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ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΙΟΝ
(19 - 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο Στεφ. Δ. Ημελλου

Συμφώνως πρός τήν ύπ' αριθ. .08819/21-8-68 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών μετέβην ώς απεσταλμένος τού Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
εις τήν νήσον Ίον πρός μελέτην τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού αυτής καί
περισυλλογήν σχετικής λαογραφικής ύλης. Ή άποστολή μου αύτη ύπήρξεν ολιγοή-
μερος, έπραγματοποιήθη δέ άπό 19-27 Σεπτεμβρίου 1968.

Κατά τήν εν τή νήσω παραμονήν μου συνέλεξα ποικίλην λαογραφικήν ύλην,
καταγραφεΐσαν ε'ις 188 σελίδας τετραδίου, σχήμ. 8ου ((εγ. κα\ περιλαμβάνουσαν
είδικώτερον : παραδόσεις 24, πολύστιχα άσματα 120, ποικίλου περιεχομένου δί-
στιχα 88, έπφδάς 10, παροιμίας 46, ναναρίσματα - ταχταρίσματα 11, αινίγματα
12, ειδήσεις άναφερομένας εις τήν λαϊκήν λατρείαν, δ?]μώδη 'ιατρικήν, άστρολο-
γίαν, μετεωρολογίαν, μαντικήν, μαγείαν, γεωργικόν καί ποιμενικόν βίον κ. ά.

Πρός τούτοις ηχογράφησα επί τριών ταινιών μαγνητοφώνου τάς μελωδίας
45 ασμάτων.

Έκ τοϋ συλλεχθέντος τούτου υλικού 1 τό μέγιστον μέρος καταλαμβάνουν τά
παλαιά πολύστιχα ασματα πρός τήν περισυλλογήν τών οποίων έστρε\1·α κυρίως
τήν προσοχήν μου. Τούτο ώφείλετο τό μέν ε'ις τό ότι ό ελάχιστος χρόνος, ον ειχον
εις τήν διάθεσίν μου, δέν επέτρεπε τήν κατά πλάτος έρευναν καί καταγραφήν
παντός τοΰ λαογραφικού υλικού, τό δέ εις τό ότι διά τήν συγκέντρωσιν τών ασμά-
των τούτων, κυρίως ειπείν τήν άνακάλυ-ψιν τής ύπάρξεώς των, εχρειάζετο έμπειρος
οπωσδήποτε συλλογεύς, γνώστης τής ύλης καί έξ άλλων μερών τού Ελληνισμού.

Τά ασματα ταύτα ηδοντο παλαιότερον κατά τάς άπόκρεως ή κατά διαφόρους

1 'Εν τψ Κέντριρ 'Ερεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας ούδεμία αξία λόγου χειρόγρα-
φος συλλογή ευρίσκεται. Πρός τόν κ. Γεώργ. Στίνην, τόν κ. γραμματέα τής κοινότητος
"Ιου καί τόν διδάσκαλον κ. Ίσπανόπουλον έκφράζω καί εντεύθεν τάς εύχαριστίας μου
διά τήν παρασχεόεΐσάν μοι βοήβειαν πρός εύόδωσιν τού έργου μου.
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αλλας διασκεδάσεις ή έχορεύοντο καί ώς έκ τούτου θά ήσαν εύρύτερον γνωστά.
Σήμερον βεβαίως, λαμβανομένης πλήν τών άλλων ύπ' ό\|»ιν τής μεγάλης τουριστι-
κής κινήσεως, ήν παρουσιάζει ή νήσος, καί τής έκ ταύτης έξελίξεως καί προσαρ-
μογής έκάστοτε εις τούς έξωθεν εισβάλλοντας συγχρόνους τρόπους ζωής έχουν
ταύτα λησμονηθή ύπό τών πολλών, παραμένοντα μόνον έν τή μνήμη τών ολίγων
ότέ μέν πλήρη κατά τό δυνατόν ότέ δέ άποσπασματικώς ή εις έφθαρμένας παραλ-
λαγάς. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τάς μελωδίας αύτών, τάς οποίας ένθυμούνται
μόνον ολίγοι προβεβηκυίας ηλικίας.

Γενικώς παρετήρησα ότι οί πληροφορηταί μου δέν ειχον πρόχειρον εις τήν
μνήμην των τό ύλικόν τών ασμάτων, διό έχρειάζετο ούχί σπανίως νά δίδω εις
αύτούς άφορμάς, ύπενθυμίζων λ. χ. στίχους τινάς ή τήν άρχήν αύτών. 'Εργαζόμε-
νος ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας κατώρθωσα νά συλλέξω οπωσδήποτε ίκανόν άρι-
θμόν ασμάτων (ώς καί τάς μελωδίας αυτών) πάσης σχεδόν κατηγορίας, ήτοι άκρι-
τικά, παραλογάς, ιστορικά, σατιρικά, έρωτικά, θρησκευτικά, διδακτικά κ. ά. Δεί-
γματος χάριν παραθέτω τό κείμενον ένός αύτών, όπερ όμα)ς ό ύπαγορεύσας ήκουσε,
ώς τούλάχιστον ίσχυρίσθη, πρό 30ετίας παρά τίνος διαμένοντος προσωρινώς έν
"Ιω, καταγομένου δ' έκ ΙΙειραιώς. Τούτο άφορα εις τάς ηλικίας τού άνθρώπου
καί έχει ούτω :

Τό παιδί άμα γεννιέται
σαν τό πωρικό λογιέται'
καί ατά δέκα μεγαλώνει
καί τόν κόσμο καμαρώνει.

5 Στά είκοσι 'ναι γλεντιστής,
είναι καλός τραγουδιστής'
στα τριάντα δυναμώνει
καί τό σπίτι θεμελιώνει.
Στά σαράντα άρχινάει νά δένγι
10 καί τό σπίτι τό άνεσαίνει.
Καί στά πενήντα γιά βουλή,
άν έχης όμως κεφάλι).
Στά έξήντα καμπουρώνει
καί μαγκοΰρ άναμαζώνει.
15 Στά εβδομήντα σώνεται
κι όρνιθοτυφλώνεται.
Στά ογδόντα δέν φελά
μόνο τά ψωμιά χαλά.
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ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Στα ενενήντα οί δικοί σον
20 βαριστοννε τή ζωή σου :

Θεέ μον, και πάρ' τον' άπό δώ
νά μή μας φτάστ) εκατό. (Χειρ., σ. 128-129)1
Έκ τών δημωδών παραδόσεων σημειωτέα ή περί τής Παναγίας τής μαχαι-
ρωμένης, εικό\ος έν τω ναφ τού αγίου 'Ανδρέου, φερούσης μαχαιριάν είς τό πρό-
σωπον, έξης φαίνεται ότι έρρευσεν αίμα (χειρ., σ. 7), αί περί στοιχειωμένων δέν-
δρων (χειρ., σ. 138) κ. ά.

Έκ τών εθίμων σημειούμεν τό τής κατασκευής τού άρμυροπιτταριού, δι' ου
αί νεανίδες μαντεύονται τόν μέλλοντα σύζυγόν των (χειρ., σ. 111 -112)' καί τό

ΕΙκ. 1. "Εκκλησία τοΰ αγίου Χαραλάμπους.

τού περισχοινισμού τής εκκλησίας τοϋ αγίου Χαραλάμπους (είκ. 1) έν καιρώ
έπιζωοτίας, δια κηρίων, έπικολλωμένων έπί τοΰ τοίχου καί τοϋ θόλου, τό έν
πλησίον τοϋ άλλου 3.

1 Ίδέ καί Βασ. Λαονρδα, Αί ήλικίαι τής ζωής τοΰ άνθρώπου κατά Σόλωνα καί
κατά τήν δημώδη νεοελληνικήν παράδοσιν, Ιΐρακτ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 21 (1946),
σ. 257 -263. Τό φσμα τοΰτο άπαντφ διαδεδομένον κυρίως είς τάς νήσους. Παραλλαγήν
αύτού έκ τής γειτονικής πρός τήν "Ιον Κιμώλου έδημοσίευσεν ό Γ. Κ. Σπυριδάκης (Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 15- 16 (1962- 63), σ. 313-314).

2 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί
γάμου, Λαογρ. Σύμμεικτα Γ', 1931, σ. 109 κ. έξ.

8 Περί περισχοινισμού έκκλησιών διά «νηματοκεριοΰ» ίδέ έν Λαογρ. Β' (1910-11),
σ. 483, Ζ' (1923), σ. 491. Βλ. καί Ε.Λ.Λ. 13/14 (1960/61), σ. 333, 17 (1964),
σ. 253 -54, άρ. 19.
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RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à Ios (Cyclades)
(19-27 septembre 1968)

par St. I m e 1 1 ο s

Pendant le peu de jours qu'a duré sa mission à Ios pour l'étude de
la civilisation populaire de cette île des Cyclades l'auteur a procédé à la
récolte d'un matériel folklorique très varié, qui constitue un manuscrit
de 188 pages de cahier grand format (in- 80), déposé aux archives du Cen-
tre de recherches du folklore hellénique. Il a également procédé à l'enre-
gistrement de 45 mélodies populaires sur bandes magnétiques.

Le manuscrit d' Imellos comprend 24 légendes, 120 textes de
chansons longues, 88 distiques, 10 incantations, 46 proverbes, 12 devinet-
tes et une grande variété d'informations concernant le culte populaire,
l'astrologie, la météorologie, la divination, la magie etc. Les chansons
longues constituent la plus grande partie de la collection. Ce sont des
chansons usitées jadis à la période du carnaval ou à diverses autres
occasions; il y en a parmi elles qui accompagnaient des danses populai-
res. Très peu de gens se souviennent aujourd'hui des paroles et des airs
de ces chansons, qui appartiennent à plusieurs catégories suivant leur
contenu: acritiques, ballades, satiriques, historiques, chansons d'amour, etc.

L'auteur donne dans son rapport le texte d'une chanson intéres-
sante : la chanson des âges de l'homme. Ensuite il cite la légende d'une
icône de la Vièrge qui porte un coup de couteau au visage, ainsi que
quelques légendes concernant des arbres hantés. Enfin il cite une cou-
tume divinatoire usitée par les jeunes filles afin de deviner leur futur
mari et une coutume pour les époques d'épizooties.

B'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΣΙΣΑΝΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(15 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968)

υπο αγγ. ν. δευτεραiov

'Από τάς Νοτιοδυτικός κλιτύς τοϋ όρους Σινιάτσικον τής έπαρχίας Βοΐου
τοϋ νομού Κοζάνης πηγάζει ό παραπόταμος τοϋ 'Αλιάκμονος Σισάνιος ή Σισάνης
(πρώην Μύριχος), όστις ρέει πρός νότον πλησίον τής Νεαπόλεως (Άνασελίτσης).


