ., σ. 382). 'Ωσαύτως καί ή επωνυμία Συρκάτης «'Αγ. Γεωργίου τοΰ
Συρκάτη» 1 εις Πάνω Λεύκαρα, φέρεται ότι προήλθεν έκ τοΰ χυθέντος αϊματος
άπό τό όποιον έσύρκασε ( = εκορέσθη καί αηδίασε) ή γή κατά τήν μάχην εκεί
μεταξύ τών Φράγκων καί τών Τούρκων. '

Περί πειρατών, οΐτινες ετρομοκράτουν καί ήρήμωνον τάς νήσους καί τής
καταστρεπτικής δράσεώς των ταύτης, έχουν διασωθή εις τήν μνήμην τών κατοί-
κων διάφοροι παραδόσεις, ώς αί περί επιδρομής : α') εις τήν 'Αφέντρικα, όπου
ήτο παλαιότερον πόλις (βλ. χφ., σ. 89, 184), κατά τήν νύκτα, ενώ έτελεϊτο
ή τελετή τής 'Αναστάσεως τοΰ Χριστοΰ" β') εις τήν θέσιν Κουφός έξωθι τοΰ
χωρίου 'Ακάνθου κατά τό εσπέρας, ένφ έωρτάζετο γάμος πρός άρπαγήν τής
νύμφης (χφ., σ. 229-230)' γ') είς ΓΙαραλίμνι όπου τούς πειρατάς απέκρουσαν καί
έτρεψαν εις φυγήν ό "Αγιος Γεώργιος καί ό "Αγιος Δημήτριος, έπελθόντες έ'φιπ-
ποι κατ' αύτών (χφ. σ. 598-559). δ') εις τό χωρίον Πηγαίνια αναφέρονται έπί-
σης πειραταί μέ τό όνομα Βούκαροι (Βούργαροι) (χφ., σ. 13).

Τών παραδόσεων τούτων (α β') περί εμφανίσεως τών πειρατών κατά τήν
διάρκειαν τής τελετής τής 'Αναστάσεως καί τής γαμήλιου διασκεδάσεως όμοιαι
διατυπώσεις, ήτοι περί αιφνίδιας εφόδου πειρατών κατά πανηγυριστών κατά τήν
νύκτα τής παραμονής εορτής 'Αγίου, άπαντοΰν πολλαχοΰ τών νήσων, LÔtQt τών
Κυκλάδων, τής Δωδεκανήσου καί τής Κρήτης8.

Ένδιαφέρουσαι είναι έ'τι καί αί θρησκευτικοί καί περί έκκλησιών παραδό-
σεις4, ώς αί περί τοϋ πώς έκτίσθηκε ό "Αγιος 'Ανδρέας (χφ., σ. 160-162), περί
τής ιδρύσεως τής Μονής τοϋ Κύκκου, τής Παναγίας τής Γαλατόκτιστης είς Πη-
γαίνια, τής Παναγίας τής 'Αγίας ειςΛεονάρισσον (χφ.,σ. 194), τής'Αγίας Ελένης,

1 Περί τής σημασίας τής επωνυμίας ταύτης βλ. εν Μαθητ. Έστίςι, ετ· Ε' (1955), σ. 158.

3 Τής σφαγής τών χριστιανών εις Λεύκαρα γίνεται μνεία καί είς τόν θρήνον τής Κύ-
πρου ύπό Ροδινοΰ (στ. 132-161). Βλ. καί εις Σίμ. Μενάρδου, Ή 'Αγία 'Ελένη είς τήν Κύπρον,
Λαογρ., τόμ. 2 (1910), σ. 285-86.

8 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική αποστολή είς Μήλον, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ.
11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 289-290.

4 Βλ. καί Νεάρχ. Κληρίδου, θρύλοι καί παραδόσεις, έν&" άν., σ. 66-86. Τοϋ αΰτον, Μονα-

στήρια στην Κύπρο, ©ρυλοι καί παραδόσεις. Έκδ· Β', βελτιωμένη, Λευκωσία Κύπρου, 1958.
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τών 'Αγίων: Αυξεντίου (χφ., σ. 227-228), 'Επικτήτου (χφ., σ. 274-275), Μά-
μαντος και Σπυρίδωνος (χφ., σ. 276), τών 'Αγίων Σαράντα (χφ., σ. 275) κ.ά.

Έκ τούτων πλατύτερον διαδεδομένη είναι ή περί τοϋ Άγ. Μάμαντος, της
οποίας παραλλαγαί κατεγράφησαν είς Γιόλου (χφ., σ. 541), Κάμπον Μαραθάσας
(χφ., σ. 468-469, 471), Κοιλάνι (χφ., σ. 386), Κακοπετριάν (χφ., σ. 63ΐ)> υπάρ-
χουν δέ καί δημοσιευμένοι, όσον γνωρίζω, άπό τόν Λυθροδόντα (βλ. Λαογρ.,
τόμ. 15 (1953-54), σ. 151-52), τοϋ Μόρφου (βλ. "Αννας Μαραβά-Χατζηνικολάον,
Ό "Αγιος Μάμας, Αθήναι 1953, σ. 81-83) καί άλλα μέρη (βλ. Ν. Χ. Παπα-
χαραλάμπους, Κυπριακαί παραδόσεις, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 118.
Νέαρχ. Κληρίδην είς τό περ. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 15 (1951), σ. 104*108).
Κατ' αύτάς ό Άγιος Μάμας, τοΰ οποίου ή εκκλησία ευρίσκεται κοντά είς τόν
Άμίαντον, όπου καί τελείται πανήγυρις τήν 2αν Σεπτεμβρίου, ήτο βοσκός. "Οταν
ήλθεν ό καιρός ν° άγιάση «έσύναξε τδ κοπάδι και τους σκνλλονς και τα ευλόγησε
κ έκαμε τδ κοπάδι αγρινά ( — είδος άγριας αίγός) και τους σκύλλους άλουπούς»
(βλ. Ιν Λαογρ., τόμ. 15 (1953/54), σ. 151-152). Τά αγρινά πού «είναι στο δρος
τον Κύκκον ( = τής μονής τοΰ Κύκκου) είναι τό κοπάδι τ "Αι Μάμα. Στήν εορτή
τον έπηαίνασι τρία αγρινά και έσφαζαν τά δκυό κ' έξαπολοϋσαν τό ένα. Μιά χρονιά
έσφαξαν και τά τρία και άπό τότε δεν ξαναπήαν» (χφ., σ. 541, Γιόλου). Ή
παραλλαγή εκ Κάμπου Μαραθάσας (χφ., σ. 471) άναφέρει ότι ό Άγιος Μάμας
«ήτονν ένας κυνηός. Αυτός έ'παιζεν ( = έκυνηγοΰσε) πολλά αγρινά. Μιά βολά που
πήεν νά κυνηήση ην ρε δκυό κλιάρους ( = κριάρια, άσιρνικά αγρινά). "Ετρεχέν τα
ξοπίαω, νά τά παίξη. "Ετσι σάν τά 'τρεχε ξοπίσω αψασιν άπό δκυό κερκά ( = κηρία)
στο κάθε άγρινό. Αυτός εφοήθηκε. 'Εππήεν είς τδ χωρκό, αρρώστησε και σε οκτώ
μέρες έπέθανε».

Εις πάσας τάς παραλλαγάς ταύτας ό Άγιος Μάμας λέγεται ότι ήτο αρχι-
κώς βοσκός. Άφοΰ δέ άνεδείχθη Άγιος, ήρχοντο κατά τήν εορτήν του έθελου·
σίως τρία άγρινά, δύο αρσενικά καί ένα θηλυκόν, τών οποίων τά δύο, τά άρρενα,
έθυσίαζαν οί πανηγυρισταί. "Οτε κάποτε έθυσίασαν καί τό τρίτ'ον, τό θήλυ, τά
άγρινά δέν έπανήλθον πλέον. Εις τήν δευΐέραν τών ώς άνω παραλλαγών άναφέρεται
οτι τά άγρινά κατεδιώχθησαν ύπό κυνηγοΰ καί ότι έπ' αυτών έφάνησαν δύο κη-
ρία άνημμένα. Εις άλλην παραλλαγήν τής παραδόσεως τά άγρινά συνάπτονται
καί μέ τούς Αγίους Ήλιόφωτους, τών οποίων μονή υπάρχει έν Κύπρφ. Κατά τήν
παράδοσιν οΰτοι ήσαν ποιμένες εις τό ποίμνιον τοΰ Αγίου Μάμαντος (Βλ. εις
το περ. Μαθητ. Εστία, έτ. Δ' (1953-54), άρ. 11, σ. 87-88).

Αί παραδόσεις αύται περί άγρινών, άλλαχοΰ έλάφων κ.ά., άπαντώσαι ευρύ-
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τερον διαδεδομένοι εις τόν έλληνικόν κόσμον, ίδίςι τής ηπειρωτικής Ελλάδος1,
είναι αρκούντως παλαιαί, γνωσται ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων Αί κυ-
πριακαί, ώς άνω, παραλλαγαί φαίνεται ότι θά ειχον διαμορφωθή ήδη κατά τόν
14ον αι., δεδομένου ότι δ Αεόντιος Μαχαιράς άναφέρει ύπάρχουσαν τότε σχετι-
κήν παράδοσιν περί τοϋ 'Αγίου Μάμαντος ώς βοσκού, όστις «έπιανε τους λιόντας
καί άγάλευέν τους καί έπολόμαν τυρίν καί έτάγιζεν τους πτωχούς καί έτρέξαν
τον οί Τούρκοι, καί έσκοντυλήσεν, καί έτζακκίσθην τό γαλευτήριν καί έχενώ-
θην τό γάλαν καί φαίνεται δ τόπος τοϋ γαλάτου έως τήν σήμερον»

Τής αιτιολογικής διηγήσεως περί τοΰ καθορισμού εορτασμού τής μνήμης
τοΰ 'Αγ. Κασσιανοϋ τήν 29ην Φεβρουαρίου, ήτοι κατά δίσεκτον έτος, καί
τής μειονεκτικής θέσεώς του έναντι τοΰ 'Αγίου Νικολάου, κατέγραψα δύο παραλ-
λαγάς, τήν μίαν εις τήν μονήν τοΰ Κύκκου (χφ., σ. 492-93), τήν δ' έτέραν
είς Κακοπετριάν (χφ., σ. 626). Κατά τήν δευτέραν παραλλαγήν «ό "Αις Κασ-
σιανός άγκάλεαε ατό Θεό ( = κατηγόρησε ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τοΰ Θεοΰ) τόν
"Αι Νικόλα, γιατί έπαιρναν (=έχάριζαν) του λαμπάδες, γιορτάδες, λουτουρκές
καθημερινώς.

Τήν ήμερα τής δίκης ό "Αις Νικόλας άργησε νά πάχγ εφταοε τήν τελευταία
στιγμήν ιδρωμένος. Αέει του τό δικαστήριο· «πώς ετσι ιδρωμένος;■» Αέει δ "Αι Νι-
κόλαος· « επροσπάθησα κ εγλύτωσα έναν παιδί που τή θάλασσα που κιντύνευγε
νά πνιγή».

Τότες ό "Αι Κασσιανός καταδικάστηκε νά εορτάζεται κάθε τέσσερα χρόνια»·
Ή παράδοσις αύτη, τής όποιας έλάχισται καταγραφαί έκ τοΰ ελληνικού
χώρου ήσαν γνωσται μέχρι πρό τίνος, άπαντφ, ώς γνωστόν, πολύ διαδεδομένη εις
τόν ρωσικόν κόσμον, μεταδοθείσα εις αυτόν έκ Βυζαντίου.4

1 Βλ. βιβλιογραφίαν παρά Γ. Κ. Σπυριδάκτ), έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 28
(1958), α. 566. "Αλλαι έτι πληροφορίαι εις Γ.'Α. Μέγα, θυσία ταύρων καί κριών έν τή ΒΑ
θράκ{], Λαογρ., τόμ. 3 (1911/12), σ. 155, 160, 171 καί Δημ. Αουκάτον, Λαογραφική αποστολή
είς Μεγανήσι Λευκάδος (1-15 Ίουλ. 1958), Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθή-
ναις 1960, σ. 266.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, 'Ακριτικά άσματα. Ό θάνατος τοΰ Διγενή, Λαογρ., τόμ. 1 (1909-10),
σ. 191-192. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Θυσία έλάφου έν νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις,
Λαογρ., τόμ. 6 (1917), σ. 192 κ.έξ. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, ένθ' άν·, σ. 566-67.

* Βλ. Σίμ. Μενάρδον, Ή άγια Ελένη είς τήν Κύπρον, Λαογρ., τόμ. 2 (1910), σ. 267.

4 Βλ. βιβλιοκρισίαν ΰπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, έν Λαογρ., τόμ. 16 (1956-57), σ. 317-323,
680 τοΰ βιβλίου τοΰ Oskar Loorits, Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende,
Helsinki 1954.

22
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Πολλαχού τής Κύπρου υπάρχουν υπολείμματα παλαιοτέρων παραδόσεων
περί δράκων. Εΐς τό χωρίον Σκούλι προς τήν κατεύθυνσιν τού συνοικισμού
Εύρέτου υπάρχει σπήλαιον, τό όποιον λέγεται Δρακοντόσπηλιος (χφ., σ. 537).
Εΐς τήν περιοχήν τής ΙΊέγιας αναφέρεται Δρακοντότρυπα (χφ., σ. 582),
μεταξύ δέ των χωρίων Πολέμι καί Ψάθι υπάρχει μέγας ογκόλιθος, ό όποιος κα-
λείται Δρακοντόροτσος (χφ., σ. 528). Εΐς τόν Πάνω Πύργον τής Τηλλυρίας
ύπάρχει βουνοκορφή, ή οποία καλείται Παλιώματα τους δράκους (σ. 6).
Ή παράδοσις άναφέρει περί τής πάλής εκεί δύο δράκων, τοΰ δράκου τής Μεσαο-
ρίας μέ τόν δράκον τής Πάφου.1

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τών Κυπριακών παραδόσεων παρατηρείται
εΐς αυτάς στρώμα παλαιότερον, εΐς τό όποιον συντηρούνται άρχαΐαι επιβιοίσεις, ώς
Ιπί παραδ. τό τοπωνύμιον Τό πάτημαν τ' Άράκλη, είτα δετό μεσαιω-
νικόν έκ τοΰ οποίου διασώζονται καί αί ί)ρησκευτικαί περί εκκλησιών παραδό-
σεις, αί άκριτικαί, ΐδίςι περί τόν Διγενήν, καί τό στρώμα έκ τών μεταγενεστέρων
χρόνων, τής φραγκικής περιόδου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 16ου αι., εΐς τό όποιον
ανήκουν αί περί τήν Ρήγαιναν.

Αί περί πειρατών παραδόσεις εκ τών παρατηρουμένων εΐς αυτάς ομοίων στοι-
χείων πρός σχετικάς παραδόσεις έκ Κρήτης καί άλλων νήσων, ήτοι τών Κυκλάδων
καί τής Δωδεκανήσου, φαίνονται παλαιότεραι τών χρόνων τής τουρκοκρατίας.

Νεώτερον κύκλον, ητοι έκ τών χρόνων πιθανώς τής τουρκοκρατίας, * απο-
τελούν αί περί Καραμάνων, πρός δέ καί άλλαι μέ θέμα τήν άρπαγήν νεανίδων
υπό Τούρκων, ώς ή διήγησις διά τήν τοποθεσίαν Φονιάς εΐς Ριζοκάρπασον
(χφ., σ. 84-89).

δ'.) Εΐς τόν κύκλον τών δημωδών φσμάτων τά άκριτικά, πολλαί
παραλογαί καί τινα έρωτικά ςίδονται προσηρμοσμένα εΐς τό κείμενον πρός
τό εντόπιον γλωσσικόν ιδίωμα καί τόν διαμορφωμένον ενταύθα διά τά επικά
ςίσματα τρόπον μουσικής εκτελέσεως. Τά τραγούδια ταύτα άποτελοΰν τό άρ-
χαιότερον στρώμα τοΰ δημώδους ποιητικού θησαυρού τής νήσου. Πολλά τού-
των είναι άκριτικά, μέ άρχαιότροπα χαρακτηριστικά, διασώζοντα ούτω εμφανή
τήν ίστορικήν των καταγωγήν έκ τών βυζαντινών χρόνων, άλλα δέ μορφής πα-
ραλογής προέρχονται καί εκ τών κατόπιν χρόνων μέχρι τής τουρκικής κατακτή-
σεως (1570), τινά δέ καί έκ τών μετ' αύτήν χρόνων.

1 Βλ. Ν. Κληρίδου, Θρύλοι καί παραδόσεις, ενθ' άν., σ. 92-93.

' Βλ. άλλας παραδόσεις είς τό άρθρον τοΰ Γ. Χ. Παπαχαραλάμπονς, Κυπριακαί παρα-
δόσεις, Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 9 (1945), σ. 120-121.
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Πεοί των ακριτικών ενταύθα φσμάτων, των οποίων είναι μεγάλη ή σπουδαιό-
της είς τήν έπιστημονικήν εξέτασιν τής ιστορικής παραδόσεως τής ποιήσεως ταύτης,
υπάρχει έτι τό ζήτημα περί τοΰ χρόνου τής εισαγωγής των είς τήν Κύπρον έκ τής
Μικράς 'Ασίας. Ύπεστηρίχθη ύπό τοΰ Κωνστ. Σάθα τό πρώτον καί ύπό τοΰ Σίμ.
Μενάρδου κατόπιν, ότι ή διάδοσίς των εις τήν νήσον έγένετο εκ Πόντου ύπό Κυπρίων
κατά τά τέλη τοΰ 7ου καί αρχομένου τοΰ 8ου αιώνος.1 Ό Ν. Χ. Κονομής παρα-
τηρεί επί τής απόψεως ταύτης, πλην άλλων, ότι κατά τόν 8ον αιώνα, ώς προκύπτει
έκ τής σχετικής μέχρι τούδε έρεύνης περί τών αρχών τής ακριτικής ποιήσεως, τά
τραγούδια αύτά μέ τό σημερινόν των έν Κύπρω περιεχόμενον δέν εΐχον τότε
ακόμη διαμορφωθή, πρός δέ οτι οί Κύπριοι τόν 7ον αϊ. δέν εΐχον έγκατασταθή
εϊς Πόντον αλλ' εις Προποντίδα, επομένως ή ανωτέρω άποψις δέν ευσταθεί.*
Νομίζω ότι ή εισαγωγή τών φσμάτων τούτων εις τήν νήσον θά έλαβε χώ-
Qav μάλλον κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 11ου αϊ. ή και άργότερον, ότε ένεκα τής
τουρκικής εισβολής ήρχισεν αθρόα ή έξοδος τοΰ Μικρασιατικού ελληνισμού πρός
σωτηρίαν εις δλλας βυζαντινός περιοχάς μεθ° ών και ή Κύπρος.

'Αντιστοίχως πρός τά ςίσματα ταϋτα απαντούν ενταύθα καί άλλα, οίον παρα-
λογαί, έρωτικά, σατιρικά κλπ., τά όποια φαίνεται ότι έχουν εϊσαχθή εις νεωτέρους
χρόνους έξ άλλων ελληνικών τόπων, μάλιστα δέ έκ τών νήσων, ΐδίςι τής Δωδεκα-
νήσου καί τής Κρήτης. Έκ τούτων σημειώνομεν κατωτέρω τινά :
α') 'Ακριτικά:

1. Οί εννιά άδελφοί στον πόλεμο. Κωνσταντής' (Βασίλεια, χφ., σ. 314-15,
323-24. "Αγ. Γεώργιος Κυρήνειας, χφ., σ. 337-38. Κοιλάνι, χφ., σ. 389. Παρα-
λίμνι, χφ.,σ. 597. Κυπρ. Γράμμ., έτ. Στ' (1941-42), σ. 139, 211. Θ. Καλλινίκου,
Κυπριακή λαϊκή μούσα, Λευκωσία 1951, σ. 32-33).

2. Τοΰ Κάστρου τής Ωριάς. (Γερακιές, χφ., σ. 445. Κάρμι, χφ., σ. 339,
σ. 340" βλ. καί Ν. Κληρίδου, Θρύλοι καί παραδόσεις τής Κύπρου, 1954, σ. 27-28.
Περ. «Κύπρος», (έ'τ. 1911), σ. 41). Τό θέμα τοΰ ςίσματος τούτου συνεφύρθη εις
τό'Κάρμι με τάς παραδόσεις περί τήν Ρήγαιναν, ούτω δέ αναφέρεται και ώς παρά-
δοσις μέ τήν Ρήγαιναν, βασίλισσαν τοΰ έκπορθουμένου δι' απάτης κάστρου (χφ.,
α. 340-341 καί Ν. Κληρίδου, ενθ* άν., σ. 26-27).

β')Παραλογαί.

1. Τρεις Καλογέροι κρητικοί" (Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 514. Άγ. Γεώργιος

1 Βλ. είς τό άρθρον τοΰ Ν. Χ. Κονομή, Πόθεν καί πως μετεφέρθη ή ακριτική ποίησις
έν Κώιρφ, Κυπρ. Γράμμ., τόμ. 19 (1954), σ. 247-250.
' Βλ. ενθ·* άνωτ.
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Κυρήνειας, χφ., σ. 338. Γερακιές, χφ., σ. 441. Μαθητ. Έστ., αρ. φ. 19 (1957),
σ. 25. Κυπρ. Γράμμ., ε'τ. Θ' (1944-45), σ. 173. Λαογρ., τόμ. 10 (1929-32),
σ. 570-71, Θεοδ. Καλλινίκου, ένθ' άν., σ. 136-37.

2. Τό κρυφογκάστρωτο κορίτσι' (Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 508-509. Άθ.
Σακελλαρίου, Κυπριακά, τόμ. Β', 1891, σ. 147-148).

3. Μηλίτσα, πού 'σαι στον γκρεμό τά μήλα φορτωμένη' (Παραλίμνι, χφ.,
σ. 596, 788, 1012. Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ' άν., σ. 198).

4. Αδελφός φονεύει τήν άδελφή του πού κάθεται στον καφενέ' (Ακούσετε
τί 'γίνη στής Πάτρας τά χωριά)' (Πέγια, χφ., σ. 579. Θ. Καλλινίκου, ένθ' άν.,
σ. 184-185).

5. Τής Θεονίτσας" (Παραλίμνι, χφ., σ. 597, 1015. Κοιλάνι, χφ., σ. 394.
Λεονάρισον, σ. 659. Θεοδ. Καλλινίκου, έ'νθ' άν., σ. 168-69).

6. Δώδεκα χρονώ κορίτσι χήρα πάει στη μάννα του' (Περιστερώνα, χφ., σ.
623. Άγιος Θεόδωρος, χφ., σ. 465).

7. Ή Κατερινιώ πού τή σκοτώνει ό άντρας της' (Περιστερώνα, χφ., σ. 624).

8. Αποστολή τής μάννας εις τήν άγαπητικήν' (Άθηαίνου, χφ., σ. 616).

9. Κακή πεθερά' (Κρίτου - Τέρρα, χφ., σ. 567. Γιόλου, χφ., σ. 544-545
Θεοδ. Καλλινίκου, ένθ' άν., σ· 60-61).

10. Έβραιοπούλα' (Περιστερώνα, χφ., σ. 621-622. Γερακιές, χφ., σ. 444.
Θεοδ. Καλλινίκου, έ'νθ' άν., σ. 27-29).

11. Τούρκος άγάπησε τή Ρωμιοπούλα" (Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 506).

12. Μάννα φόνισσα' (Κυπρ. Χρον., έτ. I (1934), σ. 218-19).

13. Ή Αρετή (τοϋ νεκροΰ άδελφοΰ)' (Άθαν. Σακελλαρίου, έ'νθ' άν.,
τόμ. Β', σελ. 184-86. Πάφος, έτ. 1939, σ. 456-57).

14. Ή Τριανταφυλλένια' (Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ' άν,, τόμ. Β', σ. 156.
Κυπρ. Γράμμ., έτ. Δ' (1939-40), σ. 560. Ξενοφ. Φαρμακίδου, Κύπρια έπη, 1926,
σ. 118-121).

15. Θνήσκων ναύτης (τό ναυτόπουλο). Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ' άνωτ., σ.
198-200.

γ') Ξ ε ν ι τ ε ι ά ς .

1. Ή κατάρα τής μάννας" Διώχνεις με, μάννα, διώχνεις με' (Γερακιές,
χφ., σ. 434-35. "Αγ. Θεόδωρος, σ. 458-59. Βλ. και Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ*
άν., σ. 200. Κυπρ. Χρον., έτ. Γ„(1934), σ. 226. Θεοδ. Καλλινίκου, ενθ* άν.,
σ. 180-181).
δ') Σατιρικά.

1. Ό μαραζιάρης άντρας' (Κοιλάνι, χφ., σ. 388).
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2. Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι (τραγούδι και χορός)' (Κάρμι, χφ., σ. 351.
Καμινάρια, σ. 734. Θ. Καλλινίκου, ένθ' αν., σ. 146-47).

3. Κάτω στον παχύ τον άμμο 'Αρβανίτες κάνουν γάμο" (Κυπρ. Χρον., έτ. Γ
(1934), σ. 226-27).

ε') 'Ερωτικά.

1. 'Εκλογή γυναικός' (Πέγια, χφ., σ. 579, 788).

2. Κυνηγός καί κόρη πού πλύνει καί πιάνεται στα βρόχια του" (Αθηαίνου,
χφ., σ. 616-17. Άκανθού, χφ., σ. 247).

3. Κυνηγός καί πέρδικα' (Άκανθού, χφ., σ. 258).

4. Ή φωλιά τής πέρδικας. «Ή πέρτικά 'κτίσε φωλιά»' (Άκανθού, χφ.,
σ. 257. Κυπρ. Γράμμ., έτ. Δ' (1939-40), σ. 123, έτ. Τ' (1941-42), σ. 100-104).

5. Δώδεκα χρόνους στο στρατό κανείς δέν ήρθε νά μέ ΐδή, στήν Πόλι καί
στή Δαμασκό' (Περιστερώνα, χφ., σ. 622-623).

6. Άπό ξένο μέρος κι από μακρινό, ήρθε έ'να κορίτσι δώδεκα χρονώ*
('Αθηαίνου, χφ., σ. 619-620. Γερακιές, χφ., σ. 440).

Τ') Διάφορα.

Τό ποντίκι έκατέβη άπό τό βολίκι, ντίλι-ντίλι. (Τραγούδι κλιμακωτόν)'
(Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 503. Πέγια, χφ., σ. 588. Θεοδ. Καλλινίκου, ένθ' άν.,
σ. 148-151).

ζ') Παιδικά.

1. Ό ποντικός έπήδησε άπό τό παραθύρι' (Κάμπος Μαραθάσας, χφ., σ.
476) κ.ά.

Εΐς τά τραγούδια ταύτα (α'-ζ') καί άλλα, τά όποια κυκλοφορούνται είς τήν νή-
σον μέ γλωσσικήν μορφήν διάφορον τοϋ κυπριακοΰ ιδιώματος, δέν Ιδίδετο υπό
τών συλλογέων προσοχή, διότι εθεωρούντο ξένα, μη κυπριακά, διό καί δέν συνε-
λέγοντο μέχρι τούδε, έξαιρέσει μεμονωμένων περιπτώσεων. 'Εν τούτοις ή διάδοσις
καί εις τήν Κύπρον τούτων, ευρέως γνωστών εις πλείστους ελληνικούς τόπους τής
νησιωτικής καί τής ηπειρωτικής Ελλάδος, έπιμαρτυρεί μαζί μέ τάς άλλας μορφάς
τοϋ λαϊκού ένταΰθα βίου περί τής άδιακόπου πνευματικής καί πολιτιστικής γενι-
κώτερον Ιπικοινωνίας τής Κύπρου μέ τόν λοιπόν έλληνικόν κόσμον κατά τό
παρελθόν καί μέχρι τής σήμερον.

Τά εν λόγω τραγούδια φαίνεται ότι θά εισήχθησαν είς τήν νήσον κατά
τους νεωτέρους χρόνους, πιθανόν μετά τόν 15ον αιώνα, ούτω δέ δέν ύπήρξεν αρ-
κετός χρόνος πρός προσαρμογήν πολλών τούτων γλωσσικώς πρός τό κυπριακόν
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ιδίωμα, πρός δέ καί πλατυτέραν έπεξεργασίαν των δια τής προσθήκης στοιχείων
έκ τής παλαιοτέρας ποιητικής παραδόσεως τοΰ τόπου.1

Έκ τών θρησκευτικών άσΗάτων μνημονευτέα : τοΰ Λαζάρου (χφ., σ. 204,
353-357) ' καί ό θρήνος τής Μεγ. Παρασκευής (Άνακάλημα τής Παναγίας) (χφ.,
σ. 232, 279), τά οποία είναι ήμιλόγιαι συνθέσεις ύπό ποιητάρηδων. ' Τό πανελ-
λήνιον τέλος $σμα (παραλογή) τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (τής δρακοντοκτονίας)4 υπάρ-
χει καί έν Κύπρω εύρύτατα γνωστόν (κατεγράφησαν 4 παραλλαγαί). Κατά τήν
έορτήν τοΰ Λαζάρου ςίδεται ύπό τών μικρών παιδιών καί φσμα δημοτικής προε-
λεύσεως (βλ. χφ., 126-27 καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 281).

Έκ τών κυπριακών τραγουδιών τά μεν έπικοΰ πλάτους απαγγέλλονται ή
συνηθέστερον αδονται κατά τό ύφος τής μουσικής απαγγελίας. Ή μελωδία γενι-
κώς λέγεται φωνή,5 τό άσμα δέ τό όποιον εκτελείται μέ φωνήν λέγεται κατα-
λογιαστό,6 τό δέ απλώς άπαγγελλόμενον λ ο γι αστό (χφ., σ. 588-589).

ε'.) Έκ τής λαϊκής λατρείας παρατηροΰμεν ότι τά έθιμα τής Πρωτο-
χρονιάς (1ης Ιανουαρίου) εις τήν βορείαν περιοχήν τής νήσου καί έν μέρει είς τήν
Μεσαριάν (βλ. χφ., σ. 197)7 έχουν ομοιότητας πρός τά ασκούμενα εις άλλους ελλη-
νικούς τόπους. Πρός τήν μέσην καί δυτικήν όμως Κύπρον, ιδία τήν έπαρ-
χίαν Πάφου, ώς Πρωτοχρονιά, ότε καί δίδονται τά δώρα εις τά παιδιά (ή μπου-
λουστρένα, πουλιστρένα, μπουλιστρινα ή πλουμιστήρα, βλ.
χφ., σ. 94, 367) καί πουλιστρΐνα (βλ. έν Λαογρ., τόμ. 15(1953/54), σ. 463),
θεωρείται ή ημέρα τών Φώτων. Ή παραμονή (5 Ίαν.) λέγεται κάλαντα (χφ·,
σ. 21-22), τήν έπομένην δέ, δηλ. τά Θεοφάνεια, μετά τήν λειτουργίαν, συμφώνως

" Περί αρκετών τών τραγουδιών τούτων έξηκριβώσαμεν έκ πληροφορητών μας γερόν-
των, δσον άφορφ τά πρόσωπα έκ τών οποίων τά έγνώρισαν, ότι ήσαν γνωστά ήδη πρό
τοΰ 1880.

* Βλ. καί παραλλαγήν έκ Λαπήθου έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957/68), σ. 281 -83.

" Βλ. παραλλαγάς τοΰ Θρήνου τής Παναγίας καί εις Κυπρ. Χρον., ετ. Ε' (1927),
σ. 65-72 (συλλ. Β. Τατάκη) καί σ. 72-82 (συλλ. Κ. Ά. Πηλαβάκη).

4 Είναι γνωστόν τοΰτο καί είς τούς Βουλγάρους. Βλ. βιβλιογραφίαν είς Ν· Γ. Πολίτου,

Τά δημώδη ελληνικά φσματα περί τής δρακοντοκτονίας τοϋ "Αγίου Γεωργίου, Λαογρ., τόμ. 4
(1912/13), σ. 212-13.

6 Βλ. καί θεοδ. Καλλινίκου, ενθ" άν , σ. 45.

' Τό όνομα έκ τής λ. καταλάγιν, ήτις εσήμαινεν ομοίως κατά τους βυζαντινούς χρόνους
τραγούδι φδόμενον. Βλ. Στίλπ. Π. Κνριακίδον, Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους νεοελληνικής
ποιήσεως. Άνατύπωσις μετ' επιμέτρου, θεσσαλονίκη 1964, σ. 7 καί 21-22.

' Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 461-63 καί τόμ. 17 (1957-58), σ. 279-281.
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πρός τό σύστημα ( = τό έ'θιμον) τά παιδιά επισκέπτονται «τούς παππούδες,
τούς τατάδες ( = αναδόχους), και τούς συγγενείς», λέγουν ώς χαιρετισμόν
«Καλημέρα και τά Φώτα
και τήν πλονμιατήρα 1 πρώτα».
καί λαμβάνουν τό δώρον (χφ., σ. 21-22 Πηγαίνια, σ. 395Κοιλάνι, σ. 420°Όμοδος).

Τό έθος τούτο διασώζεται ενταύθα !κ τών πρώτων χριστιανικών χρόνων,
ότε προ τής καθιερώσεως τον 4ον αΙώνα τοΰ εορτασμού τών Χριστουγέννων τήν
25ην Δεκ., εωρτάζετο ή εκτη 'Ιανουαρίου ώς Θεοφάνεια καί ώς γενέθλιον τοΰ
Χριστού, έπεΐχε δ' ή ήμερα αύτη εις τήν 'Ανατολήν, ίδίςρ είς τήν Αΐγυπτον, θέσιν
Πρωτοχρονιάς.3

Είς τόν Κάμπον Μαραθάσας κατά τήν πρώτην τού έ'τους υπάρχει τό έ'θιμον
τού στολισμού τής θύρας τής οικίας μέ κλάδους ελαίας. « Τήν παραμονή τό δείλης

1 Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 280 σημ. 2. Ό ΣΧμος Μενάρδος (Έφημ. «Άγων»
Αθηνών, άρ. 145, τής 28 Δεκ. 1901, σ. 2-3) αναφέρει ότι τό διδόμενον δώρον λέγεται πλου-
μιστήρα εϊς τά χωρία τής Λεμεσού, τής Πιτσιλιάς, τής Χρυσοχοΰ καί είς τό Κτήμα. Είς
Αύδήμου καλείται πλουνουστήρα, είς Κυρήνειαν, Λευκωσίαν καί έπαρχίαν Πάφου
πουλουστρΐνα, άπό δέ τοΰ Μαζωτοΰ Σκάλας μέχρι Μονής υπάρχει είς χρήσιν τό όνομα
πουλουστρένα, τό όποιον συνδέεται νπ' αύτοΰ έτυμολογικώς πρός τό pour estrene.
Έκ τής λέξεως κατόπιν ταύτης, δηλ. τής πουλουστρένα, προήλθεν ή λέξις πλου-
μιστήρα καί έξ αύτής τό ρήμα πλουμίζω, τό όποιον προσέλαβε τήν σημασίαν:
προσφέρω δώρον.

Ώς πρός τήν παραγωγήν τής λ. πουλουστρένα έκ τοΰ pour estrene νομίζω ότι
δέον νά δεχθώμεν τήν έξέλιξιν τής λέξ. έκ τοΰ bona strena. "Η strena (στρήνα)
ήτο αρχικώς εις τούς Ρωμαίους κλάδος δένδρου, ό όποιος άπεκόπτετο άπό τό άλσος τής Σα-
βινικής θεάς Strenuae ή Streniae καί προσεφέρετο είς άξιωματούχους τής Πολιτείας κατά
τήν άρχήν τοΰ έτους ύπέρ ύγείας αύτών. Άργότερον, κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους,
έκαλοΰντο strenae (στρήναι) τά άνταλλασσόμενα κατά τήν Πρωτοχρονιάν (Calendis Jannu-
ariis) δώρα, μάλιστα δέ τά είς χρήμα. Αντιστοίχως έλέγοντο strenae καί κλάδοι δένδρων,
Ιδί<£ δάφνης, δι' ών έκοσμοΰντο τά πρόθυρα τών κατοικιών' (Βλ. πλείονα είς : Μιχ. Βολονάκη,
'Ιστορία τοΰ εορτασμού τής πρώτης τοΰ έτους, έν Αθήναις 1917, σελ. 8, 11, 19-23. Mart.
Nilsson, Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes, Archiv, f. Religionswiss.,
τόμ. XIX, σ. 61 κ. έξ.. Τον αντον άρθρον: Strenae είς Pauly's-Wissowa-Kroll, R.B!., τόμ. 7,
στ. 351-353. βλ. καί Δημ. Μπαλάνον, Χριστούγεννα - Πρώτη 'Ιανουαρίου - Θεοφάνεια, α.ε., σ.
31. Σημειωτέον ότι καί έν Δωδεκανήσφ τό πρωτοχρονιάτικον δώρον τοΰ άναδόχου πρός τόν
άναδεκτόν λέγεται ομοίως μπουλιστρΧνα (βλ. Μιχ. Βολονάκη, ένθ' άν., σ, 24 σημ. 1,
Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νισύρου λαογραφικά, Νέα 'Υόρκη 1940, σ. 192).

' Βλ. Wald. Liungman, Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. Studien zur Ge-
schichte der Volksbräuche. Teil II, Helsinki 1938, σελ. 438, 441. (F.F. Commun.No. 119).
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πριν χτυπήσι] ή καμπάνα τοϋ 'Εσπερινού κόβκομεν κλωνιά ελιάς και βάλλομε πά' ατές
πόρτες. 'Εκεί μενίσκει (δηλ. ή ελιά) μέχρι νά ξεραϋή νά πέση» (χφ., σ. 489-490).'

Είς τό έθιμον τοΰτο συνεχίζεται προφανώς ή αρχαία παράδοσις τής διακο-
σμήσεως τών θυρών τών οικιών κατά τάς καλάνδας 'Ιανουαρίου, αρχήν τοΰ έτους,
διά πρασίνων κλάδων (strenae) Σχετικώς αναφέρει κατά τόν Δ' μ.Χ. αϊ. ό Λι-
βάνιος (έκδ, R. Foerster, τόμ. VIII, σ. 474) έν τή έκφράσει τών καλανδών,
ότι κατά τήν νύκτα, προτού άνατείλη ή ημέρα τής πρώτης τοΰ έτους, «όρθρου
δ' υποφαινομένου καί άλεκτρυόνος ςίδοντος οί μεν κοσμοΰσι δάφνης τε κλάδοις
καί έτέροις εΐδεσι στεφάνων τά αυτών έκαστοι πρόθυρα».

Οί Καλικάντζαροι λέγονται έν Κύπρω Σκλαπούνταροι (χφ., σελ.
18-19,97-98,201,228-229,630)', Σ κ αλα π ου ν τ α ρο ι αλλά καί Καλικάν-
τζαροι κ.ά. 4 Ούτοι έρχονται «τό Πάακα τών Γεννώ ( = τά Χριστούγεννα) και
φεύγουν στις 5 τοϋ Γενάρη, τά Κάλαντα» (χφ., σ. 18-19). Τά χαρακτηριστικά
των είναι όμοια πρός τά εις τους άλλους ελληνικούς τόπους.

Αί άπόκρεορ λέγονται σήκωσες, ή δέ κρεατινή Κυριακή άποκρέα
ή σήκωση τοΰ κρικατού ή τοϋ κριατός (χφ., σ. 118-19, 299). Τήν
Καθαράν Δευτέραν έχορεύετο παλαιότερον τό πιππέριν (χφ., σ. 121, Ρι-
ζοκάρπασον). Πρόκειται περί τοϋ χοροΰ κατά τόν οποίον μιμούνται οί χορευταί
εις τάς κινήσεις των τό ασμα «Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι τοΰ διαβόλου καλο-
γέροι» 5 κλπ.

Τό έθιμον τής σ ο ύ σ ας (αιώρας), τό οποίον έξ αρχαίας παραδόσεως άπαντρί
εις πολλούς ελληνικούς τόπους, îôiç ώς πασχαλινή παιδιά τών νεανίδων, συνηθίζε-
ται είς τό "Ομοδος τήν Τρίτην τής Λαμπρής. Τήν ήμέραν αυτήν παλαιότερον «οι
κοπέλες εδέναν ενα σκοινί άπό τήν νεφκάν ( = μεσιάν, μεσαίαν δοκόν τής στέγης)
τον σπιτιού καϊ εσούζονντο ( = έσείοντο)». 'Ενώ δέ εκάστη έσείετο, έτραγουδοΰσε
διάφορα τραγούδια (χφ., σ. 425). Εις τήν Κακοπετριάν ή σοΰσα έγίνετο τήν

1 Βλ. περί τοΰ εθίμου καί είς Μόρφου έν Λαογρ., τόμ. 15 (1953/54), σ. 461-62.

* Βλ. Mart. Nilsson, ένθ' άν.

* Βλ. καί έν Λαογρ , τόμ. 17 (1957/58), σ. 257-60.

4 Βλ. Λ. Φιλίππου, 01 Καλλικάντζαροι στην Κύπρο. Πάφος, χρον. Δ' (1936), σ. 127
κ.έξ. ό Γ. Λουκάς, (ένθ' άν., σ. 12 κ.έξ.) αναφέρει καί τό όνομα Πλανήταροι.

* Τό τραγούδι τοΰτο καί ό μετ' αυτοΰ χορός, γνωστός πολλαχοΰ τοΰ έλληνικοΰ χώρου,
εχει διαδοθη καί είς τούς Βουλγάρους' βλ. Raina Kacarova-Kukudova, Verbreitung und
Varianten eines bulgarischen Volkstanzes (Studia memoriae Belae Bartok Sacra,
Budapest 1956, σ. 70 κ.έξ.).
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Άποκρέαν (δηλ. τήν κρεατινήν Κυριακήν) καί τήν Τυρινήν (χφ·. α. 628).1

"Η Κυριακή τών Βαΐων λέγεται Τσερκατσή τής ελιάς, εκ τοΰ εθί-
μου αντί βαΐων, ώς άλλαχοΰ, νά μεταφέρεται ένταΰθα ύφ' εκάστης οικογενείας
κλώνος έλαίας είς τήν έκκλησίαν, διά νά λειτουργηθή. Μετά το πέρας τής λειτουρ-
γίας, πολλαχοΰ άφοΰ παραμείνη ό κλώνος ούτος έν τή έκκλησίοι έπί 40 ήμέρας, τόν
μεταφέρουν είς τό σπίτι, όπου διατηρούν τά φύλλα προς προφύλαξιν τοΰ οίκου
άπό κακής έπηρείας ή θυμιοΰν δι' αύτών ασθενείς (χφ., σ. 128, 204-5, 607).

Είς τόν κύκλον τών λαϊκών εορτασμών μετά τήν Λαμπρήν (τό Πάσχα)
προέχουσαν θέσιν έ'χει τό έθιμον τοΰ κατακλυσμού (χφ., σ. 203, 600) τήν
ήμέραν τής εορτής τής 'Αγίας Τριάδος. Τότε, ότε άρχίζουν πλέον τά λουτρά είς
τήν θάλασσαν, ύπήρχε παλαιότερον τό έθος τής συγκεντρώσεως τών εορταστών
εις τήν άκτήν τής θαλάσσης ή πλησίον πηγών καί ποταμών, έ'νθα ούτοι καταβρέ-
χουν άλλήλους, διά νά μή ψωριάσουν' διεξήγοντο δέ συγχρόνως καί ποιητικοί
διαγωνισμοί (τσιαττίσματα), άκόμη δέ καί άγώνες μέ ιππείς εις άλογα χωρίς σέλλαν
(χφ., σ. 175, Ριζοκάρπασον).3

Τελευταίως ό Κυρ. Π. Χατζηϊωάννου είς μελέτην του περί τών εορτών τοϋ
Κατακλυσμού συνδέει αύτάς πρός τήν 'Αττικήν έορτήν τών 'Ανθεστηρίων. *

Ή πανελλήνιος εορτή τοΰ Κληδόνου ή τοϋ Φανιστή, τήν 24 Ίουν.,
λέγεται έν Κύπρω (Ριζοκάρπασον) «τον "Αι Γιάννη τον Λαμπροφόρου». * τήν
παραμονήν μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου «αφτονμε λαμπρακιες ( = πυράς) στους δρό-
μους καϊ στραππηοϋμε ( = πηδοΰμεν) τήν λαμπρακιά, γιά νά φύουν οί ψύλλοι.

Τήν ώρα που στραππηοϋμε τή λαμπρακιά λαλούμε :
Ψύλλοι, ψύλλοι, φύετε
κι δ "Αι Γιάννης έρχεται

μέ τήν κονταρία» (χφ., σ. 203' βλ. καί σ. 299 "Αγ. 'Επί-
κτητος, σ. 175 Ριζοκάρπασον).

'Αγιάσματα υπάρχουν είς πολλά σημεία τής νήσου, ώς τοϋ 'Αγίου Κυ-
πριανοϋ εις Τρίκωμον (χφ., σ. 43), τής 'Αγίας "Αννης εις Γαληνόπορνην

1 Βλ. γενικώς περί τοϋ παιγνίου Γ. Λουκά, Φιλολογικά! επισκέψεις, τόμ. Α', Άθ. 1874,
σ. 123-24.

2 Βλ. περί τοϋ έθίμου τούτου : Γ. Λουκά, ένθ·' άν., σ. 25-31. Gustave Cirili, La fête du
«eataclysmos» à Chypre, Κυπρ. Χρον , έτ. 1 (1923), σ. 72-74. Δημ. Πετροπούλου, Οί ποιητά-
ρηδες τής Κύπρου, Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 395 κ.έξ.

» Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 6 κ.έξ.

4 Βλ. καί Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, "Έθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι τών Κυπρίων,
Κυπρ. Σπουδ., τόμ- 3 (1939-42), σ. 25.
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(χφ., σ. 54), τής Παναγίας τής Άγιας είς Αεονάρισσον (χφ., σ. 194), τοϋ
Αγίου Επικτήτου είς τό όμώνυμον χωοίον τής επαρχίας Κυρήνειας (χφ., σ.
274-75), τής Παναγίας τής Κρινιώτισσας εις Βασίλειαν (χφ., σ. 308-310), τής
Άγ. Μαύρης είς Κοιλάνι (χφ., σ. 384-385), τ' Άι Θέρισσου (χφ., σ. 53) βορειο-
ανατολικούς τής Γιαλούσας (Αίγιαλούσης) κ.όί. Τό τελευταίον υπάρχει είς μικρόν
σπήλαιον εντός έκκλησιδίου τοϋ Άι Θέρισσου (είκ. 6) παρά τήν άκτήν τής θα-

λάσσης, θεραπεύονται δέ εις αύτό πληγαί διά νίψεως τοΰ πάσχοντος μέρους. Δέον
όμως αμέσως τό μέρος τοΰ σώματος, τό όποιον έβράχη μέ τό άγιασμα νά έκ-
πλυθή είς τήν θάλασσαν, διότι άλλως υπάρχει κίνδυνος ό πάσχων «νά γεμώση
σπυριά» (χφ., σ. 53).

Αί Νεράιδες λέγονται έν Κύπρω :Άνεράδες, Καλές κυράδες, Καλές
γεναίκες καί Άγκιοΰπες1 (χφ., σ. 90, 112, 185-86 Ριζοκάρπασον" σ. 198-
99 Λεονάρισσον), έ'χουν δέ χαρακτηριστικά όμοια ώς εις άλλους ελληνικούς
τόπους. Τάς βλέπουν συνήθως οί «άλαβροστοιχειωτες»' (χφ., σ. 109,
117, 185· 86), ώς καί έν Κρήτη οί «άλαφροΐσκιωτοι». Τά φαντάσματα καλοΰν-
ται ζφδκια, ήτοι ζώδια (χφ., σ. 291 Άγιος Επίκτητος, σ. 313 Βασίλεια) καί

1 Περί τών διαφόρων ονομάτων τών Νεράιδων" βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών
νεράιδων καί τών άνασκελάδων, Λεξικογρ. "Αρχεΐον, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1918/1920, σ. 17
κ.έξ., 26 κ.έξ.

* Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 258. Πρβλ. καί Γ. Λουκά, ενθ' άν., σ. 4-5.
Ούτοι δύνανται νά βλέπουν καί τούς Καλικάντζαρους' βλ. Λ. Φιλίππου, Οί Καλλικάντζαροι
στην Κύπρο, Πάφος, χρον. Α' (1935-36), σ. 127.

Είκ 6. 'Η εκκλησία τ' "At Θέρισσου' (πρόσοψις).
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στοισ'εϊα (χφ., σ. 469, Κάμπος). 1 Στοισ'εϊα όμως είναι καί τά στοιχειά των
οίκιών (χφ., σ. 292, 313).a

Μέ τό όνομα 'Ατ σο υ πάς εννοείται γενικώς ό δαίμων* (χφ., σ. 580,
Πέγια). Ή λέξις, άπαντωσα ήδη είς τήν βυζαντινήν γραμματείαν, είναι γνωστή μέ
τήν σημασίαν ταύτην, πρός δέ καί ώς τοπωνύμιον έν Κρήτη κ. ά.4

Είς τήν Κάτω Πάφον, πλησίον τής θέσεως όπου ευρίσκεται ή Πέτρα τού
Διγενή (βλ. άνωτ., σ. 309-310), υπάρχουν τρία μικρά κτίσματα ερειπωμένα, τά
οποία κατά σειράν είναι αφιερωμένα ύπό τοΰ λαοΰ, εΐς τόν "Αι 'Αγαπητικόν, εις
τόν "Αι Μισιστικόν και εΐς τον "Αι Ξορινό (εΐκ. 7). "Οποια νέα ήθελε παλαιό-

Είκ· 7. 'Ο "Αις Άγαπητικός, ό "Αις Μισιστικος και δ "Ais Ξορινός.
( Έκ δεξιών προς τά αριστερή.

τερον νά προσέλκυση εΐς έ'ρωτα νέον διά τόν όποιον ένδιεφέρετο, έπαιρνε χωμα
«άπό τ'Άι Άγαπητικοΰ καί τό έβαλλε μέσα στό νερό πού θά έ'πινε» εκείνος, τοΰ
οποίου επιζητεί νά ελκύση τόν έρωτα. Ούτω έπετύγχανε ν' άγαπηθή υπ' αύ-
τοΰ. «Τό ίδιο έκαναν, άν ήθελε νά κάμη ένα νά μισήση έκείνην πού ήγάπα η νά
τόν εξόριση. Έπήγαινε άναλόγως στόν "Αι Μισιστικό ή στον "Αι Έξορινό»
(χφ., σ. 562-63). 5

1 Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957/58), σ. 258.

* Περί τών στοιχειών καί ζφδίων βλ. καί Γ. Λουκά, ενθ' άν., σ. 17.

* Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 30 - 32. Στεψ. Ξαν&ονδίδου, Γλωσσικαί έκλογαί.
"Ατζιπίς-Άτζιπάδες-Άτζιπόπουλο, Λεξικ. Άρχεΐον, τόμ. Ε', έν Αθήναις 1918/1920, σ. 94-97.

4 Στεψ. Ξαν&ονδίδου, ενθ' άν., σ. 94.

* Καί άλλαχοϋ τής νήσου υ-τάρχουν "Άγιοι Ξορινοί μέ τήν ιδιότητα ταύτην, πρός δέ καί
διά τήν άποπομπήν άπό τίνος νευραλγικών πόνων· Βλ. Ν. Γ. Κνριαζή, Δημώδης Κυπριακή Ια-
τρική, Κυπρ. Χρονικά, ετ. Δ' (1926), σ. 32-33.
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Εις τό χωρίον Πάνω 'Αοόδες κείνται εκατέρωθεν τής εκκλησίας τοϋ
Άγ. Καλανδίωνος, είς τήν βορείαν καί νοτίαν πλευράν, άνά μία λάρναξ έκ πω-
ρώδους λίθου. Τούτων ή κειμένη είς τήν νοτίαν πλευράν λέγεται Άις Αγάπης,
(είκ. 8), ή δέ ετέρα Άις Μισίτης. «"Οποιος ή οποία θέλει νά κάμη τον άλλον να

Είκ. 8. Ή λάρναξ τ' "Αι 'Αγάπη είς Πάνω 'Αράδες.

τον άγαπήση, π.χ. μια κοραα'ιά νά φέργι ένα σκάπονλλον ( = νέον) στα νερά της,
έρχεται νύχτα, χωρίς να τήν ίδή κανένας, και ανάβει τρία κεριά, τά κολλά μέθα στο
κιβούρι και κόβκει πέτρα ( = ξύει κόνιν) και τήν ώρα πον κόβκει τήν πέτρα μολοά
( = άναφέρει) το πρόσωπο πον θέλει νά τήν άγαπήση· γυρίζει πιαωκώλι ( = οπισθο-
χωρεί) χωρίς νά στραφή και φεύκει προσεκτικά, δίχως νά τήν άντιληφθή κανένας.

Τή σκόνη τής πέτρας πού έκοψε προσπαθεί νά τοϋ τήν βάλη ατό φαγητό ή
στο νερό νά πιή· έται θά τήν άγαπήση δ νέος που θέλει. Άν ενας θέλη νά χωρίση
άπό μιά κορασιά, πού δέν τήν θέλει πιά, ενώ αυτή τόν θέλει, έρχεται νύχτα και
κόβκει πέτρα άπό τόν "Αι Μισίτη μέ τόν ίδιο τρόπο πού πάει στον "Αι 'Αγάπη και
τήν ακόνη αμα τήν δώση ατή νέα αυτή, θά τόν άφήση καί θά διαλυθή ή αγάπη
των» (χφ., σ. 566-67' βλ. καί σ. 553).1

1 Βλ, καί Ν. Κληρίδη, Λείψανα ειδωλολατρίας στήν Πάφο, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 17
(1953), σ. 75 κ.έξ.
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Ό Ν. Κληοίδης 1 εις τάς μαγικάς ενεργείας ταύτας υποστηρίζει ότι υπάρχει
επιβίωσις τής αρχαίας λατρείας εν Κύπρω της 'Αφροδίτης.

Πρός άπόκρουσιν ή άπαλλαγήν περιοχής τίνος εξ επιδημιών (χφ., σ. 373),
ώς και επί ανομβρίας, τελείται τό έθιμον τοΰ «νηματώματος», περισχοινισμοΰ,

Εικ. 9. Ή 'Εκκλησία τον 'Αγ. Δημητρίου είς τό Τρίκωμον *νηματωμένη»
προς προστααίαν άπό αοϋενείας' (ψωτογρ. τοϋ I960)

τής ενοριακής ή άλλης 'Εκκλησίας ώς καί τών έξωκκλησίων (χφ., σ. 170 Ριζο-
κάρπασον, σ. 253 Άκανθού). Έπί ανομβρίας συνηθέστεροι είναι αΐ λιτα-
νείαι μέ παρακλήσεις προς τόν Προφήτην Ήλίαν, τοϋ οποίου α! έκκλησίαι
ευρίσκονται ίδρυμεναι επί τών κορυφών τών ορέων ' (χφ., σ. 11, 56, 168, 198,
274, 290, 524). Ό Προφ. 'Ηλίας πιστεύεται ότι «βαστφ τά νέφη» (χφ., σ. 198)
καί είναι «μεσίτης γιά τή βροχή. Βρίσκεται οτήν αμαξαν μέσα ατά νέφη* (χφ.ι
σ. 274). « Είναι δ "Αγιος των νερών, κρατεί τους καταρράκτες στα χέρια τον. "Οταν
είναι νά βκάλωμε ΐίναν λάκκο ( = φρέαρ), τάσσομέν τον μιά γιορτή με πρόσφορα,
νά μας ενρη νερό καί νά τον κάμωμε τήν γιορτή* (χφ.ι σ. 168, Ριζοκάρπασον).

Τό έθος τοΰτο τών λιτανειών Ιπί άβροχίας πρός τόν Προφήτην Ήλίαν " εί-
ναι, ώς γνωστόν, πανελλήνιον, προέρχεται δέ έκ τής διδασκαλίας είς τήν έπιστο-

1 Βλ. ενθ* άν., σ. 79-80.

' Περί των έκκλησιών έν Κύπρφ του Προφήτου Ηλία βλ. είς Κυπρ. Σπουδ, τόμ. Η'
(1944), σ. 4.

■ Λιτανεΐαι έπί ανομβρίας γίνονται έπίσης καί εις άλλους "Αγίους (χφ., α. 54 Γαληνό-
πορνη, ο. 56 Γιαλοΰσα, σ. 171 Ριζοκάρπασον).
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λήν τοΰ 'Ιακώβου 5, 17, ότι «'Ηλίας ...προσηύξατο τον μη βρέξαι καί ουκ έβρε-
ξεν επί τής γης- ενιαντούς τρεις καί μήνας εξ- καί πάλιν προσηνξατο καί δ ουρανός
νετον έδωκε».1 Κατά τούς μέσους Βυζαντινούς χρόνους γνωρίζομεν ότι Ικυ-
κλοΰντο ήδη δημώδεις παραδόσεις περί τοΰ προφήτου 'Ηλία ως εφόρου τής
βοοχής, εποχουμένου εφ' αμάξης καί διατρέχοντος τόν ούρανόν. '

Παρά τάς δοξασίας και τάς λατρευτικός εκδηλώσεις ταύτας προς τον προ-
φήτην Ήλίαν άπαντοΰν ενταύθα καί άλλαι έ'τι διηγήσεις, αιτιολογικοί τοϋ έθους
τής ανεγέρσεως των εκκλησιών προς τιμήν του εις τάς κορυφάς τών ορέων. ΕΙς
τάς διηγήσεις ταύτας αναφέρεται, ότι ό Άγιος Ηλίας ήτο ναυτικός καί ότι μετά
άπό ταλαιπωρίας είς τήν θάλασσαν καί ναυάγιον «... άποτραβήχτηκε βαθιά ατήν
ξηρά. Mk το κουπί στην ράχι Άρχισε νά προχωρή κι οποίον συναντούσε, τον ρωτούσε·
τί είναι αυτό ; καί όταν τοϋ έλεγαν «κουπί», καταλάβαινε πώς οί Άνθρωποι αυτοί
ήξεραν άπο θάλασσα. Καί συνέχισε το δρόμο του, γιά νά πάη πιο βαθιά· "Ετσι κά-
ποτε έφτασε σ ένα χωριουδάκι κτισμένο στην κορφή ένος βοννου. Μάζεψε τους
χωριάτες, τους έδειξε το κουπί καί τούς ρώτησε : « Τί είναι αυτό ; » Mè ενα στόμα
δλοι αποκρίθηκαν ε : οΞύλο». Οί Άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν είχαν Ιδεί θάλασσα, κα-
ράβια καί βάρκες. Γι αυτό 'έμεινε μαζί τους γιά πάντα.

Κι από τότε τά ξωκκλήσια του "Αι Αιά κτίζονται σέ κορφοβούνια».*
Έκ τών νομίμων κατά τήν τελευτήν σημειοϋμεν ότι μετά τήν Ικπνοήν
τόν νεκρόν *τον βάλλουν χαμαί στή γη καί τόν μιζαρώνου ( = σαβανώνουν) καί
τόν Αφήνουν εκεί, ώς τό θαφκειό (— ταφήν) του»· (χφ., σ. 466 "Αγιος Θεόδωρος,
σ. 584 Πέγια).

Ή συνήθεια αΰτη, άπαντώσα καί εΐς άλλας ελληνικός περιοχάς,4 είναι πα-
λαιότατη, σχετίζεται δέ πρός παναρχαίαν πίστιν περί τής έπιστροφής τοΰ άτόμου
μετά θάνατον εΐς τήν μητέρα γήν.8

Τό μοιρολόγι λέγεται άνακάλημα * καί νεκαλειό, ό δέ μοιρολογών άνακαλιέται '

1 Βλ. καί παρά Σίμ. Μενάρδφ, έν Λαογρ., τόμ. 2 (1910), α. 293.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ό "Αγιος 'Ηλίας, 'Εστία, τόμ. Β' (1876), σ. 461 - 462 (=Λαογραφικά
Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ 91-92). Τοϋ αντον, Παραδόσεις, τόμ. Α' 1904, σ. 116, άρ. 207-208,
τόμ. Β', 1904, σ. 801-803.

» Μάθη t. 'Εστία, ετ. Ε' (1954/55), άρ. 15, σ. 160.

4 Βλ. είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 9/10 (1956-57), σ. 409 (Αστυπάλαια), τόμ. 11/12
(1958-59), σ. 256 (Λέρος),

5 All·. Dieterich, Mutter Erde', Leipzig-Berlin 1925, σ. 25 κ.έξ.

6 Βλ. καί εις Κυπρ. Χρονικά, έτ ΙΑ' (19351, σ. 255.

' Περί τών λέξεων βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ', 1951,

σ. 169, Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών εκ τών αγιολογικών
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(χφ., σ. 380, 585). Κατά τόν χρόνον καθ' 8ν ευρίσκεται άκόμη τό λείψανον είς
τήν οίκίαν δέν γίνεται σάρωσις αύτής. 'Αμέσως όμως μετά τήν έξοδον τής σο-
ρού εκ τοΰ οίκου πρός ταφήν «σαρώνουν καί πετάασονν τ' άποααρώματα ταπισών
τοΰ νεκρού, γιά να μην πάρχ) άλλο κανένα άπο το ίδιο σπίτι» (χφ., σ. 181-182 Ρι-
ζοκάρπασον).

Τό εθος τούτο είναι άρχαΐον είχε δέ ώς σκοπόν μέ τά σαρώματα νά άπο-
μακρυνθή καί ή τυχόν παραμείνασα είς τόν οίκον ψυχή τοΰ άποβιώσαντος, οΰτω
δέ νά παρακολούθηση τό σώμα εις τον τάφον, όπου θά συνέχιση τον περαιτέρω
βίον της. *

Έκ τών γεωργικών εθίμων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι επίσης τά
τελούμενα κατά τό τέλος τοΰ θερισμοΰ.

Ε'ις τήν 'Ακάνθου, όταν πρόκειται νά τελείωση τό θέρος, έχουν οί θερισταί
σύστημα (=εθιμον) «λαλούμε, κόψε τον (δηλαδή τόν νοικοκύρην) 'πό 'κει, νά
μή μας φύγχ). Τότε βάλλουν οί θεριστάες τό μάστρο ( = τόν νοικοκύρην) στή μέση
στ άντάκι ( = λωρίδα) που θερίζουν καί ζητούν νά τούς ταχτfj (=ΰποσχεθη) γλέντι.
Ό νοικοκύρης τούς τάσσεται. Ό μάστρος θερίζει κι αυτός καί οί θεριστάες θερίζουν
γύρω γύρω καί τόν βάλλουν στήν μέση.

Τό τελευταίο χερβόλι ( = δράγμα) πού θερίζουν οί θεριατάες το σύρνουν ( = ρί-
πτουν) ΐσ'ια πάνω (=ΐσια επάνω εΐς τόν αέρα) και όταν τό σύρνωμε λαλούμε : χίλια
μόδκια και τό τρίτο χώρκα ( = δηλαδή τό τρίτον, ήτοι τό 1/10 πού έπλήρωναν
ώς φόρον, νά είναι επί πλέον άπό 1000 μόδια).

Τό τελευταίο σιτάρι πον θερίζουμε τό πιάνουν οί άγκαλιαρκές ( = αί γυναΐκε$
πού δίδουν τις αγκαλιές τοΰ σιταριού διά νά τό δέσουν είς δεμάτια) και κάμνουν
τρεις σταυρούς καί τούς δήνοννε ( = δένουν) μέσα στό τελευταίο δεμάτι.

"Αμα ποθερίσωμε καί δέσωμε καί τό τελευταίο δεμάτι μέ τούς σταυρούς, οί
άρκάτες (=θεριστάες) άρπάσοουν άξαφνα το μάστρο καί θά τόν κάτσουν πα στήν
άγκαθιά, γιά νά σιγουρέψου τό τάξιμο που τονς έταξε.

Μετά άπό τήν άγκαθιά δλοι οί θεριστάες λαλούν : "Αντε, κοπέλια, κάτσετε
χαμαί, νά βαρέση τό σιτάρι (=νά γίνη βαρύ, νά γίνη πλούσια ή εσοδεία) (χφ.,
σ. 236-37).

Εΐς τήν Γιόλου «όταν έτελείωνε το θέρος καϊ έμείνιοκεν εναν κομμάτι άπό το

Λήγων, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 20 (1950), σ. 119, Κ. Ρωμαίου, Τό «άνακάλημα» τών
νεκρών, Νέα 'Εστία, τόμ. 58 (1955), σ. 1007 κ.Ιξ.

1 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ" άν., σ. 89, 91.
' Βλ· καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ" όν., σ. 91-92.



2 336

γεωργ. κ. σπυριδακη

χωράφι ακόμη άΰ·έριστο, τό ε&ερίζαμεν γνροΰ-γνρον και άφήναμεν ενα κομμάτι ά&έ-
ριατο ατρογγυλό. Αυτό τό κομμάτι τό λέγαμε μηλιά. Μετά εύερίζαμε άπό τή μηλιά
αυτή σάν σταυρόν και τά στραχίδια ( = στάχεις) τα παίρναμε και τά εκάμναμε
σταυρό. Στή μέση τής μηλιάς εβάλλαμεν ενα δεμάτι. Πάνω στο δεμάτι εκάΰεντουν
ό μάστρος ( = νοικοκύρης) κ' επκιανεν ατά χέριαν του τό σταυρό.

Γύρου γύρου στή μηλιά οι βεριστάες έπαιζαν δρεπάνι ( = είδικόν παιγνίδι)1
και τά στραχίδια τά εσυρναν ( = έρριπταν) πάνω άπό τήν κεφαλήν τοϋ νοικοκύρη
και τόν απειλούσαν : νά κάμη τά πούέρκα (δηλ. να τους ΰποσχεθή διασκέδασιν).

Τόν σταυρόν πού κάνομεν άπό τήν μηλιάν, τόν παίρνομεν στο αλώνι και τόν
βάλλομε πάνω α* ενα κοντάρι ατά δεμάτια στ αλώνι και μένει εκει ό σταυρός μέχρι
νά λείψουν τά δεμάτια» (χφ., σ. 537-538).

Εις τό Ριζοκάρπασον πρό τίνος ακόμη « οταν ήτανε νά τελειώση τό ϋέρος,
άφηναν στο χωράφι ενα κομμάτι αΰερο, στρογγυλό. "Εβαλλαν τόν νοικοκύρη κ* ίκά-
άετουν μέσ' στή μέση του αϋ·ερου. 01 ΰεριοτάες έ·&έριζαν με τά δρεπάνια τους
γυρόν- γυρόν κ ετραγουδοΰσαν κ' εχόρευαν τό δρεπάνι (=εϊδικός χορός).
Γυρίζω, τριγυρίζω τής μηλιάς, ώχ ■'
καί πάλι ξανατριγυρίζω νά κόψω μήλα και κλωνιά, ώχ !
καί πάλι ξανατριγυρίζω νά κόβκω μήλα όξινα και νακκουρϊν γλυκόξινα, ώχ ·'

(χφ., σ. 156)'

Κατά τόν άλωνισμόν κατόπιν, προτού γίνη έ'ναρξις τοΰ αρβαλίσματος, χαράσ-
σεται κύκλος είς τόν σωρόν μέ τό φτυάρι ( = πτύον), είτα δέ έντός τοΰ κύκλου σταυ-
ρός, τοΰ όποιου τά άκρα εφάπτονται τοΰ χαραχθέντος κύκλου. 'Ακολούθως έπί
τεμαχίου κεραμιδιού χαράσσεται μέ μαχαίρι σταυρός, τοποθετείται τό κεραμίδι εις
τήν γήν καί αρχίζει τό άρβάλισμα (χφ., σ. 81-82 Αίγιαλοΰσα, σ. 328-329 Άγ.
Γεώργιος Κυρήνειας).

'Εκ τής έν συντόμω έπισκοπήσεως ταύτης τής συλλεχθείσης λαογραφικής
ΰλης, τής όποιας σημεϊά τινα μόνον συνεζητήθησαν ενταύθα, παρατηρεί τις
ότι εις τό σύνολον των αί κατά παράδοσιν έκδηλώσεις τοΰ λαού τής Κύπρου εις
τόν βίον του (ΰλικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν), παρά τινα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά εις αυτάς γνωρίσματα έξ ειδικών συνθηκών τοΰ βίου εις τήν περιοχήν
ταύτην και τών ιστορικών τής νήσου περιπεπειών, έχουν τάς ρίζας των εις τον
αυτόν ιστορικόν κορμόν, ώς καί αί μορφαί τής λαϊκής ζωής εις τους λοιπούς ελλη-
νικούς τόπους.

* Βλ. περιγραφήν υπό Γ. Λονκά, ενθ' όν., σ. 103.

' Βλ. σχετικά έθιμα, χφ., σ. 79-80.
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II. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

υπο σταυρ. καρακαση

Ή δημώδης Κυπριακή μουσική αν και έδέχί)η ξένας επιδράσεις άπό τήν
Δυτικήν Εύρώπην καί τήν Άνατολήν, εν τούτοις άφωμοίωσε τά παραληφθέντα
στοιχεία προς τήν έκ παραδόσεως μέ ελληνικόν καί τοπικόν χαρακτήρα, ούτω δέ
παρουσιάζει αύτη ιδιομορφίαν, τόσον εις τούς χορούς, όσον καί εις τάς μελωδίας
αυτής.

Τής μουσικής ταύτης έ'χουν δημοσιευθή μέχρι τούδε άρκεταί συλλογαΐ ώς
καί σχετικαί μελέται.1

'Ηχογραφήσεις έπί ταινιών μαγνητοφώνου έγιναν εις Κύπρον τό πρώτον
τό 1953 ύπό Δ. Νοτοπούλου καί Δ. Πετροπούλου. Έκ τής συλλογής ταύτης ή
μουσική 70 φσμάτων καΐ· χορών ευρίσκεται έξ ήχογραφήσεως εις τό Λαογρα-
φικόν Άρχεΐον (Εθνική Μουσική Συλλογή). Έτερα συλλογή έκ 30 φσμάτων
καί χορών, καταρτισθείσα κατόπιν ύπό τοϋ Ραδιοφωνικού σταθμού Λευκωσίας,
παρεχωρήθη εις ήμάς κατά τήν παραμονήν μας εις τήν νήσον πρός παρασκευήν
άντιγράφου έπί ταινιών μαγνητοφώνου.

Πρός τούτοις κατά τήν περί ής ό λόγος άποστολήν τοϋ Λαογραφικού Αρ-
χείου εις Κύπρον επετεύχθη ή πραγματοποίησις 449 ηχογραφήσεων χορών 11 καί
φσμάτων, αί όποΐαι καλύπτουν σχεδόν όλα τά υπάρχοντα εις τήν νήσον λαϊκά
μουσικά ε'ίδη.

Έκ τών χορών επικρατούντες είναι οί άνδρικοί καί οί γυναικείοι
καρσιλαμάδες, πού χορεύονται εΐς όλας τάς περιοχάς τής νήσου κατά τάς κοι-
νωνικός τοΰ λαοΰ εκδηλώσεις (γάμους, πανηγύρια κλπ.). Πρόκ'ειται δι° ενα είδος
«σουίτας» εΐς πέντε μέρη εις διαφόρους ρυθμούς καί τρόπους μοναδικής μουσικής
μορφής, όσον γνωρίζομεν, εΐς τήν Ελλάδα. Συμφώνως πρός τήν καταγραφήν τών
χορών τούτων ύπό τοΰ Γ. Μιχαηλίδου " οί άνδρικοί καρσιλαμάδες έ'χουν τά εξής

' Πλήν τοϋ Θεοδ. Καλλινίκου, έκδώσαντος τήν μουσικήν συλλογήν «Κυπριακή λαϊκή
μοϋσα, Λευκωσία 1951», έχουν δημοσιεύσει μουσικήν ασμάτων καί χορών καί οί Χρ. "Αποστο-
λίδης, Κλεόβ. Άρτεμίδης, Τεΰκρος Άνθάας κ.α. Βλ. σχετικώς Σόλωνος Μιχαηλίδη, Ή Κυπριακή
λαϊκή μουσική, Κυπρ. Γράμμ., ετ. Θ' (1944-45), σ. 115-126.

1 Βλ. καί άνωτ., σ. 302.

' Έδημοσιβύθησαν είς εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν είς τό περ. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 10
(1946), σ. 197-207.

22



338

σταυρ. καρακαση

χαρακτηριστικό : ό πρώτος είναι είς ρυθμόν 9/8 (5/8 + 4/8), ό 2ος εις 7/8, ό 3ος
είς 2/4, ό 4ος είς 9/8 (3/8 + 3/4) καί ό δος μπάλος είς 3/8 καί 4/8, ό όποιος
μέ μικροπαραλλαγάς είναι ό γνωστός μέ τήν ιδίαν όνομασίαν χορός είς 2/4 1 καί
ό όποιος εις τήν σουΐταν περιλαμβάνει καί ένα τραγούδι-άμανέ, συνήθως τον
Ταμπαχανιώτικο. '

Ό 6ος χορός τής σουίτας είναι ό γνωστός χορός είς τό πανελλήνιον
«Συρτός Π ο λ ί τ ι κ ο ς».

'Ανδρικοί καρσιλαμάδες ήχογραφήθησαν από τέσσαρα λαϊκά συγ-
κροτήματα, τά όποια παρουσιάζουν διαφοράς κατά τάς Ικτελέσεις των. Ούτω δ
Θεοτόκης Κουταλιανός (βιολάρης), έτών 50, καί ό Νικ. Καρδαμπής (λαουτιέρης),
ετών 55, εκ Μόρφου, εξετέλεσαν τήν σουΐταν εϊς πέντε μέρη καί συνέχισαν μέ
τούς χορούς : Ζεϊμπέκικο, τό μήλο, τό μαχαίρι καί τήν μάντρα μέ
τήν οποίαν τελειώνουν οί ανδρικοί χοροί.

Εις τήν Αίγιαλοϋσαν ό 'Αντωνάκης Γιασσίδης, έτών 50 (βιολάρης), καί ό
'Ιάσων Γιασσίδης, έτών 25 (λαουτιέρης) εξετέλεσαν τήν σουΐταν μέ άρκετάς παραλ-
λαγάς, τον Ιον εΐς 9/8, τόν 2ον είς 7/8, τόν 3ον είς 2/4, τόν 4ον Ύδρέϊκον συρτόν
είς 9/8, τόν 5ον τον μπάλον" Σμυρνέϊκον εΐς 5/8 καί τόν 6ον συρτόν Παραλιμνίτι-
κον με τραγούδι. Τό ίδιο καί εις τήν Κώμαν τού Γιαλού, ό Νίκος Ηλίας, έτών
58 (βιολί), καί ό 'Αντωνάκης Κωστής, ετών 45 (λαουτιέρης), έ'παιξαν ως δον χο-
ρόν τής «σουίτας» τον μπάλον καί συνέχισαν μέ τόν συρτόν Πολίτικον, συρτόν
Σηλυβριανόν, Ζεϊμπέκικον άπτάλικον καί τόν χορόν τοΰ μαχαιριού.1

Μετά τήν σουΐταν τών ανδρικών καρσιλαμάδων δ χορός συνεχίζεται μέ
ενα Ζεϊμπέϊκο (ρυθμός 9/8), «τό μήλον», τό όποιον είναι άρχαία μελωδία τυπικώς
κυπριακή * είς 9/8 καί χορεύεται εις κύκλον. "Οπως είναι γνωστόν, ή προσφορά

1 Βλ. Γ. Λαμπελίτ, Ή "Ελληνική δημώδης μουσική, 'Αθήναι 1933, σ. 65-71.

' Εΐς Άνω Αεύκαρα είς τόν «μανέ» τοΰ 1ου καί 2ου μπάλου πού έτραγούδησεν 6

Στέλιος Μπαρούτης υπήρχε τό «κόμμα», όπου ό κυρίως τραγουδιστής ξεκουράζεται καί τρα-
γουδούν άλλοι τραγουδισταί ενα είδος έπψδοϋ. Τό «κόμμα» συνηθίζεται καί είς τά πολύστιχα

τραγούδια καί είναι σατιρικόν.

* Κατά τήν γνώμην μου ό ρυθμός τοΰ Κυπριακοΰ μπάλου δέν είναι άπολύτως έξηκρι-

βωμένος. Ό Γ. Σκλάβος (βλ. Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλοπ., τόμ. "Ελλάς, λ. Ρυθμός) τόν σημειώνει
3/4, άλλοι 2/4 καί άλλοι 7/8 (3/8+4/8).

1 Ό Αντωνάκης Ά. Γιασσίδης μέ έπληροφόρησεν ότι, ώς πιστεύει, μόνον οι τρεις πρώ-
τοι ανδρικοί καρσιλαμάδες είναι καθαρώς Κυπριακοί, οί δέ δύο άλλοι (4ος καί δος) είναι πανελ-
λήνιοι. Ούτος πιστεύει έπίσης ότι οί γυναικείοι καρσιλαμάδες είναι τουρκικής προελεύσεως καί
τούς χορεύουν εις ταχύτερον ρυθμόν καί οί Τοΰρκοι καί «οί Τουρκοΰες» ( = αί Τούρκισσαι ).

8 Βλέπε σημείωσιν Σόλωνος Μιχαηλίδη, ενθ' άν.
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μήλου είς νέαν θεωρείται ώς σημειον εκδηλώσεως τού ερωτικοΰ αισθήματος, ούτω
δέ ό στίχος όσον και ή μελωδία είναι πλήρεις περιπαθείας καί τρυφερότητος.

Ό χορός τού «μαχαιριού» 1 (εΐς 2/4), ό όποιος χορεύεται καί εις τόν
Πόντον καί τήν Μακεδονίαν, είναι άτομικός. Κατ' αύτόν γίνεται έπίδειξις τής χο-
ρευτικής δεξιοτεχνίας τού χορευτού, ό όποιος, χορεύοον, κάμνει διαφόρους ελιγμούς
μέ τό μαχαίρι. Κατά τήν εκτέλεσιν τοΰ χοροΰ τούτου ό χορευτής εΐς ώρισμένην
μορφήν κινήσεως καρφώνει τό μαχαίρι εΐς τήν γήν καί προσπαθεί, κάμπτων
τό σώμα, νά τό συλλάβη μέ τό στόμα του δίχως τά χέρια του νά εγγίζουν τό
Ιδαφος. Τήν στιγμήν αύτήν ό ρυθμός τής μουσικής μεταβάλλεται εΐς 5/8,
γίνεται ελαστικός, σχεδόν ελεύθερος. Μόλις δέ ό χορευτής κατορθώση νά συλ-
λαβή μέ τό στόμα του τό «μαχ'αίρι» ή μουσική επαναφέρεται εΐς τόν άρχικόν
της ρυθμό ν.

Ό χορός οΰτος ώνομάζετο παλαιότερον καί χορός τοΰ δρεπανιοϋ, όπότε
δ χορευτής άντί μαχαιριού εκράτει δρεπάνι. Περί τοΰ χορού τούτου ό Θεόδουλος
Γ. Κούρτουλος ή Σαουλίν έκ Ριζοκαρπάσου, έτών 73, έπαγγελματίας βιολάρης,
παρέσχε τάς εξής πληροφορίας : «Τόν χορόν αύτόν εχόρευεν όμιλος άπό 6-8
άτομα, τά όποια έθέριζαν όλα μαζί τά χωράφια τοΰ καθενός. Κατά τό θερισμό
άφηναν ενα μέρος τοΰ χωραφιού άθέριστο γιά τό τέλος όπου οί θερισταί άρχίζον-
τας τό χορό τό θέριζαν κινώντας τό δρεπάνι μέ τον ρυθμό τοΰ τραγουδιού, χο-
ρεύοντας καί τραγουδώντας. Ούτω Ιξεδήλωναν τήν χαράν τους, διότι έτελείω-
οαν καλώς τήν έργασίαν τους (τό θέρισμα)».

Ή σειρά τών ανδρικών χορών τελειώνει μέ τόν χορόν τής μάνδρας, μετά
τήν εκτέλεσιν τοΰ οποίου οί άνδρες κάθονται καί αί γυναίκες χορεύουν τούς
γυναικείους καρσιλαμάδες.

Οί γυναικείσιμοι καρσιλαμάδες είναι επίσης πέντε, χορεύονται
δέ κατά σειράν, όπως τούς έχει μεταγράψει εΐς ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν ό
Γ. ■Αβέρωφ.' Ό 1ος εις ρυθμόν 9/8 (5/8-4/8), ο 2ος εΐς 7/8, ό 3ος εΐς 2/4, ό
4ος εΐς 9/8 (3/4 καί 3/8) καί ό 5ος εΐς 3/4' (είναι ό γυναικείος μπάλος).

Μετά τήν εκτέλεσιν τών άνδρικών καί γυναικείων καρσιλαμάδων ή διασκέ-
δασις συνεχίζεται μέ χορούς κατ* έκλογήν τών χορευτών, όπως είναι ή καντήλα
(αράπικος συρτός), ô άζιζιέ (άνδρικός συρτός), τό μαντήλι (Συντρί βασιλι-
κιά μου) γυναικείος χορός, διάφορα Ζε ϊμπέκικα, Τσιφτετέλι καί οί γνω-
στοί άνά τό πανελλήνιον χοροί, ό Καλαματιανός, ό Σέρβικος κ.ά.

1 Βλ. περιγραφήν ύπό Γ. 'Αβέρωφ είς περ. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 19 (1955), σ. 183.
' Βλ. ενθ' άν., α 147-148. Πρόλογος Σόλωνος Μιχαηλίδη.
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Παςαθέτομεν ένδιαφέρουσαν μουσικήν παραλλαγήν τού χορού «"Εσυρα
τό μήλον»,1 τό όποιον έξετέλεσαν είς τόν Κάμπον Μαραθάσας ό 'Ανδρέας
Κωνστ. Ζευζέκος καί ό Μιχαήλ Όρφανίδης (χφ., σ. 760, αρ. μουσ. 5318).

(J· J J J) J^ooîOO

i ûx/^uj^ânvf éQLM
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à f r'rr J'H· fV r ï^Ëï ï . Pr f^f fr.f1
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Τζ'ε. συ . pa τό - μη. λον πό. νω

I r SIT ι ρ r-VQr r fr ι

στη μη - λια, τζ'ε.συ. ρα τό— μπ. λον πά. νω στη μη .

1 Βλέπε καί παραλλ. είς θεοδ. Καλλινίκου, ενθ" άν., άρ. 44, σ. 97· Κλεόβ. Άρτεμίδην εις
περ. Κυπρ. Σπουδ., τόμ. ΙΣΤ (1952), σ. μγ', άρ. 8.
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Τζ' εσνρα το μήλον πάνω ατή μηλιά

τζ' εππέσασιν τά μήλα τζ'αΐ μεϊναν τά κλωνιά.

Τζ' εσνρα τό μήλο τζ' 'εν εκύλησε

τζ' είπα νά τήν φιλήσω τζ' 'εν εκαΐλισε.

5 Τζ' εσνρα το μήλον μεσ 'ς τον ήλαακό

τζ' αν το μά&η ή μάννα της πού 'ν' το πολλνν κακό χ.τ.λ.

Έκ τού κύκλου τών τραγουδιών, τα άδόμενα κατά τόν γάμον είναι από τά
πλέον χαρακτηριστικά τής λαϊκής ενταύθα μουσικής. Εκτελούνται κατά τόν 'ίδιον
σχεδόν τρόπον είς όλην τήν Κύπρον μέ διαφοράς τινας μόνον. Παραθέτομεν έκ
τούτων τά κάτωθι άσματα :
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α') "Αδβται κατά τό ζύμωμα τών ««ουλλοιιρκών* τοΰ γάμου.

J ~ 72

Jk

"Q . ρα κα . λή κι ω

ρ'ά _ 6 ο -

του. τ'ή δου. λείο π'αρ.

Tr*rorji

"Ωρα καλή κι ώρα βα&ν κι ώρα ευλογημένη
τοντ' »5 δουλειά π' αρχίσαμε νά βγή στερεωμένη.
Μέσ' 'ς τήν αυλήν τής νιόνυφης Ιπέζεψεν αμάξι,
κάμνουμεν τα τραγουδιστά όμορφα με τήν τάξι.
δ Φωνάξετε τους συγγενείς, πέστε τους νά βουρήσουν,
κάμνουμεν τά κουλλονρκα της νά 'ρτουν νά βοηθήσουν.
Μέσ' 'ς τήν ανλήν τής νιόνυφης πετουσι πεταλούδες
κάμνονσι τά κουλλονρκα της δλλες οί κοπελλονδες.
Ή Παναγιά και δ Χριστός ήρταν νά σιργιανίσουν
10 και #ά περάσουν άπ εδώ, γιά νά τά ευλογήσουν κ.λ.π.

(Κάμπος Μαραθάσας, χφ., σ. 751-52, άρ. μουσ. 5304).
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β'.) "^.δεται κατά το πλούμισμα τον νυφικού κρεββατιού

ρ t

να δοΟ.με καί τ'άν.τρό. υ . νο ποϋ τές ά _ ναρ.κο. μα. ôec

g { ν J r Γ^ * <. . .—M--— _ j
fr i 7 J Ρ E==j M CM ' * - * (1

να πα. ω τ£αι στ'α.ντρό. γυ - νο, y ι à và το χσι. ρε. τό. σω

S L^'i Μ· ϋΊ I' u u ' ' 11 ■■

λ Υη. Τον._ _

Κάμετε τόπον άρχοντες τ ζ'αϊ τζ'ύκλον οί παπάες
νά δονμεν καί τ άντρόγννο πον τϊς άναρκομάδες.
Παρακαλώ αας, κύριοι, τρανάτε λίγο πίσω
νά πάω τζ'έί τ' άντρόγννο, γιά νά τό χ'αιρετή σω.
5 Ππόϋεν νά κάμω τήν άρχήν τζ'αί ππόϋεν ν' αρχινήσω
νά πάω εις τόν νιόγαμπρο, γιά νά τόν χ'αιρετήσω.
Νιόγαμπρε, πον νά χαίρεσαι πού νά χαρής τό φώς σον,
νά σον χαρήνγι δ θεός τό πρώτο στέφανο σον.
Νιόγαμπρε, πού νά χ'αίρεσαι, νιόγαμπρε πον νά ζήσης
10 τζ'αί τά ελέη τον Θεον νά τά κληρονομήσεις κ.τ.λ.

(Κάμπος Μαοαθάσας, χφ., σ. 756-58, άο. μουσ. 5312).
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γ'.) Χορός «ή "Ενωσις»· (άρ. μουσ. 5307)

Ό χορός « ή Ένωσις» χορεύεται μετά τήν στέψιν εις τό σπίτι τοΰ γάμου από
ενα ζεύγος νεανίδων μετά τήν « σουίταν » των πέντε γυναικείων καρσιλαμάδων. 1

J «ο 88
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δ'.) Τραγουδιέται τήν Δειιτέοαν τον γάμου

J~ 76-71
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Πάνω στο ξεροκαύκαλον (τρις) εβλάστησεν ρεβίθθι (δις)
χαρά στ άμμάτια τον γαμβρόν (τρις) πον διάλεξεν τή νύφφη (δίς).
Τζ' δ νιόγαμπρος εν' άγγελος, τζ' ή νύμφη εν' περιστέρι,
ήτανε θέλημα Θεού, γιά νά γινονσιν ταίρι.
5 Γαμβρέ, τή νύφφη ν' άγαπςίς, νά μήν τήνε μαλλώνης-
εχε την σα βασίλισσαν τζ'αϊ νά τήν καμαρώνης.
Νιόννφφη αύ, τον νιόγαμβρο πρέπει νά τον φοβάσαι,
γιατ εν' δ στύλος τον σπιτιού κ' έσν λαμπάδα θά 'σαι.
Γαμπρός μιά βέρκα μάλαμα τζ' ή νύφφη βέρκ' ασήμι,
10 ήτανε θέλημα Θεού τοντ ή δουλειά νά γίνη. (αρ. μουσ. 5319)

'Ενδιαφέρον έπίσης έ'χουν καί αί άπαντώσαι κατά τόπους φωνές (μελφ-
δίαι, σκοποί ή καί τρόποι), μέ τάς οποίας ςίδονται διάφορα έρωτικά δίστιχα ή τε-
τράστιχα.

Τό είδος τοΰτο τής λαϊκής Κυπριακής μουσικής δύναται νά θεωρηθή ώς
τό άντιπροσωπευτικώτερον άπό τήν άποψιν τής πρωτοτυπίας καί τοΰ έντονου το-
πικού του χαρακτήρος.

ΓΙολλαί τών φωνών φέρουν τόν τίτλον ΐ σ' ι α. "Οσον γνωρίζομεν, δέν εχει
εξακριβωθή ή ετυμολογία τής λέξεως ταύτης. Κατά τήν γνώμην τοϋ γηραιοΰ βιο-
λιτζή Θεοδούλου Γ. Κούρτορλου ή Σαουλίν, ή λέξις προέρχεται εκ τής καμη-
λαρ-ίσια, ήτις έδήλωνε μελφδίαν πού έτραγουδούσαν οί καμηλιέρηδες.

Είς τά μουσικά ταΰτα είδη δέον νά προστεθούν καί οί διάφοροι «μανέδες»
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καί τά «πεστοέφια», τά όποια, αν καί τουρκικής προελεύσεως, έχουν προσαρ-
μοσθή εις τήν Κυπριακήν λαϊκήν μουσικήν.

Τά θρησκευτικά άσματα είναι έπίσης εύρέως διαδεδομένα. Τά πολύστιχα
Λαζαρικά άσματα τραγουδούνται συνήθως από ομάδας παιδιών 12- 16 ετών είς
ρυθμόν πολύ ταχύν καί εΐς ύφος προσφδιακόν.

Παραθέτομεν τό λατρευτικόν άσμα τής «'Αναστάσεως», τό όποιον ήχογρα-
φήθη εΐς τήν Κώμαν τού Γιαλού.

ê^rn Γ 11 111 r m r

γή - - - Οω. Äp-^ov-τες,ω εό - ye - vi - κοί

Ιι'"" iί i ι ^ ι ι μ ι ι ι 1 ι i i γ

καί— πο-λο-χρο - νι — μέ - - - νοι -, νά ει-όθε πο-λιο -

énl

"Αρχοντες, άγροικήσετε,^διά να οάς μιλήσω
και πάνω στήν Άνάστασιν ϋέλω νά σας μιλήσω (ή ξηγήσω).
Άρχοντες, ώ ευγενικοί, καί πολλοχρονιμένοι
νά είσθε πολλοζώητοι σ' δλην τήν οικονμένην,
5 κ εκεί που μέλλομεν εμείς νά 'σθε συγχωρεμένοι1 κ.τ.λ.

Τά διηγηματικά άσματα, ώς είναι τά άκριτικά καί αί παραλογα ί,
άδονται συνήθως εΐς δύο ή τρεις τυπικάς μελορδίας, αί όποίαι μέ μικράς πα-
ραλλαγάς συναντώνται εις όλην τήν νήσον.

Ή δημοσιευομένη κατωτέρω μουσική τού ςίσματος τής πάλης τοΰ Διγενή καί

1 Άρ. εϊσ. μουσ! 5223.



348

σταυρ. καρακαση

τού Χάρου περιέχει δύο μουσικά θέματα, αν καί είς τήν συνέχειαν τού άσματος,
κατόπιν τής δευτέρας στροφής, έπαναλαμβάνεται μόνον ή μορφή Β πού είναι καί
ή πλέον διαδεδομένη εις τό είδος τοϋτο^των^σμάτων.1
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Τά έν χρήσει μουσικά όργανα είς Κύπρον είναι τό βιολί καί τό λαούτο.
Άλλοτε συνηθίζετο μέ τό βιολί καί ό τσαμπουτσάς ' (ντέφι).

Ό Τεύκρος Άνθίας αναφέρει εις περιγραφήν Κυπριακού γάμου, ότι μέ τό
βιολί ήτο έν χρήσει καί ό ταμπουράς." Περί τούτου λέγει καί ό διηγηματο-
γράφος Ν Νικολαΐδης εις τό πεζοτράγουδο του «Μητριά».4

Θά ήτο ένδιαφέρον, έάν διεπιστοϋτο ή ύπαρξις τού ταμπουρά καί εις Κύ-
προν, όπως καί είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα καί τάς νήσους.

Διαδέδομένον έτι ώς λαϊκόν όργανον είναι καί τό «πιδκιαύλι», τό
οποίον κατασκευάζεται άπό καλάμι, στοιχίζει ώς έκ τούτου έλάχιστα καί ή έκ-
μάθησις αυτού είναι εύκολωτάτη. Εις τό όργανον, τούτο οί καλοί έκτελεσταί έκ"
τελούν όλους σχεδόν τούς σκοπούς (φωνές) καί χορούς πού συνηθίζονται εις
τήν Κύπρον.

1 Τό κείμενον τοΰ $σματος βλ. είς τό χφον Λ. Α. άρ. 2351, σ. 701' (άρ. είσ. μουσ.

5220. Ήχογραφήθη είς Κοιλάνεμον).

3 Βλ. καί Χρ. Άποστολίδην, είς Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ., τόμ. 15, σ. 470, στ. 3.
' Βλ. Περ. τής Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπ., τόμ. 9, 1928, σ. 7-8.

4 'Ανθρώπινες καί άνθινες ζωές, 2α έκδ. (1938), σ. 109.
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RÉSUMÉ

Mission folklorique en Chypre (21 oct. - 20 nov. i960)

par G. Spyridakis et S. Caracassis

1) Rapport sur le matériel folklorique recueilli, par G. Spyridakis.

Après une introduction générale sur les recueils folkloriques et mu-
sicaux qui ont été publiés jusqu'à ce jour, on aborde l'enquête folklorique
menée par les deux auteurs. Cette enquête a pour sujet la vie populaire,
tant du point de vue matériel que spirituel et social, et tout particuliè-
rement la poésie populaire, les rites et les coutumes, la naissance, le ma-
riage, la mort, la vie agricole, etc.

Ont été fait, 435 enregistrements de musique populaire (mélodies de
chansons et danses) sur bandes de magnétophone. En plus, des causeries
et appels de l'auteur aux élèves ont fourni un matériel de 3332 pages. Enfin
10 bandes de magnétophone sont dues à l'Inspecteur de la musique en
Chypre, M. Const. Joannidès, et contiennent des chansons, danses, contes etc.

Le résultat de cette enquête montre que la vie populaire de Chypre
fait partie de la civilisation traditionnelle hellénique, avec certaines parti-
cularités et influences étrangères dues aux contacts séculaires de l'île avec
des conquérants étrangers. Il est à noter que la civilisation populaire de
Chypre présente des points communs avec eelle du Dodécanèse et de la
Crète, comme par exemple dans l'architecture, les costumes, les croyances,
les superstitions, les chansons, les proverbes, les légendes, etc.

Parmi les légendes populaires, il est question ici a) de Digénis Akritas
et de Rigaina (la reine) ; b) de Trimmatos (l'homme à trois yeux ; c'est une
survivance de l'ancien mythe du Cyclope Polyphème, transformé sous l'in-
fluence du récit de Pseudo-Callisthène) ; c) de la montagne Papoutsa à
Pitsilia dont le sommet n'a pas été recouvert par l'eau du Déluge; d) des
légendes ayant trait aux meurtres exécutés par des Turcs Caramans ; e) des
incursions des pirates, etc.

Parmi les traditions religieuses l'auteur étudie celles qui se rap-
portent à St Mamas comme berger, à St Cassien qu'on fête le 29 février
(donc tous les quatre ans), à la fondation d'églises, etc.

Le cycle des chansons populaires atteste qu'à part les versions des
chansons épiques ayant, en majeure partie, pour héros Digénis, d'autres
héros Acritiques, la Rigaina, etc., il existe des versions modernes, introduites
à Chypre du XVème siècle et après à l'époque des occupations turque et
anglaise, des autres provinces grecques (voir p. 323-326).

Sur le chapitre du culte populaire, on étudie l'habitude chypriote
d'offrir à la fête de l'Epiphanie les cadeaux du Nouvel An. On donne
à la veille de l'Epiphanie le nom de «Kalendes». Il s'agit d'une coutume
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existant déjà aux premiers siècles du christianisme (avant le 4ème s.), où
l'on fêtait, en Orient, l'Epiphanie comme premier jour de l'an. On retrouve
une ancienne coutume dans l'habitude de décorer, le dernier jour de l'an,
avant le coucher du soleil, la porte de la maison avec des branches d'olivier.
C'est une coutume conservée de l'époque gréco-romaine quand les portes
de la maison étaient fleuries, aux calendes de Janvier, par des branches
vertes : les strenae.

La coutume de la balançoire faisait partie, il y a quelques années, du
carnaval. Il est question ensuite des coutumes du Dimanche des Rameaux,
du St Esprit, de St Jean Baptiste (24 Juin) (on l'appelle Lambrophoros
ou Phanistis à cause des feux au dessus desquels on saute). Il est question
également des Saints «Aimé», (Άγαπητικός) et «Haï» (Μισητικός), qui
prêtent leurs concours aux jeunes filles pour préparer des philtres propres
à inspirer l'amour pour elles, ou la haine pour des rivales (voir p. 331-33).
C'est une survivance des certaines coutumes propres au culte de Vénus.

L'île qui souffre souvent de sécheresse, a un culte spécial pour le
Prophète Elie qui, comme dans d'autres régions de la Grèce, est considéré
comme le Saint de la pluie. On lui consacre des offrandes.

On étudie, en dernier lieu, les coutumes ayant rapport à la mort,
comme par exemple la défense de balayer la maison avant les funérailles
etc. Parmi les coutumes agricoles on parle de celles de la moisson, du
battage, etc.

2) Rapport sur le matériel musical enregistré, par Stavros Caracassis.

L'examen des 435 enregistrements de musique folklorique et danses
populaires a amené Stavros Caracassis à remarquer que, outre les danses
populaires dansées dans toute la Grèce (Syrtos, Kalamatianos, Tsiftétéli, etc.)
et qui sont très connues dans toutes les régions de l'île, on y danse les deux
«suites» de karsilama en cinq parties pour hommes et femmes, qui ont une
variété de rythme et modes très intéressants. Ces danses, avec les «Phonai»
(voix = mélodies, modes) constituent les formes les plus représentatives de
la musique chypriote.

Il en est particulièrement question également de la danse du «cou-
teau», appellée anciennement danse de la «faucille», car on la dansait pen-
dant la moisson en tenant des faucilles et en faisant des gestes à l'imitation
du moissonneur (voir p. 340-41). On cite ensuite les très caractéristiques
chants et danses de mariage et la chanson de Pâques.

Enfin l'exposé se termine sur une chanson épique de l'île, qui survit
de l'époque byzantine (voir p. 348). Les instruments de musique populaire
aujourd'hui en usage sont: le violon, le luth (λαούτο) et la flûte en bois
de roseau (πιδκιαύλι = αύλός).


