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Examinant la forme de l'habitation populaire de Thera il remarque
que celle-ci est construite dans les villages : Exo Ghonià, Emporion et
autres sous la surface du sol. Cela est possible par la conformation géolo-
gique du sol, qui est composé de pierre ponce provenant du volcan de
l'île. Au début ces excavations servaient simplement comme dépôt des
produits agricoles mais sous la pression de la vie contemporaine elles
ont évolué vers une forme plus complexe (voir p. 228-230).

Dans l'île d'Anafi 011 peut voir des habitations ayant au toit une
voûte en pierres. Cette forme de construction a été imposée par le man-
que du bois nécessaire pour l'édification des toits de surface plane.

Parmi les légendes recueillies, l'auteur mentionne comme intéressante,
celle de la vipère petrifiée par la Vierge, parce qu'elle détruisait les récol-
tes (voir p. 231). Également sont largement propagées sous diverses varian-
tes les légendes concernant les fées (Néraïdes). Dans certaines variantes
elles sont présentées avec des pieds d'âne, étant ainsi confondues avec
d'autres ésprits démoniaques (voir p. 231 232).

Une légende locale concernant les maladies, comme dans d'autres
lieux de la Grèce, représente celles-ci sous l'aspect d'une femme. Lorsq11'
elles essayent d'entrer dans un village (de Thera) elles sont empêchées et
pourchassées par la Ste Vierge et St Charalambos (voir p. 232).

Parmi les récits religieux, il cite celui de la Vierge «Kalamiotissa»
de l'île d'Anafi, dont l'icône transportait les outils des maçons à l'endroit
où elle désirait qu'on lui érige son église (voir p. 232-233).

Enfin, l'auteur mentionne aussi d'autres coutumes comme celui de La-
zare. La veille de sa fête on prépare une statue à son effigie sur laquelle
on pose une lanterne qu'on allume chaque soir durant toute la semaine
Sainte (voir p. 234).
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ! ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
(18 ΑΥΓ - 18 ΣΕΠΤ. 1965)

υπο αννησ παπαμιχαηλ

Κατά τήν έκτέλεσιν λαογραφικής έρεύνης συμφώνως πρός τήν ύπ' άρ. 51564
έντολήν τής 'Ακαδημίας είς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης εϊργάσθην εις τά χωρία :
'Αγιος 'Ακάκιος (παλαιότερον Γόλτσα), Κανάλια, Φανάριον καί Λοξάδα. Εις τήν
έκ τούτων συλλεχθεισαν λαογραφικήν ύλην, ήτις κατεγράφη εις τετράδιον έκ σελ.
629 σχ. 8ου μεγ. καί κατετέθη εΐς τό Κέντρον 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
ύπ' άρ. 2960, περιλαμβάνονται στοιχεία εξ όλων σχεδόν τών εκδηλώσεων τοΰ κατά
παράδοσιν λαϊκού βίου, ήτοι: α) 'Εκ τού υλικού βίου: ειδήσεις περί κατοικίας,
τροφών, ενδυμασίας, υφαντικής, βαφικής, κυνηγίου, γεωργίας κ.ά. β) Έκ τού κοι-
νωνικού βίου : πληροφορίαι διά τήν κοινωνικήν οργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τά
έθιμα κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν κ.ά. γ) Έκ τού πνευματικού
βίου : άσματα πολύστιχα 356, νανουρίσματα - ταχταρίσματα 5, παραδόσεις 262
παροιμίαι 6, έπωδαί 2, αινίγματα 15, παιδιαί 3, παραμυθιακαί διηγήσεις 3 κ.ά.'
ειδήσεις έτι περί μαγείας καί δεισιδαιμόνα>ν συνηθειών, δημώδους ιατρικής, λαϊκής
λατρείας, μετεωρολογίας καί άστρολογίας, μαντικής, λαϊκών χορών κλπ. Πολλαχού,
ή ύλη αύτη συμπληρούται καί διά σχετικών φωτογραφιών.

Παραλλήλως πρός τό έργον τούτο έγένετο καί ήχογράφησις επί ταινιών
μαγνητοφώνου 155 μελωδιών δημωδών ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών
(βλ. εΐς τό σχετικόν βιβλίον μουσικής ύλης, ύπό τούς άρ. 13686-13840)1.

Έκ τής όλης περισυλλεχθείσης ύλης ταύτης γίνεται κατωτέρω εΐδικώτερον
λόγος περί τίνων δημωδών παραδόσεων καί έθίμων.

1 Ευχαριστώ από τής θέσεως ταύτης τοϋ; προέδρους καί γραμματείς των κοινοτήτων
τών ώς άνω χωρίων ώς καί τούς πληροφορητάς μου, οϊτινες μέ έβοήθηοαν προθύμως είς τήν
έκτέλεσιν τής έρεύνης ταύτης.

2 "Εκ τής περιφερείας ταύτης (χωρία: Κέδρος, Θραψίμι, Λουτροπηγή, Βαθύλακκος
Άηδονοχώρι καί Ρεντίνα) έχει καταρτίσει άπό τοϋ έτους 1959 λαογραφικήν συλλογήν ό
τότε συντάκτης τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου Δημ. Λουκάτος, ή όποία έχει κατατεθή είς τό
ΚΕΕΛ ύπ' αΰξ. άρ. 2301. Βλ. καί Δημ. Σ. Λονκάτον, έν Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12
(1958/59) έν 'Αθήναις 1960, σελ. 294 κέξ.
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Α' α ) «"Οταν φτειάναν την κάμαρα (—γεφύρ) τον χωρίον μας κάτου ατά
Μύλια (άνατολ. τον χωρίον).... επιφτι, δεν στέριωνι κ' ετριμι. Οί μαστόρ' τότι εϊπαν
ότι πρέπ νά αφάξ'νι κάποιονν, νά βάλ'νι για νά στεριώσ· " Ετα' ο/τον ς πιρνονσαν οι
Τονρκ', πιάσαν εναν Τούρκου κι ζουν στοιχειώοαν, τονν οφάξαν κι τ ου ν 'βάλαν στα
ϋεμέλια. Μόλις τονν έβαλαν στα θεμέλια, σταμάτ σι η καμάρα. Γίν κι η καμάρα κι
πιρνονσι η κόσμους άπου πάν', αλλά σκιάζουμάσταν νά πιράσονμι, γιατί λέγαν ότι
ήταν ησκιουμα....» ("Αγιος 'Ακάκιος (Γόλτσα), χειρ., σ. 203-204).

Είκ. 1. Κρήνη είς Φανάρι, στοιχειωμένη.

β') «Στήν καμάρα θεμέλιωσαν άράπ'. Για νά φτειάξουν οί παλιοί μας τήν κα-
μάρα θεμέλιωσαν εναν άράπ'. Για νά τουν θεμελιώσουν, μολογονσαν οί παλιοί μας
δτ μόλις πιρνονσι ή άράπ'ς, οι χτιστάδες αμέσως πήραν τήν πατ σά τ και τή
θεμελίωσαν, μόλις τουν θεμελίωσαν πέθανε ή άράπ'ς. "Αλλ' 'μολογονσαν πώς τή
σκιά τ' θεμελίωσαν κι πέθανε ή άράπ'ς». (Αυτόθι, χειρ. α. 253).

γ ) «Τό γεφύρ' τ ς "Αρτας τό θεμέλιωσαν με τή γναικα του πρωτομάστορα, το
στοιχειώοαν, γιατί αλλιώς δεν θεμελιώνονταν, όπως κάναν και μας τήν καμάρα με
τόν άράπ». (Αυτόθι, χειρ., σ. 258).

δ') «Στη Γουρίτσα (ανατολικώς) είνι βρύα'. Φτειάναν τή βρύο', αλλά αμα τή
φτειάναν οί μαστόρ, θεμελίωσαν τή Γουρίτσα, πήραν τήν πατ' μασιά τ ς, τον χώμα
απ' τή πατ μασιά τ'ς, κι του βάλαν ατά θεμέλια. Αυτό τού φτειάσαν, γιατί θύμωσαν
μαζί τ'ς. Αυτή ήτανι νύφ' κ' ετσ' δπονς το χαμι 'μεΤς παλιότερα επριπι νά φιλήσ
του χέρ απ' τ ς μαστόρ, αυτή όμως δεν του φίλ'σι κι κάκονσαν και πήραν χώμα
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άπ τήν πατ' μασιά τ ς κι την θεμέλιωσαν. Άπου τότι βγαίν' κάϋτ βράδ* στις 12 η
ώρα μέχρι νά λαλήσ'νι τά κοκότια μι ξέπλιγα μαλλιά. Αύτη μόλις τ'ς πήραν την
πατ'μασιά τ ς σώνονταν, ώσπου πέϋανι». (Φανάρι, χειρ., σ. 379-380).

ε ) «Στη βρύσ' (άνατολ.) θεμέλια>σαν εναν αθρουπου κι λεν πώς κά&ι κακιά
μέρα, που 'νι άσκημους η κιρος βγαίν', παρονσιάζιτι (Φανάρι, χειρ., σ. 397) (είκ. 1).

στ ) «Μέις εχ' μι ενα τόπον κι τουν λέμι Χαβούζ' (άνατολ.). Πρώτα ήτανι
βρυσ', τώρα λούμούσι (=γιόμωσι χώματα). Αύτοϋ λένι, ετα' το 'χ'μι άκ'ατά, ότι

Είκ. 2. Στοιχειωμένη πηγή είς "Αγιον 'Ακάκιον.

είχαν στοιχειώα' μιά γ'ναΐκα. Αύτη την στοίχειωσαν 'κεΐν' πδφτειαναν τη βρύσ\
γιατί θύμονσαν μαζί τ ς. Αύτη η γ'ναΐκα ήταν ννφ' κι πιρνονσι απόν 'κει πού 'τανι
αυτοί κι δεν τ'ς χαιρέτσι, επριπι όμως νά τ'ς χιριτήσ , γιατί οί νύφις παλιά στονν
τόπον μας κΐ τά μικρά πιδιά επριπι νά χιριτάν* ετσ τό 'χαμαν. Κι αντοι πείσμωσαν
κι πήραν την πατ'μασιά τ ς κι τήν στοίχειωσαν και σε σαράντα μέρις πέ&ανι.
" Υατερις εβγινι σ'νέχεια ικεΐ κϊ τήν τηράγανι μι τά μαλλιά τ'ς άνακατιμένα. Πουλ-
Αές βουλές γνρζι κι κυνηγοΰαι τά πράματα ( =ζφα)». (Λοξάδα, χειρ., σ. 412).

Αί παραδόσεις αύται, έπιχωριάζουσαι καί εις άλλους Ελληνικούς τόπους,
απαντώνται ενταύθα μέ ευρυτέραν, ώς ανωτέρω, διάδοσιν, αναφέρονται δέ εις τά
στοιχειώματα οικοδομημάτων- αί τρεις πρώται (α'-γ') πρός στήριξιν γέφυρας, αί
δ' υπόλοιποι (δ'-ε') κρήνης. Πρόκειται περί αρχαιοτάτου έθους τής προσηλώσεως
■ψυχής άνθρώπου ή ζώου διά θυσίας εις τά θεμέλια ανεγειρόμενης οικίας ή άλλου
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κτίσματος κ.ά. πρός φύλαξιν τούτων ύπ' αυτής1. Είς τάς ανωτέρω ύπ' άρ. β', δ ,
στ', διηγήσεις έντειχίζεται τό 'ίχνος τού πέλματος κατά τήν βάδισιν'Η πράξις αύτη
άποτελεΐ άμεσον μαγικόν τρόπον δεσμεύσεως τής ψυχής2.

Β' α ). 1). *Στή Βελαν διά στον Γκονρλίγκα σκάψαν γιά νά φτειάξονν τή
πηγή κί βρήκαν ένα μιγάλον φίδ' μί μιγάλον κιφάλι. Σ'όλα τά μέρ' πδχ' κι βγαίνονν
πουλλά νιρά εΐνι στοιχεία». ("Αγιος 'Ακάκιος, χειρ., σ. 208).

2) « Στή Βελανιδιά στον Γκονρλίγκα εχ στοιχειό, αλλ' είδαν φίδ' μιγάλον, αλ'/1'
μπάκακα. Αιεν γιά τον στοιχειό πού'δαν κ' έμοιαζε γιά μπάκακας, όπως μας τά
'μολογοΰααν στον λιέω κι εγώ, εμείς δεν τό 'δαμι, πώς βούλωσι τον νιρό κί δεν
εΐχι πιά νιρό νά πιοΰν. Αντό όμως ήτανι κακό, άφοΰ δεν αφ'νι νιρό κί τον βούλονσι.
Αιεν μάλιστα δτ βάλαν άθρουπου νά σκάψ' γιά νά δουν, γιατί στέριψι ή πηγή, άλλά
πιτάχτ'κι αντό κι ου αθρουπους πέθανι» (Αύτόθι, χειρ., σ. 242) (είκ- 2).

3) Μολογοΰααν οί παπποΰδις μας δτ στήν Κάτον Βιλανιδιά ενα στοιχείο πού
'μοιαζι σά μπράσκα πλάκωσι τον νιρό καί δεν εΐχι πιά νιρό κι δτ' νόμ 'ζαν, πώς κάτ
εΐχι πά&' ή πηγή καί βάλαν άϋρονπον νά σκάψ."Οταν ή άϋρονπους άρχιαι νά σκάβ'
ξιπιτάχτ'κι μιά μιγάλ' μπράσκα κ' ή αθρονπονς τά 'χασι κί πέθανι. Κι στήν 'Απά-
νου Βιλανιδιά μολογοΰααν οι παλιοί μας δτ εΐχι βγή ενα στοιχείο σά ζφο, αά μικρό
βούδ'». (χειρ., σ. 266) (εϊκ. 3).

4) Στήν πηγή στονν Γκονρλίγκα εΐχι στοιχειό κι αντό εβγινι πονλλες βουλές κί
πονλιλοι τό 'δανι, ήτανι, 'μολογοΰααν κείν πού τό 'δανι, σα βόδ' μιγάλον. Κάθε πηγή
εχ" τον στοιχειό τ'ς (χειρ., σ. 293 - 294).

β') «Στή Πηγή (Ν·Δ.) έβγαινι ενα στοιχειό σά'βάλ' ( = βουβάλι). Τού 'βάλ'
έρχουνταν στού χουριό τού βράδ .. . Μιά βουλά αυτό εκατσι ατού νιρό κί βονλουσι
τήν Πηγή κί κόσιβι τού χονριό νά πά' νά βρή νιρό ... Αύτό πον εκλειαι τού χουριό
άπ' τού νιρό λέγανι οί ά&ρωπ τότι δτ' ήτανι κακό κι δτ' ϋά γέν' πόλιμους. ΎΠταν
κακός οίουνός κ εγινι πόλιμονς μί τ'ς Τούρκ'. "Οταν μπιτ'σι ή πόλιμους, τότι ατεΐ-
λαν μιά βαβά (==γριά) μί ζαχαροντά πουλλά κί τ αφ'κι δξου α ένα μέρους, τά φαγι
κι άπόλ σι ιού νιρό. Αύτό μας τού είπαν οί παπποΰδις μας. Στου στοιχειό εΐχανι πάει,
ώς ακονγάμαν, κονψίδια, χονρτάρ , τίποντα αυτό δέν έτρωγι, ήθιλι τά ζαχαρωτά»
(Φανάρι, χειρ., σ. 375-376).

Κατά κοινήν δοξασίαν στοιχειά εδρεύουν «σ' όλα τά μέρ' πδχ κί βγαίνονν
πουλλά νιρά».

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, ιόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σελ. 1052, 1103.

2 Πρβλ. καί ΚΛ, άρ. 1975, σ. 62 (συλλ. Άθ^ανασ. Παπανικολάου, Λυκούδι 'Ελάσσονος
1953), Κ. Α. Ρωμαίου, "Αχνάρια έπάνω σέ βράχους, Άρχεΐον Θρακ. Θησαυρ., τόμ. ΙΓ' (1946 -
1947), σ. 208-212.
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Εις τήν παράδοσιν Βα' (παραλλαγαί 1, 2, 3, 4) παρουσιάζεται τό στοιχειό υπό
διαφόρους μορφάς, οίον βοό:, όφεως1, τοΰ δευτέρου αντιστοιχούντος ίσως πρός
τόν τών αρχαίων φύλακα τής κρήνης2, κ.όί., συγχεομένου δέ ώς έχοντος μεγάλην
κεφαλήν πρός τούς δράκοντας.

Είκ. 3. Στοιχειωμένη πηγή είς "Αγιον "Ακάκιον.

Είς τήν Ββ' παράδοσιν τό στοιχειό τής πηγής είναι πιθανώς καί στοιχειό τού
χωρίου, προοιωνίζεται δέ, ώς παραδίδεται καί άλλαχού, διά στοιχειά ιδίως εκκλη-
σιών3, έπερχομένην καταστροφήν, προδηλουμένην διά τής άποφράξεως ύπ' αύτοΰ
τής πηγής καί τής στερήσεως τών κατοίκων τοΰ ύδατος. Τοΰτο συμβαίνει, κατ'
άλλας διηγήσεις, όταν τό στοιχειό έχει δυσαρεστηθή, οπότε έπιχειρεΐται εξευμενι-
σμός αυτοΰ διά προσφορών, συνήθειας, ώς γνωστόν, συνεχιζόμενης έκ τής άρχαιό-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., α. 1152 - 1153.

2 *Τρέφουοι κρήνης φύλακα χωρίτην ΰ'φιν». Σοφ. άποσπ. "Ηρακλής έπί Ταινάρφ 219.

3 Τά στοιχειά τών έκκλησιών κ.ά. προαναγγέλλουν τόν θάνατον άνθρώπων διά κρωγμών,
μυκηθμών κλπ. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., Α', σ. 288-289, άρ. 511, 512, 513-514).
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τητος. Προσφοραί φέρονται έπίσης εΐς τάς Νεράιδας καί εΐς όίλλα δαιμονικά

" ι
οντα .

Ή πίστις περί τής εμφανίσεως εντός τής οικίας όφεως ώς ιερού είναι καί
ενταύθα πολύ κοινή (χειρ., σ. 185, 242, 381 κ.ά). Ό όφις οΰτος δέν φονεύεται
υπό τών ενοίκων, αντιθέτως μάλιστα τυγχάνει καλής μεταχειρίσεως, διότι θεωρεί-
ται φύλαξ τής οικίας, ώς ό οΐκουρός όφις κατά τήν αρχαιότητα.

Εύρέως διαδεδομένοι απαντώνται εΐς τήν έξεταζομένην περιοχήν καί αΐ παρα-
δόσεις περί ιχνών επί βράχων τών ποδών Αγίων ή τών ίππων των, πρός δέ καί
'ϊών ποδών ανδρειωμένων. Ούτως εΐς τήν τοποθεσίαν «Πλάκα» τού χωρίου Άγιος
Ακάκιος δεικνύεται ίχνος, κατά τήν λαϊκήν πίστιν, τοΰ υποδήματος βασιλέως τινός
καί τής οπλής τοΰ αλόγου του (χειρ., σ. 189) (εΐκ. 4).

Είκ. 4. "Ιχνη τοϋ πέλματος βασιλέως καί τής οπλής τοϋ ίππου του.

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σελ. 1086. Τοϋ αντοϋ, Λαογραφικά σύμμεικτα,
τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 130. 301, 3.195, 2. 256. 56. 57. 140.200 κ.ά. Μ. Μιχαηλίδον Νουά-
ρου, Λαογραφ. Σύμμ. Καρπάθου, έν 'Αθήναις 1932, σ. 242 -245. ΚΕΕΛ, άρ. 1466, σ. 313
(συλλ. Δ. Κορακίτου, Γαλανάδον Νάξου, 1920), ΚΕΕΛ, άρ. 394, σ. 119, 15 (συλλ. Κ. Γ. Κουρ-
τίδου, Άδριανούπολις, 1889), ΚΕΕΛ, άρ. 1152, σ. 29 (συλλ. Δ. Λουκάιου, Κιλκίς 1938), ΚΕΕΛ,
άρ. 233, σ. 25 (συλλ. Παν. Γ. Μακρή, Κατιρλί - Βιθυνία, 1887 - 1888), ΚΕΕΛ, άρ. 155, σ. 29,3
(συλλ. 'Α. Χρηστίδου, Σκοπός 1893), ΚΕΕΛ, άρ. 1534, σ. 42 (συλλ. Ξ. Φαρμακίδου, Κύπρος
1923), ΚΕΕΛ, άρ. 2344, σ. 100 -101 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 'Ερείκουσα Κερκύρας 1960).

16
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Εις τό χωρίον Αοξάδα υπάρχει επί πλακός ίχνος τό όποιον φαίνεται ώς απο-
τύπωμα οπλής ίππου, ώς λέγεται, τής Παναγίας, ή οποία μετά τήν καταστροφήν τού
εκεί μοναστηρίου ύπό τών Τούρκων άπήλθεν έφιππος, άφήσασα τό ίχνος τούτο
(χειρ., σ. 185). Κατ' άλλους τό άποτύπωμα τούτο είναι τοΰ ϊππου τοΰ 'Αγίου Δη-
μητρίου «γιά νά δείξ' τον θάμα τ'», (χειρ., σ. 413).

'Εγγύς τοΰ χωρίου Φανάρι υπάρχουν καίάλλα άποτυπώματα περί τών οποίων

Είκ. 5. «Δράκου πατ'μασιά» είς Φανάρι.

πιστεύεται ότι ανήκουν εΐς δράκον, τήν αίγα καί τήν ράβδον του, καλούμενης ούτω
τής τοπο&εσίας «τον Δράκον η πατημασιά». (χειρ., σ. 367 - 368)·

Καί άλλας διηγήσεις τά ίχνη ταύτα ανήκουν εΐς τόν 'Αγιον Σεραφείμ, δστις
διωκόμενος διήλθεν έκ τοΰ τόπου τούτου (χειρ., σ. 353) (είκ.5). Σημειοΰμεν ότι διη-
γήσεις τοιαΰται άπαντώνται εις δλον τον ελληνικόν χώρον, έχουν δέ πολύ παλαιάν
παράδοσιν, ώς γνωσταί ήδη έκ τής αρχαιότητος1, υπάρχουν όμως καί είς άλλους
λαούς 2.

*Εκ τών ειδικώς έπιχωρίων παραδόσεων ενδιαφέρουσαι είναι αί περί τοΰ
'Αγίου Άκακίου (χειρ., σ. 59-60, 194- 195, 199-201, 234, 239, 246-248, 259,

1 Βλ. πλείονα είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 733 - 735, 742-743, 1139 καί Κ.Α.
Ρωμαΐον, ενθ' άν., τόμ. ΙΓ', σ. 209 - 227, τόμ. ΙΔ', σ. 374-376.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν·, σ. 742 - 743.
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Είκ. 6. Ό "Αγιος Σεραφείμ πάτων τήν πανώλη.

Είκ. 7. Ή πλάξ τής όποιας ή κόνις χρησιμοποιείται ώς αίμοστατικόν μέσον.
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267, 292, 293) καί τοΰ 'Αγ. Σεραφείμ (χειρ., σ 350-353, 363-367). Ό τελευταίος
τιμάται ώς προστάτης ά'γιος κατά τής πανώλους (είκ. 6).

Οι κάτοικοι μάλιστα τού Φαναριού πιστεύουν ότι ή άποτριβομένη κόνις έκ
πλακός ενταύθα, ή όποία συνδέεται υπό τοΰ λαοΰ πρός τό μαρτύριον τοΰ 'Αγίου,
έχει θαυματουργικήν δύναμιν, χρησιμοποιούμενη έπί ρινορραγίας ώς αίμοστατικόν
μέσον (είκ. 7).

Τό έθιμον τοΰ Κληδόνου τελείται τήν πρώτην Μαΐου, τής προπαρασκευής αρ-
χομένης άπό τής προτεραίας. Κατά τήν πρωΐαν τής Πρωτομαγιάς ενδύουν νέαν
ώς νύμφην, τήν οποίαν μετά μεσημβρίαν οδηγούν άλλαι νεάνιδες εις τήν κρή-
νην. Αύτη φέρει έπί τών ώμων λάγυνον έντός τής οποίας έχουν άποτεθή αί τύχες
(διάφορα άντικείμενα), ίνα τήν πληρώση ύδατος. Αί συνοδεύουσαι τραγουδούν καί
χορεύουν μετά τής «νύμφης». Μετά τήν έπιστροφήν εξάγει αύτη έκ τής λαγύνου
«τ'ς τύχις», ένφ αί παριστάμεναι τραγουδούν ασματα, σχετικά πρός τήν περίστασιν,
τών οποίων τήν μουσικήν, ώς ένδιαφέρουσαν, παραθέτομεν, κατά καταγραφήν τού
συντάκτου μουσικού κ. Σπυρ. Περιστέρη :

να δα

Χω _ με τα. κλπ δο _ _

σιου.

Η όλη τελετή φαίνεται ή αυτή πρός τήν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους
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τελουμένην. «Κατά τήν εσπέραν τής κγ τοϋ Ίοννίον μηνός ήθροίζοντο , . . καί
πρωτότοκοι' κοράσιον ννμφικώς έστόλιζον μετά γονν τό συμποσιάσαι, και βακχι-
κώτερον δρχησασϋαι και χορεϋσαι και αλλάξαι, εβαλλον εν άγγείω ανατόμοι χαλκώ
ϋ-αλάττιον νδωρ, και είδη τινά εκάστφ τούτων ανήκοντα και ώσπερ τής παιδος εκεί-
νης λαβουσης ίσχυν εκ τον Σατανά προμηνύειν τά ερωτώμενα, αυτοί μεν περί τον
δε τίνος αγαθόν ή και άποτροπαίου άνεβόων ερωτηματικώς τό δε κοράσιον άπό
τών εν τω αγγείφ εμβλη&έντων ειδών τό παρατυχόν εξαγαγόν, ϋπεδείκννεν' ο και
λαμβάνων ο ανόητος τούτου δεσπότης, έπληροφορεϊτο τάχα τά επ αθτώ συνενεχ&ή-
ναι μέλλοντα, ευτυχή τε και δυστυχή. (Σχόλια τοΰ Θεοδ. Βαλσαμώνος εϊς τόν ξε'
κανόνα τής Οίκουμιενικής Συνόδου)1.

Ή μαντεία αύτη ασκείται κατά τάς αύτάς ημέρας καί εις άλλας περιοχάς τής
Θεσσαλίας2, εις περιοχάς τής Μακεδονίας 3 καί είς τάς νήσους Σύμην 4 καί Κύπρον 5>
Κατά τόν αυτόν χρόνον ετελεΐτο καί παλαιότερον, τόν ΐ£~' αιώνα, ώς εμφαίνεται εκ
μαρτυρίας είς νομοκάνονα6. Είς τους "Ελληνας εκ Πόντου λαμβάνει χώραν τήν
ήμέραν τής 'Αναλήψεως7 είς τους λοιπούς δέ Ελληνικούς τόπους τήν εσπέραν τής
23 'Ιουνίου, παραμονήν τοΰ Γενεσίου τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου.

1 Βλ. Γ. Α. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείιον καί ιερών κανόνων, τόμ. Β', Άθή-
νησιν 1852, σελ. 459.

2 Βλ. είς ΚΕΕΛ, άρ. 1972, σ. 15 (συλλ. Χρ. Παπαδη μητριού, Δομένικον 'Ελάσσονος
1952), ΚΕΕΛ, άρ. 1975, σ. 52, 66 (συλλ. Άθαν. Παπανικολάου, Λυκούδι 'Ελάσσονος 1953),
ΚΕΕΛ, άρ. 1970, σ. 24-25 (συλλ. Άθαν. Νακούλη, Βλαχογιάννη 'Ελάσσονος 1953), ΚΕΕΛ,
άρ. 1367, σ. 26 (συλλ. Σ. Τσιτσά,"Αγραφα 1938), Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. Έλλην. Λαογρ., τεΰχ. 3,
(άνατ. έκ τής Έπετηρ. τοΰ λαογρ. Αρχ., ετ. Ε' καί Στ' (1943 - 1944), σ. 125.

11 Βλ. Δημ. Λονκοποΰλον, Δεισιδαίμονες τελεταί καί συνήθειαι. Ό κλήδονας στό Καλόχι
τών Χασίων, Λαογρ., τόμ. 6 (1917), σ. 119-120.

4 Βλ. Μ. Σ. Γρηγοροπούλον, Ή νήσος Σύμη, Άθήνησιν 1877, σ. 74 - 78, ΚΕΕΛ. άρ.
204, σ. 104-108 (συλλ. Δημ. Χαβιαρά, 1893), ΚΕΕΛ, άρ. 898, σ. 97 (συλλ. Γεωργ. 'Εαρινού.
1895), ΚΕΕΛ, άρ. 2455, σ. 740, 489 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962), Γ. Α. Μέγα, ένθ'
άν , ο. 127.

5 Βλ. Ά&αν. Σακελλαρίον, Κυπριακά, τόμ. Α', έν Αθήναις 1890, ο. 709. ΚΕΕΛ, άρ. G78,
σ. 30 (συλλ. Ξ. Φαρμακίδου, 1924). Γ.Α. Μέγα, έ'νθ' άν., σ 125. Ξεν. Φαρμακίδον, Κυπριακή
λαογραφία, έν Λεμεσώ 1938, σ. 26-29.

* Βλ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1948, σ. 171.

7 ΚΕΕΛ, άρ. 352, σ. 15 (συλλ. Π. Κ. Καρολίδου, Καππαδοκία 1884- 1885), ΚΕΕΛ, άρ,
1976, σ. 43 (συλλ. Μαρ. Παπαγεωργίου, Τρίκαλα 1952), Γ. Α. Μέγα, ενθ' άν., σ. 132. Τό έθος
τούτο μαρτυρείται ήδη έκ τού 17ου αί. (βλ. Φ. Κονκονλέ, έ'νθ. άνωτ., σ. 171).
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Mission folklorique dans la province de Karditsa (Thessalie)
du 18 août -18 septembre 1965

par Anne Papamichael

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique aux villages de
la province de Karditsa : Aghios Akàkios, Canàlia et Phanàri en Thessa-
lie du 18/8 au 18/9/1965.

Elle a collectionné une matière folklorique variée se rapportant à la
vie sociale, culturelle et spirituelle du peuple, qu'elle a noté dans un ma-
nuscrit de 629 pages. Elle a enregistré en outre sur des bandes de ma-
gnétophone la musique de 155 chansons et danses populaires.

De cette matière l'auteur discute; a) 5 légendes concernant l'enterre-
ment (στοιχείωσις) d' hommes ού de leur ombre aux fondations d'un pont
en construction (Αα - γ, p. 238.) ού d'une fontaine (A§ - ε, p. 238). Il s' agit
des récits connus dans toutes les régions de la Grèce, comme aussi, aux
pays balkaniques et autres. Ces récits proviennent des temps très re-
culés où existait la coutume de sacrifier sur les fondations des hommes
ού des animaux (aujourd'hui on immole un animal), dont l'âme devenait
ainsi la gardienne de l'édifice 1.

b) 2 récits: du 1er (a) elle publie 5 variantes dans lesquelles sont
mentionnés des ésprits gardiens de sources, qui se présentent soit sous la
forme d'un boeuf soit d'un serpent.

Dans le second récit (voir p. 240-241) l'ésprit en obstruant (retenant)
l'eau de la source provoque la secheresse et le manque d'eau, qui est un
signe des malheurs (catastrophes) futures qui doivent s'abattre dans cet
endroit. Dans ce cas on lui apporte comme offrandes des gâteaux de miel,
du lait etc. Cette coutume était en usage depuis l'antiquité grecque et
était destinée surtout aux déïtés infernales.

Dans cette région, sous recherche, il y a des traces des pas sur des
rochers, que le peuple croit qu'elles proviennent des pieds des Saints ού
des chevaux ού des pieds d'autres héros. Ainsi dans le village Aghios
Akàkios, il y a sur une pierre les traces du sabot du cheval de la Vierge

1 Voir le traité spécial sur ce sujet de N. Politis, Παραδόσεις, tome B', Athènes
1904, p. 1051 -1164.
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ού de St. Démétrios ; au village Phanàri «le pas du dragon» ού les traces
des pieds de St. Seraphim, qui est considéré comme protégeant le peuple
de la peste. Enfin, l'auteur mentionne et une coutume de divination du
«Iilidona» qui dans cette région est célébrée le 1er mai au lieu du 23 juin,
veille de St. Jean, comme se fait dans d'autres lieux de la Grèce. Une
jeune fille habillée en mariée et tenante la cruche dans laquelle on a mis les
différents objets qui serviront au jeu de la divination, va à la fontaine
accompagnée par un groupe de jeunes filles qui chantent et dansent tout
au long du trajet. Là elle remplit la cruche d'eau et on retourne à la mai-
son où dans l'après midi du 1er mai on extrait de la cruche les objets dé-
posés et on procède à la divination pour savoir avec qui se mariera cha-
que fille. Cet acte même cérémonial est noté dépuis le 12e siècle (voir p. 245).

E'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΥΤ· ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
(9 ΑΥΓ. - 9 ΣΕΠΤ. 1965)

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 9ης Αύγ. μέχρι τής 9ης Σεπτεμβρίου 1965
μετέβην πρός συλλογή ν λαογραφικής ύλης, κατόπιν τής ύπ' άριθμ. 51564/1965
εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, εις τά χωρία: Αίανή1 (πρώην Κάλλιανη, κάτ.
1312 κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1951), Κρόκος (πρώην Γκόβλιτσα, κάτ. 1847))
Κάτω Κώμη (πρώην Κάτω Βάνιτσα, κάτ. 438), Καιοάρεια2 (κάτ- 858), Μηλέα3

' Περί τοϋ χωρίου βλ. Άντων. Μηλιαράκη, 'Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου καί
Θεσσαλίας κατά τόν Emile Isabert, εν 'Αθήναις 1878, σ. 115 καί Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, 'Αρμα-
τολοί καί Κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 21.

2 Βλ. 'Αντων. Κεραμοπονλλον, Άρχαΐον μεταλλεΐον έν Βλάστη τής Δυτ. Μακεδονίας,
Πρακτικά τής'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 6 (1931), σ. 84 καί Άντων. Μηλιαράκη, ένθ. άνωτ.(
σ. 116.

3 Άπό τήν περιοχήν ταύτην δέν υπάρχει ετέρα συλλογή είς τό Κέντρον Έρεύνης 'Ελλη-
νικής Λαογραφίας, πλήν του ύπ' άριθμ. 2461 έξ 151 σελίδων χειρογράφου έκ συλλογής ύπό
τού διδασκάλου Γεωργ. Γιαννάκη.
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(πρώην Μηλωτίνη, κάτ. 223) καί τό χωρίον Κτένιον1 (κάτ. 243), κείμενα νοτιο-
δυτικώς τής πόλεως Κοζάνης.

Ή έρευνηί^είσα περιοχή, περικλειομένη άπό 'Α. υπό τού 'Αλιάκμονος, άπό Δ.
τού όρους Μπούρινον, άπό Β. υπό τού Γράμμου καί άπό Ν. υπό τών Χασίων
ορέων καί τών Καβουνίων, καταφύτων έξ ελάτων, δρυών, πρίνων καί άλλων
δένδρων, είναι ορεινή, μέ οροπέδια καί μικράς κοιλάδας ε'ίς τινα σημεία. Εις
μεγάλην έ'κτασιν τό έδαφος είναι άγονον καί άνυδρον, προσφερόμενον μόνον
πρός συντήρησιν κτηνοτροφίας.

Ή συλλεχθείσα λαογραφική ύλη, ή τε καταγραφείσα καί ή ήχογραφηθεισα,
κατετέθη είς χειρόγραφον έκ σελ. 526 σχήματος 8ου μεγ., ύπ' αύξ. άριθμ. 2959
καί έπί ταινιών μαγνητοφώνου ή μουσική 98 δημωδών ασμάτων, εΐς τό Κέντρον
'Ερεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας.

Εΐς τήν καταγραφεΐσαν ύλην περιλαμβάνονται: 120 παραδόσεις, 7 παραμύ-
θια καί εύτράπελοι διηγήσεις, 9 παροιμίαι, πληροφορίαι περί τής λαϊκής κατοικίας,
τοΰ ποιμενικού, γεωργικού καί μελισσοκομικού βίου, τής κοινωνικής οργανώσεως
τών κατοίκων, τοΰ γάμου, τής τελευτής, τών τροφών, τής ένδυμασίας, τής λαϊκής
τέχνης, περί τού τοπωνυμικού, διά τά βαπτιστικά ονόματα καί επώνυμα, τάς μαγι-
κός καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν μαντικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολό-
γίαν, τήν λαϊκήν ΐατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν.

Έπί τής ύλης ταύτης προβαίνομεν εΐς τινας παρατηρήσεις. Έκ τών δημω-
δών παραδόσεων πολλοί εντοπίζονται εΐς άρχαίους ενταύθα τόπους, εΐς σωζόμενα
ερείπια (χειρ., σ. 295) καί άλλα μνημεία (χειρ·, σ. 289, χωρίον Κτένιον). Ούτως εΐς
τό χωρίον Καισάρεια έκ τής υπάρξεως εκεί αρχαίων μνημείων παραδίδεται ότι
ευρίσκοντο παλαιότερον τά άνάκτορα τού βασιλέως Καίσαρος (χειρ., σ. 142-143)·
«Στήν Καισαριά ήταν ό βασιλιάς Καίσαρας καί γι αυτό δέν τήν άλλαξαν τό όνομα·
*Ηταν εκεί καί φρούριο. Είχαν δυο υπονόμους καί ή μια γαλαρία κατέβαινε στόν
'Αλιάκμονα καί έπαιρνε νερό καί ή άλλη έβγαινε στα «'Εφτά Πλατάνια» [βλ. είκ. ί],
ώστε, αν ανακαλύψουν τήν μιά, νά πάρουν νερό άπό τήν αλλη. "Οταν άνακάλυπταν
οί εχθροί, οί κλέφτες, τήν μία γαλαρία, κατέβαινε ό κόσμος άπό τήν αλλη γαλαρία
καί τραβούσε νερό γιά νά έχουν νά πίνουν».

1 Περι τής κατά τό 1649 καταστροφής τοϋ χωρίου ύπό 'Αλβανών κα'ι τής μετοικήσεως
τών κατοίκων βλ. Παναγ. Ν. Λιονφη, 'Ιστορία τής Κοζάνης, έν 'Αθήναις 1924, σ. 45. Περί
τής έξ άρχής έλληνικότητος τοϋ χωρίου ώς καί τών έτέροιν χοορίων τής έρευνηθείσης περιο-
χής σύν τοις άλλοις βλ. Άντων. Μηλιαράκη, ενθ. άνωτ., σ. 116 καί Μιχ. 'Aft. Καλλινδέρη, Ai
συντεχνίαι τής Κοζάνης έπί Τουρκοκρατίας, έν Θεσσαλονίκη 1958, σ. 4.
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Έκ τών ιστορικών παραδόσεων παραθέτομεν τήν κατωτέρω έκ τοΰ χωρίου
Αίανή (χειρ.: σ. 40-41): «"Οταν έκαναν τήν επίθεσι οί Τούρκοι κατά τής Πόλης,
εκείνη τήν ώρα ένας καλόγηρος τηγάνιζε ψάρια. Τότε δ καλόγηρος είπε, ότι, όταν τά
ψάρια θά ζωντανέψουν καί θά βγουν μέσα άπό τό τηγάνι, τότε d'à μπουν στήν
Άγιά Σοφιά οί Τούρκοι. Εκεί που έψελναν, στή μέση τής λειτουργίας καί όταν
ήσαν έξω άπό τήν Άγιά Σοφιά οί Τούρκοι, έκλεισαν οί πόρτες καί έσταμάτησε ή
λειτουργία στή μέση καί είναι όλοι μαρμαρωμένοι. Θά άνοιξη ή 'Εκκλησία καί ϋά
συνεχιστή ή λειτουργία, όταν θά πάη ό "Ελληνας Βασιλιάς εξαδάκτυλος καί θά τόν
λένε Κωνσταντΐνον»· Πρόκειται περί παραδόσεως γνωστής καί έξ άλλων τόπων1.

Σχετική πρός τό ξύλον έκ τοΰ οποίου κατεσκεύασαν οί Εβραίοι τόν Σταυ-
ρόν επί τοΰ οποίου έμαρτύρησεν ό Κύριος, είναι ή διήγησις (χειρ., σ. 116-117):
«"Οταν κτίζαν τήν Άγιά Σοφιά δέν μπορούσαν νά βρουν ξύλα νά τήν σκεπάσουν.
Λέει ό Βασιλιάς Κωνσταντίνος «γιά φέρτε αύτό τό ξύλο νά τό βάλτε έπάνου». Τό
βάζουν, δέν έφτανε. "Οταν τό 'βαζαν κάτω, ήταν μεγάλο. Τότε θύμωσε ό Βασιλιάς
καί άντίς νά πή «πάρτε τό τρισκατάρατο», είπε «πάρτε το τό τρισευλογημένο». Τό
'πέταξαν σέ μιά ακρα καί 'πήραν άλλα κ' έσκέπασαν. Κατόπιν μέ κείνο τό ξύλο τό
'πήραν οί eΕβραίοι κ' έκαμαν τόν Σταυρό κ έκρέμασαν τόν Χριστό». Περί τής
ευρέσεως2 τοΰ Σταυρού υπάρχει ή ακόλουθος παράδοσις (χειρ., σ. 54), γνωστή καί
έξ άλλων τόπων. «Τόν Σταυρόν οί 'Εβραίοι τόν παράχωσαν. Οί Χριστιανοί δέν
μπορούσαν νά τόν βρουν. 'Εκεί φύτρωσε ό βασιλικός, οί 'Εβραίοι τόν έκοβαν κάθε
μέρα, μά αύτός ξαναγινότανε. Ή Άγια 'Ελένη είδε στον ύπνο της, ότι κει, πού
είναι ένα φυτό καί μυρίζει, είναι ό Σταυρός. Και εκεί τόν βρήκε ή Άγια 'Ελένη».

Τρεις παραδόσεις άναφέρονται είς τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον3 (χειρ., σ· 40,202

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' (1904), σ. 658, άρ. 33. Τον ιδίου, "Η 'Αγία
Σοφία έν ταϊς παραδόσεσι τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ, Παρθενών, τόμ. Γ' (1873), σ· 2-4 καί
Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Χρονογράφου» τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογραφία 19 (1960 -
61), σ. 10-11, 39-43.

2 Περί τοϋ θέματος τούτου βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, έ'νθ' άνωτ , σ. 23-26, ένθα καί
σχετική βιβιογραφία.

3 Περί τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου είς τήν λαϊκήν παράδοσιν βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη,
Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοΰ μεγάλου 'Αλε-
ξάνδρου, Γέρας "Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, α. 385-419 ενθα καί έκτενής βι-
βλιογραφία. "Ετι βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδην είς Μακεδονικά, τόμ. Β' (1941-1952), σελ. 692-
696. Δημ. Β Οίκονομίδου, Ό Μέγας 'Αλέξανδρος στή Ρουμανική λαογραφία, 'Αρχ. Θρακ.
Θησαυροϋ, τόμ. 32 (1966), σ. 11-21 καί Κ. Μαρίνην είς τό περιοδ. 'Ηώς, έτ. 8 (1965), άρ. 88,
σ. 49 - 50.
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καί 203). Αΰται ακολουθούν είς τήν κεντρικήν των ίδέαν τήν διήγησιν τού Ψευδο-
Καλλισθένους,1 καθ' ην ό Μέγας 'Αλέξανδρος υπήρξε νόθον τέκνον τοΰ Φιλίππου·

«Έπί Τουρκίας [ = τουρκοκρατίας] μου Ελεγαν, ότι δ Μέγας'Αλέξανδρος
δεν ήταν παίδι τοϋ Φιλίππου, άλλα ήταν μπάσταρδος. "Οταν έφυγα δ Φίλιππος καί
πήγαινε κάποτε στον πόλεμο, ό μπαμπάς [δηλ. ό Φίλιππος] εΐπε τής μάννας του
«&έλω νά σε βρω μέ παιδί». Τότε 'ένας Μάγος παρουαιάσ&ηκε σαν "Αγγελος στό
κρεββάτι τής γυναίκας και εκεί έγινε το παιδί. Έγεννή&ηκε ό Μέγας 'Αλέξανδρος.
Ό μάγος αυτός ήταν σάν δάσκαλος στό παίδι αυτό. Γιά νά τόν μάϋη ό δάσκαλος
τήν μαγική, τόν ανέβασε σ' ένα πύργο. Έκεϊ τόν κα&ωδηγοϋσε και τοϋ λέει δ
μάγος : *Τό τέλος μου d'à είναι άπό τό παιδί μου». Ό Μέγας 'Αλέξανδρος γιά νά
τόν διάψευση, τοϋ λέει: «Τώρα d'à σε σκοτο'ίσω άμέσως εγώ». Τόν έσπρωξε νά
πέσγι και πριν πέση, δ μάγος τοϋ λέει: «Έσυ είσαι τό παιδί μου». Δέν υπάρχει άμφι-
βολία ότι ή διήγησις αύτη διεδόθη εΐς τόν λαόν εκ τοΰ μυίΗστορήματος καί επο-
μένως ότι είναι νεωτέρα.

Αί Νεράιδες πιστεύεται όπως καί εΐς τήν λοιπήν Ελλάδα, ότι παρουσιά-
ζονται ύπό μορφήν ώραιοτάτων ύψηλών καί ευσώμων νεανίδων 2 (χειρ., σ. 351-
352) κατά τήν νύκτα ή κατά τήν μεσημβρίαν πλησίον βράχων άποτόμων, πυκνών
συστάδων δένδρων καί πηγών, φρεάτων, ποταμών ή καί σπηλαίων, ένθα άσχο-
λούνται εις τήν πλύσιν, ειτα δέ χορεύουν 3. Εις τό χωρίον Μηλιά (χειρ. σ. 351-352)
όπου «είναι ένα βαϋυ ποτάμι, υπάρχει ένας τεράστιος βράχος, πού φαίνεται άκόμη
σήμερα [βλ. χειρ. σ. 513, εΐκ. 30]. Έκέΐ οποίος &ά πάη βράδυ, ακούει τις κοκκινο-
μαλλοϋσες, που βγαίνουν, τραγουδούν και πλένουν τά ροϋχα τους. Αυτές κρατάνε τό
βράχο, που στέκεται άπό μιάν ακρη». Αύται δύνανται πολλάκις νά εισχωρούν καί
εντός τών οικιών κατά τήν νύκτα μέχρι τοΰ μεσονυκτίου παρεμποδίζουσαι τάς
εργασίας, εξαφανίζονται δέ μέ τό λάλημα τοΰ πετεινού. «Μέσα στά σπίτια τοϋ
παπά έβγαινε ή σαϊάδα. ■. έπινε νερό άπό τ' άγγειά» (χειρ., σ. 91). 4Σαγιάδες
λέγονται οί Νεράιδες.3Ηταν ή πόρτα οφαλισμένη κ εμπήκε τό στοιχειό κ 'έκατσε

1 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Χρονογράφου> του Δωροθέου τά Λαογραφικά, Λαογρ. 18
(1959;, σ. 233-231. Τον Ιδιον, Ό Μέγας 'Αλέξανδρος, ένθ' άνωτ., σ. 49.

2 Πρβλ. Γ. Λουκά, Φιλολογικά! έπισκέψεις τών έν τω ßico τών νεωτέρων Κυπρίων
μνημείων τών Αρχαίων. Έν 'Αθήναις 1874, σ. 8' καί Ίω. Μιχαήλ, Μακεδόνικα, ήτοι νεώ-
τερα ελληνικά ήθη έν Μακεδονία έν σχέσει πρός τά άρχαϊα ύπό —. Έν Έρμουπόλει Σύρου
1879, σ. 28.

3 Πρβλ. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους,'Έ^ιμα·, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι τών Κυπρίων,

Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Γ' (1939), σ. 16. Πρβλ. Δημ. Λουκοπονλον, Σύμμεικτα Λαογραφικά
Μακεδονίας, Λαογρ. 6 (1917), σ. 113.
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στό τζάκι. Μόλις 'λάλησαν τ άρνίϋια άφαντο. Εύρισκες τά παπούτσα ανακατωμένα
και έπαιρνε τά κορδόνια. 01 Νεράιδες κοκκινομαλλονσες. Στό «Καλόγηρο», που
είναι βακούφικο πηγάδι, ένας στή γειτονιά βρήκε τό κορίτσι και τό πήρε και τό
έβαλε στό τζάκι. Ήταν μικρό καί τό γύμναζαν οι άλλες κοκκινομαλλοϋσες. Ελάλη-
σαν τ' άρνίθια και δέν έφευγε. Μόλις 'λάλησαν τρίτη φορά, τότε έφυγε άπό τό μπου-
χάρι» (χειρ., σ. 35-36). Αί Νεράιδες ώς δαιμονικά όντα τής περιοχής παρουσιά-
ζονται μέ όμοια χαρακτηριστικά ώς καί είς άλλους ελληνικούς τόπους.

Τά στοιχειά παρουσιάζονται εις πλείστους τόπους, μάλιστα δέ εις άπομεμο-
νωμένους, ήτοι εις σπήλαια, παλαιάς οικίας, λάκκους, υπό διαφόρους μορφάς (χειρ.,
σ. 105, 108-109, 111, 191) καί δή υπό μορφήν ζώων, ώς π.χ. προβάτου (χ/φον, σ.
216), όνου, ενίοτε δέ καί άνθρώπου.

Τά στοιχειά δύνανται νά επιφέρουν βλάβην εις τόν άνθρωπον προσπαθούν
δέ νά τόν εμποδίσουν άπό τήν εκτέλεσιν τών εργασιών του (χειρ. σ. 25-26, 81,
85, 110-111). Πρός άπόκρουσιν τών δαιμονικών όντων τούτων γίνεται χρήσις
τοΰ σημείου τοΰ σταυρού (χειρ., σ. 82) ή ζητείται ή βοήθεια μάγων. «Λοιπόν
έπαίρναμε μιά κουλούρα, τήν ψήναμε στή στάχτη, τήν πηγαίναμε σέ κάτι άνθρώ-
πους πον έγραφαν επάνω. Τά γράμματα δέν μπορούσε νά διαβάση κανείς. Στον
Κρόκο υπήρχε ενας παπάς, πον τά 'γράφε αντά, άλλά τώρα πέθανε» (χειρ., σ. 82).
Εις τήν Ροδιανήν επάνω εις τήν κουλούραν αυτήν ήλειφαν μέλι καί τήν έ'ρριπτον
εις σταυροδρόμι1 (χειρ., σ. 25-26).

Τό στοιχειό δύναται νά διαμένη επίσης καί είς δένδρα, τά όποια ούτω θεω-
ρούνται ώς στοιχειωμένα2, αποφεύγεται δέ ή κοπή των, διότι ό άποτολμών τοΰτο
πιστεύεται ότι θά τιμωρηθή (χειρ. σ. 74-75) υπό τής ένοικούσης εΐς αί'τό ψυχής
(χειρ., σ. 147). Μεταξύ Κάτω Κώμης καί Αίανής υπάρχει ή τοποθεσία «'Εφτά
Πλατάνια» (βλ. εΐκ. 1), ή οποία έ'χει λάβει τό όνομα έκ τού εκεί πλατάνου άπό
τοΰ οποίου τήν ρίζαν έκφύονται επτά κλώνοι, θεωρούμενοι ώς άνεξάρτητα δένδρα.

Κάποτε «ένας άπό τήν Λιανή έκοψε ενα πλατάνι άπό τά εφτά [σήμερον

1 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Δημ. Λονκοπούλου, ενθ' άν. Λαογρ. 6 (1917), σ. 113.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, τόμ. Α' (1871), σ. 130. "Eu Δημ. Β.
Οίκονομίδου, Γλωσσικαί καί λαογραφικοί ειδήσεις έν τω Ήμερολογίφ τοϋ Κωνσταντίνου
Διοικητού, τόμος είς μνήμην 'Αμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 158- 159, ενόα σχετική έκ Σερρών
παράδοσις, βλ. καί έν σ. 164. Παραπομπάς είς άρχαίους συγγραφείς βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου

,

Παραδόσεις, τόμ. Β' (1904), σ. 917. Πρβλ. καί ΚΕΕΛ (=Κέντρον 'Ερεΰνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας) άρ. χειρ. 2076, σ. 168-169 (συλλ. Λουκά Ί. Καλησπέρη, Κάμπος Χίου, 1952).
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υπάρχουν τά έξ καί είναι εμφανές τό κόψιμον τοΰ εβδόμου] και το 'φόρτωσε στον
αραμπά■ Κατόπιν, άφοϋ 'πήγε πιο πέρα, ψόφησαν τά βόδια*1 (χειρ., σ. 143). Τά
δένδρα γενικώτερον θεωρούνται ώς ιερά «τά δένδρα δέν τά κόβουμε, είναι ιερά, τά
άφίνουμε νά ζοΰνε χρόνια... 'Οταν τά δέντρα γεράσουν και πέσουν κάτω, πάλι δέν
τά βάζουμε στή φωτιά γιατί πρέπει νά μένουν...» (χειρ., σ. 157-158). Πολλάκις τι-

Είκ, 1. «Τά 'Εφτά Πλατάνια»

μωροΰνται2 οί κάτοικοι, οί όποιοι μεταφέρουν τεμάχια άπό τά δένδρα αύτά εις
τήν οίκίαν3 των διά νά τά χρησιμοποιήσουν ώς καυσόξυλα ή τά φύλλα των ώς
τροφήν τών ζώων των (χειρ., σ. 147).

1 Πρβλ. έκ Κύπρου Λουΐζον Φιλίππου, Ή άρχαία 'Ελλάς καί αί κυπριακαί θρησκευτι-
κά! παραδόσεις. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. Η' (1944) σ. 2, ένθα «είς τά ΙΙολεμίδια πλησίον τοϋ
παρεκκλησίου τής Παναγίας τοϋ Ιναρμοΰ υπάρχει ιερά σχινιά, τής όποιας Τούρκος ξυλο-
κοπάς δοκιμάσας νά κόψη τούς κλάδους, ύστερα άπό τρεις ημέρας... απέθανε». Διό καί είς
πολλά μέρη οί υλοτόμοι έκριζοΰντες στοιχειωμένα δένδρα έλάμβανον διάφορα προστα-
τευτικά μαγικά μέτρα κατά τής βλαπτικής έπηρείας τοΰ πιστευομένου ως ένοικοΰντος
έν τω δένδρα) στοιχειού (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, ενθ-' άνωτ., σ. 129 -
130. Τοϋ αύτοΰ, Παραδόσεις, ενθ'άνωτ., σ. 917-918).

' Πρβλ. παρόντος χειρ. σ. 25 «Μιά φορά ένας Τούρκος έκοψε έ'να δένδρο άπό τόν
περίβολο τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου- Τότε τό δένδρο τόν εκλεισε μέσα. Τότε ό
Τοϋρκος έταξε ένα τενεκέ λάδι. Ό "Αγιος 'Αθανάσιος δέν τόν άφινε. Τότε ό Τοΰρκος εταξε
μιά άγελάδα καί ένα μοσχάρι καί μετά τόν άπελευθέρωσε».

3 Πρβλ. παρά Θεοφράοτ. III, Χ, 3 τήν άρχαίαν δοξασίαν διά τό δένδρον όστρύα «ούκ
έπιτήδειον είς οίκίαν είσφέρειν" δυσθανατάν γάρ φασι καί δυστοκεϊν οίς αν ή».
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Πιστεύεται ακόμη, ότι τό στοιχειό τοΰ δένδρου προφυλάσσει1 ενίοτε τούς
κατοίκους άπό τά άλλα στοιχειά καί τά φαντάσματα. Έκ τούτου οί διαβαίνοντες
άπό βουνά κρατούν επάνω των τεμάχιον τοΰ δένδρου τούτου (χειρ., σ. 150).

'Ιερά έπίσης καθίστανται δένδρα είς τόν κορμόν τών οποίων εγκλείει ό ιε-
ρεύς «ύψωμα» ( = πρόσφορον έκ τής λειτουργίας). 'Ανατολικώς τοΰ χωρίου Κάτω
Κώμη υπάρχει μία «υψωμένη γκροτσιά» (άγριαχλαδιά, πολύ ύψηλόν δένδρον).
Κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας, ήτοι προ τοΰ 1912, έτοποθετειτο εις τήν
«γκροτσιάν» αύτήν υπό τού ιερέως ύψωμα, ή οποία άπετέλει ούτω τό σύνορον
τής αγροτικής περιοχής τοΰ χωρίου, ώστε, όταν βρέχη ή πίπτη χάλαζα, νά φεύγη
τό κακόν πρός τά πέρα. «Πέφτουν οί κλώνοι, σαπίζουν και δέν πηγαίνει κάνεις να
τους πάρη. Δέν τήν έχουν κλαρίσει ποτέ. "Ενα κλωνάρι κάποτε έπεσε άπο κεραυνό
α ένδς νοικοκύρη το κεφάλι. Ή γυναίκα του, πού είχε γεννήσει 'κείνες τις 'μέρες
καί ειχε κάμει ένα αγοράκι καί αφού πήρε αυτός το κλωνάρι στό σπίτι του καί όταν
βάφτισε τό παιδί τον, ατά βαφτίσια έκοψε άπό αύτό τό κλωνάρι καί άναψε φωτιά
καί έκαμε τά φαγητά. Τό παιδί από λίγες μέρες άρρώστησε καί έτρεξε δ πατέρας
του στους γιατρούς καί δέν μπόρεσε νά βρή πον&ενά άρρώστια. Τό «ύψωμα» αύτό
τό έχουν κάμει μέ μιά αρίδα καί τό 'βαλαν μέσα» (χειρ-, σ. 119- 120)· Πρόκειται
περί άρχαίας δοξασίας, ή οποία άπαντάται καί εΐς άλλους τόπους2.

Έκ τών παραδόσεων περί ανεγέρσεως έκκκλησιών άναφέρομεν τήν περί τής
Μονής τής Ζάβορδας ή Ζάμπορδας, ένθα καί ή σκήτη τού 'Οσίου Νικάνορος3
(1491-1549). '■'"Ενας κυνηγός μέσα στον κάμπο... άκουσε ένα ζαγαράκι κρίτσι -
κρίτσι. 'Επήγε καί βρήκε μιά εικόνα καί έτσι έφτειαξε αυτός τήν εκκλησία καί είχε
κάτω στό χώμα να κατεβαίνη κανείς έξ σκαλιά» (χειρ., σ. 146). Ή έν λόγω Μονή,
προσιτή παλαιότερον διά στενωπού, κείται παρά τήν άριστεράν όχθην τοΰ 'Αλιά-
κμονος Ν.Δ. άποκρήμνου κλιτύος τοΰ Καλλιστράτου όρους,4 νοτίως τής πόλεως

1 Πρβλ. Δημ. Λονκοπούλου, Νεοελληνική μυθολογία, έν "Αθήναις 1940, σ. 212-213
ένθα σχετική περί τοϋ «πάλιουρα» παράδοσις.

2 Βλ. Δημ. Πετροπούλον, Τοΰ δέντρου ψυχή, περιοδ. Πάν, τεΰχ. 234-235 (1954),
σ. 30-31. Είς Κύπρον «ιερά δένδρα δρυών είναι άκόμη εις τήν βορείαν πλευράν τοΰ δρους
Τρόοδος, τόπον προσκυνήματος διά τούς χριστιανούς», (βλ. περιοδ. Κυπριακά Χρονικά, έτ.
Β' (1924), σ. 88. Έπίσης πρβλ. Κυπρ. Χρονικά, έτ. ΙΑ' (1935), σ. 280).

8 Βλ. Γ. Οικονόμου, Οί "Αγιοι τής 'Ηπείρου, 'Ιωάννινα 1955, σ. 118-121. Γ. Θ. Λυ-
ριτζή, Ό δσιος Νικάνωρ καί τό μοναστήρι του, Κοζάνη 1962, σ. 1-16 καί Διονυσίου Σερβίων
καί Κοζάνης , Ό όσιος Νικάνωρ, έφημ. Κοζάνης «"Εθνος», 6 Αύγ. 1961.

4 Βλ. Χρ. Μ. Ένισλείδον, Ή Πίνδος καί τά χωριά της, 'Αθήναι [1951], σ. 73.
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Κοζάνης. Εγγύς τής Μονής ευρίσκεται ή σκήτη 1 τού 'Οσίου Νικάνορος, κειμένη
έν μέσω αποτόμου κρημνού. Σχετική πρός τήν θέσιν ταύτην είναι καί ή κατωτέρω
παράδοσις περί τής κτίσεως αυτής. *"Οταν κτίζαν το άσκηταριό τον Άγιου Νικάνο-
ρα εδειξε ϋ·αϋμα. Τό μάρμαρο [βράχος] είναι κοφτό κι άπό κάτου τό ποτάμι. Φο-
βότανε ό μάστορας ν' άνέβη επάνω. Τότε τόν μάστορα τόν εαπρωξε δ "Αγιος Νι-
κάνορας και επεσε στό ποτάμι κ εστάθηκε δρϋτος» (χειρ., σ. 154). Εις τήν Μονήν
ταύτην, άφιερωμένην εις τήν Μεταμόρφωσιν τοϋ Σωτήρος (6ην Αύγ.), φυλάσσεται
ή κάρα τού Όσιου Νικάνορος, τήν οποίαν πολλάκις οί περιοικούντες «τήν βγά-
ζουν» (ενν. εις λιτανείαν) εις κρίσιμους στιγμάς, ώς είς ασθενείας, ΐδίςι έπιδημικάς2.
Ό δσιος Νικάνωρ, τοϋ όποιου ή φήμη θά ειχεν ύπερβή τά δρια τής περιφερείας
ταύτης, συνεδέθη άργότερον υπό τοϋ λαοΰ πρός τόν δσιον Διονύσιον, ϊδρυτήν τής
ομωνύμου μονής εις τόν "Ολυμπον3. Ούτω κατά τήν λαϊκήν διήγησιν : «Ό "Αγιος
Διονύσιος πον εφνγε κ εχώρισε από τόν "Αγιο Νικάνορα ε'πιααε μιά αρκούδα
αγρία και τής εβαλε σαμάρι κ' εκουβάλησε τις πέτρες δλες κ εκαμε τό μοναστήρι
του στον "Ολυμπο. Τήν επιασε γιατί είχε ανώτερη δύναμη. Μετά, όταν 'κάναν τήν
σκεπή, 'πήραν οί μαστόροι νά βάλουν επάνω τϊς γρίίΐιες και ήταν κοντά, δηλαδή
δεν εφ&αναν ατά μέτρα. Μετά τονς είπε δ "Αγιος και έπιασαν τις τράβηξαν κ ε με-
γάλωσαν και ετσι εγινε ή στέγη. Έπέρασε ένας από τό χωριό μας και φαίνονται
έτσι οί γρίλιες σαν νά πάρης ενα λάστιχο καί νά τό τεντα^οης'» (χειρ., σ. 155 - 156).

Οί δσιοι ούτοι, Νικάνωρ καί Διονύσιος, ευρισκόμενοι ούτως είς πνευματικήν
έπικοινωνίαν, συνετέλεσαν4 είς τήν συντήρησιν τοΰ θρησκευτικού ζήλου τών κατοί-
κων ώς πραγματικοί εθναπόστολοι καί πρόδρομοι τοΰ Κοσμά τοΰ Αΐτωλοϋ5 (18ος
αιών) (χειρ., σ. 186), διδάξαντες κατ' αρχάς καθ' δλην τήν περιοχήν και ίδρύσαντες
περί τό τέλος τοΰ βίου των τά αναφερθέντα άσκηταριά.

'Αξιόλογοι είναι ενταύθα έκ τοΰ θρησκευτικού βίου τοΰ λαοΰ αί λατρευτικοί
τιμαί πρός τους: "Αγιον Χαράλαμπον (10 Φεβρ.), "Αγιον Τρύφωνα (1 Φεβρ.)
"Αγιον Μηνάν, "Αγιον Γεώργιον (23 Άπριλ.), "Αγιον Κωνσταντΐνον, "Αγιον

1 Βλ. Ν. Π. Αελιαλή, Ή διαθήκη τοϋ όσιου Νικάνορος τοϋ Θεσσαλονικέως, Μακεδο-
νικά, τόμ. Δ' (1955-1960), σ. 418 (σημείωσις).

' Ό Άγιος Νικάνωρ θεραπεύει τά ζώα' βλ. Λουΐζας Συνδίκα - Ααούρδα, Μία εικόνα
τοϋ 'Οσίου Νικάνορος, Μακεδόνικα, τόμ. Δ' (1955-1960), σ. 427-428.

3 Βλ. 'Αντωνίου Μηλιαράκη, ενθ. όν., σ. 81 «αί Γενναδίου μητροπ. Θεσσαλονίκης,'Η. 'ιερά
καί σταυροπηγιακή μονή τοΰ άγίου Διονυσίου τοΰ έν Όλύμπω. Έν Θεσσαλονίκη 1917, σ. 44.

* Βλ. Άποατ. Ε. Βακαλοπούλου, "Ιστορία τοϋ νέου 'Ελληνισμού, Β*, Θεσσαλονίκη 1964,

σ. 197-200.

6 Περί τούτου βλ. σχετικός παραδόσεις' χειρόγρ, άρ. 3027, σελ. 238-239 καί 383.
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Άθανάσιον, "Αγιον Δημήτριον (χειρ., σ. 210) ώς προστάτας τών κατοίκων καί τών
ζώων των άπό άσθενείας. Τοσαύτη δ' είναι ή πίστις εις τήν θαυματουργόν πρός
'ίασιν δύναμιν αυτών, ώστε παραμελοϋντες έν άσθενείαις τήν προσφυγήν εΐς ιατρούς,
φέρουν τούς πάσχοντας εις τήν έκκλησίαν έπ' ονόματι ενός τών αγίων τούτων,
οΐτινες διαμένουν ένταύθα (εγκοιμήσεις)1 καθ' όλην τήν νύκτα πρός θεραπείαν
(χειρ., σ. 122).

Ό "Αγιος Τρύφων τιμάται ενταύθα, ώς καί άλλαχού, ώς προστάτης τών
άμπέλων, αί όποΐαι καί ραντίζονται κατά τήν ήμέραν τοΰ εορτασμού του
δι' αγιασμού (χειρ., σ. 46, 165-166 καί 209). Ό Άγιος Μηνάς τιμάται ώς προσ-
τάτης τών ποιμνίων άπό τόν λύκον ώς καί ό "Αγιος Μάμας 2 (χειρ., σ. 35), οι δ'
"Αγιοι Νικάνωρ καί Δημήτριος είναι προστάται τών ίππων (χειρ., σ. 63).

Ή εορτή τοΰ Αγίου Γεωργίου εορτάζεται καί ένταύθα ιδιαιτέρως ύπό τών
ποιμένων3. Ούτοι σμίγουν τήν ήμέραν ταύτην τά ποίμνιά των, άφοΰ διανείμουν
δωρεάν γάλα καί κρέας είς όλους τούς κατοίκους, τελουμένης εΐτα λαμπράς πανη-
γΰρεως μέ κοινήν συνεστίασιν εΐς τήν κεντρικήν πλατειαν τοΰ χωρίου, όπου ψή-
νονται άμνοί, θυσιάζεται δέ καί ό καλύτερος κριός πρός τιμήν τοΰ Αγίου καί διά
λογαριασμόν τής Εκκλησίας (χειρ., σ. 346-347). Κοινή συνεστίασις λαμβάνει χώ-
ραν καί κατά τήν έορτήν τής Αγίας Παρασκευής (26 Ίουλ.) (χειρ., σ. 206).

Τό ψυχοσάββατον τής Πεντηκοστής πιστεύεται ότι αϊ ψυχαί τών νεκρών
έπιστρέφουν εΐς τούς τάφους4 (χειρ., σ. 223-224). «Τής Πεντηκοστής 'γονατίζαμε
στήν εκκλησία, για νά μπούνε οί ψυχές στους τάφους. Τήν Πεντηκοστή κάνουν όλοι
υποχρεωτικά γαλατόπιττες καί τις πάνε στήν εκκλησία στολισμένες μέ λουλούδια καί
κεράσια· Μόλις τελείωση ή λειτουργία, βγαίνουν έξω καί μοιράζουν κομμάτια άπό
πίττες» (χειρ., σ. 73-74).

Ό πολλαχού τελούμενος άγερμός τήν πρώτην Μαρτίου ύπό τών παίδων,
φερόντων ομοίωμα χελιδόνος, άπαντάται καί σήμερον εις τό χωρίον Αΐανή. Τά

1 Ή συνήθεια αΰτη συνεχίζεται έκ τής 'Αρχαιότητος, δτε αί έγκοιμήσεις έγίνοντο εις
'Ασκληπιεία. Βλ. είς Handw. d. deutschen Abergl., IV (1931/32) σ. 694-95 έν αρθρ. in-
cubation, καί Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hell. Altertum, I
(1871) σ. 176.

2 Περί τοϋ 'Αγίου συν τοις άλλοις βλ. "Αννης Μαραβά Χατζηνικολάον, Ό "Αγιος Μάμας,
Αθήναι 1953, σ. 11 καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. 2 (1929), σ. 209-213.

8 Βλ. γενικώτερον G. Κ. Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire. Hell.
Contemp., 6ème année (1952), Athènes 1952, σ. 18.

4 Βλ. γενικώτερον Ν. Γ. Πολίτην, εις περ. Άνατολ. Έπιθεώρησις, ετ. Α (1873) , φύλλ.
Ε', σ. 97-101.
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παιδιά συνηθίζουν έκει νά κατασκευάζουν ξύλινον ομοίωμα (βλ. είκ. 2) τής χε-
λιδόνος, τό όποιον, άφού στολίσουν μέ άνθη, φέρουν εΐς χείρας καί περιέρχονται

Είκ. 2. Τό ξύλινον ομοίωμα τής χελιδόνος (Αίανή)

τάς οικίας τού χωρίου καθ' ομάδας, άδοντα τό τραγούδι, ώς κατωτέρω, καί λαμ-
βάνοντα διάφορα δώρα, ήτοι αύγά, χρήματα (χειρ-, σ. 265), τά όποια κατόπιν
διανέμουν μεταξύ των.

Χελιδόνα έρχεται
άπό τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσα επέρασε·
ΊΊύργον εθεμέλιωσε-
έκατσε και λάλησε :
Μωρ καλή νοικοκυρά !
σέβα, έβγα στο κελλάρι-
φέρε αυγά σαρακοστιά,
και σκοινιά πεντηκοστά,
νά δέσουμε τον Μάρτη μας,
τον τσιλιπουρδάκη μας.
Μέσα ήλιος και χαρά,
έξω ιμύλλοι και ποντικοί.
Σε χαρά, καλή 'μέρα σας

και χρόνια πολλά. (Χειρ., σ. 174, πρβλ. καί έν σ. 37).

1 Πρβλ. περιγραφήν όμοιας κατασκευής τής χελιδόνος εν Πανδώρςι, 11 (1860) σ. 450.
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Τό ασμα τοΰτο, ώς γνωστόν, συνεχίζεται έκ τής 'Αρχαιότητος ('Αθήν. Η, 60),
απαντάται δέ σήμερον καί άλλαχού τής Ελλάδος1.

Έκ τών έθίμων κατά τόν γάμον σημειούμεν τό περί τής υποχρεώσεως τοΰ
γαμβρού καταβολής εις τήν πενθεράν πρό τής στέψεώς του μετά τής κόρης, ην
έπέλεξεν ό πατήρ του διά σύζυγόν του, χρηματικού ποσού (χειρ., σ. 11). Ή νύμφη,
ή οποία έλαμβάνετο άνευ προικός, έπρεπε νά είναι παρθένος. Τοΰτο άγγέλλει
ό γαμβρός διά τοΰ κάτωθι τρόπου είς τό χωρίον Α'ιανή. «Κάποιος άπό τό χωριό
μας πήγε ατό Χτένι και πήρε τή νύφη■ Δέν τή βρήκε εν τάξει. Τήν αλλη Κυριακή
που πήγαν στά πιατρόφια, προτού πάνε ατά πιοτρόφια, όλη τή 'βδομάδα δ γαμπρός
πήρε ένα ποτήρι καϊ κάθε μέρα τό τρύπαγε μέ τό μαχαίρι στό μπάτο. Τήν Κυρια-
κή πήγαν οί συγγενείς τοϋ γαμπρού στής νύφης τό σπίτι τά πιοτρόφια μαζί μέ τά
μπρατίμια. "Οταν βάλαν τά ποτήρια πάνω στό τραπέζι νά φάη δ γαμπρός, δ γαμ-
πρός έβγαλε τό τρύπιο ποτήρι, πού είχε μαζί του κρυφά άπό τούς άλλους, χοιρίς νά
τόν 'ôjj κανένα άλλο μάτι. Τό έβαλε μπροστά του στό τραπέζι γιά δικό τον ποτήρι.
Άφοϋ φάγανε, βάζανε κρασί στά ποτήρια. Στοϋ γαμπρού τό ποτήρι βάζουν κρασί
και έφευγε άπό τόν πάτο. Τότε λένε τοϋ γαμπρού : *τό ποτήρι τρύπιο είναι» ; Μετά
λέει ό γαμπρός: «μήπως αύτή, πού μοϋ δώσατε, ήταν καλά ; καί αύτή τρύπια ήτανε»
καί τοϋ δώσανε άγελΛδα καί έτσι τήν κράτησε τήν νύφη» (χειρ., σ. 212, 213, 214).

Αι παραδόσεις περί Μοιρών απαντώνται καί ένταΰθα μέ πλατεΐαν διάδοσιν
(χειρ., σ. 246, 247, 295). Πιστεύεται, ώς καί άλλαχοΰ, ότι έρχονται τήν τρίτην
νύκτα εις τό δωμάτιον τοΰ νεογεννήτου διά νά καθορίσουν τό μέλλον του εΐς τήν
ζωήν. «Στις τρεις ήμερες πήγαν οί Μοίρες. Στό τζάκι έκαιγε τό κούτσουρο. Οί
Μοίρες είπαν, «όταν αύτό τό κούτσουρο καή, θά πεθάνη αύτό τό παιδί». Τότε ή
μάννα, πού τ άκουσε, σηκώθηκε, τό πήρε τό κούτσουρο και τό φύλαξε στό σεντούκι.
Πέθανε όμως ή μάννα σέ πολλά χρόνια, άλλ.ά στή γυναίκα τον παιδιού της, πον
είχε τώρα παντρεφτή, δέν είπε τίποτα. Ή νύφη τό βρήκε στό σεντούκι, τό έβαλε στή
φωτιά και πέθανε άμέσως δ άντρας της (χειρ., σ. 26-27). Πρόκειται ένταΰθα περί
παραλλαγής τού αρχαίου μυθου τού Μελεάγρου, έπιβιώσαντος διά τής προφορικής
παραδόσεως καί άλλαχοΰ 2.

ΙΙερί τών ψυχών μετά θάνατον πιστεύεται ότι οδηγούνται υπό τοΰ αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ εΐς τά τέσσαρα σημεία τοΰ ορίζοντος "ai ψυχαί πηγαίνουν στά τέσ-

1 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Έκθεσις Λαογραφικής 'Ερεύνης εΐς τόν νομόν Πέλλης
(Μακεδονίας) (29 Ίουν. - 18 Ίουλ. 1961). Έπετ. Λαογρ. Άρχ. , τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), Έν
'Αθήναις 1965, σ. 377, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2 Βλ. Ίω. Θ· Κακριδή, Τό παραμύθι τοϋ Μελεάγρου, Λαογρ. 10 (1929/32) σ. 487 έξ.,
579 έξ.



2 258

ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

σέρα δρια, δηλαδή 'Ανατολή, Δύση, Βόρειο και Νοτιά» (χειρ., σ. 224) ή κατ'
άλλην δοξασίαν, εξ επιδράσεως έκ τής παραδόσεως τής Εκκλησίας, πλησίον τοΰ
Θεού, αναλόγως τών πράξεών των. «c Υπάρχει ζυγαριά ατή μέση άπδ τον ουρανό
και εκεί ζυγίζονται οί ψυχές. Τήν ζυγαριά κρατάει δ Μιχαήλ και αυτός παίρνει τις
ψυχές. Κάθε ψυχή πού είναι αμαρτωλή, φαίνεται στό καντάρι» (χειρ., σ. 218-219).

Σχετικόν πρός τήν πίστιν ταύτην είναι καί τό καταγραφέν δίστιχον
(χειρ. σ. 218):

« Έκει ζυγίζουν 1 τις έμορφες κι αυτές τις μαυρομάτες
ζυγίζουν κι ένα έμορφο κ' ενα ρούσο 2 παλληκάρι»3
Μετά τής ήχογραφηθείσης μουσικής ύλης περιλαμβάνονται καί 11 μοιρολό-
για (βλ. χειρ., σ. 452-466), ήχογραφηθέντα (βλ. είκ. 3), κατά τήν έκτέλεσίν των

Είκ. 3. Γραΐαι γυναίκες θρηνοΰσαι παρά τον τάφον.

επί τοΰ τάφου παιδιού, προσφάτως άποβιώσαντος. Ή ήχογράφησις αύιη έγένετο
χωρίς νά γίνω αντιληπτός ύπό τών θρηνουσών γυναικών. Εΐς τινα έκ τών μοιρο-
λογιών τούτων παρατηροΰμεν ότι έκτελοΰνται ταΰτα ύπό γυναικών, κατανεμημένων
είς δύο ήμιχόρια. Ή πενθούσα μήτηρ λέγει πρώτη τό μοιρολόγιον, ακολούθως τό

1 Πρβλ. δμοιον καί εκ Λακωνίας: Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Β', έν 'Αθή-
ναις 1874, σ. 420.

2 Ξανθό.

3 Περί τής πίστεως ταύτης βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά τήν τευλευτήν έθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 20(1950) σ. 97-98.
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επαναλαμβάνουν αί λοιπαί γυναίκες, όλαι μαζί, μέ στηθοκοπήματα καί κοπετούς.
Αύται, ώς δεικνύεται είς τήν παρατιθεμένην εικόνα, έχουν φέρει εις τό μνήμα διά-
φορα φαγώσιμα (πίτταν, λαγγΐτες, φρούτα), τά όποια μετά τό πέρας τοΰ μοιρολο-
γίου διανέμουν μεταξύ των.

Πλην τών έν λόγω μοιρολογιών κατεγράφησαν έτι καί 98 δημώδη ςίσματα
(ακριτικά, εργατικά, θρησκευτικά, ιστορικά, τής ξενητειάς1 κ. ά.), τά όποια ςίδονται
καί σήμερον, ώς χορευτικά καί έπιτραπέζια είς διαφόρους περιστάσεις. Έκ τών
ασμάτων τούτων2 πολλά άναφέρονται εΐς κλέφτας και αρματολούς, ώς εΐς τόν
Κατσαντώνην (χειρ., σ. 358, 426), τόν Όδυσσέα Άνδροΰτσον (χειρ., σ. 382-383),
τόν Σπανόν Βαγγέλην (χειρ., σ. 383-384), τόν Θανάση-Μπουκουβάνον, τόν Δήμο-
Μπουκουβάνον3, τόν Ναούμη Καημακάκην τής Φλωρίνης, τόν Ντελή-Δήμον4 κ.ά.

RÉSUMÉ

Rapport de la mission folklorique dans quelques villages
du département de Kozani (Macédoine Occidentale)
du g août au g sept. 1965

par Aug. Ν. Deftéréos.

L'auteur publie les résultats de sa mission folklorique aux villages :
Aiani, Krokos, Kàto Komi, Kaissâria, Miléa et Kténion du département de
Kozani dans la Macédoine Occidentale

Ce matériel a été noté dans un manuscrit de 526 pages in 8°. Il a
obtenu en outre et 98 enregistrements de musique populaire et autres sur
des bandes de magnétophone.

Après un bref exposé sur la conformation morphologique du lieu et

1 Πρβλ. Μακεδ. Ήμερολ. ετ. Δ' (1921), σ. 231. "Ασματα ξενητείας νοτιοδυτικής
Μακεδονίας, ένθα δημοσιεύεται ασμα, παραλλαγή του όποιου κατεγράφη (βλ. χειρ., σ. 185-
186). "Αδετοι καί σήμερον κατά τήν Ιην Μαΐου. "Ετι έκ τής περιοχής Χασίων: Δημ. Λονκο-
πονΧον, Σύμμεικτα Λαογραφικά Μακεδονίας, Λαογρ. 6 (1917), σ. 119.

2 Πρβλ. Ίω. Κ. Βααδραβέλλη, ενθ· άν., σ. 23 καί Χρ. Μ. Ένιολείδου, ενθ. άν., σ.
113-115.

" 'Αδυσώπητος έχθρός τών "Αλβανικών όρδών, αί όποΐαι έλεηλάτουν τήν "Ηπειρον καί
τήν περιοχήν τών 'Αγράφων.

4 'Αρματολός καί κλέφτης κατά τήν έποχήν τοΰ Κούρτ Πασά (1740-1784).
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des éléments de la vie économique de la région en question, l'auteur com-
mente les légendes collectionnées et plus spécialement, celles qui se rap-
portent à des faits historiques, à des anciens rites et chateaux-forts ; sur la
prise de Constantinople par les turcs (1453), sur la construction de l'Église
deSte Sophie à Constantinople et les faits merveilleux qui se sont produits;
de la découverte de la Sainte Croix par Ste Hellène, mère de l'Empereur
Constantin le Grand ; et sur Alexandre le Grand (pp. 249-250). Cette der-
nière légende à ce qu'il paraît a été répandue au peuple, dans une époque
plus récente, du roman de Pseudo-Calisthènes.

D'autres légendes se rapportent à des fées (Néraïdes), a des phan-
tômes, des places (p. 250-253) et des arbres hantés, qui sont dangereux à
ceux qui ssaient de les abattre.

Parmi les récits sur l'édification d'églises, il examine celui du cou-
vent de Zavorda, situé sur une place abrute du mont Kallistràtis au rivage
gauche du fleuve Haliàkmon, au sud de la ville de Kozani (pp. 253-254).
Dans ce couvent est gardé le crâne du Saint Nicanor. Sur ce Saint
qui a vécu aux temps de la domination turque circulent plusieurs légendes
concernant sa collaboration avec St. Denis, duquel le couvent se trouve
près du mont Olympe. Ces deux Saints qui avaient entre eux une com-
munion spirituelle ont contribué beaucoup a maintenir dans cette province
le zèle réligieux des habitants, comme des véritables apôtres de la nation
en précurseurs du Cosmas l'Aitolos qui a agi dans le même but quelques
temps après, dans cette même région.

L'auteur remarque que la foi populaire dans ce lieu ainsi que les
manifestations relatives du culte sont semblables à celles des autres dépar-
tements de la Grèce, comme, p.ex. la célébration de Pâques, le culte de St.
Tryphon, protecteur de la vigne, de Ste Barbara, protectrice du peuple
contre la petite vérole, de St. Nicànor, protecteur des habitants et de leurs
animaux contre les maladies etc.

Au village d'Aiani, on rencontre la coutume du 1er mars où un groupe
d'enfants, tenant une hirondelle en bois qui se roule sur son axe, va de
maison en maison en chantant le rétour de l'hirondelle, qui annonce le
printemps (pp. 255-256). Il s'agît d'une coutume provenant de l'antiquité,
mentionnée par Athénaios (H,60).

Parmi les croyances populaires, il mentionne celles qui sont relatives
à la naissance, au mariage et à la mort; de la première il note la croyance
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que les fées fixent le destin du nouveau né la troisième nuit de sa nais-
sance et de la mort, la coutume de dire des lamentations funèbres (thrènes)
sur la tombe du mort, par les proches parents.

L'auteur a pu enregistrer sur des bandes de magnétophone n mir-
rologues, pendant que de vielles femmes les disaient sur la recemte tombe
d'un garçon (phot, no 3 en p. 258).

ΣΤ'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΝ
ΑΠΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν άποστολήν μου εις τήν νήσον Ζάκυνθον αϊτό τής 5 Αύγουστου
μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 1965, εργασθείς, πλήν τής πρωτευούσης, εις τά χωρία: Κερί,
Λιθακιά, Παντοκράτωρ, Μουζάκι, Μαχαιράδο, Μπογιάτο, "Αγ. Λέοντα, Έξωχώρα,
Μαριές καί Άνω καί Μέσες Βολίμες, επέτυχον τήν ήχογράφησιν επί ταινιών
μαγνητοφώνου 320 μελωδιών αστικής λαϊκής μουσικής, δημοτικών τραγουδιών, ώς
και λαϊκών χορών.

Εις τήν μουσικήν ύλην ταύτην ή οποία κατετέθη εις τό Κέντρον ύπ' άρ.
είσαγ. 12.851-13.169 (άρ. ταιν. 938-973), τά δέ κείμενα εΐς χειρόγραφον ύπ° άρ.
2958 περιλαμβάνονται : μοιρολόγια, νανουρίσματα, τραγούδια τοΰ γάμου, έρωτικά,
παραλογαί, άκριτικά, στιχάκια (λιανοτράγουδα) κ.ά. Κλέφτικα καθώς καί τά κα-
λούμενα τραγούδια τής τάβλας εΐς έλεύθερον ρυθμόν δεν άπαντώνται ενταύθα, ώς
επίσης καί μελφδίαι εΐς χρωματικούς τρόπους. Άπασαι αί ήχογραφηθεισαι με-
λωδίαι άνήκουν εΐς διατονικάς κλίμακας καί εΐς κανονικούς ρυθμούς.

Εις τούς γάμους καί τάς πανηγύρεις, επειδή ό χορός συνεχίζεται εΐς περισσό-
τερον χρόνον άπό τόν τής εκτελέσεως ενός άσματος, οί τραγουδιστοί ςίδουν έν
συνεχεία πρός τούτο δύο ή τρία άνευ διακοπής· τά ούτως αδόμενα τραγούδια έχουν
συνήθως όμοιότητά τινα εΐς τά θέματά των. Έκ τής χρήσεα>ς ταύτης τά έν λόγω
άσματα ήρχισαν σύν τω χρόνω νά θεωρούνται ώς έ'να τραγούδι. Ούτως ή Σούλα
Γιαννούλη έκ τού χωρίου Άνω Βολίμες έτραγούδησεν ώς εν ασμα τά τραγούδια
α) τής Ζερβοπούλας καί β) Ένας κοντός, κοντούτσικος1, επιμένουσα ότι έπρό-

1 "Αριθ. είσ. μουσ. 13.033
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κειτο δι' ε'να τραγούδι. Τό ίδιον συνέβη καί εις τόν "Αγιον Λέοντα, όπου έτρα-
γουδήθησαν καί έχορεύθησαν ως ε'να τραγούδι, τρία διάφορα οίσματα1.

Πλην τών ώς άνω δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών ηχογράφησα
επίσης λαϊκήν άστικήν μουσικήν, γνωστήν ώς Έπτανησιακήν, ήτοι καντάδες, μονω-
δίας, βαρκαρόλλες καί άρέκιες, αί όποΐαι αποτελούν εν έκ τών πλέον χαρακτηρι-
στικών μουσικών ειδών τής Ζακύνθου.

Είκ. 1. «Ταμπουρλονιάκαρα».

Ή άρέκια συνήθως τραγουδεΐται άπό ομάδας 4-6 τραγουδιστών a cappela,
όταν δέ είναι μονόφωνος, ενθυμίζει κρητικήν μαντινάδα. Τό κείμενον, ώς καί εις
άλλας νήσους, είναι αύτοσχέδιον ή γνωστά δίστιχα καί τετράστιχα.

Χοροί. Εις τήν πόλιν τής Ζακύνθου εχορεύοντο παλαιότερον όλοι οί
εύρωπαϊκοί χοροί· Λαϊκοί χοροί έν χρήσει σήμερον είναι ό συρτός, ό Ζακυθηνός,
ό σταυρωτός, ό Λεβαντίνικος, ό Καλαματιανός, ό όποιος, ώς φαίνεται, διεδόθη κατά
τούς μετά τήν "Ενωσιν χρόνους, επίσης ό Γιαργιτός ή χορός τού Θησέως, δστις
είχε λησμονηθή, κατόπιν όμως ένεργειών καί ερευνών τού καθηγ. τής φυσικής
αγωγής κ. 'Αγγέλου Βισβάρδη παρουσιάσθη υπ' αυτού έκ νέου είς τό Λ ' Φεστι-
βάλ Λαϊκού Θεάτρου Ζακύνθου τόν Αύγουστον τοΰ 1965.

Μουσικά ό'ργανα. Λαϊκά ό'ργανα άπαντώνται τά ταμπονρλονιά-
καρα δηλ· πίπιζα (ζουρνάς) καί μικρό νταούλι (είκ. 1) καί τό σουραύλι.

Κατά πληροφορίας τοΰ Διον. Χασαλεύρα, ετών 35, άπό τις "Ανω Βολίμες,

1 'Αριθ. είσ. μουσ. 13.222-13224.
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«τό νιάκαρο» κατασκευάζεται άπό ξύλο καρυδιάς, μουσμουλιάς, κουμαριάς ή άπό
έρίκι. Ή ψύχα (τό εσωτερικό τού κορμού) βγαίνει μέ τρυπάνι. Τό νιάκαρο έχει 6
τρύπες καί μίαν όπισθεν. 'Επίσης έχει μίαν άκόμη πού δέν τήν μεταχειρίζονται
καί 6 άλλας μικροτέρας είς τήν χοάνην. «Τό καινούργιο νιάκαρο τό βάζουν μέσα
στό λάδι έπί τρεις ημέρες γιά νά γίνη στερεό καί γιά νά μή σπάη τό ξύλο».

Παραθέτομεν κατωτέρω χαρακτηριστικάς τινας μελωδίας :

Άριθμ. 1. - «Ό ξένος άπεφάσισε νά πάη νά στεφανώση»1.

Πρόκειται περί τοπικού τραγουδιού τής Ζακύνθου τού οποίου περιεχόμενον
είναι ή δολοφονία τοϋ Ξένου άπό τόν Λέτζερη. Λέγεται ότι τό συνέθεσεν ή μητέρα
τού δολοφονηθέντος. Ό Γιάννος Λέτζερης άνήκεν εις οίκογένειαν παλληκαράδαιν
τής Ζακύνθου.2

Μουσικώς άνήκει τοΰτο εις τόν τρόπον τοΰ do (πλάγιος τοΰ Δ' ήχου τής
Έκκλ. Βυζ. Μουσικής) μέ τονικήν επίσης do.

Ή μελφδία καλύπτει είς 10 μέτρα εΐς ρυθμόν τών 8/4 έ'να δεκαπεντασύλλα-
βον στίχον μέ έπανάληψιν τοΰ δευτέρου ήμιστίχου έξ ενός επτασυλλάβου. Ή έκτα-
σίς της είναι μιά οκτάβα.

J 89

αρ _ μα - Τα να _ . v. Toy

ηΡ-ι — Ά·

Τοΰ δω _

1 Κέντρ. Λαογρ., άρ. 2958, σ. 32-33. άρ. είσ. μουσ.12892 (ταιν. 942 ΑΙ). Τραγ.: ό Διο-
νύσιος Τζαβάρας (ετών 25) έκ του χωρίου Κερί.

3 Βλ. Μαρ. Μινώχον, Τραγούδια τής Ζακύνθου, 'Αθήναι 1933, άρ. 300, σ. 47.
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Ό Ξένος άπεφάσισε νά πάη να στεφανώση
κ ή μάνα τον τον έλεγε, αρματα νά τον δώση.

— Τί να τά κάνω τ αρματα, εγώ εχθρούς δέν έχω,
εκτός και μέ οκοτώσοννε άπό τονς φίλους που έχω.
Κι άπόντις εστεφάνωσε, κατήβηκε στον ' Αμμο,

δυο κουμπουριές τον έδωσε δ Λέτζερης ό Γιάννος.

— Σϋρε νά είπής στης Ξέναινας, τής μάννας τον τοϋ Νιόνιου,
νά 'ρθη να δή τόν Νιόνιο της στον "Αμμο ξαπλωμένο.

— Δέν ατό 'λεγα, παιδάκι μου, αρματα να σου δώσω.

— Σήκωσε τό γελέκι μου, νά ίδής τήν κουμπουριά μου,
μοϋ 'κάψαν καί μοϋ 'φλόγισαν τά φνλλα τής καρδιάς μου.

'Αριθμ. 2. - Τό τραγούδι «Μιά κόρη ρόδα μάζευε»,.παλαιά παραλογή, ανήκει
εις τό διατονικόν τρόπον τού Fa, άντίστοιχον τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής
έκκλησιαστικής μουσικής, όστις είναι όμοιος μέ τήν κλίμακα τοΰ Fa μείζ. τής
ευρωπαϊκής μουσικής. Τον. mi2 = fa2.

Ή μελωδία άποτελεΐται άπό δύο μουσικά μοτίβα Α-B, τών τεσσάρων
μέτρων έ'καστον (4/8). Τό α' μέρος καλύπτει έ'να όκτασύλλαβον καί τό β έ'να
ήμίστιχον επτασύλλαβον1. Ή μελωδία ένθυμίζει κρητικήν μαντινάδα, προσαρμό-
ζεται δέ εΐς τήν Ζάκυνθον εΐς πολλά άλλα ποιητικά κείμενα (προσώμια). Ή έκτα-
σίς της είναι μία έ'κτη. Τό ίδιο τραγούδι έπανελήφθη υπό τής ομάδος εΐς ρυθμόν
Καλαματιανόν καί εις τόν τρόπον τοΰ Μι.—

Α.Γ

Π

106

RJ

Μιά κό. pn ρό, μια κο _ ρη ρό.δα μα'_£ευ_ t

μια

i! I ψ

m

κο. ρπ ρό. δα 'μά.ζευ.ε κι'άν.δους έ.κop.tpo - λό.γα

1 Κέντρον Λαογρ., άρ. 2958, σ. 38, άρ. είσ. μουσ. 12898 (ταιν. 942 Α7)' τραγ.: "Η Κρυ-
σταλλία Κουκή, έκ τοϋ χωρίου Κερί. (Βλ. τό κείμενον καί είς Μαρ. Μινώτον, ένθ. άν., σελ. 14,
άρ. 14).

* Κατά τήν ήχογράψησιν τοϋ άσματος ή έκτέλεσις αύτοϋ υπό τής τραγουδίστριας ήρχι-
σεν έκ λάθους άπό τό Β' μέρος τής μελωδίας.
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Μιά κόρη ρόδα μάζευε κι άνθους εκορφολόγα

κι δ γιος τοΰ Ρήγα πέρασε περδικοκυνηγώντας.

Δυο ρόδα τής εγύρεψε και τέσσερα τοϋ δίνει,

κ ή μάνα της τήν ξάνοιξε1 άπο το παραθύρι.

Σώπα νά 'ρθοϋν τ' αδέρφια σου κι α δέ σέ μαρτυρήσω 2

Άριθμ. 3 - Τό ερωτικόν άσμα «Ήλιε μ' γιατ' άργησες νά βγής», είναι είς
τόν τρόπον τοΰ Fa, άντίστοιχον τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστι-
κής μουσικής καί τοΰ Fa μείζ. τής Ευρωπαϊκής. Τονική la2 = fa2. Ό ρυθμός
είναι '/s τοΰ Καλαματιανού χορού. Ή μελωδία ε'ις τό α' μέρος καλύπτει εις 4
μέτρα ένα δεκαπεντασΰλλαβον στίχον, ό όποιος επαναλαμβάνεται άπό τήν χορω-
δίαν, ή οποία καί αύτοσχεδιάζει τήν δευτέραν φωνήν. Τό β' μέρος τής μελωδίας
άποτελεΐται άπό τό δεύτερον ήμίστιχον (έπτασύλλαβον) τοΰ προηγουμένου στίχου,
μέ έ'να οκτασύλλαβον τσάκισμα πού συμπληρώνει ένα δεκαπεντασύλλαβον, πάντοτε
εΐς διφωνίαν.
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Τον.

1 τήν είδε.

3 Βλ. τήν συνέχειαν τοϋ κειμένου είς τό χ/φον, άρ. 2958, σ. 232-233.
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