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(canton de Xiroméro du département d'Etolo-acarnanie) les manifesta-
tions qui ont lieu sur le tombeau et dans la maison d'une personne morte,
le quarantième jour après sa mort.

Il est à noter qu'au cours de ces manifestations toutes les femmes
de la commune participent au deuil de la famille du défunt. À noter
aussi les lamentations funèbres (mirologues) des femmes sur la tombe
(voir fig. ι) et l'offre de repas, de gateau et de boisson à ces femmes
pendant qu'elles chantent les mirologues (voir fig. 2). Ensuite le retour
à la maison de la famille du défunt et le banquet auquel sont invités
les femmes aussi bien que les hommes.

L'auteur souligne la continuité historique de ces contumes depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, à travers l'époque médiéval.

ΣΤ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
(7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 1 ΣΕΠΤ. 1967)

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

Κατόπιν τής ύπ' αριθμ. 56427/26.7.67 έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών μετέβην επί 25 ημέρας, άπό 7 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου
1967, εις χωρία βορείως τής πόλεως τής Κοζάνης πρός συγκέντρωσιν πληροφο-
ριών περί τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού.

Πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου κατά τό δυνατόν καλύτερον ειργάσθην
μόνον ε'ις δύο χωρία, ήτοι τήν Έ ρ μ α κ ι ù ν (πρώην Φραγκότσι ή Φραγκότζ')
καί τήν Κ α ρ δ ι ù ν (πρώην Τρέμπενο), τά όποια υπάγονται εις τήν έπαρχίαν
Εορδαίας (τέως Καϊλαρίων) καί άποτελοΰν ιδίας κοινότητας, τό μέν πρώτον μέ
πληθυσμόν 1 592, τό δέ δεύτερον 692 κατοίκων, γηγενών.

Ή Έ ρ μ α κ ι à κείται έπί τοΰ όρους Βερμίου είναι δ' ό τελευταίος
σταθμός κατά τήν άνοδον πρός τήν κορυφήν τοΰ όρους έκ τής δυτικής πλευράς

1 Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1961.

3 Περί τοΰ ονόματος γλιοσσικώς βλ. Άντ ων. Κεραμοπονλλον, "Η 'Αρχαία ιστορία
τών 'Εβραίων. Ή Αίγυπτος καί οί Βλάχοι. (Δημοσιεύματα τής "Εταιρείας Μακεδόνικων
Σπουδών, 7). Θεσσαλονίκη 1952, σ. 14.
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αυτού, ένφ ή Καρδιά ευρίσκεται εις τό μέσον περίπου τής πεδινής εκτάσεως,
τής εκτεινομένης μεταξύ τής δημοσίας οδού τής άγούσης άπό Κοζάνης ε'ις Πτολε·
μαΐδα καί τού όρους Βερμίου.

Έκ τής γεωγραφικής θέσεως ταύτης των έν λόγω χωρίων, οί μεν κάτοικοι
τής Έρμακιάς ασχολούνται κατά κύριον λόγον περί τήν κτηνοτροφίαν, οί δέ τής
Καρδιάς εϊς τήν γεωργίαν. Έκ τών κέντρων τούτων κατέγραψα ποικίλην λαο-
γραφικήν ύλην, ήτις καλύπτει σχεδόν πάσας τάς έκδηλώσεις τοΰ κατά παράδοσιν
λαϊκού πολιτισμού, α') Έ κ τοΰ υλικού βίου' ειδήσεις περί τών τρο-
φών, τοΰ ενδύματος, τής λαϊκής κατοικίας, τοΰ γεωργικού, κτηνοτροφικοΰ καί
μελισσοκομικού βίου κ. ά. β) Έκ τοΰ πνευματικού βίου" ειδήσεις
περί τής λαϊκής λατρείας, τών μαγικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών, τής μαντικής,
τής δημώδους μετεωρολογίας καί άστρολογίας, τής δημώδους ιατρικής, άσματα
60, παραδόσεις 44, ευτράπελους διηγήσεις 4, παροιμίας 6, παραμύθια 9 καί
γ) έκ τοΰ κοινωνικού βίου' τά κατά τήν γέννησιν, βάπτισιν, γάμον
καί τελευτήν έθιμα.

Τό καταρτισθέν χειρόγραφον τής λαογραφικής ύλης ταύτης, άποτελούμενον
έκ 436 σελίδων τετραδίου, σχ. 8ου μεγ., κατετέθη εις τό Κέντρον Έρεύνης τής
Ελληνικής Λαογραφίας ύπ' αύξ. αριθμόν 3206. Επίσης επί ταινιών μαγνητο-
φώνου, τύπου Butoba, ήχογραφήθησαν 55 μελφδίαι ασμάτων καί λαϊκών χορών.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής ώς άνω συλλεχθείσης ύλης παρατηροΰ-
μεν τά ακόλουθα.

Ή λαϊκή κατοικία 1 εκτισμένη έντός περιμανδρωμένης αυλής είναι κυρίως
μονώροφος. Τό άνώγειον, ε'ις τό όποιον άνέρχεταί τις δι' έσωτερικής κλίμακος,
χρησιμεύει ώς κατοικία, αποτελείται δ' έξ ενός κεντρικού δωματίου, πέριξ τοΰ
οποίου υπάρχουν άλλοι βοηθητικοί χώροι. Ό 'ισόγειος χώρος χρησιμεύει διά τόν
σταυλισμόν τών ζώων καί προφύλαξιν αυτών καί τών κατοίκων, ιδία παλαιότερον,
έξ επιδρομών ληστών, Τούρκων! καί άλλων έχθρών. Έκ λόγων άσφαλείας ή

1 'Εκ τών δύο έρευνη&έντων χωρίων τήν λαϊκήν κατοικίαν δύναται τις νά έρευνήση
μόνον εις τό χωρίον Καρδιά, διότι είς τό έτερον, τήν "Ερμακιάν, αί οίκίαι κατεστρά-
φησαν τό 1944 έ'νεκα τών τότε πολεμικών γεγονότων (χφ., σ. 67).

2 "Η έρευνηθεϊσα περιοχή άπετέλει σταθμόν τής όδοΰ τής άγούσης, παλαιότερον,
έκ τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας πρός τήν Νάουσαν. Πλείστοι επιδρομείς ειχον κατα-
λάβει τήν έν λόγω περιοχήν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, μεταξύ αύτών καί ο1
Τούρκοι τήν πρός Νάουσαν δίοδον, κειμένην πλησίον τής 'Ερμακιάς. Βλ. Ίω. Βασδρα-
βέλλη, 'Ιστορικά περί Ναούσης έξ ανεκδότου χειρογράφου. Μακεδόνικα 3 (1956), σ. 139.
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κεντρική είσοδος ήτο έκτισμένη εις σημεϊον έσοχής, ώστε τα δύο ακραία δωμά-
τια τού ισογείου χώρου προεξέχοντα νά καλύπτουν εκατέρωθεν τήν κυρίαν εΐσο-
δον (βλ. σχ. 1). Επομένως ό μέλλων νά εϊσέλθη κατά τήν στιγμήν, καθ' ήν θά

Σχ. 1. Κάτοψις ισογείου οικίας οίκογενείας 'Αραμπατζή. (Χωρίον Καρδιά).
1. Ό πρό τής εισόδου χώρος (έστεγασμένος). 2. Όπαί, όθεν παρετήρουν τόν κρούοντα
τήν θΰραν. 3. Μικραί όπαί μετά κιγκλιδώματος διά τήν εϊσοδον τοϋ φωτός. 4. Κλΐμαξ

άνόδου είς άνώγειον.

έκρουε τήν θύραν, θά είχε δεξιά και άριστερά τοΐχον, εις τόν όποιον ύπήρχον δύο
όπαί δίκην μικρών παραθύρων, διά τών οποίων κατωπτεύετο ό έπισκέπτης και εις
ην περίπτωσιν ήτο έχθρός έπυροβολειτο ύπό τών όπισθεν τών οπών φυλασσόντων
καθ' όλην τήν διάρκειαν τού εικοσιτετραώρου ενοίκων. Ή διαμόρφωσις αύτη τής
εισόδου άπετέλει τό μόνον μέσον άσφαλείας τών κατοίκων έκ τών διαφόρων έπι-
δρομών καί δή κατά τάς νυκτερινός ώρας. Ό υπόλοιπος ισόγειος χώρος έχρη-
σίμευε δι' άποθήκευσιν τής έσοδείας καϊ διά σταυλισμόν τών ζώων" διά τούτου
δ'άνέρχεταί τις δι' έσωτερικής κλίμακος εις τό άνώγειον άνευ ιδιαιτέρας τινός διαρ-
ρυθμίσεως. Ίδιαιτέραν μόνον κατασκευήν παρουσιάζει ή στέγη. Αύτη είναι πλα-
κόστρωτος ή κεραμοσκεπής. 'Οσάκις οί κάτοικοι δέν ήδύναντο νά άντιμετωπίσουν
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τόν επερχόμενον έχθρόν εις τήν εϊσοδον τής κατοικίας, έπρεπε νά φύγουν ή κάπου
νά κρυφθούν. Ούτω λοιπόν παρατηροϋμεν τό άξιοσημείωτον, ότι κατά τήν διάρ-
θρα>σιν τών «γριντιών» δημιουργείται μία κρύπτη μεταξύ εξωτερικής καί εσωτε-
ρικής επιφανείας τής στέγης, ήτις είναι κατά τοιούτον άριστοτεχνικόν τρόπον
κατεσκευασμένη, ώστε ό παρατηρών ταύτην έξωθεν ή έσωθεν, νά μή δύναται νά

■β

εντόπιση ταύτην. Ή στέγη καί άπό τήν έξωτερικήν ώς καί άπό τήν έσωτερικήν
έπιφάνειαν έφαίνετο συμμετρική, ούτω δε εις ουδένα έπρόδιδε τήν κρύπτην, (βλ.
σχ. 2) (χφ., σ. 239-241)'.

Έκ τών εθίμων τοϋ γεωργικού βίου άναφέρομεν τό τοΰ αγιασμού τοϋ σπό-
ρου υπό τοΰ ιερέως προ τής ένάρξεως τής σποράς. Τήν ήμέραν τοϋ Σταυρού (14
Σεπτ.) «πάμε στην Εκκλησία καί αγιάζει τον σπόρο ό παπάς και παίρνουμε βασι-
λικό, πού μετά τόν βάζουμε στον ντρονβά τήν πρώτη μέρα, πού θά πάμε νά σπεί-
ρουμε» (χφ., σ. 204). Τόν σπόρον τούτον ό γεωργός άναμειγνύει μέ τόν άλλον σπό-
ρον κατά τήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν θά άρχίση ή σπορά καί θά πρόσθεση
«μέσα στο σπόρο ρόδι, σκόρδο, δαχτυλίδι ασημένιο, βούρτσα», (χφ., σ. 135, Καρ-
διά" πρβλ. καί σ. 79, Έρμακιά). Εις τόν άγρόν θά ρίψη πρώτον τόν ήγιασμένον
σπόρον καί κατόπιν θά άρχίση τήν σποράν.

Ώς εις τόν λοιπόν ελληνικόν κόσμον ούτω καί ενταύθα άπαντάται ή πίστις
εις δαιμονικά όντα, τους Καλικαντζάρους, οί όποιοι περιφέρονται άπό τής παρα-
μονής τών Χριστουγέννων μέχρι τών Θεοφανείων, πολλάκις δ' εισδύουν καί εντός
τών οικιών. Επίσης πιστεύεταιι ότι «ή γή στηρίζεται σέ τρεις στύλους», (χφ·,
σ. 205, Καρδιά). ((■. ■ Οι Καλικάντζαροι πάνε καί τρώγουν τους στύλους. Κου-

1 Πρβλ. τούς φεγγίτας τής Θράκης. (Βλ. Γεωργ. Ά. Μέγα, Θρακικαί οικήσεις, Λαο-
γραφία 26 (1968- 69), σ. 23, 32).



ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΙΙΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 351

ράζονταν τύ βράδυ καί πήγαιναν νά ξεκουραστούν. Οί στύλοι γινόντουσαν διπλοί»
(χφ., σ. 24, Έρμακιά). Κατά τήν διάρκειαν ούτω τής νυκτός, καθ' ήν θά ανα-
παυθούν τά δαιμονικά όντα, γίνονται έκ νέου οί στύλοι, οί όποιοι κρατούν
τήν γήν δια νά μή πέση. Κατά τήν δοξασίαν τών κατοίκων τής περιοχής οί
στύλοι αύτοί δέν είναι τυχαίοι, είναι οί τρεις Ίεράρχαι, οί όποιοι δίδουν τήν

Είκ. 1. "Ο σταυρός έπί τής έξωύΰρας τής αυλής (χφ., σ. 54 καί 118).

δύναμιν είς τούς στύλους νά αναπτυχθούν έκ νέου. Κατά τούς κατοίκους ό
μόνος τρόπος προφυλάξεως κατά τό Δωδεκαήμερον από τά δαιμονικά αύτά
όντα είναι τό άναμμα «τοϋ κούτσουρου» (χφ., σ. 24, Έρμακιά) και τοΰ ραν-
τισμοΰ τής οικίας καί τοΰ σταύλου μέ τήν στάκτην τοΰ ξύλου αυτού (χφ., σ. 191,
Καρδιά). ΙΙρός προφύλαξιν άπό τά κακά δαιμόνια καί τάς ασθενείας, κατά
τό ϊδιον χρονικόν διάστημα, οί κάτοικοι έχουν τήν συνήθειαν νά σχημα-
τίζουν έπί τής θύρας σταυρούς ' (βλ. είκ. 1) έκ τοΰ αίματος τοΰ κατά τήν
παραμονήν τών Χριστουγέννων σφαζομένου χοίρου (χφ., σ. 53-54, Έρμακιά).
«Τό κάνουμε, γιά νά μή ερχωνται οί Καλικατζάρου) (χφ., σ. 24), καί διότι ((όταν
γίνγι αύτό, φεύγουν οί διάβολοι άπό τό σπίτι» (χφ., σ. 191, Καρδιά). Τό έθιμον
τοΰτο τών σταυρών είς τήν εΐσοδον τής κατοικίας άπαντάται ομοίως καί βορειό-

1 ΙΙρβλ. και τά έθιζόμενα κατά τήν Πρωτομαγιάν είς τό χωρίον Έρμακιά δτε
«στις πόρτες καί στά ζφα κάνουν μέ βουνιά ή κατράμι σταυρό» (χφ., σ. 40).
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τερον τής έξεταζομένης περιοχής, ειδικώς δέ εις τά χωρία "Αγιος 'Αντώνιος τού
νομού Πέλλης 1 καί Κάτω Κλειναί τοΰ νομοΰ Φλωρίνης

Κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς λαμβάνουν χώραν μεταμφιέσεις3
(χφ., σ. 90, Έρμακιά καί σ. 159, Καρδιά). Τά παιδιά είς τό χωρίον Έρμακιά
ενδύονται τότε «καρναβάλια», χρησιμοποιούντα διαφόρους παλαιάς καί ρυπαράς
ενδυμασίας, έκ τούτων δέ κυρίως τήν φουστανέλλαν \ Αι μεταμφιέσεις, εϊς μικρο-
τέραν όμως έκτασιν, απαντώνται καί κατά τάς 'Απόκρεως (χφ., σ. 159, Καρδιά),
έχουν δέ καθαρώς σκωπτικόν χαρακτήρα. Τότε άνάπτονται κατ' έθιμον καί πυραί °
εις έκάστην συνοικίαν (χφ., σ. 24 καί 90, Έρμακιά" 183-184, Καρδιά), επάνω
άπό τάς οποίας τά μικρά παιδιά μασκαρευμένα πηδοΰν, συγχρόνως δέ γίνεται
χορός εις τήν κεντρικήν πλατεΐαν τοΰ χωρίου άνευ τοπικών λαϊκών μουσικών
οργάνων, τά όποια ήδη εξέλιπον.

Ζωηραί άπαντώνται καί ενταύθα αί λατρευτικοί τιμαί πρός τόν "Αγιον
Μηνάν, ιόν "Αγιον Τρύφωνα (1 Φεβρ.), τόν "Αγιον Γεώργιον 6 (23 Άπριλ.), τόν

1 Ενταύθα χαράσσονται σταυροί είς τήν θύραν κατά τό εσπέρας τής παραμονής
τοΰ 'Αγ. Γεωργίου" βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Έπ. A.A., τόμ. ΙΖ'- ΙΔ' (1960-61), έν

"Αθήναις 1962, σ. 378.

3 Βλ. "Α. Ν. Δευτεραϊον, έν Έπ. Λ. Α., τόμ. ΙΖ' (1964), έν "Αθήναις 1965, σ. 233,
ένθα οί έν λόγφ σταυροί χαράσσονται κατά τήν ήμέραν τής 'Αναστάσεως.

3 Περί μεταμφιέσεων κατά τό Δωδεκαήμερον έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Κ. Μαρίνη,
Δωδεκαμερίτικα πανηγύρια ['Αθήναι 1958], σ. 87.

4 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Φ. Δ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας,
τόμ. Α', Θεσ/νίκη 1962, σ. 169.

5 Δεισιδαίμων συνήθεια ανήκουσα εΐς τά διαβατήρια καί καθαρτήρια έθιμα.
Ό λαός τής έξεταζομένης περιοχής αποδίδει μεγίστην ιερότητα καί δύναμιν καθαρτικήν
είς τάς πυράς. Ούτω <ϊάπ' αυτόν τον καπνό περνούσαμε όλα τά ζφα, τά βόδια, τά αρρωστη-
μένα» (χφ·, σ. 41). «Τά λυσσασμένα σκυλιά τά καΐμε και μετά πηδάμε τόν καπνό αυτό, γιά
νά μή μας πιάση ή λύσσα» (χφ. σ. 77 καί 185). «Τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τοϋ γά-
μου, μόλις ξημερώση ολοι μαζί πάμε σ ίνα πλατύ μέρος εξω άπό τό σπίτι και πάντα στο
άλώνι. Πάμε εκεί ό γαμπρός, νύφη, συμπέθερος και ολοι μαζί βάζουμε στή μέση ενα δέμα
σιτάρι. Μετά βάζουμε φωτιά στο δεμάτι αυτό του σταριού και ολοι μαζι χορεύουμε γύρω άπό
τό δεμάτι» (χφ., σ. 96, Έρμακιά). Πρβλ. Στίλπ. Π. Κνριακίδου, Έορταστικαί πυραί έν
Μακεδονία, Μακεδόνικα 3 (1956), α. 407 -408, ενθα δημοσιεύονται πληροφορίαι περί
πυρών κατά τάς "Απόκρεως καί κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων έξ "Αργούς
Όρεστικοΰ καί έκ Λεχόβου.

6 "Εορτάζεται ιδιαιτέρως ύπό τών ποιμένων. Κατά τήν ήμέραν ταύτην σμίγουν οί
ποιμένες τά ποίμνιά των, τελούμενης συγχρόνως λαμπράς πανηγύρεως μέ κοινήν συνεστία-
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"Αγιον Άθανάσιον (2 Μαΐου), τήν 'Αγίαν Μαύραν (3 Μαΐου) καί τόν Προφήτην
Ήλίαν, όστις ((προφήτευε ότι θά βρέξη ή δεν θά βρέξη. Τότε ό αυτοκράτορας
άρχισε νά τόν κατατρέχω, εφυγε γιά τά βουνά. Έκεΐ ψηλά τοϋ πάγαινε τροφή
ενας κόρακας και γι αυτό εχει τήν εκκλησιά του εκεί ψηλά» (χφ., σ. 54). Τιμάται
ωσαύτως ενταύθα ή 'Αγία Παρασκευή, ό "Αγιος Νικόλαος, ό "Αγιος 'Ελευθέ-
ριος', ό "Αγιος Συμεών καί ό "Αγιος Νικάνωρ ώς προστάται τών αγροτών διά

Είκ. 2. Ή εκκλησία τοϋ χωρίου Καρδιά (χφ., σ. 404).

τήν γεωργικήν παραγωγήν καί τά ζφά των (χφ., σ. 41, 44, 55, 118, 149, 150,
159 καί 161). Πρός τιμήν τοϋ 'Αγίου Νικάνορος, προστάτου ιδία τών ζώων,
φέρονται εις τήν Έκκλησίαν κατά τήν έορτήν του ειδικά πρόσφορα (χφ., σ. 202-
203), ώς καί κατά τήν έορτήν τού 'Αγίου 'Αθανασίου (2 Μαΐου), όστις «βοηθά
τις γυναίκες νά πιάσουν παιδί καί τοϋ πηγαίνουν τάμα στήν εκκλησιά τον»
(χφ., σ. 47, Έρμακιά' πρβλ. καί χφ., σ. 62).

Εις τήν Καρδιάν υπάρχει ώραιότατος ναός (βλ. είκ. 2) πρός τιμήν τοϋ
'Αγίου Δημητρίου (χφ., σ. 112), όστις λατρεύεται ώς προστάτης τών κατοίκων

σιν καί δωρεάν διανομήν γάλακτος καί κρέατος (χφ., σ. 63 καί 95). Βλ. γενικώτερον
G. Κ. Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire. Hell. Contemp., 6ènle année
(1952), Athènes 1952, (άνάτυπον, σ. 18).

1 Ό "Αγιος 'Ελευθέριος ελευθερώνει τάς έγκύους (χφ., σ. 150), ό δέ "Αγιος Συ-
μεών προφυλάσσει αϋτάς (σ. 149).

23
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εξ ασθενειών. 'Γοσαύτη είναι ή πίστις τών κατοίκων εις τήν θαυματουργόν δύνα-
μιν τοϋ 'Αγίου, ώστε έπλάσθησαν εξ αυτής παραδόσεις ενταύθα περί διελεύσεώς
του ώς εφίππου. Διηγούνται, ότι εις τινα μέρη διακρίνονται τά ίχνη της διαβά-
σεως τοϋ ίππου του. «Κοντά στο χωριό Άκρινή πάνω στο Βέρμιο, που είναι
χαράδρες και λόφοι, υπάρχουν τά πατήματα τοϋ αλόγου τοϋ 'Αγίου Δημητρίου.
Μια φορά περνοϋσε άπό κει ό "Αγιος Δημήτριος και ήταν καβάλλα στο άλογο
του καί πηδούσε από λόφο σέ λόφο. Τότε τό άλογο άφισε τά πατήματα του πάνω
στο βράχο καί φαίνονται άκόμη σήμερα» (χφ., σ. 177, χωρ. Καρδιά).

Έκ κυκλουμένων δημωδών παραδόσεων περισσότερον γνωσταί καί διαδε-
δομένοι είναι αι αναφερόμενοι εις τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον καί τόν ιππον του'.
Ούτως «στο μέρος 'Αλληλα κοντά μια ωρα, είναι οί πατησιές άπο τά άλογο τοϋ
Μεγαλέξαντρου. Τό άλογο αυτό ήταν άπό βόδι κεφάλι, βουκέφαλο."Οπως περνοϋσε
τό άλογο και εβγαζε άφρό από τό στόμα του, δ αφρός είναι κολλημένος στην πέτρα
καί φαίνεται. Άπό τήν μιά μεριά φαίνονται οι πατησιές καί άπό τήν άλλη οι
αφροί πάνω στις πέτρες» (χφ., σ. 22, Έρμακιά). Δυστυχώς δεν ήδυνήθην νά
μεταβώ εις τήν εν λόγω περιοχήν πρός λήψιν καί σχετικής φωτογραφίας, διότι ή
τοποθεσία ευρίσκεται έτι βορειότερον καί πρός τήν κορυφήν τού Βερμίου, ή δέ
πρός τα εκεί προσπέλασις καθίσταται σχεδόν αδύνατος λόγω τοϋ βραχώδους καί
άποκρήμνου τοϋ εδάφους.

ΑΙ διηγήσεις αΰται περί άποτυπώσεως Ιχνών Ιπί βράχων των ποδών τών
ϊππων 'Αγίων ή τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου έχουν πολύ παλαιάν παράδοσιν, γνω-
σταί ήδη έκ τής αρχαιότητος 3.

Μεταξύ άλλων παραδόσεων κατέγραψα τήν πολλαχοϋ τοϋ Ελληνικού
χώρου γνωστήν περί τής πτώσεως τής Κων/πόλεως, είς τήν οποίαν συνυφαίνεται
τό επεισόδιον τής ψυχώσεως (ζωντανέματος) τών τηγανισμένων ψαριών. Ή παρά-

1 Περί τοϋ ίππου τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Γεωργ. Κ. Σπυρι-
δάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοϋ Μεγ.
"Αλεξάνδρου, Γέρας Άντων. Κεραμοποΰλου, 'Αθήναι 1953, σ. 388, ώς καί Ά. Ν. Δευ-
τεραίου έν Έπ. Κ.Α., τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965-66), έν 'Αθήναις 1968, σ. 318-320.
Σχετικήν παράδοσιν έκ τής νοτιώτερον τής έξεταζομένη; περιφερείας κειμένης περιοχής
(χωρίον Σισάνιον), βλ. έν Κ.Λ. άρ. χφ. 3358, σ. 17.

» Πρβλ. καί χφ. σ. 107 (Καρδιά)- «στήν Άναρράχη [παρακείμενον χωρίον] φαί-
νονται τά ίχνη πού πάτησε τό άλογο τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου».

• Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' (1904), σ. 733 - 735, 742 - 743, 1139,
καί Κ. Α. Ρωμαίου, "Αχνάρια επάνω σέ βράχους, 'Αρχ. Θρ. Θησ., τόμ. ΙΓ' (1946-47),
σ. 209-227 καί τόμ. ΙΔ' (1947-48), ο. 374-376.
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δοσις έχει ώς εξής : «Τις ημέρες πού ό Τούρκος είχε κυκλώσει τήν Κωνσταντι-
νούπολη ό παπάς είπε : ας φάμε ψάρια. Τότε ό καλόγερος τά τηγάνιζε. Τά είχε
τηγανίσει άπό τήν μιά μεριά. Έτρεξε ενας άλλος καλόγερος και λέει ότι έμπήκαν
οί Τούρκοι. Τότε ό πρώτος καλόγερος είπε ότι άν ζωντανέψουν τά ψάρια, τότε θά
μπουν οι Τούρκοι. Τότε τά ψάρια πήδηξαν και μπήκαν σ' ένα γκιονμι και τηγα-
νισμένα άπό τήν μιά μεριά άρχισαν νά κολυμπάνε. Τά δυό ψάρια μετά πέθαναν
τό ένα φαίνεται άκόμη» (χφ., σ. 34, Έρμακιά)1. Κατ' άλλην επίσης καταγραφεί-
σαν παράδοσιν έκ τοϋ χωρίου Καρδιά (χφ., σ. 200) «δ πατέρας μον πήγε στήν
'Εκκλησία στήν Κωνσταντινούπολι και μ ού είπε, ότι τό ιερό δέν μπόρεσαν οί
Τούρκοι νά άνοίξοννε, νά δούνε τί 'ναι μέσα και ό Διάκος κάθεται άκόμη μέσα.
Και όταν θά πάμε νά τήν πάρουμε, τότε θά σηκωθή ό Διάκος καί θά μας παρα-
δώση τά κλειδιά» (χφ., σ. 44 χωρ., Έρμακιά).

Πλεΐσται έπίσης κατεγράφησαν διηγήσεις, αναφερόμενοι εις θαυμαστά συμ-
βάντα κατά τήν άνέγερσιν έκκλησιών, ώς τοϋ άγίου Νικάνορος * εις τήν Ζάβορδαν
(χφ., σ. 201 - 202, Καρδιά), τοϋ 'Αγίου Διονυσίου είς τόν "Ολυμπον (χφ., σ. 41 - 42,
Έρμακιά), τής 'Αγίας Σοφίας εις τήν Κων/πολιν (χφ., σ. 200), Άγίου Δημητρίου
(χφ., σ. 112), ώς καί περί τής ευρέσεως τοϋ Τιμίου Ξύλου ύπό τής μητρός τοϋ
Μεγάλου Κωνσταντίνου Αγίας Ελένης (χφ., σ. 198-199).

Έκ τών παραμυθιακών διηγήσεων εις τήν έρευνηθεΐσαν περιοχήν κατε-
γράφησαν δύο, άναφερόμεναι είς τήν κατάργησιν τοϋ παναρχαίου καί σκληρού
έθίμου τού φόνου τών γερόντων ', άφ' ης στιγμής έδείχθη εις τόν βασιλέα ή σοφία
αύτών. Ούτω : «Μον 'λεγε ό πατέρας μον, ότι τά πολύ παλιά χρόνια τούς
σκότωναν τούς παππούδες, γιατί ήσαν άχρηστοι. Δέν δονλεύανε. Τούς πετάγανε
κάτω σέ μιά χαράδρα. Κάποτε ενας λυπήθηκε τόν πατέρα του καί τόν 'κρύψε. Πέ-
ρασαν πολλά χρόνια. Κάποτε ενας βασιλιάς κάλεσε δλους καί τούς είπε νά βροϋν άπό
ποϋ βγαίνει ό ήλιος. "Ολοι κοίταζαν πρός τά πάνον * πρός τό Βέρμιο, δηλαδή πρός
τήν 'Ανατολή. Πρωι - πρωϊ κοίταζαν καί δέν έβλεπαν τόν ήλιο. 'Εκείνος, πού είχε
κρυμμένο τόν πατέρα τον τόν γέρο, πήγε καί τοϋ είπε, «πατέρα τό και τό».

1 Όμοιας παραδόσεις βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α' (1904), σ. 21,

άρ. 31-32 καί τόμ. Β' (1904), σ. 656 - 657.

3 Παραδόσεις σχετικαί έκ Δυτικής Μακεδονίας περί τών Όσιων Νικάνορος καί Διο-
νυσίου βλ. Ά. Ν. Αευτεραίου, έν Έπ. Κ.Α., τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965-66), έν 'Αθήναις
1968, σ. 253 - 254.

8 Γενικώτερον περί τοϋ έθίμου βλ. Γ. Α. Μέγα, Γεροντοκτονία, Ελληνικά, τόμ. Ε'
(1932), σ. 351 -360. (=Λαογρ., τόμ. ΚΕ' (1967), σ. 207 - 216.

* Ή καταγραφή τής διηγήσεως έγένετο είς τό χωρίον Έρμακιά.
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Τότε ό πατέρας τον τοϋ είπε νά κοιτάξη πρός τό Σνιάτσικο, τό βουνό, πρός τή
Δύση, και θά δη πρώτος τόν ήλιο. "Ετσι και έκαμε. "Ετρεξε πρός τόν βασιλέα
και λέει ότι κοίταξε πρός τήν Δύση και είδε πρώτος τόν ήλιο. (Πράγματι όταν
βγαίνη ό ήλιος, πρώτα φαίνεται 'κει πέρα καί μετά έρχεται σέ μας, γιατί άπό
πάνου μας είναι τό Βέρμιο καί μας σκεπάζει). Μόλις άκουσε αντά, που είπε τό
παιδί στο βασιλιά, τότε ό βασιλιάς τοϋ λέει : «νά μοϋ πής άπό που τά 'μαθές
αυτά». Τό παιδί φοβότανε νά πή, γιατί τά ήξερε άπό τόν πατέρα του, πού τόν
είχε παράνομα κρύψει. Μετά άπό πολλές πιέσεις τό μαρτύρησε τό μυστικό. Μόλις
τ' άκουσε ό βασιλιάς, άπό τότε έβγαλε διαταγή νά μη ξανασκοτώσονν τούς γέρους
και άπό τότε οί παππούδες ζάνε πολλά χρόνια» (χφ., σ. 84-86, Έρμακιά). Επί-
σης είς ετέραν διήγησιν έκ τοΰ χωρίου Καρδιά λέγεται : «Μιά φορά ενας έκρυψε
τόν πατέρα του, τόν γέροντα. Τελείωσε ό σπόρος τοΰ σταριού καί τούς διέταξε ό
βασιλιάς νά πάνε νά βροϋνε σπόρο. Τότε αυτός πού είχε κρύψει τόν πατέρα του,
πήγε καί τόν ρώτησε τόν πατέρα του. Ό γέρος πατέρας του τοϋ είπε νά πάη
σε μυρμηγκοφωλιά. Πράγματι πήγε καί βρήκε μια χούφτα στάρι. Τό πήγαν στο
βασιλιά καί έσπειραν στάρι καί έβγαλαν πάλι σιγά - σιγά τά χωράφια. Τότε ό
βασιλιάς τόν ρώτησε, ποϋθε βρήκε τό σπόρο. Είπε στο βασιλιά. Τότε τόν ρώτησε
ξανά ό βασιλιάς, ποιός τοϋ τά είπε. 'Αναγκάστηκε τότε νά μαρτυρήση. Μετά
διέταξε ό βασιλιάς νά ζάνε οί γέροι» (χφ. σ. 109).

Εις τόν κύκλον τών μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών υπάρχει, πλήν
τών άλλων, καί τό έθιμον τής «ντουντούλας», ήτοι τής διά μαγικών μέσων προ-
κλήσεως βροχής εις περιστάσεις ανομβρίας. (("Οταν δεν βρέχη παίρνουμε ενα
ορφανό, τοϋ βάζουμε πάνω λουλούδια, χόρτο, το γυρίζουμε στο χωριό, τό βρέχουν
τό παιδί καί τοϋ δίνουν παράδες. Τήν ημέρα εκείνη, κατά τό γύρισμα, άλλοι
κλέβουν ένα εργαλείο, τό παραχώνουν στο χώμα καί τό βρέχουμε. Τό παιδί κρα-
τάει στο κεφάλι του κόσκινο καί το βρέχουμε. "Ετσι αρχίζει νά βρέχη» (χφ., σ.
48). Κατά τήν τέλεσιν τού μαγικού αυτοΰ εθίμου τραγουδούν :

Κύριε, βρέξε. Κύριε, στάξε
μιά ψιλή, ψιλή βροχή,
γιά νά γένουν τά σταράκια
καί νά φαν' τά κατσ'κάκια.

Βάΐ, ντουντούλε, νά βρέξη ό θεός' (χφ., σ. 49, Έρμακιά).

1 Πρβλ. Έκ Δυτ. Μακεδονίας : Ίφιγενείας Διδασκάλου, Παρακαλώντας τή βροχή,
ή «Ντουντούλκα», περιοδ. 'Αριστοτέλης, τεΰχ. 7 (1958), σ. 26 -27.
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Ε'ις τήν συλλεχθεΐσαν ύλην, τήν σχετικήν πρός τά κατά τήν γέννησιν, τόν
γάμον καί τήν τελευτήν νόμιμα παρατηρείται ταυτότης πρός άναλόγους εκδηλώ-
σεις ε'ις άλλους ελληνικούς τόπους. Ούτως είναι καί ενταύθα λίαν έπιθυμητή ή
άπόκτησις άρρενος τέκνου (χφ., σ. 46, 47 καί 58).

Αί Μοΐραι πιστεύεται ότι τήν τρίτην 1 νύκτα άπό τής γεννήσεως καθορίζουν
τήν τύχην εις τό νεογέννητον βρέφος καί διά τόν λόγον aUtôv οί οικείοι του παρα-
θέτουν τράπεζαν πλήρη εδεσμάτων καί στολίζουν τούτο ιδιαιτέρως (χφ., σ. 105-
106, 153 καί 157, Καρδιά).

Περί τών ψυχών μετά θάνατον πιστεύεται ότι αύται οδηγούνται ύπό τοΰ
αρχαγγέλου Μιχαήλ εις τό μέσον τοΰ ουρανού, ένθα κρίνονται. «"Οταν πεθάνη
κάποιος, τήν ψνχή τον τή παίρνει ό "Αγγελος. Ό "Αγγελος στέκεται στή μέση
άπό τόν ουρανό καί εκεί κρατάει μια ζυγαριά *. "Οταν πεθάνη κάποιος, τή ψυχή
του τήν πάει εκεί στήν ζυγαριά καί τή ζυγίζει. 'Από τήν δεξιά μεριά στέκονται
οί άγγελοι καί άπό τήν αριστερή μεριά ό διάβολος καί περιμένουν νά δουν, ποϋ
θά γυρίση ή ζυγαριά, γιά νά πάρουν τή ψυχή» (χφ., σ. 93, Έρμακιά καί σ. 173-
176, Καρδιά).

RÉSUMÉ

Rapport de la mission folklorique dans la région
nord de Kozaui (Macédoine du Sud)
du 7 août au ι septembre 1967

par Ange N. Deftéréos

L'auteur publie les résultats de sa mission folklorique aux villages
Ermakià et Kardià que se situent au sud-ouest de Vermion et à l'est de
la ligne Kozani-Ptolemais, dans le Macédoine du Sud. Les habitants sont

1 Ai σχετικαί καταγραφεΐσαι λαϊκαί διηγήσεις είναι επιβιώσεις παραλλαγών τοΰ
αρχαίου μύθου τού Μελεάγρου βλ. '/. Θ. Κακριδή, Τό παραμύθι τοΰ Μελεάγρου, Λαο-
γραφία 10 (1929/32), σ. 487 εξ. καί 579 εξ.

» Πρβλ. τό δίστιχον έκ τής νοτιώτερον κειμένης περιοχής (χωρ. Σισάνιον) :
«'Εκεί ζυγίζουν τς έμορφες κι αυτές τις μαυρομάτες'
ζυγίζουν κ' ενα έμορφο κι ενα ροϋσο παλληκάρι».
Κ.Λ. άρ. χφ. 3358 (Α. Ν. Δευτεραίου, Σισάνιον Κοζάνης, 1968), σ. 32 καί 2959, τοΰ
ιδίου, σ. 218.— Περί τής πίστεως βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα
τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. "Επετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20
(1950), σ. 97-98.



358

ΑΓΓ- Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

en majeure partie d'agriculteurs et d'éleveurs des bestiaux. Malgré les
destructions et autres maux, qu'ils ont subies, durant des siècles de la
part des turcs, albanais et bulgares, qui invahissaient leur partie, ils
maintiennent encore les anciens aspects de leur vie et les coutumes
traditionnelles helléniques.

De cette région exploré, l'auteur a noté dans un cahier (in 80
grand format) de 436 pages diverses informations relatives aux aliments,
aux costumes, à l'habitation populaire, à la vie pastorale et agraire, au
culte, à la magie et croyances de superstition, à la divination, la météo-
rologie populaire, l'astrologie, la médecine populaire, les croyances et
coutumes relatives à la naissance, le baptême, le mariage et la mort.
Egalement il a enrigestré sur bandes de magnétophone 55 chansons et
danses populaires et 10 contes.

En étudiant le matériel réuni on remarque qu'anciennement
l'habitation populaire avait de deux côtés de l'entrée centrale deux
chambres, bâties en dehors du principal bâtiment et qui servaient aux
habitants comme une forteresse pour repousser les attaques éventuelles
des bandits, des turcs, bulgares ou putres énémies.

Si le visiteur, qui battait la porte centrale la nuit était l'identifié
comme étant un énemie, les habitants de la maison tiraient sur lui des dos.
Si on n'arrivait pas a le viser de là, recourraint dans une cachette qui
se trouvait entre les poutres du toit. Le toit était construit de tel façon
qu'il était impossible de discerner soit de dehors, soit de dédans la
cachette d'où on tirait.

L'auteur mentionne la croyance de culte populaire de Δωδεκαημέρου
(de douze jours, du 25 décembre au 6 janvier) selon laquelle les Καλι-
κάντζαροι (êtres démoniaques qui aparaissent durant cette période) tâchent
de scier les trois colonnes sur lesquelles la terre est posée. On raconte
que ces trois colonnes sont les trois Hiérarques.

Le carnaval et les travestissements sont fêtés la veille du 1er
de l'an.

On honore également les Sts Mina, Tryphon, Georges, Athanase,
Nicolas, Eleftére, Siméon, Nicânor, le Prophète Elie et Ste Paraskevi.

Parmi les légendes, qui circulent oralement, les plus répandues,
sont celles qui se rapportent à Alexandre le Grand et son cheval. Dans
plusieurs endroits on montre les traces du Bucéphale. Il a noté égale-
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mant deux récits, relatifs à l'abolition du coutume inumaine de mettre
à mort les viellards pour prouver leur sagesse.

Parmi les croyances de magie, il a noté celle de «doudoula» (περπε-
ρούνας) par laquelle on invoque la pluie, pendant les périodes de séche-
resse.

Les croyances relatives à la naissance, le mariage et la mort cor-
respondent à celles de la plus part des régions du pays. On croit égale-
ment ici que la troisième nuit de la naissance de l'enfant viennent les
Moiras (les Fées) pour fixer son destin. Pour apaiser les Moiras, les
parents dresent cette nuit une table pleine des mets. Enfin, on croit que
les âmes après la mort sont conduites par l'Archange Michel, au milieu
du ciel où ils sont jugées.

Z'.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ
(16-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967)

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν λαογραφικήν, ιδίςι μουσικήν, έρευναν ταύτην είς Κεφαλληνίαν,
συμφώνως πρός τήν ύπ' άριθμ. 56427/26.7.67 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
είργάσθην, πλήν τής πόλεως, πρωτευούσης τής νήσου, 'Αργοστολίου και
εις τά χωρία : Λ ι λ ι ν α τ α, Βαλσαμάτα, Φραγκατα, Διγαλέτο,
Χ α ρ ά κ τ ι καί Τσακαρασιάνο, ένθα έξετέλεσα 98 ηχογραφήσεις δημω-
δών ασμάτων καί χορών (άρ. ε'ισ. μουσ. 14729 -14825), πρός δέ καί 9 εκκλη-
σιαστικής μουσικής έκ τής χορωδίας Ιεροψαλτών Κεφαλληνίας. Κατέγραψα έτι
καθ' ύπαγόρευσιν ύπό διαφόρων πληροφορητών κείμενα 17 δημοτικών τραγου-
διών, πρός δέ καί άλλην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην εις τόν άγροτικόν
βίον, έθιμα τού γάμου, τής τελευτής, τής λαϊκής λατρείας κλπ., έξορκισμούς, δει-
σιδαίμονας συνήθειας κ. ά.

Ή ύλη αύτη κατετέθη εις τό Κέντρον ύπ' άρ. είσαγ. χειρ. 3191/67, σύγ-
κειται δέ έξ 160 σελ. σχ. 8ου μεγάλου.

Ώς διεπίστωσα καί εις τήν Ζάκυνθον1, ομοίως καί εις Κεφαλληνίαν τρα-
γουδείται ή έντεχνος, γνωστή ώς επτανησιακή μουσική ή καντάδες, μόνον εις τήν

» Μουσική αποστολή είς Ζάκυνθον. Έπ. Κ. Λαογρ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), α. 261-270.


