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ΑΝΝΗΣ I. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ou selon les croyances populaires l'idole humain empêchait les mauvais
ésprits d'agir et les épurait les miasmes en les transférant sur lui-même,
(voir photos No 5, 6). Plus particulièrement ce coutume a comme but
d'empêcher le mauvais oeil. Pour cette même raison que dans d'autres
régions de Grèce, on pose aux champs des crânes d'animaux, des oeufs etc.

Γ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΣΕΡΡΩΝ
(26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1967)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Πρός τόν σκοπόν έρεύνης εθιμικών εκδηλώσεων τήν 1ην Μαρτίου καί τήν
Δευτέραν τής Τυρινής είργάσθην από τής 26*15 Φεβρουαρίου μέχρι τής Μαρ-
τίου 1967 εις τά χωρία: α) Άγριανή, β) Σιτοχώρι καί γ) Άγια 'Ελένη τοϋ νομού
Σερρών, ένθα εκινηματογράφησα :

α'. Άγερμόν παίδων, αδόντων τό χελιδόνισμα κατά τήν Μαρτίου ε'ις
Άγριανήν καί Σιτοχώρι.

β'. Φάσεις εκ τής τελέσεως τοΰ εθίμου τοϋ Καλόγερου είς Άγίαν Έλένην
κατά τήν Δευτέραν τής Τυρινής (6 Μαρτίου 1967), πρός δέ καί τρόπους εκτε-
λέσεως μελωδιών : α) διά γκάιντας (άσκαύλου), συνοδείοι νταχαρέ είς Άγριανήν
καί β) διά τής Θρακικής λύρας, συνοδεία νταβουλιοϋ (μεγάλου νταουλιοΰ) εις
Άγίαν Έλένην.

Αντιστοίχως προς τάς κινηματογραφήσεις ταύτας ηχογράφησα έτι 55 μελορ-
δίας ασμάτων καί χορών, ώς καί άλλην λαογραφικήν ύλην, κατέγραψα σχετικάς
πρός τά κινηματογραφηθέντα θέματα πληροφορίας, είς δέ τήν Άγριανήν επεξέ-
τεινα τήν έρευνάν μου και εις θέματα 'ιδία τοΰ ύλικοΰ βίου τοϋ λαοΰ.

Έκ τής καταγραφείσης σχετικής ύλης άπηρτίσθη χειρόγραφον έκ σελίδων
207, σχήμ. 8ου, τό όποιον κατετέθη ε'ις τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άριθμ.
είσαγ. 3168. Τά κινηματογραφηθέντα θέματα κατεγράφησαν ε'ις τό είδικόν βιβλίον
ύπό τούς άριθμ. 48-52, αϊ δ' ηχογραφήσεις υπό τούς άρ. 14507-14552 καί
H.A.Υ. άρ. 449-454.

Α'. Είς Άγριανήν1, τής έπαρχίας Φυλλίδος, έκινηματογραφήθη τό έθιμον

1 Τό παλαιότερον όνομα τοΰ χωρίου ήτο Κλεπούσνα «διότι είχε πολλά χωριουδά-
κια γΰρω - γύρω, εφτά, καί μετά ρήμαξαν καί μαζεύτηκαν εδώ καί επειδή πήρε τά αλλα
τά χωριουδάκια, σά νά τά εκλεψε, τό έβγαλαν Κλεπούσνα». (Κ.Λ. χφ. άρ. 3168, σ. 47).
Τό σημερινόν όνομα εδόθη εκ τών 'Αγριάνων, λαοΰ παιονικοΰ, κατοικοΰντος τήν περί
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τής 1ης Μαρτίου, κατά τό όποιον όμιλοι αγοριών καί κοριτσιών τής σχολικής
ηλικίας φέροντες ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος, τό όποιον δύναται νά περιστρέφεται
περί κάθ-ετον άξονα, περιέρχονται τάς οικίας καί άδουν (είκ. 1) τό κατωτέρω
ασμα :

Είκ. 1. Τό χελιδόνισμα είς 'Αγριανήν. Είκ. 2. Τό χελιδόνισμα είς Σιτοχώρι.

Χελιδόνα 'έρχεται
από Μαύρη Θάλασσα.
Θάλασσα μάς πέρασε,
έκατσε και λάλησε·
5 λάλησε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά,
πού μαθαίνουν τά παιδιά,
τά παιδιά τοϋ δάσκαλου.
Δάσκαλος μας έστειλε,
10 νά μας δώστε πέντε άβγά·
άν δέν έχ'τε πέντε άβγά,
παίρνουμε τή κλωσσαριά,

τήν Ροδόπην καί τόν Στρυμόνα χώραν. (Βλ. Γ. Καφταντζή, Φυλές τής περιφερείας Σερ-
ρών. Σερραϊκά Χρονικά Ε', 1970, σ. 58-60).
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νά γεννά καί νά κλωσσά
και νά σέρνη τά πουλιά.
15 Μάρτης μας ήρθε'
καλώς μας ήρθε.
Τά λουλούδια άνοιξαν,
τόπος μυρίζει
καί Άγια Πασχαλιά
20 μέ τά κόκκινα τ' αβγά 1.

Τό έθαμον τούτο, γνωστόν ως χελιδόνισμα, εκινηματογραφήθ-η καί είς Σιτο-
χώρι τής επαρχίας Βισαλτίας. 'Ενταύθα έκτελεΐται μόνον υπό τών αγοριών, ανά δύο,
φερόντων τήν χελιδόνα, έστολισμένην δια κλάδων ελαίας (είκ. 2 - 3), καίαδόντων 2 :
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1 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ενθ' άν., σ. 108-109, άρ. είσ. μουσ. 14517, άρ. ταιν.
1076 Β4. Μουσικήν καταγραφήν τοϋ άσματος βλ. εις Γ. Κ. Σπνριδάκη - Σπ. Περιστέρη,



ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΣΕΡΡΩΝ 327

Μάρτης μας ήρθι,
τά λουλούδια ανοίγουν
γης βουδιάζει,
τόπους μυρίζει.

5 Μάρτη - Μάρτη μου καλέ,
καί Φλιβάρη φλιβερέ,
τόσον τόπου γύρισες
χ έμαθες τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά.

10 Σήκου συ, νοικουκυρά,

νά μας δώσ'ς τά πέντε αβγά'
κράτα σν τήν όρνιθα
νά γεννά και νά κλωσσά
καί νά σέρνη τά πουλιά '.

Μετά τήν έκτέλεσιν ταύτην τού ασματος, τά παιδιά εις τε τήν 'Αγριανήν
καί τό Σιτοχώρι, αφού λάβουν ως φιλοδώρημα έν αβγό, προσφέρουν εις τήν οίκο-
κυράν τεμάχιον έκ τού επί τής χελιδόνος λευκού καί ερυθρού νήματος, καλουμένου
μαρτινίκι ή μάρτης, τό όποιον προσδένεται εις τόν καρπόν τής χειρός «για νά μή
τους μαυρίση ό Μάρτης», δηλονότι ό ήλιος τοϋ Μαρτίου.

Τό έθιμον τούτο τοϋ άγερμοΰ τών παίδων κατά τήν 1'1ν Μαρτίου, άσκού-
μενον ένταϋθα έκ παλαιάς παραδόσεως, απαντάται προσέτι καί εις πολλά άλλα
χωρία τοΰ νομού Σερρών, εις τινα δ' έχει διακοπή εσχάτως, ενφ τούτο συνετη-
ρείτο κατά τά προηγούμενα μόλις έτη.

Εις 'Αγριανήν τελείται «πάππο πρός πάππο τό άντέτι (έθιμον). Κάθε χρόνο
γίνεται. Kai στή κατοχή τό κάναμε. Και στή τουρκοκρατία. "Οταν ήταν οί Βούλ-
γαροι εδώ γυρίζαμε με τό Βούλγαρο δάσκαλο καί μας είχαν άναγκάσει νά τό

'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική 'Εκλογή), έν 'Αθήναις 1968,
σ. 177- 78.

2 Αί δημοσιευόμενοι μουσικαϊ καταγραφαί έγένοντο υπό τοΰ συντάκτου - μουσικού
τού Κ. Λ. Σπ. Περιστέρη, τόν όποιον καί εντεύθεν ευχαριστώ θερμώς.

1 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ένθ' άν., σ. 106 - 107, άρ. είσ. μουσ. 14515, άρ. ταιν.
1076 Β2.

1 'Εννοεί τήν βουλγαρικήν κατοχήν τής περιοχής Σερρών. (Βλ. : Π. Πέννα, 'Ιστο-
ρία τών Σερρών άπό τής αλώσεως αύτών υπό τών Τούρκων μέχρι τής άπελευθερώσεώς
των υπό τών 'Ελλήνων. 'Αθήναι 19662, σ. 331 κ. έξ. Γ. Λαιφάκι, Αί βουλγαρικαί θηριω-
δίαι έν Σέρραις τφ 1916 καί 1917 καί τά μαρτύρια τών 'Ελλήνων ομήρων έν Βουλγαρία
τφ 1917 καί 1918. Θεσσαλονίκη 1948, σ. 17 κ. έξ. Άθ. Χρυσοχόου, Ή κατοχή έν Μακε-
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γνρίσωμε (μεταφράσωμεν) στα βουλγάρικα και τό τραγουδούσαμε. "Οταν έφυγαν
οί Βούλγαροι τό συνεχίζομε πάλι όπως στά παλιά χρόνια ελληνικά». (Χφ., σ. 38).

Τό χελιδόνισμα, ώς άγερμός προερχόμενος έκ τής 'Αρχαιότητος (μαρτυρείται
ύπό τοϋ 'Αθηναίου '), συνεχισθέν δέ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, διετηρήθη
άνευ διακοπής μέχρι σήμερον. Τό ασμα θά ήτο εις τήν άρχικήν του μορφήν

Είκ. 3. ΧελιδονισταΙ είς Σιτοχώρι (1967).

επωδικόν πρός τόν σκοπόν τής άποδιώξεως τοϋ έκ τοϋ χειμώνος κακού, άμα δέ
καί λατρευτικόν πρός τήν θεότητα, ή οποία έπιστεύετο ώς έφορος έπί τής άνα-
ζωογονήσεως τής βλαστήσεως καί τής έπιτυχίας τής καρποφορίας ä.

Β'. Ή εις Άγίαν Έλένην τής έπαρχίας Σερρών κινηματογράφησις σκηνών
έκ τοϋ έθίμου τοϋ Καλόγερου, άπεσκόπει εις συμπλήρωσιν προηγηθείσης κινημα-
τογραφήσεως τοΰ θέματος κατά τό έτος 1965 3.

δονία. Βιβλ. 4ον. Οί Βούλγαροι έν 'Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη, τεϋχ. Α', 1941 - 42.
Θεσσαλονίκη 1951, σ. 16). Καί έπί τουρκικής κατοχής τό χωρίον είχε καταστή στόχος
συνεχών προσβολών καί δολοφονιών 'Ελλήνων ύπό τών Βουλγάρων, ώς λ. χ. τήν 12 Δεκ.
1906. Τότε Βούλγαροι έπέδραμον είς αύτό, κατέκαυσαν 7 οικίας, έδολοφόνησαν 11 άτομα
καί προύκάλεσαν μεγάλας ζημίας εις γεωργικά προϊόντα. (Βλ. Π. Πέννα, ένθ' άν.,
σ. 251, 295 κ. άλλ.).

1 Δειπνοσ. Η 60.

2 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τό άσμα τής Χελιδόνος (χελιδόνισμα). Έπετ ΚΑ.,
τόμ. 20/21 (1967/68), έν 'Αθήναις 1969, σ. 49 κ.έξ.

? Βλ. Κ. Λ. χφ. άρ. 2938, συλλ. Γ. ΝΑίκατερινίδου, σ. 7-17, άρ. κινημ. ταιν. 28.
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Τό έθιμον τούτο τελείται, ως γνωστόν, τήν Δευτέραν τής Τυρινής εβδομά-
δος ύπό των εκεί εγκατεστημένων προσφύγων άπό τό Κωστή τής 'Ανατολικής
Θράκης '.

Έκ συγκρίσεως τής τελέσεως αύτού κατά τά έτη 1965 και 1967 παρετηρή-
σαμεν ότι τούτο τείνει βραδέως μέν αλλ' ασφαλώς είς εγκατάλειψη*.

Φροντίς κατεβλήθη πρός μαγνητοφώνησιν των κατά τόν έορτασμόν τούτον
οργανικών μελωδιών καί τών ασμάτων, ώς καί τών έκφωνουμένων εύχών κατά
τήν ε'ικονικήν σποράν καί άροτρίασιν (είκ. 4).

Είκ. 4. Ή άροτρίασις κατά τήν τελετήν τοΰ εθίμου τοΰ Καλόγερου.
('Αγία 'Ελένη Σερρών. 6 Μαρτ. 1967).

Παραθέτομεν κατωτέρω τό άσμα «Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι.. . » τό
όποιον συνοδεύει όμώνυμον μιμητικόν χορόν.

Τήν μελφδίαν τοΰ άσματος τούτου έκτελοΰν περισσότερον πάσης άλλης τά
μουσικά όργανα (λύρα 3 - νταβούλι4) κατά τήν διάρκειαν τής όλης τελετής.

1 Βλ. : Κ. Ά. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης. 'Αναστενάρια. Τελετή Τνρι-
νής Δευτέρας. Άρχ. Θρακ. Θησ. τ. 11 (1944/45), σ. 80 κ.έξ., Γ. Ά. Μέγα, Αναστενάρια
καί έθιμα τής Τυρινής Δευτέρας είς τό Κωστή καί τά πέριξ αΰτοΰ χωρία τής Άνατολ.
Θράκης. Λαογραφ. ΙΘ' (1960/61), σ. 525 κ.έξ., Κατερίνας Κακούρη, Διονυσιακά. Αθήναι
1963, σ. 31 κ.έξ.

2 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ένθ' άν., σ. 131, άρ. είσ. μουσ. 14539, ταιν. 1077 Β4.

3 τρίχορδος θρακική λΰρα.

4 μέγα τύμπανον.
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Μέ τά γόνατα τό τρίβουν,
μέ τή γλώσσα τό μαζεύουν.

Γ'. Έκ τής εις τό χωρίον Άγριανή καταγραφείσης άλλης λαογραφικής
ύλης, ϊδιαίτερον διαφέρον παρουσιάζει ή σχετική πρός τόν ποιμενικόν βίον, τήν
λαϊκήν λατρείαν καί δεισιδαίμονάς τινας συνήθειας.
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Έκ τών ασθενειών είς τά αιγοπρόβατα ή πλέον επικίνδυνος θεωρείται τό
νταλάκι (ό άνθραξ). Πιστεύεται ότι παρουσιάζεται γάτα, κατσίκι, σάν βαμπίρ
(= βρυκόλακας). Πρός θεραπείαν παλαιότερον «έβαζαν σ' ένα μέρος φωτιά, νύχτα,
άπό δυο μεριές και άπό μέσα περνούσαν τά πρόβατα, άπό τή φωτιά πηδούσαν.
Τό νταλάκι φοβόταν τή φωτιά και έμνησκε. Μετά φεύγουν άπό 'κει, άπό κείνη
τή περιοχή, άλλου, γιά νά μή τούς βρή τό νταλάκι. Τά περνούσαν άπό τή φωτιά
χωρίς κουδούνια, χωρίς ομιλία, και τά σκυλιά άλλος τά κρατούσε μακριά νά μή
φωνάζουν γιά νά μή τούς βρή πάλι τό νταλάκι. 'Άλλη γιατριά γιά τό νταλάκι εΐναί
νά πάρης άλας μέ πίττερα καί θά πας σ' ένα σταυροδρόμι, θά τά πάη ένα παι-
δάκι γυμνό, θά πάη νά ρίξη τό άλας νύχτα καί θά πάν τά πρόβατα νύχτα καί
μόλις θά πάνε νά γλείφουν τά πρόβατα, θά τά διώξουν άπ' έκεί. Άλλοι πάλι
πάαιναν στο μπαίρ (βουνό) καί εκεί έβγαζε τά ρούχα του ό τσιομπάνης, άπό
μάννα γεννημένος γινόταν, καί άρχινοϋσε νά κυνηγάη τά πρόβατα μέ μιά βέργα.
Καί αύτό νύχτα.. . "Αλλοι περνούσαν άπό νερό, πάλι νύχτα καί πάλι φευγάλα»·
(Χφ. σ. 12-13) '.

Τούς προσβαλλομένους ύπό εύλογιάς «τούς τύλιγαν σέ μαλακό παννί άμα
έπεφτε τό δέρμα καί έβαζαν γλυκίσματα στή φωτιά, στο τζάκι, σάν ερθη ή Ευλο-
γιά νά μή 'ρθή δυναμωμένη. Παρουσιάζεται σάν γυναίκα ειδών - ειδών». (Χφ. σ. Ιδ).

Τό τρυποπέρασμα ασθενών πρός θεραπείαν αυτών απαντά καί ενταύθα, ώς
καί εις άλλους ελληνικούς τόπους2 : «Στόν "Αι Γιάννη τό Πρόδρομο έχει μιά
σπηλιά. "Εχει μιά πέτρα καί μιά τρύπα καί άπό κει μέσα περνάν γιά νά γενούν
καλά. Οί αμαρτωλοί σκαλώνουν». (Χφ. σ. 17).

Τά Χριστούγεννα, τήν Πρωτοχρονιά καί τά Θεοφάνια παρασκευάζουν
μικράν κουλλούραν διά τά μιέλη τής οικογενείας, επίσης δέ καί διά τά ζώα. Τήν
παραμονήν τών Χριστουγέννων παρασκευάζεται έτι είδικόν κουλλούρι, τό κουλ-
λάκι, διά τόν Καλικάτζουρο καί τοποθετείται εις τό είκονοστάσιον τής οικίας.
(Χφ. σ. 28).

Καθ' όλον τό διάστημα τού Δωδεκαημέρου καίει άσβεστος ή φωτιά εις τήν
εστίαν, ή δέ στάχτη συγκεντρώνεται καί τήν πρωΐαν τής 6*1? 'Ιανουαρίου ραντί-

1 ΙΙρβλ. Γ. Α. Μέγα, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν επιδη-

μικών νόσων. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. 5-6 (1943 -44), σ. 32 κ. έξ. (= Λαογραφία 25, 1967,
σ. 481 κ. έξ.).

3 Βλ. Στ. Ή μέλλον, Περί τοΰ έν τή νήσο) Νάξφ έθίμου «τοΰ τρυποπεράσματος».
Έπετ. Έταιρ. Κυκλ. Μελ. Α' (1961), σ. 515-528, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
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ζεται δι' αύτής έξωτερικώς κύκλω ή οικία πρός έκδίωξιν τών καλικαντζάρων
οι όποιοι καθ' όλον τό 12ήμερον πιστεύεται ότι ευρίσκονται έπί τής γης αλλ'
είναι «σαν αέρας», αόρατοι.

Τήν πρωίαν τής Πρωτοχρονιάς τά παιδιά περιέρχονται τάς ο'ικίας τοΰ
χωρίου, κτυπούν μέ χλωρούς κλάδους έλαίας τάς θύρας και έπάδουν 2 :

Jco 96

—ρ- h κ Ν=Ι —ί—I ^—h—^—
---It*------ « *

Σουρ - βα, σουρ - βα, κό - λιν - τρα,

fr=i F=l N=l ι— *- "Ï—M—
<3> " U , Χ Χ. X -* *-3 r

ΐρείς χι - λιά - δες πρό - βα - τα

=#= F=P  r -  1 —- V {<) -

κι όίλ -λα τό σα γι - δια

-f—-h- κ-h- -Ν-h-f-^r1\-
-*-! t—^-±- -^-#-^^-

δΰκ5' , nu - ρά , κα - ρΰ - δια.

Σοϋρβα - σοϋρβα, κόλιντρα,
τρεις χιλιάδες πρόβατα
κι άλλα τόσα γίδια
δώσ', κυρά, καρύδια.

Διά τών κλάδων τούτων κτυπούν καί όσα άτομα συναντήσουν καθ' όδόν3.
(Χφ., σ. 30-31).

1 Πρβλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη - Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Λαϊκαί λατρευτικοί τελεταί είς τήν
Μακεδονίαν (Καλή Βρύση Δράμας) άπό 5-8 "Ιανουαρίου, Πρακτ. Άκαδ. 'Αθηνών τ. 40
(1965), σ. 237 -240.

2 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ενθ" άν., σ. 117, άρ. είσ. μουσ. 14526, άρ. ταιν. 1076Β,3.

3 Βλ.: Ν. Γ. Πολίτου, Πυρομαντεία καί έμπυροσκοπία παρά τφ λαώ. Λαογραφία Γ'
(1912), σ. 349 -351 (=Λαογρ. σύμμ. Ι", σ. 154 -55). Γ. Καψάλη, Λαογραφικά έκ Μακε-
δονίας. Λαογραφία S" (1918), σ. 468 κ. έξ. Πρβλ. Δ. Βογαζλή, "Ηθη, έθιμα καί προλή-
ψεις . . . "Αρχ. Θρ. Θησ., τόμ. 21 (1956), σ. 199 - 200.
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Τό πανελληνίως τελούμενον «ποδαρικό» συνηθίζεται ενταύθα, ως καί άλλα-
χού τοΰ νομού Σερρών, τήν 2αν 'Ιανουαρίου. 'Ακολούθως ό νοικοκύρης στέλλει
τά παιδιά και κομίζουν νερό «γιά κινούργιο μπερικέτι. Μετά ρίχνουν άλας στο

Είκ. 5. Ραντισμός τάφου δι' ϋδατος κατά τό Ψυχοσάββατον.

(Άγριανή Σερρών. 4 Μαρτ. 1967).

τζάκι καί λένε ένφ άνεκατώνονν τή φωτιά με κλαδί ελιάς: όπως σκάζει το Άλας
έτσι νά σκάζϊ] τό σπίτι άπό καπνό, άπό ζωα, άπό μπερικέτι». (Χφ. σ. 30-31).

Τήν 8ην 'Ιανουαρίου είναι ή ημέρα τής μαμμής1.

Κατά τάς τρεις Κυριακάς τών 'Απόκρεων άνάπτονται υπό τών παιδιών
πυραί τάς οποίας υπερπηδούν καί αναφωνούν : «Ή αρκούδα φοβάται, έγώ δέ
φοβάμαι». Μεταμφιέσεις λαμβάνουν χώραν τήν Κυριακήν τής Τυροφάγου.

Τό Ψυχοσάββατον αϊ γυναίκες κομίζουν βρασμένον σΐτον εις τήν έκκλησίαν,
τον οποίον εν συνεχεία διανέμουν. 'Ακολούθως μεταβαίνουν είς to νεκροτα-
φεΐον, ένθα θυμιατίζουν καί ραντίζουν τους τάφους δι' ύδατος ή οίνου (εικών 5,
χφ. σ. 69).

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, "Εθιμα τής ήμέρας τής μαμμής. Έπετ. Λαογρ. Άρχ. 7 (1952),
σ. 3-27 (= Λαογραφία 25, 1967, σ. 534 - 556).
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Έκ τών λατρευτικών έθίμων κατά τό Πάσχα άναφέρομεν τό τής αιώρας
(κούνιες) καί τήν κύκλω περιφοράν τών εικόνων διά τών αγροτικών ορίων τού
χωρίου κατά τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου καί τήν κατ' αυτήν τοποθέτησιν
υψώματος εντός τού κορμού δένδρων. Κατά τήν περιφοράν εύχονται υπέρ προ-
στασίας τών άγρών έκ τής χαλάζης '.

Λιτανεΐαι τελούνται κατά τήν πανήγυριν τοΰ προφήτου Ήλιού, ώς καί εις
περιπτώσεις ανομβρίας, ότε ή έκκίνησις τής πομπής γίνεται εκ τοΰ παρεκκλησίου
τοϋ προφήτου Ήλιού, όστις θεωρείται καί ένταϋθα ότι «είναι για τις βροχές» 2
(χφ. σ. 41).

Κατά τήν τοπικήν πανήγυριν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου συνηθίζεται ή
τέλεσις διαφόρων αγωνισμάτων 3 (χφ. σ. 38-42).

Ή εορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου θεωρείται, ώς πολλαχοϋ, ημέρα αρχής
τής θερινής περιόδου δια τήν πρόσληψιν επί μισθώ ποιμένος (χφ. σ. 17).

Διά τοϋ άγιασμοΰ τής εορτής τής 'Υψώσεως τοΰ Σταυροΰ (14 Σεπτεμβρίου)
άνανεοΰται τό προζύμι (φύραμα) τής χρονιάς (σ. 42), άπό τό πρώτο δέ σιτάρι τής
παραγωγής παρασκευάζεται ειδική πίττα, τήν οποίαν άναρτοΰν εις τήν κρήνην
έξ ής υδρεύονται καί έπεύχονται : «Ώς τρέχει τό νερό, νά τρέχη τό γέννημα»
(χφ. σ. 52).

Έκ τών ήχογραφηθέντων ασμάτων, πλην τών λατρευτικών, lis Μαρτίου,
Λαζάρου, Καλόγερου, και τών συνδεδεμένων πρός παιδιάς, πολλά άναφέρονται
ε'ις τόν Μακεδονικόν άγώνα καί ε'ις τοπικούς μακεδονομάχους ήρωας, ώς τό
τραγούδι τοϋ καπετάν Μητρούση 4 κ. ά.

1 Τό εθιμον τοϋτο τής περιφοράς τών εικόνων εις τά αγροτικά σύνορα τοΰ χωρίου
πρός προστασίαν τής παραγωγής είναι λίαν διαδεδομένον εις τόν νομόν Σερρών. Βλ. σχε-
τικώς : Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό εορτασμός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου εις Νέον Σούλι Σερρών.
Σερραϊκά Χρονικά Ε' (1970), σ. 142.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σΰμμ. Α', σ. 91.

9 Ή τέλεσις άγωνισμάτων κατά τάς τοπικάς πανηγύρεις συνηθίζεται πολλαχοϋ τοΰ
νομοΰ. (Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, ενθ' άν., σ. 139).

4 Περί τής δράσεως καί τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου αΰτοΰ βλ. εις Π. Πέννα, ενθ' άν.,
σ. 241 κ. έξ. καί Δ. Πετροπούλου, Δημοτικά τραγούδια τοϋ Μακεδονικοΰ άγώνα. Μακε-
δονικά Η' (1968), σ. 356 -57.
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RÉSUMÉ

Rapport sur une enquête folklorique spéciale, menée
dans le département de Serrés du 26 février à 8 mars 1967

par Georges Ékatérinidis

L'auteur expose les résultats de l'enquête folklorique spéciale qu'il
a mené dans les villages Agriani, Sitochori et Aghia Éléni du départe-
ment de Serrés (Macédoine orientale). Dans ces villages il a filmé sur
pellicule de 16 mm. les sujets suivants :

1) À Agriani et à Sitochori la coutume de «chélidonisma» (de
chelidoni, hirondelle). Cette coutume s'observe aussi dans d'autres villa-
ges du dép. de Serrés, ainsi que dans des villages du reste de la Macé-
doine et ailleurs en Grèce (p. ex. à Rhodes). Des groupes d'enfants, âgés
de 6 à 12 ans, vont chanter de porte en porte dans le village la chanson
du retour de l'hirondelle et par conséquent du retour du printemps.
Chaque groupe tient une hirondelle de bois, qui tourne autour d'un axe
vertical. Il s'agit d'une coutume qui survit depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours sans interruption. Athénée dans ses «Deipnosophistes» (chap.
VIII, 60) nous la rapporte de Rhodes.

2) À Aghia Eléni des scènes de la cérémonie du «Caloghéros» (=le
moine) qui à lieu le lundi de la troisième semaine du carnaval. C'est une
fête des réfugiés du village Costi en Thrace orientale, installés à Aghia
Éléni de Serrés en 1923. Un paysan déguisé en moine (en grec caloghé-
ros) et suivi d'autres personnes travestiés rend visite, suivant un rituel
spécial, dans toutes les maisons du village, pour souhaite aux gens la
bonne santé et une récolté abondante. La procession fait le tour du
village et à la fin de cette manifestation on tue le caloghéros, qui rés-
suscite au bout de quelques instants, ce qui donne le signal pour que la
danse commence à la place centrale du village.

3) À Aghia Éléni la lyre de Thrace et le davoul et à Agriani la
cornemuse (gaïda) et le daharé, instruments de musique populaire locaux.

L'auteur a enrégistré pendant cette mission 55 mélodies populaires
sur bande de magnétophone et recueilli des renseignements divers con-
cernant les sujets filmés. Ces renseignements, ainsi qu'une matière
folklorique variée sont notés dans un masuscrit de 207 pages, déposé
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aux archives du Centre du Folklore sous le No 3168. De cette matière
notons les superstitions et les coutumes du culte populaire au village
Agriani, p. ex. : le feu conservé dans le foyer de chaque maison pendant
les 12 jours qui vont de Noël à l'Épiphanie (25 décembre - 6 janvier),
la guérison par des moyens magiques ou par le passage de la personne
ou de l'animal malade par un trou, la préparation de gimblettes spécia-
les le jour de Noël, le jour de l'an et à l'Épiphanie, les rassemblements
d'enfants le jour de l'an, les feu du carnaval etc.

Δ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ NOMON ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Κατά τήν από 24 Αυγούστου έ'ως 18 Σεπτεμβρίου 1967 λαογραφικήν έρευ-
νάν μου είς τόν νομόν Λασιθίου Κρήτης1 ε'ιργάσθην κατά σειράν εις τά χωρία :
α) Μαρμακέτον επαρχίας Λασιθίου' β) Λίθινες καί Καρύδι
επαρχίας Σητείας, καί γ) Βρύσες επαρχίας Μιραμβέλλου.

α) Είς τό Μαρμακέτον, 8πΙ τοϋ οροπεδίου τοΰ Λασιθίου2, έκινηματογρα-
φήθησαν αί εργασίαι τής συγκομιδής των γεωμήλων (είκ. 1), τά όποια άποτελοΰν
τό κύριον εισόδημα τών κατοίκων, και ό άλωνισμός τών ρεβιθιών (είκ. 2).

β) Είς Λίθινες3, ένθα καί παρέμεινα έπ! τόν περισσότερον χρόνον, ήρεύ-
νησα θέματα κυρίως τοΰ γεωργικού βίου καί τής λαϊκής λατρείας.

1 Δυνάμει τής ύπ' άριθμ. 56427/26.7.67 εντολής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

2 Τό όροπέδιον Λασιθίου (ύψόμ. 817-850) εκτείνεται έπί τής οροσειράς τής Δίκτης
είς έκτασιν 12 περίπου χιλιομ. μήκους καί 6 χιλ. πλάτους. Ή άρδευσις τοΰ εδάφους,
τό όποιον είναι γονιμώτατον, έπιτυγχάνεται διά χιλιάδων φρεάτων, ή δ' άντλησις τοΰ
ύδατος δι' άνεμομύλων, ό αριθμός τών οποίων σήμερον φθάνει τάς 11.000. (Βλ. καί
Στ. Σπανάκη, Ή Κρήτη . . . Ήράκλειον 1964, σ. 241 -42. Τοϋ αύτοϋ, Οί μύλοι τοΰ Λα-
σιθίου. Κρητ. 'Εστία Α', τεΰχ. 4 (1949), σ. 25).

3 Τό χωρίον θεωρείται ιδρυθέν ύπό τοΰ Λουκά Λιθίνου, ό όποιος φέρεται μεταξύ
τών 12 άρχοντοπούλων, τά όποια κατήλθον είς Κρήτην έκ Βυζαντίου τό 1182 έπί 'Αλε-
ξίου Β' Κομνηνού. (Βλ. Μ. Καταπότη, Σητεία. Τοπωνύμια. Μύσων Α' (1932), σ. 198,
άρ. 31, Έμμ. Άγγελάκη, Σητειακά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 85-86).


