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ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

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.
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τήν κάπα τ' και τό κοντοκάπ'τ' και πέρασι και ξαναεπέστρεψε μέ τ ς μαθητές τ
μι χουν ίδιον τρόπου (χφ., σ. 30).

Παρόμοιαι διηγήσεις φέρονται περί τοΰ 'Αγίου Φανουρίου (Άρτα), των
οσίων Παταπίου (Γεράνεια), Χριστοδούλου (Λέρος), μοναχών καί ασκητών (Πά-
τμος, Θήρα, Μεγανήσιον Λευκάδος, Κρήτη, Σίκινος, Κύπρος) κ. ά. '.

Τό θέμα τούτο παρελήφθη ύπό τοϋ λαού πιθανώτατα εξ αγιολογικών διη-
γήσεων, αί όποΐαι προέκυψαν έκ τής εις τό ευαγγέλιον περιεχόμενης θαυματικής
διηγήσεως περί βαδίσεως τοΰ Ίησοϋ επί τοΰ ύδατος τής θαλάσσης καί τοΰ Πέτρου
έκ τών μαθητών (Ματθ. 14, 25 - 29)2.

Περί τούτου διδακτική είναι ή διήγησις εις τό συναξάριον τοΰ Αγίου 'Ιωάν-
νου τοϋ Έρημίτου. «Καί ό άγιος έρχεται μέ μεγάλην πίστιν εις τον αιγιαλόν,
καί κάμνων τό σημείον τοΰ τιμίου σταυροΰ, καί άπλώσας τό ράσο του είς τά
ύδατα τής θαλάσσης, καί θέσας τήν ράβδον αυτοΰ ώς κατάρτιον καί τό ήμισυ
τοϋ ράσου του ώς άρμενον, προσηύχετο μέ πίστιν νά τόν όδηγήση ό Θεός νά
περάση άβλαβής εις Κρήτην νά άπολαύση τους αδελφούς. Όμοίως καί οι άλλοι
Πατέρες προσηύχοντο μετά πίστεως, ίνα τύχωσι τό ποθούμενον. Καί πάλιν ό
'Ιωάννης ποιών τό σημείον τοϋ τιμίου σταυρού, καί λέγων τόν άγιον σύμβολον
καί άλλα κατανυκτικά, ψαλμούς καί τροπάρια, καί σφραγίσας τόν αιγιαλόν τφ
σημείω τοϋ τιμίου σταυροΰ, άνέβη επάνω εις τόν μανδύαν αύτοΰ καί, ώ τοϋ θαύ-
ματος, ήρχισεν εν ονόματι τοΰ Κυρίου νά πλέη τήν θάλασσαν καί ούτω πλέων
καί ψάλλων έτρεχεν άδιστάκτως προς τους άδελψούς . . . » 3.

Αναφέρεται προσέτι καί διάσωσις αιχμαλώτων επί μανδύου τής Παναγίας
ή επί τοΰ ράσου αγίων 4.

1 Βλ. Στεφάνου Δ. Ήμέλλου, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, εν 'Αθήναις
1968, σ. 71.

2 «Τετάρτη φυλακή τής νυκτός απήλθε προς αυτούς δ Ίησοϋς περίπατων επί τής

θαλάσσης και Ιδόντες αντον οί μαθηταΐ επί τήν θάλασσαν περιπατοΰντα ίταράχθησαν λέγοντες

βτι φάντασμά έστι, καί άπό τοϋ φόβου έκραζαν, ευθέως δέ ελάλησεν αυτοις ό ' Ιησούς λέγων

θαρσεϊτε, εγώ ειμί' μή φοβεΐσθε. 'Αποκριθείς δέ αϋτω ό Πέτρος είπε' Κύριε, ει σύ εϊ, κέλευ-

σόν με προς σε έλθειν επί τά ϋδατα. Ό δέ είπεν, έλθέ. Καί καταβάς άπό τον πλοίου ό Πέτρος
περιεπάτησεν έπϊ τά νδατα έλθειν προς τον Ίησοϋν». Πρβλ. Μάρκ. 6, 48. Ίωάνν. 6, 19.

Τό θέμα καί είς τήν Παλαιάν Διαθήκην : Ίώβ 9, 8 «Ό τανύσας τόν ονρανόν μόνος καί
περίπατων επί θαλάσσης ώς επί εδάφους».

8 Ν. Β. Τωμαδάκη, Ύμνογροφικά καί αγιολογικά Ιωάννου τοϋ Ξένου καί τρεις
νέοι συγγραφείς κανόνων, Μάρκος Χαμετής, Γαβριήλ Ροδίτης καί Δημήτριος Σουρούμλης.
Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20 (1950), σ. 327.

1 Στεφ. Λ. Ήμέλλου, ενθ' άν., σελ. 70.
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Έκ τών τοπικών διηγήσεων παρα&έτομεν τήν ίστορικήν περί τής διελεύσεως
από τήν Πύλην τού 'Αλή Πασά καί τινας περί τού 'Αγίου Βησσαρίωνος1.

α) «Ού 'Αλής Πασάς πέρασι άπου 'δώ άπ τήν Πόρτα (Πύλη) κ εφτειασι
καταυλ'σμό στον Πλάτανο στή βρύσ' (νοτιοανατ. τοΰ χωριού) και φαίνεται άκόμα,
τό κάψιμο δπου έκανε καταυλ'σμό (χφ., σελ. 26 Πύλη) (βλ. είκ. 1)

β) 1) «Στήν Πόρτα - Παναγιά2 είχ τού καλύβι τ' ό άγιος Βησσαρίων κ'

Είκ. 1. Ό πλάτανος μέ τό κάψιμο Είκ. 2. Ή Πόρτα - Παναγιά

ύπό τού 'Αλή Πασά

ύστερα άπού καιρό 'έμεινε μιά πέτρα μεγάλη, εκεί αφ'σι τήν πατ'σιά άπου μπλάρ'.
Μιά βολά πήγαν νά σπάσουν τήν πέτρα γιά νά βρουν λ.ιφτά και παρουσιάστκι ου
άγιους κι τ'ς χτύπησε κι τ'ς εφτειασι μιγάλα πράματα. Αύτά τά 'φτειασι ού
"Αγιους γιά νά δείξ' δτ τό μέρος ήταν θ'κότ» (χφ., σελ. 25. Πύλη) (βλ. καί
σελ. 201)3.

2) «"Οταν πέθανι ού "Αγιους4 αφ'σι εντολή νά τονν ξιθάχρουν σι σαράντα μέ-

1 Περί τοΰ Άγίου Βησσαρίωνος βλ. Κ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, Αθήναι
1894, Μήν Σεπτέμβριος, σελ. 193 -226.

2 Σήμερον υπάρχουν έλάχισται οίκίαι καί ή περίφημος Βασιλική τής Πόρτας Πα-
ναγιάς (βλ. είκ. 2), ήτις ανήκει είς τήν Πύλην (Πόρταν).

3 Αναφέρεται τό όνομα τοΰ έπιχειρήσαντος τήν σύλησιν (Συμεών Τσαμόπουλος).

4 Τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1541. Ή χρονολογία αύτη άναγράφεται έπί χειρογράφου
κώδικος τής 'Ιεράς Μονής. Ό 'Ιερόθεος τοποθετεί ταύτην «περί τό 1550» (βλ. Βίκτωρος
Ματθαίου, ένθ' άν., σελ. 377). Ή μνήμη τοΰ Άγίου ώσαύτως έορτάζεται τήν αυτήν
ήμερομηνίαν. (Αύτόθι, σελ. 359).
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ρις. Αυτά τά 'πι σ' έναν άράπ' ύπηρέτ' πού 'χι κι πήγι κι τούν ξέθαψι κι τονν
βρήκι οϋλου έχτός άπου τήν κάρα κι τον εν α τον χέρ'» (χφ·, σελ. 4 Πύλη).

3) (("Αμα επισι ή βλογιά ήτανι 'κει ατού 1914 φέραν τήν κάρα τον αι-Βησ-
σάριον κι πέρασι». (χφ., σ. 178, Καλόγηροι).

Κατά τό 1926- 1927 έπίσης ό άγιος έσωσε τήν περιοχήν έκ τής καταστρε-
πτικής ακρίδος (χφ., σ. 3, Πύλη).

Είκ. 3. Ή γέφυρα τοϋ Κοράκου.

Είκ. 4. Ή καμάρα τής γέφυρας τοϋ Κοράκου.

4) ((Στούς χρόνους πού ζοϋσι ού "Αγιους Βησσάριους, τόν κιρό πού'ταν
'πίσκονπονς εϊχι πέσ' πανούκλα κι ' στή Μολδοβλαχία. Τότι τονν κάλισαν τονν
άγιου γιατί ήταν άκ'στά οτ φτειάν' θάματα. Ού άγιους πήγι κ' εφτειασι λιτανεία
μιγάλ' κι παρακάλισι πουλύ τού Θιό κί άπ τή μέρα πού πήγι κ' εφτειασι τή
λιτανεία πέρασαν δυο μέρις κ έπαψι τού κακό '. Τότι ού τότι βασ'λιάς τ'ς Μολδο-

1 Καί εις τό συναξάριόν του άναφέρεται : «έδωκε καί εις τόν "Αγιον Βησσαρίωνα
τό νά διώκη τήν πανώλην καί διά μέσου τής σεβασμίας αΰτοΰ καί παντίμου κάρας νά
γίνεται πανταχού τοϋ πάθους τούτου ιατρός ταχύτητος καί μέγας άντιλήπτωρ καί βοη-
θός . . . καί έν τφ άμα πάει ή φθορά τής άσθενείας αύτής καί όχι μόνον εις τούς τόπους
τής Θεσσαλίας, τής Στερεάς καί τής 'Ηπείρου θαυματουργεί ή αγία αύτοΰ κάρα καί
ή αγία του σιαγών καί προσκαλείται διά τήν τοιαύτην τής πανώλους άσθένειαν . . . άλλά
καί εις αύτήν τήν περίφημον Ούγγροβλαχίαν εις τήν οποίαν έχομεν παράδοσιν ότι ύπήγεν
έν τή ζω[| του ό "Αγιος ή προσκληθείς διά τήν πολλήν του φήμην καί αγιότητα ή διά
χρείαν τής οικοδομής τοΰ Μοναστηρίου». (Βλ. Βίκτωρος Ματθαίον, ένθ' άν., σ. 380 - 381)'
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βλαχίας έστειλι χρυσάφ' εν α φόρτουμα κι ού άγιους τότι έφτειασι τον μαναστήρ' ».
(χψ., σ. 202, Πύλη).

5) «Τή Γέφυρα τοϋ Κοράκου τήν έχτισι ου άγιους Βησσάριους, όταν τήν
τελείωσαν οί μαστό ρ' άνέβ'κι ον "Αγιονς άπαν' κί τ'ς λέει '■ Πώς φαίνουμι ιδώ ;
ΚΙ τότι τοϋ 'παν. — Σάν κόρακας, Παπούλη μ'. Κ' έτσ' άπού τότι πήρι τ' όνομα
κ' ή γέφυρα τοϋ Κοράκ'». (χφ., σ. 34 Πύλη), (βλ. είκ. άρ. 3 καί 4).

Άλλαι παραδόσεις άναφέρουν περί τού χρόνου (1514) των μέσων κατα-
σκευής ώς καί τών προκυψασών άντιξοοτήτων εξ αιτίας διαβολών κακών άνθ-ρώ-
πων (βλ. χφ., σ. 3 καί 202).

6) «Στήν Καμάρα τ'ς Πύλ'ς δούλιβαν οί μάστορ κι πάει κι ου άγιους Βησ-
σάριους 1 μ' έ'να ταγάρ' καί τ'ς πάει τρία πρόσφουρα κ' ένα κανάτ' κρασί. Ου
άγιους τ'ς είπι ελάτι νά φάμι κί νά πιοϋμι. 'Κείν' ήταν Ου μον μέν' γιατί είχαν
μάθ' πώς δέν είχι λιφτά νά τ'ς πληρώσ' κί πήγαν μί κρύα καρδιά κί θυμουμέν'
λέν στούν άγιου Βησσάριου· λιφτά πρέπ' νά'χ'ς γιά νά γίν' ή δ'λειά' έτσ' δέν
φτειάν'μι δ'λειά. Τότι ού άγιους Βησσάριονς σήκονσι μιά πλάκα κί τ'ς είπι :
Πάρτι δσα σάς χρειάζοννται. Ού προντονμάστουρας τότι πδφτειασι τή φασαρία,
πίστιψι πουλύ στούν άγιου κ' έκατσαν ονλ' κ' έφαγαν κ' ήπιαν κι άμα τιλείονσι
ή καμάρα είπαν δτ' θά πιτάξονν τον τσόκ' ( = σφυρί) κι δπου τούν βροϋν ΙκεΙ θά
χτίσουν ίκκλησά. "Ετσ' έφτειασαν πέταξαν τού τσόκ' κ ίκεϊ πού τού βρήκαν
χτίσαν μαναστήρ' μέ 365 κιλλιά. Ού "Αγιους Βησσάριους πέθανι ρακέντ'τους
(χφ., σ. 59-60 Άγιος Προκόπιος) (βλ. καί χφ., σ. 169 Καλόγηροι).

Κατ' άλλην παράδοσιν τό μονύδριον ειχε 366 κελλιά (χφ., σ. 229, Πύλη).

7) Ον άγιονς είχι καταραστή τ'ς γ'ναίκις γιατί μιά παλιονγνναίκα έγινι
ίτία (αιτία) γιά νά τούν ποϋν λόια. Καταράστ'κι κί τή Λάρ'σα. "Οταν ού άγιονς
ήταν έπίσκουπους Λαρίσης είχι φτειάσ' ένα χάν' κί μέσα στ ού χάν' πήγινι δποιονς
ήθιλι, δέν είχι κλειδιά, άν'γις κ' έμπινις μέσα κί κοιμόσ'να. Ίκεί έμινι κι ον
άγιονς. Μιά μέρα 'κείν' πον τούν ζήλιβαν ήθιλαν νά τούν φτειάσ'νι κακό γιαύτό
έβαλαν μιά γ'ναίκα άπού κάτ' άπ' τού κρεββάτι τ'" αυτός δπους είπαμαν δέ κλεί-
νουν ι κι αυτή ή παλιογ'ναίκα μόλ'ς κοιμήθ'κι ού άγιους βγήκι κί πήγι κουντά
στούν άγιου κ έπειτα άπ' αύτό αν'ξ αν αντοί πού θέλαν νά τούν κατηγορήσονν
κ' είπαν δτ πήγαινι μί τ'ς γ'ναίκις' άμέσονς τότι ον άγιονς έφνγι άπού έπίσκου-
πους κί καταράστ'κι τ'ς γ'ναίκις κί πήγι στού μαναστήρ'. Σ' αύτό τό μαναστήρ'

1 Παραλλαγή τής παραδόσεως βλ. εις Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Τ" "Ασπροπόταμο
Πίνδου, Α', Τρίκαλα 1946, σ. 11. Τοϋ Αύτοϋ, Παραδόσεις τ' Άσπροπόταμου, Τρίκαλα
1948, α. 47.
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είχι 365 κιλλιά. "Αμα καμμιά γ'ναίκα ήθιλι νά πάη σ' αυτό τού μαναστήρ' ου
άγιους δεν τήν δέχοννταν. (χφ., σ. 60-61, Άγιος Προκόπιος) βλ καί σ. 3-4 Πύλη).

8) ((Μια φονρά σηκώθ'κι μια τουρκάλα και πήγι στή μονή τοϋ Άγιου
Βησσαρίωνος στο Ντούτσικου κ' οί καλογέρ' ôèv τήν άφ'ναν νά μπή μέσα καί νά
πάη νά προυσκννήσ', γιατί αυτό εΐνι τού θέλ'μα τ' Άγιου. Γυναίκα, νά μή πατήσ'
στον μουναστήρι τ'. Τ ότι ή τουρκάλα, α μα οί καλόγερ' μπήκαν μέσα κ' έκλεισαν
τήν πόρτα, πήγι ν' άνιβή άπ' τούν τεΐχον, άλλα κι τον μον ν αστή ρ' δεν τήν εδεχτ'
κ' έσχίστ ου τοίχους κ' εφτειασι μιγάλον ρήγμα. "Ετριξαν οί καλογέρ' κι άμα
τήν είδαν τ'ς είπαν πάλι ό'τ' δεν μπορεί νά μπή μέσα, γιατί ετσ' θέλ' ον άγιους,
νά μή μπή μέσα. Αυτή ή γ'ναϊκα αναγκάστηκε νά φύγ', φεύγοντας όμως άπει-
λοϋσι ή τονρκάλα ό'τ' θά τ ς χαλάσ', θά στείλ' τ'ς Τούρκ νά τ'ς φτειάσονν μιγάλ'
ζημιά. "Ομως, όταν αντή πήγαινε τήν έπιασι ή βροχή καί πήγι κάτου άπον μιά
πέτρα γιά νά μήν βρέχεται, ή πέτρα όμως επεσε καί τήν πλάκωσε καί λέγεται
μέχρι σήμερα τ'ς Κνρας τό μάρμαρο. Αντή ήτανι άφεντίνα. Είναι λίγα χρόνια
τώρα πού έσπασαν τήν πέτρα καί βρήκαν τά κόκκαλά τ'ς». (χφ. σ. 24- 25, Πύλη).

Αί παραδόσεις αύται αναφέρουν περί τού βίου καί τής δράσεως τού ιδία
είς τήν περιοχήν τής Πύλης ζήσαντος Άγιου Βησσαρίωνος Β', τού καλουμένου
τοΰ Σωτήρος1, Μητροπολίτου Λαρίσης. Έκ τούτων ή πρώτη λέγει περί τιμωρίας
υπό τοΰ Αγίου ίεροσύλων, θέματος γνωστού εκ διηγήσεων καί άπό πλείστους
άλλους τόπους.

Εις τήν αυτήν διήγησιν λέγεται περί ίχνους τής οπλής τοΰ ήμιόνου τοΰ
Αγίου έπί μεγάλου λίθου. Πρόκειται περί θέματος2 μέ παλαιάν παράδοσιν καί
ευρεΐαν διάδοσιν είς διηγήσεις ελληνικός καί άλλων λαών 3.

1 ΙΙρός διευκρίνησιν άπό τοΰ 'Αγίου Βησσαρίωνος τοΰ Αου τοΰ Ήγιασμένου, επί-
σης Μητροπολίτου Λαρίσης. Κατ' αρχάς οί δυο άγιοι εταυτίξοντο. Ή διασάφησις έγέ-
νετο έκ τής ένεπιγράφου τοιχογραφίας τοΰ άριστεροΰ κλίτους τοΰ έν Τρικάλοις ίεροΰ
ναοΰ τών 'Αγίων 'Ανάργυρων, ήτις άπεικονίζει τόν Άγιον Βησσαρίωνα Α', τόν πριρην
άριστερά, καί δεξιά τόν τοΰ Σωτήρος. Ό κυρίως ναός τών 'Αγίων 'Αναργύρων έτοιχο-
γραφήθη τφ 1575, τό δέ άριστερόν κλίτος τω 1627. (βλ. Βίκτωρος Ματθαίου, ό Μέγας
Συναξαριστής τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, εκδ. Β', 'Αθήναι 1963, τόμ. Θ' (μήν Σεπτέμ-
βριος), σ. 359.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 733 - 735, 742 - 743,
1139. Κ. Α. Ρωμαίου, Άχνάρια έπάνω σέ βράχους, Άρχεΐον Θρακ. Θησ., τόμ. ΙΓ'
(1946 - 1947), σ. 209 - 227, τόμ. ΙΔ', σ. 374-376. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, "Εκθεσις
λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης, ΕΚΛ., ΙΗ'/ΙΘ'/1965 - 66),
σ. 241 -242.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 742 - 743.
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Είς τήν δευτέραν διήγησιν γίνεται λόγος περί τών αγίων λειψάνων καί τού
άνοίγματος τού τάφου τοΰ άγίου ύπό τίνος ύπηρέτου. Εις τό συναξάριον αύτοΰ άνα-
φέρεται περί τίνος Άγαρηνοΰ, όστις εύρίσκετο έκεΐ διά τάς έξωτερικάς άνάγκας.
Ούτος μίαν ήμέραν ήνοιξε κρυφίως τόν τάφον τοΰ άγίου, ήσδ'άνθη άρρητον εύω-
δίαν καί αφήρεσε πάντα τά οστά έκτος τής κάρας, τήν οποίαν δέν εύρεν. Μετέβη
κατόπιν εις τήν Δύσιν όπου τά έπώλησε1. Νομίζω ότι πρόκειται περί τής αύτής
διηγήσεως.

Περαιτέρω εις τάς παραδόσεις 3 καί 4, ώς καί έν τφ Συναξαρίω του2, ό
άγιος άπαντάται ώς προστάτης κατά διαφόρων νόσων, ώς τής εύλογίας, τής
πανώλους, διώκτης δ' έτι καί τής άκρίδος.

Εις τάς παραδόσεις 5 - 6 άναφέρεται περί τής ύπό τοΰ 'Αγίου χορηγήσεως
τών μέσων πρός κατασκευήν τής πρός δυσμάς τής Πύλης ευρισκομένης γεφύρας,
τής έπονομαζομένης τοΰ Κοράκου, ή όποία φκοδομήθη, διότι ποταμός, όστις
«άπό τούς παλαιούς έκαλείτο 'Αργυροδίνης καί Αχελώος, τώρα ονομάζεται ύπό
τοΰ λαού Άσπροπόταμος, . . . πλημμυρών πολλάκις εις τόν καιρόν τοΰ χειμώνος
έγίνετο άδιάβατος καί κανείς τών οδοιπόρων δέν άπετόλμα νά τόν διαβή » \

Αΐ παραδόσεις 6, 4 λέγουν περί τής ιδρύσεως ύπό τοΰ Άγίου τοΰ Μονα-
στηρίου Δουσίκου4. Αύται άνήκουν εις τάς περί ιδρύσεως έκκλησιών καί είναι
γνωσταί καί εις άλλους τόπους συνδεόμεναι μετ' άλλων τοπικών άγίων καί
έκκλησιών.

Είς τήν ύπ' αριθμ. 7 αιτιολογείται ή άπαγόρευσις τής μεταβάσεως γυναικών
εις τό μοναστήριον, ή όποία, ώς νομίζω, θά διεπλάσθη έκ σχετικής διατάξεως
ύπαρχούσης εις τήν διαθήκην του «μηδαμώς γννή τις εισερχέσθω έν τή μονή καν
άνάγκαι καταπείγωσιν δ,τι πλεΐσται και μεγάλαι» 5.

'Εκ τού συναξαρίου φαίνεται έπίσης ότι διεμορφώθη καί ή ύπ' άρ. 8 διή-
γησις περί τιμωρίας γυναικός, μή χριστιανής, άποπειραθείσης νά είσέλθη εις τό
μοναστήριον 6.

1 Βλ. Βίκτωρος Ματθαίου, ένθ' άν., σ. 378- 379. Περί τής διηγήσεως ταύτης βλ.
καί Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Τ' Άσπροπόταμο, Α', Τρίκαλα 1946, σ. 11.

2 Βίκτωρος Ματθαίον, ενθ' άν., σελ. 380 - 381.

» Αύτόθι, σ. 372-373.

1 Τούτο άναφέρεται καί είς τό συναξάριον τοϋ άγίου, ένθ' άν., σ. 375.

5 Βλ. άρθρ. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Άγιος Βησσαρίων, Θρησκ. καί Ήθικ.
Έγκυκλ. 3, στ. 854.

8 Βίκτωρος Ματθαίου, ένθ' άν., σ. 384-385.



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 317

Έκ τών παιδιών ενδιαφέρουσα είναι ή μέ τό όνομα «γ'ρούνα».

1) Παίζουμε τή γ'ρούνα' δσα π'διά μαζευτοϋμι για νά παίζουμε τή γ'ρούνα
τόσις τρύπις εχ'μι άνοίξ' γύρου γύρου και στή μέσ' εχ'μι μια μεγαλύτερ' τρϋπα.
Κάθε π'δί πού θά παίξ' τού παιγνίδ' κρατάει ενα μπαστούν'' του μπαστούν' αντό
πρέπ' νά τό 'χ μέσα στή γούρνα του κάθι π'δί. Κείνου τού π'δί πού θά τά φ'λάη,
φ'λάη τή γ'ρούνα. Ή γ'ρούνα εϊν' ενας ντενεκές πού είνι απ' δξου άπ' τή γούρνα
τή μιγάλη' πρέπ' αυτό νά φ'λάη καλά τή γ'ρούνα μήπονς κάποιους άπ' τ'ς αλλ'
σπρώξ' τού ντενεκε κι τούν ρίξ' μέσα στή γούρνα πού τότι πρέπ' νά τούν ξ αν α-
βγά?.'. Αυτό τό π'δί πρέπ' νά φ'λάη τή γ'ρούνα κι πρέπ' νά προυσπαθή νά πιάσ'
καμμιά γουρνίτσα άπου κανένα π'δί, άμα αυτό σπρώχν' τή γ'ρούνα νά τήν ρίξ'
ατή τρϋπα και δέν έχ τού μπαστούν' τ' μέσα στήν τρϋπα. "Αμα τού π'δι πού
τα φ'λάει μπήξ' σι μια γούρνα τού μπαστούν' τ' πού 'νι αδεία, τότι 'κείνου τού
π'δί κιρδίζ' κι τ' άλλου χάν' κι τά φ'λάει ίκεΐνον κι ξαναρχίζ' άπ' τήν άρχή τού
παιγνίδ'. Τ'ς πιο πολλές βολές παίζουν 9 π'διά' τό ενα τά φ'λάει' εχ'νι τά μπα-
στούνια τ'ς μέσα στις τρϋπες, τ' άλλου πού τα φ'λάει στέκιτι στή μέσ κει στή
γ'ρούνα κι στή μιγάλ' τή γούρνα.

Πρόκειται περί παιδιας ή οποία είναι ευρύτατα γνωστή ώς «γουρνίδα»
(Τρίκαλα Κορινθίας, Συκιά)', «γουρουνίτσα» (Μάνη) «μουρούνα» (Βιθυνία)3
«γ'ρούνα» (Ευρυτανία) \ «γκτζουνάρς» (Σουφλί Έβρου) «γουρούνα» (Κατούνα
και Καριώται Λευκάδος)δ, «γουρουνίτσα» (Ήλις - 'Αχαΐα)7, «γ'ρούνα» (Σχωρέ-
τσανα νύν Καταράκτης Άρτης) ", «γουρούνα», «κόσκα» (Καστοριά9, Νεστόριον)ι0,
«γουτζί» (Λέσβος Άγιάσος)", «γ'ρούνα» (Αιτωλία)15 καί άλλαχού «γκιόσια» καί
«γουρουνίτσα» Ι3.

1 Κ. Λ., άρ. 1098, σ. 251- 256, 577 (συλλ. 'Ιωάννου Κακριδή, 1924).

» Κ. Α., άρ. 334, σ. 95- 97 (συλλ. Κ. Νεστορίδου, 1894).
s Κ. Α., άρ. 300, σ. 25, άρ. 56 (συλλ. II. Μακρή, 1894).

ι Κ. Α., άρ. 124, σ. 40 (συλλ. Στ. Βίου, 1918).

s Κ. Λ., άρ. 2336, σ. 24 (συλλ. Δ. Σεϊτανίδου, Σουφλί 1960).

« Κ. Λ., άρ. 2008, σ. 65 - 66 (συλλ. Εύστ. Γουρζή, 1953).

' Κ. Λ., άρ. 2268, σ. 330-31 (συλλ. Χ. Κορύλλου, 1926).

s Κ. Α., άρ. 865, σ. 50 (συλλ. Ί. Παπαγεωργίου, 1922).

» Κ. Α., άρ. 1101, σ. 21,1 (συλλ. Ί. Μπακάλη, 1937).

>° Κ. Α., άρ. 2459, σ. 36 (συλλ. Χαριλάου Χατζή, 1962).

" Κ. Λ., άρ. 1446 Γ, σ. 130 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1940).

12 Κ. Λ., άρ. 880, σ. 324 (συλλ. Δ. Λουκοποΰλου, 1923).

13 Μ. Λελέκου, Έπιδόρπιον, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1888, σ. 151-152 Κ. Α., άρ. 474,
σ. 9-11.
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Παίζεται αύτη πανταχού όμοιομόρφως μέ μικράς μόνον διαφοράς, ώς έν
Λέσβω (ύπό τών προσφύγων Άδραμυττίου), καλουμένη ενταύθα «τσίκι
μπί» 1 Κορώνη Πυλίας «γουρουνίτσα»3 καί Καρπά&ω «μαντόξυλα»3. Ε'ις τήν
Ααμίαν * ή «γουρούνα» παίζεται ώς έξης : «Δέν σκάβουν γουβίτσες τά παιδιά παρά
έχουν γιά σημάδι κάποια πέτρα κι επάνω σ'αύτήν ακουμπούν τό μπαστούνι
τους τό «γουρουνόξυλο». Γιά «γουρούνα» μεταχειρίζονται κάποιον «παλιοτενεκέ».
'Αμέσως μετά τό λάχνισμα μπορεί νά άπαλλαχτή ό «γουρνάρης» από τήν ταπει-
νωτική θέσι του σαν προφτάση «ν' άλατίση» τή «γουρούνα» νά τήν χτυπήση μέ
τό «γουρουνόξυλο» και πιάση άδειανό άπό άλλον παίχτη τό σημάδι του' καί τότε
γίνεται έκεΐνος «γουρνάρης». Χτυπάει λοιπόν τή «γουρούνα» μέ τό σκοπό νά
έγγίξη νά «κάψη» στά πόδια κανέναν άπό τούς άλλους παίχτες. Άν ό «καμένος»
δέν προφτάση νά τήν «άλατίση» καί νά ξαναπιάση πάλι γρήγορα γρήγορα τό
σημάδι του, πριν τού τό πιάση ό γουρνάρης τότε γίνεται τελειωτικά ό «καμένος»
«γουρνάρης» καί ελευθερώνεται ό άλλος.

Ή ύπό συζήτησιν παιδιά νομίζω, ότι προέρχεται άπό τόν άρχαΐον κυνδα-
λισμόν ή πατταλισμόν, δεδομένου ότι ή κυνδάλη έπαίζετο ομοίως διά πασσάλων.
"Εκαστος τών παίδων βαστάζων εις χείρας πασσάλους προσεπάθει νά έμπήξη ένα
έξ αύτών εις λάκκον κάθυγρον, ένφ έτερος παις νά έκκρούση τούτον διά τών
ιδίων αύτοϋ πασσάλων καί νά έμπήξη τόν εαυτού' ό κατορθώσας τοΰτο ένίκα.

Ή κυνδάλη βεβαίως θά έπρεπε νά παίζεται καθ·' ώρισμένην έποχήν, διά νά
ύπάρχη τό ύγρόν έδαφος, δηλ. έν καιρώ φθινοπώρου ή χειμώνος καί καθ' όλας
τάς έποχάς εις περιοχάς τών οποίων τό έδαφος ηύνόει τήν έμπηξιν τών πασσάλων.

'Εκ τοϋ πρακτικοΰ τούτου λόγου ή άρχαία παιδιά θά μετεπλάσθη εις τήν
νεωτέραν αυτής μορφήν μέ τά αυτά χαρακτηριστικά της. Σκάπτουν βεβαίως
«λάκκους» ύποτυπώδεις έπί τοϋ έδάφους καί κρατούν έπ' αύτών τούς πασσάλους,
ένφ ό φύλαξ «γουρνάρης» προσπαθεί νά έμπήξη εις κάποιον λάκκον τόν πάσσα-
λόν του, νά νικήση καί άπελευθερωθη, αφού δέν είναι δυνατόν έξ αιτίας τοϋ εδά-
φους καί διά πρακτικούς λόγους νά γίνη άλλως. Εις τήν Ααμίαν δέν έχομεν τήν
έκσκαφήν τών ύποτυπωδών λάκκων. Διά τοϋ πασσάλου του δηλ. πρέπει νά
έκκρούση εις σημεϊον και καταλάβη τήν θέσιν άλλου, οπότε νικά καί άπολάσσεται
τής θέσεως τοϋ «γουρνάρη».

» Κ. Λ., άρ. 1446Β, σ. 147 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1940).

2 Κ. Α., άρ. 1481, σ. 10 (συλλ. Γεωργ. Ταρσούλη, 1940).

3 Μ. Μιχαηλίδου - Νουάρον, Λαογραφικά Σύμμ. Καρπάθου, τόμ. Β', σ. 205-6.

4 Δημ. Λ ουκοπούλου, Ποιά παιγνίδια παίξουν τά "Ελληνόπουλα, 1926, σ. 134.
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Ουτω βλέπομεν ότι τό κύριον σημείον τής παιδιάς είναι ή έκκρουσις καί
κατάληψις τοϋ σημείου τοΰ αντιπάλου.

Σημειωτέον ότι ή παιδιά αύτη δεν άπαντςί είς περιοχάς ένθα υπάρχουν άλλαι
συναφείς παιδιαί, ώς τά λεγόμενα καζίκια (Σύμη1, Σάμος2, Λειβήσιον3), έχοντα
ώς εξής : «Δύο συμπαίκτορες ώπλισμένοι μέ πασσάλους μικρούς καί μεγάλους ήρχοντο
εις έδαφος μαλακόν καί έρριπτον τους πασσάλους έμπήγοντες έπιτηδείως διά τής
βολής. Ό πάσσαλος ό άνατρέψας τόν τοΰ άντιπάλου ενίκα καί ό αντίθετος έχανε
τόν πάσσαλον» 3.

«Τά καρφιά» (Μεγίστη - Καστελλόριζον) \ «μπρόκος» (Σύμη)3, «Ππίνα»
(Καρπασία Κύπρου)6 παίγνιον μέ μικράς ράβδους. Έκ τών παικτών έ'καστος
κρατεί 4 - 5 ράβδους ήμίσεος πήχεως μήκους. Οΰτοι συγκεντρώνονται εις μέρος
όπου τό έδαφος είναι μαλακόν έ'νεκα βροχής ή απλώς άπό άρδευσιν. ΈκεΙ παις
τις ρίπτει κατά τοιούτον τρόπον τήν ράβδον του, ώστε νά καρφωθη κατακορύφως
ή ολίγον τι πλαγίως, άκολουθεί έτερος παις ρίπτων τήν ράβδον του πλησίον
τής πρώτης προς τόν σκοπόν νά τήν καταρρίψη, οπότε επιτυγχάνων τήν κερδίζει,
καί νά μένη ή ιδική του έμπεπηγμένη

Πάλοι έν Ρόδω \ καί τσούνια εν Πλαγιά Λέσβου8, Σίφνω9, Μήλφ 10,
Θήρα", 'Άνδρω καί Καρύστω 18 ονομάζεται ή αυτή παιδιά, ή οποία παίζεται
ώς εξής : (<Ε'ίχαμ εννιά ξύλα στο μάκρος το καθένα 40 πόντοι. "Ησανε κάτω 'ίσια
καί τά στήναμε κάτω στο χώμα, είχαμε και μια μπάλα ξύλινη· τά εννιά ξύλα τά
βάζαμε κάτω, τά οχτώ γύρω γύρω καί τό άλλο στή μέση καί τό λέγαμε ό εννιάς.

1 Ί. Κακριδή, 'Ελληνικά παιγνίδια, Ήμερ. Μεγ. 'Ελλ., ετ. 1925, σ. 172.

3 Κ. Λ., άρ. 509, σ. 63 (συλλ. Ε. Μυρογιάννη, Σάμος, 1924).

3 Κ. Α., άρ. 231, σ. 107. Λειβήσιον, 1873.

* Αυτά παίζονται δι' ήλων (Κ. Α., άρ. 166, σ. 13, (συλλ. 'Αχ. Διαμαντάρα. Με-
γίστη, 1892).

5 'Εξ ιδίας πείρας.

« Κ. Δ., άρ. 720, σ. 144 (συλλ. Ξ. Φαρμακίδου 1918).

7 Κ. Α., άρ. 751, σ. 111 (συλλ. Θ. Κωνσταντινίδου, 1925).

s Κ. Α., άρ. 2152, σ. 99- 100 (συλλ. 'Εμμ. Σαρέλλη, 1955).

9 Κ. Α., άρ. 470, σ. 122, 1923. Κ. Λ. άρ. 655, σ. 60 καί 14p (συλλ. 'Ιωάννου

Δραγάτση, 1924).

Κ. Λ., άρ. 2304, σ. 418 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1959).

» Κ. Α., άρ. 424, σ. 142 (συλλ. Ί. Κυριάκου, 1889-1900, 1914).

>3 Κ. Α., άρ. 771β, σ. 718, 742 (συλλ. Ί. Βογιατζίδου, 1918).

'3 Κ. Λ., άρ. 432, σ. 33 (συλλ. Εΰαγγ. Παπαχατζή, 1922).
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"Υστερα έστενόντανε οί δυο παρέες τριάντα μέτρα μακριά. Έπιάναμε ή κάθε
παρέα μέ τή σειρά δλοι τή μπάλα και τή ρίχταμε (== έπετούσαμε) πάνω στον
κύκλο. 'Εάν έπιτύχαινε ή μπάλα τον εννιά, δλη ή παρέα έκέρδιζε εννιά καλοϋκες
(= πόντους). "Οσα άλλα ξύλα έπεφταν άπό τό ρίξιμο τής μπάλας έδιδαν κέρδος
μιά καλοϋκα (= πόντο)

Παρατηρούμεν ούτως ότι καί αύτη υπέστη μεταβολάς άπομακρυνθεισα τής
αρχικής της μορφής, ή οποία διατηρείται εις τήν έκ Πλαγιάς Λέσβου παραλλα-

Είκ. 5. Άνθρώπινον ομοίωμα καί σταυρός
είς εσπαρμένον άγρόν.

γήν' «τά τσούνια παίζονταν πολύ τά παλιά χρόνια μέ παλούκια πού προσπαθούσαν
μέ τή σειρά οί παίκτες καί μ' ένα χέρι τινάζοντας τα νά τά καρφώνουν σέ λάσπη
λέγοντας : «βούρ, τΚοικάρ. Τά παλούκια τά 'λεγαν ματσούκες. Τώρα εξέλιπε πλέον
κι οϋτε κανείς τό θυμάται, τό άκούσαμε άπό γιαγιάδες μας οϋτε καί τό είδαμε
παιζόμενο»

Έκ τοϋ γεωργικού βίου αναφέρω τήν συνήθειαν καθ' ήν «στού χουράφ'
άμα τελειώσ' μι τού σπαρμό γιά τού φύτιμα βάνουμι σ' ένα ξύλου χρ'λό ένα
σταυρό γιά μιά κούκλα ώραία πού πολλές βουλές τήν έχ'μι ντυμέν' σά νύφ' γιά
νά τηράνι τή νύφ' κί νά πέφτ κει τού μάτι τ'ς κι οχ' στού σπαρμό. Αύτά, τού

»Κ.Λ., άρ. 2304, σ. 418 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Μήλος (Πολλώνια 1959).
Έν Σύμη άντί τών ξυλίνων πασσάλων χρησιμοποιούν λίθους αιχμηρούς τούς όποιους
στήνουν ομοίως, όπως τούς πασσάλους (Κ. Λ., άρ. 161, σ. 224 (συλλ. Δ. Χαβιαρά, Σύμη
1920 καί Κ. Α., άρ. 898, σ. 217 (συλλ. Γ. Εαρινού, 1895).

» Κ. Λ., άρ. 2152, σ. 99 - 100 (συλλ. Έμμ. Σαρέλλη, 1955).
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σταυρό κι τήν κούκλα, τά βάνονμι για τού μάτ' κι γιά κάθι κακό»' (χφ., σ. 121 -122,
"Αγιος Προκόπιος) (βλ. είκ. 5-6).

Τό άνθρώπινον ομοίωμα χρησιμεύει πρός περισυναγωγήν τού μιάσματατος,
ώς έγίνετο διά τών αρχαίων φαρμακών1 καί πρός άποπομπήν τοΰ κακοΰ2.

Είκ. 6. "Ανθρώπινον ομοίωμα (νύφη) είς άγρόν.

Ώς γνωστόν κατά τήν πρωτόγονον άντίληψιν δύναται νά έπιτευχθ-η μετα-
βίβασις τοΰ κακού εις τό ομοίωμα, ίσως δέ καί έξαπάτησις τοΰ δαίμονος ούτως,
ώστε νά ασχοληθή ούτος με τό άνθρώπινον ομοίωμα και ούχί μέ τήν σποράν 3.

1 Περί αύτών βλ. Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ., τόμ. 7 (1923),
σ. 507-514 όπου καί αί παραπομπαί.

2 Είς Βραχώρι 'Ηπείρου : «"Οταν ξεκινά κάποιος νά ταξιδεύψη ή νά πάη στό χω-
ράφι καί βρή στό δρόμο του κανένα γρουσούζη θά τόν βρή κακό. Γιά νά μήν τόν βρή
τό κακό, μόλις βγή έξω άπό τό χωριό κάνει ένα λάκκο καί βάζει μέσα ένα λιθάρι καί
λέει: Θάφτω τόν .... (τό όνομα τοΰ γρουσούζη)». Κ. Λ., άρ. 1432, σ. 389, (συλλ.
Μ. Αιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου, 1940). Είς Καλλίπολιν : «Διά νά καρποφορήση άγρός
καί πριν σπαρή, πρέπει είς μίαν τών γωνιών αύτοΰ νά ταφή άρτιγέννητον γαλίδιον».
'Αποστ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφικά Καλλιπόλεως, 'Αρχ. Θρςικ. Λαογραφ. καί Γλωσσ.
θησαυρού, τόμ. Ι" (1936 -37), σ. 86.

3 Είς Κορώνην : «"Αν έχουν πεθάνει δυό στό χρόνο ή κοντύτερα μέσα στό ίδιο
σπίτι βάνουν στοΰ δεύτερου τήν τσέπη μιά κουτσούνα (κούκλα) καί τή θάφτουν μαζί του
γιά νά μήν τριτώση». Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα 'Ελλ. Λαογραφ., (άνατ. έκ τής Έπετ.
τοΰ Λαογρ. Άρχ. 1941-42, τεΰχ. Β', σ. 7).

21
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Είδικώτερον τίθεται τούτο καί πρός άπόκρουσιν τής βασκανίας. Ή λαϊκή συνή-
θεια νά τίθενται άντιβασκάνια ή προβασκάνια ουχί μόνον επί ανθρώπων καί
ζώων αλλά καί επί αψύχων είναι ευρυτέρα. Ούτως αναρτούν «τσόβολο (κρανίον
ζώου ή τρύπιο λιθάρι άπό σκοινί» βοϊδοκέφαλο2, πέταλο, σκόρδα 3 κρανίον ο'νου
ή ήμιόνου4, κεφάλι ζώου3, σταυρόν6, άδειο άβγό η ένα πούλο ' επί δένδρων ή
ιστών, τοποθετημένων ε'ις καλλιεργουμένας εκτάσεις.

Ή πίστις εις τήν άποτρεπτικήν δύναμιν τού σταυρού κατά παντός κακοποιού
πνεύματος, ήτις είναι ευρύτατα διαδεδομένη εις τόν λαόν, προέρχεται έκ τής χρι-
στιανικής παραδόσεως.

Recherche folklorique dans la province de Trikala
du 16 septembre au 3 octobre 1967

par Anne J. Papamichail

Selon l'ordre sub no 56427 de l'Académie d'Athènes l'auteur Anne
Papamichail a effectuée des recherches sur la vie populaire tradition-
nelle et culturelle de la province de Trikala. Elle a travaillé au Bourg
Pyli, ainsi qu'aux villages Aghios Procopios et Kaloghiri où elle a re-
cueillie un matériel folklorique varié qu'elle a noté dans un cahier, in
80 grand format, de 468 pages, déposé au Centre des Recherches sub
no 3212. Elle a enregistrée également, sur bandes magnetiques, 133

1 Κ.Λ., άρ. 916, σ. 502 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Αιτωλία, 1928). Κ. Α., άρ. 976,
σ. 695 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Σούλι, 1912). Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ.,
Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 3 - 4 (1941 - 1942), σ. 83.

s Κ. Α., άρ. 36, σ. 303 (συλλ. Δ. Σάρρου, Ήπειρος, 1888 - 1893). Κ. Α., άρ. 2310,
σ. 52-53 (συλλ. Κώστα Μάνου, Έπταχώριον Καστοριάς, 1958).

3 Κ. Α., άρ. 1974, σ. 41 (συλλ. Δημ. Παπαδούλη, Άμούριον 'Ελάσσονος, 1953).
Κ. Α., άρ. 1105, σ. 247 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 'Ανατολική Κρήτη, 1937)

4 Κ. Λ., άρ. 2339, σ. 25 (συλλ. Κων. Βήχου, Μήλος, 1960). Κ. Λ., άρ. 1105.
σ. 247 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Κρήτη, 1937). Κ. Λ. άρ. 2303, σ. 117 (Στεφ. Ήμέλλου,
Νάξος Φιλώτιον, 1959). Κ. Α., άρ. 1973, σ. 9 (συλλ. Β. Σαμαρά, Τρίκαλα, 1952).

5 Κ. Α., άρ. 2302, σ. 574 (συλλ. Δημ. Β. Οϊκονομίδου, Πράμαντα 'Ιωαννί-
νων 1959).

6 Κ. Α., άρ. 976, σ. 695 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Σούλι, 1912).

7 Βλ. Εύαγγ. Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στα Λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα,
1949, σ. 36.
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chansons et danses populaires. Cette collection est complétée par un grand
nombre de photos.

De ce matériel l'auteur examine seulement certains éléments tra-
ditionnels à savoir : parmi les légendes, celle de St. Cosma qui croit-on
a traversé la mer en étendant sa capote. Ce sujet qui est commun et à
d'autres Saints provient, selon l'auteur, du récit miraculeux de l'Evangile.
(Mathieu 12, 25 - 29, Marc 6, 48, Jean 6, 19) ou du passage de Job, qui
est lu dans l'église durant le grand Carême avant de Pâques, ou même du
récit miraculeux de Jean l'Etranger, qui se trouve dans le livre de Saints.

Parmi les récits locaux, elle mentionne celui du passage d'Aly
Pacha du bourg Pyli (voir photo 1) et quelques légendes qui relatent la vie
et l'oeuvre de St. Bessarion II. Les deux premières racontent la puni-
tion que le Saint a infligée à des sacrilèges et aux traces sur une pierre
du sabot de son mulet. Des récits similaires qui sont d'une tradition
ancienne existent encore chez d'autres peuples.

Aux légendes no 4, 5 et 6, le Saint est présenté comme chassant
la petite Vérole, la peste et les sauterelles. Dans son synaxaire Saint
Bessarion est présenté comme protégeant les fidèles de ces fléaux et
surtout de la peste.

Les légendes no 7, 8, 9 et 10 se rapportent à la construction par le
Saint du pont qui se trouve à l'ouest du bourg de Pyli et les no 6, 10
et 11 à la fondation du Couvent de Doussikon et autres.

Parmi les jeux d'enfants qu'elle a recueillie elle examine celui de
«γ'ρούνα» (la truie). Ce jeu est connu d'après l'auteur en plus à d'autres
régions de Grèce et a son origine au jeu antique «κυνδαλισμός» ou «πασσα-
λισμός», qui est joué également avec des piquets. Les différences, qui
existent entre le jeu ancient et le jeu contemporain, proviennent des
raisons pratiques et climatologiques tandis que les principales caracté-
ristiques sont restées les mêmes.

Elle remarque également que ces jeux ne se racontrent pas aux
régions où existent des jeux similaires comme p. ex. le jeu «καζίκια» les
clous etc., et que d'autres jeux ont subit des transformations pareilles
s'éloignant de leur aspect d'origine.

Enfin, elle rapporte la coutume de poser sur un champ une belle
poupée ou une croix pour empêcher qu'on jette le mauvais oeil ou autre
maléfice sur leur récolté. Il s'agit, dit l'auteur, d'une habitude primitive
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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


