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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΝΑΞΟΝ
(21 ΙΟΥΛΙΟΥ - 6 ΣΕΠΤ. 1959)
ΥΠΟ ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Ή Νάξος, επιφανείας 443 τετραγ. χιλιομ., είναι ή μεγίστη εις έκτασιν νή-
σος τοΰ συμπλέγματος τών Κυκλάδων. Είναι κατ' έξοχήν ορεινή μέ μοναδικήν
άξιόλογον εξαίρεσιν τήν πρός Ν. πεδιάδα τοΰ Λιβαδιοΰ, διαστάσεων 8x6 χιλμ.,
ήτις είναι καί ή ευφορωτέρα περιοχή αυτής. Ό εκ 18.653 κατοίκων πληθυσμός,
κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1951, κατανέμεται εις 30 περίπου χωρία καί συνοικισμούς1.

Λαογραφικώς, πλην τής περιοχής τοΰ χωρίου Άπεράθου, ή νήσος δέν έχει
μέχρι τούδε έρευνηθή συστηματικώς2. Διό καί άνελήφθη ύπ'έμοΰ τό έργον τούτο

1 Τά στατιστικά ταΰτα στοιχεία ελήφθησαν εκ τοΰ βιβλίου τοΰ Γεωργίου Μελισση-
νοΰ, Ή Νάξος, σέ απλή γεωγραφική, Ιστορική καί γεωλογική έπισκόπησι, έ'κδοσι Β', 'Αθή-
ναι, 1958.

* Βιβλιογραφίαν τών άσχοληθέντων περί τήν Ναξιακήν λαογραφίαν και γλώσσαν μέ-
χρι τοΰ 1940 βλ. είς Δημ. Β. Οίκονομίδου, 'Απεραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα, τεΰχ. Α',
'Αθήνα 1940, σ. 3-8. Είς τάς άναγραφομένας ένταΰθα πρόσθες καί τάς έξης μεταγενεστέ-
ρας λαογραφικάς εργασίας.

Νίκου Βλ. Σφνρόερα,VΑπεραθίτικα πολεμικά τραγούδια (1940- 1944), 'Αθήνα 1946.

Άντ. Φ. Κατσουροΰ, Τοπωνύμια τής Νάξου, Ναξιακόν 'Αρχεΐον, έ'τ. Α', Νάξος 1947,
τεΰχ. 6, σ. 75-83, τεΰχ. 7-8, σ. 94-103, τεΰχ. 9, σ. 108-114, τεΰχ. 10, σ. 123- 136.

Τάασου Μ. Ζευγώλη, Λαογραφικά σημειιόματα, τόμ. Α', 'Αθήναι 1950, τόμ. Β', 'Αθή-
ναι 1954, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1956.

Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ό Διόνυσος καί ή άμπελος έν Νάξω κατά τάς αρχαίας καί
νεωτέρας παραδόσεις, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. Β', 'Αθήναι
1953, σ. 185-203.

Του αυτοΰ, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 30-70.

Γ. Δ. Ζευγώλη, Ποιμενικά τής ορεινής Νάξου, Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 61-110.

Τοΰ αυτοΰ, Μιά νέα τεχνοτροπία στα λαϊκά τραγούδια τής Νάξου, Ν.Εστία, τόμ. 55
(1954), σ. 28-31.

"Αθρα καί μελετήματα λαογραφικού καί γλωσσικοΰ περιεχομένου ευρίσκει τις έ'τι
καί εις τά περιοδικά Ναξιακόν 'Αρχεΐον, Κυκλαδικά κ. ά., ώς καί είς τόν κατά καιρούς
Ναξιακόν καί Κυκλαδικόν τύπον.

Χειρόγραφοι συλλογαί.

Γεώργ. Σ. Ζενγώλης, Περιγραφή τών εθίμων τής κηδείας καί σχέσεις αύτών πρός τά
'Ομηρικά. 'Από τήν λαογραφίαν τής Άπειράνθου τής Νάξου. 4ον, σ. 7 [A.A. άρ. 67].

'/. Β. Βερώνης, Σύμμεικτα Νάξου, 1917, 8ον, σ. 15. [Λ.Α. άρ. 80].
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διά τής μεταβάσεώς μου επί ένα καί ήμισυν μήνα, ήτοι άπό 21 'Ιουλίου - 6 Σε-
πτεμβρίου 1959, είς τήν νήσον, κατόπιν έντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Ή άποστολή μου αύτη περιωρίσθη ε'ις τά χωρία : Δανακός, Δαμαριών,
Δαμαλάς, 'Γσικαλαρειόν, Κυνήδαρος καί Άγιερσανίον μέ έπίκεντρον τής έργασίας
μου τό χωρίον Φιλώτιον, ένθα ένεκα τούτου διέτριψα έπί πλείονα χρόνον. Λίαν
περιωρισμένως διεξήγαγον λαογραφικήν έρευναν εις τά χωρία: Μονή, Κεραμωτή,
Ποταμιά καί Σαγκρίον.

Τό χωρίον Φιλώτιον, μεγαλύτερον τών λοιπών κατά τόν πληθυσμόν, έκ τού
οποίου προέρχεται τό σημαντικώτερον μέρος τής συλλεχθείσης ύλης έχει κυρίως
γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν χαρακτήρα. Τά εκ τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας
προϊόντα είναι είς ποσόν σχετικώς σημαντικά, αν μάλιστα λάβη τις ύπ' όψιν τά
πρωτόγονα μέσα, δ' ών άσκούνται έτι αΰται.

Γεώργ. Σ. Ζενγώλης, Άπό τήν λαογραφίαν τής Νάξου. Τά έθιμα τής κηδείας, 2ον,
φ. 6. [A.A. άρ. 380],

Νικ. Έ. Φραγκίσκος, Τό δέσιμο τοϋ άνδρογύνου καί ή 'ητειά τοϋ δαγκάματος, 1916,
8ον, σ. 10. [A.A. άρ. 731].

Η. Lüdeice, Άσματα Κυκλάδων, 1936, σ. 29. [A.A. άρ. 1109γ].

Άντ. Σιγάλας, Συλλογή γλωσσικού ύλικοΰ έκ Νάξου, 1924, 8ον, σ. 609. [A.A. άρ. 1121]·

Η. Lüdeice, Συλλ. δημοτ. ασμάτων παραχωρηθέντων είς Η. Lüdeke παρά διαφό-
ρων έκ Σαντορίνης, Νάξου, Πάρου, 1937,4ον, σ. 38. "4σματα Νάξου 7, δίστιχα 68, σ. 8 - 33.
[A.A. άρ. 1126],

Γ. Ά. Μέγας, Λαογραφικά σημειώματα έκ τών έτών 1936 - 1938, σ. 28. "Ασματα 2
έκ Τραγαίας Νάξου, σ. 1 - 11. [Λ.Α. άρ. 1170],

Λαογραφικά διαφόρων τόπων άπό τά έ'τη 1927 - 1929, σ. 46. Έκ Νάξου ειδήσεις λα-
τρείας, παροιμίαι τινές καί δίστιχα, σ. 1 - 10. [Λ.Α. άρ. 1313].

Ίω. Δρνλλης, "Εμμετρος μΰθος «τοΰ ποντικοΰ τό πάθημα», 1938, 4ον, σ. 2. [A.A.
άρ. 1455],

Δ. Κορακίτης, Γλωσσικά καί λαογραφικά υποβληθέντα είς τόν διαγωνισμόν τής
Γλωσσ. Εταιρείας τοΰ 1919, 8ον, σ. 345. [A.A. άρ. 1466],

Δ. Β. Οίκονομίδης, Άπεραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα, τεΰχ. Β', 1934, 4ον, σ. 136.
[A.A. άρ. 1585]· τεΰχος Γ' (1934 - 1935), 4ον, σ. 43. [Λ.Α. άρ. 1609].

Βασίλ. Γ. Βερώνης, Ναξιακή λαογραφία, 4ον, 1952, σ. 16. [Λ. Α. άρ. 1758].

Είρ. Ί. Πετροπονλον, Ό εορτασμός τών άπόκρεων στήν Νάξο, 4ον, σ. 1-4. [Λ. Α.
άρ. 2122],

'Αντ. Έμμ. Γαλοννης, "Εθιμα τών άπόκρεων καί τής Μεγάλης Εβδομάδος είς τάς

νήσους Νάξον καί Μύκονον, σ. 5 - (ι, ivf άνωτ.

Θηρεσία Κωστάντε, Λαογραφικά έκ Νάξου, 4ον, σ. 6. [Λ.Α. άρ. 2127].

Διαλεχτή Ζενγώλη, Γλωσσάριον Άπειράνθου Νάξου, 1933, 8ον, σ. 712. [A.A. άρ. 2235].

Δ. Β. Οίκονομίδης, Δοξασίαι καί έθιμα τοΰ λαοΰ σχετικά μέ τόν ΰπνον, 8ον, σ. 8.
[Λ. Α. άρ. 2242].

Γαβριήλ Λεγάκης, Μΰθοι [3], Έκ τής ΰλης Ν. Γ. Πολίτου, άο. 386 ζ', 392 α' καί γ,
σ. 4. [Λ.Α. άρ. 2260],
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Τήν κτηνοτροφίαν έλυμαίνετο ενταύθα μέχρι πρό τίνος ή ζφοκλοπή, θεω-
ρούμενη παλαιότερον καί αρετή, ιδία μεταξύ τών νέων, εις σημειον, ώστε, κατά
τάς πληροφορίας τών Φιλωτιτών, «ό καλύτερος γαbρός τοΰ χωριού ήτανε ό με-
γαλύτερος κλέφτης» Αύτη καταστασα ούτως ειπείν τοπικόν εθιμον διετηρείτο
επί μακρόν παρά τά δραστικά κατά καιρούς μέτρα τής πολιτείας. Εσχάτως έχει
σχεδόν εκλίπει λόγω τής πολιτιστικής εξελίξεως, επιδρασάσης έπί τήν νοοτροπίαν
τών ποιμένων.

"Ενεκα τής ανεπαρκείας τής γης πρός διατροφήν τοΰ πληθυσμού οι Φιλω-
τιται έξεπατρίζοντο παλαιότερον πρός εύρεσιν εργασίας συνήθως εις τά Βούρλα
Μ. 'Ασίας οπόθεν καί έπέστρεφον μετά βραχύ ή μακρόν χρονικόν διάστημα 2. Σή-
μερον καταφεύγουν συνήθως εις τήν περιοχήν τής Πρωτευούσης.

Ό πληθυσμός τοΰ χωρίου ορεσίβιος κατά τόν χαρακτήρα καί μέ οξύ πνεύμα
καί φιλοσκώμμονα διάθεσιν έχει ύποστή εις τόν εκ παραδόσεως βίον του τήν έπί-
δρασιν τοΰ συγχρόνου αστικού πολιτισμού εκ τής εύκολου επικοινωνίας αυτού
μετά τών μεγάλων άστικών κέντρων, διά τοΰ ραδιοφώνου κτλ. Ούτω «τά πα-
λαιά», περιφρονούμενα καί άπωθούμενα, αντικαθίστανται διά «τών νέων», τό δέ
παλαιόν γλωσσικόν ιδίωμα ολίγον μόνον καί έν μέρει λαλείται υπό τίνων τών
κατοίκων. Τήν έπίδρασιν τού συγχρόνου πολιτισμού παρατηρεί τις έκδηλον καί εις
τήν οΐκίαν. Σήμερον ούδεμία πλέον οικία κτίζεται μέ τόν παλαιόν ρυθμόν, δηλ.
μέ «δώμα», στέγην έπίπεδον έκ χώματος, καί «βόρτο», τόξον έκτισμένον μέ λί-
θους πρός υποστήριξιν της στέγης (βλ. είκ.).

Τά φαινόμενα ταύτα παρατηρούνται επίσης καί είς τά λοιπά, ώς άνω, χω-
ρία. Έκ τούτων ό Δαμαριών, ό Δαμαλάς καί τό Τσικαλαρειόν έχουν επίσης
γεωργικόν καί ποιμενικόν χαρακτήρα. Τού πρώτου οι κάτοικοι ασχολούνται επι-
τυχώς κατά μικρόν ποσοστόν καί περί τό έμπόριον, τό δέ τελευταΐον έχει και
βιοτεχνίαν «τσικαλιών» κ. ά. Είς τά χωρία Δανακός καί Κυνήδαρος παρατηρεΐ-

1 Δέον νά σημειωθή ότι μόνον ή κλοπή αιγών ή προβάτων μεταξύ τών ποιμένων
απολαμβάνει τής υψηλής ταύτης τιμής. Κλοπή άλλων αντικειμένων έλάμβανε σπανίως χιό-
ραν, θεωρουμένη πράξις έπονείδιστος. Βλ. σχετικώς καί Έμμ. Ίακ. Ψαρά, Ή κλεψά, περ.
Κυκλαδικά, τ. Α', τεΰχ. 2 (Μάρτιος -'Απρίλιος), Σΰρος 1956, σ. 120-122 καί Γ. Δ. Ζευ-
γώλη, Ποιμενικά τής ορεινής Νάξου, ενθ' άνωτ., σ. 104.

* Χαρακτηριστικό ν τών άποδημοΰντων Φιλωτιτών μέχρι στιγμής είναι ότι κατά κα-
νόνα επιστρέφουν είς τάς οικίας των, είς τήν πάτριον γήν, εν άντιθέσει πρός ό,τι συμβαί"
νεί; μέ τους κατοίκους άλλων χωρίων, ώς δύναται τις νά άντιληφθή έκ τής στατιστικής
τών απογραφών τών τελευταίων ετών : άπογρ. 1928 κάτ. 2098, άπογρ. 1940 κάτ. 2073,
άπογρ. 1945 κάτ. 2130, άπογρ. 1951 κάτ. 1946.
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ται διατήρησις μέχρι σήμερον παλαιών έθίμων λόγω κυρίως τής απομονώσεως
τούτων έξ ελλείψεως συγκοινωνίας.

Έμμονήν ε'ις τάς πατροπαραδότους συνήθειας, προλήψεις καί δεισιδαιμο-
νίας παρατηρεί τις έν τφ Άγιερσανίφ παρά τήν συχνοτάτην έπικοινωνίαν τοΰ
γεωργικοΰ τούτου χωρίου πρός τήν πρωτεύουσαν τής νήσου Νάξον (Χώραν). Το
φαινόμενον τοΰτο δύναται νά έξηγηθή έκ τοΰ χαμηλού έπιπέδου γενικής μορφω-
σεως τών κατοίκων, οφειλομένου ε'ις διαφόρους λόγους.

Έκ τών έρευνηθέντων χωρίων κατέγραψα ποικίλην λαογραφικήν ύλην
είς 400 σελ. τετραδίου, σχήμ. 8ου μεγ. Εις τήν συλλογήν ταύτην, ήτις κατετέθη

Παλαιά αρχοντική οικία έν Φιλωτίω μέ «βόρτο».

έν χφω είς τό Λαογραφικόν Άρχείον ύπ' αύξ. αριθμ. 2303 περιέχονται : περι-
γραφή τοΰ ποιμενικού καί γεωργικοΰ βίου, μετεωρολογία καί αστρολογία, λα-
τρευτικά έθιμα, μαγικαί καί δεισιδαίμονες δοξασίαι, έπωδαί 3, δημώδης ιατρική,
δημώδη ασματα ποικίλου περιεχομένου 125, δίστιχα (τετράστιχα) (μοιρ. 9, έρωτ.
2, νανουρ. 16), έθιμα σχετικά πρός τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν,
λαϊκαί διηγήσεις διάφοροι 22, τοπωνύμια 24, παραδόσεις 89, εύτράπελοι διηγή-
σεις 4, παραμύθια 2, ανέκδοτα 8, αραί 21, αινίγματα 51, παροιμίαι και γνώμαι
69, σκωπτικά δίστιχα 3, παίγνια, λαϊκόν δίκαιον, λαϊκή αρχιτεκτονική καί άλ-
λαι ειδήσεις άναφερόμεναι εΐς τόν κατά παράδοσιν ενταύθα λαϊκόν πολιτισμόν.

Έκ τών συλλεχθέντα)ν ασμάτων σημαντικός σχετικώς άριθμός είναι άκρι-
τικά. Ταΰτα ηδοντο παλαιότερον κατά τόν θερισμόν κυρίως, χωρίς ουδεμίαν πρός
αυτόν νά έχουν σχέσιν, ή ώς συνοδευτικά τοπικών χορών, ιδία τής «Βλάχας».
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Σήμερον δέν χρησιμοποιούνται πλέον. Ή νεωτέρα γενεά, ώς λ. χ. εν Άγιερσα-
νίω, αρέσκεται εις τά νεώτερα λαϊκά άσματα, διαδιδόμενα διά τοΰ ραδιοφώνου
καί τοΰ γραμμοφώνου, ολίγοι δέ μόνον γνωρίζουν τά παλαιά πολύστιχα. Ση-
μαντικώς συνετέλεσεν εις τόν παραμερισμόν τών παλαιών πολυστίχων άσμάτων
καί ή άνάπτυξις τοΰ διστίχου, όπερ έπέδωκε κατά τάς τελευταίας δεκαετίας εν
Νάξορ ως ίδιαίτερον είδος άσματος μέ έντελώς τοπικόν χρώμα. Τά δίστιχα ταύτα
(κοτσάκια) είναι σήμερον προσφιλέστατα είς τούς κατοίκους τών πλείστων χω-
ρίων, χρησιμοποιούμενα ευρύτατα κατά τούς χορούς καί τάς άλλας εορταστικός
εκδηλώσεις. Ειδικώς ώς πρός τά άκριτικά φαίνεται ότι παλαιότερον ήσαν λίαν
προσφιλή εις τόν λαόν, όστις τά άπεστήθιζεν έκ κυκλοφορουσών «φυλλάδων» ή
άκούων ταύτα παρ' άλλων «πού είχαν» π. χ. «κάμει 'ς τά Βουρλά». 'Εκ τών
Βουρλών εταξίδευσαν πιθανώς πολλά άκριτικά άσματα καί έφθασαν εις Νάξον
διά τών επιστρεφόντων εκείθεν Ναξίων, ώς άνωτέρω άνεφέραμεν.

Αί καταγραφεΐσαι δημώδεις παραδόσεις είναι κατά κύριον λόγον αιτιολογι-
κοί. Ευρύτατα γνωσταί είναι αί περί νεραϊδών «καλών τσουράδων» ώς καί αί
περί θησαυρών καί τών φυλάκων αυτών, περί ών (άμφοτέρων) εις έκαστον χω-
ρίον έχουν τι τό ίδιαίτερον νά ειπούν. Γνωστοτάτη έπίσης, ιδία εν τοις περί τό
Φιλώτιον χωρίοις, είναι ή περί τοΰ πύργου τοΰ Χειμάρρου παράδοσις, περί ης
γίνεται λόγος άνωτέρω (σ. 204 κ. εξ. τοΰ παρόντος τόμου). Παραλλήλως άπαν-
τοΰν άγιολογικαί παραδόσεις (βλ. άνωτ., σ. 212 κ. έξ.) καί άλλαι ούχί σπανίως.

Έκ τών έθίμων σημειωτέον τό τών «κουρτάλων», τό οποίον διετηρεϊτο
ζωηρόν πάντοτε. Τοΰτο ήτο τρόπος ομαδικής άποδοκιμασίας εκείνων, οΐτινες πε-
ριέπιπτον είς ηθικής φύσεως πρό πάντων αμαρτήματα.

Άρχαϊκώτατα έθιμα διετηροΰντο μέχρι πρό τίνος καί εις τόν γεωργικόν βίον,
άναφερόμενα εις τήν σποράν τών δημητριακών, τόν θερισμόν καί ιδία εις τό
πέρας αυτοΰ

Έκ τών γαμήλιων εθίμων σημειοΰμεν κατωτέρω τό σχετικόν πρός τήν «προ-
ξενειάν», ώς άκριβώς άφηγήθη τοΰτο ή Κυριακή Έ. Θεωνά, ετών 79, ήτις απο-
τελεί τήν σπουδαιοτέραν έν Φιλωτίφ πηγήν σχετικών πληροφοριών. Κατά τό
έιΉμον τοΰτο :

'Εστέρναν ενα νά κάμΐ] προξενείο καί εφωνάζανε από το ενα μέρος 'ς το
αλλο, άπό μακρυά σ' εκείνους που τον επέϋανε.

Στανρομάάυονα καί πέτσες
δέ γροικάτ έσεις δε&ετσες ;

1 Περί τούτων έπραγματεύθην εν Ααογρ., τόμ. 18 (1960), σ. 490 - 496.
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"Αμα '#£ dov πουν πώς' 'ε' 'ίνεται, είχε ν ε σνί}ημα και ήδωνενε εύτή τήν
άπάάησι α εκείνους που τόν επέύανε.

"Ασπρο ρασί, μανρο ρασϊ
'εν εϊν τό πάπλωμα 'ιά συ.

Κ' εκαταλαβαίνανε εκείνοι που τόν επέψανε πώς δε άελειώνει ή δουλειά.
"Αμα dov 'λέανε του προξενητή πώς ί)ά γίνη ή δουλειά, ήλεενε.
"Ασπρο ρασί, μανρο ρασί
είναι τό πάπλωμα 'ιά αν.

Τάς απαντήσεις κατ' άλλην εκδοχήν έδιδον οί πρός ους ό προξενητής εστέλλετο.

Γενικώς ή συλλεχθείσα ύλη, αποτελούσα μικρόν μέρος τοΰ έκ παραδόσεως
λαϊκού Ναξιακοΰ βίου, όστις συντηρείται έτι εις τούς γεροντοτέρους τών ποιμέ-
νων καί γεωργών, δέν είναι αρκετή, ώστε vù έχωμεν εικόνα επαρκώς πλήρη τοΰ
πολιτισμοΰ τούτου. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον είναι ανάγκη νά συμπληρωθή αύτη
διά μελλοντικών συλλογών.

ΣΤ'·

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
(6 ΑΥΓ.-9 ΣΕΠΤ. 1959)
ΥΠΟ ΣΤΑΥΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Κατά τήν από 6 Αυγούστου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 1959 εργασίαν μου εις
τήν περιφέρειαν Χαλκιδικής πρός συλλογήν δημώδους μουσικής ύλης ηχογράφησα
επί ταινιών μαγνητοφώνου εν συνόλω 418 §σματα καί χορούς. Πρός τούτοις
αντέγραψα καί τά κείμενα 90 τραγουδιών από ίδιωτικάς συλλογάς τών δημοδι-
δασκάλων κ. Μαυρουδή Παπαθανασίου εξ 'Αρναίας καί Βασ. Τ. Μαστρωτσή εχ
Κασσάνδρας, τινά δέ καθ' ύπαγόρευσιν τής κ. Ζαφείρως Δέλιου εκ Πολυγύρου ί.

1 'Από τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ όλους όσοι μέ τήν βοήθειάν των συνετέλεσαν είς
τήν έπιτυχίαν τής συλλογής ταύτης, ήτοι τούς κ. Δημάρχους Πολυγύρου καί 'Αρναίας, τούς
Προέδρους καί Γραμματείς τών Κοινοτήτων Νεοχωρίου, Στρατονίκης, Κασσάνδρας, 'Αγίας
Παρασκευής, Κασσανδρινοϋ καί Ιδιαιτέρως τόν Προέδρον 'Ιερισσού κ. Παΰλον Βεργίνην.
'Επίσης τό ζεύγος Γεωργ. καί Ζαφείρως Δέλιου διά τήν έκτέλεσιν υπό τής δευτέρας προς
ήχογράφησιν 50 ασμάτων. Τέλος τόν καλλιτέχνην κ. Τάκην Σαμαράν, καί τούς 'Ομίλους νεα-
νίδων Ίερισσοΰ καί Κασσάνδρας.


