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Δ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 26ης Αυγούστου έως τής 141? Σεπτεμ-
βρίου 1968 έπραγματοποιή9·η ύπ' εμού λαογραφική αποστολή εις τόν νομόν
Ρεθύμνης Κρήτης, κυρίως πρός μελέτην καί κινηματογράφησιν τού τρόπου εργα-
σίας τών αγγειοπλαστών εις τό χωρίον Μαργαρίτες τής έπαρχίας Μυλοποτάμου,
πρός δέ καί δι' ήχογραφήσεως καί κινηματογραφήσεως συλλογήν λαογραφικού
υλικού καί έξ ετέρων περιοχών τού νομού. Ούτως ειργάσθην πλήν τών Μαργα-
ριτών καί εις τά χωρία Μιξόρρουμα καί Σπήλι τής έπαρχίας 'Αγίου Βασιλείου,
ώς καί ε'ις τήν πρωτεύουσαν τού νομού, τό Ρέθυμνον.

Κατά τήν άποστολήν μου ταύτην έκινηματογράφησα 4 λαογραφικά θέματα,
περί ών κατωτέρω, ηχογράφησα 77 ασματα καί χορούς καί κατέγραψα εις Μαργα-
ρίτες σύμμεικτον ύλην περί τού αύτόδ-ι λαϊκού πολιτισμού, ήτοι : παραδόσεις,
ασματα, έπο.)δάς (γηθειές), δίστιχα, τοπωνύμια, παροιμίας, ώς καί ειδήσεις περί
γεωργικού, ποιμενικού καί κυνηγετικού βίου, λαϊκής λατρείας, ένδύματος, οικίας
καί ιδί(? περί αγγειοπλαστικής.

Τό χφ., έκ σελ. 402, κατεχωρίσθη εις τό ε'ιδικόν βιβλίον μέ αριθμ. εισα-
γωγής 3359, αί ηχογραφήσεις υπό τούς αριθμ. 15557 - 15634, τά δέ κινηματο-
γραφη&έντα θέματα κατεγράφησαν εις τό βιβλ. ε'ισαγ. κινημ. ταινιών ύπ' αύξ.
αριθμ. 60-62.

Α'. Οί Μαργαρίτες 1 ευρίσκονται παρά τούς πρόποδας τοΰ όρους "Ιδη

1 Κατά τινα παράδοσιν τό χωρίον ώνομάσΰη ούτως έκ τοΰ ονόματος τής Μαργα-
ρίτας, βασιλίσσης τής έγγύς κειμένης άρχαίας ΕλευΟέρνας, ή οποία άπό ϋαυμασμόν
πρός τό τοπίον, ενθα νΰν οί Μαργαρίτες, διέθεσε τά κοσμήματά της διά τήν ϊδρυσιν
συνοικισμού είς αυτό. Πιθανώς τό χωρίον οφείλει τό δνομά του εις τό πλήθος τών ομω-
νύμων άν&έων, τά όποια φύονται έν άφΟονία είς τήν περιοχήν. (Βλ. Δέση. 1Ιο0ον?.άκη,
Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Κρητ. 'Εστία, χρ. Α' (1949), τεΰχ. 8, σ. 7. Πρβλ. καί Έμμ.
Λαμπρινάκη, Γεωγραφία τής Κρήτης. Ρέϋυμνα 1890, σ. 95).

Παλαιότερον οί Μαργαρίτες άπετέλοΐ'ν εδραν ομωνύμου δήμου, αί δ' οίκίαι τής
τότε κώμης άνήρχοντο είς 600. (Βλ. Έμμ. Λαμπρινάκη, ενθ' άν., σ. 96). Σήμερον οί
κάτοικοι τών Μαργαριτών άνέρχονται είς 604 (άπογρ. 1961), τό δέ χωρίον άποτελεί κοι-
νότητα.
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(Ψηλορείτη), εις τό μέσον τοϋ μεγάλου λεκανοπεδίου τοϋ Μυλοποτάμου, έχουν δέ
πλουσίαν ίστορικήν παράδοσιν'.

Μέχρι πρό τίνος τό χωρίον άπετέλει έν τών μεγαλυτέρων κέντρων άγγειο-
πλαστικής έν Κρήτη2. Μία εκτεταμένη περιοχή, το Πάνω Λιβάδι, νοτίως τοϋ
χωρίου περί τά 500 μ. εξ αύτοϋ, ήτο πλήρης άπό τσικαλαργειά, ήτοι έργαστήρια
άγγειοπλαστικής, πολλά τών όποιων σώζονται έτι.

Ή άσκησις τής βιοτεχνίας ταύτης εις χρόνους παλαιοτέρους άπετέλει τήν
κυρίαν βιοποριστικήν άσχολίαν διά τούς περισσοτέρους τών κατοίκων, οί όποιοι
κατεσκεύαζον εκ πηλού παντός είδους άντικείμενα καί δοχεία διά τάς άνάγκας
τής χωρικής οικογενείας.

Ή βιοτεχνία όμως αύτη σήμερον εύρίσκεται καί εις Μαργαρίτες, ώς καί έν
τή λοιπή Κρήτη, εις διαρκή ύποχώρησιν, άποτελοϋσα έπικουρικόν πλέον έπάγγελμα.

Χαρακτηριστικώς άναφέρομεν, ότι κατά τό 1968 έλειτούργησαν ένταϋθα περί
τά δέκα έργαστήρια, έξ ών συστηματικώς τά πέντε, κυρίως πρός κατασκευήν
σταμνιών.

Οί λόγοι τής παρακμής τής παναρχαίας τέχνης τής άγγειοπλαστικής πρέπει
νά άναζητηθ·οΰν καί εις τό έπίπονον τής έργασίας, κυρίως όμως εις τά σύγχρονα
μέσα ύδρευσεως καί άρδεύσεως καί τήν κατασκευήν δοχείων οικιακής χρήσεως διά
τής χρησιμοποιήσεως άλλων πρώτων ύλών, κυρίως τοϋ νάυλον.

Διά τούτο, πρός τόν σκοπόν διασώσεως τοΰ παραδοσιακού τρόπου έργασίας
τών άγγειοπλαστών τού χωρίου, έκινηματογράφησα καί έφωτογράφησα πάσας τάς

1 Ότε τό 1333 επεβλήθησαν νέαι φορολογίαι ύπό τών 'Ενετών καί οί Κρήτες έξη-
γέρθησαν κατ' αύτών, ή κώμη τών Μαργαριτών πρώτη ήρνήΟη μετ' αντιστάσεως νά κατα-
βάλη τούς νέους φόρους, προσέτι δέ υπαρχηγός τής έπαναστάσεως έξελέγη ό έκ Μαργα-
ριτών καταγόμενος Νικόλαος Πρικοσυρίδης ή Προκοσύρρης. Διά τούτο μετά τήν^νίκην των
οί 'Ενετοί έλαφυραγώγησαν καί έπυρπόλησαν τήν κώμην, κατέσφαξαν δέ καί τούς κατοί-
κους αύτής. (Βλ. Π. Κριάρη, 'Ιστορία τής Κρήτης. Τόμ. Λ', έν 'Αθήναις 1930, σ. 213-
215). 'Επίσης είς Μαργαρίτες μετεκινήΟη τό 1829 ή έδρα τού Κρητικού Συμβουλίου.
(Βλ. '/. Δ. Μουρέλλου, 'Ιστορία τής Κρήτης, "Ηράκλειον 19502, σ. 782). Τό χωρίον
είναι πρός τούτοις γενέτειρα τού ήρωος τοΰ 'Αρκαδίου ηγουμένου Γαβριήλ (Τ. Βενέρη,
Τό 'Αρκάδι διά τών αιώνων, 'Αθήναι 1938, σ. 146 κ. έξ.), τοΰ οποίου προτομή έχει
στηθή εις τήν κεντρικήν πλατείαν τών Μαργαριτών, σώζεται δ' εισέτι καί ή πατρική
οικία αύτοΰ ένταΰθα.

2 Έκ τής βιβλιογραφίας περί τής άγγειοπλαστικής τής νήσου σημειούμεν ένταΰθα
τό έργον: R. Hampe-Α. Winter, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien
und Zypern. Mainz 1962 (σ. 1-46 κ. ά., πίν. 1-17). Βιβλιογρ. άνάλυσιν αύτοΰ βλ. ύπό
Γ. Ά. Μέγα είς Λαογρ. Κ' (1962), σ. 621 - 625.
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φάσεις τής κατασκευής τών σταμνιών, ε<ρωτογράφησα δέ τάς τής κατασκευής
τών πίθων. Κινηματογράφησιν κατασκευής πίθων έπραγματοποίησα παλαιότερον,
κατ' Αύγουστον 1965, είς έργαστήριον πιθαράδων εκ Θραψανοΰ Ηρακλείου,
παρά τήν Γεωργικήν Σχολήν 'Ασωμάτων 'Αμαρίου Ρεθύμνης1.

Είκ. 1. Τό τροχί. (Κατασκευή πιθαριοΰ). Είκ. 2. Ό τροχός. (Κατασκευή σταμνιοϋ).

Ίδιαιτέραν φροντίδα κατέβαλον διά τήν καταγραφήν πάσης εΐς τήν άγγειο-
πλαστικήν άναφερομένης πληροφορίας, ιδία δέ τής σχετικής ορολογίας.

Οί Μαργαριτσανοί μαστόροι έχουν εργαστήρια μόνιμα, έν αντιθέσει πρός
τούς έκ Θραψανοΰ ομοτέχνους των οί οποίοι περιέρχονται καθ' ομίλους τήν νήσον
κατά τήν κεραμευτικήν περίοδον 2.

Βασικόν όργανον κατασκευής τών σταμνιών, τών πίθων καί τών λοιπών
πήλινων δοχείων άποτελεί καί ένταΰθα ό έκ παραδόσεως κεραμικός τροχός, ό
όποιος διακρίνεται εις δύο είδη : α) τό τροχί (εΐκ. 1), διά τήν κατασκευήν τών
πιθαριών καί άλλων μεγάλων δοχείων, καί β) τόν τροχον (εϊκ. 2), διά τάς στάμνας
και έ'τερα μικρότερα δοχεία.

1 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Τά πιθάρια τής Κρήτης. Ή τεχνική τής κατασκευής
των. 'Ηώς, άρ. 110 (1969), σ 5-12.
» Βλ. ενθ" άν., σ. 7.
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Ώς πρώτη ύλη χρησιμοποιείται τό τσικαλόχωμα, άργιλλώδης γη, ή οποία
έξορύσσεται άπό τό πηλιωρνκι1 καί άναμειγνύεται μέ λεπίδα, άντιπλαστικόν χώμα,
διά νά επιτυγχάνεται ή πλαστικότης τού πηλοΰ, ή άποξήρανσις τών άγγείων άνευ
στρεβλώσεως καί ή άνθεκτικότης αυτών ε'ις τήν όπτησιν.

Είκ. 3. Καλαθοπλεκτική. (Μιξόρρουμα). Είκ. 4. Άσκομαντούρα. (Μαργαρίτες).

Ή κατασκευή εκάστη άγγείου έκτελείται τμηματικώς, ίνα, κατά τό χρονικόν
διάστημα άπό της κατασκευής εκάστου τμήματος μέχρι τοϋ νέου, αποξηραίνεται
τό παλαιόν, ώστε νά δύνανται νά φορτισθοϋν τά τοιχώματά του διά νέας ποσό-
τητος πηλού πρός κατασκευήν τοϋ επομένου.

Β'. Εις Μιξόρρονμα εκινηματογράφησα καί έφωτογράφησα τόν τρόπον
κατασκευής τών καλαθιών (είκ. 3), κατέγραψα δέ καί σχετικάς πληροφορίας παρ'
ειδικού καλαθοπλέκτου.

Ή καλαθοπλεκτική άσκεΐται ενταύθα έκ παραδόσεως καί άποτελεΐ ε'ισέτι
κυρίαν βιοποριστικήν άπασχόλησιν διά πολλούς τών κατοίκων.

Γ'. Είς Ρέθυμνον εκινηματογραφήθησαν οί χοροί: Σούστα ρεθεμνιώτικη καί

1 "Εκ τοϋ μσν. πηλωρνγιον. (Βλ. Κ. I. 'Αμάντου, Γλωσσικά μελετήματα. Έν 'Αθή-
ναις 1964, σ. 232, 374. Γ. Παγκάλον, Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης, τόμ. Γ,
έν 'Αθήναις 1961, α. 282, έν λ.).
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Πεντοζάλης, έκτελεσθέντες πρός τούτο ύπό τής χορευτικής ομάδος τοΰ τοπικού
παραρτήματος τοΰ Λυκείου τών Ελληνίδων.

Δ'. Τά ήχογραφηθέντα άσματα είναι κυρίως δίστιχα (μαντινάδες), έρωτικά
ή σκωπτικά, τά δέ πολύστιχα ιστορικά ή περιεχομένου λατρευτικού καί θρησκευ-
τικού, ώς λ. χ. κάλαντα, τό τραγούδι τοΰ Άγίου Γεωργίου, τό μοιρολόγι τής
Παναγίας κλπ.

Μουσικά όργανα έν χρήσει εις τήν έρευνηθεΐσαν περιοχήν είναι ή λύρα,
ένίοτε μέ γερακοκούδουνα ', το λαγούτο, ή άσκομαντούρα (άσκαυλος1, είκ. 4,
Μαργαρίτες) καί διάφοροι αύλοί (μπαντούρα κ. ά.) έκ καλάμου κατασκευαζόμενοι.

Ε'. 'Εκ τής εις Μαργαρίτες καταγραφείσης ύλης άναφέρομεν ότι : περί
τού Διγενή κυκλεΐται ένταύθα ή παράδοσις ότι ((στο Λιβάδι, στη ρεμαθιά Λαγ-
γόςs, στη δυτική μπάντα (μέρος) είναι μιά τρύπα στό δέτη (κρημνόν) και είναι
μέσα μιά πέτρα μεγάλη σά μύλος καί λένε πώς είναι ή ά μ ά δ α1 τοϋ
Δ ι γ ε ν ή. Τήνε πετούσε άπό τήν άπό πέρα μπάντα κ' έμπαινε στήν τρύπα
μέσα. Λένε πώς ή άμάδα ήκαμε τήν τρύπα. Λέγεται άκόμα πώς έπάθειενε άπό
τή μιά μπάντα τσή ρεμαθιάς μέχρι τήν άλλη κ' ήσκυβε κ' ήπινε νερό άπό τόν
ποταμό, τοϋ Λάγγου τόν ποταμό». (Χφ., σ. 5).

Διά τάς περί τού Διγενή παραδόσεις σημειοϋμεν ότι αύται άπαντοΰν πολλα-
χού τής Κρήτης, τινές δέ τούτων έχουν δημοσιευθή ύπό Ίω. Κονδυλάκη5 καί

1 ήτοι μικρούς έκ χαλκού κωδωνίσκους, οί όποιοι έξαρτώνται έκ τού οπισθίου
μέρους τοΰ δοξαριού τής λύρας. (Βλ. Τ1. Κουρμούλη, Κρητικά ανάλεκτα. Έπετ. Έτ. Κρητ.
Σπ. Α', 1938, σ. 207).

2 Βλ. Σπ. Δ. Περιστέρη, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) είς τήν νησιωτικήν Ελλάδα.
Έπετ. Λαογρ. "Αρχ. τ. 13/14 (1960/61), σ. 52 κ. έξ.

3 Τόπων., νοτίως τοΰ χωρίου, περί τά 600 μ. έξ αύτού. Αί λ. ρεμαθιά καί λαγγος
ταυτόσημοι.

4 Ή λ. δηλοϊ μικράν, λιθίνην, στρογγύλην καί όμαλήν πλάκα. Κατά πληϋυντικόν
(οί άμάδες) σημαίνει όμώνυμον παιδιάν καΰ' ήν δύο ή περισσότεροι έκ τών μετεχόντων
είς αύτήν ρίπτουν άπό τοΰ αύτοΰ σημείου τσ άμάδες των κατά λιθίνου στόχου, έπί τοΰ
οποίου θέτουν νομίσματα, τά όποια προσπαθοΰν νά καταρρίψουν, χωρίς όμως νά δια-
σκορπίσουν αύτά, έκαστος δέ λαμβάνει έκ τούτων όσα εύρίσκονται πλησιέστερον πρός τήν
άμάδαν αύτοΰ παρά είς τόν στόχον. (Βλ. λ. έν Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. Άκαδ. 'Αθηνών,
τ. Α', σ. 493).

5 Βλ. Ίω. Κονδυλάκη, Νεοελληνική τής Κρήτης Μυθολογία. Δ.I.E.Ε.Ε. Α' (1883),
σ. 275- 76 (=Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Λ', 1904, άρ. 120-121, σ. 63 -64).
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Π. Βλαστού1. Ό Ν. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις, Β', σ. 751) παρατηρεί σχετικώς
ότι «αί παραδόσεις περί τού ήρωος τής μεσαιωνικής έποποιίας ημών, τοΰ Διγενή,
καθ' όσον άπεμακρύνοντο τής κοιτίδος αύτών προσελάμβανον χαρακτήρα φαντα-
στικώτερον καί θαυμασιώτερον. Ό γενναίος Άκριτης έν Κρήτη προσλαμβάνει τάς
διαστάσεις Τιτάνος, σχεδόν ούδέν διατηροΰντος πλέον τό άνθρώπινον».

Διά τήν γένεσιν τής αγγειοπλαστικής λέγεται ένταΰθα ότι ((μιά φορά ήτανε
κάποιος σ' ενα χωράφι κ 'ίδρωσε κ' έσταξε ό ίδρως του στο χώμα κ' έκαμε
λάσπη. Τήν έτριψε μέ τά δάχτνλά ντου. Άπής (άφοΰ) εϊδενε πώς ήτανε μαλακιά,
εϊπενε (έσκέφθη) πώς κάποια δουλειά θά κάνη τοϋτονά τό χώμα και άπό 'κειά
έξεκίνησεν ή τέχνη καί κάνουνε τά χρειασίδια» *. (Χφ., σ. 10).

Δια τόν άζώγυρο 1 (άρχ. άνάγυρος ή δύσοσμος) πιστεύεται ότι, ((άμα 'τανε
νά κρεμάσουνε τό Χριστό, δέ βρέθηκε κανένα δέντρο νά δώση ξύλο γιά τό Σταυρό,
παρά μόνον ό άζώγυρος \ γι' αυτό 'ναι αφορεσμένο ξύλο» (χφ., σ. 87), έκ τούτου
δ' ερμηνεύεται ή δυσοσμία τοΰ φυτού, ή οποία άλλαχοΰ τής Κρήτης αποδίδεται
εις άπαγχονισμόν έξ αυτού τοΰ 'Ιούδα μετά τήν προδοσίαν τοΰ Κυρίου 5.

Τήν Μ. Παρασκευήν τοποθετούν εις τήν όροφήν τών οικιών κλάδους
δάφνης6, τό δέ Μ. Σάββατον, μετά τήν τελετήν τής Αναστάσεως, καίονν τόν
'Ιουδαίο. Τό έθιμον τούτο, τελούμενον κυρίως κατά τήν νύκτα τής Αναστάσεως,
άπαντα, ώς γνωστόν, πολλαχοϋ τοΰ ελληνικού χώρου7.

Τήν παραμονήν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου, 23 'Ιουνίου, «κάνουνε τόν κλή-
δονα. Μετά, άμα τελείωση, βάζουνε οί κοπελλιές καί οί ντελικανήδες (οί νέοι),
όσοι τύχουνε έκειά, νερό στο στόμα ντως καί πορίζουνε όξω (εξέρχονται) και οποίο
όνομα άκούσουνε πρώτα τέθοιο θά πάρουν», τελούνται δέ καί καθρεπτομαντεΐαι.

1 Βλ. Π. Βλαστού, Ό Διγενής, αρχαίος γίγας καί μέγας ήρως τής Κρήτης. Κρητι-

κός Λαός Α' (1909), σ. 12-16 [=Κρητ. 'Εστία, χρ. Β' (1951), τεΰχ. 20, σ. 9-13].

3 Ή λ. δηλοΐ τά πήλινα γενικώς αγγεία.

3 Βλ. Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή είς τήν δημώδη όρολογίαν τών φυτών. 'Αθή-
ναι 1969, σ. 29, έν λ. άζόγερας. Περί τής γραφής βλ. Ίστορ. Λεξ., ενθ' άν., σ. 295.

4 Πρβλ. Στ. Κνριακίδου, Ή λοιδοριά. Λαϊκή παράδοσις περί τοΰ ξύλου τού Σταυ-
ρού. Λαογρ. 7 (1923), σ. 265 -274.

5 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό Ιούδας είς τήν δημώδη παράδοσιν τής Κρήτης.
Κρητ. 'Εστία, χρ. 19 (1968), τεΰχ. 187, σ. 460 -61.

6 Τό εθος ενθυμίζει όμοιον άρχαΐον. (Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άποστολή
εις Κύπρον. Ε.Λ.Α. 13/14 (1960/61), σ. 328, ενθα καί ή σχετική βιβλιογραφία).

7 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ό Ιούδας είς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ. Ε.Λ.Α. ετ. 3/4
(1941/42), σ. 27 -28 (= Λαογρ. ΚΕ', 1967, σ. 139).
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Τήν εσπέραν τής ιδίας ημέρας αι νεανίδες τοποθετούν «μαύρη ταή και άσπρη
ταή κάτω ατό μαξελάρι και λένε τρεις φορές :

Με τ αι - Γιαννιού τή χάρι,
σπέρνω άσπρη ταή και μαύρη
και τόν άντρα πού θά πάρω
νά τόν ονειρευτώ όμάδι»,

πιστεύουν δέ ότι θά ΐδουν έν ονείρω τόν μέλλοντα σύζυγον1. (Χφ., σ. 146-148).

Είκ. 5. Εικονοστάσι (επί τοΰ τοίχου) είς δισταύρι. (Μαργαρίτες).

Πυραί άνάπτονται, πλήν τοϋ Μ. Σαββάτου (κάψιμον τοΰ Ιούδα), καί είς
τ' ανγικάδηλ. κατά τούς όρθρους τής Μ. Εβδομάδος, έπίσης δέ και κατά τήν
παραμονήν τοΰ Άγ. 'Ιωάννου (23 Ιουνίου) ότε καίουνε τσοί Μάηδες, ήτοι τά
κατά τήν πρωΐαν τής πρώτης Μαΐου συλλεγέντα άνθη, τά όποΐα έχουν αναρτήσει
εξωτερικώς υπεράνω τής εξώθυρας τής οικίας. (Χφ., σ. 56-57, 148).

Ή περί υπάρξεως δαιμονικών όντων πίστις φαίνεται εκ ποικίλων παραδό-
σεων καί δεισιδαιμόνων ενεργειών. Ούτω, τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων
((βάζουνε στή παρασθιά (εστίαν) ενα κόσκινο ανάποδα, νά μετρούνε τσοί τρύπες
οί Καλικάντζαροι νά μή μαγαρίζουνε το σπίτι». (Χφ., σ. 151).

1 Βλ. Γ. Ν· Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γά-
μου. Λαογρ. Γ' (1911), σ. 3-45. (= Τοϋ αύτοϋ, Λαογρ. σύμμεικτα, Γ', σ. 105-144).

» Βλ. λ. έν Ίστορ. Λεξ., ενθ'άν., τόμ. Γ', σ. 287.
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Συνήθεις τόποι συγκεντρώσεως τών δαιμονικών όντων θεωρούνται τά
δισταύρια (σταυροδρόμια), διό και Ιδρύονται εις aUrà εικονοστάσια πρός προστα-
σίαν 1 (είκ. 5). ((Παλαιά μαθαίνανε λύρα στά δισταύρια, στα δρη, νά μήν ακούεται
πετεινός. Κάνανε ενα κύκλο με μανρομάνικο μαχαίρι καί κάνανε κ' ενα σταυρό καί
μετά καθίζανε μέσα. "Εκανε ό λυράρης πώς δέν έκάτεχε νά παίζη ... "Ηθελα νά
πάη — Παναγία μου βλέπε ! — τό κακό πράμα κ' έκανε έτσέ 8 χωρίς νά πορίζη
άπό τό κύκλο καί τήν έδιδε στο κακό πράμα κ' έπαιζε αυτό καί μετά τήν έδινε
πίσω στο λυράρη κ' έπαιζε καί ό λυράρης μιά λύρα άπού 'παίρνε τ' άνθρώπου τό
νού ύστερώτερα» (Χφ., σ. 100).

"Οταν τά παιδιά άσθενήσουν τά πηγαίνουν «στήν 'Αγία Παρασκευή στο
Λαγγό· έχει ένα παραθύρι μικρό, βορεινό. 'Εκεί τά πάνε δυό Μαρίες, μιά άπό
μέσα καί μιά άπ' όξω, καί δίδει ή μιά τσ' άλλης τό παιδί τρεις φορές καί γίνεται
καλά»'. (Χφ., σ. 102).

Ε'ις περίπτωσιν βασκανίας παιδιού «γύριζε μιά Μαρία σέ τρία δισταύρια
κ' έπαιρνε ένα ξυλαράκι, δ,τι 'πιάνε άμα 'θελα σκύχρη, καί μετά τό βάζανε στο
καψί5, σέ φωθιά, καί τσουκνίζανε (εθυμίαζον) τό παιδί»*. (Αυτόθι).

'Οσάκις έπεκράτει άνομβρία ετελούντο λιτανεΐαι, οτε δέ κακόν τι, ιδία λοι-
μική νόσος, ήπείλει τό χωρίον, περιεσχοινίζοντο at έκκλησίαι. (Χφ., σ. 96 κ. εξ.).
Τό έθος τούτο, τό όποιον ένθυμίζει, ώς γνωστόν, όμοιον άρχαΐον7, άπαντςί πολ-
λαχοΰ τής Κρήτης 8.

Έν τέλει άναφέρομεν, ότι πρό της ένάρξεως τής σποράς, κατ' Όκτώβριον,
έκαστος γεωργός τοποθετεί εντός πινακίου άπ' όλα τά σπορίσιμα, τά όποια εύχο-

1 Βλ. και Π. Βλαστόν év Κρητ. Έστίςι, ενθ" άν., σ. 10, σημ. 1.

' "Η αφηγήτρια είς τό σημεϊον τοΰτο μιμείται τήν ΰποθετικήν κίνησιν τοΰ λυράρη.

» Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 702, σ. 412-414.

1 Περί τής "Αγίας Παρασκευής ώς προστάτιδος κατά ασθενειών βλ. Δ. Β. Οίκο-
νομίδου, Ή 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον τοϋ έλληνικοΰ καί τοΰ ρουμάνικου λαοΰ,
Ε.Λ.Α. 9/10 (1955/57), σ. 73 -76. Περί τοΰ εθίμου τοΰ τρυποπεράσματος βλ. Στ. Ήμέλ-
λου, Περί τοΰ έν τή νήσφ Νά|φ έθίμου τοΰ Τρυποπεράσματος. "Επετ. Έτ. Κυκλ. Μελ.
Α' (1961), σ. 515-528, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

5 μικρόν πήλινον θυμιαστήριον.

6 Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν έπι-
δημικών νόσων. Ε.Λ.Α. ετ. 5/6 (1943/44), σ. 48 Λαογρ. 25, 1967, σ. 523).

' Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών. Λαογρ. 7 (1923), σ. 493.

8 Βλ. ανωτέρω, σ. 341 τοΰ παρόντος τόμου, έκθεσιν άποστολής είς Ν. Λασιθίου.
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λογά ο ιερεύς τοΰ χωρίου, περιερχόμενος πρός τούτο τάς οικίας, καί «άμα βγάζγ)
πρωτοσπόρι ό γεωργός τά βάζει μέσα και σπέρνει» (χφ., σ. 57)' άρχεται δέ ή
σπορά εις περίοδον πανσελήνου «γιατί γεμώζει τό σπαρμένο» (χφ., σ. 122).

RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique au département
de Réthymnon (Crète). (26 août - 14 septembre 1968)

par Georges Ekatérinidis

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique qu'il a effec-
tuée du 26 août au 14 septembre 1968 dans les villages Margarites, Mixo-
rouma et Spili du département de Réthymnon (Crète), ainsi que dans la
ville de Réthymnon, chef-lieu dudit département. Il s'occupa surtout de
filmer et étudier la vie et le travail des potiers (πιθ-αράδες) dans le village
de Margarites, qui constitue un des plus grands centres de poterie arti-
sanale en Crète. Les potiers continuent là-bas à travailler d'une manière
traditionnelle, mais la concurrence de la poterie industrielle fait que cet
artisanat perd de plus en plus du terrain et tend à s'éteindre.

L'auteur a également filmé le travail des vanniers dans le village
de Mixorouma, ainsi que les danses «sousta» et «pendozalis» dans la
ville de Réthymnon. D'autre part il a recueilli de la matière folklorique
en enrégistrant 77 chants et airs populaires et en notant, à Margarites,
des informations concernant la vie intellectuelle et sociale des paysans,
et des récits populaires se rapportant à l'héros médiéval Digénis. Il a
noté aussi des coutumes du culte populaire observées pendant la période
de Noël, le jour de l'an et la fête de Pâques, ainsi que des procédés
de divination (23 et 24 Juin), de la vie agricole (en particulier des
semailles) etc.


