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ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΣΕΡΙΦΟΝ
(2 - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967)

υπο Στεφ. Δ. Ημελλου

Μετά πρότασιν τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τού Κέντρου Έρεύνης τής
Έλληνικής Λαογραφίας καί άπόφασιν τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
(συνεδρ. 816/14-7-67), κοινοποιηθείσης μοι διά τοΰ υπ' άρ. 56427/26-7-67
έγγραφου, μετέβην εις τήν νήσον Σέριφον πρός διεξαγωγήν λαογραφικής έρεύνης
καί συλλογήν σχετικής ύλης. Ή άποστολή μου διήρκεσεν οκτώ ήμέρας, διό περιω-
ρίσθη μόνον εις τήν πρωτεύουσαν τής νήσου, ήτις καλείται, ώς συνηθίζεται περί
τών νήσων, Σέριφος ή Χώρα.

Τό χωρίον άριθμεί σήμερον περί τούς 1000 κατοίκους, οΐ πλείστοι τών
οποίων είναι μεταλλωρύχοι καί γεωργοί. Ώς γνωστόν, έν τή νήσω υπάρχουν
σημαντικά μεταλλεία σιδήρου, τά όποια έχουν παύσει μέν λειτουργούντα, προσωρι-
νώς ίσως, πρό τοΰ 1940 όμως άπησχόλουν πολλάς έκατοντάδας έργατών εντο-
πίων καί έξ άλλων νήσων τών Κυκλάδων προερχομένων.

Παρά τόν βραχύν χρόνον παραμονής μου έν τή νήσω έπέτυχον τήν συγκέν-
τρωσιν σημαντικής λαογραφικής ΰλης, ήτις, καταγραφείσα είς 127 σελίδας τετραδ.
σχήμ. 8ου μεγ., κατετέθη ώς χειρόγραφον εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνι-
κής Λαογραφίας (έφεξής συντομογραφικώς ΚΛ) ύπ' αϋξ. άρ. 3190.

Ή ύλη αύτη, άναφερομένη εις πολλάς έκφάνσεις τοΰ κατά παράδοσιν βίου
τοΰ λαοΰ, περιλαμβάνει εΐδικώτερον : Παραδόσεις 56, πολύστιχα ασματα 28,
δίστιχα 50, παροιμίας 19, έπφδάς 4, αινίγματα 4, παραμύθια 1, εύτραπέλους
διηγήσεις 2, λατρευτικά έθιμα ποικίλα, μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας,
μαντείαν, μετεωρολογίαν, ειδήσεις περί τοΰ γεωργικού βίου, έθιμα κατά τήν γέν-
νησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, πληροφορίας περί τοΰ ενδύματος καί άλλα.

20



306

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Έπί πλέον ηχογράφησα επί ταινιών μαγνητοφώνου 38 μελωδίας ασμάτων καί
λαϊκών χορών1.

Έκ τής συλλεχθ-είσης ταύτης ύλης 2 σημειωτέοι ιδιαιτέρως αί τοπικαί παρα-
δόσεις, αΐτινες παρουσιάζονται ενδιαφέρουσαι. Μία αύτών άναφέρεται εις τό
καλούμενον κάστρον τής Γριάς (είκ. 1 καί 2). Τούτο οφείλει τήν όνομασίαν του
είς τό γεγονός ότι γραία ύπέδειξεν εις τούς πολιορκοΰντας αύτό πειρατάς τόν τρό-

Είκ. 1. Τό κάστρον τής Γριάς.

Είκ. 2. Τό κάστρον τής Γριάς.

1 Άπό τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς τόν έφημέριον τής Σερίφου (πρω-
τευούσης) αίδ. Γαβριήλ Ραβιόλον, τόν κ. Γεώργιον Παπαδάκην, καί τήν δα Χρ Κοσκό-
ρου διά τήν ύπ' αύτών παρασχεθεΐσάν μοι βοήθειαν πρός έπιτυχίαν τής άποστολής μου.

2 Σημειωτέον ότι έν τω ΚΔ εύρηνται μόνον δύο χειρόγραφοι συλλογαί, καί αύται
ούχί σημαντικαί, περιέχουσαι ύλην έκ Σερίφου, ήτοι : Χειρ. άρ. 835 (Γεωργ. Ί. Σταυ-
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πον αλώσεως αυτού, συμβουλεύσασα αυτούς νά αποκόψουν τους σωλήνας, δι' ών
ύδρεύετο τό κάστρον, ινα εξαναγκασθούν εις παράδοσιν οί εντός αυτού εγκεκλει-
σμένοι, όπερ καί έγένετο. Πρός τήν παράδοσιν ταύτην συνάπτονται άναποσπά-
στως οί αρχικοί μόνον στίχοι δημώδους ασματος, όπερ αποτελεί παραλλαγήν τοϋ
ασματος τοϋ κάστρου τής Ώριας (χειρ., σ. 7 καί 35)'.

Είκ. 3. Ή σπηλιά τοϋ Κύκλωπα.

Πρός τους Κύκλωπας καί τόν Πολύφημον συνδέεται σπήλαιον τής νήσου
καλούμενον κοινώς «σπηλιά τοϋ Κύκλωπα» (εικ. 3). 'Αναφέρεται ότι έν τω σπη-
λαίω τούτω έλαβε χώραν τό γνωστόν έκ τής μυθολογίας έπεισόδιον τοΰ Όδυσ-

ρακάκη, Λεξιλόγιον Σερίφου καί "Ίου, 1887, σχ. 4ον, σ. 3) καί χειρ. άρ. 1148 (συλλ.
Μαρίας Λιουδάκη, 1938, σ. 194" τό πλείστον ύλικόν τούτου έξ άλλων τόπων). Πρβλ.
καί χειρ. ΚΑ ύπ' άρ. 960 (άνήκει εις τό Κέντρον Συντάξεως τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού
τής 'Ελληνικής Γλώσσης τής "Ακαδημίας 'Αθηνών), έξ οΰ έχει άντιγραφή ή έν αύτφ
λαογραφική ύλη έκ Σερίφου. Λαογραφικήν ΰλην ευρίσκει τις καί εις τά βιβλία : α) Τρύ-
φωνος Ε. Εύαγγελίδου, Ή Νήσος Σέριφος καί αί περί αυτήν νησίδες, έν "Ερμουπόλει
1909 β) Φωκίωνος Γαλανού, Σέριφος, μέρος Α', 'Αθήναι 1962, ιδία έν σ. 185- 202.

1 Περί τής παραδόσεως ίδέ εις Στεφ. Δ. Ήμέλλου, Ή περί πειρατών
λαϊκή παράδοσις, έν 'Αθήναις 1968, σ. 42 κ. έξ., ενθα καί βιβλιογραφία. Πρβλ. αυτόθι
καί σ. 32-33Ç" καί γενικώτερον περί τής δράσεως τής γραίας σ. 29 κ. έξ. "Εκ τής παρα-
τιθεμένης βιβλιογραφίας ίδέ κυρίως τήν πρόσφατον μελέτην τοΰ Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη,
Ή γραία ώς προδότις εις δημώδεις νεοελληνικάς παραδόσεις, 'Επετ. Λαογρ. Άρχε'ου,
τόμ. 17 (1964), σ. 3 - 7 ( - Die alte Frau als Verräterin in einigen neugriechischen
Volkssagen, Λαογρ., τόμ. 22 (1965), σ. 527 - 530).
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σέως καί τού Πολυφήμου (χειρ., σελ. 10,34-35). Το σπήλαιον όμως τούτο άνεκα-
λύφθη μόλις τφ 1893 κατά τάς εις τήν περιοχήν ταύτην εκσκαφάς προς εξόρυ-
ξιν σιδηρομεταλλεύματοςΠροφανώς ήμιλόγιός τις γνωρίζων τόν μύθο ν εκ τής
διδασκαλίας εν τώ σχολείορ ή άλλως προσήρμοσεν αύτόν ενταύθα, ε'ις τούτο
δ' ύπεβοήθησαν ίσως ή θέσις τοΰ σπηλαίου υπέρ τήν θάλασσαν, ή ΰπαρξις

Είκ. 4. Ό Ψαρός πύργος.

υπεράνω αυτού εν ερειπίοις νΰν κατακειμένου ορθογωνίου πύργου εκ μεγάλων
λαξευτών λίθων εκτισμένου, τού καλουμένου «Ψαρού πύργου» 2 (είκ. 4) κ. ά.

Έκ τών λοιπών παραδόσεων άξιοσημείωτοι είναι αι περί παλαιοτέρας συνή-
θειας τού φονεύειν τούς γέροντας (χειρ., σ. 7), περί Νεράιδων (χειρ., σ. 15),
περί τών θαυμάτων τής αυτόθι ύπαρχούσης περίφημου μονής τού Ταξιάρχου
Μιχαήλ (χειρ., σ. 37, 65 - 68)3, περί αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έξ αιτίας
καταφρονήσεως ύπό τοϋ Κωνσταντίνου τού προσφερομένου εις αυτόν ύπό τής
Παναγίας ξυλίνου σπαθιού (χειρ., σ. 38)4 κ. ά.

Έκ τών λατρευτικών συνηθειών μνημονεύομεν έθιμον, κατά τό όποιον αί
δαπάναι διά τήν πανήγυριν αγίου τινός, οίον τού αγίου Γεωργίου, τής αγίας Αίκα-

1 Ίδέ Φωκίωνος Γαλανού, ενθ' άν., σ. 28- 29.

2 Πρβλ. καί ενθ1 άν., σ. 61.

3 Πρβλ. καί τήν μελέτην Περ. Γ. Ζερλέντου, Ίστορικαί ερευναι περί τάς εκκλη-
σίας τών νήσων τής ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. 1, έν Έρμουπόλει 1913.

4 Ίδέ περί τών σχετικών παραδόσεων έν έκτάσει είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. 17 (1964), σ. 194- 196.
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τερίνης, τοΰ αγίου Κωνσταντίνου, τοΰ άγίου Χαραλάμπους κ. ά., ήτοι τά άπαιτού-
μενα χρήματα πρός παρασκευήν γευμάτων ε'ις τούς προσκυνητάς κατέβαλλον άπό
κοινού τινές τών κατοίκων τής νήσου διάφοροι συνήθως δι' έκάστην πανήγυριν,
οΐτινες έξ αύτοϋ τοΰ λόγου έκαλοΰντο «άδελφοί» (χειρ., σ. 22-23), τό έθιμον
άροτριάσεως κατά τάς άπόκρεως ύπό μετημφιεσμένων (χειρ. σ. 28-29), έθιμά
τινα τοΰ Κλήδονα (χειρ., σ. 25) καί τό κατά τό Πάσχα κάψιμον τοϋ 'Ιούδα
(χειρ., σ. 27).

Θά ήτο εύκταιον, αν άνελαμβάνετο προσπάθεια ύπό τίνος ήσκημένου συλ-
λογέως συστηματικής συγκεντρώσεως τοΰ λαογραφικού θησαυρού ολοκλήρου τής
νήσου, ϊνα ούτως έχωμεν έπαρκή οπωσδήποτε εικόνα τοΰ λαϊκού πολιτισμού αύτής.

RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à l'île de Sériphos
(2-9 octobre ig67)

par St. I m e 1 1 ο s

L'auteur pendant les huit jours de sa mission à Sériphos, une île des
Cyclades, en octobre 1967, a recueilli un matériel folklorique très varié,
qui constitue un manuscrit de 127 pages de cahier déposé au Cen-
tre de recherches du folklore hellénique (No 3190). Il a aussi procédé à
l'enregistrement de 38 mélodies populaires sur bandes de magnétophone.

Le manuscrit d'Imellos comprend 56 légendes, 28 longues chan-
sons, 50 distiques, 19 proverbes, 4 incantations, la description de cou-
tumes du culte populaire et de la vie sociale, ainsi que certaines super-
stitions et croyances magiques. La partie la plus importante du manus-
crit est celle qui comprend les légendes locales dont la plus intéressante
est la légende du château de la vieille femme, à laquelle se rattachent
inséparablement les premiers vers d'une variante de la chanson du
«Château - fort d' Orià».

Une caverne de l'île, communément appelée «La caverne du Cyclope»
rappelle le fameux épisode de l'Odyssée. Suivant une tradition locale crée
par un lettré l'épisode d'Ulysse et de Polyphème a eu lieu dans
cette caverne de Sériphos. Une autre légende de Sériphos notée par
Imellos nous parle de la coutume selon laquelle les jeunes gens de
l'île tuaient les personnes âgées.
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Des coutumes du culte populaire l'auteur mentionne celle qui veut
que les frais de la fête d'un Saint, c.à d. l'argent dépensé pour les repas
servis aux pèlerins, soient payés par certains habitants de l'île appelés
«frères», le labourage se fait par des travestis pendant la période du
carnaval etc.

B'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967)

υπο αννησ i. παπαμ1χαηλ

Ή έρευνα ε'ις τήν έπαρχίαν Τρικάλων 1 ένεκα τής βραχείας χρονικής διαρ-
κείας αύτής (16 Σεπτεμβρίου - 3 'Οκτωβρίου) περιωρίσθη είς τήν κωμόπολιν
Πύλη καί τά χωρία "Αγιος Προκόπιος καί Καλόγηροι. Ή συλλεχθεισα δέ διά
καταγραφής λαογραφική ύλη καί περιληφθείσα είς τετράδιον (σελ. 468, σχ. 8
μεγάλ.) κατετέθη ε'ις τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άριθ. 3212.

Είς τήν ύλην ταύτην περιέχονται :

α) 'Εκ τοΰ πνευματικού βίου : ασματα 181, νανουρίσματα 2, παραδόσεις
156, έπωδαί 4, παραμύθια 3, παροιμίαι 2, παιδιαί 6, αινίγματα 35, ειδήσεις περί
μετεωρολογίας, άστρολογίας, μαντικής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών,
λαϊκής λατρείας καί δημώδους 'ιατρικής.

β) 'Εκ τοΰ κοινωνικού βίου πληροφορίαι άναφερόμεναι εις τό λαϊκόν
δίκαιον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν τελευτήν κ. ά.

γ) Έκ τοΰ φυσικού (ύλικοΰ) βίου ειδήσεις περί τής λαϊκής κατοικίας, έπί-
πλων και σκευών, μελισσοκομίας, ποιμενικού καί γεωργικού βίου κ.λ.π.

Φωτογραφίαι παρατίθενται σχετικαί πρός τήν συγκομισθεΐσαν ύλην. Πρός
τούτοις έπραγματοποιήθη έτι καί ήχογράφησις 133 μελωδιών ασμάτων καί μου-
σικής λαϊκών χορών (βλ. ε'ις τό βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης άρ. 15112-15244).

Έκ τών καταγραφεισών παραδόσεων άναφέρεται ή άκόλουθος έκ Πύλης.

Μια βολά ό πατήρ Κοσμάς πέρασε όλον τού Ξηρόμερον κ έφτασε στόν
Κραβασαρά, ήθιλι νά πηγαίν' στήν Πάτρα κ' ήθελε νά άνταμωθή μι τις μαθητές τ'
άλλά δέν μπόρ'γι νά πηγαίν' γιατί ήτανι θάλασσα κ' ερριξι άπάν' στήν θάλασσα

1 Συμφώνως πρός τήν ύπ' αριθμ. 56427/1967 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.


