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RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à Ios (Cyclades)
(19-27 septembre 1968)

par St. I m e 1 1 ο s

Pendant le peu de jours qu'a duré sa mission à Ios pour l'étude de
la civilisation populaire de cette île des Cyclades l'auteur a procédé à la
récolte d'un matériel folklorique très varié, qui constitue un manuscrit
de 188 pages de cahier grand format (in- 80), déposé aux archives du Cen-
tre de recherches du folklore hellénique. Il a également procédé à l'enre-
gistrement de 45 mélodies populaires sur bandes magnétiques.

Le manuscrit d' Imellos comprend 24 légendes, 120 textes de
chansons longues, 88 distiques, 10 incantations, 46 proverbes, 12 devinet-
tes et une grande variété d'informations concernant le culte populaire,
l'astrologie, la météorologie, la divination, la magie etc. Les chansons
longues constituent la plus grande partie de la collection. Ce sont des
chansons usitées jadis à la période du carnaval ou à diverses autres
occasions; il y en a parmi elles qui accompagnaient des danses populai-
res. Très peu de gens se souviennent aujourd'hui des paroles et des airs
de ces chansons, qui appartiennent à plusieurs catégories suivant leur
contenu: acritiques, ballades, satiriques, historiques, chansons d'amour, etc.

L'auteur donne dans son rapport le texte d'une chanson intéres-
sante : la chanson des âges de l'homme. Ensuite il cite la légende d'une
icône de la Vièrge qui porte un coup de couteau au visage, ainsi que
quelques légendes concernant des arbres hantés. Enfin il cite une cou-
tume divinatoire usitée par les jeunes filles afin de deviner leur futur
mari et une coutume pour les époques d'épizooties.

B'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΣΙΣΑΝΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(15 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968)

υπο αγγ. ν. δευτεραiov

'Από τάς Νοτιοδυτικός κλιτύς τοϋ όρους Σινιάτσικον τής έπαρχίας Βοΐου
τοϋ νομού Κοζάνης πηγάζει ό παραπόταμος τοϋ 'Αλιάκμονος Σισάνιος ή Σισάνης
(πρώην Μύριχος), όστις ρέει πρός νότον πλησίον τής Νεαπόλεως (Άνασελίτσης).
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Σχεδόν παρά τάς πηγάς τοΰ παραποτάμου τούτου είναι έκτισμένον τό
χωρίον Σισάνιον1, τό όποιον εκτείνεται κατά μήκος μέν τοΰ ποταμού επί διαστή-
ματος δύο περίπου χιλιομέτρων, κατά δέ τό πλάτος εκατέρωθεν των όχθων
αυτοΰ καί επί εκτάσεως περίπου πεντακοσίων μέτρων. Αί εκατέρωθεν τών όχθών
τοΰ ποταμού έκτάσεις είναι πεδιναί, ένφ ή λοιπή πέριξ τοποθεσία είναι κατ' εξο-
χήν ορεινή. Ούτω τό χωρίον περιβάλλεται ανατολικώς άπό τό βουνόν ((Κλαζονρα»,
βορείως άπό τό «Τζέμιακουμ», ένθα τό χωρίον Βλάστη, καί βορειοδυτικώς πρός
τήν κατεύθυνσιν τής Καστοριάς άπό τό όρος Μουρίκιον. Μόνον ή πρός νότον
πλευρά είναι κάπως έλευθέρα, έκτεινομένη κατά τό ρεύμα τοΰ ποταμού.

Τά περιβάλλοντα τό χωρίον βουνά ταύτα εμποδίζουν σχεδόν παντελώς τήν
πνοήν άνεμων μέ άποτέλεσμα ή έκ τοΰ ποταμού δημιουργούμενη υγρασία νά παρα-
μένει έντός τοΰ χωρίου, τό δέ κλΐμα κατά μέν τό θέρος νά είναι τροπικόν μεθ' υψη-
λής θερμοκρασίας καί υγρασίας, κατά δέ τους χειμερινούς μήνας ψυχρόν μέ σοβα-
ρός έπιπτώσεις επί τής υγείας τών κατοίκων, οΐτινες σχεδόν πάντες καί άπό τής
νηπιακής των ηλικίας υποφέρουν άπό στηθικά νοσήματα, ΐδίςι δ' έκ βρογχίτιδος.

Αόγφ τής διαμορφώσεως ταύτης τοΰ έδάφους καί τών κλιματικών
συνθηκών, πλήν τής κυρίας ένασχολήσεώς των μέ τήν γεωργίαν, οι κάτοικοι
καταγίνονται μέ τήν κτηνοτροφίαν. Πολυάριθμα ποίμνια βόσκουν είς τάς εκατέ-

1 "Αλλοτε σπουδαία κωμόπολις, νυν αποτελεί Ιδίαν Κοινότητα μέ 565 κατοίκους,
συμφώνως πρός τήν άπογραφήν τοΰ 1961. Κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας διετέ-
λεσεν εδρα ομωνύμου 'Επισκοπής" βλ. Άνθιμου Σεβαστείας, Περί τών έν τή έπαρχίςι Σισα-
νίου ίερών μονών, Έκκλ. 'Αλήθεια Κ' (1900), σ. 454. Γιάννη Άργ. Τόζη, Σιατιστινά,
Μακεδόνικα Β' (1941 - 1952), σελ. 314, σημείωσ. 4. Πρβλ. Κωνσχ. Σ. Γούναρη, Μακεδό-
νικα άπηχήματα, ετ. Β' (1959), σ. 68, σημείωσις. Δημητρ. ΚΙτσιου, Ή Σέλιτσα, Μακεδ.
Ήμερολόγιον, έτ. Β' (1909), σ. 245- 246. Α. Γ. Λαζάρου, Σιάτιστα, ενθ'άν., ετ. Γ,
(1910), σ. 140. "Ετι Γ. Π. Σ. Παναγιωτίδου, Ζουμπάνιον, ενθ'άν., ετ. ΣΤ' (1913), σ. 219.
Ανωνύμου, 'Επαρχία Σισανίου καί Σιατίστης, ενθ'άν., σ. 216-271. Άλιάκμων, 'Επαρ-
χία Σισανία, ενθ' άν., σ. 65- 73. Γ. 77. Κουρνούτου, Σχολεία τής τουρκοκρατουμένης Καστο-
ριάς, Γέρας Α. Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 433, ενθα καί βιβλιογραφία περί μητρο-
πόλεως Σισανίου, πρβλ. καί έν σ. 460 -461. Βλ. καί Μιχ. Καλλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα
τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1676- 1808. (Δημοσιεύματα Δημοτ. Βιβλιοθήκης Κο-
ζάνης, 2). 'Εν Θεσσαλονίκη 1951, σ. 129 καί 139. Περί μετοικίσεων έκ Σισανίου πρός
Βλάστην, Κοζάνην καί Σιάτισταν βλ. : Π. Λιούφη, 'Ιστορία τής Κοζάνης, 'Αθήναι 1924,
σ. 89. Wace - Thompson, The Nomads of the Balcans, London (1914), σ. 212. G. Weigernd,
Die Aromunen, Leipzig 1894 - 1895, τόμ. Α', σ. 129. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, "Εκθεσις
τής "Επιτροπείας τών κριτών τοΰ Χατζηλαζαρείου αγώνος περί τής λαογραφίας τής
Μακεδονίας, άναγνωσθεϊσα ύπό —. εν τφ Έθνικφ Παν/μίω τήν 13 'Ιουνίου 1910. 'Εν
'Αθήναις 1910, σ. 7.
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ρωθεν τοΰ ποταμού άρδευομένας πεδινάς έκτάσεις, ένθα καλλιεργούνται αραβό-
σιτος, βρύζα, όσπρια, σίτος, κριθή καί Ιδία κηπευτικά. Είς τά εις τούς πρόποδας
τών πέριξ ορέων εύρισκόμενα κτήματα εύδοκιμεί ή αμυγδαλιά, ή καρυδιά καί
ίδίςι ή άμπελος, έξ ης παρασκευάζεται όλιγοστός, άλλ' εξαίρετος, οίνος.

01 κάτοικοι είναι γηγενείς καί τό είσόδημά των επαυξάνεται έκ τής υλο-
τομίας έκ τών παρακειμένων πυκνών δασών.

Εις τό ώς άνω χωρίον Σισάνιον κατόπιν τής ύπ' άριθμ. 58629/11 - 7 -1968
έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών εΐργάσθην έπί είκοσαήμερον,
συγκεντρώσας άξιόλογον καί πλούσιον λαογραφικόν ύλικόν, περιλαμβάνον στοιχεία
έξόλων σχεδόν τών εκδηλώσεων τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού, τό όποιον
κατέγραψα εις τετράδιον, σχήματος 8 μεγ. έκ 447 σελίδων, καί κατέθεσα είς τό
Κέντρον 'Ερεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας ύπ' αριθμόν εισαγωγής 3358. Πρός
τούτοις έπραγματοποίησα 94 ήχογραφήσεις μουσικής δημωδών ασμάτων καί
λαϊκών χορών έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba. (Βλ. εις τό βιβλίον
Μουσικής "Υλης τοΰ Κέντρου Λαογραφίας άρ. 15666-15759).

Εις τήν έν λόγω συλλεγεΐσαν ύλην περιλαμβάνονται 22 παραδόσεις, 18 παρα-
μύθια καί εύτράπελοι διηγήσεις, 9 τοπωνύμια, 12 παρωνύμια καί άλλα ονόματα,
3 παροιμίαι, 14 αινίγματα καί πληροφορίαι διά τήν λαϊκήν κατοικίαν, τό ένδυμα,
χάς τροφάς, τόν έπαγγελματικόν, ποιμενικόν, γεωργικόν καί άλιευτικόν βίον, τήν
κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνή-
θειας, τήν δημώδη ίατρικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν,
τήν λαϊκήν λατρείαν, τούς λαϊκούς χορούς, τά μουσικά όργανα, ώς καί τά έθιμα
τά σχετικά πρός τήν γέννησιν, τήν άνατροφήν τοΰ παιδιού, τόν γάμον καί τήν
τελευτήν.

Περιοριζόμεθα εις τινας παρατηρήσεις, αϊ όποιαι άναφέρονται εις μέρος
μόνον τοΰ συλλεγέντος τούτου υλικού.

Λόγω τής ορμής τών ύδάτων τοΰ ποταμού Σισάνη καί λόγω τοΰ σχηματι-
σμού εις τινα μέρη καταρρακτών, μεγάλη εδόθη ώθησις κατά τό παρελθόν εις
τήν άνάπτυξιν τής λαϊκής βιοτεχνίας. Ούτω διατηρούνται καί σήμερον ύπολείμματα
τοϋ «μπατανιον», ένθα εναποθέτουν τά «δίμιτα» υφάσματα πρός έπεξεργασίαν.
Τό «μπατάνι» άποτελεΐται άπό μίαν μεγάλην λεκάνην ξυλίνην, διαστάσεων 2X2,50
τοΰ μέτρου, έντός τής οποίας υπάρχει πάντοτε ύδωρ. Μέσα εις τήν λεκάνην αυτήν
υπάρχουν τά «κοπάνια», τά όποια γυρίζουν έναλλασσόμενα καί κτυπούν τά υφά-
σματα. Τά «κοπάνια» αύτά κινούνται ύπό τού κεντρικού άξονος, όστις λαμβάνει τήν
κίνησιν άπό τήν («ρτερωτήν», τήν οποίαν ωθεί τό όρμητικώς καί έξ ϋιμους ρέον
ύδωρ. Τοιαύτα <(μπατάνια» έλειτούργουν παλαιότερον πολλά (χφ., σ. 35-38). Ση-
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μερον διατηρούνται μόνον τά έρείπια πλην ενός, τό όποιον ευρίσκεται είς καλήν σχε-
τικώς κατάστασιν καί ενίοτε λειτουργεί. "Ετερον είδος λαϊκής βιοτεχνίας, τό όποιον
διατηρείται ακόμη καί σήμερον, είναι ή «ντριστέλλα» (βλ. είκ. 1). Καί αύτη οφεί-
λει τήν δημιουργίαν της πάλιν εις τήν ύπαρξιν άφθονων υδάτων. Ή «ντριστέλλα»
(χφ., σ. 22-23) άποτελεΐται άπό μίαν μεγάλην ξυλίνην στρογγύλην ΰποδοχήν,
ένθα πίπτει μέ μεγάλην δύναμιν τό φερόμενον έδώ μέσω τήζ «καρούτας» ύδωρ.
'Ενταύθα τό ύδωρ πίπτει μέ τόσην δύναμιν, ώστε δημιουργεί δίνην καί πάν ό,τι
ευρίσκεται εντός αύτής περιστρέφεται μέ μεγάλην ταχύτητα. Εις αύτήν οί κάτοι-
κοι τοποθετούν πρός έπεξεργασίαν τις «βελέντζες», αί όποΐαι μέ τό κτύπημα τοΰ
ύδατος περιστρεφόμενοι μαλακώνουν, άποβάλλουν τό «χνούδι», γίνονται πλέον
κρουσταί καί άποκτοΰν άρίστην έμφάνισιν. Κατά πληροφορίας τών κατοίκων τό
χωρίον ήτο παλαιότερον βιοτεχνικόν κέντρον κατεργασίας τής « βελέντζας» καί τών
«διμίτων» υφαντών. Κατά τάς ημέρας τής έκεϊ παραμονής μου είδον νά μεταφέ-
ρωνται «βελέντζες» πρός κατεργασίαν έπί ήμιόνων έκ τοΰ πλέον άπομεμακρυσμέ-
νου ελληνικού χωρίου τής Βορειοδυτικής Μακεδονίας, τοΰ Βροντερού τοΰ νομού
Φλωρίνης. Αί έν λόγω "βελέντζες» μετά τήν κατεργασίαν, τήν οποίαν θά ύφί-
σταντο έντός τών «ντριστελλών», θά έπανεφέροντο έκ νέου εις τό χωρίον, έξ ού
είχον μεταφερθή πρός περαιτέρω κατεργασίαν. Τοιαύτα έργαστήρια, λειτουργούντα
διά τοΰ φυσικού λευκού άνθρακος, διατηρούνται καί λειτουργούν σήμερον άκόμη
είς τό χωρίον τέσσαρα.

Αί καταγραφεΐσαι δημώδεις παραδόσεις είναι συναφείς πρός εύρύτερον γνω-
στά θέματα, τινές δέ τούτων, και ιδία αί ίστορικαί, άναφέρονται κυρίως εις τούς
χρόνους τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Εις τήν τοποθεσίαν «το πάτωμα», ένθα παρα-
τηρείται άνεπτυγμένη έπίπεδος έκτασις, παραδίδεται ύπό τών κατοίκων ότι έκεϊ
ό Μέγας 'Αλέξανδρος έγύμναζε τόν στρατόν του (χφ., σ. 21), μάλιστα δέ λέγεται
ότι καί ό ίδιος ό Μέγας 'Αλέξανδρος έγυμνάσθη έκεϊ καί ότι άπό τό μέρος έκεΐνο
ήρχισε τήν έκστρατείαν του. «Ό Μέγας 'Αλέξανδρος πολέμησε άπό 'δώ. Έδώ
ήταν τά στρατόπεδα τοϋ πατέρα τοϋ Μέγας 'Αλέξαντρου και έκεϊ ό Μέγα Άλέ-
ξαντρος γυμνάστηκε» (χφ., σ. 17). Καί περί τοΰ ίππου τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου
θρυλούνται σχετικαί παραδόσεις καί ιδία περί τών πατημάτων' αύτοΰ, χωρίς όμως
νά ύποδεικνύωνται καί ώρισμένα σημεία, ένθα δύναται τις νά ΐδη τά ίχνη τής
έκειθεν διαβάσεώς του. "Ισως μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου έλησμονήθησαν τά

1 'Εκ τής βορειότερον κειμένης περιοχής πρβλ. Ά. Ν. Δευτεραϊον έν Ε. Λ. Α.
τόμ. ΙΖ (1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 380 καί έν Έπ. Κ.Λ. τόμ. Κ' - ΚΑ' (1967/68),
έν 'Αθήναις 1969, σ. 354.



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΙΣΑΝΙΟΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ 383



384

ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

παλαιότερον δεικνυόμενα σημεία, διότι καθώς οί κάτοικοι μού διηγήθ·ησαν «εκείνα
τα χρόνια φαίνονταν τα πατήματα άπό τό άλογο τον Μέγα Αλέξανδρου» (χφ.,
σ. 17). Εις τι σημείον τής τοποθεσίας «Παναγίτσα» αναφέρουν οι κάτοικοι, ότι
ή ΐιπάρχουσα εις τόν βράχον οπή ήτο ή είσοδος μεγάλου κτηρίου, τό όποιον υπήρξε
σχολεΐον, ε'ις ό έδιδάχθη τα γράμματα ό Μέγας 'Αλέξανδρος. «Είς τήν τοποθεσίαν
«Παναγίτσα», πού είναι καί εκκλησία, ήταν παλιά έκεϊ τό σχολείο τον Μέγα
'Αλέξανδρου. Έκεϊ μέσα είναι μιά τρϋπα, γαλαρία, πού αργότερα, όταν ήρχοντο
οί Τούρκοι, έμπαιναν μέσα τα παιδιά, πού μάθαιναν γράμματα» (χφ., σ. 17). Προ-
φανώς ή έν λόγω παράδοσις συμφύρεται μέ διηγήσεις διά τό «κρυφό σχολειό» τής
τουρκοκρατίας.

'Εκ τών θρησκευτικών παραδόσεων αξιομνημόνευτος είναι ή αναφερομένη
εϊς τήν διάσωσιν κάποτε τού χωρίου υπό τοΰ πολιούχου αυτοΰ 'Αγίου Δημητρίου
άπό ένσκήψασαν καταιγίδα, ότε τά ύδατα τοΰ ποταμού ύπερεκχειλίσαντα κατέκλυ-
σαν τάς οικίας. «Μιά φορά ό Μουρίκης έτρεχε ό ποταμός, τό βράδυ βγήκε ό
"Αγιος Δημήτριος καβάλλα στο άλογο καί τό γύρισε τό ποτάμι σέ τοϋτο τό μέρος,
για νά μή πνίξη τήν εκκλησία καί τό χωριό. Τό είδαν οί γερόντοι πού βγήκαν
εξω άπό τόν θόρυβο. Πνιγήκαμε τότε εφτά σπίτια» (χφ., σ. 14 καί 16). Πράγματι
εις τό μέρος έκεΐνο, ένθα ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου, ή κοίτη τοΰ ποταμού δέν φέρε-
ται κατ' ευθείαν γραμμήν ώς εις όλον σχεδόν τό ύπόλοιπον μήκος, άλλα παρου-
σιάζει μίαν λίαν αισθ-ητήν παρακαμπτήριον κάθοδον. Άπό τότε οΐ κάτοικοι έθεώ-
ρησαν τόν Άγιον προστάτην τοΰ χωρίου των (χφ., σ. 137).

Ευρέως διαδεδομένοι άπαντοΰν τοπικαί παραδόσεις περί τοΰ Κοσμά', τοΰ
'Αγίου Νικάνορος καί τού 'Αγίου Διονυσίου. Καί οί τρεις θεωρούνται θεράπον-
τες ιατροί περιερχόμενοι τά χωρία τής πέριξ περιοχής καί θεραπεύοντες άπό σοβα-
ρός άσθενείας τούς κατοίκους. «ΤΗταν τρεις άγιοι. Ό Άγιος Νικάνορας, ό Άγιος
Διονύσιος καί ό Κοσμάς. ΤΗταν περιηγηταί μέ φάρμακα καί γιάτρευαν ασθενείς,
χωρίς νά πάρουν άργυρά, ύστερα πήγαν γιά κατάλυμα τό βράδυ σέ μιά γριά καί

1 Ούχί τοϋ Αιτωλοί. Κοσμάς καί Δαμιανός τιμώνται βορειότερον τής έξετασθείσης
περιοχής ώς ιατροί" βλ. Γεώργ. Κ. Σπνριόάκην, έν Ε. Λ. Α. τόμ. ΙΓ'- ΙΔ' (1960-61), έν
'Αθήναις 1962, σ. 380. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ' (1931),
σ. 73, 98, ώς καί Anneliese Wittmann, Kosmas und Damian. Kultausbreitung und
Volksdevotion, Berlin 1967, σ. 165. Σ. Β. Κουγέα, Βιβλιογραφία (Papadopoulo - Kera-
meus, Varia graeca sacra) Λαογρ. Γ (1911), a. 290, ένθα κατά τό Συναξάριον 1 Δεκεμ-
βρίου : ούτοι θεραπεύουσι «πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν καί ουκ άνθρώποις άλλα
καί κτήνεσι». 'Εν τή Δυτική Μακεδονίρ: τιμώνται τήν πρώτην τοΰ μηνός "Ιουλίου- βλ.
κα ι Φώτη Δημ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτ. Μακεδονίας, Θεσ/νίκη 1962, σ. 181.
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είχε κορίτσι άρρωστο. Τους έδωσε δώρο ή γριά, δεν δέχτηκαν αυτοί, γιατί τό είχαν
όρκιστή. Τότε στήν πίεση πήρε ό "Αγιος Διονύσιος ενα άβγό και άπό τότε χώρι-
σαν. Ό Κοσμάς και ό Νικάνωρ λέγονται τώρα "Αγιοι 'Ανάργυροι» (χφ., σ. 32).
Ή έν λόγω παράδοσις είναι σχετική μέ τάς διηγήσεις έκείνας, εις τάς όποιας γί-
νεται προσπάθεια ύπό τών κατοίκων αιτιολογήσεως τοΰ χωρισμού τοΰ 'Αγίου Διο-
νυσίου άπό τόν "Αγιον Νικάνορα, ώστε ό μέν νά κτίση τήν σκήτην του εις τόν
"Ολυμπον, ό δέ εις τήν Ζάμβορδαν, νοτιοδυτικώς τής πόλεως Κοζάνης. Τοιαύτας
παραδόσεις κατέγραψα έκ τής Δυτικής Μακεδονίας καί άλλαχοΰ'.

Αιτιολογική τής ιδρύσεως τών έκκλησιών πρός τιμήν άγίου τινός καί ένταΰθα
τοΰ προφήτου Ήλιού είς τάς κορυφάς τών βουνών είναι καί ή άκόλουθος
διήγησις.

«Ό Προφήτης 'Ηλίας ήταν θαλασσινός κι άπό κάνα ναυάγισμα πήρε τό
κουπί στον ώμο καί ρωτούσε, άν τό ξέρουν, τί είναι αυτό. "Οταν έφθασε σ' ενα
βουνό καί τού είπαν ότι είναι ξύλο, τότε έκεϊ έκανε τό μοναστήρι του καί άπό
τότε είναι στις κορυφές» (χφ., σ. 30-32). Ή παράδοσις αυτή άπαντφ εύρύτερον
γνωστή καί είς άλλους τόπους \

Έπί άνομβρίας3 πλήν τοΰ μαγικού έθίμου τής «περπερούνας», συνήθεις
είναι καί αί λιτανεΐαι μέ παρακλήσεις πρός τόν Προφήτην Ήλίαν (χφ., σ. 33).
Τό έθος τούτο τών λιτανειών εις τόν Προφήτην Ήλίαν είναι, ώς γνωστόν,
πανελλήνιον ', προέρχεται δέ έκ τής διδασκαλίας εις τήν έπιστολήν τοΰ 'Ιακώβου

1 Βλ. Κ. Ε. Ε. Λ. άρ. χφ. 2959, σ. 153 - 154 (συλλ. Ά. Ν. Αευτεραίον, χωρ. Καισα-

ρεία 1965) καί άρ. χφ. 3470, σ. 209, ήμετέρα συλλογή κατά τό 1969 έκ τοΰ χωρίου 'Ελάτη
νοτίως τής Κοζάνης.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α' (1902), σ. 116, 207-208, τόμ. Β'
(1904), σ. 801-803, καί Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Ε.Λ.Α., τόμ. ΙΓ'- ΙΔ (1960-61), έν'Αθή-
ναις 1962, σ. 334 καί τόμ. ΙΕ'- ΙΣΤ' (1962 -63), έν 'Αθήναις 1964, σ. 238 -39.

3 Πρβλ. όταν πίπτη χάλαζα, ίνα σταματήση ή βροχή είς τό χωρίον Ζουμπάνιον
καί Σισάνιον είς Φ. Κουκουλέ, Μνεία δεισιδαιμονιών τίνων καί μαγικών συνηθειών είς
νομοκάνονας. ("Ανάτυπον άπό τόν τιμητικόν τόμον τοΰ 'Αμίλκα 'Αλιβιζάτου), "Αθήναι
1958, σ. 282.

4 Λιτανεΐαι έπί άνομβρίας είς ίδρυμένας έκκλησίας έπί κορυφών τών ορέων βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α' (1920), σ. 89 - 92, καί τόμ. Γ' (1931),
σ. 6 κέξ. Πρβλ. καί τήν άκόλουθον παράδοσιν έκ τών βορειότερον κειμένης περιοχής
καί δή έκ τοΰ χωρίου Έρμακιά, έν ή παρατηρείται συμφυρμός τής άνεγέρσεως έκκλη-
σιών του είς υψηλά σημεία καί περί βροχής: «Ό Προφήτης 'Ηλίας προφήτευε ότι θά
βρέξη ή δέν θά βρέξη. Τότε ό αύτοκράτορας άρχισε νά τόν κατατρέχη κ' έφυγε γιά τά
βουνά. ΈκεΤ ψηλά τοΰ πήγαινε τροφή ένας κόρακας καί γι' αυτό έχει τήν έκκλησιά
του έκεϊ ψηλά» (Κ.Ε.Ε.Λ. άρ. χφ. 3206, σ. 54, συλλ. *Α. Ν. Δευτεραίου, 1967).

25
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5, 17, ότι «Ηλίας.. . προσηύξατο τοϋ μή βρέξαι καί ουκ εβρεξεν έπί τής γης
ένιαντονς τρεις καί μήνας έξ" και πάλιν προσηνξατο καί ό ουρανός νετόν εδωκεν» '.
Επομένως ό Προφήτης 'Ηλίας θεωρείται καί ενταύθα ώς έφορος τών βροχών-
«όταν δεν βρέχη, τρεις κοπέλες παίρνουν μιά κεραμίδα καί τήν φέρνουν στήν
άκρα τού πουτάμ τού Μύριχον καί τήν άφήνουν εκεί εως δτον βρέξη. Μόλις
β ρ έξη, παίρνουν λάδ', πηγαίνουν, παίρνονν τήν κεραμίδα, πηγαίνουν στήν εκκλησιά
τοϋ Προφήτη 'Ηλία, βάζουν τήν κεραμίδα, πού τήν είχαν πάρει άπό τήν εκκλη-
σιά, έκεί, πού ήτανε, άνάβουν τά καντήλια και τόν εύχαριστοϋν, διότι τούς
εκαμε τό χατήρι» (χφ., σ. 153).

Ε'ις αλλας καταγραφείσας ένταύθα παραδόσεις περί 'Αγίων παρατηρούμεν,
ότι έχουν κοινά στοιχεία καί γνωρίσματα πρός τάς καί εις τούς άλλους ελληνικούς
τόπους. Ούτως ό "Αγιος Μηνάς θεωρείται προστάτης τών ποιμνίων καί κατά τήν
παραμονήν τής εορτής του «κλοϋμε τά ψαλίδια καί τα βαστούμε δλη τήν ήμέρα
κλειστά, γιά νά μή πηγαίνη ό λύκος στο κοπάδι» (χφ., σ. 137-138). Ή 'Αγία
Βαρβάρα καί ό "Αγιος Χαράλαμπος πιστεύεται ότι θεραπεύουν καί προστατεύουν
τούς πάσχοντας εκ γρίππης, ιλαράς καί κυρίως άπό τήν ευλογίαν (χφ., σ. 138
καί 144). Τήν παραμονήν τοΰ εορτασμού τής 'Αγίας Βαρβάρας ((κάνουμε λαγγΐτες
καί λέμε δτ ι είναι τά σπάργανα τής Παναγίας» (χφ., σ. 138).

Έκ τών λατρευτικών έθίμων άναφέρομεν τά κατά τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων, οπότε «κάνουμε μικρά ψωμάκια, πού τά λέμε «κόλιαντα»' είναι
στρογγυλά. Τά ψήνουμε στο φούρνο ή στή γάστρα, έρχονται τά παιδιά, μας λένε
τά κόλιαντα καί τούς δίνουμε άπ' αυτά. Τά παιδιά τραγουδούν :

— Κόλιαντα, Μπάμπω, κόλιαντα
και μένα κολιαντίνα,

κι άν δέ μέ δώσης κόλιαντα,
δώσ' μον τή θυγατέρα.

5 — Τί τήν θέλεις, γάιδαρε,

τή δική μον τή θυγατέρα ;

— Νά τήν τσιμπώ, νά τήν φιλώ,

νά μέ ζεσταίνη τό βράδυ» (χφ., σ. 139).

Εις τήν συλλεγεισαν ύλην, σχετικήν πρός τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον
καί τήν τελευτήν νόμιμα, παρατηρείται ταυτότης πρός αντιστοίχους εκδηλώσεις
εις άλλους ελληνικούς τόπους. Αί δοξασίαι περί τών Μοιρών, ώς ερχομένων τήν

' Βλ. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκην, έν Ε.Λ.Α. τόμ. ΙΓ'- ΙΔ', ενθ'άν., σ. 333- 334.
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τρίτην νύκα από τής γεννήσεως τοϋ νεογνού διά νά τό μοιράνουν, απαντούν καί
εις τό Σισάνιον.

«Στις τρεις ήμερες έρχονται οί Μοίρες. Το βάζουμε στήν σαρμανίτσα
(= κούνια), τοϋ βάζουμε άσημικά, γιά νά το γράψουν οί Μοίρες πλούσιο. Κάνουμε
τότε και μπουγάτσα και έρχονται οί γυναίκες με πιλάφια. Στις τρεις τό λούζει
ή μπάμπω και ρίχνουν άσημικά μέσα στο νερό καί τά παίρνει ή μπάμπω» (χφ.,
σ. 71). Αί παρατιθέμεναι προσφοραί έχουν ώς σκοπόν νά εξευμενίσουν τάς Μοί-
ρας, ώστε να καθορίσουν ευτυχές μέλλον διά τό βρέφος. Πλεΐσται κατεγράφησαν
παραδόσεις γνωσταί καί άλλαχοΰ περί δυσμενών άποφάσεων τών Μοιρών κατά
τήν τρίτην ήμέραν. Τό δυσμενές τοΰτο πεπρωμένον παρά τάς μυρίας προφυλάξεις
δέν καθίσταται δυνατόν νά τό άποφύγη τό άτομον (χφ., σ. 72).

Ευρύτατα γνωσταί είναι αί παραδόσεις περί Νεράιδων, αϊ όποΐαι λευκοφο-
ροΰσαι καί χορεύουσαι πλησίον ποταμών ή νερομύλων, συγχέονται πρός τούς
κακοποιούς δαίμονας τοϋ Δωδεκαημέρου, τούς Καλικαντζάρους, καί άλλα φαντά-
σματα, μεθ' ών έχουν κοινά χαρακτηριστικά (χφ., σ. 25 καί 33).

Διάχυτος είναι μεταξύ τών κατοίκων τοϋ χωρίου ή δοξασία, ότι πολλά
δένδρα είναι στοιχειωμένα '. Τό ενοικοΰν στοιχειό εις τά δένδρα ούτά τιμωρεί
τρόπον τινά τους έπιχειροΰντας τήν άποκοπήν ή έκρίζωσίν των. To oUto συμβαί-
νει καί μέ τά δένδρα τής εκκλησίας, τά όποια θεωροΰνται, συν τοις άλλοις, ιερά.
«Μιά φορά έκοψα ένα κλωνάρι καί άπό ένα δέντρο μεγάλο τής έκκλησίας (κουρί -
βακούφικο) καί εκεί. πού το λιάνιζα, έκοψα τό πόδι μου καί το άφησα καί έφυγα»
(χφ., σ. 96).

'Αμείλικτος επίσης είναι καί ή τιμωρία τών επιχειρούντων τήν άφαίρεσιν
άντικειμένων έκ τών ναών. Διηγούνται ότι εις τό χωρίον έν άτομον «τρελλάθηκε
στο χρόνο, που έκλεψε τσιμέντα τής έκκλησίας καί, άφοϋ τά πήγε πίσω κρυφά -
κρυφά, έγινε σχεδόν καλά» (χφ., σ. 96)*.

'Ιδιάζον είναι καί ένταΰθα τό θρησκευτικόν έθιμον, τοΰ «υψώματος» τοϋ
άρτου κατά τάς πανηγύρεις, διά τό όποιον ό ιερεύς δέν δέχεται πρόσφορον άπό
«άκληρη γυναίκα». Καταγραφείσα σχετική παράδοσις αιτιολογεί τήν γέννησιν τής

1 Πρβλ. Ά. Ν. Δευτεραϊον, έν Έπ. Κ. Λ., τόμ. ΙΗ'-ΙΘ', ενθ" άνωτ.,

σ. 251 - 253, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

3 Πρβλ. σχετικήν παράδοσιν έκ τοϋ χωρίου τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας: *Μιά
φορά ίνας Τούρκος εκοψε ενα δένδρο άπό τό περίβολο τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 'Αθανα-
σίου. Τότε τό δέντρο τόν εκλεισε μέσα. Τότε ό Τούρκος εταξε ενα ντενεκε λάδι. Ό "Αγιος
'Αθανάσιος δέν τόν άφηνε. Τότε ό Τούρκος εταξε μιά 'γελάδα καί ενα μοσχάρι καί μετά τόν
απελευθέρωσε». (Κ.Ε.Ε.Λ. χφ., 2959, σ. 25).
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Παρθένου, κατόπιν παρακλήσεως τής μητρός της πρός τόν Θεόν, όπως απόκτηση
τέκνον, διότι ό Ιερεύς τήν προσέβαλε και δέν εδέχθη τό πρόσφορόν της, επειδή
ήτο μέχρι τότε ακληρος. Ούτως ((εκείνο το πρόσφορο, πού πάει πρώτο στήν
εκκλησία, εκείνο βάζει ό παπάς και κάνει τήν λειτουργία και τήν Κοινωνία.
Ή Άννα, ή μάννα τής Μαρίας, επήγαινε κάθε μέρα πρώτη τό πρόσφορο στό
Μοναστήρι και έκανε μέ αυτό ό παπάς τήν λειτουργία. Ή "Αννα ήτανε στείρα.
Ό παπάς τήν φώναξε πού πήγαινε αυτή στό μοναστήρι. Αύτή τό πήρε προσβολή.

ΕΙκ. 2. Ό δράκος.

Τότε έβαλε συνέχεια νά προσεύχεται και είπε : — Θεέ μου, δός μου ένα παιδί καί
θά στό προσφέρω. "Ετσι έμεινε έγκυα ή Άννα καί έκανε τήν Μαρία, τήν μητέρα
τοϋ Χριστού. Αέν ξέρω σέ ποιο Μοναστήρι» (χφ., σ. 39).

Πλήθος αγροτικών έθίμων δύναται τις νά σημείωση εϊς τό Σισάνιον καί
ίδί(? κατά τον θερισμόν καί τήν συγκομιδήν τών σιτηρών. 'Ιδιαιτέρου ένδια-
φέροντος είναι τά τελούμενα κατά τό τέλος τοϋ θερισμοΰ. 'Αναφέρω τό έθιμον
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τού «δράκοντος» δηλ. τής μικρας δέσμης σταχύων, τήν οποίαν κατασκευάζουν
άπό τά τελευταία χειρόβολα τοΰ θερισμοΰ. Ένα μικρό μέρος τοΰ χωραφιού μένει
άθέριστον. Κατόπιν όλοι μαζί οι θερισταί, άφοΰ σχηματίσουν πέριξ αυτού
κύκλον, θερίζουν αυτό άδοντες τό κατωτέρω ασμα, σχηματίζοντες συγχρόνως
έκ τών σταχύων ένα σταυρόν, όστις ονομάζεται «δράκος» (βλ. είκ. 2). Ό <ΐ<5ρά-
κος» ούτος φέρεται εις τήν ο'ικίαν καί τοποθετείται πλησίον τοΰ εικονίσματος,
διατηρούμενος καθ-' όλον τό έτος, διά νά ριφθή έντός τοΰ άλωνίου κατά τόν
άλωνισμόν τής νέας εσοδείας (χφ., σ. 13 καί 135), οπότε καί αντικαθίσταται δια τοΰ
«δράκοντος» τοΰ νέου έτους. Χορεΰοντες* λοιπόν μέσα εις τόν άγρόν σχηματίζουν
τόν «δράκοντα», ενώ άδουν τό άκόλουθον ασμα '·

Γιά ίδέστ' αυτό τού δέντρου,

πώς τού δέρν' αέρας,

πώς τού δέρν' αέρας,

πώς τό δέρν' άέρ', πώς τό κυματίζει.

5 "Ετσι με δέρν' ό πόνος μου,

πώς νά πάω στά ξένα !
'Εγώ κάναν' δεν ξέρω,
κάναν' δέ γνωρίζω,
κάναν' δεν γνωρίζω
10 άπό τούς συγγενείς μου.

Πώς νά πάω στά ξένα
καί στά πεθερικά μου !
'Εγώ κάναν' δεν ξέρω,
κάναν' δεν γνωρίζω.

[χφ., σ. 391-392. 'Αρ. ε'ισ. μουσ. 15756 (άρ. ταιν. 117885)].

1 Πρβλ. »κοτσανούλα» εκ τοϋ χωρίου Κέδρος 'Αγράφων. Δημ. Σ. Δουκάτου, Λαο-
γραφική άποστολή εις τά Θεσσαλικά "Αγραφα. 'Επετ. Λαογρ. "Αρχείου, τόμ. ΙΑ' - IB'

(1958 -59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 298.

3 Πρβλ. τό τέλος τοϋ θερισμοΰ έκ τής βορειότερον κειμένης περιοχής (νομός
Πέλλης) υπό Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, έν Ε.Λ.Α. τόμ. ΙΓ'- ΙΔ' (1960 -61), 'Εν 'Αθήναις
1962, σ. 382, ένθα, όταν τελειώνη ό θερισμός, άφήνουν μερικούς στάχυς αθέριστους,
τούς οποίους θερίζουν όλοι μαζί, άφοΰ προηγουμένως θά χορέψουν πέριξ αύτών.
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RÉSUMÉ

Rapport de la mission folklorique dans le village Sissanion

du Département de Kozani (Macédoine Occidentale)
(du 15 juillet au 3 août 1968)

par Ang. N. Deftéréos

Au Sud-Ouest de la rue Kozani-Ptolemais et prés des sources du
fleuve Aliakmon, à la montagne Sniatsikon (ou Askiô) de la province
Voiou, (département de Kozani) est bati sur un plateau le village
Sissanion.

Tous les habitants sont des indigènes et s'occupent principalement
avec l'élévage des bestiaux et en second lieu avec l'agriculture.

L'auteur a travaillé dans ce village durant 20 jours et a recueillie
un matériel interessant et varié, qu'il a noté dans un cahier de 447 pages
(in 40 grand format), déposé au Centre sub. no 3358. Ce materiel com-
prend : 22 légendes, 18 contes et récits plaisants, plus de 100 chansons
et danses populaires enregistrés sur 8 bandes magnétiques sur deux pistes
(vitesse 3 3/<) des toponymie, des proverbes et des énigmes. Diverses
informations relatives à l'habitation populaire, le costume, les aliments,
la vie pastorale et agraire, l'organisation sociale, le droit populaire, les
coutumes de magie et de superstitions, la divination, le culte populaire,
les croyances populaires relatives à la naissance, au mariage et à la
mort etc.

De la vie professionnelle, il décrit le «batani» (μπατάνι p. 381 - 382.
Voir fig. η® 1) où avec l'aide du charbon blanc (chutes d'eau) on travaille
les tissus sur les métiers. Avec la même force motrice, fontionne au
village et les «dristella» (ντριστέλλα p. 382) où on fini l'élaboration des
couvertures «flocates» en laine, des couvre-lits et des tapis.

De la vie culturelle l'auteur a noté plusieurs légendes historiques
relatives à Alexandre le Grand. On relate, que aux plateaux qui se trou-
vent aux environs du village Alexandre le grand exerçait ses armées et
que lui-même lorsqu'il était jeune il s'exerçait lâ-bàs. Dans plusieurs
emplacements de cette région, les habitants montrent des traces des sabot
de son chaval et des ruines sont considérées, comme l'école où a étudié.

Parmi les légendes du culte, sont intéressantes, celles qui se rappor-
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tent à St. Démétrios protecteur du village, à St. Cosma de l'Etolie, St.
Nikanor et Denys. Ces trois derniers saints, sont considérés comme des
médécins qui parcourent les villages en guérissant les malades gratuite-
ment. Les croyances sur l'édification miraculeuse d'églises sont similai-
res aux légendes d'autres régions de la Grèce.

Une croyance très repandue entre les habitants de ce village, est
que les arbres qui appartiennent à l'église sont sacrés et sont protégés
par le démon (στοιχειό) qui les habitent : Ce demon punie, ceux qui essay-
ent de les couper ou les déraciner. Comme on puni sevèrement ceux qui
essayent de voler des objets sacrés de l'église.

Parmi les coutumes agricoles, il mentionne celui de «draconta» (du
dragon) qui consiste à deux petits fagot d'épis en croix, qui sont glanés
à la fin, de la moisson.

Les moissonneurs en chantant et en dansant moissonnent la dernière
section du champs, et avec ces épis confectionnent le «draconta» qui le
portent à leur maison où l'ont gardés pendant toute l'année.

1".

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο αννησ i. παπαμιχαηλ

Λαογραφική έρευνα έπραγματοποιήθη ύπ' έμού ' άπό τής 16 Αυγούστου
μέχρι τής 2 Σεπτεμβρίου 1968 ε'ις τόν νομόν Τρικάλων, ειδικώς είς τά χωρία
Καλλιρρόη, "Αγιοι Θεόδωροι καί εις τήν κωμόπολιν Καλα-
μπάκα. Ή συλλεχθ-είσα ύλη καταγραφείσα εις τετράδιον έκ σελίδων 383,
σχ. 8ου μεγάλου, καιετέθ-η είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας
ύπ' άριθ·. 3241.

Εις τήν ύλην ταύτην περιλαμβάνονται πληροφορίαι περί τού κατά παράδο-
σιν ένταύθα λαϊκού πολιτισμού : α) έκ τοϋ ύλικοϋ βίου : περί τοΰ γεωργικού καί
τοϋ ποιμενικοϋ βίου, τής βιοτεχνίας (βαφικής κ. ά.), τής κατοικίας, τοϋ ένδύματος
κ.λ.π. β) έκ τοΰ κοινωνικοΰ βίου : διά τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν,
τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον κ.ά. και γ) έκ τοϋ πνευματικού

1 Συμφώνως πρός τήν ύπ' άρ. 58819 εντολήν τής 'Ακαδημίας "Αθηνών.


