
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965-1966

(Archives de Cinematographie. Materiel folklorique cinematographié
pendant les années 1965-1966).

Ή περισυλλογή εκδηλώσεων τού λαϊκού πολιτισμού διά κινηματογρα-
φήσεως, ώς αναφέρεται είς τόν ΙΖ' (1964) τόμον τής Έπετηρίδος,
σελ. 251, συνεχίσθη καί κατά τά έιη 1965 καί 1966 ώς κατωτέρω.

α') ετουσ 1965' (année 1965)

1. — Λαϊκαι λατρευτικό), τελεταΐ είς τήν Μακεδονίαν (χωρίον Καλή βρύση τον

νομού Αράμας) άπο 5-8 'Ιανουαρίου.

α') 5 'Ιανουαρίου (παραμονή Θεοφανείων) : 'Αποπομπή έκ τών οικιών τών
Καλικαντζάρων, δαιμονικών όντων. Ραντισμός αμπέλων δι* αγιασμού. Τελε-
τουργικών δεΐπνον τής οικογενείας, β') 6 'Ιανουαρίου (Θεοφάνεια): Αγια-
σμός. Διάφοροι έθιμικαί πράξεις. Μεταμφιέσεις («μπαμιπούγεροι»), γ ') 7 'Ια-
νουαρίου ('Αγ. Ιωάννου): Μεταμφιέσεις, δ') 8 'Ιανουαρίου ('Αγ. Δομνί-
κης «ημέρα τής μαμμής») : Μεταμφιέσεις και παράστασις υπό τών μετημφιε-
σμένων τελέσεως γάμου.

Κινηματογράφηση είς Καλήν Βρύσην Δράμας τήν 5-8 Ιανουαρίου 1965. Ταινία ηχη-
τική (μαγνητικής εγγραφής), μήκους 281 μ. Άρ εΐσαγ. βιβλ. κινημ. ταιν. 27. Άρ.
χ/φου περιγραφής 2937, σελ. 7-19.

2. — Λαϊκα'ί παραστάσεις «Καλόγερος» τήν Δευτέραν τής Τυρινής εβδομάδος

είς Άγίαν Ελένην Σερρών.

Μεταμφιέσεις. Τελετουργική σπορά δημητριακών. Θανάτωσις τοΰ πρωταγω-
νιστοΰ καί άνάστασις αύτοΰ.

Κινηματ. τήν Δευτέραν τής τυρινής εβδομάδος (Ιην Μαρτίου) 1965 εις Άγίαν Έλένην
Σερρών. Ταιν. 220 μ. Άρ.είσ. 28. Άρ. χ/φ ου 2938, σελ. 7-17.

1 Αί κατά τό έτος τοϋτο κινηματογραφήσεις έξετελέσθησαν υπό του φιλολόγου
Γ. Ν. Αίκατερινίδον εντός τών πλαισίων τοΰ προγράμματος Λαογραφικής έρεύνης, έκτε-
λουμένου έν τω Λαογραφικφ Άρχείω (νυν Κέντρω Έρευνης τής "Ελλην. Λαογραφίας) υπό
τήν διεΰθυνσιν τοϋ Καθηγητού, Διευθυντού τοϋ 'Αρχείου, Γ. Κ. Σπνριδάκη, δια τής οίκο"
νομικής ένισχύσεως τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (Β.I.E.).
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Άγερμοί κορασιών το Σάββατον τοϋ Λαζάρου είς Άγίαν Έλένην Σερρών,
α ) Κορίτσια έκ τών εντοπίων κατοίκων, φέροντα ένδυμα ενηλίκων γυναι-
κών, περιέρχονται καθ' ομάδας τάς οικίας τού χωρίου τήν πρωΐαν τοΰ Σαβ-
βάτου τοΰ Λαζάρου καί τραγουδούν ειδικά τραγούδια μετά εκτελέσεως
χορών, β ') Εις τό αύτό χωρίον κοράσια έκ προσφύγων άπό. τό Κωστί
'Ανατ. Θράκης, φέροντα είς χείρας ομοίωμα τοΰ Λαζάρου, τόν «Λάζαρη»
τραγουδούν ομοίως ειδικά τραγούδια.

Αί ομάδες αύται λαμβάνουν φιλοδώρημα άπό τήν οίκοκυράν κάθε οικογε-
νείας.

Κινηματ. κατά τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου (17 'Απριλίου 1965) είς τήν Άγίαν Έλένην
Σερρών. Ταινία ήχητική (μαγνητικής έγγρ.) 60 μ. 'Αρ. είσ. 29. 'Αρ. χ/φ ου 2946, σ. 155.

Άγερμοί κορασιών τήν Κυριακήν τών Βα'ίών είς Βαμβακόφυτον Σερρών.
Κοράσια εΐς ομάδας, ένδεδυμένα μέ τό τοπικόν φόρεμα, περιέρχονται τάς
οικίας τοΰ χωρίου φδοντα καί χορεύοντα.

Κινηματ. τήν Κυριακήν τών Βαΐων (18 'Απριλίου 1965) εις Βαμβακόφυτον Σερρών.
Ταινία ήχητική (μαγνητ. έγγραφης), 30 μ. "Αρ. είσ. 30. Άρ. χ/φου· 2946, σ. 156.

Θερισμός (κοπή) τής σικάλεως είς Άγίαν Έλένην Σερρών-
Κινηματογράφησις τής εργασίας τής κοπής τής σικάλεως μέ τήν «κόσσα»,
ήτοι διά μεγάλου δρεπάνου μέ μακρύν στειλεόν, καί τής μεταφοράς αυτής
εις άποθήκην διά τετράτροχου αμάξης, συρομένης ύπό βοών.
Κινηματ. είς Άγίαν'Ελένην Σερρών κατ' Άπρίλιον 1965. Ταινία 60 μ. Άριθμ. είσ.
31. Άρ. χ/φου 2946, σ. 157.

Θρησκευτικά λαϊκά έ&ιμα την Μεγάλην Παρασκευήν είς Βαμβακόφυτον
Σερρών.

Διανυκτέρευσις καί έγκοίμησις εΐς τήν έκκλησίαν παρά τόν Έσταυρωμένον.
Τοποί)έτησις άναθημάτων έπί τοΰ Σταυρού. Διέλευσις τών κατοίκων τοΰ
χωρίου κάτω άπό τόν Έπιτάφιον.

Κινηματ. εήν Μεγ. Πέμχοην καί Μεγ. Παρασκευήν (22-23 'Απριλίου 1965) είς Βαμ-
βακόφυτον Σερρών. Tuivia 30 μ. Άρ. είσ. 32. Άρ. χ/φου 2946, σ. 157.

Λαϊκός πανηγυρισμός τής εορτής τοϋ Άγιου Γεωργίου εις Νέον Σούλι Σερ-
ρών τήν Τρίτην τής Διακαινησίμου.

Ή λαϊκή πανήγυρις αύτη τελείται τήν έττομένην πάντοτε τής έκκλησιαστι-
κής εορτής τοΰ 'Αγίου. Μετά τήν λειτουργίαν τελείται αγιασμός, είτα δέ
γίνεται περιφορά τών εικόνων καί τών λαβάρων τών εκκλησιών κύκλω
εΐς τά σύνορα τής άγροτικής περιφερείας τοΰ χωρίου καί τοποθέτησις υψώ-
ματος (άντιδώρου) επί τοΰ κορμού 4 θαλερών δένδρων πρός τόν σκοπόν
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τής προστασίας τού χωρίου έκ πτώσεως χαλάζης. Εΐς τήν πλατείαν τοΰ
χωρίου αδονται ειδικά ασματα, έκτελουμένων συγχρόνως καί χορών. 'Ακο-
λούθως λαμβάνει χώραν άναπαράσιασις τοΰ θαύματος τής δρακοντοκτονίας
ύπό τοΰ 'Αγίου, έν συνεχεία δέ τελούνται άγώνες δρόμου κ.ά. άγωνίσματα.
Κινηματ. τήν Τρίτην τής Διακαινησίμου (27 'Απριλίου 1965) εις Νέον Σούλι (πρώην
Σουμπάσκιοϊ) Σερρών. Ταινία 170 μ. Άρ. εΐσ. 33. Άρ. χ/φ ου 2916, σελ. 158-160.

8. — Περιφορά εικόνων και δημοτελήζ θυσία («κουρμπάνι,») την ΓΙέμπτην τής

Διακαινησίμου εις τό χωρίον Κάτω'Ορεινή Σερρών.

α') Ή περιφορά τών εικόνων λαμβάνει χώραν μετά τήν λειτουργίαν κύκλω
εΐς τά σύνορα τής αγροτικής περιοχής τοΰ χωρίου, κατά τόν πρό μεσημ-
βρίας χρόνον, αποβλέπει δέ εΐς τήν προστασίαν τής παραγωγής έκ πτώσεα>ς
χαλάζης. β') Ή δημοτελής θυσία τελείται κατά τάς απογευματινός ώρας.
ΓΙάσαι αί οΐκογένειαι τοΰ χωρίου λαμιβάνυυν τεμάχιον έκ τοΰ εψημένου
κρέατος τοΰ σφαγιασθέντος ζώου.

Κινηματ. τήν Πέμιττην τής Διακαινησίμου (29 Απριλίου 1965) είς Κάτω Όρεινήν
Σερρών. Ταιν. 120"μ. Άρ. είσ. 34. Άρ. χ/φου 2946, σελ. 160-163.

9. — Μουσικά και ηχητικά όργανα είς Κρήτην-

Κινηματογράφησις τής κατασκευής καί τής ηχητικής ή μουσικής αποδόσεως:
α) τοΰ ϋιαμπολιοϋ (αυλοΰ) κατασκευαζόμενου έκ καλάμου, ποιμενικού μου-
σικού οργάνου, β) τής νιουνιονρας, άποτελοτ'μένης έκ κελύφους κοχλιού καί
ιστού αράχνης καί γ) τής μουγκρινάρας (ήμισυ στάμνου μέ τεταμένον επί τοΰ
ανοίγματος αύτής ειδικώς κατειργασμένον δέρμα). Γίνεται χρήσις τοΰ οργά-
νου τούτοτι πρός άποδίωξιν τών άρκάλα>ν (ασβών) έκ τών αμπέλων.
Κινηματ. είς Κρύα ν Βρύσην Ρεθύμνης κατ' Ίούλιον 1965. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 35.
Άρ. χ/φου 2955, σ. 307.

10.— Χοροί Κρήτης.

α) Σιγανός Πεντοζάλης, β) Πηδηκτός Πεντοζάλης, γ) Συρτός Ρεθεμνιώτικος.
δ) Σούστα Ρεθεμνιώτικη.

Κινηματ. είς Κρύαν Βρύσην Ρεθύμνης κατ' Ίούλιον 1965. Ταιν. 120 μ. Άρ. είσ. 36.
Άρ. χ/φου 2955, σελ. 308-309.

11.— Οι Πιθαράδες τον χωρίου Θραψανόν Κρήτης.

Κατασκευή πίθων καί άλλων πήλινων σκευών ύπό πιθαράδων έκ Θραψανοΰ
τού νομού "Ηρακλείου εΐς ύπαί&ριον έργαστήριον, έγκατεστημένον παρά τήν
Γειοργικήν Σχολήν 'Ασιομάτων 'Αμαρίου Ρεθύμνης.

Κινηματ. παρά τήν Γεωργικήν Σχολήν Ασωμάτων Ρεθύμνης τήν 17-20 Αύγουστου
1965. Ταιν, 280 μ. Άρ. είσ. 37- Άρ. χ/φου 2954, σελ. 233-236.
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β') έτους 1966 1 (Annéb 1966)

1. '— Χοροί Ευρυτανίας.

Οί λαϊκοί χοροί : α) τοϋ Στέγγου, β) στα τρία.

Ό πρώτος (τοΰ Στέγγου) εκτελείται είς τό χωρίον Σταυροπήγιον (πρώην
Άμπλιανην) κατά τάς απογευματινός ώρας τής 26 'Ιουλίου, έκκλησ. πανηγύ-
ρεως τής 'Αγ. Παρασκευής, συνοδεία ειδικών ασμάτων, τά όποια καλούνται
«τραγούδια τοϋ Στέγγου».

Κινηματ. εις Σταυροπήγιον Ευρυτανίας τήν 26 καί 28 Ιουλίου 1966. Ταιν. 90 μ. Άρ.
είσ. 38 Α-B. Άρ. χ/φου 3015, σ. 115.

2. — Λαϊκή οίκοδομία είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας.

Κινηματογράφησις τής έξωτερικής καί έσωτερικής άπόψεως παλαιάς οικίας.
Κινηματ. είς Σταυροπήγιον κατ' Ίούλιον 1966. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ· 39. Άρ. χ/φου
3015, σ. 116.

3. — Έκ τοϋ φυσικοΰ βίου είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας.

Κινηματογράφησις μεταφοράς ύδατος διά τής βαρέλας καί παρασκευής τοϋ
άρτου' (ζύμωσις καί κατασκευή, είτα όπτησις αυτού είς τήν γάστραν).
Κινηματ. είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας κατ' Ίούλιον 1966. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 40.
Άρ. χ/φου 3015, σ. 116.

4. — 'Εκ τοϋ ποιμενικού βίου εΐς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας.

Κινηματογράφησις βοσκής αιγοπροβάτων, άμέλξεως καί τυροκομίας.
Κινηματ. εις τήν τοποΟεσίαν Κερασά τοΰ όρεινοΰ δγκου τής Όξυας (ύψόμ. 1700 μ.),
τήν 29 'Ιουλίου 1966. Ταιν. 150 μ. Άρ. είσ. 41. Άρ. χ/φου 3015, σ. 117.

5. — Τελετουργικός εορτασμός τοϋ γάμου είς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης.

Κινηματογράφησις τών διαφόρων φάσεων τής τελετής καί τοΰ εορτασμού
τοΰ γάμου έπί 6ήμερον, ήτοι πρό, κατά καί μετά τήν ήμέραν τής στέψεως.
Κινηματ. είς Ανώγεια Μυλοποτάμου άπό τής 26-31 Αύγουστου 1966. Ταιν. 460 μ.
Άρ. είσ. 42. Άρ. χ/φου 3016, σελ. 5-16, 70-72.

6. — Παρασκευή ψωμιών τοϋ γάμου είς'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης.

Τήν Παρασκευήν πρό τής στέι|>εως κατά τήν Κυριακήν, γίνεται ή ζύμωσις
καί παρασκευή τών ειδικών γαμήλιων άρτων (γαμοκούλ.ουρων) μέ είδικάς
έπ' αότών διακοσμήσεις διά ζύμης.

Κινηματ. εις 'Ανώγεια Μυλοποτάμου τήν 26 Αύγουστου 1966. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ.
43. Άρ. χ/φου 3016, σ, 73.

1 Αί κινηματογραφήσεις έξετελέσθησαν ύπό τοΰ συντάκτου Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδον.
(Βλ. καί έκθβσιν ανωτέρω, σελ. 331-343).
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7. — Χοροί Κρήτης.

Ό χορός Σούστα, ώς χορεύεται είς τό χωρίον Ζωνιανά Ρεθύμνης.
Κινηματ. τήν 28 Αύγουστου 1966 είς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου. Ταινία έγχρωμος, 30 μ.
'Αρ. είσ. 43. Άρ. χ/φου 3016, σ. 74.

8. — Τρυγητός καί πάτημα (έκ&λιψις) στ αφ υλών εις Κρήτην.

Κινηματ. είς Ανώγεια Μυλοποτάμου κατ' Αΰγουστον 1966. Ταιν. 120 μ. Άρ. εϊσ. 45.
Άρ. χ/φου 3016, σ. 75.

9. — Άγερμοί παίδων τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων είς τόν Δήμον Νικαίας

Αττικής.

Παίδες \[>άλλουν τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κρούοντες ρυθμικώς σιδηρά
τρίγωνα.

Κινηματ. τήν 24 Δεκεμβρίου 1966 είς τόν Δήμον Νικαίας, τέως Διοικ. Πρωτευούσης.
Ταιν. 40 μ. Άρ. είσ. 46. Άρ. χ/φου 3167, σ. 9.

10. — Άγερμοί μαθητών κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς εις Κορωπί

'Αττικής, Ψάλλονται τά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Κινηματ. τήν 31 Δεκεμβρίου 1966 εΐς Κορωπίον τοΰ Δήμου Κρωπίας 'Αττικής. Ταιν.
40 μ. Άρ. είσ. 47. Άρ. χ/φου. 3167, σ. 10.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΡΩιΗΝ ΛΑΟΓΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ)
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965 ΚΑΙ 1966

(Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du folklore Hellénique
(ex Archives de Folklore) pendant des années 1965 et 1966).

a', κατα το ετοσ 1965 (année 1965).

Είς τό Λαογραφικόν Άρχείον συνεχίσθη καί κατά τό έτος 1965 τό έκτελού-
μενον εις aUto έπιστημονικόν έργον δια τού αύτού προσωπικού, ώς αναφέρεται
περί τούτου εϊς τήν προηγουμένην έκθεσιν τού έτους 1964. (Βλ. Έπετηρ., τόμ
ΙΖ' (1964) σελ. 255).

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ύλης

1. Άπό έπόψεως πλουτισμού τοϋ Λ.Α. δι' ανεκδότου ύλης εστάλησαν 24
νέαι συλλογαί έκ σελίδων 8449. Έκ τούτων 25 προέρχονται έξ έκπαιδευτι-
κών λειτουργών, 3 κατηρτίσθησαν υπό μαθητών καί άλλων, εννέα δέ κατε-
τέθησαν υπό τοΰ Διευθυντού, Καθηγητού, Γ.Κ. Σπυριδάκη έκ τής έκτελουμένης υπ'
αύτού ειδικής λαογραφικής έρεύνης διά τών συνεργατών του, φιλολόγων, Γεωργίου
Αίκατερινίδου καί 'Ηλία Χουρζαμάνη, μισθοδοτουμένων πρός τούτο υπό τοΰ
Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών. Εις τάς έν λόγω συλλογάς περιέχεται ύλη έκ περι-
οχών τής Δυτικής Κρήτης (χ/φα 2954-2955), τής Ανατολικής Μακεδονίας (νομών
Σερρών καί Δράμας, χ/φα 2937, 2938, 2946, 2952, 2953, 2975) καί έκ τοΰ συν-
οικισμού είς Μέγαρα Αττικής (προσφύγων έκ Μελί Μικράς Ασίας (άρ. χ/φου 2947).
Αί υπόλοιποι 5 συλλογαί κατετέθησαν υπό τού προσωπικού τοΰ Αρχείου, καταρτι-
σθεΐσαι υπ* αυτού κατά τάς κατά τό έτος τούτο σχετικάς λαογραφικός έρεύνας τοΰ
Λ.Α., ήτοι: α) υπό τοϋ Δ/ντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη εις τό Λαογραφικόν Άρχείον
Π. Βλαστού, άποκείμενον εΐς τό Ιστορικόν Άρχείον Κρήτης εις Χανιά, έργασθέν-
τος ενταύθα άπό 5-11 Αύγ. (άρ. χ/φου 2890). β) υπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκο-
νομίδου έξ άποστολής του εΐς τήν περιοχήν Πωγωνίου Ηπείρου άπό 8 Ίουλ.—
7 Αύγ. (άρ. χ/φου 2956). γ) υπό τοΰ συντ. Στ. Ή μέλλου έξ άποστολής του είς
τάς νήσους Θήραν καί Άνάφην άπό 3 Ίουλ. — 3 Αυγ. (άρ. χ/φου 2957). δ) υπο
τής συντ. Άννης Παπαμιχαήλ έξ εργασίας αυτής εΐς τήν Δυτ. Θεσσα-
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λίαν από 18 Αύγ. — 17 Σεπτ. (αρ. χ/φου 2960). ε) ύπό τοΰ έκτ. συντ. Ά γ γ. Δεύ-
τερα ίου έξ αποστολής του εΐς τά χωρία Μηλιά ("Ανω καί Κάτω), Κώμη,
Κρόκον, Καισαριά καί Αΐανή τοΰ νομού Κοζάνης άπό τής 9 Αύγ. — 8 Σεπτ-
(άρ. χ/φου 2959) καί στ) ύπό τοΰ έκτ. μουσ. Στ. Καρακάση εξ άποστολής του
εΐς Ζάκυνθον άπό 5 Αύγ· — 4 Σεπτ. (άρ. χ/φου 2958).

2. Μουσική ύλη.—Εΐς τό Τμήμα τής'Εθνικής Μουσικής Συλλογής εισήχθη-
σαν 1347 ηχογραφήσεις μουσικής ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών
χορών, πρός δέ καί 41 δημώδους μουσικής ύλης έκ Τουρκίας καί Μαρόκου (12
εκ Μαρόκου καί 29 ε.< Τουρκίας) εξ άνταλλαγής πρός έλληνικήν μουσικήν ύλην
μετά τού Ινστιτούτου Μουσικολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Βασιλείας τής Ελβετίας.

Ή ώς άνω ύλη δημώδους ελληνικής μουσικής προήλθεν α ) έκ τών ώς άνω
άποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ 'Αρχείου, ήτοι ηχογραφήσεις: 41 έκ Πωγωνίου
'Ηπείρου, 61 εκ Θήρας καί 'Ανάφης, 83 έκ τοΰ νομοΰ Κοζάνης, 154 έκ Δυτ·
Θεσσαλίας, 319 εκ Ζακύνθου' β') 448 έκ τοΰ ώς άνω ειδικού προγράμμα-
τος Λαογρ. έρεύνης ύπό τοϋ Δ/ντοϋ Γ. Κ. Σπυριδάκη' γ') 241 ηχογραφήσεις
έκ Σκύρου έξ ήχογραφήσεως ύπό τής Κας'Ι. Κολεντιανού'εκ Νέου Σουλίου Σερρών
έξ ήχογρ. ύπό Θεοφ. Χαλέμη' εκ Πραμάντων 'Ηπείρου υπό Θεοφ. Τσίλη' έξ 'Ολυ-
μπίας ύπό Μ. Κλουκίνα καί έκ Κύπρου ύπό Σ. Χατζησολωμοΰ.

3. Είς τήν Δισκοθήκην τοϋ Άρχείου προσετέθησαν έξ άγοράς 28 δίσκοι
δημώδους μουσικής.

4. Κινηματογραφικόν Άρχεΐον. Τό έργον τής άποτυπώσεως έπί κινημα-
τογραφικής ταινίας μορφών τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού πρός διάσωσιν καί έπιστημο-
νικήν έξέτασιν αυτών συνεχίσθη εντός τοΰ προγράμματος ειδικής Λαογραφικής
ερεύνης τοϋ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη διά τής οικονομικής ένισχύσεως τοΰ
Βασιλ. 'Ιδρύματος Ερευνών. Οΰτως εκινηματογραφήθησαν ύπό τοΰ συνεργάτου
του φιλολόγου Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου αί κάτωθι λαϊκαί εκδηλώσεις.

1) Λαϊκαί λατρευτικαί τελεταί μετά μεταμφιέσεων εΐς τήν Μακεδονίαν (χω-
ρίον Καλή Βρύση νομοΰ Δράμας) άπό 5-8 'Ιανουαρίου.

2) Λατρευτικαί τελεταί μετά μεταμφιέσεων (Καλόγερος) κατά τήν Δευτέραν
τής εβδομάδος τής Τυροφάγου εΐς Άγίαν Έλένην Σερρών.

3) 'Αγερμοί κορασιών τό Σάββατον τού Λαζάρου εΐς Άγίαν Έλένην
Σερρών.

4) Άγερμοί κορασιών τήν Κυριακήν τών Βαΐων εΐς Βαμβακόφυτον Σερρών.

5) Θερισμός τής σικάλεως εΐς Άγίαν Έλένην Σερρών.

6) Λαϊκά λατρευτικά έθιμα κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν εΐς Βαμβακό-
φυτον Σερρών.
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