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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).
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γ) Εις Καρύδι1 ή έρευνα περιεστράφη κυρίως είς τόν ποιμενικόν βίον καί
τήν άρχιτεκτονικήν τής λαϊκής κατοικίας.

δ) Τέλος εις Βρύσες κατέγραψα ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμο-
νίας, μαγείας καί γεωργίας.

Είς τους ώς άνω συνοικισμούς, Αιθίνες, Καρύδι καί Βρύσες, έπραγματοποίησα
προσέτι 116 ηχογραφήσεις ασμάτων καί άλλης λαογραφικής ύλης, προς δέ εκινη-

Είκ. 1. Συγκομιδή γεωμήλων εις τό όροπέδιον Λασιθίου.

ματογράφησα κα τά εξής θέματα : 1) Εις Λ ι θ ί ν ε ς : Παλαών άδρόμνλον
(ύδρόμυλον), ήτοι τό εξωτερικόν, τό έσωτερικόν ως καί τήν λειτουργίαν αυτού.
2) Εις Καρύδι: α) Παλαιάν οΐκίαν (καμαρόσπιτο), καί β) περισχοινισμόν
εκκλησίας, εις εκτέλεσιν σχετικού «τάματος». Συνεκέντρωσα δ' έτι δι' άγοράς η
δωρεών 32 αντικείμενα προς πλουτισμόν τής μουσειακής συλλογής τοϋ Κέντρου
Λαογραφίας.

Ή καταγραφείσα λαογραφική ύλη, ε'ις χειρόγραφον εκ σελ. 580, σχήμ. 8ου,
κατετέθη υπ' άρ. εισαγωγής 3205. Είς τό χφ. τούτο περιέχονται πλήν τών ειδή-
σεων περί υλικού, κοινωνικού καί πνευματικού βίου, τά κείμενα τών ήχογραφη-
θέντων ασμάτων, περιγραφή τών γενομένων κινηματογραφήσεων, φωτογραφίαι

καί σχεδιαγράμματα
__\

1 Περί τοϋ ονόματος βλ. είς Μύσωνα, ενθ' άν., άρ. 12. Τό χωρίον (κάτοικοι 310,
άπογρ. 1951) είναι έκτισμένον επί άσβεστολιθικής, παντελώς άγονου, εκτάσεως, κείται
δέ έπί ύψομ. 750.

2 Αί κινηματογραφήσεις εισήχθησαν εις τό σχετικόν βιβλίον ύπό τούς άριθμ.
54-58, αί ηχογραφήσεις μελφδιών καί ασμάτων άπό τοϋ άρ. 14840- 14940, ή δέ ήχο-
γραφηθείσα λαογραφική ύλη άπό τοϋ άρ. 460 -473.
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Σημειούμεν κατωτέρο) παρατηρήσεις τινάς έπί τής συλλεχθείσης ύλης :
Αϊ πλεΐσται τών περισυλλεχθεισών παραδόσεων αναφέρονται ε'ις 'Αγίους καί
Εκκλησίας.

Ούτω δια παλαιάν καί θαυματουργόν έκκλησίαν τής Παναγίας (τών Είσο-
δίων τής Θεοτόκου) εις Λιθίνες, γνωστήν εις όλην τήν έπαρχίαν Σητείας ώς

Είκ. 2. Άλωνισμός ρεβιθιών εις τό όροπέδιον Λασιθίου.

Παναγία ή Λιθινιώτισσα, αφηγούνται ότι ((τήνε κτίσανε μέ νηστεία, μόνο ψωμί κ'
ελιές. Μετά, στο τέλος, που τήνε ποκτίσανε, βάλανε οί μαστόροι στον τοίχο καί
χτίσανε τά πιατάκια πού τρώγανε μέσα. Δεν τ' αγγίζουν ε» (χφ., σ. 10). Κατά πρό-
ληψιν ευρέως διαδεδομένην «απαγορεύεται νά περάσωμε άπ' όξω ψάργια κα1
κρέατα, ούτε νεκρό νά δούμε καί νά περάσωμε μέσα. Άλλοίμονός τον πού θά
περάση» (αυτόθι). Εις πολλάς παραδόσεις λέγεται περί τιμωρίας ασεβών, οΐτινες
δέν ύπήκουσαν είς τάς ανωτέρω απαγορεύσεις ή άλλως πως ήσέβησαν πρός τήν
Θεοτόκον ή πρός άλλους 'Αγίους \

Ή πίστις είς τήν ύπαρξιν δαιμονικών ό'ντων, Νεράιδων, 'Ανασκελάδων,
Γελλούδων, Τελωνίων κ.ά., συντηρείται ζωηρά μέ πλήθος σχετικών παραδόσεων
ή καί τοπωνυμίων, ώς π.χ. 'ς τσ' Άνεράΐδες (Λίθινες, χφ. σ. 14).

1 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Δημώδεις παραδόσεις έκ τών περιφερειών Σητείας καί
Μεραμβέλλου. Κρητ. Πρωτοχρ. 1964, σ. 113-115. Βλ. καί Ά. Χατζηγάκη, "Εκκλησίες
Κρήτης. Παραδόσεις. Ρέθυμνο 1954, σ. 169, άρ. 171. Περί τής έπικολλήσεως πινακίων
έπί τών εξωτερικών τοίχων τών ναών βλ. είς Φ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τ. Δ' (1951), σ. 268 -69.
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Είς Βρύσες κατά τήν Πρωτοχρονιάν «το πρωί βγαίνει, στό δρόμο ένας άπό
τό σπίτι, ό πιο χερικάρης (τυχερός), παίρνει μια πέτρα, μπαίνει μέσα στό σπίτι,
κάθεται απάνω και λέει :

Κλου - κλου στ άρνίθια μας"

καλοχρονιά στό σπίτι μας·

μπέ - μπέ στά πρό βατά μας·

τήν υγειά ντως τά παιδιά μας,

■ψωμί στήν κοφινίδα μας,

παράδες στό σακκούλι μας.

Καί τοϋ χρόνου νά είμαστε ευτυχισμένοι

καί χαρούμενοι καί καλοκαρδισμένοι.

Τό λέει τρεις φορές. Τήν πέτρα τήν αφήνει σ' ένα ρούκουνα (γωνίαν) τοϋ σπιθιοϋ
μέχρι τόν άλλο χρόνο καί μετά τήνε βγάζουνε. Παίρνουνε καί μιά άσκελετούρα
(σκίλλην) καί τήνε πετούνε μέσα στό σπίτι γιά καλοχρονιά. "Οπως σκελλώνει
αυτή, νά σκελλώνη καί τό σπίτι». (Χφ., σ. 268, 280).

Ή ήμέρα αύτη ε'ις Καρύδι καλείται ήμέρα τών καλώ χερώ έκ τοΰ έθίμου
τής προσφοράς δώρων, τά όποια ονομάζονται «καλές χέρες». Κατ' αύτήν φέρουν
ε'ις τάς οικίας «αμίλητο νερό» και αποφεύγουν νά δανείσουν ό,τιδήποτε (χφ.,
σ. 165).

Είς τό αύτό χωρίον «οι παλαιοί ψήνανε τών Φωτώ τά λεγόμενα παλλη·
κάργια. Ψήνανε φακή, κουκκιά, στάρι, άπ' όλα τά σπέρματα τσή γης βράζανε,
άπού 'χει ό γεωργός στό σπίτι ντου μέσα, καί τά δίδανε στά βούγια και τά τρώ-
γανε, γιατί λέγανε πώς κατά τά μεσάνυχτα έμιλούσανε κι αύτά μεταξύ ντως σάν
τόν άνθρωπο ... Ρίχνομε κι άπό πάνω στό δώμα καί λέμε :

Φάτε, πουλάκια, άσκορδαλλοί,

μή φάτε τή σπορά μου». (Χφ·, σ. 164,223).

Τό αυτό έθιμον συνηθίζεται καί εις Βρύσες1, όταν δέ προσφέρουν «τά παλ-
ληκάργια» εις τά πτηνά αναφωνούν:

Φάτε, πουλιά, χορτάσετε

καί τοϋ ζευγά σχωράτε (σ. 255).

1 Τό έθιμον άπαντφ πολλαχοΰ τής νήσου. (Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Κρητικά έθιμα
και κάλαντα τών Φώτων. Κρητ. 'Εστία, τεΰχ. 193- 5 (1969), σ. 129- 130).
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Είς Καρύδι «τήν πρώτη τοϋ Μάρτη δέρνεις τά βονγια μέ μιά δροσερή
άσφεντρονλιά 1 και λές '■

Μάρτης έμπήκε, βούι μου,
κι άλλαξε τή ντριχιά σου.
και κάμε πήχες τό λαρδί

Χτυπούμε και τσ' ανθρώπους νά παχύνουνε. Λένε : Ν à σέ μαρτ ιάσ ω και
χτυπούνε μέ τήν άσφεντρονλιά». (Χφ., σ. 165).

Διά τών μαστιγώσεων τούτων επιδιώκεται προφανώς ή μετάδοσις τής δυνά-
μεως τήν οποίαν έγκλείει ό άσφόδελλος εΐς τό δι' aUtoC τυπτόμενον σώμα'.

Εις Λίθινες «τοϋ προφήτη 'Ηλία (20 Ιουλίου) όσες κοπελλιες θένε (θέλουν)
νά παντρευτούνε λένε τή γηθειά :

"Αγιε 'Ηλία καί προφήτη 'Ησαΐα,
προφήτεψες Χριστό και Παναγία'
προφήτεψε κ' εμένα τή Μοίρά μον
και πές της νά μήν αργή νά 'ρθή.
5 'Ανέ πάρω εκειονά πού αγαπώ,
νά δω όρη καί βουνά
καί σνρνάμενα νερά.
Κι άνέ δε τόνε πάρω
νά δώ εκκλησιά λειτρουημένη
10 ή γυναίκα άγαστρωμένη.
Τρεις φορές θά τό πής καί άπόκειας θά πάς νά κοιμηθής». (Χφ., σ. 57).

Διαφόρους μαντικάς ενεργείας έχομεν καί κατά τήν τελετήν τοϋ Κληδόνου
τήν 23ην 'Ιουνίου * (χφ., σ. 105, 107 κ. ά.).

Εις Καρύδι μαντεύονται καί έκ τής κουτάλας τοϋ όζοϋ, ήτοι τής ώμοπλάτης
τοϋ ζώου4.

1 άσφόδελλον (Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή είς τήν δημώδη όρολογίαν τών
ψυτών, 'Αθήναι 1969, σ. 62, έν λ.). Βλ. περί τοΰ έθίμου καί είς Κατσιδώνι Σητείας:
Κωνστ. Σπυριδάκη, "Εθιμα λαϊκής λατρείας καί δοξασίαι έκ Κατσιδονίου Σητείας. Έπ.

Έτ. Κρητ. Σπουδ., Γ' (1940), σ. 419.

3 Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια. Λαογραφία Ç' (1918), σ. 330.

3 Βλ. Μ. Λιουδάκη, Λατρεία στήν 'Ανατολική Κρήτη. Έπετ. Έταιρ. Κρητ.
Σπουδ. Α' (1938), σ. 488-89. Περί τών κατά τήν ήμέραν αυτήν άπτομένων πυρών
βλ. αυτόθι, σ. 489-90.

4 Περί τοΰ τρόπου τοΰτου τής μαντικής βλ. εΐς τήν μελέτην Γ. Ά. Μέγα, Βιβλίον
Ώμοπλατοσκοπίας. Λαογραφία Θ' (1926), σ. 3-51.
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Τό έθος τοΰ περισχοινισμοΰ εκκλησίας απαντά ευρύτατα διαδεδομένον.
Ούτως εις ΛιίΚνες περιβάλλεται διά κηρωμένου νήματος ή έκκλησία τής Πανα-
γίας κατά τήν πανήγυριν τής 81? Σεπτεμβρίου καί οσάκις λοιμική νόσος άπειλη τό
χωρίον (χφ., σ. 104), είς δέ τό Καρύδι ό περισχοινισμός άποτελεί έν άπό τά συνήθη
τάματα ε'ις "Αγιον.

Παλαιότερον ό περισχοινισμός, κοινώς έν Κρήτη «τό κερόδεμα», έγίνετο διά
νήματος «άπό λινάρι μονημερίς» (χφ., σ. 212).

Τό έθος τοΰτο τοΰ περισχοινισμοΰ διασώζει, ώς γνωστόν, άρχαίαν παράδοσιν '.

Έκ τών λοιπών εθίμων άναφέρομεν τούς άγερμούς τών παιδιών κατά τό
Σάββατον τοΰ Λαζάρου και τήν Μ. Παρασκευήν (χφ., σ. 212) καί τό κάψιμον τοΰ
'Ιούδα κατά τό Μ. Σάββατον, μετά τό «Χριστός Ανέστη» (σ. 122, 276).

Έκ τών δεισιδαιμόνων συνηθειών σημειοΰμεν τάς επομένας: «7α κοπέλλια,
άπου δε τώσε στεργιώνει τώ μαννάδω, τά βάζουνε στο φούρνο. Τό πρώτο παιδί
ζfj, τ άλλα όμως ποθαίνοννε και λένε πώς τό πρώτο κοπέλλι έχει άδερφοδιώχτη
καί διώχνει τ' άλλ.α καί τό βάζουνε στο φούρνο. Τό άρμηνεύουνε όμως νά μή
φωνάξη τή μάννα γή τόν πατέρα ντου άμα τοϋ βάλουνε φωθιά, γιατί θά ποθά-
νουνε. Τό κοπέλλι πρέπει νά πή τρεις φορές «αγαπώ τ αδέρφια μου» καί μετά
τό βγάζουνε. Κάνουνε καί μονομερίτικο πουκάμισο γιά νά στεργιώση τό κοπέλλι *.
"Αμα πάλι τό κοπέλλι άργή νά προπατήξη, τότεσας το βάζουνε στο κοφίνι, τό
γυρίζουνε στο χωργιό καί τοΰ δίδουνε διακονίκια καί αυτά τά τρώει καί προπατε'ι»
(χφ., σ. 80-81, Λιθίνες).

Διά τάς Μοίρας υπάρχει ή δοξασία ότι «ή μάννα γεννά καί ή Μοίρα μοιρά-
ζει. "Ηπεσε τό παιδί χάμαι (έγεννήθη) είναι καί μέ τό τυχερό ντον, εχει γραφή
ή τύχη ντου»' εις δέ τό Καρύδι πιστεύεται περί καθορισμού τής μοίρας ε'ις έ'καστον
άναλόγως πρός τήν ήμέραν τής γεννήσεώς του (χφ. σ. 118, 188):

Τρίτη γεννάται ό φρόνιμος
Τετάρτη ό άντρειωμένος,
Πέφτη τό κακορρίζικο
καί Παρασκή τό ξένο.
Σάββατο τό πολύξερο
καί Κυργιακή τό πλοϋσο.

'Αλληλοβοήθεια μεταξύ τών χωρικών εκδηλοΰται κυρίως κατά τό φύτευμα
άμπέλου : «"Ερχονται οί καερετιλήδες καί βοηθούνε » (σ. 78, Λιθίνες).

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών. Λαογρ. Ζ' (1923), σ. 492.
» Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 497 κ. εξ.
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Τήν σειράν αρδεύσεως έκ τού κοινοτικού ύδατος καθορίζει ό νερολόγος, τοϋ
όποιου ή θητεία διαρκεί από τοϋ μηνός Μαρτίου έως τοϋ 'Οκτωβρίου.

Τά δένδρα, τών οποίων έχει τις τήν κυριότητα καί ευρίσκονται είς ξένον
άγρόν, καλούνται σηκωματάρικα, είναι δέ κυρίως έλαιόδενδρα' σηκωματάρικες

Είκ. 3. Αύρα μέ γερακοκούδουνα καί νταούλι. (Λίθινες Σητείας).

ελιές. 'Γα δένδρα αύτά έδίδοντο παλαιότερον ώς μπατίκια, δηλαδή ώς δωρεά πάπ-
που πρός νεογέννητον έγγονόν. Τοιαϋται δωρεαί έγένοντο καί πρός ναούς ή μονάς.

Ή δίοδος διά μέσου άλλοτρίου κτήματος πρός τούς 'ιδίους αγρούς ονομάζε-
ται έμπασα (χφ., σ. 76-80, Λίθινες).

Περί τής λαϊκής οικίας παρατηροϋμεν ότι καί εις τάς έρευνηθείσας περιο-
χάς, ώς καί άλλαχοϋ έν Κρήτη, Ιπιχωριάζει ό τύπος τοΰ καμαρόσπιτου μέ στέ-
γην έπίπεδον, τό δώμα.

Εις Καρύδι έκινηματογραφήθη, ώς έλέχθη άνωτέρο), τοιούτον καμαρόσπι-
τον, άπετυπώθησαν δ' ή κάτοψις καί δύο τομαί αυτοϋ.

Βασικόν μουσικόν όργανον εξακολουθεί νά παραμένη ή τρίχορδος λύρα,
ένίοτε μέ γερακοκούδοννα ' εις τό δοξάρι. Ευρίσκονται έπίσης εις χρήσιν τό νταούλι
(είκ. 3), τό λαγοΰτο, τό βιολί, ώς καί διάφοροι αυλοί έκ καλάμου. Παλαιότερον
ή άσκομαντούρα8 (άσκαυλος), ήτις σήμερον σχεδόν έχει έξαφανισθή, άπετέλει
δημοφιλέστατον μουσικόν όργανον, ίδί$ διά τούς ποιμένας.

' Τά γερακοκούδουνα είναι μικροί χαλκοί κωδωνίσκοι, τούς όποιους έξαρτοΰν άπό
τού οπισθίου μέρους τοΰ δοξαριού τής λύρας. Βλ. Γ. Κονρ/ιονλη, Κρητικά ανάλεκτα.
Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδ. Α' (1938), σ. 207.

2 Βλ. Δ. Περιστέρη, Ό δσκαυλος (τσαμούνα) είς τήν νησιωτικήν Ελλάδα. Έπετ.
Λαογρ. Άρχ. 13/14 (1960-61), σ. 52 κ.έξ.
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Τό παλαιόν γυναικεΐον ένδυμα έχει καί ένταύθ-α έξαφανισθή προ πολλού, τό
δ' άνδρικόν, οί βράκες, φέρεται ακόμη υπό ελαχίστων γερόντων.

Γενικώς παρατηρούμεν ότι ό λαϊκός πολιτισμός είς τάς έρευνηθείσας πε-
ριοχάς ευρίσκεται έν πολλοίς εις ταχεΐαν υποχώρησιν, υπάρχουν όμως έτι ευκαι-
ρίαι πρός διάσωσιν στοιχείων τούτου, ε'ίτε διά καταγραφής ε'ίτε δι' ηχογραφή-
σεων καί κινηματογραφήσεων.

RÉSUMÉ

Rapport sur les recherches folkloriques dans le département
de Lassithi, Crète (24 août - 18 septembre 1967)

par Georges Ékatérinidis

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique qu'il a
effectué dans le départment de Lassithi (Crète) du 24 août au 18 sep-
tembre 1967. L'enquête a été menée dans les villages Marmakéto (canton
de Lassithi), Lithines et Karydi (canton de Sitia) et Vrysses (canton de
Mirambello). La matière folklorique receuillie au cours de cette mission
constitue un manuscrit de 580 pages (No 3205 des Archives du Centre
du Folklore). L'auteur a procédé aussi à l'enrégistrement de 116 mélo-
dies et a réuni 32 objets populaires à l'intention du musée du Centre du
Folklore. Enfin, il a filmé sur pellicule de 16 mm les sujets suivants :

1) récolté de pommes de terre à Marmakéto.

2) battage de pois-chiches à Marmakéto.

3) un vieux moulin à eau et son fonctionnement à Lithines.

4) une vieille maison à Karydi.

5) la coutume d'entourer une église avec des cordes à Karydi (culte
populaire).

La matière folklorique notée dans le manuscrit concerne quelques
légendes (p. ex. celle de l'église de Notre-Dame à Lithines), des coutumes
de culte populaire observées le jour de l'an, à la fête de l'Epiphanie
(6 janvier), le 1 mars, à Pâques (la mise au feu du Juda), des actes divi-
natoires des jeunes filles le jour de la fête du prophète Élie. Enfin, des
informations sur le droit populaire, les instruments de musique, locaux etc.


