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ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑΚΟΙ ΘΡΗΝΟΙ
ΕΠΙ ΤΗι ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Τα δημοτικά μας τραγούδια εις παλαιοτέρους χρόνους υπέστησαν διαφό-
ρους φθοράς και αλλοιώσεις από την διορθωτικήν τάσιν συλλογέων και εκδοτών.

Τό κακόν αυτό υπήρξε πολύ μεγαλΰτερον προπάντων εις τραγούδια ιδιαζού-
σης εθνικής σημασίας. Συμβαίνει μάλιστα μορφαί τοιούτων τραγουδιών εφθαρ-
μέναι δια μεταβολών, συμφυρμών ή προσ&ηκών να έχουν τύχει εισδοχής και δια-
δόσεως παρά τ<ρ λαφ. Παράδειγμα τό τραγούδι της Άγια Σόφιας, τό όποιον, ως
ό Γιάννης 'Αποστολάκης απέδειξε1', πολλαχώς έφθάρη δι' αλλοιώσεων και προσθη-
κών γενομένων υπό τοΰ Σπυρίδωνος Ζαμπελίου- επειδή δέ πλειστάκις εξεδόθη,
ύφ' ην μορφήν εξέδωκεν αυτό ό Ζαμπέλιος, τό υψίστης ε&νικής σημασίας ασμα
τούτο φέρεται τώρα εις τα στόματα τών συγχρόνων Ελλήνων υπό τΰπον ουχί κατά
πάντα σύμφωνον προς την ουσίαν καί την τεχνικήν τών δημοτικών μας τραγου-
διών. Εις τούτο συνετέλεσε και τό γεγονός, ότι πολλαι τών παραποιήσεων τοΰ Ζαμ-
πελίου έγιναν άποδεκταί υπό τοΰ Ν· Γ. Πολίτου εις τάς «Έκλογάς» του καί έξ
αυτών είσήλθον εις τά άναγνιοστικά τών Ελληνοπαίδων. Ευρέως διαδεδομένον
παρά τφ λαώ είναι επίσης τό τραγούδι, τό όποιον αποδίδει εις στίχονς την γνω-
στήν παράδοσιν δια τά ψάρια που «πετάχτηκαν από τό τηγάνι» καί έκαμαν τόν
άνθρωπον, πού δεν επίστευε τό πάρσιμο της Πόλης, να τό πιστεύση. Αυτό όμως είναι
καθ' ολοκληρίαν κατασκεύασμα τοΰ Ζαμπελίου2'.

Τήν ιδίαν τύχην εΐχον, ώς φαίνεται, καί οί εξαίρετοι τραπεζουντιακοί θρήνοι
επί τη αλώσει της Κωνσταντινουπόλεακ. Περί αυτών θα είναι κατωτέρω ό λόγος.

Καί)' όν χρόνον ή Κωνσταντινούπολις έπιπτεν υπό τά πλήγματα τοίϊ Μωά-
μεθ Β', ή ελληνική αυτοκρατορία τής Τραπεζούντος εξηκολού&ει να ζή αδούλωτος
υπό τό σκήπτρον Έλληνος αυτοκράτορος, τοΰ Δαυίδ Κομνηνού. Ό χείμαρρος
ό ασιατικός δεν είχεν ακόμη εκχειλίσει εως τά τείχη τής Τραπεζοΰντος καί μέσα εις

1 ) Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό τραγούδι τής Άγια Σόφιας. Θεσσαλονίκη 1939.
') Γιάννης 'Αποστολάκης, ενΦ' άν. σ. 13 κέ.
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την άκρόπολιν και τα οχυρά της τείχη οί Έλληνες άκρϊται έσυνέχιζον ελεύθεροι
και ανεξάρτητοι τάς παραδόσεις του ελληνικού Πόντου.

"Αν και μακράν, τόσον μακράν από την πολιορκουμένην Πόλιν, οί Έλληνες
τής Τραπεζοϋντος ζοϋν τό δράμα των αγέρωχων υπερασπιστών τής βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας, τής Ρωμανίας. Τό πικρόν άγγελμα φθάνει και εκεί με τό πουλί πού
έρχεται και «κονεύει» στο κάστρο τοΰ Ήλιου ή (κατά τινα παραλλαγήν) «'ς· αη
κνρ Δαβης τον οίκον». Δεν ομιλεί, όπως συνήθως εις τα τραγούδια μας, τό πουλί
μέ «ανθρώπινη φωνή*· είναι τό ίδιο πληγωμένο καί στη φτερούγα του βαστά χαρτί
γραμμένο. Ένα παιδί τό διαβάζει καί μέ τό διάβασμά του ξεσπά τό μοιρολόγι,
έ'να μοιρολόγι δια τους ζωντανούς, δ'χι τους πεθαμένους! 'Αλλ' όπως εις τον πανελ-
λήνιον θρήνον, έτσι καί εις τον τραπεζουντιακόν, ό δημοτικός ποιητής αντλεί από
την εθνικήν ψυχήν εγκαρτέρησιν εις τα δεινά καί εκφράζει ευθύς την πίστιν του
εις τα πεπρωμένα τού έθνους: ή ελληνική αύτοκρατορία πάλιν μέλλει ν' άνθήση
καί να ξαναδώστ) καρπούς,

Την ελπίδα δια την άνάκτησιν τής 'Αγίας Σοφίας εκφράζει καί τό δεύτερον
εκ των ποντιακών φσμάτων, τα δποΐα κατωτέρω παραθέτω, άλλ° εν αυτφ ή αλωσις
τής Πόλεως υπό τών Τούρκων αποδίδεται εις προδοσίαν απίστου στρατηγού, τού
Γενοάτου "Ιωάννου Ίουστινιάνη. Διότι είναι καί τούτο χαρακτηριστικόν δια τά
ποντιακά άσματα, ότι διετήρησαν την μνήμην ό'χι μόνον τού ονόματος τοΰ βασι-
λέως Κωνσταντίνου, άλλα καί τοΰ Δαυίδ Κομνηνού καί τού Ίουστινιάνη, ώς καί
τοΰ Κωνσταντίνου Γαβρά, τοΰ Βάρδα, τοΰ Ίω. Τσιμισκή καί άλλων παλαιοτέρων
βυζαντινών ηρώων.

Κατά ταύτα δύο είναι κυρίως οί τύποι τού τραπεζουντιακού θρήνου επί τη
αλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως, οί όποιοι παραδίδονται καλώς εις τα κατωτέρω
άσματα.

Α'

"Εναν πονλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν' από την ΤΙόλιν,
ουδε 'ς σ αμπέλια 'κόνεψεν, οϋδε 'ς σά περιβόλια·
έπη γ εν και ν εκόνεψεν και 'ς σον ΊΙλι τον κάστρον
εσεΐξεν τ 'έναν το φτερόν, 'ς σό αΐμαν βουτεμένον,
5 εσεΐξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίν έίει γραμμένον.
( "Ατό κάνεις "κ ενέγνωσεν, οϋι5' ό μητροπολίτες'
έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρΧεται κι αναγνώσει.}
Σεΐτ άναγνο')ϋ\ σεΐτίχ κλαίγει, σεΐτά κρούει την καρδίαν.
«Άλι εμάς και βάι εμάς, 'πάρ&εν ή Ρωμανία! »
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10 Μοιρολογούν τά εγκλησιάς, κλαϊγνε τά μοναστήρια,
κι αϊ Γιάννες ό Χρυάόστομον κλαίει, δερνοκοπαται.

— Μη κλαις, μη κλαις, αϊ Γιάννε μ ου, και δερνοκοπισκάσαι.

— Ή Ρωμανία 'πέρασεν, η Ρωμανία "πάρϋεν!

—Ή Ρωμανία κι αν 'πέρασεν, άν&εΐ και φέρει κι αλλο.

Τραπεζοϋς, 77. Τριανταφνλλίδου, Οί Φυγάδες. Έν 'Αθή-
ναις 1870, σ. 51 = Λαογραφία Θ' (1926) σ. 236 άρ. 8.

St. 2. 'Σ σα, 'ς σου = 'ς τά, 'ς τοΰ. Οΰτε στ' αμπέλια έκάθησεν οΰτε στά περιβόλια.
Στ. 3. Κάστρον του 'Ηλίου, δνομαζόμενον οϋτω «δια τό υψηλόν καί άπόκρημνον», αναφέρεται
καί εις άλλο ποντιακόν $σμα : «row "Ηλ' τον κάστρον (77. Τριανταφνλλίδου, Οί φυγάδες σ. 45),
άλλαχοΰ δέ «τοΰ Ηλιου τα παρ/άρια» ( Σάββα Ίωαννίδου, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοΰν-
τος. Έν Κωνσταντινουπόλει 1870 σ. 286 άρ· 18 στ. 13, άρ. 19 στ. 13). Στ. 4. Έτίναξε τή μιά
του φτερούγα, στό αίμα είναι βουτηγμένη. Στ. 6- 7. Μετά τόν στ. 5 υπάρχει χάσμα, τό όποιον
έπληρώσαμεν εκ τής παραλλαγής τοΰ ασματος παρά Σάββα Ίωαννίδγ], έ'νθ' άν. σ. 292 αρ. 25,
στ. 13-14. Στ. 6. Αυτό κανείς δεν άνέγνωσε. Στ. 8. Ένω άναγινώσκει, ταυτοχρόνως κλαίει
καί σπαράσσει την καρδίαν. Στ. 9. 'Αλί σ' εμάς καί βάι σ' εμάς, πάρθηκεν ή ελληνική αυτο-
κρατορία. Στ. 10. 7α εγκλησιάς = αί έκκλησίαι. Στ. 11. Δερνοκοπάται = δέρνεται καί κτυπιέ-
ται. Στ. 14. άνθεΐ καί φέρνει άλλη, δηλ πάλιν μέλλει ν' άνθηση καί νά ξαναδώση καρπούς.

Εις παραλλαγήν τοΰ άσματος δημοσιευθεϊσαν υπό Ίω. Κιουρτσίδου εν Ήμερολ. Δυτ.
Μακεδονίας, Δ' 1935 σ. 128, οί τελευταίοι πέντε στίχοι έχουν οΰτω :

10 "Ολ' έπαιρναν υπομονήν, έπαιρναν παρ'γορίαν,

Άγιάννες κι Άεΰόδοιρον κι Άγια Σόφια ς' σην Πάλιν
παρηνοσίαν 'κ' είχανε ου δε παρηγορίαν.

—'Αγιάννε, επαρ' υπομονήν, επαρ' και παρ'γορίαν'
οί"Ελληνες γεροϋν κι άν&ονν καί φέρουν πάλιν άλλα.

(Γερονν κι âvûovv = γέρνουν, γηράσκουν, άλλα ξανανθοΰν καί παράγουν πάλιν άλλα).

Β'

Την ΙΙόλιν δνταν ωριζεν ό "Ελλεν Κωσταντινον,
είχε πορτάρονς δίκλωπονς, άφέντους φοβετσιάρονς,
εΐχεν άφέντην σερασκέρ τον μέγαν I ωάννην.
'Εκείνος είχε σννοδον Ρωμαίους δωδεκάραν,
5 εκείνος είχε μεκχεμεν Ρωμαίους αφεντάδες.

'Εκεΐν" 'κ' εκρίνναν δίκαια, έδωκαν τα κλειδιά.
'Εκλείδωσαν τά εγκλησιάς και την Άγι Σοφίαν.
'Απ' ουρανοϋ κλειδίν ερϋεν ς σ' cΑγι Σόφιας την πόρταν.
Χρόνους ερϋαν κ' επέρασαν, καιροί ερϋαν κ' εδέβαν,
10 'νεοπάλϋεν τό κλειδίν αϋες κ' επέμ'νεν κλειδωμένον.
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Θέλ' απ' ονρανον μάστοραν κι από την γην άργάτεν.

Τραπεζοΰς. ΛΑ, "Υλη Πολίτου 146. Σάββα Ίωαννίδον, Ιστορία καί
στατιστική Τραπεζοΰντος. 'Εν Κωνσταντινουπόλει 1870 σ· 293 =
Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί. Έπίμ. Β' άρ. 5, Β'

Στ. 1. "Ελλεν, "Ελλενοι. Τό έθνικόν των 'Ελλήνων όνομα, τό όποιον έξηφανίσθη σχεδόν
καθ' όλον τόν μεσαίωνα, άναζή σχεδόν είς δλα τά επικά τραγούδια τοΰ Πόντου "Ο,τι σπου-
δαΐον καί άξιόλογον υπάρχει (κάστρο, κοντάρι, παλληκάρι) είναι έλληνικόν. Οΰιω ή λέξις απέβη
δηλωτική ανδρείας και Ισχύος. "Ελλεν= ανδρείος καί Ισχυρός. "Ελλενοι — ανδρειωμένοι. Βλ.
'Αρχ. Πόντου 1 (1928) 49. Στ. 2. Είχε φύλακας των πυλών τοΰ τείχους προδότας, αρχηγούς
δειλούς. Βλ. σχετικώς "Ανθ. Παπαδόπουλον, 'Αρχ. Πόντου 18 (1953) 96. Στ. 3. ΕΙχεν άρχηγόν τοΰ
στρατού τόν μέγαν Ίωάννην ήτοι τόν Γενοάτην Ίωάννην Ίουστινιάνη ν. Στ. 4. Δωδεκάραν, την
θρυλικήν δωδεκάδα, τό διοδεκαμελές συμβούλιον των βασιλέων, κατά τά παραμύθια καί τά
δημοτικά ασματα. Στ. 5. Μεκχεμεν — κοιτάς. Στ. 6. 'Εκείνοι δεν έκριναν δίκαια, παρέδωκαν
τά κλειδιά. Στ. 9. Χρόνοι ήρθαν κα'ι πέρασαν, καιροί ήρθαν καί διάβησαν (παρήλθον). Στ.
10. Έλησμονήθη τό κλειδί της καί απέμεινε κλειδωμένη (ή 'Αγία Σοφία). Στ. 11 «Δια νά
άνοιχθή χρειάζεται τεχνίτης άπό τόν ούρανόν καί εργάτης από την γην (Διά τής θείας βοη-
θείας καί τής ενεργείας ήρωος θ' άποδοθή ή 'Αγία Σοφία είς τούς πρώτους κυρίους αυτής»)
(Ν. Γ. Πολίτης).

Τα ασματα afoà φέρονται καί εν συνεκφορά είς παραλλαγήν τοΰ θρήνου,
ή οποία εδημοσιεΰΟη τό πρώτον υπό Κ. Σ. Ξανΰοπονλον εν Φιλολογικφ συνεκ-
δήμω (Αθήναι) έτ. Α' φυλλάδ. ΙΓ', 20 Αυγούστου 1849 σ. 401 καί εκείθεν πε-
ριελήφθη εις τάς σύλλογος M. de Marcellus, Chants du peuple en Grèce, t. I
Paris 1851 σ. 94-97 καί A. Passow, Pop. Carm. Graec. 1860 άρ. 198. Παραλ-
λαγή τής μορφής αυτής τοΰ άσματος, αξιόλογος καί διά τήν μνείαν τοΰ ονόματος
τού Δαυίδ Κομνηνού, υπάρχει είς τήν άνέκδοτον συλλογήν ποντιακών ασμάτων
τού Ίω. Βαλαβάνη, τήν άποκειμένην εν τφ Ααογραφικώ Άρχείφ (ΛΑ άρ. 31 σ.
96-97 καί "Υλη Πολίτου άρ. 150). Ταΰτην δημοσιεύω κατωτέρω ως παρέχουσαν
κείμενον ορ&ότερον τής παρά Ξανθοποΰλω καί Passow παραλλαγής, ή οποία πλήν
τών πολλών σφαλμάτων συμφύρεται εν τέλει καί πρός <|σμα ερωτικόν.

Ό Κωσταντινον δ καλόν, ό ζάρπλι Κωσταντινον,
την Πάλιν δνταν ωριζεν δ μέγαν Κωσταντϊνον,
έΪΧεν κριτάδους δίκλωπονς κι άφέντους φοβιτσιάρονς,
εΐ'/ίεν σκλάβον τον Μάραντον κ' εδώκεν τάνοιγάριν.

5 "Εναν πουλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν' άπό την Πόλιν
μονδε'ς σ' άμπέλια 'κόνεψεν, μονδε σε περιβόλιν,
επηγεν και ν εκόνεψεν 'ς ση κνρ Δαβης τόν οικον.
"Εσεΐξεν τ' έναν τό φτερόν, 'ς σό γαΤμαν βαφτιαμενον,
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εσεΐξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτιν καταγραμμένοι·.

10 Μονδε ποπάς δεβάζει άτο, μονδε μητροπολίτες . . .
(Χέρας νΐός Γιαννίκας εν', ατός άτ' άναγνώϋ-ει).
Σέΐτ' αναγνώϋει, σεϊτα κλαίει, α είτα την κάρδαν κρούει-
«"Αιλι εμάς και βάι εμάς, 'πάρϋεν ή 'Ρωμανία!
Άτ ώρα 'πάρΰεν τό σκαμνίν, κ' ελλάεν άφεντία ! »

15 Μοιρολογούν τά έγκληαιάς, κλαΐγνε τα μοναστηρά,
κι Άγιάννες ό Χρνάόστομον παρακαλεί και λέει :
« Χριστέ μ', và δίς την δύναμιν ρωμαίικα παλληκάρα !

Στ. 1 ζάρπλι ή ζάρπι, λ. τουρκ. δηλοΰσα εδώ τόν άνδρεΐον καί δυνατόν, τόν άτρόμητον.
Περί τής προελεύσεως τής λ. βλ. "Avft. Παπαδόπονλον, 'Αρχ. Πόντου 17 (1952) 226. Πρβλ. Φ.
Κονκονλέν, Λαογραφία, 6 (1917) 219 σημ. 1. Στ. 4. Άνοιγάριν — κλειδί. Στ. 7·. Στού κύρ
Δαυίδ τόν οικον. Στ. 9. Καταγραμμένον κατά διόρθωσιν Ίω. Βαλαβάνη αντί καταβραχμένον
'ίσως γραπτέον κρατεί γραμμένον, ως παρ'Ίωαννίδτ), έ'νθ' άν. σ. 292, στ. 12. Στ. 11. Παρά Ίω.
Βαλαβάνη υπάρχει χάσμα, τό όποιον έπληρώσαμεν διά τοΰ παρά Ξανθοπούλω, ενθ' άν. στίχου :
Ό Γιαννίκας, ό υίός τής χήρας, αυτός τό άναγινώσκει. Στ. 14. Τό σκαμνίν, (ή τό βαοιλοοκάμν')
— ό βασιλικός θρόνος. Στ. 17. Χριστέ μου, δώσε τήν δύναμιν στά ρωμαίικα παλληκάρια.

Ευρέως διαδεδομένη παρά τοις Ποντίοις είναι ετέρα παραλλαγή τού πρώτου
άσματος, επηυξημένη καί δια περιγραφής τού ηρωικού θανάτου τοΰ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου. Είναι έκδεδομένη είς δύο εκ των παλαιοτέρων συλλογών ποντιακών
Ασμάτων, τήν τού Περ. Τριανταφυλλίδου, 01 φυγάδες σ. 169-170 και τήν τοΰ Σάββα
Ίωαννίδον, Ιστορία... Τραπεζοΰντος σ. 292-294, ως καί είς τήν τοΰ Παντελεήμ.
Η. Μελανοφρύδου, Ή εν Πόντω ελληνική γλώσσα, εν Βατούμ, 1910 σ. 52. Ή αυτή
παραλλαγή ευρίσκεται και εις τήν άνέκδοτον συλλογήν Ίω· Βαλαβάνη (ΛΑ 31
σ. 90-96 καί "Υλη Πολίτου 132), οπόθεν εξέδωκεν α:υτήν εν τφ Έπιμέτρφ Β',
άρ. 5 τών «Εκλογών» ό Ν. Γ. Πολίτης ως τόν πληρέστερον τύπον τοΰ τραπεζουν-
τιακοΰ θρήνου. Χάριν ακριβείας παραθέτω τό κείμενον εκ τοΰ χειρογράφου τού
Ίω. Βαλαβάνη ("Υλη Πολ. 132), παρέχων εν τφ ύπομνήματι τάς διαφόρους γρα-
φάς τών παρά Τριανταφυλλίδη, Ίωα,ννίδη καί Μελανοφρύδη παραλλαγών, μολο-
νότι ό τελευταίος ούτος, ώς φαίνεται, άντέγραψε τό κείμενον τής συλλογής Σ.
Ίωαννίδου καί μόνον λέξεις τινάς καί τύπους μετέβαλε

1) «Άποκατάστασιν» τής ορθής μορφής τοΰ ασματος επιχειρεί ό ΙΙανλος 'Ιωακειμίδης
είς τά Ποντιακά Φύλλα ετ. Α' τεϋχ· 4-5, Ίουν-Ιουλίου 1936, αλλ' αϊ παρατηρήσεις αύτοΰ
περιορίζονται κυρίως είς τούς παρά Σάββα Ίωαννίδη συμφυρμούς. Τήν παραλλαγήν αύτήν έ'χει
ύπ' όψιν καί ό "Αν&. Παπαδόπουλος άναλύων τόν ποντιακόν θρήνον έν 'Αρχείω Πόντου Α'
(1928) σελ. 27 -32. Βλ. τό κείμενον καί έν'Αρχείω Πόντου τ. 13 (1948) σ. 63 - 64, δπου (σ. 64 -
65 άρ. 3 καί 4) καί παραλλαγαί τοΰ ασματος έκ Χαλδίας.
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Τήν Πάλιν δντες ώριζεν δ "Ελλεν Κωσταντΐνον,
με δεκαπέντε σήμαντρα, με δεκοχτώ καμπάνες,
με διάκους, με άρχιερεΐς, τριπλάσιους ποπάδες,
ψαλτάδες δνταν έψαλλαν, ευχαριστεΐτ' δ Θιάς μου.

5 Σεΐτ έψαλλαν, σεΐτ' ώριζαν την Πόλ', την Ρωμανίαν,
αημαίν' ή γη, σημαιν* ό Θιάς, σημαίνουν τά ουράνια,
σημαίνει κ' ή Άγια Σοφιά, το μέγαν μοναστήριν.
*Σ σην εμπαν τον ηλίου μου 'στέκεν ô πατριάρχης,
'ς σην εβγαν τοΰ ηλίου μου 'στέκεν ο βασιλιάς μου,

10 δ βασιλιάς, δ βασιλιάς, δ "Ελλεν Κωσταντΐνον.

Ψάλλουν τό άγιος δ Θεός και την Τιμϊωτέραν.
"Ερ&εν πονλϊν κ' έκάϋεοεν ς' σ' Άγϊ Σόφιας την πόρταν.
Τό εν αν τό φτεροϋλ'ν άί)ε 'ς σο γαΐμαν εν' βαμμένον,
'ς σό άλλο 'ς σο φτερού λ'ν α&ε χαρτιν βαστά γραμμένον.

15 'Ατό κανείς 'κ' ενέγνωσεν, κανείς 'κ' εξέρ" ντό λέγει,
μουδε κι δ πατριάρχης μου με δλους τους ποπάδες.
"Εναν παιδίν, καλόν παιδίν, ερχεται κι άναγνώ&ει.
Σεΐτ' άναγνώί)\ σεΐτ' εκλαιγεν, σεΐτα ν άτούνους λέγει :

Τρ. = Π· Τριανταφυλλίδης Ίω. = Σάβ. Ίωαννίδης Μ. = Π. Μελανοφρύδης

1 δντας Τρ.Ίω. : ονντάς Μ "Ελλην Κωνσταντίνος Τρ.: "Ελλεν Κωνσταντΐνον Ίω.: ΖαρπΙ
Κωσταντΐνον Μ 2 καμπάνας Τρ.Ίω· 3 με δ. με ά. με ψάλτας, με παπάδες Τρ.: με δώδεκα 'Αρ-
χιερείς, παππάδας τετρακόσιους Ίω. : ποπάδες τ. Μ 4 λείπει Τρ. : διάκονους ε'ικοστέασερα, ψαλτάδες
έβδομηντα Ίω.: διακόνους - ψαλτάδας Μ 5 ώριζον Τρ.: ωριξεν Ίω· : ωριζαν Μ 6 δ Θός, σημαίν'
και Τρ. : λείπει Ίω. Μ. 7 σημαίν' και ή Τρ. μέγα Ίω. Μ 8 στέκει δ βασιλέας Τρ. 9 στέκει δ
Πατριάρχης Τρ. 8-9 ζενρά κάϋ'ετ' δ βασιλιάς, δεκσά δ Πατριάρχης Ίω· Μ· 10 δ "Ελλην Κων-
σταντίνος Τρ. Μ. 11 ό Θός Τρ. 12 κ' έκάϋηοεν τζ' άγια Τρ.: καί κόνεψεν σ' αίάς Ίω. Μ.
13 φτερονλ'ν άΰε Τρ Μ: φτερονλ' άϋ·ε Ίω. 14 τδ αλλο το Τρ. : στο αλλο τό Ίω. : και σ' άλλο
Μ χαρτ'ιν κρατεί Ίω. Μ. 15 'κι' ανέγνωσεν — Τρ : 'κ' ενέγνωσεν, ουδ' δ Μητροπολίτες Ίω. Μ
16 λείπει Τρ. Ίω. Μ. 17 λείπειΤρ. 18 τό χειρόγραφον Βαλαβάνη εχει: σίτιν άτονς να λέγη.
Ή διόρθωσις οφείλεται είς τόν I. Τ. Παμπούκην: σιτ άναγνώϋ·' σι τι κλαίει και δερνοκοπισκάται

Στ. 5. Ένφ έψαλλαν, έν οσω ήσαν κύριοι τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Ελληνικής
αυτοκρατορίας. Στ. 8 - 9 πρός ανατολάς εστεκεν ό πατριάρχης, προς δυσμάς εστεκεν ό βασι-
λεύς. Στ. 11 τήν Τιμϊωτέραν (τών Χερουβείμ καί ένδοξοτέραν άσυγκρίτ<ος τών Σεραφείμ) ήτοι
τό κατά τήν λειτουργίαν ψαλλόμενον θεοτόκιον. Στ. 13. Ή μία ή φτερούγα του είς τό αίμα
είναι βαμμένη. Στ. 14 στήν άλλη τή φτερούγα του βαστά χαρτί γραμμένον. Στ. 15 Αυτό
κανείς δέν άνέγνωσε, κανείς δέν ήξεύρει τί λέγει. Στ. 18. "Ενφ άναγνιώσκει, ταυτοχρόνως
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«iV' άιλι εμάς, ν à βάι εμάς, οι Τοϋρκ' τήν Πόλ' επαϊραν,
20 (επαϊραν το βασιλοσκάμν', ελλάγεν άφεντία»}.
Μοιρολογούν τά εγκλησιάς «ελλάγεν άφεντία /»
μοιρολογά κ' J7 '^iyt Σοφιά, το μέγαν μοναστήριν.
"Ο βασιλιάς, δ βασιλιάς παργόρϊαν 'κ' επαίρνεν.
Έπαΐρεν τ' ελαφρον στταϋίν, τ' ελλενικον κοντάριν,
25 τσοί Τούρκους κρονγνεν 'ς σό σπα&ίν, τσοί Τούρκους 'ς σο κονταριν.
Τρακόσους Τούρκους εκ mp εν και δεκατρείς πασάδες,
'τσακώ&εν το σπα&ίν άτου, κ' εσκίγεν το κοντάριν.
"Οντεν εκαλοτέρεσε ν, άπέσ' ς' σοι Τούρκ'ς επέμ ν εν,
κι οντεν εκαλοτέρεσεν και μονάχος επέμνεν.
30 /ία άτοίν' άτόναν ε&αψαν 'ς σο χλοερον τιοναέκιν.

Τρ : r' άϊλι εμάς σεΐτ* αναγνώκαι δερνοκοπιακάται Ίω. : σείτια δεβάζ', σεΐτ'' άναγν ώΰ και δ. Μ.
19 «ai βάι Τρ. Ίω. Μ. παίρνε Τρ. Βαλαβάνης : επήραν Μ 20 επαϊραν τό βασιλοσκάμν ', άλ-
λάγε ανφεντία Ίω. : επήραν το β. ελάγεν άφεντία Μ: ελλείπει Τρ. Βαλ. 21 οί έγκλησιες Τρ. : μ. τα
εγκλησιαΐς, κλαϊγνε τα μοναστήρα Ίω. Μ. 22 μ. και άΐα Σοφιά, κλαίει και ο Θεολόγον Ίω. Μ.
22 'κι πέρει Τρ. 23-24 "Ολοι και αν παργορεύκοννταν, δλοι καί γαλενίζνε, | 'ς σ άϊ Ίωάννην τον
Θεολόγον γαλένιον 'κ επέμνεν. \ Διάκος άτ' παΐρεν τό σπαΌίν, τ' ελλενικον κοντάριν Ίο : "Ολοι κι αν
π. όλοι κι αν γ. σον 'Αένεν τον Θ. γαλένιμαν 'κ ε. Διάκος επαΐρεν τό σ. τ ελ. κοντάρι Μ. 24 επήρε
Τρ. 25 τους Τούρκους κρούει στό Τρ. Ίω.: λείπει Μ. 26 δεκατρίονς Ίω. 27 σπαθίτζιν άτ',
τσακώ&εν τό κοντάρι άτ' Ίω.: — τσακώ&εν τό κοντάρν άτ' Μ. 28 καί όντας τερή 'λομόναχος —
άπέμνεν Ίω.: κι οντάς τερεϊ 'λ. άπες σή Τούρκς επέμνεν Μ. 29 ονταν Τρ. 29 - 30 λείπουν Ίω.
Μ. 'Αντί αυτών Ίω. Μ. προσθέτουν 16 στίχους, ους βλ. κατωτέρω έν σελ. 11.

Είναι προφανής εις τό κείμενον τούτο ή απόπειρα τής συγχωνεύσεως τοΰ
πανελληνίου τραγουδιού τής Άγια Σόφιας μετά τού ποντιακού θρήνου. Έν αρχή
ό συνθέτης παρέλαβε τόν πρώτον στίχον εκ τοΰ δευτέρου ποντιακοΰ θρήνου, δια
τού οποίου προσδιορίζεται χρονικώς τό γεγονός, και ευθύς εισάγει στίχους τοΰ πανελ-
ληνίου άσματος, αλλά με ποίαν άνατροπήν τής λογικής σειράς στίχων καί εννοιών!
Ή όρ&ή σειρά τούτων εν τω κειμένιο θά ή το: στ. 6. 7. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. Όθεν,
αν ιίελήσωμεν, παραλείποντες τους ε* τοΰ 'ποντιακού θρήνου προερχομένους στί-

κλαίει καί λέγει εις αυτούς. Στ. 19. 'Αλί σ' εμάς, βάι σ' εμάς, οί Τούρκοι επήραν τήν Πόλη.
Στ. 20. επήραν τόν θρόνον τοΰ βασιλιά, άλλαξεν ή εξουσία. Στ. 21. μοιρολογοΰν αί έκκλησίαι
«άλλαξεν ή βασιλεία» (άλλος εγινεν αύθέντης). Στ. 23. παργόρϊαν κί παίρνε — δέν έπαιρνε πα-
ρηγορίαν (ήτο άπαρηγόρητος). Στ. 25 κρονγνεν = κρούει. Στ. 27. τσακίστηκε τό σπαθί του
καί σκίστηκε τό κοντάρι του. Στ. 28. "Οταν έκοίταξε καλά (είδε πώς) απέμεινε μέσα εις τους
Τούρκους (δτι περιεκυκλώθη από τούς Τούρκους). Στ. 29 καί όταν πάλιν έκοίταξε καλά (είδε
πώς) απέμεινε μονάχος. Στ. 30. Καί αυτοί (δηλ. οί Τοΰρκοι) τόν έθαψαν εις τό χλοερόν
στρώμα.
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χους 1 καί 5, ν' άποκαταστήσωμεν τό κείμενον κατά τήν εν τφ πανελληνίφ άσματι
. σειράν επί τη βάσει τής παρά Σάββα; Ίωαννίδη παραλλαγής, ητις γλωσσικώς πλη-
σιάζει περισσότερον προς aUro καί δη προς τήν καταγραφήν Ulrich (Passow 195),
θα έχωμεν τό εξής κείμενον:

(Σημαίν* η γη, σημαίν' δ Θιός, σημαίνουν τα ουράνιαy

(6) σημαίνει κ' η Άγια Σοφιά, τό μέγα μοναστηριν,

(2) με δεκαπέντε σήμαντρα, με δεκοχτώ καμπάνες,

(3) με δώδεκα αρχιερείς, παπάδες τετρακόσιους,

(4) διακόνους εικοστέσσερα, ψαλτάδες εβδομήντα.

(7) Ζεβρά κάϋετ' δ βασιλιάς, δεξά ό πατριάρχης,

(Η) δ βασιλιάς, δ βασιλιάς, ό "Ελλεν Κωνσταντΐνον,

(9) ψάλλουν τό αϊος δ Θεός και την Τιμιωτέραν.

'Ακολούθως ό διασκευαστής φθάνων εις τό σημεΐον, όπου ή φωνή μιας άδυ-
σωπήτου μοίρας έρχεται εξ ουρανού, διά να παραγγείλη τήν διακοπήν τής θείας
λειτουργίας, ενεθυμήθη πάλιν τό επιχώριον ασμα καί τήν εξαγγελίαν τοΰ γεγονό-
τος μέ τό πουλί καί θέλων να προσάρμοση τόν σχετικόν aU:oû στίχον είς τήν συνέ-
χειαν τοΰ πανελληνίου άσματος τόν τροποποιεί, ώστε τό πληγωμένο πουλί έρχε-
ται καί κονεύει ... 'ς τής άγια Σόφιας τήν πόρτα, ενφ ή ύπόθεσις συνεχίζεται ως
εις τόν τραπεζουντιακόν θρήνον. Ούτως όμως ή σκηνή μετεβλήθη καί εΐδησις, τήν
οποίαν αρχικώς τό πουλί μετέφερεν από τήν άλωθεΐσαν Πόλιν μακράν, στοΰ Ηλίου
τό κάστρον ή στοΰ Δαυ'ίδ τόν οίκον, μεταδίδεται εις τήν ΆγίανΣοφίαν! πληροφο-
ρούσα πατριάρχην καί βασιλέα, ότι οί Τούρκοι επήραν τήν Πόλιν, ότι «άλλαξεν
ή άφεντία».

Καί τώρα επιχειρείται άλλη, μεγαλυτέρα αυτή, μεταβολή καί προσθήκη εις τό
κείμενον τού ποντιακού τραγουδιού. Μεταβληθείσης τής σκηνογραφίας, ή θλίψις πού
κατέχει άπαρηγόρητον τόν άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόσιομον (ή τόν Θεολόγον) απο-
δίδεται τώρα εις awôv τόν βασιλέα Κωνσταντΐνον, τόν οποίον καί εξωθεί εις τόν
έσχατον, τόν άπεγνωσμένον αγώνα. Τήν ύλην διά τήν περιγραφήν τοΰ θανάτου του
ό πόντιος ποιητής άρύεται άπό τήν παράδοσιν: ό βασιλεύς ευρεθείς μόνος εν μέσω
τών πολεμίων έπεσε γενναίως μαχόμενος καί εξαγοράζων τήν ζωήν αύτοΰ αντί
πολλών. Τήν εικόνα δανείζεται άπό τούς άθλους καί τάς άνδραγαθίας άλλων
ηρώων, τών ακριτών, πού έχουν τήν δύναμιν καί μόνοι ν' άντιτάσσωνται κατά
μυριάδων καί μόνον μέ τήν συντριβήν τών όπλων των υποκύπτουν. Πιθανόν εις
τοΰτο νά εχρησίμευσε καί νεώτερον πρότυπον, τό τραγούδι τοΰ 'Αθανασίου Διάκου,
ως εκ τής όμοιότητος τών συνθηκών, ΰφ' ας ευρέθησαν οί δύο οΰτοι ήρωες, μόνοι
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αγωνιζόμενοι εν μέσω πολεμίων. Τήν ύπόθεσιν θα ήδύνατο να καταστήση
πιθανωτέραν ή παρά Σάββα Ίωαννίδη παραλλαγή τοΰ τραπεζουντιακοΰ θρήνου,
αλλ' εν αυτή ό ήρωϊκώς μαχόμενος καί πίπτων δεν είναι ό Κωνσταντίνος Παλαιο-
λόγος, αλλ" εις διάκονος, ό «διάκος» τής εκκλησίας τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεο-
λόγου! 'Ιδού τό σχετικόν κείμενον:

Μοιρολογούν τά εγκλησιές, κλάϊγνε τά μοναστήρια,
μοιρολογά και Άϊα Σοφιά, κλαίει και ό Θεολογον.

20 "Ολοι κι αν παρ'γορενκοννταν, όλοι κι αν γαλενίζνε,
'ς α' αϊ Γιάννεν τόν Θεόλογον γαλένϊον 'κ' επέμ νεν.
Διάκος άτ' 'πάίρεν το σπα&ίν, τ' έλλενικον κοντάριν,
τους Τούρκους κρούει 'ς σο σπα&ίν, τους Τούρκους 'ς σο κοντάριν.
Τριακόσονς Τούρκους εκοψεν, δεκατρίονς πασάδες-

25 τσακώ&εν τό σπαϋίτζιν άτ , τσακώ&εν τό κοντάρι άτ

κι όντας τερη, 'λομόναχος άπεσ' 'ς σοι Τούρκους άπέμνεν.

Πιάνουν άτον τρεΐοι λεβέντ' και τέσσερα πασάδες

καί φέρ'ν άτονε 'ς σον Παδάν και 'ς σον Τουρκοπολίτην.

— «Διάκε, συ αν έπιανες με, έμεν ντό ϋ·ενά 'ποινές ;

30 έβάλνες με σήν φυλακή ν, 'ς σό χλοερόν τοναέκιν ;

τώρα εγώ έπιάσα σε, και ντό να φτάγω 'σέναν ;
■&à βάλω σε 'ς ση φυλακήν, ς σό χλοερόν τουάέκιν.

— Παρακαλώ σε, νέ πασά και νέ ΤουρκοπολΤτα,
εγώ 'χω χίλια φούλιρα, χίλια εκατοντάρια-

35 επαρ' τά χίλια φούλιρα, τά χίλι εκατοντάρια

καϊ 'μέν' ζωήν γιά χάρισον καν πέντε εξ ημέρες».
' Κι παίρ' τά χίλια φούλαρα, 'κι παίρ' τ' εκατοντάρια,
ουδέ ζωήν χαρίζει άτον καν πέντε εξ ημέρες.

40 «Διάκε μ', Τούρκος fîà γίνεσαι και σέν' ζωην χαρίζω ...

Στ. 20. ολοι κι αν γαλενίζνε (Ίω. γράφει : ολοι και /.) = δλοι καί αν καταπραϋνωνται.
Στ. 21. 'ς τόν όίι Γιάννην τόν Θεολογον γαλήνη δέν απέμεινε. Στ. 22. Ό διάκος του, δηλ. τοΰ
άγιου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ό διάκος. Στ. 25. έΟραΰσθη τό σπαθάκι του, έθραύσθη τό κον-
τάρι του. Στ. 26. άπέμεινεν ολομόναχος μέσα σιούς Τούρκους. Στ. 29. Διάκε, σύ αν μ'έπιανες,
τί θά μ' έκαμνες ; Πρβλ. Ε ίο. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοϋ λαοϋ ('Αθήναι 1938) α 2 . στ. 5 :
Διάκο μ' άνε μ' έπιανες, πώς ή&ελα με κάμεις; Στ. 31. Τώρα έγώ σέ έπιασα καί τίνα σέ κάμω;
Στ. 34. φούλιρα — φλουριά. Στ. 35 -36. Πάρε τά χίλια φλουριά, τά χίλια εκατοντάρια καί χά-
ρισέ μου μόνον πέντε - εξ ημερών ζωήν. Πρβλ. Passow άρ. 234 στ. 33 - 34 : "Αν ΰέλετε χίλια
φλωριά και χίλιους μαχμοντιέδες, | μόνον εφτά μερών ζωή ϋ·έλω να μου χαρίστε. Στ. 37. Δέν παίρ-



12

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

— Όπια', όπια', μανρε παϋά, μανρε Τονρκοπυλΐτα'
εγώ διάκος π εγένομην, διάκος !)ί ν' άποΰάνω».
'Ατός άτόναν εκοχρεν, τόν μέγαν σερασκέρην».

νει τά χίλια φλωριά, δέν παίρνει τά έκατοντάρια. Στ 42. Αυτός αυτόν εκοψεν, τόν μέγαν σερα-
σκέρην, τ. ε. στρατηγών λέγει τόν διάκονον I

Δέν είναι, νομίζω, δύσκολον να είκάσιομεν ποία εκ τών δυο μορφών τής κα-
τακλείδος τοΰ τραγουδιού είναι ή αρχική. Είς τήν παρά Σ. Ίωαννίδη παραλλαγήν
έχομεν τήν δημιουργίαν μύθου πλασθέντος προς τον σκοπόν, όπως προσαρμοσθή
αύτούσιον τό τραγούδι τοΰ_'Αθανασίου Διάκου πρός τόν τραπεζούντιον θρήνον-
καί ή προσαρμογή είναι όλως εξωτερική. Τουναντίον εις τήν παρά Π. Τριαντα-
φυλλίδη καί Ίω. Βαλοβάνη παραλλαγήν ως βάσις υπόκειται ciUto τό πραγματικόν
γεγονός, ό άγών, τόν όποιον ήγωνίσθη μέχρι θανάτου αυτός ούτος ό "Ελλην βασι-
λεύς. Τοΰ βασιλέως λοιπόν τόν θάνατον θέλων να ύμνηση ό πόντιος διασκευαστής
εϊσήγαγεν επί τής σκηνής τόν Κωνσταντινον Παλαιολόγον καί μόνον τυπικά στοι-
χεία έλαβεν εξ άλλων τραγουδιών, πιθανώς καί εκ τού τραγουδιού τού Αθαν. Διά-
κου, εις ποιητικήν παράστασιν τοΰ αγώνος καί τοΰ θανάτου τού ήρωος βασιλέως·
Ή λιτότης όμως αυτή τής συνθέσεως δέν ήρεσε, φαίνεται, εις άλλον διορθωτήν'
ό όποιος εμυθοποίησε τήν ύπόθεσιν, δια να προσάρτηση τόν αθλον τού ήρωος τής
'Αλαμάνας είς τό τραπεζουντιακόν ασμα1'.

Και υπό τήν μάλλον όμως επιτυχή της μορφήν ή γενομένη εις τό οίσμα
προστθήκη έπέφερεν εις aUTÔ ουσιώδη άλλοίωσιν, διότι τό εστέρησεν ενός τών μάλ-
λον χαρακτηριστικών στοιχείων τού τε πανελληνίου καί τοΰ τραπεζουντιακοΰ θρή-
νου επί τη αλώσει τής Πόλεως: τής πίστεως εις τά πεπρωμένα τοΰ "Εθνους. Ό
ωραίος στίχος τού γνησίου τραπεζουντιακοΰ θρήνου: Ή Ρωμανία κι αν 'πέρασεν,
άν&εΐ και φέρει κι αλλο εθυσιάσθη εις τήν καινοτόμον τάσιν τοΰ διασκευαστοΰ2)"

') Ότι καί αυτοτελώς τό άσμα τοΰ 'AO. Διάκου, μέ ρητήν μάλιστα έν αύτώ μνείαν τοΰ
ονόματος τοΰ Νικηταρά, άπαντα έν Πόντιο φαίνεται έκ τής έκ Χαλδίας συλλογής τοΰ Γ. Καν-
δηλάπτου ('Αρχεΐον Πόντου 13 (1948) σελ. 65 άριθ. 4).

') Ό τελικός σπχος τοΰ τραπεζουντιακοΰ θρήνου έχει άντικατασταθή δια τών άναλό
γων εκφράσεων τοΰ πανελληνίου άσματος εις έτέραν παραλλαγήν, είς τήν οποίαν όμως προ-
τάσσονται καί στίχοι άπό τά Κάλανδα τοΰ άγιου Βασιλείου, καθ' όσον τό άσμα τής αλώσεως
«έδιδάσκετο εκεί καί ώς σχολικόν ποίημα καί μάθημα καί οί Έλληνόπαιδες τοΰ Πόντου έψαλ-
λαν αυτό καί κατά τήν πρώτην τοΰ έτους είς τάς οικίας τών πλουσίων». Τόσον σεβαστήν διε-
τήρησαν όλα ι αί γενεαί τών Ποντίων τήν μνήμην τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οί τελικοί
στίχοι τής παραλλαγής ταύτης άπό τοΰ στ. 21 έχουν ώς έξης:
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Δια τούτο καί ή όλη του προσπάθεια πρέπει νά κριθή ως άποτυχούσα, ή δε μορφή
τοΰ §σματος, ή συμφύρουσα τόν πανελλήνιον πρός τόν τραπεζουντιακόν τύπον, ως
νοθεύουσα τήν γνησίαν παράδοσιν αυτοΰ, δέν πρέπει νά τύχη περαιτέρω διαδόσεως
παρά τφ φιλοπάτριδι λαφ τοΰ Πόντου.

7.12.1955

Μοιρολογούν τα εγκλησιας, κλαίουν τά μοναστήρα,
μοιρολογά κι Άγια Σοφιά, το μέγα μοναστήρι.
Κι ό Μιχαήλ άρχάγγελον άτεν παρηγορενει'

*Μή κλαις, μιJ, Δέσποινα, εσύ, και μή πολυδακρύζϊ/ς,
25 κινούνε χρόνα και καιρούς 'δικό σου ΰε να είναι,

να ψάλλουν καί να λειτουργούν κ' έαεν να εορτάζ'νε
μ' εξήντα τρία σήμαντρα καί δεκοχτω καμπάνας,
πενήντα τρία αρχιερείς, παπάδες τετρακόοΟ.
να ψάλλουν τ' άγιος ό Θεός, καί τήν τιμιωτέραν.
30 * Ερ&εν εξ ονρανον φωνήν καί εξ αρχαγγέλου στόμαν

να δώσουν λόγον, σύνϋηκεν, να ερχουν παίρ' ν τήν Πόλιν.
Θέλουν οί 'Γοϋρκ' Άγαρενοί, θέλουν να παίρ ν τήν Πόλιν.
Τήν Πόλιν δντας εχτιζεν ό μέγας Κωσταντΐνον κτλ.

(Γ. Κανδηλάπτου, Σύμμεικτα Λαογραφικά Χαλδίας,
ΆρχεΤον Πόντου 13(1948) 61-63).
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Κατά τό θέρος τού 1953, ευρισκόμενος εις Ήπειρον προς λαογραφικήν Ιξε-
ρεύνησιν τής ακριτικής περιοχής τού Γράμμου, έλαβον παρά τοΰ έκ Κονίτσης
κ. Φωτίου Παν. Ρούβαλη χειρόγραφον χαρτόδετον «βιβλιάριον», εις άρτίαν κατά-
στασιν ευρισκόμενον καί περιέχον εξορκισμούς καί ίατροσόφια1'.

Τό χειρόγραφον τούτο, σχήματος 16ου μικρού, μήκους 0,15 καί πλάτους
0,10 μ., φέρον εν τφ τίτλω χρονολογίαν 1862, σύγκειται εκ 31 σελιδωμένων φύλ-
λων (σ. 1-62), άντεγράφη δε πιθανώς εκ παλαιοτέρου χειρογράφου εξορκισμών
καί ίατροσοφίων διά χειρός Παναγιώτου Ρούβαλη, πατρός τοΰ μνημονευθέντος
φίλου, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, ώς δύναται τις νά διακρίνη εκ τής δια-
φοράς τοΰ χρώματος τής χρησιμοποιηθείσης μελάνης καί τής Ιπιμελείας, μεθ' ής
εγράφησαν εκάστοτε τά εν αύτφ περιεχόμενα2'.

Εις τό άνω μέρος τής 1ης λευκής σελίδος (φ. 1Γ) αναγράφεται : «Κνριν Π. Σ. τ.
Ρούβαλη». Ή αυτή χειρ καί ή αυτή μελάνη επανέρχεται εις τήν σελίδα 3 κε.

') Ώς γνωστόν, αϊ πηγαί διά τήν μελέτην τής δημώδους ιατρικής είναι δύο ειδών:
α) γραπταί, ήτοι τά χειρόγραφα ίατροσόφια καί αϊ σολομωνικαί, καί β) προφορικαί, δηλαδή
ή προφορική έκθεσις θεραπείας, αί παραδόσεις περί ασθενειών, κατάραι, γητειές, εξορκισμοί
κτλ. Τά ίατροσόφια αντιστοιχούν πρός τά διάφορα dispensatoria, luminaria καί antidotaria
τής Δύσεως, αποτελούν δέ αντίγραφα συνταγολογίων, πού συνετάχθησαν κυρίως υπό καλογή-
ρων, συνεχώς συμπληρούμενα άπό άντιγραφεϊς καλογήρους μέ βάσιν κείμενα τών Διοσκορίδη,
Γαληνού, Παύλου Αίγινήτου καί άλλων. Πλην τών ιατρικών συνταγών πολλά εξ αύτών περιέ-
χουν καί μαγικά συνθήματα καί άλλας τεχνικής φύσεως συμβουλάς, προερχομένας έκ βιβλίων'
ατινα διά μερικούς έρευνητάς έ'χουν ώς πρότυπον τόν πάπυρον τού Λουγδούνου. Πλήν δέ τών
ιατρικών καί μαγικών στοιχείων, τά ίατροσόφια δύνανται νά περιέχουν καί άλλα ζητήματα
λαϊκής επιστήμης, ώς βροντολόγια, σεισμολογία, καλενδάρια κτλ. Βλ. Κύπρου Χρυσάνθη, Ένα
κυπριακό γιατροσόφι, Ιίυπριακαί Σπουδαί, τόμ. 15, έν Λευκωσία Κύπρου 1952, σ. ε'. Δ. Β. 01-
κονομίδον, Δημώδης ιατρική έν Θράκη, Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικού καί Γλωσσικού
Θησαυροΰ, τόμ. 16, έν 'Αθήναις 1951, σ. 182-183.

2) Τούτο φαίνεται π. χ. άπό παραβολήν της σελίδος 46 πρός τήν σελίδα 47 (φ. 23ν πρός
24Γ) καί τής σελίδος 54 πρός τήν σελίδα 55 (φ. 27ν πρός 28r) τού εις χείρας μου χειρογράφου-
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(φ. 2Γκε.), ενφ εις τό άνω μέρος τής 2ας σελίδος (φ. 1ν) υπό άλλης χειρός δι' άλλης
μελάνης σημειούνται τά έξης, άσχετα προς τό περιεχόμενον τού χειρογράφου :

« Οϋτος μας διδάσκει δτι δπου καλόν να καμωμεν είς τους κακονργονς άνϋρώπους
αυτοί fîa μας αποδοσονν κακόν άντι καλόν». Ή επομένη σελίς 3 (φ. 2Γ), τής
οποίας φωτογραφίαν παραθέτω, φέρει τόν εξής τίτλον:

BlMtAPj or

KU-y ç γ

ί/t

Û ' ν

e

BIBAIAPION

της ξορκηκής / ενέργηας / εκ τής χηρογραφήας του I
Κνρήον Παναγηότον ατεργήον / ρουβαληάδον / 1862 / Εκ κονήταης.

Ή οπίσθια σελίς (φ. 2ν) είναι λευκή, εκ δε τής 5ης σελίδος (φ. 3Γ) και
εξής άρχεται τό κείμενον τών εξορκισμών καί ιατροσοφίων. Άπό δέ τού φ. 28Γ
(σ.55) κ.ε. ό Ροΰβαλης σημειώνει «μερικά χόρτα, rà δποϊα χρησιμενο(ν}ν εις διά-
φορες ασϋενει(ε)ς παρά του ιατροαοφίον τοΰ Σ ά ρ ρ ο υ ».
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Θεωρήσας σκόπιμον νά δημοσιεύσι» τά κείμενα ταύτα διά τε τό γλωσσικόν
καί τό λαογραφικόν αι'τών ενδιαφέρον 11 αποκαθιστώ μόνον τήν όρθογραφίαν καί
τήν στίξιν αυτών5' καί παραθέτω σημειώσεις τινάς. Συνάμα παραπέμπω εις ανά-
λογα πρός ταύτα ίατροσόφια, δημοσιευθέντα ιδία εις τήν «Λαογραφίαν», τάς δέ
άκαταλήπτους εν τώ χειρογράφω λέξεις αφήνω ως έχουσιν εν αυτώ3)·

Φ· Br 1. Ξόρκι τον ρίμματος 4'

Πρώτα κάμε τον σταυρόν σου τρεΐς φ(ο)ρ(ές}, επ(ειτα) αρχίνα: Έν ά(Κρ)χη
ήν ό λόγος και δ λόγος ην προς τον Θεον και δ Θεδς ήν δ λόγος (εκ τρίτον)°\ "Ον-
τας δ Χρίστος εγεννήϋ·η, τδ κακδν εσκορπίστη. Οι άγιοι 'Ανάργυροι, πρώτοι ιατροί
τον κόσμου, εσείς, όπου γζι/ατρενοατε πολλούς, ιατρεύσετε (καϊ τόν τάδε) άπό τό
σπειρι τό ρίμμα6' εχει πολν βάρος τον κεφαλιού. Ώς εκίνησαν επτά άγγελοι, επτά
αρχάγγελοι, με επτά σπανία, με επτά τζεκούρια βαρεά πελ.ικημένα, στη στράτα όπου
πήγινάσι κνρ ία τσ άπανταίνει^. —Που πάτε επτά άγγελοι, επτά αρχάγγελοι, με επτά
ψ. 3ν σπα&ία, με επτά τζι\κούρια. Μα δεν τό παντέχαμεν νά μας ρωτήση κ εμάς και μας

*) Σημειωτέον, δτι τά δημώδη ίατροσόφια αποτελούν διασκευάς καί παραφράσεις
παλαιοτέρων ιατρικών βιβλίων, πού κατέστησαν αναπόφευκτοι, καθόσον έμαραίνετο ή
εθνική παιδεία καί τό χάσμα ηϋρύνετο μεταξύ γραπτής καί λαλουμένης γλώσσης. «Ή
κυρία αξία των δημωδεστέρων κατά τό μάλλον ή ήττον παραφράσεων τούτων, λέγει ό Κρουμβά-
χερ, έγκειται έν τι] λεξιλογική των ύλη, ταύτης δε χάριν αξίζει να δημοσιευθώ εν οιονδήποτε έκ τών
κειμένων τούτων». Κ. Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. ύπό Γ. Σω-
τηριάδου, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1900, σ. 425. 'Αλλά πλήν του γλωσσικού παρουσιάζουν καί
άξιόλογον λαογραφικόν ενδιαφέρον, διότι «πρός τα ίατροσόφια συνάπτονται πολλάκις καί εξορκι-
σμοί (κατά μαγείας, βρικολάκων κτλ.), ρητό μαγικό καί τα τοιαύτα σπουδαία είς τήν σπουδήν τής
στορίας τών λαϊκών ιδεών κείμενα . . . Τό διεσκορπισμένα ταύτα περίεργα βιβλιάρια δεν είναι δυνα-
τόν να έρεννη&ώσι πληρέστεροι', εφόσον ακόμη τό. πλείστα κείμενα είναι ανέκδοτα». Κ. Κρουμβάχερ,

ένθ' άν· τόμ. Γ' σ. 235.

2) Ό γράψας ή άντιγράψας τούς έξορκισμούς γνωρίζει πολύ ολίγα γράμματα, διά τούτο
δέ υπάρχει πλήθος ανορθογραφιών έν τφ κειμένω. Είς τούτο οφείλεται καί ή εσφαλμένη άπό-
δοσις πολλών αρχαίων λέξεων, πού καταντούν άκατανόητοι.

3) "Αξιον σημειώσεως, δτι τά μαγικά κείμενα βρίθουσι συνήθως άκαταλήπτων λέξεων.

4) Ή άρίθμησις οφείλεται είς έμέ. Ρίμμα - ε'λκος του κερατίου, έξέλκωσις δηλαδή
τοΰ οφθαλμού.

δ) Τά εντός αγκυλών άνήκουν εϊς έμέ, τά δέ εντός παρενθέσεων είς τό χειρόγραφον.

6) Ή φράσις άπό τό σπειρί τό ρίμμα συνδέεται καί μέ τό πρό αύτής ρήμα ιατρεύσετε καί
μέ τό μετ' αύτήν εχει.

Πρόκειται περί τής Παναγίας, ήτις ρητώς αναφέρεται είς τόν έπόμενον έξορκι-
σμόν (άρ. 2).
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ερώτησεν ν à τής ειπούμε· — Πα ν à κόψω με ελία, μυρτιά και δάφνη, να κάνω μεν
τράπεζαν τής Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας. Καί λέγει : — Μην πάτε νά κόψετε ελία,
μυρτιά και δάφνη νά κάμετε τράπεζαν τής Θεοτόκου ΓΙαρ&ένυν Μαρίας, μδν σΰρτε
είς τον (τάδε), όπου έ'χει το οπειρί τό ρίμμα, όπου τόν επονεΤ τό μάτι καί εχει άντάρα
και βάρος είς τό κεφάλι του, και δεν ημπορεί νά οταϋή οϋτε μέρα ουτε νύκτα οϋτε
κάρτο από τήν ωραν, δτι είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, του Θεοϋ παραδομένος, καί
επάρετε βα'ιον, κλαδί έλαίας και φύλλο άπό δάφνη, μαχαίρι μαυρομάνικο και σκορ-
πίδι άπό παλζι}όπνργο, και πάρτε τό άνάταλμα τον ηλίου και ξόρκισε\τέ το καί κη- Φ· 4Γ
ρύξετέ το να πηγαίνη εις τά αγρία βουνά, στά αγρία κλαδία. 'Εκ ει πετεινός δε λαλεί,
κόττα δεν καρκαλεΐ, εκεί νά πηγαίνη νά καταντήση, νά κατασταϋή. "Αγέρας τό 'φερε,
αγέρας νά τό πάρη. Ό Χριστός τό εξόρκισε κί με τό μαυρομάνικο μαχαίρι τό 'κοψε.
Καί κά·&ε φορά όπου αρχινάς ξόρκισέ το εκ τρίτον'' — — —.

2· "Ετερο ξόρκι τον ρίμματος.

Έν αρχή ήν δ λόγος καί δ λόγος ην προς τόν Θεόν καί δ Θεός ην ό λΜγος.
Όπου ήτον εννέα αδελφοί καλοί καί επήραν τά βορδώνιά2' τους, τά βουρδουτζίκονρά3'
τους είς τό αίμα βοτησμένά^ καί είς τόν ήλιο τροχημένα καί επήγαν είς δρη, σε
βουνά, διά νά κόψο(/α)ν σήμαντρα, | σημαντηρόξυλα, τής ΙΙαναιας Θεοτόκου τήν Φ·
άγίαν τράπεζαν. Οί δε καλά τά έκοψαν, οι δε καλά τά επιλέκησαν πρώτη τζικουριά,
όπου εβάρησε είς το λεπτόκυπαρίσσι, καί άπιτά&η'^ ενα μικρό φιλικονδι1* καί έβά-
ρεαεν τόν δονλον τοΰ Θεοϋ (τάδε) είς τό μάτι·

καί φωνάζει
καί βρικάζεΡ
καί τήν θάλασσαν ταράζει
καί τά δέντρα ξερριζώνει,
τά βοννά ξεϋεμελιώνει,
καί τόν κονρνιακτό ρεπίζει9\
'Εκεί εδιάβαινε ή Παναγία ή Δέσποινα με τους άγιους άγγέλου(ς} καί άρχαγ-

') Πρβλ. άναλόγους εξορκισμούς, λεγομένους είς τήν περίπτωσιν πού Όά πεταχτή ξύλο
ή πέτρα ή χώμα στο μάτι, έν Λαογραφία Δ' 37 (έξ Αιτωλίας), Ε' 611 (έκ Τενϋρώνης), Η' 558
(έκ Κρήτης), Θ' 243 (έκ Κρήτης), Γ 116 "117, 133- 134 (έξ Άργνράδων Κερκύρας).

2) βορδώνιον, βορδώνι καί βουρδώνιον = ήμίονος. Βλ. 'Ιστορικόν Λεξικόν, Δ' (1953), έν
λ. βορδώνι. ') βουρδουτζίκονρά = μεγάλα τσεκούρια. 4) βοτησμένα = βουτηγμένα. 5) Τό
χειρόγραφον λέγει λέφπιο. 6) απίτα^^έπετάχθη. 7) φιλικούδι = πελεκούδι, σχίζα. 8) βρι-

*άΐω = κλαίω, θρηνώ' βλ. Ιστορικόν Λεξικόν Δ', έν λέξει. ") ρεπίζω — διαλύω.

2
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γέλους, με τους δώδικα αποστόλους, με τον Πέτρον, με τον ΙΙαυλον, με τους άγιους
'Αναργύρους, και τήν εσταμάτησαν καϊ λέγουν : — Τί εχει δ δούλος τον Θεον

και φωνάζει
και βρικάζει

φ· 5r και την ϋ·άλασσαν | ταράζει

και τά δέντρα ξερριζώνει;

— Φέρτε μον μαχαίρι μανρομάνικο, σκορπίδι από παλ\ΐ)όπυργο και βάϊα άπό
την εκκλησία, νά κόψω, νά ρίξω, νά σκορπίσω τό ρίμμα, τό ριμματικό, τό σκοτικό -
τό άσπρο, τό μανρο και τό κόκκινο —νά πάη είς τα άγρια βοννά και στα αγρία κλα-
δία. (Ό τάδις) είναι βαπτισμένος, τον Θεον παραδομένος, κάϋε τρίχα μετρημένος'
Πατήρ Υ(ΐ)όν και αγιον Πνεύμα, τής άγιας Τριάδος. Καϊ ώς καΰ·ώς σκορπίζει και
ριπίζει ό ήλιος τήν δροσά και άνεμος τήν άντάραι\ νά πάη στης Μάνης τά βουνά,
στης Μπα(ομ)παργ(ι)ας τά μέρη· εκεί νά φάη, εκεί νά πχη, εκεί νά καταντήση·
φ. 5ν αγέρας τό ηφερε, αγέρας νά τό πάρη, καϊ άγιοι ' Ανάργυροι γ(ι}α\τρεύσατε τόν δοϋ-
λον σας (τάδε). Καϊ λέγε το τρεις φοζρέςφορά όπου αρχινάς ""Ι7" Τέλος2Κ

') Αι τοιαΰται παρομοιώσεις είναι συχνόταται είς τάς έπιρδάς' οίον παρ' 'Αλεξ. Τραλ-
λιανφ (τ. Β' σ. 585 Puschmatltl): «ώς οί αλες ούτοι ουκ αϋξονται, μηδε το πά&ος τοΰ δε, η της δε>.
Βλ. Ααογραφίαν Α'. (1909) σ. 366.

2) Είς τόν έξορκισμόν αυτόν, ώς καί είς τόν προηγούμενον (άριθ. 1), τόν πυρήνα
αποτελεί ουχί ό εξορκισμός καί ή έπιτίμησις πρός τό κακόν, άλλα διήγησις δυναμένη νά σχε-
τισθή πρός τήν περίστασιν (πρβλ. Wuttke, Volksaberglau.be der Gegenwart, έ'κδ. 3, Ber-
lin 1900 σ. 167). Είς έκάστην τών ώς άνω έπφδών (άριθ. 1 καί 2) διακρίνονται δυο τμήματα,
έκ τών οποίων τό έν, τό πρώτον, αποτελεί τό ιστορικόν ούτως ειπείν τής νόσου ή τοΰ κακού
έν γένει, διά τό όποιον ή επωδή, τό δέ ετερον τόν τρόπον τής θεραπείας αύτοϋ. Τό ιστορικόν
τοϋτο υπό τήν μορφήν, υπό τήν οποίαν έμφανίζεται είς ήμάς σήμερον, ουδέν άλλο είναι ή διή-
γησις, δι' ης, ώς έπί τό πλείστον, άλληγορικώς δηλοΰται τό έπαδόμενον κακόν. Τό δεύτερον
τώρα μέρος, πού άναφέρεται είς τόν τρόπον τής θεραπείας, υπαγορεύεται, ώς συνήθως, υπό
τής Παναγίας, πού υποτίθεται, δτι συναντά τόν πάσχοντα καί πληροφορείται παρ' αυτού τά
τοΰ πάθους. Είς άλλους έξορκισμούς φαίνεται, δτι ή μεσολάβησις τής Παναγίας ελλείπει, πρέ-
πει δμως νά έξετασθή μήπως ή παράλειψις αύτη είναι ύστερογενής. (Στίλπ. Π. Κυριακίδου,
Κυπριακαί έπιρδαί, Λαογραφία ΣΤ' (1917-1918) σ. 603 - 5). Σημειωτέον επίσης, δτι τό αγιον
πρόσωπον, πού διδάσκει τήν έπφδήν, είναι πλήν τής Παναγίας καί ό Χριστός, ώς είς τό κατω-
τέρω ΰπ' άρ. 18 ξόρκι διά τό γαρμπούνι (=άνθρακα), ή άλλο ιερόν πρόσωπον. Τό αύτό παρα-
τηροΰμεν εις έπφδήν τού καρκίνου περιεχομένην είς Βαρβερΐνον κώδικα (έλλην. III 3) γρα-
φέντα τφ 1497, εξ ού μετ' άλλων έδημοσίευσεν αυτήν ό Fritz Pradel, καθώς καί είς έπωδήν
άπαντώσαν είς τόν 408 έλληνικόν κώδικα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης καί άλλαχοΰ. (Βλ. Ααο-
γραφίαν Α' σ. 366 - 8).
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3. Ξόρκι, τοΰ φιδιού.

Εις τό όνομα τοΰ Πατρός και τοΰ Υιον και τον άγίον Πνεύματος. 'Αμήν.
''Εν αρχή ήν ό λόγος και δ λόγος ήν πρός τόν Θεον και ό Θεός ήν δ λόγος. 'Αφέν-
της δ Χριστός εκαμεν τράπεζαν. "Ολα τά φίδια τά εκάλεσεν διά νά φαν και νά πιονν
και νά ξικοφαντήσουν1^. Και ένα φίδι, κακόφιδο, πικρό, φαρμακωμένο, δεν ή&ελι
νά φάη μήτι νά πιή μήτε νά ξικοφαντήση και αν&έντης ό Χριστός τό έρώτησεν και
τον λέγει :—Μωρέ, φίδι, κακόφιδο, πι\κρό, φαρμακωμένο, δλα τά φίδια τρώγουν φ. 6r
και πίνουν και ξικοφαντονν και ίσύ διατί δεν τρως και δεν πίνεις και δεν ξικοφαν-
τεΐς;—'Αφέντη μου Χριστέ, επειδή κι μϊ ρώτησες, νά σου τό Ομολογήσω. Χήρας υιός
εδιάφηκε2'. Ζερβιά μεργ(ι)ά με πάτησεν ένα κονλούκι μου εβγαλεν δεξά μκργ(ι/ά
τόν έφαγα. — Μωρέ, φίδι, κακόφιδο, πικρό, φαρμακωμένο, δέν μου λέγεις τό για-
τρικό τον;—Αν&έντη μον Χριστέ, επειδή και μέ ρώτησες νά σον τό 'μολογήσω:
άσπροι τζοχές, καθάρια πίτιρα και τό περισοκλάδι^· δϋε πονέϊ, ας βάλη. 'Αμήν.
Κζνριε) Ίζησον) Χ(ριοτε) ν(ίκα) (εκ γζτρίτον)).

Κύριε Ίησοϋ Χρίστε νίκαί]. \

4. Της στρίγκλας ξόρκι°\ φ. 6ν

'Επί τηνσιν~ Χάντηαν παρητήμου^ πόλεως Ρώμης δ άγιος Σινέσιος άγιος και
Σηνίδ ωροςΊ) στρατιώται υπήρχαν ατρατωϋέντις ου ν δι(έ)τρι,βον άπό τά
μέρη τής 'Αραβίας' ήν άδελφή αντώ(ν) κάλου μένη Μελετινή· εποίησε
δε αυτής τινά εξηγμαστόνζ;}. Μαϋονσα ή μιαρά στρίγλα έπνιγε αρσεν
τρισνλλαβονσα. Ή γννή έκτισε πνργον ύψηλόν μετά
τόν έσωΰεν και έξωΰεν, έ&εντο δε και διηγοϋσα

i 1x71
NI ΚΑ

ΙΣ [XT
— —
NI . ΚΑ

καϊ &ήλν, νά
μολνβίου αν

μήνας δεκαπέντε· ήλΟ·εν δε καιρός τής γεννήσεως αυτής- Ααβονσα δέ δύο ϋερά

') ξικοφαντώ=ξεφαντώνω. ') έδιάφηκε)εδιάβηκε = επέρασε. 3) Τό άλλαχοΰ περι.-τλο-
κάδι, περδικοκλάδι = χόρτον μέ φαρμακευτικός ιδιότητας. 4) Πρβλ. Λαογραφίας Β' 465 (έκ
Φθιώτιδος), Γ' 664 - 5 (έκ Καστριού Κυνουρίας), Δ' 52 (έκ Ξηροχωρίου), 523 (έκ Τευϋρώνης Γυ-
θείου), I' 124 (έξ Άργνράδων Κερκύρας). Βλ. καί ίατροσόφιον ·είς δάγκαμα όψεως» έν 'Αγα-
πίου Μονάχου, Γεωπονικόν, Βενετία 1884, σ. 115.

5) Όέξορκισμός οΰιος τής στρίγγλας διασφζει βυζαντινήν παράδοσιν περί τής Γιλ-
λοΰς. Βλ. Μιχ. Ψελλόν παρά Κ. Σά&α, Μεσαίων. Βιβλιοθ. τ. Ε', Έν Βενετί^. 1876, σ. 573 ■ 5.

*) Τάς τρεις λέξεις τηνσιν Χάντηαν παρητήμου άφήκα ώς έχουσιν εν τφ χ/φω. Ό εξορ-
κισμός τοΰ ψελλού, Αποστροφή τής μιαράς .. . άρχεται : Έπί τής βασιλείας Τραϊανού του βα-
σιλέως ήν τις γυνή ονόματι Μελετινή. Κ. Σά&α, ε ά. σ. 573. "') Τά ονόματα ταϋτα προφανώς πα-
ραδίδουν τά άγιος Σισίνιος, Σίνης καί Σηνόδωρος. Βλ. Κ. Σάθα έ'.ά. σ. 574.
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παινις1), παρηγορίαν αυτής, καί ε'τεκεν υ ιόν παιδίον αρσεν, το δνομα ' Αβουζήν2\
Ευ&ύμιο(ν) και "Ιωάννην και Μαρίαν, καί εφύλαξαν αυτούς εις πύργον υχρηλόν,
φ. 7Γ ή δε μιαρά οτρίγλα ουκ (ε^παύετο άλαγλνγκοϋσα (;) δπως | ττνίξη τής γής τά

i---i'V
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γ. r étvL· fjr/mrw
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φ. 6v χοΰ χειρογράφου
(;) Δίων (;) Ροναβούτζην. Ή δε δούλη του Θεοϋ Μελετινή εκτείνας τός χεί-
ρας είς τον ούρανον καί μετά δακρύων καί στεναγμών ελεγον : Κ(ύριε) Ίησοϋ Χρι-

') «καί λαβών ιβ' ϋεραπαινίδας* λέγει δ Ψελλός. Κ. Σάϋ·α, ε.ά. σ. 573. 2) Είς άλλον έξορ-
κισμόν τής Γιαλλονς, προερχόμενον έκ χ/φ ου ΝαξιακοΟ, τό δνομα τοΰ παιδιού είναι Ανγούζης.
Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, Άπεραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα, Άΰήναι 1940, σ. 66.
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ατέ, ό Θεός -ημών, δ ποιήσας τον ούρανον και τήν γήν και τήν ϋάλαασαν, τον ήλιον
και τήν σελήνην, εξαπόατειλον τον αγιον Σινέσιον και αγιον Σηνίδωρον, τους αδελ-
φούς μον, δπως^ ρνσετε τους παΐδας τούτους Εύ&ύμιον, Ίωάννην και Μαρίαν
εκ τής άκα&άρτου στρίγλας. Και άκουσαν οι άγιοι του Θεοΰ τήν δέησιν αυτής
και τοΰ δούλου τοΰ ·&εοΰ Εν&νμίου, 'Ιωάννου καϊ Μαρίαν και στεναγμών αυτών έκ
τής καρδίας και δάκρυα αυτών και ήλ&εν φωνή εκ τον ουρανού πρός τοις αύτοϊς
λέγουσα: Σινιένε κα'ι Σηνίδωρε άπήλϋετε εις τδ κατοικητήριον τών δούλων τον
θεοϋ ('Ανδρέου, Θεοδώρας, είς Ευθυμίου, Ίωάννην, Μαρίας) (και Στέργιου, Χάι-
δως, Παναγιώτου,'Ιωάννου)^ Μελητινής ά\δελφήν σας και τά τέκνα αυτών εκ τής φ. 7ν
άκαϋάρτον στρίγλας. Είσακούσαντες οι άγιοι τοΰ Θεοΰ επορεύοντο και φωνήσαντις
εκεί τά μεσάνυκτα έξυπνου {ν} προς αυτήν δνειρον ήμίν αδελφή Μελετινή. Ό δέ
λέγει προς αντονς τίνες έστέ ύμεΐς" είπαν εΐμεοτε δ Σινέσιος και Σηνίδωρος, οι αδελ-
φοί σου, απεσταλμένοι παρά Θεον διά νά κννηγήσωμεν τήν άκά&αρτη και μιαρά
στρίγλα γενόμενη κολι&ίσαζ;) είς αντονς έϋ·ιτόμι έ&ίτομι(,;^ παντονόνζ;)> καϊ ρα-
μίον(τόν Άβονζήν. Ή δέ δούλη τοΰ ϋ·εοΰ Μελετινή προσεδέξατο αυτούς αδελ-
φούς αυτής και ελεούσα εις τήν κλιονήν8' αυτής και εύρε τόν παΐδα αυτής νεκρόν.
Και ήρξαντο ·&ρηνεϊ(ν^ και δλωδύρετο και λέγειν πρός αδελφούς αυτής. —Ώ Σινέσιε
και Σηνίδωρετί μέ ποιήσατε; Τότε ήρξα(ν)το οι δοΰλοι τον Θεοΰ και διώκτουν
τήν άκά&αρτον και μιαράν στρίγλα επί τό δ\ρη τοΰ Λιβάνουο) και ουκ εδύνοντο φ. 8Γ
φ&άσαι αυτήν και πάλιν έδίωκον αυτήν και τοΰ Θεοΰ προστάξειφ&άσαντες έπια-
σαν αυτήν και μετά σιδηροΰ ράβδον έβασάνιζον αυτήν και έκτυπτον αυτήν και λέ-
γουσιν αυτήν τήν αιτία ν αυτής. Ή δέ εψεύσαντο και ουκ είπε πρός αυτούς τήν ά)·.ή-
ϋειαν και εκατηράσαντο αυτήν νά άν&ικαρπή καϊ πάλιν ερώτησάν την και έκτυπτον
αυτήν και ερώτων αυτήν: — Ειπέ μας πασαν τήν άλήΊ}ειαν. Τότε ή μιαρά στρί-
γλα λέγει αυτούς: —Δοΰλοι τοΰ Θεοϋ, μή μέ βασανίζετε και μα τό δνομα τοΰ
μεγάλου και φιλανϋ·ρώπον Θεοΰ καϊ τοϋ αρχιστρατήγου Μιχαήλ καϊ Γαβριήλ
τώρα τηπήτόςζ^με εν τη Ναζαρέτ μήνας πέντε και πήτε ανϋρωπος· εΐπεν αν-

') Τό οπως επαναλαμβάνεται δις εν τό) χ/φω.

2) Ένταΰθα ό γράψας τό χ/φον Παναγιώτης Ρονβαλης έθεσεν εντός παρενθέσεως διά-
φορα οικογενειακά του ονόματα.

8) Προφανώς κλίνην. 4) Έν τω έξορκισμώ τοϋ Ψελλού λέγεται: «Έν μια ονν τών ημε-
ρών ο άγιος Σισίνιος, Σίνης και Σηνόδωρος κατήλϋον τον έπιακέψασϋαι τήν άδελφήν αν τών...
Επι πολύ δε αυτών ισταμένων και τών ίππων χαλινοκτυπονντων, κατήλθε τον άνοΐξαι αυτών. 'Η
δε μιαρά Γνλλον συνεισήλθε συν τοις ϊπποις ώοπερ μυΐα' καί περί μέσης τής νυκτός άπέκτεινε τό
παιδίον. Ή δε Μελετινή ώλόλυζεν πικρώς λέγουσα, ώ Σισίνιε, Σίνη καί σννοδία,... ». Κ- Σάθα, έ.ά.
α. 574. 5) Τό χ/φον : Λεβάνου. 6) Τό χ/φον : προστάξεις.
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ϋρωπος νά γράψη τά εβδομήντα δυο ονόματα μουκαι εχ>] αυτά εις τον οίκον
φ. 8ν τον ου μή είσέλϋο) εις τον οίκον τών δούλων τοϋ Θεοϋ (εδώ γράφει \ τά ονόματα
τοϋ σπιτιού δσα ϋ·έλει) (Στέργιου, Χάιδως, Παναγιώτη) οϋτε νά βλάψω άπ' αντονς
ούτε μικρόν ούτε μεγάλον, άλλά φεύγομαι άπό αυτούς μίλλια δέκα πέντε. Τότε ευλό-
γησαν αυτήν νά εϊσον πρός αυτήν ευλογημένη, νά εΐσιν και εις τους αιώνας, εκ τοϋ
κάρπον τής κοιλίο.(ςΧ/ σου χρήσονται πάσαι ai γενεάϊ τών άν&ρώπων και εις φωτα-
γώγιον εϊπον ήμίν και τά όνόματά σου. Και ήρήξαντο λέγειν ούτως f τό μέν : J 1 α__
τό δνομά μου καλόν μένη μεληγούν: τό /β) βηξονν, τό /γ/πεζαρής, τό /δ/μάρξα, τό
Ιε/καλησόνα, τό /ϊ/λενδοϋ, τό /ζ/πέτα, τό /η/πτερονμένη, τό Ι&Ιλόλη, τό /ι'άρπαγον,
τό liai μαρμάρω'\ τό ΙιβΙ στρίγλα, τό /ιγ/ παιδοπνίκτρα3>, τό /ιδ/ ννκτοπατονσα,
τό /ιε/ μ ώρα4', τό /ιστ! ησκιον τής νυκτός, τό /ιζΙ ?Μγονητήπα, τό /ιη/ πτερωτόν, τό
φ. 9Γ Ιιϋ·/ κλωσσαρία, τό /κ/ | ζονδιον, τό /κα/φανταζούτω, τό ΙκβΙβηματήτω, τό /κγ/λον-
φονντω, τό /κδ/άχνή μολ\ήν, τό /κε/φέρτρια, τό /κοτ'ζερβατού, τό /κζ/ίεβαραχήα, τό
/κη/έπικατάρατη, //κύ^'/ή διγητού, //λ//{θάνατος παιδιών, /ΙλαΙΙμητέρων δδνρμός,
Ι/λβΙ/άτικνονσα, //λγΙ/άπνονσα (εγούστρια), //λδ//εγήστηα, //λε//μόρφον, //λστ/Ιμε-
λάνι, Ι/λζΙΙέμοφού, /Ιλη//αΐώνα, //λϋ·//σκορπίδον, / /μ//μοιραδού, /ΙμαΙ/μοΐρα, ΡμβΙΙ
άπιστη, /ΙμγΙ/αγύριστη, !/μδ]/ημέρα, Hμε//νύκτα., /ΐμστ//ώρα, //μζ//στιγμή τής ώρας,
11μη/Ιχρόνον, //μΊ}//μηνιοϋσα, //ν//εβδομάδα, //ιν//κυριακή, //να//δευτέρα, /ΙνβΙ/
τρίτη, //νγ/'τετράδη, //νδ//πέφτη, /ΊνεΙ/παρασκευή, //νστ//σαββάτο, //νζ//δώδικα μη-
νών, //ν§//μαρτινιανή, I /ξ//απριλιανή, Ι/ξα/Ιμαϊανή, / / ξβΙ Ιίουνιανή, //ξγ//ίου λιανή,
φ. 9ν //ξδΐ/ανγουστιανή, //ξε/Ι σεπτεμβριανή, 1/ξστ// \ όκτωμβριανή, //ξζ//νοεμβριανή, //ξη/Ι
δεκεμβριανή, //ξϋ1//γενουαρινή, //ο/!φλεβουριανή, //οβ//άπηλόδησα^ [... στε]. Ένε-

*) Είς τόν έξορκισμόν τοϋ ψελλού αναφέρονται δώδεκα και ήμισυ ονόματα: «7ο μεν πρώ-
τον .. . Γνλλοϋ, το δεντερον'Αμορφονς, το τρίτον 'Αβνζον, τό τέταρτον Καρχοϋς, το πέμπτον Βριανή,
το έκτον Βαρδελλονς, κτλ.». Κ. Σάϋ·α, έ'.ά. α. 575. Πρβλ. Εύχή τής Γυλονς (sic) αυτόθι σ. 576.
Παραλλαγήν τών ονομάτων αυτής, δώδεκα τόν αριθμόν, βλ. έν É. Legrand, Bibliothèque
grecque vulgaire, τ. II, Paris 1881, σ. XVIII. 12'/2 ονόματα τής Γιλλονς αναφέρει καί ό
Leo AUatius κατά Σά&αν, έ'.ά. σ. 575. σημ 1. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Εξορκισμοί καί
μαγικοί κατάδεσμοι έκ Κρητικών χειρογράφων, Έπετηρίς τοϋ Ααογραφικοϋ 'Αρχείου, τρίτον
καί τέταρτον έτος 1941 - 1942. Έν 'Αθήναις 1951, σ. 62. Εις Ναξιακόν δέ χ/φον περί τής Ι'ιαλ-
λοϋς παραδίδονται 20 ονόματα αυτής. Δ. Β. Οίκονομίδον, έ'.ά. σ. 69-70. Είς τό παρόν έκ Κο-
νίτσης χ'φον διά πρώτην φοράν συναντώ 72 ονόματα τής Γελλοϋς. Περί δέ τής έν τή μαγεία
καί ταϊς άλλαις δοξασίαις τοϋ λαοϋ χρήσεως τοϋ άριθμοϋ 72 βλ. τήν μελέτην τοϋ Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Ό αριθμός έβδομήκοντα δύο, 'Αφιέρωμα είς Κ. "Αμαντον, 'Αθήναι 1940, σ. 409-418·
') μαρμαρον παρά τω 'Αλλατίω. Κ. Σά&α, έ.ά. σ. 575, σημ. 1.

8) παιδοπνίκτρια, αυτόθι, σ. 575. 4) μωρά, αυτόθι, σελ. 575 Αί δυτλαι κάθετοι,

κατά τόν Φ· Ρούβαλην, δέν είναι άνευ σημασίας διά τήν τελεσφόρησιν τοϋ εξορκισμού.
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δύσαστε ό Θεός άσημένας (;'/' είς το όνομα τον Πατρός ις τχσ και τον Υίον και
τον άγίον Πνεύματος, τής ν π ε ρ ε υ λ ο γη μένη ς έ(ν)δ όζον ΝΙ *ΚΑ δεσποίνης και άει-

παρ&ένου Μαρίας, προστασίαις τών τιμίων επουρανίων δννάμεων ασωμάτων, τον
τιμίον ενδόξου και βαπτιστοϋ 'Ιωάν(ν)ον καϊ τον εν αγίοις Νικολάον, Γεωρ-
γών τον τροπαιοφόρον, Δημητρίον τον άύλοφόρου καί τών μεγίστων Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ και πάντων τών επουρανίων δυνάμεων άσωμάτων και πάντων
τών άγιων ταΐς δεήσεσι δέσον, χαλίνωσον πάσαν στρίγλα και χαμορδον καϊ χαμορ-
δωμένη καϊ άπό παντός κακόν φυλακτήριον τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Στέργιου, Χ(άϊ)-
δ(ωςΊωζάννου'}, ΙΙ(α)ναγιώτον και τόν καρπόν αυτών δώσονσι εν \ καιρώ αν- Φ·
τοι καί τά τέκνα αντοΰ ονκ άπορήσονται καϊ πάντα δσα πονεΐ κατανοδοϋήσεται ενας
μέ τόν νεκρόν και έπιΰάψη δ Χριστός και Κύριον : γοοπαφ : τ : ρα νύκτα : μέ 9C
χι ΰερ πλοδσ αο άσε μέτρηαν Βάστην π' ο βε φ J Ρ ρ ούπο ετατας ημέρας πού
τρέφουν φελητάς j ° 3 ! κρίσι κιοδού αϋ·β πνεύμα καλήν κνρίον εξ ουρανού τό πνεύμα
τό αγιον φωτίσετε ημών πίστιν πάντας τους πιστεύοντας· πρός αυτόν πίστι πρις έρ-
χομένους δ έξ αύτων ρρρρ σσσσ ç με : ς : μ : ν~ : φ : Β : ο

I-1-1 !-J-1 I-1-1

άμεν φίλε μη σέλ&ε χελην ήμϊν έκ χ&ός ρΰσε πόνος έγεν μεν ολος πέρου πενφύγω

ή πύλη άπό τήν κλίνην φεύγε άπό τά σ&ήτη τον δούλοι ι τοϋ Οετ : πν,, ταχ> τοΰ

Φ Φ
σπη γρφ

Τέλος τής αύτήζ;}.^ \

5. Ξόρκι τοΰ μπουκονλέτον'Κ φ.ΙΟν

Έβο{υ)λήϋηκα νά σπείρω τό δίβωλο ρεβν&ι, τό τρίβωλο, έκοψα άφόξυλη3\

') Αί περί τής Γελλοΰς δοξασίαι διά τών βυζαντινών διεσιόβησαν έκ τής αρχαιότητος
μέχρις ήμών. Ή μάλλον δ1 επικρατούσα σήμερον περί τής Γελλοΰς λαϊκή πίστις είναι ή περί
θανατώσεως υπ' αυτής τών βρεφών δι' άποπνιγμοΰ ή δι' άλλων μέσων. Ή αυτή δοξασία
άπαντα καί έν Ρουμανία, ένθα είναι ευρύτατα διαδεδομένη ή λεγομένη «παράδοσις περί άγιου
Σισινίου». Ν. Cartojan, CârÇile populare, τόμ. I, Bucur. 1929, σ. 14Ô-153. Τελευταίως βλ. καί
Ά. Κ. Μιχαλάκην είς τά Καστελλοριζιακά Νέα, φ. 44, "Αθήναι 30-9-1953, σελ. 1. 2) μπον-
κουλέτον — σκορπίος. Β) άφόξυλη = άφροξυλιά, έκ τοΰ ούσ. άφρύς καί ξύλο. Ό άνευ τοΰ
ρ τύπος κατ' έπίδρασιν τοΰ συνωνύμου κουφοξνλιά. 'Ιστορικόν Λεξικόν, τόμ. Γ' (1942), εν λ.
άφροξνλεά.
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ξύνω άλέτρι καί καλαμένο ζυγό νά σπείρω το δίβωλο, το τρίβωλο ρεβίίλι. "Επεσε
στραβή &άλη1' κουρούνα νά το σπειροδιαλέξη. Ά σήκωσα πέτρα νά τή βαρέσω τήν
στραβή Ί}αλή κουρούνα, ελαχε σκορπιός καί με ε'φαγε είς τό χέρι

καί φωνάζω
καί βρικάζω

καί τήν θάλασσαν ταράζω
καί τά δέντρα ξερριζώνω
καί τήν θάλασσαν ταράζω,

σούρπα μέλι γάλα, ξέρνα τοΰ σκορπιού τό αίμα καί να πτύη f f f. 2'

Θ. Ξόρκι δια τήν κεφαλαριά όπου ηονεΐ το κεφάλι.

Ό Χριστός εγεννή·9η. Φεϋγε πόνε καί κεφαλαριά άπό τήν κιφαλήν τοΰ δού-
λ.ου του Θεοϋ (τάδε). Ό χρόνος επεριτμή§η. Φύγε κεφαλαρία άπό τήν κιφαλήν του
δούλου τοϋ Θεοϋ (τάδε). Ό Χριστός εβαπτίσ'&η.— Φύγε πόνε άπό τήν κεφαλήν τοϋ
δούλου τοϋ Θεοϋ (τάδε). Ως καΰώς εκατάκαυσε δ Θεός τά Σόδομα καί τά Γό-
cp. llr μορρα3\ ετζι πάσα ανάγκη καί πό\νε άπό κεφαλαριά άπό τήν κεφαλήν τοϋ δούλου
τοϋ Θεοϋ (τάδε). 'Αμήν. f τρεΐ(ς) φο(ρες) όπου άρχ{ινάς} 4>.

7· Ξόρκι όπού δεν ημπορεί ο αν&ρωπος νά κατο(υ)ρήσιj.

Παραπουδαβου ζ;) νά είναι κοσαρά {;) πουλιά καί τά κίσαρα (;) πο\ν}λία
κάνουν κίραφες φωλ{ι)ές· με τις κισαρες φωλ(ι)ες κάνουν τά αυγά καί τά κί-
σαρα τ' αυγά κάνουν κισαροπουλία■ δίχως χέρια, ποδάρια, δίχως σοβλί51 τά έψησα-
άνέ&ηκας Δίχως χέρια τά πίασα, δίχως στια τά έψησα, δίχως στόμα τά έφαγα,
δίχως δόντια τά εκουκκάλησα, δίχως λάρυγγα τά εδιάβασα, καν δε πιστεύης, χέσε καί
κατούρησε

') &ολή. Είς τόν κατωτέρω ύπ' αριθ. 33 έξορκισμόν λέγεται κουτσή, στραβή κουρούνα.
2) Πρβλ. Ίω. Σταφίδα, Ίατροσόφιον, παρ' É. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire,
τ. II', Paris 1881, a. 10. 'Επίσης Λαογραφίας Β' 466 -8 (έκ Κεφαλληνίας), Δ 45 (έξ Αιδηψού),
48 (έκ Ξηροχωρίου), 58-9 (έκ Κυ&ήρων), 504 (έκ Καστελλορίζου), 530- 1 (έκ Πάφου), Ε' 613 (έκ
Τευ&ρώνης Γυ&είου), Γ 132 (έξ Άργυράδων Κερκύρας), ΙΓ' 14, 268 (έκ Κύπρου καί Ζακύν&ον).

') Τό χ φον : Γόμαρα. Πρβλ. «είς κεφαλαλγίαν* 'Ιωάννου Σταφίδα, έ. ά. σ. 18-19.
Προς τούτοις *Είς πόνον τής κεφαλής» 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, Γεωπονικών, έ'κδ. Ο1!, Βε-
νετία 1884, σ. 107, καί Λαογραφία, τ. Δ' 534 (έκ Πάφου), I' 130 (έξ Άργυράδων Κερκύρας) καί
1Γ' 2ο (έκ Κύπρου). 6) σουβλί. β) Πρβλ. Κεφαλληνιακήν έπωδήν έν Λαογραφίας Β' 192-3,
έπφδήν έξ Αίγίον *οταν δεν ημπορεί να κατουρήσω το ζω'» Λαογρ. Γ' 494. 'Επίσης πρβλ. Λαογραφ.
Δ' 40 (έξ Αιτωλίας), 49 (έκ Ξηροχωρίου) καί 526 (έξ Αιδηψού).
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8. Ξόρκι διά τη Λάλα1' καί σκά&αρον5).

Χουνίανος καί ή Κονίχα τρία παιδιά κακά έκαμαν τήν λάλα και τον σκάθα-
ρον και τήν ακρίδα· καί δ Κουνής ψυχομαχά. καί ή Κονίχα, τονροτάκοννή {;) μου,
αποθνήσκεις· Τί νά τά κάμω τά παι\διά ; Καί τής λέγει : — Έπο.ρε δώδικα ήμερε- φ. 11ν
τιών στάκτη, πότιζέ^ τα, στάκτωνέ τα καί άναποδοσνταξέ τα, εν α ενα απαντάει,ν καί
κανένα νά μήν μείνη.

9. Ξόρκι διά το αίμα άπό τή μύτη.

Είς τδ βοννδ τοϋ Άραρά^τ)
είναι λίμνη ματ on ή
καί σταματωτή.
Τρεις άγγέλοι τήν κρατούν
καί άλλοι τρεις παρακαλούν :
— Στάσου λίμνη ματωτή.

Ώς καθώς εσταμάτησε δ Χριστός εις τόν σταυρόν, ετζι νά σταματήση καί τό
αΐμα από τή μύτη τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ (τάδε) f "f f. Εσταμάτησε καί εξηράνθη,
ώς τήν λίμνη τοϋ Βάρθα, νά ήλθε ώς Θεοϋ θαύμα Λ>.

10. Ξόρκι διά τήν λύσσα.

Άριπού, άρεποτάνα, δ επεράροτος C'^5'' οτάκτη νά κάνη τά πράγματα είς σε
χαρτί, όπως είναι σημειωμένα καί νά τόν ποτίζη με κρασί καί νά τόν ξορκή τόν αν-

*) λάλα κατά τά δελτία τοϋ 'Ιστορικοί Λεξικού είναι είδος καταστρεπτικού σκώληκος.

2) ακά&αρον, κοιν. σκα&άρι, είδος εντόμου βλαπτικού, ό ώτιορυγχίτης. Βλ. Λαογραφ.
I', 115, σημ. 1· Κατά τό Κυπριακόν Ίατροσόφιον τοΰ Μητροφάνους, Λευκωσία 1924, σκάϋ&α-
ροι είναι τΰλοι των χειρών και ίδια τών δακτύλιον, «τα μυρμήκια». Περί τοΰ σκανθάρου βλ.
καί Λαογραφ. ΣΤ' 614 καί Η' 540. Περί τής θεραπείας τοΰ σκαθάρου βλ. Κυπριακά Χρονικά,

Δ', 42. Κατά δέ τό Ήπειρωτ. γλωσσάριον τοΰ Άραβαντινοϋ (Έν 'Αθήν. 1909) ακάϋ-αρος είναι
νόσος τής αμπέλου, άνθραξ. 3) Τό χ/φον λέγει πίτιζε.

4) Πρβλ. 'Ιωάννου Σταφίδα, Ίατροσόφιον, έ.ά. σ. 13. Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κ ρητός, έ ά.
σ. 118- 9. Λαογραφ. Δ' 48 (έκ Ξηροχωρίου Ευβοίας), 528 (έκ ΙΙάφου), Θ' 241 (έκ Κρήτης), I' 130
(έξ Άργυράδων Κερκύρας).

5) Είς τό Ίατροσόφιον 'Ιωάννου Σταφίδα, ε ά. α. 19 - 20, άναγινώσκομεν διά τήν λΰσ-
σαν : «Σάτορ, άρέπο, τένετ, όπερα, ρότας. Τάς άνω πέντε λέξεις γράψε είς κα&αρόν χαρτί τρις
καί, άφ' ου περιτύλιξη τό χαρτάκι με ψωμί, ας φάγη ό άα&ενής. .. Αϊ λέξεις σημαίνουν τάς πέντε
πληγάς τοΰ Κυρίου ημών Ίηαοϋ Χρίστου αραβικά'. Πρβλ. Λαογραφ. Ε' 616 (έκ Βουρβούρων
Κυνουρίας), ΣΤ' 99 100 (έκ Μακεδονίας). Περί δέ τής καταγωγής τοΰ τΰπου τών Sator, arepo,
tenet, opera, rotas βλ. τήν περισποΰδαστον πραγματείαν τοΰ Harald Fiichs, Die Herkunft
derSatorformel, έν Schweizerisches Archiv fiir Volkskuude, 47 Bd. Basel 1951, a. 28-54.
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Damna ή το ζφον. Τερατίζει (;) και τό [εξ]οοκονν f και όπου εγώ τό λόγο μου, ή
Παναγία τό χέρι της. |
φ. 12r 11. Ξόρκι διά τη λούγκαλΚ

"Ελα, άφέντη μου Χριστέ, Κύρια μου Παναγία, ίίγιοι 'Ανάργυροι θαυματουρ-
γοί, πρώτοι γ(ι}ατραι τοϋ κόσμου. Πρώτα βάνει ό αύ&έντης ό Χριστός τό χέρι του,
δεύτερο τό δικό μου, τό λυκάζα>2) μέ τήν μύξα τής κεφαλ^ής μου νά μην τό λυκάση
και δ αέρας τού φερε και αέρας νά τό πάρη· και τό φυσάει τρέϊς φορές. Τ·

12. Ερμηνεία διά αηάσιμον άρχιδίου3Κ

' Επάρε άνθη άφοξυλίας, ήγουν βουζα, κοπάνισέ τον ώσάν πλά&ρι^ και βράσε
τα μέ γάλ>α τής γίδας, εως δπου νά πήξη καϊ βάλ' τα είς τόν τόπον οπού εΐναι [·]
οφινα \;). Εΐναι κι αλλο. 'Επάρε γνέμα λιναρίσο και βράσ'το και βάλ' το επάνω
ξυστό. Είναι και άλλα. Κοπάνισον καμπόσους μπόμπουλους τής γης μέ τά κόκκαλά
τους και βάλ' τα επάνω εως ημέρας δέκα τρεις καϊ ή Παναγία τά'γιαίνει Τ. \

φ 12ν 13. 'Ερμηνεία διά τά χελώνια°Κ

'Επάρε λάσπη αλατιού, ολίγο μέλι άκαγο μέ κιρή&ρις καϊ ξύγκι πρόβειον και
κοπάνισέ τα δλα άντάμα, κάνε τα ώσάν ζυμάρι και βάλ' τα άπάνω καί άνοίγει βέ-
βαια χωρίς πόνον και ευθύς μέ τρόπον διά νά βγάλης άπό μέσα f.

14. 'Ερμηνεία διά τό καλό απειρί61

"Οποιος άνθρωπος κατά τύχη και έβγάλη τό σπειρϊ τό γαρμπούνι'\ νά μήν
τό πειράξη τίποτας, μόνον νά πάρη ενα σύκο νά τό σκίση εις τή μέση και νά πάρη
και ολίγον σπειροχόρτι νά τό ξύση ολίγο απάνω είς τό σύκο ν καί δλίγην ζάχαριν
και δλίγην γαλόπιτρα8^ και βάλ' τα άπάνω καί αλλαξέ το πολλές φορές, δτι αυτό
à μαζών ει9' και πίνει μάλιστα. Εΐναι αληθώς τό βλέπω μέ τά μάτια μον αν εΐναι άπό

') Πρβλ. Λαογραφ. Δ' 38 (έξ Αιτωλίας), 42 (έκ Καλαβρύτων), 52 (έκ Ξηροχωρίον), 524
(έξ Αιδηψού), I' 118, 134 (έξ Άργνράδων Κέρκυρας), ΙΓ' 141 -2 (έξ Ικαρίας). Βλ. καί Γρηγ. Ά.
Μοοχοπούλον, Άρροήστειες καί λαϊκά γιατροσόφια, Ή 'Ηχώ τοϋ 'Ιονίου, φ. 69 - 71 ['Αθήναι
1952], σ. 11. *) λνκάζω — παθαίνοι μόλυνσιν ιδίως τοϋ προσώπου άπό ακάθαρτα χέρια. Τό
ρήμα άπαντα καί έν Κέρκυρα. Ή «λύκαοη για νά περάση θέλει θειάφι καημένο», συμφώνως
πρός τά δελτία τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοί).

") Πρβλ. 'Αγαπίου Μονάχου τού Κρητάς, έ'.ά. σ. 145: Δια να ϋεραπεΰοης σπάσμα, ήγουν κα-
τέβασμα. *) μπλάστρι- 5) Πρβλ. έπφδήν έκ Κρήτης, Λαογραφία Δ' 518 καί «Πώς γιατρεύον-
ται τα χελώνια» έν Λαογραφία ΣΤ' 100 - 101 (έκ Μακεδονίας). 6) κακά μημι τό λέγουν είς τήν
Κρήτην ή μουρνιά. Λαογραφία Δ' 514-515. ') γαρμπούνι=ο.νΰρα%. 8) γαλόπετρα' βλ. Ίστορ.
Λεξ· τ. Δ', έν λέξει γαλατόπετρα. 9) άμαζώνει=μαζεύει.
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μέσα, κι νά το ξύσχ], κι αν είναι ξερό ν τό χορτάρι, νά τό δροοίοη με νερόν και νά
τ à πίνχι. \

15- 'Ερμηνεία δι' αβδέλλες. φ. 13r

'Εάν κατά τύχη δ άνθρωπος εκεί όπου νά πίνη νερόν και τοΰ εμβή καμίαν
άβδέλλαν εις τόν λαιμόν τον ή εις τήν μύτην τον, νά κάμη μίαν σκορδαλιά, νά βάλη
κάμποσον ξίδι καί κάμποσον αλάτι καί λίγο σκόρδο καί νά στομ(π)ησθή'' καλά νά
γένη νερο(υ)λή· επειτα νά τή ροφήση καί να ξεπλννη τό στόμα τον ή τή μύτη τον
καί νά γαργαλίση τόν λαιμόν τον καί νά μήν σκαπετήσ\?2' νά εχη τό νον τον' κι αν
δεν πέση πάλιν νά πάρη αρμύρα μονά τη καί νά πλύνη τό στόμα του ή τή μύτη του,
νά γαργαλίση καί τό λαιμό του καί νά μήν σκαπετήση τίποτας' καί άπό τοντα νά φν-
λαχτή νά μήν τήν κόψη είς τήν μέσην καί πλέον δεν είναι ελπίδα. Καί είς κάθε ζων-
τανόν όπου νά έμβή, πρώτα επιχειρήσον με τήν σκορδαλιά καθώς άνωΟεν σε ερ-
μήνευσα"^ -f-,

16. Διά νά άνοιξης δ,τι πρίσμα αγωρον^.

Διά νά άνοιξης δ,τι πρίσμα αγωρον, επδρε ξύνγκι πρόβειον, λάσπη τοΰ άλα-\
τίον καί καπνιά άπό μπουχαρί, στονμπησέ τα αντάμα, κάμε τα ώσάν ζυμάρι καί φ. 13ν
βάλε τα απάνω είς τόν τόπον όπου εϊναι δ πόνος καί άφησε τα ώρας είκοσι τέσσιρις,

24, καί ανοίγει δ πόνος εύκολα. 1

17. Δια λούγκαδ'.

Έπάρε λάσπη άλατίου, σκόρδον καί αίθουλοννο, κάμε τα ώσάν πλάθρι καί
βάλ' τα άπάνο) τέσσιρις πέντε φορές και υγιαίνει.

') οτομπηοϋ·α=ιιτνπΎ\ΰν[· ') οκαπετήση=%εφνγχ[, καταπιή. *) Πλήν τοΰ ίατροσοφίου διά
τήν πτώσιν τής βδέλλας, υπάρχουν καί έπφδαί σχετικαί, έξ ών παραθέτω τήν αρχήν άπό την
έξης άνέκδοτον έξ Άπνράν&ον - Νάξου έπωδήν :

Ό νήλιος άνατέλλοντας
καί καταπλατύνοντας
τρέμ' ή 'ης,
τρέμω 'ώ,

τρέμ' ή πέτρα πού πατώ κλπ.

4) Πρβλ. 'Αγαπίου Μονάχου τον Κ ρητός, ε. ά. σ. 115.

6) 'Ανωτέρω ε'ίδομεν τόν έξορκισμόν τής λούγκας (αριθ. 11) καί τάς έν τή Λαογραφία
παραλλαγάς αύτοΰ. 'Ενταύθα έχομεν τό ίατροσόφιον αύτής. Πρβλ. καί Γρ. 'Α. Μοοχοπούλου,
ε. ά· σ. 11.
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18. Ξόρκι διά τό γαρμπούνι^ το αηειρί.

Εις τό όνομα τοϋ Πατρός καί τοϋ Υιού και τοϋ άγιου Πνεύματον. Αμήν.
Έν αρχή ήν ό λόγον και δ λόγος ήν πρός τόν Θεον και δ Θεός ήν ό λόγος. ' Ο Χρι-
στός ερχόμενος άπό τόν 'Ιορδάνη

καί στη στράτα που πηγαίνει
τό γαρμπούνι άπανταίνει
και τοϋ λέγει ποϋ πηγαίνει.

Και λέγει : — Θά πηγαίνω ν' αγγίξω τόν δονλον τον Θ εον (τάδε) και τον λέ-
φ. 14r γειν2> δ 'Ιησούς \ Χριστός: — Σέ δρκίζω, σέ ξορκίζω μέ τής εξουσίας μον τό χέρι καί
με τής παναχράντοζνμον μητρός, παρακαλώ τόν άνω πατήρ μον καϊ τούζς
άγίονς μον όλονς και τους δώδεκα άποατόλονς και τήν άγίαν Είρήνην και τονς
άγιους Αναργύρους Κοσμά καί Δαμιανόν και πάσων τών επουρανίων δυνάμεων
άσωμάτων, σέ ξορκίζω νά πηγαίνης είς τά άγρια βουνά και στά αγρία κλαδία, εκεί
πετεινός δέν λαλεί, εκεί νά καταντήσης. ' Αμήν.^

1 9· Ξόρκι διά την δροαοσιίλαν.

Είς τό όνομα τον Πατρός καί τοϋ Υιού και τοϋ άγί(ον)> Πνεύματος. 'Αμήν.
'Εν άρχή ήν δ λόγος καί δ λόγος ην προς τόν Θεον καί δ Θεός ήν δ λιόγος.

Μέσα κάτω στο λιβάδι
είχα δύο φίδια ζευγάρι,
καί τήν όχεντρα λάτρηζ;}
και τόν άμμο όλο στάρι,
και τήν θάλασσα χωράφι
φ. ΙΙν καί τόν ουρανό \ αλώνι.

Μά οί δικοί σπέρνουν τό στάρι, οί δέ δώ σπέρνονν τη φόκα(;) ό περλαμήν
τατήοζ;'}. "Οξθ) δροσοπίλα άπό τόν δοϋλον τον Θεον (τάδε), δτι ό τάδις είναι βαφτι-
σμένος, μνρωμένος, τον Θεοϋ παραδομένος. Δέν ημπορεί νά τό ύπομένη, μηδέ μέρα
μηδέ νύκτα, μήτε κάρτο άπό τήν ώραν. Φέρτι μον άδολο κρασί καί φίνο ρούχο νά
κόψω τήν δροσοπίλα, τήν ϋηλνκή, καϊ τήν άρσενική, νά πάη είς τά άγρια βοννά καί

') Καί έν Κερκΰοα ό ανθραξ λέγεται γαρμπούνι' έκεΐ υπάρχει καί τύ γαρμποννόχορτον
ή καρβουνόχορτον (veronica officialis). 2) "Οπως βλέπομεν, αυτός ό Χριστός μανθάνει
καί διδάσκει τήν έπφδήν. Πρβλ. Fritz Pradel, Griechische und Siiditalienische Gebete. . .
Giessen 1907, σ. 288-9. É. Legrand, έ. à. σ· 25. Έβδομάς A", σ. 80. 3) 'Ανάλογον έξορκισμόν
βλ. έν Λαογραφία ΙΑ' 126-127 (έκ Κερκύρας). 1 ) δροσοπίλαν ή δροοοπίλιαν καλοϋσι τήν πέμψιγα.
Καί έν Κέρκυρα συνηθίζεται ή λέζις. Βλ. Λαογραφία, τ. Γ 123, σημ 1.
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στη άγρια κλαδία, νά μπή στης Μάνης τά βουνά, στης (Μ)παρ(μ)παργ(ι)ας τά
μέρη και όπου εγώ τό λόγο μον, ή Παναγία τό χέρι της. Αμήν. 'Αέρας τό ήφερε,
άέρας νά τήν πάρη.

20. 'Ερμηνεία διά το μποκολέται^.

Έκ στόματος τής αγίας Άνάργνρης (sic) εάν τύχη καί φάη τινάν ίίνθρωπον ό
μπονκονλέτζης, νά πάρη ελαιόλαδον παστρικόν | καί σκορπίδι άπό παλ{ι)>όπυργο φ. 15r
καί φύλλα άπό άγριαπιδγ(ι)ά, ήγουν κορτζά άγρια καί κοπάνισέ τα καί βάλ τα
απάνω καί δεν θέλεις βλαφθή τίποτις —|—f-.

21. Διά γινέσεωςτης γυναικός εϋκολα'Κ

Είς φνλακτήριον τής δούλης τοΰ \Θ )εοϋ (τάδι). Είς τό όνομα τοΰ Πατρός

καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ
ριε'Ιησοϋ Χριστέ, τοϋ
σου (τάδε)

ισ χσ
—" —
ni . κα

ις 1 χσ
I — —

κάλεσοντό | Ν11 ΚΑ

άγια τής Θεοτόκου. Ό χσ
Στώμεν καλώς, στώμεν κα ni κα

αγίου Πνεύματος. 'Αμήν. Δέσποτ ις i χσ α, Κύ-
Θεοΰ μονογενής, βοήθησον τήν δ ΝΙ * ΚΑ ούλ.ην
δπως τέξη τέκνο. "Εξελθε βρέφος σε καλόν φως τοΰ κόσμου,
βάπτισμα, κάλεσον γήν, κάλεσον τό ίδιον. Κάλεσον τά
'Ιωάννης δ βαπτιστής καί μήν βραδύνης.
λώς, ατώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου

Θεοϋ. 'Αμήν. Παναγία Θεοτόκε, βοήθησον τήν δούλην σου (τάδε). \

22. Είς οίνθρωπον ôjiov và εχη μοχααίλι4) εις τήν καρδίαν, όπου τον φ. 15ν
έττονεΐ κάθε ήμέραν.

Τόν Μάγιον μήναν καθημερινώς νά βράζη άπό αύτες νά τρώγη καί νά
πίνη καί τό ζωμί της κάθε πρωί, ήγουν τζοκνίδια ολο τόν Μάη ν καί επειτα άπό
αυτές τές ίδιες νά μάση τόν σπόρον, νά τόν στιγνώση καί νά τόν στομπήση καί

') 'Ανωτέρω εϊδομεν τό ύπ' αριθ. 5 ξόρκι τοϋ μπονκουλέτου (σκορπιού) παραπέμψαντες
καί είς τά ανάλογα έκ τής Λαογραφίας. 'Ενταύθα έχομεν τό πρακτικόν ίατροσόφιον εις δήγμα
σκορπίου> περί οί πρβλ. 'Αγαπίου Μοναχοί, ε. ά· σ. 115. a) Προφανώς γεννήσεως. 3) Πρό-
κειται περί ώκυτοκίου εύχής, ανηκούσης είς τήν κατηγορίαν τών μαγικών έπωδών έν περιά-
πτοις (πρβλ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. 2, 298) καί λεγομένης είς δύσκολους τοκετούς. Περί
δέ τοΰ έθους τής κατά τούς δυσκόλους τοκετούς καταφυγής είς έπιρδούς βλέπε Γ. Κ. Σπνρι-
δάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιο-
λογικών πηγών, Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Ζ'
(1952), 'Αθήναι 1953, σελ. 112, ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 4) Έκ τοΰ τουρκικού
muhassil (έπίθ.)=έκεΐνος πού τρυπάει.
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νά πάρη μισή οκά μέλι ώμο και νά τό φειάαη μαντζούνι και νά παίρνη άπό ένα
χολάρι τής τράπεζας κάθε πρωί καί βράδυ καϊ νά τό άκολο(ν)θήση κανένα μήνα
ή παραπάνω, κι αν δέ φθάση τό μαντζοννι, νά φειάση καϊ άλλο καϊ υγιαίνει,1'

23. ΕΙς Άνϋ'ρωπον όπ où và è'xy φάγουσα είς τόν πάτο.

Νά πάρη κάμποσες άβδέλλες μεγάλες είς ,,10,,15,,20„ κατά τόν ανθρωπον
φ. IGr καϊ νά τις βάλη είς τό κάθισμα καϊ άφον πέσονν οί αβδέλλας, νά έχη καμ\πόσες μο-
λόχις βρασμένις εις μίαν τέντζιρηι · τά ζέτακες'^ μέ κάμποσο νερόν καϊ νά καθίση
άπάνω εις τό άγγό,3> έως νά τρέχονν δ τόπος τών άβδελλών καϊ άπό τό ίδιο τό vi-
gor νά τΙς πλένΐβ, διά νά τρέχονν, διότι ό άχνός τό άπαλύνει κι τρέχει. Καϊ νά τό
εξακολούθηση δυο τρεις φορές άπερισσότερο καϊ υγιαίνει, δτι άλλο ώφιλιμώτερο δέν
είναι κανένα πάρεξ αυτό.

24. Είς Άνθρωπο όπου νά εχη παλαιό αυνάχι, όπου νά βηχάη κάθε ολίγον

Νά πάρη παλαιό ελαιόλαδο άπό πέντε χρόνους και άπάνω δσον παλαιό, τό-
σον καλύτερα, έως μία οκά καϊ νά τό πλύνη μέ εννέα νερά, ήγονν νά έχη δυο τέν-
τζιρις μέ νερόν καϊ νά τό ρίξη είς τήν πρώτην καϊ έπειτα νά τό μάση καϊ νά τό
φ. 16ν ρίξη είς τήν δεύτερην καϊ άλλάξοντας \ τόν νερόν κάθε φορά καϊ νά είναι ώς δυο όκάδις
νερόν είς εκείνο τό άγγό καϊ νά τό άνακατώνη μέ ένα χολάρι, έως νά τελειώσουν εις
ένν(,ι)ά φορές και νά μείνη έως μισή οκά καϊ νά τό παίρνη άπό ένα χολάρι τής
τράπεζας κάθε πρωί νηστικός και ένα τό βράδυ δπου νά πλαγιάζη, καϊ αν ίσως καϊ
δέν τιλειώση τήν πρώτην φοράν, νά τό ένεργήση καϊ άλλην δεύτερην, καϊ υγιαίνει,
δτι άλλον ευκολώτερο και ενεργηστότερο δέν εΐναι καϊ υγιαίνει. Πρώτα δ Χριστός,

δεύτερον τά ένεργηστικά ι—|—1 Τέλος.

25. Διά γυναίκα δπού δεν εχει γάλα.

φ. 17' Νά πάρη μίαν γλώσσαν τής άγε\λάδας καϊ νά τήν στιγνώση, νά τήν κάνη ώσάν

σκύνην καϊ νά τήν πίνη μέ νερόν κάθε πρωί ή καϊ άλλην φοράν οπού νά είναι
διψασμένη- "Ομως νά προσέχη νά μή εΐναι καμίαν μέρα σαρακοστή, δτι γίνεται χε-
ρότιρα καϊ τις άλλις ήμέρις ενεργεί καϊ πιάνει γάλα. Εΐναι καϊ άλλο χορτάρι ώσάν

1) Πρβλ. Λαογραφίας Δ' 49 (έκ Ξηροχωρίον), 384 (έκ Κνπρον) καί 530 (έκ Πάφου).

a) ζέτακες = έζέστανες. 3> άγγο = άγγειον.

4) Πρβλ. Αγαπίου Μοναχού, ε. ά. σ 108. Λαογραφία, Γ 122 : Έξορκιομος για τό κρύο
(έξ Άργυράδων Κερκύρας). Συναφής είναι καί ή θεραπεία διά τόν πλευρίτην ή πόντα. 'Αγαπίου
Μοναχού, ΐ. ά σ. 113-114.
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αγκάθι καί έχει ρίζα γλυκύ μόνον το έξωθεν δχι, τό έοωθεν νά τό φάη αυτό καί
πιάνει γάλα

26. Ερμηνεία διά νά λναης άνδρόγυνο ποδεμένο.

'Επάρε χολήν κορακοϋ καϊ λ[άδι] τζονβόλαδο"^ νά τά άνακατώση καί να
άλειφθή δλον τον τό κορμί τους και νά τρίβονται· και ας γράψη ετούτο τό τροπάρι
νά τό γράψουν είς ένα χαρτί [ νά έχουν άπό ένα χαρτί γραμμένο δ κάθε ένας νά φ. 17ν
είναι ετούτο τό τροπάρι γραμμένο: Είς τό όνομα τοϋ Πατρός καί τοΰ Υίοϋ καϊ τοΰ
αγίου Πνεύματον νΰν και αεί καϊ εις τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν. Λύει τά
δεσμά και δροσίζει τήν φλ.όγα. 3Ω τρις σοφέ γλυκύς τής θεαρχίας τύπος, ϋμνοϋσι σε
παΐδεν ευλογείτε. Εύλογήσαι σον τόν μόνον Σωτήρα καϊ παντουργόν δεσποτικώς
ευεργέτης. Εύλόγησο, Χριστέ ό θεός, τόν ανθρωπον τοϋ δούλου σου (τάδε) καϊ (ό

δείνα) καϊ ας γράψη -|—j--1- καϊ τά τροπάρια τής Πεντηκοστής νά τά βασιάζουν

άπάνω τους και λύει. 'Αμήν. -)--1--1-."'

27. Είς δνοονρίαν φιαγκού^.

'Επάρε ρίζα τής φάκλας^ , τζάκισέ I την είς λεπτά καϊ βάλε την είς κρασϊ νά <ρ· 18Γ
κάμη ημέρας δώδικα, έπειτα στράγγισε τό κρασί εκείνο και πίνε το κάθε πρωί και
βράδυ, δπου νά πλαγιάζης, καϊ υγιαίνει. Ό πόνος φιαγκον δέν σου έλθιται (sic).

28. Ξόρκι διά τά χελώνιαΚ).

'Εν άρχή ήν δ λόγος και ό λόγος ήν πρός τόν Θεον καϊ δ Θεός ήν δ λώγος_
Καλώς τό νέο φιγγάρι
και τό νέο παλληκάρι'
τις λάσπις περπατάει,
τά πλάγια γυρίζει.

') Πλήν τοϋ ίατροσοφίου μεταχειρίζονται καί έπωδάς κατά τήν έπίσχεσιν τοϋ γάλακτος
θηλαζούσης γυναικός. Παράδειγμα βλ. έν Λαογραφία Β' 189-191. 'Ανάλογον ίατροοόφιον βλ.
έν 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, ε. ά. σ. 146. ΙΙρβλ. καί Γρηγ. 'Α. Μοοχοπούλου, ε· ά τεΰχ.
69-71, σ. 11. ') τξουβόλαδο=ατνψόλαδο. 3> Πρβλ. Λαογραφίας ΙΓ', 20, 308. Βλ. καί 'Αγα-
πίου Μονάχου τον Κρ>)τός, έ. ά. σ. 140. Βλ., καί είς άπόδεμα ανδρογύνου, περ'ι ιού λνοαι άνδρόγυ-
νον δεμένον κλπ. έν Φ Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογραφία Θ'
78. 80, 84, 85-92.

4) Πρβλ. έπφδήν έξ ' Αργυράδων Κερκύρας έν Λαογραφία I', 117-118. 'Επίσης βλ. είς δνσ.

ονρίαν, ήγουν Φιάγκο έν 'Αγαπίου Μοναχού, ε. ά. σ. 112 - 113. 5) ψάκλα~τ\ αναμμένη παχεΐα
θρυαλλίς τοΰ λύχνου ή τοϋ κηρίου Β) Πρβλ. έπφδήν έκ Κρήτης, Λαογραφία Δ'518, καί ία-
τροσόφιον έκ Μακεδονίας, Λαογραφία ΣΤ' 100 - 101.
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"Ετζι ξάρχα στά χελώνζι}α εκείνο όπου εχει ό δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδε). Νά
πάν ατά αγρία βουνά και ατά άγρια κλαδία, εκεί νά πηγαίνουν νά χαθούν, εκεί πε-
φ· 18ν τεινος j δεν λαλεί, κόττα δεν καρκαριεταιι\ εκεί νά καταντήοη, αγέρας τό ήφερε και
αγέρας νά τό πάρη (και φύσα το τρεΐς φορές). "Ωσπερ λάμψιν νά αβΐίση. "Εξω χι-
λώνια άπό τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδε) τό κορμί, δτι είναι βαπτισμένος, τοϋ Θεοϋ
παραδομένος καί προτού νά βάλη ό τρισυπόστατος Θεός καί ή Θεοτόκο(ς) Πανα-
γία καί δεύτερον εγώ, δ δοϋλος τοϋ Θεοϋ (τάδις).

29. 'Ερμηνεία διά τά χελώνια.

Έπάρε λάσπη αλατιού καί ολίγο μέλι με κιρήθρας καί ξύγκι πρόβειοι' καί κο-
Φ· 19'' πάνιοέ τα όλα | άντάμα, κάμε τα ώσάν πλάθρι καί βάλ'τα άπάνω κι άνοίγει βέβαια

τό χιλωνίτζι. δίχως πόνον καί εύθυς τοξάν(;} διά νά εβγη δ λίθος άπό μέσα ι—|—1
Τέλος -f-.

30."Ετερο ξόρκι της λονγκας2Κ

Πιάνεις τό τζεκούρι καί σταυρώνεις τήν καρδία τής άγνίστρας3), τό άνώφλιο
καί τό κατώφλιο όσα μαλάσσει καί όσα ριζώσει τό άνώφλιο καί τό κατώφλια τής
πόρτας καί ή καρδία τής άγνίστρας καί τό τζικουρόσκουλ.ο, ετσι νά μαλάσση καί νά
φ·19ν ρίζωση ή λούγκα, ή θελυκή καί ή αρσενική είς τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδε) \ τό κορμί
του καί δπου εγώ τό λόγο μου, ό αυθέντης ό Χριστός καί ή κερία Θιοτόκο τό χέρι
της. 'Αμήν, άμήν, άμήν.

31. Ξόρκι διά τά ριματικά4).

'Εν αρχή ήν ό λόγος καί ό λόγος ην προς τόν Θεόν καί δ Θεός ην δ λόγος
(εκ γ). Όπου ήτον εννέα άδελφοί καλοί καί επήραν τά βορδωνία τους τά βορδοτζί-
κουρά τους είς τό αίμα βοτησμένα καί είς τόν ήλ(ι)ον τροχημένα καί πήγαιναν ε
εις όρη, σε βουνά και σε χαμηλά κλαδία νά κόψουν σήμαντρα, σημαντηρόξυλ^α τής
Φ 20 Παναγίας Θεοτόκου τήν άγίαν τράπεζαν. Οί δέ καλά τά έ'κο\ψαν, οι δέ καλά τά επι-
λέκησαν, πρώτη τζεκουριά όπου βάρεσαν είς τό λεπτό κυπαρίσσι καί απελύθη σκλί-
θρα καί άνεμοστρόφιλος πονηρός καί εξωτερικός καί εβάρισι τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ
(τάδε) (δπου καί αν είναι).

1) 'Ανωτέρω λέγεται καρχαλεΐ. Τό ρήμα τοϋτο άπαντα καί έν Β. Ήπείρω καί άλλαχοΰ.

2) Βλ. τό άνωτέρω ύπ' άριΰ. 11 ξόρκι. 3) ά^ί'στρα=γωνίστρα, γωνιά. Περί τής λ. γω-

νίατρα βλ. Π. Άραβαντινον, Ήπειρωτικόν γλωσσάριον, Έν 'Αθήναις 1909, έν λέξει. 4) Πρβλ.

έπφδήν διά τά ρεματικά Λαογραφίας Δ' 537 (έκ Κεφαλληνίας). Βλ. καί ξόρκι διά τούς ρευματι-

σμούς έκ Χαβριάτων Κεφαλληνίας έν Γρ. Μοοχοπονλου, έ ά. φ. 81-86 σ. 9. 5) σκ/ΐί'#ρα=σπινθήρ.
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καί φωνάζει
και βρικάζει
και φλίβεται
και οδύρεται
και αναστενάζει.

Και εκεί εδιάβαινε ή Παναγία ή δέσποινα, με τους αγίους αγγέλους καί αρ-
χαγγέλους, μέ τον Πέτρο, με τδ(ν)> Παϋλο, με τους δώδικα Αποστόλους, με τους
άγιους 'Αναργύρους καί λέγουν: — Τι εχει δ δούλος τοϋ Θεοϋ (τάδις)

καί φωνάζει
καί βρικάζει
καί φλίβεται
καί οδύρεται
καί άναστινάζει. \

Μι τους άγιους '.'Αναργύρους, πού εκεί εαταμάτησαν, πρώτοι ιατροί τοϋ κόσμου, τί φ. 20ν

H.

έχει δ όοΰλος τοϋ Θεοϋ || γ ||.— Φέρτε μου μαχαίρι μαυρομάνικο, σκορπίδι άπό τόν
πύργο, σταυρόν καί βα'ίον άπό τήν εκκλησίαν νά κόψω, νά ρίξω, νά ξορκίσω τά
ριμματικά, τά εξωτερικά, τά πονηρά και αερικά πνεύματα τής πονηρίας, νά υπάγουν
στο ίπϋρ 'τοιμασμένον, νά πάν ατούς άγριους λόγγους καί ατούς αγρίους τόπους,
εκεί νά καταντήσουν (δ τάδις) είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, τοϋ Θεοϋ παραδομέ-
νος. Πατήρ, ΥΙόν καί άγιον Πνέ\μα~ ώς καθώς σκορπίζει καί ριπίζει δ ήλιος τήν φ. 21Γ
δροσά καί άνιμος τήν άντάρα, ετζι νά σκορπιστούν καί νά ριπιστοϋν καί νά ξορκι-
στούν τά ριμματικά11 άπό τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδι). Καί μέ τό πρόσταγμα τοϋ
Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου νά μήν εισέλθετε νά πειράξετε τόν δούλο τοϋ Θεοϋ
τάδι, οϋτε αυτόν οϋτε τήν φαμιλίαν τον, καί δπου εγώ τό(ν) λόγον μου, ή Παναγία
και δ άγιος Γιώργιος τό χέρι τους. 'Αμήν -f- -j- Τέλος -j- -(-. |

32. Ξόρκι διά το κόψιμον2). φ· 21ν

Καλόγηρος εδιάβαινε,
'λεημοσύνην γύρευε·
αγαθός ό νοικοκύρης,
πονηρή ή νοικοκυρά,
φάκον εμαγείριβε,

') Ή λ. ριμματικά επαναλαμβάνεται δις έν τφ χ/φω. 2) Είς τόν έξορκισμόν τοΰτον προ-
φανής είναι ό συμφυρμός πρός έπφδήν διά τόν πόνον τής καρδίας. Πρβλ. Λαογραφίας Δ' 49.

3
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λόδρος1^ επαράστικε.
Κλήμα (σ) τά στόματα
και λόθρο πρ(οσ)κέφαλα2^.

Νά παύση ό Θεός τον πόνον τής καρδίας τοϋ δούλου τον Θεοϋ (τάδε) καί
πρώτα νά είπή τό «εν αρχή ήν δ λόγος» φοράς τρεις' έπειτα νά άρχινήση.

33. "Ετερον ξόρκι τοϋ σκορπιού3).

Μέοα κάτω ατό λειβάδι
εΐχα βόϊδι και γελάδι
καί επήγα νά διβωλήοω,
φ· 22Γ νά \ τριβωλήσω,

νά σπείρω τό γοϋλο τό ρεβίθι
καϊ ήρθε μία κοζυ/τπή, στραβή κουρούνα νά μοϋ τό σπειροδιαλέξη και άπλωσα νά
πάρω σβώλο, διά νά τή βαρέσω, και εκεί έλαχεν δ σκόρπιος δ έπτασκωληκοκέφα-
λος καί μέ έφαγεν είς τό χέρι· καί εκεί έδιάβαινε οί άγιοι 'Ανάργυροι καί λέγειν :
— 'Επάρε έλαιόλαδον παστρικό, σκορπίδι άπό τον πύργο καί άγριοπιδόφυλλα καϊ κο-
πάνισέ τα και βάλ'τα επάνω και δέν θέλεις βλαφθή άπό τίποτας· κι δπου εγώ ό
δούλος το ν Θεοϋ ,, Π : τόν λόγον μον, ή Παναγία τό χέρι της -}-.

φ. 22ν 34. Διά το δόντι4Κ

Έν άρχή ην δ λόγος καϊ δ λόγος ήν πρός τόν Θεόν καϊ δ Θεός ήν δ λόγος
(έκ τρίτου) (μήρι μήρι φίρμι έκ τρίτου κι ίάτι -\~) -j-' κϊ δ Θιός βοηθός-Κ

35. {Είς δ,τι πόνον)■

Είς δ,τι πόνον οπού νά έχη είς τό κορμίάνθρώπον πρώτα επάρε πικρή άγ-
γοζυ)ριάν, κοπάνισέ την κι βάλ'τη άπάνω κϊ σκορπάει· κϊ έτερο : φύλ)μ τής ροδα-
φ. 23>' κινίας \ και άψηφίας και αγκινάρας καϊ κοπάνισέ τη καϊ βάλ'τα άπάνω κϊ σκορπάει

1) Είς έπφδήν έξ Αιτωλίας άναγινώσκομεν : φάκου βράζαν, λάρδου βράζαν. Λαογραφίας
Δ', 40. Λόρδος — λαρδί, χοιρινόν λίπος. Είς έπφδήν έκ Ξηροχωρίοι' άναγινώσκομεν: «κλή-
μα οτρώμα . . . πέτρα προυσκέφαλο». Λαογραφία Δ' 49. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμ-
μεικτα, Γ' (1931), ο*. 70-71, ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. s) Πρβλ. τόν ύπ' άριθ. 5
έξορκισμόν τού μπουκουλέτον=οχορπίον· Βλ. καί ίατροσόφιον έκ Χαβριάτων Κεφαλληνίας έν
Γρ. Μοοχοπούλου, ε, ά. τεΰχ. 69-71, σ. 12. ') Πρβλ. Λαογραφίας Δ' 505 (έκ Καστελλορίζου),
Ε' 613 (έκ Τευβρώνης Γυϋείον), I' 132 (έξ Άγυράδων Κερκύρας). Βλ. καί ίατροσόφιον είς πό-
νον οδόντων εν 'Αγαπίου Μοναχού του Κρητός, έ. ά. σ. 103 - 5.

δ) Πρβλ. Λαογραφ. I' 129 (έξ Άργυράδων Κερκ.), ΙΓ' 16 (έκ Κύπρου). Πρβλ. καί 'Αγα-
πίου Μοναχού τού Κρητός, ε. ά. σ. 148.
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κί μ αυτό σκορπίζει βέβαιον, ει δε κι αν μάση καί θέλει να σπάση, εχομεν μαλα-
κτικά, τα όποια είναι ετοντα : σαπούνι μέ νιρόν νά τά βράσης καλά νά γένη αλοιφή
κί βάλ τα απάνω, δσο νά πλυθή, εως δύο ημέρας, κί αν δεν σπάση, εχομεν καί άλ-
λον: λινόσπορον, ξύγκι πρόβειον καί μολόχα· βράστα μί νιρόν νά βράσουν \ καλά φ.23ν
καί βάλ' τα επάνω εως νά (ώ)ριμάση ώς δύο ήμέρις κι άλλαξε το κάθι δώδικα ώρις,
καί εάν δέν σπάση, επάρι ζωμίν άπό τήν πικρή άγγο(υ)ριάν καί γάλα άπό τήν γίδα
κί βάλ\α απάνω κί μί αυτά βέβια σπένει κί επειτα μέ κάθε μαλακτικά νά ϋγιαίνη

1—j—>' ταντα καθώς είδα ι—|—ι.

36. Διά νά ψοφήσουν οί ψύλλοιι) ■

Κάμε λάκκον εις τήν μέσην τον σπιτιού σου, κόψι ρόδον δάφνης καί βάλε
το I εις τό μέσον καί ικεΤ μαζεύοντι οί ψύλλοι καί ζιμάτησι αυτούς καί τελειώνουν, φ. 24r

V

( (πεντάλφα)

37. Δ là và μή μεθύση ό'στις πίνει πολύ κρασί.

Πριν τον οίνου τό πρωί, δπου νά σηκωθής νηστικός, φάγε εφτά πικρά μύ-
γδαλα ή πίε μισόν ποτήρι έλαιόλαδον ή φάγε πλεμόνι τής αίγας ψημένον ή κράβια
ωμά καί μέ αυτά δέν μιϋάς· πίε δσο ν θέλεις -f-.

38. Διά νά ψοφήσουν οί ψεϊρις.

"Οποιος άνθρωπος είναι ψειργιάρης καί θέλει νά ψοφήσουν οί ψεΐρις του, νά
τρώγη κάθε πρωί \ ψωμί καθάριο βρεμένο μέ λάδι κί ψοφούν οί ψέΐρις του βέ- φ. 24^
βαια, όμως παρακινεί τήν πορνείαν λοιπόν αν είναι πανδριμένος, ας δ(ι)απράξη
αυτό, καί αν είνι μπικιάρης, νά τρανήξη χέρι, δτι πέφτει είς τήν άμαρτία· καί ίγά)

λέγω κάλια νά τρώγουν οί ψέϊρις πάριξ τήν άμαρτία. ~~

39. Διά νά γνωρίσης άσθ-ενήν, εάν άποθνήσκτ/.

"Ας κάμη νερόν είς εν α γυαλί καί είς τό όποιον ας στάξη καί μιά γνναϊκα,

') Πρβλ. «γητειά για να ξεβγοϋν οί κοριοί». Λαογραφ. Θ'244 (έκ Κρήτης). Βλ. καί συν-
ταγήν «διά νά ψοφήσουν οί ψύλλοι* έν 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, ε. ά σ. 127.
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όπου νά έγέννησεν άρσενικόν παιδί, ολίγον γάλα κάμποσεν άρανίδες^ άπό τό γάλα
φ. 251" της, καί αν στέκη τό γάλα \ πηκτον απάνω είς τήν κορνφήν, δεν αποθνήσκει, καί
εάν σκορπιοί? τό γάλα με τό νερόν καί μείξη, αποθνήσκει ό άρρωστος· άκόμην με
τό νιρόν τοϋ άρρωστου βρέξε τζοζυ)κνίδες ίκεΐ όπου είναι φυτιμένις καί εάν μαραν-
θοϋν τήν δεύτερην ήμέραν, αποθνήσκει ό άρρωστος -f-.

40. Διά νά μή σε φάγουν τά θηρία.

Βάστα άπάνω σου ξούνγκιλεονταρίου, νά μή σε έγγίξη λύκος, άρκούδα,
σκύλος, αγριόχοιρος οϋτε άλλ.ον θηρίον, καί εάν έ'χης καί ζφα μεγάλα ή μικρά,
φ. 25ν αλειψέ τα είς τό μέτωπον κί δέν \ τά πειράζει τίποτες άπό κάθε ζφον -j-.

41. Διά ν à κάμη πολύ γάλα ή γυναίκα3'.

'Εάν βρίσκωνται μαρούλια, ας τρώγη μέρας εφτά μαζί μέ τό γάλα τους τών
μαρουλιών, καί εάν δέν βρίσκωνται, ας πίη τόν σπόρον των νά τόν στο(υ}μπήση
καί νά τόν βράση κί νά πίνη άπό αυτό. Είναι καί άλλων, ας κόψη μία γλώσσα άπό
'γιλάδα καί νά τήν κάιμη νά τήν κάνη στάκτην, καί νά τήν πίνη κάθε πρωί καί δλα
τά άνωθεν πρωί νά τά έπιχειρίζεται καί βράδυ όπου νά πλαγιάζη· καί μέ αυτά βέ-
βαια φέρνουν τό γάλα της -f—|—[—j—|—|—|—(-· I

φ. 26' 42. Είς πλευριτωμένον καί ποντιασμένον ανθρωπον

Πάρε ένα κυδώνι μεγάλο καί σκάψε το άπό τήν κορυφήν, όσον νά ήμπορέ-
σης, διά νά βγάλης τήν μέσην τοϋ κυδωνίου μέ τό μαχαίρι, και επειτα γιόμισέ το
λαβάντι καί μόσχον καί επειτα βάλε το είς τήν στάκτην πυρωμένη, δσον νά ιμηθή καλά,
έπειτα βγάλε το έξω, άφησε το ολίγον, δσον νά δέχεται τό στόμα του καί ας τό
φάγη δ πλενριτωμένος καί γλυτώνει τήν ζωήν του μέ τήν θείαν βοήθειαν τοϋ τρισ-
υποστάτου Θεοϋ καί τής Υπεραγίας Θεοτόκου. "Ομως να φυλάγιται από κάθε
άνάντιον, μόνον ολίγον πίτιρον νιρό βραστόν δχι άλλο.

φ. 26ν 43. "Ετερη ιατρεία διά τά καλό σπειρί.

Έπάρε ενα αυγό καί τζάκισέ το καί κράτα μόνον τό ζ;) καί πάρε καί ζάχαρη
καί μανούσια, αν είναι άνθια καλώς εστί, είδέ παρατήρα εκεί όπου έβγαίνουν καί
βγάλε ρίζες άπό αυτά καί λάδι καί μάσε τα δλα αυτά είς τό ίδιον τό αυγό είς τό
τζέφιο τοϋ αύγοϋ καί νά τά βαρέσης καλά, εως δτου νά γένη άλοιφή καί βάλ'τα είς
τόν πόνον καί υγιαίνει μέ τήν δύναμιν τοϋ Θεοϋ- |

') άρανίδες=ς>ανίδες, σταλαγματιές. 2) ξοννγχι=ξΰγκι.

8) Πρβλ. Αγαπίου Μονάχου τον Κρητός, έ. ά , σ. 146·
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44. Είς απάαιμον άρχιδίου. φ. 27r

"Αν τό εναντίον εκεί όπου νά σηκώνη βάρον δ άνθρωπος ή καί άλλο τίποτας
καϊ άπολ(,υ)3ή κανένα του λιμπό, ευθύς τήν στιγμήν εκείνην, δποιο του λιμπδ νά
εΐνι, νά δέοΐ] το ίδιον δάχθυλο το μεγάλο το{ύ) ποδαρίου του, ήγουν αν τύχη το
δεξιόν του λιμπό, νά δέση το δεξιόν του δάχθυλον τοΰ ποδαρίου καϊ να φέρη περί-
πατο, έως δτ ου νά μήν ϋποφέρη τ ο σφίξιμον καϊ έπειτας νά πέση τά άνάακιλα και
νά βα\δ}ίση περισσότερον κατά το κεφάλι του, έως δτου νά 'μβή το λιμπδ είς τον
τόπον του j και έπειτα ας σηκωτή, άλλά νά φυλάγεται νά μήν άσηκώση πολύν βά- φ.27ν
ρον και τδ πάθη χειρότερα καϊ μιάν τό υγιαίνει χώρις δέσιμο καϊ σχίσιμον, αλλά νά
τό προφ&άση.

Σημειώνω μερικά χόρτα, τά όποια χρησιμεύον(ν) είς διάφορες άσθένει'(ε}ς Φ· 28Γ
παρά τοΰ ίατροσοφίου τοΰ Σάρρον.

' Αγριοσέλινα^.

Χρηοιμεύου(ν) είς άερώδεις κωλικο(ν)ς, είς άχωνευσίας και άδυναμίαν τών
σπλάγχνων.

Δόσις δρ(άμια) 5, έως 8: είς νερόν βραστόν (5-ί? 100.

[ — — 72) ΚαρυοφνλλιΛ).

Μεταχείρισις είς άχωνευσίαν, είς πάθη τοΰ στομάχου, είς έσωχάδας τοΰ λιμού,
μασημένα τά φύλλα καϊ καταπινόμενα είς ήμρικάζ;) πάθη τής μήτρας· ώφελοΰσι
πολύ' δόσις τών φύλλων 2: εις νιρόν βραστόν δ·$? 100 νά γίνη κοχλαστόν νά
πίνιιαι συνεχώς- |

Δενδρομολόχα*\ φ. 28ν

Μεταχειρίζεται είς πάθη τοΰ στήθους, είς τόν βήχαν, είς δυσκοιλιότητα, δόσις
τών φύλλαιν δ ψ 8 είς νιρόν 100 νά βράσουν καλά καϊ νά πίνη συνεχώς.

Χαμόμηλα^.

Χρησιμεύει είς τήν δυσπεψίαν, είς ύστερισμύν, είς σπασμωδικόν κώλικα καϊ
είς επιλοχία τών γυναικών.

Δόσις δ·$ 3 είς νιρόν βραστόν 100.

') άγριοοέλινον είναι τό βατράχιον, περί ου βλ. Π. Γ. Γενναδίου, Λεξικόν φυτολογικόν, 'Εν
'Αθήναις 1914, α 186-7. 2) Δυο λέξεις διά μελάνης έσβεσμέναι έν τω χ/cpcp. 3) καρυοφνλλι
είναι ή ά&ανασία. Βλ. Π. Γ. Γενναδίου, ε. ά. α 19. ") δενδρομολόχα) άλΰαία, Π. Γ. Γενναδίου,
έ. ά σ. 42. δ) Περί τοΰ χαμομήλου, χαμαιμήλου βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε ά· ο. 1028-



38

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΓλυκάνισονιΚ

Μεταχειρίζεται εις άχωνευσίαν, είς κωλικο(ν)ς, είς άερώδεις κώλικας καί είς
τον ύατεριαμόν. Δόοις τοϋ απόρου δφ 8 είς νιρόν βραατόν (5-J? 100. \

φ. 29Γ Πλατομαντήλα^.

Χρησιμεύει είς ποδαλγίαν ρευματισμού, φαγούραν, δόσις τών ριζών 10
εις νιρόν βραατόν 100. Νά πέρνετε καί)' δλην τ(η)ν ήμέραν.

Άψίνθι ον3Κ

Χρησιμεύει δλον τό χόρτον είς Οίο μις διαλιπούσας, δυσπεψίας, υποχονδρίας,
κιτρινάδας, σκώληκας, καχιξίας καί ϋδρωπικίας.

Δόσις 8 είς νιρόν βραατόν (ϋ·£> 100.

Λεβιδόχορτον*Κ

Μεταχειρίσεις} είς τους ελμινθας τών παίδων καί είς σπασμούς προερχομέ-
νους) άπό σκώληκας.

Δόσις καί κόχλασμα ι5-£> 3 είς νιρόν βραατόν δ^ 80. Νά γίνη κόχλασμα νά
παίρνιτι εσπέρας καί πρωί. \

φ. 29? Γλυκόρριξα'Κ

Μεταχείρισις είς τόν κατάρρουν βήχαν καί δίψαν τής υδρωπικίας' δόσις τών
ριζών 4 εις νιρόν βραστόν 100.

Δάφνη6).

Μεταχείρια(ις) είς δυσπιψίαν, ϋστερισμόν καί κώλικας· δόσις δσον φθάνει.

Έλ ελία φακός1 Κ

Μεταχείρισις είς άδυναμίαν τοϋ στομάχου, είς ρευματισμούς· δόσις τών φύλ-
λων 1 δράμι είς νιρόν (5-ρ 100 καί νά βράση εως νά μετρήση τις εκατό. !

φ. 3Or Σκάρφη8).

Μεταχείρισις είς μιλα(,γ}χολίαν, μανίαν, είς ελμιν&ος καί τρέλλαν, δόσις 1
δράμι καί νιρόν δ-£> 50.

') γλυκάνιοον είναι τό ανιοον, περί οΰ βλ. 77 Γ. Γενναδίου, ε. ά· σ. 125-6. 2) πλα-
τομαντήλα είναι τό οίρκειον ή ή νυμφαία' βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. σ. 142, 714 - 5. 3) αυτόθι
σ. 164-166. 4> Πρόκειται περί τοΰ ελμινϋοβοτάνου, αυτόθι, σ. 303. δ) αυτόθι, σ. 225-227.
6) αυτόθι, σ. 239 κ.ε. 71 αυτόθι σ. 300. s) οκάρφη είναι τό φυτόν αδωνις ή τό βέρατρον καί ό
ελλέβορος. Περί τούτων βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. σ. 14-15, 189, 302.
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"Ομανον

Μεταχείρισις είς δυσπεψίαν καϊ είς τους έλμινϋους- δόοις άπό μισόν δράμι,
έως έν με τό νερόν καϊ με τήν ζάχαριν.

'Ερυθρόδανον, ριζάρι κοινώς

Μεταχείρισις είς πάθη τοϋ πνεύμονος καϊ είς άτροφίαν τών βρεφών καϊ ρα-

χΐτιν.

Δόσις τών ριζών δράμια. 10 εις νερόν βραστόν δράζμια) 300, νά μείνη δρά-
(μια) 130.1

cΗδύοσμος νεοελληνιστή. φ. 30ν

Δύναμις, δυναμωτικός και κεντηστικός τών νεύρων. Μεταχείρισις είς πάθη
σπασμωδικού εμετού καϊ άερώδη κώλικα· δόσις τώζν) χόρτων άπό εν δράμι είς
νερόν βραστόν δρά^μια) ! 50 ! Τό έλαιον τούτον δίδεται άπό : 4 έως στά 3.

Γαρονφαλλα4)·

Μεταχειρίζονται είς παραλυσίαςτής γλώσσης, άνορεξίαν, άδυναμίαν τοϋ στο-
μάχου καϊ όδόντωζν}.

Τσάϊ.

Δύναμις. ' Ολίγον δυναμωτικοί>, ναρκωτικόν καϊ ΐδραηικόν. Μεταχείρισης)> είς
ρευστά τοϋ στήθους καϊ κρυώματα άσθενικά δόσις \ άπό έν δράμι είς νερόν βρα- φ. 31r
στον δράζμια) 60, διά νά γένη τό άχλισμα.

Μοσχοκάρυον'Κ

Δύναμις' δυναμωτικά καϊ κεντηστικά μεταχείρισι(ς') είς παραλυσίας τής γλώσ-
σης, είς άνορεξίαν, άδυναμίαν τοϋ στομάχου και είς όδονταλγίαν.

Δόσις τής σκόνης άπό κόκκους 12 έως 30 μέ νερόν καϊ ζάχαρις.

Τσάϊ, τέϊ.

Αυνάμιως- ολίγον δυναμωτικόν και ίδρωτικόν. Μεταχειρισις : Είς ρεύμα τοΰ
στήθους και κρυώματα άσθενικά.

') Δέν γνωρίζομεν περί ποίου ακριβώς φυτοΰ πρόκειται. Κατά τά δελτία τοϋ 'Ιστορι-
κού Λεξικού τό ομανον σχετίζεται πρός τό φυτόν ελένιον, περί ου βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά.
σ. 301. 2) Βλ. 77. Γ. Γενναδίου, έ'.ά· σ. 311 -313. 3) Λέγεται καί άγιόομος. Π Άραβαντινοϋ,
Ήπειρ. γλωσσάριον, Έν 'Αθήναις 1909, έν λ. 4) γαρούφαλλα ή γαρίφαλλα τά καί μοοχο-
κάρφια ονομαζόμενα. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. α. 220. 5) Τό χ'φον : παραήλιας. 8) Βλ. μυρι-
οτική παρά 77. Γ. Γενναδίω, ε. ά. σ. 684.
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Δόβις δράμι εν εις νερδν βραατόν δρ. 60, διά νά γένη δέ κόκο νά πίνη μέ
τήν ζάχαριν. \

φ. 31ν ΧελιδονόχορτονλΚ

Μεταχείριαις είς χοιράδας τον λαιμον, χελώνια, καί εις άλλα πρίσματα τών
βνζίων. Δόσις έαωϋεν άπό δρά(μι) μισόν μέ νερόν προς έ'λλειψιν τής σελήνης εσπέ-
ρας καί πρωί διά τινας ημέρας.

Δενδρολίβανον2Κ

Μεταχείρισις εις δνσπεψίαν, είς νατερισμόν καί άδνναμίαν τον στομάχου. Δό-
σις εκ τών φύλλων άπό δράμι εν εως 2 μέ νερόν βραατόν δρά(μια) 50.

Μακεδονήσιον3).

Μεταχείριαις εις τήν δυσούριαν, κιτρινάδαν, κωλικόπουνον νδροκοίλης καί διά
νά φέρη γάλα τών γνναικών.

Μανροπίπερον4).

Μεταχείρισις εις χαμήλωμα, πόνον τον αταφνλίτου καί τοϋ λαιμον. Δόσις
δαην άρκέϊ.

"Απρίλιος 1954

') χελιδονόχορτον λέγεται ή δακτυλΐτις 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. σ. 236-7. *) Τό δένδρο·
λίβανον τό φαρμακευτικόν, αυτοφυές έν Ελλάδι, άπαντα εις ορεινούς τόπους. 77. Γ. Γεννα-
δίου, έ.ά. σ. 243. 3) μακεδονήοι λέγεται τό πετροσέλινον (κοινώς μαϊντανός), διότι κατά τόν Διο-
σκορίδην «φύεται εν Μακεδονία εν άποκρήμνοις τόποις·»' βλ. 77. Γ Γενναδίου, έ. ά. σ. 767.
4) «7ο όέ μελαν (πέπερι) ήδιον και δριμύτερον τοϋ λευκοϋ και εύοτομαχώτερον, καί μάλλον, δια το
είναι ωριμον, αρωματίζον, εύχρηοτότερόν τε είς τάς άρτνοεις » κατά τόν Διοσκορίδην. Βλ 77. Γ.
Γενναδίου, ε. ά. σ. 756, σημ. 2.
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Τό δημώδες ασμα τού Τάταρη, μέ τοΰ οποίου τό δ'νομα είναι τούτο συνή-
θως γνωστόν, είναι διαδεδομενον εις αρκετούς ελληνικούς τόπους.

Κατά τό ασμα ό Τάταρης ή Τάρταρης καί εις τινας παραλλαγάς, ώς τάς έκ
Τσουμέρκων καί Βουρβούρων Κυνουρίας, ό Άντρειόβλαχος, άρπάσας απάγει σιδη-
ροδεσμίους τούς εννέα αδελφούς. Ή μήτηρ αύτών ακολουθούσα καί όδυρομένη
παρακαλεί τόν Τάταρην ν' άφήση εις αυτήν τουλάχιστον εν άπό τά συλληφθέντα
τέκνα της, τό μικρότερον, τόν Κωνσταντΐνον.

Τοΰ ασματος τούτου έχουν συγκεντρωθή εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής
'Ακαδημίας αί εξής παραλλαγαί:

1. Μιχ. Στελάκη, Ή μάννα τών αρπαγμένων. (Κυπαρισσία τής Έπιδαΰρου Λιμηράς). Deffner's

Achiv f. mittel - u. neugr. Philologie, τόμ. I (1880), σ. 88 άρ. 3.

2. Ααογρ. 'Αρχ.,"Υλη, άρ. 2145. Βουρβούρων Κυνουρίας, (συλλ. Έπ. ΓΓαπαμιχαήλ).

3. Ααογ. 'Αρχ.,"Υλη, άρ. 981· Λαγκαδιών Γορτυνίας, (συλλ. Κ. Κασιμάτη, 1894).

4. Ααογ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1378 Α', σ. 111. Πυλίας (Ζιζάνι), (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).

5. Anion Jeannarakis, "Ασματα κρητικά μετά διστίχων καί παροιμιών. Leipzig 1876, σ. 4, άρ. 5.

6. Δημητρ. Σ. Βοντετάκη, Τραγούδια κρητικά, ήτοι συλλογή ασμάτων ηρωικών, πολεμικών,

τής τάβλας, τοΰ γάμου κλπ. Χανιά Κρήτης 1904, σ. 70, άρ. 149.

7. Άριστ. Κριάρη, Κρητικά ασματα, ηρωικά, πολεμικά, ερωτικά, τοΰ γάμου, τής τάβλας, τοΰ

χοροΰ κλπ. Έν Χανίοις 1909, σ. 219.-έκδ. β'. Έν "Αθήναις 1920, σ. 310.

8. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1161 σ. 30. Κρήτης (Έλος Ίνναχωρίου Κισάμου), (συλλ. Μα-

ρίας Λιουδάκη, 1938).

9. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1841 Α', σ. 141. Κρήτης (Σφακιά), (συλλ. Δημ. Πετροπούλου, 1953).

10. Ά Ίατρίδον, Συλλογή δημοτικών ασμάτων παλαιών καί νέων Έν 'Αθήναις 1859, σ. 98-99,

στ. 29-35 (περιοχής Καρπενησίου). Ή παραλλαγή αύτη συμφύρεται μέ τό ασμα
τοΰ Άναπλιοΰ, ήτοι τής άλώσεως τοΰ Ναυπλίου (1715) υπό τών Τούρκων.

11. Χρ. Ν. Λαμπράκη, Τραγούδια τών Τσουμέρκων. Λαογρ. 5 (1915-16) σ. 125, άρ. 133.

12. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ 1412, σ. 13. Δυτ Μακεδονίας, (συλλ. 'Αν. Διαμάντη).

13. Κωνοτ. Δ. Παπαϊωαννίδου, "Ασματα δημοτικά Σωζοπόλεως. Λαογρ. 1 (1909) σ. 620-21, άρ. 38.

14. Λαογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1104 Γ', σ. 79. Μεσημβρίας (Ραβδάς), (συλλ. Γ. Μέγα, 1937).

15· Λαογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1104Γ', σ. 128. Μεσημβρίας (Ναίμονας), (συλλ Γ· Μέγα, 1937)·
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16. Λαυγρ. 'Αρχ.. Χειρόγρ. άρ. 1499, σ 9. Καρωτής Διδυμοτείχου, (συλλ. Ξανθάκη, 1922).

17. Ααογρ. 'Αρχ., "Υλη άρ. 93. Τραπεζοΰντος (συλλ. I. Βαλαβάνη).

18. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1402, τετρ. ΙΖ', σ. 59, άρ. 29. Τήνου (Χτηκάδος), (συλλ. Άδ.

'Αδαμαντίου, 1895).

19. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1984Λ', σ. 189, άρ. 150.'Αμοργού, (συλλ. 'Εμμ. Ίωαννίδου 'Αμορ-

γίνου, 1857)')·

Παραθέτομεν ενταύθα τό ασμα κατά τάς εξής τέσσαρας παραλλαγάς:

Α'.

(Παραλλαγή 1η , εχ Κυπαρισσίας τής 'Επιδαύρου Λιμηράς).

Ή μάννα τών αρπαγμένων

«"Ασπρε σταυραϊτέ, πανώρια ιερακίνα,
τί εΐδες, τί άκουσες εκεί ψηλά που τρέχεις ;»
«Θάλασσες πικρές, καράβια βουρκωμένα,
σέρνει ό Τάρταρης εννιά άδερφους δεμένους
5 σε μιάν άλυσο, σε μιά μακριά αλυσίδα».

Νά κ' ή μάννα τους, ή μάννα τών παιδιώνε.
«'Αφέντη Τάρταρη, κι άφέντη τών παιδιών μου,
χάρισε κ' εμέ κανένα απ* τά παιδιά μου,
τδ μικρότερο, τό μεγαλύτερο μου,
10 τό γραμματικό, τά φύλλα τής καρδιάς μου!»

Β'.

(Παραλλαγή 2α , εκ Βουρβούρων Κυνουρίας).

Ό ' Αντρειόβλαχος (Χάρος)

Κάτου στο γιαλό, κάτου στο περιγιάλι
σούρνει 'Αντρειόβλαχος εννιά άδερφους δεμένους,
πάει και ή μάννα τους κοντά περικαλιώντα.
«Άφέντη, Άντρειόβλαχε, πατέρα τών παιδιά) μου,
5 χάρισε κ° έμέ ένα από τά παιδιά μου,
τό μικρότερο, τό μεγαλύτερο μου

D Αί τρεις τελευταΐαι παραλλαγαί συμφύρονται μέ τό ασμα τοΰ στρατιώτου, όστις κατά
τό εσπέρας τοΰ Σαββάτου, έκδιωχθείς έκ τοΰ οίκου υπό τι»ν γονέων του, καταφεύγει είς δέν-
δρον πρός διανυκτέρευσιν. Τό δένδρον δέχεται νά τόν φιλοξενήση, τοΰ υπενθυμίζει δμως δτι
τήν πρωΐαν τής επομένης οφείλει νά καταβάλη ένοίκιον διά τήν διαμονήν του.



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΤΑΡΗ

43

η τόν Κωνσταντή πού 'ν άρρεβωνιασμένος. »
Σκούζει τό μικρό και λέει το μεγάλο:
«Τάχ° το ή μάννα μον πώς ήσουνα μηλίτσα,
10 άνθισες μικρή και κάρπισες μεγάλη
φύσηξε βοριάς καϊ σ τα τίναξε».

Γ'.

(Παραλλαγή 6η , εκ δυτικής Κρήτης).

Κάτω 'κει, κάτω στην Άξιάν, 'κει κάτω στ' Άλιτζέρι,
ό Τάρταρης εννι αδερφούς μέ τό σκοινί δεμένους
κ' έχ άλλους εννιά στην άλυσο δεμένους
κ' ή μαννοϋλά τονς τζαγκονριομαδισμένη-
5 «Σκύλε Τάρταρη, χάροντα τών παιδιών μον,
πάρε κι αφες μου άπου τσ' εννιά τόν ενα,
θες τόν πρώτον μον, θέλεις τόν δεύτερον μου,
γή τόν τρίτον μον, τόν άπολιάρικό μον.

Δ'.

(Παραλλαγή 17η, εκ Τραπεζούντος) ι\

Τ' èvvià άδελιά

Σάββατο βραδύ μ' έδιώξαν οί γονείς μου
άπ τά σπίτια μας κι άπέ τά γονικά μας.
Κάστρον γύριξα, χωρίον νά 'βρώ νά μείνω.
[Κάστρο 'κ' ενρηκα, μονδέ χωριό νά μείνω]
5 ηύρα τό δενδρίν, πού λέγνε κνπαρίσσιν ...

«κι αύρι' τόν πιρνόν τό νοίκι σου πληρώσω,
τρά σταμνιά νερό, 'ς τη ρίζα σου θά 'κχύνω».
—Νά ή ρίζα μου, νά δέσης τ' αλογό σον,
νά κ' οί κλώνοι μου, νά δέσης τ' αρμαιά σου·,
10 νά κι δ ήάκιος μον νά πέφτης νά πλαγιάσης,
κι ανρι τόν πιρνόν τό νοίκι μου γυρεύω,
χίλια τ' αλΜγον και δυο 'ς τό καβαλλάριν,

Είς τήν παραλλαγήν ταύτην, ώς ελέχθη, έχει ένωθή άπό τοϋ στ. 1-17 έτερον άσμα<
(βλ. άνιοτ. σ. 42 ύποσημ. 1).
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τράντα δυο φλωριά κ' εν αν κωσταντινιάτ κον.
"Ακουε, ουρανέ, κάνε δίκαίαν κρίσιν,
15 ώς καί τό δενδρίν τό νοίκιν τον γυρεύει...
Φάγε, μαϋρό μου, σιτάριν καί κριϋάριν,
πια κρνόν νερόν κι δλήγορ 3ς περάσουμ'.»

Κάτου 'ς τήν Φραγκιάν, 'ς τό μέγαν Σαλονίκην,
πόλεμος γένη, κ" ή μαύρη γή τρομάζει·
20 καί τ' εννιά άδελιά είς εν αν άλεσίδιν,

κ' ή μαννίταα τουν τά χέρια σταυρωμένα,
καί παρακαλεί τόν μέγαν τόν άφέντην.
«Μέγ' άφέντη μον, και πρώτε μου κουρσοϋρε,
χάρισε κ' έμέν απ τους εννιά τόν εναν,
25 γιά τόν πρώτό μου, γιά τόν νστερινό μον,

γιά τόν Κωσταντήν, τά φύλλα τής καρδιάς μου.
Τινάν έλουζα 'ς τό άστροφεγγαράκιν,
"στράφταν τά 'γιαλούς, 'στράφταν τά περιγιάλια,
'στράφταν τά τάαράά, τής Πόλης τ άργαστέρια·»

Ό Ν. Γ. Πολίτης περιέλαβε τό ασμα τούτο τοΰ Τάταρη είς τήν συλλογήν
του: «Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ ελληνικού λ.αοϋ», εν 'Αθήναις 1914, σ. 220
αρ. 210 υπό τήν κάτωθι μορφήν.

"Ασπρε στανρα'ιτέ, πανώρια γερακίνα,
τί είδες, τί άκουσες εκεί ψηλά πον τρέχεις;
— θάλασσες πικρές, καράβια βονρκωμένα,
κάτον 'ς τό Μοριά, κάτον 'ς τό περιγιάλι,
5 σέρνει ό Άντρειόβλαχος εννιά άδερφους δεμένους
σέ μιαν αλυσο, σέ μια μακριά αλυσίδα.
Πάει κ' ή μάννα τους, κοντά περικαλιώντα :
« Φέντη Αντρειόβλαχε, άφέντη τών παιδιών μου,
χάρισε κ' εμέ κανέν' άπ' τά παιδιά μου,
10 τό μικρότερο, τό μεγαλύτερο μου,

ή τόν Κωσταντή, που είν' άρρεβωνιαμένος~>.
Σκούζει τό μικρό καί λέει τό μεγάλο :
«Τάχ' το, ή μάννα μου, πώς ήσουνα μηλίτσα,
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άνθισες μικρή καϊ κάρπισες μεγάλη,
15 φύσηξε βοριάς, σ τά τίνιαξε τά μήλα ».

Διά τήν σΰνθεσιν τού άσματος εις τήν μορφήν ταύτην εστηρίχθη ό Νικ. Πο-
λίτης κυρίως είς δύο εκ τών παρατιθεμένων ανωτέρω παραλλαγών (σ. 42-43),
ήτοι είς τήν εκ Κυπαρισσίας τής Επιδαύρου Λιμηράς καί τήν εκ Βουρβούρων τής
Κυνουρίας- ειδικώς δέ παρελήφθησαν εκ μεν τής πρώτης οί στίχοι 1-3, 6 καί
9- 10, εκ δέ τής δευτέρας οί 41', 5, 7-8 2) καί 11-16.

Τό ασμα κατέταξεν ο Ν. Πολίτης εις τήν καιηγορίαν «Μοιρολόγια τοΰ κάτω
κόσμου καί τοΰ Χάρου» προτάξας τούτου τήν άκόλουθον είσαγωγικήν σημείωσιν:

«Ό Άντρειόβλαχος, ή ώς αί άλλαι παραλλαγαί τόν λέγουν, ό Τάταρης, είναι
ό Χάρος, διότι τό τραγούδι εΐναι άλληγορικόν, άναφερόμενον είς καλλίτεκνον, τήν
οποίαν ό θάνατος εστέρησεν όλα τά τέκνα της.»

Εις τόν χαρακτηρισμόν τούτον τοΰ άσματος, ώς μοιρολογίου, ήχθη ό Πολίτης
άφ' ενός εξ αυτοΰ τού περιεχομένου τού άσματος, τό όποιον είναι θρήνος τής μη-
τρός διά τήν άρπαγήν τών τέκνων της, καί άφ' ετέρου έκ τίνων κυρίως παραλλα-
γών αύτοΰ, εις τάς οποίας ό Τάταρης ή Τάρταρης ταυτίζεται πρός τόν Χάροντα"
τό ασμα μάλιστα επιγράφεται μοιρολόγι εις τάς παραλλαγάς: εκ Κρήτης (άρ. 7)
έκδ. β', σ. 310, Λαγκαδιών (άρ. 3) καί Βουρβούρων Κυνουρίας (άρ. 2). Έκ τούτων
ή εκ Βουρβούρων (άρ. 2) παραλλαγή, ήτις έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Ν. Πολίτου είς
τόν καταρτισμόν παρ' αυιού τοΰ κειμένου τοΰ άσματος, ώς παρατιέται τούτο άνω-
τέρω, έχει τίτλον «Ό Άντρειόβλαχος (Χάρος)».

Ό Άριστ. Κριάρης είς συλλογήν του κρητικών δημωδών ασμάτων θέτει τόν
εξής τίτλον είς τό ασμα: «ΙΙαράκλησις πρός τόν Τάρταρη Χάροντα»8', προφανώς
ελκυσθείς εις τούτον εκ τού θρηνητικοΰ περιεχομένου καί ιδία εκ τοΰ πέμπτου στί-
χου : "Λχι, βρε σκύλε Τάρταρη, Χάροντα τών παιδιών μου.» Σημειωτέον ότι εις τήν
πρώτην έκδοσιν τής συλλογής ταύτης δέν υπάρχει ό τίτλος οΰτος4'.

Εις τήν έκ Τσουμέρκων (άρ. 11, στ. 5 κ. εξ.) παραλλαγήν ό Άντρειόβλαχος
ταυτίζεται μέ τόν Χάροντα.

') Τό πρώτον ήμιστίχιον τοϋ 4 στίχου παρελήφθη έκ τής παραλλαγής ύπ' άρ. 13 (Σω-

ζοπόλεως), στίχ. 7.

Ό στίχος 8 συνετέθη έκ τοΰ στίχου 7 τής ύπ' άρ 1 παραλλαγής (Κυπαρισσίας Επι-

δαύρου Λιμηράς) καί τοΰ στίχ· 4 τής ύπ' άρ. 2 παραλλαγής (Βουρβούρων Κυνουρίας).

8) Άριοτ. Κριάρη, Πλήρης συλλογή κρητικών δημωδών άσμάτων κλπ., έκδ. β', έν
'Αθήναις 1920, σ. 310.

ι) Άριοτ. Κριάρη, Κρητικά άσματα, ήρωϊκά, πολεμικά, έρωτικά κλπ., έν Χανίοις 1909,

σ. 219.
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αέρν 'Αντρειόβλαχος εννιά ' δέρφια δεμένα
πάν' ή μάννα τους κοντά παρακαλίώντας :
«Χάρει άντρειόβλαχε, κάνα 'πό τά παιδιά μου.
Χάρε, τό Στέργιο μον, γιά νά στεργιώση ή ψυχή μου,
Χάρε, τό Γιάννο μου, είναι γραμματισμένος.
Ή παραλλαγή αύτη είς τήν άντικατάστασιν τού ονόματος Τάταρης δια τού
'Αντρειόβλαχος, ώς καί είς τους τρεις τελευταίους στίχους, φαίνεται ότι έχει ύποστή
έπίδρασιν εκ τής ανωτέρα) (σ. 42-43) παραλλαγής έκ Βονρβούρων Κυνουρίας.
Τής παραλλαγής ταύτης εκ Βουρβούρων οί τρεις τελευταίοι στίχοι
Τάχ το ή μάννα μου πώς ήσουνα μηλίτσα·
άνθισες μικρή καί κάρπισες μεγάλη·
φύσηξε βοριάς καί σ' rà τίναξε,
φαίνονται προσθήκη έξ άλλων τραγουδιών. Οΰτως ό τελευταίος στίχος προέρχεται
εκ τού ςίσματος «Νεραντζούλα πού'ναι τ' άνθη σου;» εις τό όποιον υπάρχει ό στίχος
« Φύσηξε βοριάς καί νότος καί τά τίναξε

Παρά τό θρηνητικόν περιεχόμενον τοΰ αοματος νομίζω εν τούτοις ότι δέν
εχομεν εις τούτο άλληγορικόν μοιρολόγιον, σχετιζόμενον προς τόν Χάρον και τόν
θάνατον, ώς έτθεώρησε τούτο ό Πολίτης, αλλ' ιστορικόν γεγονός αρπαγής καί
απαγωγής παιδιών υπό τού Τάταρη καί θρήνον επί τούτω τής μητρός αυτών.
Ό Τάταρης ούτω τοΰ άσματος, ως πιστεύω, δέν έχει σχέσιν μέ τόν Τάρταρην
Χάρον, άλλα μέ τόν Τάταρην, τόν έκτακτον άπεσταλμένον, ταχυδρόμον, τοΰ
Σουλτάνου κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας'2'. Διά τούιου ό σουλτάνος
έπεμπεν εις εκτάκτους περιστάσεις καί έγνωστοποίει εις μακράν τής Κωνσταντι-
νουπόλεως κέντρα τοΰ κράτους του επείγοντα διατάγματα καί εν γένει διαταγάς
του δι' ώρισμένας υποθέσεις ή πρόσωπα3'.

') Π. Παπαζαφειροπονλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ϋλης καί εθίμων του ελληνικοί
λαοϋ, ίδίςι δέ τής Πελοποννήσου κλπ, έν Πάτραις 1887, σ. 101, άρ. 66, στ. 3.

') Ή λ έξις Τάταρης (τουρκ. Tatar) έσήμαινε τόν Τάταρην, άλλά καί τόν ταχυδρόμον.
Βλ Ί. Χλωροϋ, Λεξικόν Τουρκοελληνικόν, τόμ. Α', έν Κωνσταντινουπόλει, 1899, σ. 447«. Περί
τοϋ Τάταρη ώς ταχυδρόμου τοΰ σουλτάνου βλ. καί Άϋαναοίου ' Υι/ιηλάντον - Κομνηνού, Εκκλη-
σιαστικών καί πολιτικών τών είς δώδεκα, βιβλίον Η', Θ' καί Ι', ήτοι τά μετά τήν "Αλωσιν
(1453 - 1789). Έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 582. Όμοίως καί είς τούς Σλάβους ό βασιλικός
ταχυδρόμος έλέγετο Τάταρης. Βλ. Fried. S. Krauss, Slavische Volkforschungen, I,eipzig
1908, a. 394, στ. 8 καί σ. 402 σημ. 8.

3) Ό Γιάννης Βλαχογιάννης, Τά πρώτα ταχυδρομεία, Προπύλαια, τόμ. Β', φ. α', σ. 2,
λέγει δτι εις τό έ'κτακτον ταχυδρομεΐον ΰπηρέτουν πεζοί «τατάρηδες. . . δχι μισθωτοί μα πλη-



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΤΑΡΗ

47

Μεταξύ τών εντολών τούτων τοΰ σουλτάνου ήσαν καί διατάγματα (φιρμάνια)
περί συλλήψεως προσώπων, επικινδύνων βεβαίως διά τήν είς τό κράτος τάξιν, καί
μεταφοράς των εις Κωνσταντινούπολιν ή καί θανατώσεως αυτών1'.

Ό Τάταρης μέ τήν ιδιότητα αυτήν, δηλαδή τοΰ εκτάκτου ταχυδρόμου, απε-
σταλμένου τοΰ σουλτάνου διά τήν μεταφοράν φιρμανιών του, άπαντα πολλαχοΰ είς
τά δημώδη άσματα. Ούτως εις παραλλαγήν τοΰ ασματος τής χήρας 'Αρετής καί τοΰ
βασιλέως, ό άνδράδελφός της τήν κατηγορεί πρός τόν βασιλέα, ότι δέν εξοφλεί τά
χρέη της:

ρωμένοι ποδοκόπι», δηλαδή μέ ώρισμένην άποζημίιοσιν διά κάθε ταξίδι. Ό Σϊμος Μενάρδος,
είς τό δημοσίευμά του «Ίστορικαίπαροιμίαι τών Κυπρίων» Λαογρ· 7 (1923), σ. 49 άρ. 7 είς τήν
παροιμίαν : Σαν τον Τάταριν πάω κ' έρχομαι, παρατηρεί οί ταχυδρόμοι οΰτοι έστέλλοντο καί
είς τήν Κύπρον έκ Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τών μέσων τοϋ 19ου αιώνος. Πλήν τοϋ Σουλ-
τάνου καί ό 'Αλή πασάς τών Ιωαννίνων έχρησιμοποίει Τατάρηδες, έκτάκτους ταχυδρό-
μους. Οΰτως είς τό κατάστιχον τοϋ Σταύρου Ιωάννου, τό όποιον περιέχει χρεωστικοπιστω-
τικούς λογαριασμούς τών ετών 1817 -1820, αναφέρονται καί λογαριασμοί «μπαχξισίων, νοι-
κιών, ταταραιών (=ταχυδρόμων) κατήδων, . . . ταταραίων βασιλικών (ύπογραμίζω έγώ), ταξιλ-
δάρηδων. . .» Βλ. είς Σωκρ. Β. Κονγέα, Τό Ήπειρωτικόν Άρχεΐον Σταύρου 'Ιωάννου. Ήπειρ.
Χρονικά, έτ. 14 (1939) σ. 9, στ. 5 - 6. Πρβλ. καί Κωνστ. Γ. Σφήκα, Τό ταχυδρομεΐον τοΰ 'Αλή
πασά. Ήπειρ. Εστία, έτ. Β'(1953) σ. 1134-1136.

') Γενικώς περί τοΰ έργου τούτου τών Τατάρηδων, έκτάκτων ταχυδρόμων, χαρακτηρι-
στικοί είναι αϊ κάτωθι πληροφορίαι έκ τοϋ άρχείου τού 'Ενετικού προξενείου τής Θεσσα-
λονίκης. Είς έ'γγραφον έκθεσιν τοϋ'Ενετού προξένου τής Θεσσαλονίκης ύπό χρονολογίαν « 1770,
'Ιουνίου 17» άναφέρονται τά έξης: «Τήν Κνριακήν φϋάνει [ = ένν. είς Θεσσαλονίκην] ό νέος
μονλλάς . . . πέρασεν απ εδώ ενας Τάρταρος, δ όποιος εφερε φιρμάνι δια τον πασσάν Θεσσαλονίκης,
καθώς καί δια τους άλλους αγάδες, ίνα ετοιμασθούν καί εκκινήσουν δια τό στρατόπεδον τον Μεγά-
λου Βεζύρου.. Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία μακεδόνικης ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1947,
σ. 413. (Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, 7. Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών)

Είς έτέραν έκθεσιν τού αύτού Προξένου ύπό χρονολογίαν «1787, Αυγούστου 29» άναφέ-
ρεται: ^έφθασε χϋ-ές ενας Τάρταρος με φιρμάνι τοΰ Μεγάλου Ανϋέντου, διατάσσοντος ν' άναχωρήοι/
αμέσως ό ρώσοος πρόξενος μετά τής οικογενείας του». Κωνστ. Μέρτζιου, ένθ' άν., σ. 439.

Είς άλλην έκθεσιν του ύπό χρονολ. : 1771, Μαρτίου 29, ό Πρόξενος άναφέρει τά έξης.

*πρό δύο ήμερών έφθασαν εδώ τρεις Τάρταροι εκ Κωνσταντινουπόλεως' ό πρώτος ένεχείρισεν είς
τόν Μουλλάν φιρμάνι, ώς καί είς τόν Μουσελίμην, διό τοϋ οποίου διατάσσεται ή εξορία καί
εγκάϋ·ειρξις είς τ ό φ ρ ού ρ ι ο ν τής Αίνου τεσσάρων έ κ τών κ υ ρ ι ω τ έ-
ρων αγάδων τής πόλεως (υπογραμμίζω έγο')) ο δεύτερος είχε φιρμάνι διό. τόν πασσάν
Μισίνογλου τής Λαρίσσης ίνα εκκινήστ) αμέσως διό τό Βιδήνιον ...» Κ. Μέρτζιου, ένθ' άν.,σ- 418.

'Ομοίως καί είς έ'γγραφον έκ τών χρόνων τής 'Επαναστάσεως.

Είς τό καράβι «ήτον καί ό μιοερ 'Ιάννης Α. Φαρμάκης, γαμπρός τοΰ Καλόγνωμου, ό όποιος
μας λέγει δτι ό Τάταρης δπου επήγε είς τήν Πόλη τής τρεις τοϋ μ ν α τ ι-
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Κι δ βασιλιάς πού τ' άκουσε πολύ τοΰ *βαρυφάνη ·

πέντε Τατάρονς έστειλε στην 'Αρετή νά πάνε.

«"Ωρα καλή σουν 'Αρετή!» —«Καλώς τά παλληκάρια!».

— Αρέτω, είπ' δ βασιλιάς, νά'ρθης νά πάμ άπάνω»

Παίρνει και πάει στον βασιλιά μαζί μέ τδ παιδί τηςι\

Εις τό γνωστότατον εις πλείστα μέρη τής ηπειρωτικής Ελλάδος ασμα τού
Άλή πασά τών 'Ιωαννίνων αναφέρεται επίσης ό Τάταρης ώς εξής·
Νά ήταν οι κάμποι θάλασσα καί τά βουνά ποτάμια,
νά πνίγουνταν δ Τάταρης πού φέρνει τά φιρμάνια-
καί τ δ φιρμάνι ν έγραφε, τδ πρώτο τδ χαμπέρι.
«Γιά σήκου, γέρ Άλή πασια, νά πάς στο Τιπελένι».

— «Μέ τί κουβέτ', μέ τί καρδιά, νά πά(γ)ω στο Τιπελένι,
δέ 'φίνα) 'γώ τά Γιάννινα, τδ κιαμέτ νά γένη2'».

Εις τό τραγούδι τών Κολοκοτρωναίων λέγεται δι' αυτούς·

Ό βασιλιάς σάν τ' άκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη'
ευθύς φερμάνι έβγαλε καί στο Μοριά τδ στέλνει-
τούς κλέφτες νά σκοτώσουνε, τους ΚολοκοτρωναίουςΆ\

Είς παραλλαγήν τού άσματος «τοΰ Γιάννη καί τής καλής του», ό Γιάννης
έπανελθών έφιππος είς τόν οικόν του καί ίδών τούς απεσταλμένους τοΰ βασιλέως
τούς χαιρετίζει:

Γειά σας, χαρά σας, μπέηδες, γειά σας, χαρά σας, Τοΰρκοι.

Αύτοί δ' απαντούν:

κ ο ν τής ανθρώπους (πρόκειται περί τριών αίχμαλιότων, ώς σημειώνει ό εκδ. έν σ. 158,
τοΰ κυριευθέντος πλοίου μΰστικου) καί τ ως εφερε γράμματα (ύπογραμίζω εγώ) πώς
ετοιμάζει ό Σουλτάνος δέκα καράβια προς διαφέντεψα τοϋ Κάστρου, ό όποιος Τάταρης, όντας τό πόστο
τής 'Ανατολής είναι σιμά με τή Χίο, μας εγέλασε με τή μπονάτσα και επέρασε είς τή Χίο . . .». (Χια-
κόν "ΑρχεΤον, εκδίδεται έπιμελεία *Ιωάννου Βλαχογιάννη, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1910, σ. 181.)

') Π. Παπαζαφειροπούλον, Περισυναγωγή γλωσσικής ϋλης καί έθίμων τοΰ έλληνικοϋ
λαοϋ, 'ιδία δέ τοΰ τής Πελοποννήσου. 'Εν Πάτραις 1887, σ. 114-15 άρ. 80 (στ. 11-19).

-') Γ. Χρ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων. Έν 'Αθήναις
1866, σ. 114 άρ. 37.

*) Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, έν 'Αθήναις 1889, τόμ. 2, σ. 119 άρ. 9·, στ. 7-9.
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Ήμέΐς πιοτό δέμ πίνονμι κϊ τον τραγούδ' ας λείπη,
ένα φιρμάνι οδχονμι, Σονλτάνικο φιρμάνι,
ή σκοτωμένο ή ζωντανό στην Πόλη νά σι πάμι
Παραθέτω τέλος καί τό τραγούδι τού Χαλήλ αγά είς τό όποιον φαίνεται έτι
χαρακτηριστικώτερον τό έργον τούτο τών Τατάρηδων, ώς ταχυδρόμων τοΰ Σουλτάνου

Τρέχοννε οι ρέχτεςτ' ονρανον κ' οι δεμοσές τής Πόλης,
έτσι έτρεχε κι δ Τάταρης πδρχετ' άπό τήν Πόλη-
δλο τις νύχτες περπατεΐ, τη νύχτα μέ σκοτάδι,
μάειτε πονλϊ τόν άκονσε, μάειτε άνθρωπος τόν είδε ·
5 ό Μουσταφάς τόν άκονσε τά τρία τοϋ μεσαννχτου.

Βγαίνει μπροστά τόν καρτερεί, στέκει και τόν ρωτάει :
«Σάν τί φερμάνια έφερες, πδρχεσ' άπό τήν Πόλη;

— Φερμάνια έφερα πολλά και μπουϊουρντιά μεγάλα,
φερμάνι τοϋ Χαλήλ άγά, φερμάνι μουσελίμη.

10 —Γιά πέστε του νά 'ρ&ή εδώ, νά τά διαβάσ' άτός του».
Μά τραγουδώντα έρχεται, κλαίοντας τό διαβάζει.

Τό τ" έχεις, βρέ Χαλήλ άγά, πού κλαις κι αναστε νάζεις ;

— «Παιδιά, δέν είμαστε γιά δώ, δέ μας χωράει δ τόπος,
ϋά μας χαλάση ό βασιλιάς, ί)ά πάρη τά κεφάλια»3'.

Τά παραδείγματα ταύτα έκ τών δημωδών ασμάτων, είς τά όποια διά σχετικής
ερεύνης δύνανται νά προστεθούν καί άλλα, νομίζω ότι εΐναι άρκούντως ενδεικτικά
υπέρ τής άπόψεώς μου ότι είς τό ύπό εξέτασιν ασμα τοΰ Τάταρη, σύροντος τους
εννέα άδελφούς σιδηροδεσμίους, μέ τήν μητέρα όδυρομένην καί ίκετεύουσαν αύτόν
νά φεισθή τουλάχιστον ενός έκ τών τέκνων της, έχομεν ουχί προσωποποίησιν τοΰ
Χάροντος, αλλά, ώς ήδη εΐπον, ιστορικόν γεγονός, καθ' ο ό Τάταρης, απεσταλμένος
τού βασιλέως (σουλτάνου), συνέλαβε κατά διαταγήν του καί άπήγαγε τά τέκνα4'
μητρός τίνος.

') Παν. Β. Παπαοπύρον, Λαογραφική συλλογή. Ήπειρωτ. Χρονικά, ετ· Δ' (1929) σ. 173
άρ. 5 (στ. 8-10). Πρβλ. καί τήν παρά Ν. Tommaseo, Catiti popolari toscani, corsi, illinci,
greci, vol, III, Venezia 1842, σ. 162 στ. 13-17.

®) Ρεχτες = τ'άκρινά κεραμίδια τής σκεπής τής οικίας άπ'δπου τρέχουν τά νερά τής
βροχής.

3) Γεωργίας Ταραονλη, Μωραΐτικα τραγούδια Κορώνης καί Μεθώνης. 'Αθήναι 1944
σ. 59 άρ. 83.

4) Ό άριθμός τών άπαχθέντων παιδιών είς δλας τάς παραλλαγάς είναι εννέα, πλήν τής

4



50

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Προς ιστορικόν γεγονός συνδέει έτι τό ασμα καί ή κάτωθι λαϊκή παράδοσις
έκ Πυλίας (Ζιζάνι)1' τής Πελοποννήσου:

« Τόν παλιά καιρό γνρίζανε οί Τούρκοι κ εμαζώνανε τα σερνικά. Κάθε χωριό ώρίζανε και
πόσα παιδιά θα πάρουνε. Είπανε για τοΰ Χρυσοβίται πώς θα πάρουνε εννιά παιδιά. Μια χήρα λοι-
πόν είχε εννιά παιδιά και τά εννιά σερνικά. Είπαν οί γερόντοι- Έκειά που θα κλαίνε εννιά μαννάδες,
ας κλαίϊ] μιά. "Οταν ήρθε λοιπόν ό Τάρταρης τον δείξανε τό σπίτι τής χήρας, να πάρη τα δικά της
τά παιδιά. 'Εκείνη τόν παρακάλεγε :

Άψσε με, άφέντη Τάρταρη, αφσε με ένα παιδί,
θέλεις το Γιάννη, δός μου, θέλεις τόν Κωσταντή,
που 'ναι γραμματισμένοι, ξέρουν γράμματα,
να γράφουν στην Πόλη, στ' άλλα τά παιδιά.

Αυτός δεν έστάθη τρόπος νά τής άφήση κανένα παιδί, κ εκείνη άπό τό σικλετι της εσκασε,
πέθανε, καί, πριν πεθάνη, καταράστηκε τό χωριό να μή προκόψη.

Τό λέει και τό τραγούδι

Χρυσοβίτοι παινεμένο και στον κόσμο ξακουσ/ιένο,
εδώ χωριό δε γίνεται κι αν γίνη θα χαλάση.

'Από τής γριάς τήν κατάρα, γιατί τήν προδώσανε οί γέροι.

"Ασπρε οταυραητε καί μπίρπιλε πετρίτη,
τ' είδες, τ' άκουσες στον κόσμο που γυρίζεις;

—Είδα θάλασσες, καράβια άρματωμένα'
σέρνει S Τάρταρης εννιά δέρφια δεμένα
σ εναν αλυσο ....

Τίθεται τό ερώτημα μήπως ή παράδοσις αΰτη διασώζει πράγματι τήν μνήμην
τοΰ ιστορικού γεγονότος, διά τό όποιον συνετέθη τό <|σμα ή μήπως είναι ύστερο-
γενής, διαπλασθεΐσα έκ τοΰ άσματος.

Τό μεμονωμένον τοΰτο στοιχεΐον, τό όποιον αναφέρεται σαφώς είς τό παιδο-
μάζα>μα, δέν επιτρέπει ασφαλή πως γνώμην, νομίζω όμα>ς ότι επί τοΰ προκειμένου
συνέβη τό δεύτερον. "Οπως καί α.ν εχη τό πράγμα, τό διαφέρον ενταύθα είναι ότι
τό ασμα συνδέεται μέ ίστορικήν παράδοσιν, έστω καί ύστερογενή, πράγμα τό όποιον
εμφαίνει ότι είς τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ εις τήν περιοχήν ταύτην υπάρχει τοΰτο όχι
ώς μοιρολόγιον διά τήν άρπαγήν τών εννιά παιδιών τής μητρός υπό τοΰ Χάροιι,
αλλ' ώς άσμα, μέ θρηνητικόν περιεχόμενον, ιστορικού γεγονότος. Πλην τούτου καί

ύπ° άρ. 13 έκ Σωζοπόλεως δπου αναφέρονται τρία. Ό αριθμός γενικώς οΰτος δέν εχει έν προ·
κειμένφ ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι δύναται νά έ'χη ληφθή ώς τυπικός αριθμός έξ άλλων ασμά-
των, ώς είναι έπί παραδείγματι τό πανελλήνιον άσμα τού νεκρού αδελφού, τό ασμα τών εννιά
άδελφώ νείς τό πηγάδι, καί μάλιστα εκ τοΰ άσματος τών εννέα αδελφών κληθέντων είς τόν
πόλεμον, ών ό μικρότερος ό Κωνστάντινος κ. ά.

') Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. 1378Α, σ. 111. (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).
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ό Άντ. Γιανναράκις εις τήν συλλογήν του, δημοσιευθεΐσαν τό 1876, περιέλαβε τό
ασμα τούτο (άρ. 5) ε'ις τήν κατηγορίαν τών ιστορικών ασμάτων. Έκ τούτων νομίζω
ότι δέον νά δεχθώμεν, ότι έχομεν ενταύθα ιστορικόν ασμα τού λαού έκ τών χρόνων
τής τουρκοκρατίας, ότε έχρησιμοποιούντο οι Τατάρηδες, ώς έκτακτοι άπεσταλμένοι,
δια τήν μεταφοράν φιρμανιών, δι' ους σκοπούς ανωτέρω εξεθέσαμεν.

'Ως ιστορικόν ασμα φαίνεται τούτο καί εις τήν παρατιθεμένην άνωτέρω
(σ. 43 - 44) Τραπεζουντιακήν παραλλαγήν. Εις αυτήν λέγεται ότι συνελήφθησαν εις
τόν πόλεμον αιχμάλωτοι οί εννιά άδελφοί, ή μήτηρ δέ παρακαλεί ενταύθα τόν
Μεγάλον Άφέντην (στ. 23) καί όχι τόν Τάταρην :

«Μέγ' αφέντη μου και πρώτε μου κουραοΰρε
χάρισε κ' ε μεν άπ' τους εννιά τόν έ'ναν.»

Εις τόν τύπον τής παραλλαγής ταύτης (άρ. 17) μέ ήνωμένον εις αυτήν τό
ασμα τού στρατιώτου καταφεύγοντος ύπό δένδρον πρός διανυκτέρευσιν, άνήκουν, ώς
ελέχθη άνωτέρω α. 42 σημ. 1, καί αί έκ Τήνου (άρ. 18) καί 'Αμοργού (άρ. 19)
παραλλαγαί. Ή Τραπεζουντιακή όμως φαίνεται ότι υπέστη έπίδρασίν τινα είς τήν
σύνθεσιν ιδία τοΰ στίχου 19 «πόλεμος γενη κ' ή μαύρη γή τρομάζει» άπό τό έκ
Καππαδοκίας μόνον γνωστόν άκριτικόν ασμα τών εννιά άδελφών είς τόν πόλεμον,
μεθ' ων ό μικρότερος ό Κωστάντσινος

') 'Σαν τσή μάννα, 'σαν ίση μάννα, 'σαν εκείνη τσή μάννα,
έπδχει τους εννιά υίονς και τές εννιά ννφάδες,
και πένονται 'ς τό σπίτσι της εννιά 'γγονω νανούδια,
καί κρέμουνται 'ς τους πάλους της εννιά 'γγονώ χηρχάδια.

5 « Μάννα μον, ψήσέ μας ψωμιά, μάννα μον παξιμάδια !

έμε καί τους οχτάδερφους 'ς τόν πόλεμο καλούν μας.»

«Με τους πόνους έζύμωσα, με τό δάκρυα τσοπώνω

με τό βαριό στενάγματα'ς τό φούρνο τ' άπερρίφτω.»

Τάχτάδερφια καλλίκεψαν, Κωοτάντσινος άπόμειν'.

10 *Κάλδεψε, γιέ μ', Κωοτάντσινε, τάχτάδελφια σου 'πάνε.»

«Μάννα, πολλά καλλίκεψα για λευθεριό επήγα,

αν καί καλδέψω καί τεριά, άλλο που δέ θωρείς με-

Μάννα μ , φέρ" με τσή νύφη σον, τσή μικρή Μαργαρίτα,

ας φιλήσουμε μια καί δυό, 'où τρία χωριάίτσα.»

15 Πέντε φιλά το μανρό τον καί δέκα τσή καλή του

Άς ποϋ να ειπή "να μ' ενχεσθε ! * εννιά, βοννιό διέβη.
*Ητον κ' ενα μικρό βοννί, ακέλισμα δεν τό ποϊκε.
Ξανθό κοράσ όρώτησε 'σά δάκρυα λουσμένο.
« Ά μή σε ειπώ τό κόρασο, έδα διαβάται δέβαν ; »



52

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Είναι πιθανόν τό καππαδοκικόν τούτο ασμα τών εννέα αδελφών είς τόν
πόλεμον νά υπήρξε τό πρότυπον συμφώνως προς τοΰ οποίου τήν κεντρικήν μόνον
ιδέαν συνετέθη τό υπό έξέτασιν ασμα τών άπαχθέντων υπό τού Τάταρη εννέα
αδελφών.

Ώς προς τό ζήτημα νύν τοΰ τόπου τής άρχικής συνθέσεως τού υπό έξέτασιν
άσματος τοΰ Τάταρη νομίζω ότι ούτος πρέπει νά εύρίσκετο εγγύς τής θαλάσσης
ή εις θέσιν πρός αυτήν άναπεπταμένην.

Εις τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος τούτου, ώς παρετήρησε καί ό Άποστολά-
κης εχομεν δύο τρόπους, μέ τους οποίους δηλώνεται ό τόπος, όπου εκτυλίσσεται τό
δράμα τής αρπαγής τών νέων καί ό θρήνος τής μητρός των. Ό πρώτος είναι ό άμεσος^
μέ τόν όποιον προσδιορίζεται άμέσως εις τήν αρχήν ό τόπος: «Κάτω στο Μοριά...*,
«Κάτω στην Άξιά, κει κάτω στ Άλιτζέρι» κ. ά., ό δέ δεύτερος ό πλάγιος, μέ τόν
όποιον άγγέλλεται διά τών πουλιών ότι εΐδον σέ « Θάλασσες πίκρες, καράβια βουρ-
κωμένο!» όπου σύρει ό Τάταρης αιχμαλώτους τούς εννέα αδελφούς. Ούτως άμεσον
προσδιορισμόν έχομεν εις τάς παραλλαγάς ύπ' άρ. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, πλάγιον
δέ εις τάς ύπ' άρ. 1, 3, 4,11, 12.

Τό δράμα τής άπαγωγής τών αιχμαλώτων καί τοΰ θρήνου τής μητρός εκτυ-

20 «'Οχτώ διαβάται διάβανε 'σαν ν' είχαν κι άλλον ένα.»

'Σα ' ξόπιοω εδράνηναν, πάλ' είχαν άλλον ήνα.

«Να μή σε ειπώ το κόρασο, που 'πάγω, πώς συφθάνω ; »

«'Άν γένη μανρός σον πουλί, κ' έού δρνιο χιλιδόνι,

'παινείς και συφθάνεις τους 'ς τοΰ Μαυρηγιάνν τ αλώνια».

25 «Μαυρήγιαννη, βγάλ' μας κρασί και κέρνα μας να πιοΰμε.

«Εγώ για τούς οχτάδερφονς πιθάρια δεν άνοίζω,

εγώ για τον Κωστάνταινο εννιά πιθάρι' άνοίζω. »

Άνοίζει τό 'να δεν εχει, άνοίζει τ' αλλο γιόμει,

ανθίζει και τό μεσιακό παλιοΰ 'φιδιοϋ φαρμάκι.

30 Κερνά καί πίν' Μαυρήγιαννης καί είς τούς άλλονς δίνει.

Μανρήγιαννης απέθανε κ' οί αλλ' ψυχομαχοΰνε,

και τοΰ Κοιατάντσινου ή καλή ό'ρομ ' 'ς τόν νπνον είδε.

« Μάννα μ', εψέ 'δα 'ς τ (ίρομά μ , μάννα μ , οήν άμαρταιά μου,

'Απέσω να 'σα οπίτοια μας, άπόξου'σήν αυλή μας,

35 απέσω 'σα κελλάρια μας χρυσό δεντρί γυρίοθην.

Ή ρίζα του ήτοσ9 εσύ καί κλώνια τα παιδιά σον,
τά φύλλα του τά 'γγόνια σον, τά θέλν νά σκορπισϋοΰνε. »

Άναστ. Σ. Άλεκτορίδου, "Ασματα καππαδοκικά. Δελτ. Ίστ. Έθνολ.
Έταιρ-, ετ. Α'. (1883) σ. 722-23 άρ. Ε'.
') Γιάννη 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, Μέρος Α', Οί συλλογές. 'Αθήναι 1929,
σ. 182-185.
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λίσσεται καί κατά τους δύο τούτους τρόπους δηλώσεως τού τόπου εις τήν θάλασσαν
ή παρά τήν θάλασσαν, εξαιρέσει τών θρακικών παραλλαγών, ήτοι τής υπ'άρ. 13 έκ
Σωζοπόλεως, είς ην δηλούται μεσόγειος τόπος: «Κάτω στο Μοριά, στ "Αγραφα τά
μέρη», τής έκ Καρωτής Διδυμοτείχου (άρ. 16) καί τών έκ τής περιοχής Μεσημβρίας
(άρ. 14, 15), ώς καί μιας κρητικής (άρ. 9) προερχομένης έκ Χώρας Σφακίων, εις ην
ό στίχος «Κάτω στην Άξιά, κάτω ατό 'Αλιτζέρι» έ'χει παραφθαρή εις «Κάτω στην
'Αξιό,^ κάτω στην'Αξιωμένη».

Έκ πρώτης εξετάσεως τών παραλλαγών τοΰ άσματος, αί έκ Πελοποννήσου,
άρ, 1, 2, 3, 4, φαίνονται πληρέστεροι τών άλλων και μάλιστα ή υπ'άρ. 1 έκ Κυπα-
ρισσίας τής Επιδαύρου Αιμηράς. Εις τήν έκ ΓΙυλίας (Ζιζάνι) (άρ. 4) υπάρχει, ώς
έλέχθη άνωτέρω, καί σχετική πρός τό άσμα παράδοσις. Είς αύτάς ό τόπος τοΰ δρά-
ματος τίθεται εις τήν θάλασσαν, δηλ. οί αιχμάλωτοι άδελφοί άπάγονται διά θαλάσ-
σης. Έκ τών λοιπών μη πελοποννησιακών παραλλαγών είς δύο, ήτοι εις τήν έκ Σω-
ζοπόλεως (άρ. 13, στ. 7) ορίζεται ώς τόπος ό Μοριάς «Κάτω στο Μοριά, στ "Αγραφα
τά μέρη», ώς καί εις τήν εκ Δυτικής Μακεδονίας (άρ. 12, στ. 3) «Μέσα στο Μοριά
και μέσα άπ τ' Άνάπλι». Εις τάς κρητικάς, όλας έκ δυτικής Κρήτης, δηλώνεται ώς
τόπος τοΰ δράματος ή Άξιά καί τό Άλιτζέρι (δηλ. ή Νάξος καί τό Άλγέριον), τό-
ποι μακράν ό είς τοΰ άλλου κείμενοι. Τό 'ίδιον παρατηρείται καί είς τήν τραπεζουν-
τιακήν, εις ην παρατίθενται ή Φραγκιά καί τό μέγαν Σαλονίκην (άρ. 17, στ. 18).
επίσης τόποι ευρισκόμενοι μακράν ό εις έκ τού άλλου. Αί εκ Κρήτης παραλλαγαί
έχουν έτι τό μειονέκτημα τής άναδιπλώσεως τού άριθμοΰ τών αίχμαλωτισθέντων
άδελφών (βλ. άνωτέρω, σελ. 43 Γ στ. 2 - 3), οΐτινες συμποσούνται ούτως εις δε-
καοκτώ.

Τά μειονεκτήματα ταύτα τών μή πελοποννησιακών παραλλαγών έν σχέσει
πρός τάς έκ Πελοποννήσου μέ πείθουν πρός τοις άλλοις, περί τών οποίων ειπον
ήδη καί άνωτέρω, ότι τό ιστορικόν τούτο άσμα πιθανώτατα συνετέθη άρχικώς εις
τήν Πελοπόννησον.

20.12.1935

1) Ένταΰθα τό όνομα Άξια εχει μεταβληθή είς τόν τύπον Άξιό, διότι συνεδέθη προ-
φανώς πρός τήν κώμην Άξόν, κειμένην είς τήν έπαρχίαν Μυλοποτάμου τοΰ νομού Ρεθύμνης.
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ΥΠΟ

Δ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έξ όλων τών πνευματικών δημιουργημάτων τοΰ λαού τά τραγούδια είναι τό
κατ'εξοχήν αντιπροσωπευτικών είδος, τό άντικατοπτρίζον τόν χαρακτήρα, τούς πό-
θους καί τάς ελπίδας ενός έθνους. Έκ τούτου είς εποχάς εθνικής κρίσεως άνεγνωρί-
σθη ή ιδιάζουσα σημασία των διά τήν τόνωσιν τής εθνικής συνειδήσεαις.

Εις τούς λαούς τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, τούς διατελέσαντος επί μακρόν
υπό τάς αυτάς συνθήκας πολιτικής καί κοινωνικής ζωής, τό ενδιαφέρον διά τήν συ-
στηματικήν γνώσιν καί μελέτην τών δημοτικών τραγουδιών έκδηλούται κυρίως περί
τάς αρχάς τοΰ 19ου αιώνος, εποχήν κινήσεων υπέρ εθνικής συγκροτήσεως καί ανεξ-
αρτησία:. Είδικώτερον τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια καί πρό τής εποχής ταύ-
της είχον ελκύσει τήν προσοχήν τών λογίων καί περιηγητών, οΐτινες έπεσκέπτοντο
κατά καιρούς τούς ελληνικούς τόπους. Τοΰτο οφείλεται προπαντός εις τό ενδιαφέ-
ρον διά τήν Ελλάδα καί τό ένδοξον παρελθόν της, τό όποιον, άναζωογονηθέν κατά
τούς χρόνους τής 'Αναγεννήσεως έν Ευρώπη, δέν έπαυσε νά εκδηλώνεται καί κατά
τούς χρόνους τής υπό τόν τουρκικόν ζυγόν δουλείας. Είς τούς μεμυημένους εις τά
διδάγματα καί τάς αρχάς τοΰ ελληνικού πολιτισμού εγεννάτο πάντοτε ζωηρά ή επι-
θυμία νά γνωρίσουν τάς τύχας καί τήν πολιτιστικήν κατάστασιν τών κατοικούντων
τόν τόπον μέ τό ένδοξον παρελθόν. Πολλοί εκ τούτων, έπισκεπτόμενοι τήν Ελλάδα
κατά τούς χρόνους εκείνους, δέν περιωρίζοντο μόνον εις τό νά βλέπουν καί νά θαυ-
μάζουν τά παλαιά μνημεία τής τέχνι^ς ή τά ερείπια τούτων, άλλα έπρόσεχον καί
έσημείωνον ώρισμένας έκδηλώσεις τής συγχρόνου ζωής, είς τάς οποίας πολλάκις
άνεκάλυπτον σημαντικός ομοιότητας προς άναλόγους εκδηλώσεις τών παλαιών
Ελλήνων.

Είς πολλά νεοελληνικά ήθη καί έθιμα καί παραδόσεις διέβλεπον οί φίλοι προ-
πάντων τής Ελλάδος τήν συνέχειαν τής άρχαίας ελληνικής ζανής. Εις τούς νεωτέρους
Έλληνας τραγουδιστός άνεγνώριζον τούς ομηρικούς ραψωδούς, πολλά δέ έκ τών
νεωτέρων φσμάτων εύρισ^ον εφάμιλλα τών αρχαίων. Χαρακτηριστική είναι εν προ-
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κειμένφ ή γνώμη τοΰ Γάλλου de La Guilletière, διατυπωθεϊα εις τόν πρόλογον
τοΰ έν ε'τει 1676 έκδοθέντος βιβλίου του «Lacédétnone ancienne et nouvelle»
Τά νεώτερα τραγούδια ευρίσκει ούτος άξια συγκρίσεως πρός τά έ'ξοχα ποιήματα τής
αρχαιότητος: «Lestragoudis ou chansonnettes du grec vulgaire, qui retentis-
sent aujourd'hui dans les bourgades du Parnasse et dans les grottes de l'Hé-
licon, ne seront peut-être pas indignes d'êtres comparées avec les poèmes
excellents de l'antiquité. Examinera qui voudra la différence de leurs carac-
tères sur les exemples qu'on en donnera»2'. Ούτε ό de La Guilletière όμως
ούτε άλλος τις εκ τών συγγραφέων καί περιηγητών, οΐτινες εΐχον κατανοήσει τήν ση-
μασίαν τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, έδημοσίευσαν συλλογήν, αν καί έξ
όσων γράφουν φαίνεται, ότι πολλά εΐχον άκούσει καί πολλά ίσως θά εΐχον κατα-
γράψει8'. Συλλογή έπίσης, περί τής οποίας έχομεν μαρτυρίαν, ότι έγένετο παρά τίνος
Ίησουίτου ιερέως, τοΰ Xaverius a Monte Acuto (Père Xavier de Montaigu),
έμεινεν ανέκδοτος. Περί ταύτης ομιλεί ό επίσκοπος Pierre - Daniel Huet (1630-
1721) εις μικράν έργασίαν του, άνέκδοτον έπίσης, κατεχομένην ύπό Ε. Legrand4'.
Ό 'Ιησουίτης συλλογεύς διέκρινε τά τραγούδια τών νεωτέρων 'Ελλήνων εις κλέφτικα
(latronum adversus Turcas pugnantium), μοιρολόγια, έρωτικά, είχε δέ άφθονα
έκ τούτων συγκεντρώσει, κατά τήν μαρτυρίαν τού Huet.

Ή έρευνα τών λαϊκών μνημείων τοΰ λόγου, ώς καί τών ηθών καί εθίμων, γί-
νεται έντονωτέρα κατά τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τοΰ 19ου αιώνος μέ τήν
έπικράτησιν τών ρωμαντικών τάσεων εις τήν διανόησιν καί τήν τέχνην.Έν έκ τών
χαρακτηριστικών τού ρωμανησμοΰ είναι, ώς γνωστόν, ή τάσις πρός άνάλυσιν καί
γνώσιν τής λαϊκής ψυχής εις εκάστην εθνότητα.5' 'Αποτελεσματικόν μέσον διά τήν

') Ό πλήρης τίτλος: Lacédémone ancienne et nouvelle, où l'on voit les mœurs
et les coutumes des Grecs modernes, des Mahométans et des Juifs du pays et quelques
particularités du séjour que le Sultan Mahomet IV a fait dans la Thessalie. Avec le
plan de la ville de Lacédémone par le Sieur de L a Guilletière. A Paris, chez
Claude Barbin, MDCLXXVI.

2) Πρβλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne τ. l°s σ. I. É. Le-
grand, Recueil de chansons populaires grecques, Paris 1873, a. VII.

Τά ύπό τοΰ É. Legrand, ένθ' άν. σ. 2-71, δημοσιευθέντα ποιήματα, τά προερχόμενα έκ
χειρογράφων περισυλλεγέντων τόν 1601> αιώνα ύπό τοΰ Augier Busbecq, πρεσβευτοΰ τοΰ αύ-
τοκράτορος τής Αυστρίας παρά τή 'Υψηλή Πύλη, δέν δύνανται νά καταλεχθώσι μεταξύ τών
γνησίων δημοτικών τραγουδιών, ώς έργα λ,ογίων ή ήμιλογίων λαϊκών στιχουργών.

') Δείγματα στίχων έκ τής συλλογής ταύτης βλ. É. Legrand, ένθ' άν. σ VIII.

5) Βλ. Γ. Α. Μέγα,'Ή. σπουδή τής λαογραφίας. Σκοπός και έργον αύτής. Περιοδ- Πλά-

των, ετος Γ', τεύχος Α' (1951) σ. 9 κέ.
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έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου εθεωρείτο, συν τοις άλλοις, καί ή έξέτασις τών λαϊκών
μνημείων λόγου, προς τά όποια ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι μετά προ-
σοχής στρέφονται. Ούτως είς τά βιβλία τών συγγραφέων καί περιηγητών τής επο-
χής ταύτης άνευρίσκομεν συχνότερον δημοσιευμένα τραγούδια ή αποσπασματικούς
στίχους.

Ή δημιουργηθεια αύτη τάσις, συνδυασμένη καί μέ τό θερμόν τών φιλελλή-
νων αίσθημα υπέρ τής αγωνιζομένης δια τήν έλευθερίαν Ελλάδος, υπήρξε ση-
μαντικός παράγων δια τήν προπαρασκευήν τής πρώτης εκδόσεως ελληνικών δημο-
τικών τραγουδιών υπό τοΰ C. Fauriel, ήτις αποτελεί σταιθμόν εις τήν ιστορίαν
τής νεοελληνικής δημοτικής ποιήσεως.

Μέ βάσιν τήν πρώτην ταύτην έκδοσιν, ήτις συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν
γνώσιν τών δημοτικών μας τραγουδιών, τήν ευρυτάτην διάδοσιν και εκτίμησιν τής
αξίας των, διαρθρώνεται ή παρούσα βιβλιογραφία. Τό πρώτον μέρος αναφέρε-
ται εις τά προ τής εκδόσεως Fauriel δημοσιευθέντα άσματα, καί δη άπό τοΰ 1771
μέχρι τοΰ 1824. Εις τό δεύτερον μέρος περιλαμβάνονται τά δημοσιευθέντα άπό
τοΰ 1824 μέχρι τοΰ 1850, ότε εμφανίζεται ή πρώτη έν Ελλάδι συστηματική έκδο-
σις τραγουδιών, γενομένη υπό "Ελληνος εκδότου, τοΰ Κερκυραίου 'Αντωνίου Μα-
νούσου. 'Ας σημειωθή, ότι έκτοτε αρχίζει καί νέα περίοδος είς τήν δημοσίευσιν
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών άπό άπόψεως γνησιότητος τών κειμένων. Γε-
νομένης ήδη συνειδητής τής εθνικής σημασίας τών τραγουδιών, παρατηρείται
μεγαλυτέρα ορμή προς συλλογήν και συμπλήρωσιν τούτων. Ή ορμή αύτη, ωφέλιμος
είς τήν διάσωσιν τών τραγουδιών, έγένετο καί αφορμή νοθείας. Διάφοροι λόγιοι
καί διδάσκαλοι, ώς ό Σπ. Ζαμπέλιος, ό Π. Λάμπρος, ό Μ. Λελέκος, ό Φαλέζ (ψευδώ-
νυμον τοΰ Θεοδ. Γενναίου Κολοκοτρώνη) καί άλλοι, δέν διστάζουν νά συμπληρώνουν
ενίοτε κενά τών εις αύτούς περιερχομένων ασμάτων καί νά παρεμβάλλουν στίχους
ιδίας εμπνεύσεως καί κατασκευής εις δημώδες ύφος, μέ τήν πεποίθησιν ότι ούτως
υπηρετούν καλύτερον τό έθνος των. Μέ τόν τρόπον τούτον καταρτίζονται συλλογαί
καί δημοσιεύονται τραγούδια είς περιοδικά, αυξηθέντα σημαντικώς είς άριθμόν, κυ-
ρίως άπό τοΰ 1850 καί εντεύθεν.

Είς τήν παροΰσαν έρευναν δέν ήδυνήθημεν δυστυχώς νά περιλάβωμεν τήν
βιβλιογραφίαν τών πρό τού 1770 δημοσιευμένων ασμάτων, πολύτιμον εις τήν επι-
στημονικήν μελέτην τής δημοτικής μας ποιήσεως.'Αφήνοντες δι' ευθετώτερον χρό-
νον τήν βιβλιογραφίαν τών χρόνων εκείνων, περιοριζόμεθα ενταύθα εις τό νά
σημειώσωμεν, ότι κείμενα δημοτικών τραγουδιών ή μεμονωμένων στίχων, γνω-
στά ήδη έξ εντύπων ή χειρογράφων άπό τοΰ 15ου αιώνος καί εντεύθεν, έχουν
ενίοτε τήν μορφήν, υπό τήν οποίαν φέρονται καί σήμερον εις τό στόμα τοΰ λαού. Ή
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συστηματική έξέτασις τούτων θέλει διαφωτίσει προβλήματα σχετικά μέ τήν γένεσιν,
εξέλιξιν καί διάδοσίν των εις τόν λαόν. 'Ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας είναι ή έρευνα
τών έν χειρογράφοις περιεχομένων ςισμάτων, ανεκδότων εισέτι κατά μέγα μέρος1'.

Βιβλιογραφίαι τών έκδεδομένων ασμάτων, σχετικαί μέ τήν ενταύθα έξεταζο-
μένην περίοδον, έχουν δημοσιευθή καί άλλαι κατά τό πρόσφατον καί άπώτερον
παρελθόν2'. Ό αείμνηστος Ν. Γ. Πολίτης πρώτος έδημοσίευσε σύντομον βιβλιο-
γραφίαν τών κυριωτέρων συλλογών εις τό περιοδικόν Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, πε-
ριοδικώς εκδιδόμενα υπό τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασαοϋ, επιστασία πεντα-
μελούς επιτροπής, τόμ. Α','Ιούνιος 1870, φυλλL Β' σ. 65-69.31 Σύντομοι επίσης βι-
βλιογραφικοί ειδήσεις περιλαμβάνονται εις τάς κάτωθι συλλογάς καί μελέτας: Σνλ-

') 'Ολίγα μόνον έχουν έκδοθή. Σημειώνομεν ένταΰθα τά άξιολογώτερα έκ τούτων: 1) Τό
άκριτικόν ασμα τού Άρμούρη, δημοσιευθέν δια πρώτην φοράν έκ χειρογράφου τής Μόσχας
τοΰ ΙΕ' αιώνος υπό Γαβριήλ Λεστοννη τό 1877 και άργότερον ύπό Στίλπωνος Κνριακίδον (Ό
Διγενής 'Ακρίτας, άκριτικά έπη-άκριτικά τραγούδια-άκριτική ζωή, σ. 45). 2) Δύο ασματα καί

21 δίστιχα έκ κωδίκων XVI-IX αι., τών μονών τών Μετεώρων καί τής έν Ζακύνθω Φωσκο-
λιανής βιβλιοθήκης, έκδοθέντα ύπό Ν. Βέη έν τφ περιοδικφ «Παναθήναια» 1Θ' σ. 211-216
καί 292-293. 3)Δεκατρία δημώδη ασματα μετά μουσικών σημείων έξ άγιορειτικοΰ κώδικος τοΰ
XVII αι., έκδοθέντα ύπό Σπ. Λάμπρου έν τφ περιοδ. «Νέος Έλληνομνήμων». 11 σ. 423-432.
Τών ασμάτων τούτων κριτικήν έ'κδοσιν παρασκευάζει ό 'Ελβετός φιλόλογος Β. Bouvier.
4) Τέσσαρα ασματα είς τάς σελίδας 62-68 καί 287-290 τοΰ περιοδικού Studi bizantini e neo-
ellenici. A cura del prof. Silvio Giuseppe Mercati. Volume terzo. «A.R.E. » Anonima Edi-
toriale. Roma 1931. 5) Τρία δημώδη ασματα μετά γαλλικής μεταφράσεως καί σχολίων τοΰ
Άδ. Κοραή έκ κώδικος τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίανν (Fonds français Ν. Α.
2θο8ο), έκδοθέντα ύπό Π. Ένεπεκίδου έν Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire
orientales et slaves XII(i9S2). Mélanges Henri Grégoire. IV Bruxelles 1953, σ. 137-145.

Ειδήσεις περί τής υπάρξεως πολλών άλλων εύρίσκομεν είς τούς παρά τοΰ αειμνήστου
Σπ. Λάμπρου δημοσιευθέντας καταλόγους κωδίκων έν τφ περιοδικφ «Νέος Έλληνομνήμων»,
τ. 1 (1904) σ. 367. 488 κέ. τ. 5 (1908) σ·316. τ. 6 (1909) σ. 481-82 τ 8 (1911) σ. 82.

'' Σχετικός ειδήσεις περί τών ελληνικών κυρίως συλλογών καί έκδόσεων ασμάτων εύρί-
σκομεν καί είς τάς γενικάς βιβλιογραφίας. Βλ. ιδία τήν πολύτιμον εις δύο τόμους έργασίαν
Δημ. Σ. Γκίνη και Βαλέριου Γ. Μέξα, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Αναγραφή τών κατά
τήν χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί έκδοθέντων βιβλίων καί έντύπων έν γένει
μετά πίνακος τών εφημερίδων καί περιοδικών τής περιόδου ταύτης. Τόμος Α' 1800-1839·
Έν 'Αθήναις 1939. Τόμος Β', 1840-1855. Έν 'Αθήναις 1941. (Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας
Αθηνών τόμ. 11ος). Είς τόν πρόλογον τοΰ Α' τόμου πλήρης βιβλιογραφία τών βιβλιογραφιών.
'Υπό έ'κδοσιν ό Γ' τόμος τής βιβλιογραφίας ταύτης.

') Σχετική βιβλιογραφία περιέχεται καί εις τά έν τφ Λαογραφικφ Άρχείφ κατατεθει-
μένα κατάλοιπα τοΰ Ν· Γ. Πολίτου, ατινα καί έχρησιμοποίησα είς τήν άνά χείρας έργασίαν·
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λογή δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου υπό Π. Άραβαντινον, εκδιδομένη ύπό τών
υιών αΰτου, εν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Πέτρου Περρή, 1880 σ. ια'-ιγ'.
Στίλπωνος Κυριακίδου, 'Ελληνική λαογραφία Α', έν 'Αθήναις 1922 α. 94-96.
— Gust αν Soy ter, Das Volkstiimliche Distichon bei den Neugriechen. Ein
Beitrag zur Kenntnis der neugriechischen Volksdichtung. Λ α ο γ ο α φ ί α 8 (1925)
σ. 379-383 (βιβλιογραφία διστίχων). — ^. Steinmetz, Untersuchungen zu den
Klephtenliedern. Λαογραφία 10 (1932) σ. 308-321 (μέ βραχείας σημειώσεις
δι' εκάστην συλλογήν τραγουδιών). — Ά π ο α τό λ ο υ Μελαχρινού, Αημοτικά
τραγούδια. Εισαγωγή. 'Ανέκδοτα, κλέφτικα, ιστορικά, ακριτικά, παραλογές, τής αγά-
πης, σημειώματα. 'Αθήνα 1946, σ. ιδ'-κ'.— Φ. Μπον μπον λίδ ο ν, Συμβολή είς
τήν βιβλιογραφίαν τών δημοτικών ασμάτων. Ελληνική Δημιουργία, 1η Μαρτίου
1950, σ. 369-374. ('Αναγραφή τίτλων τών κυριωτέρων συλλογών: Fauriel, Tom-
maseo, Μανούσου...) καί 15 'Ιουλίου 1950, σ. 139-143 (συμπληρωματικός βι-
βλιογραφικός πίναξ).

Πάσαι όμως αί άνωτέρω δημοσιεύσεις έχουν περιορισθή εις τήν άναγραφήν
τών κυριωτέρων εκδόσεων ή τών άναφερομένων εις ώρισμένον είδος τραγουδιών.
Μέ τήν παρούσαν έρευναν έπροσπαθήσαμεν νά δώσωμεν συστηματικήν καί όσον
τό δυνατόν πληρεστέραν βιβλιογραφίαν άπό τοΰ 1771 μέχρι τού 1850, μέ τήν ίδέαν
ότι ούτω βοηθοΰμεν είς τήν μελέτην τών δημοτικών τραγουδιών. 'Αντιθέτως πρός
τάς προηγουμένας βιβλιογραφίας, δέν περιοριζόμεθα απλώς εις τήν άναγραφήν τών
συλλογών δημ. τραγουδιών ή τών βιβλίων, εις τά όποια περιλαμβάνονται δημοτι-
κοί στίχοι, άλλ' έπεκτεινόμεθα καί εις παρατηρήσεις περί τοΰ είδους τών ασμάτων,
τής γνησιότητος καί προελεύσεώς των, όπου τούτο μας είναι δυνατόν, παρέχοντες
ενίοτε καί σχετικά παραδείγματα. Διά τήν μεγαλυτέραν πληρότητα τής έρεύνης άνε-
τρέξαμεν είς πολλά βιβλία τών χρόνων έκείνων, ιστορικά, φιλολογικά, άρχαιολογικά.
Θα ήιο έν τούτοις άφελές νά πιστεύσωμεν καί νά βεβαιώσωμεν, ότι ουδέν δημο-
σίευμα περιέχον δημοτικούς στίχους διέφυγε τήν προσοχήν μας. Πιστεύομεν μόνον,
ότι ε'ις τήν έρευνάν μας ταύτην έχομεν περιλάβει τά περισσότερα καί κυριώτερα, τά
δέ τυχόν παραλειφθέντα είναι έλάχιστα καί δευτερευούσης σημασίας.

Α'. ΑΙ προ τής συλλογής Fauriel δημοσιεύσεις δημοτικών τραγουδιών.

1771 Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et moder-

nes, avec un parallèle de leurs mœurs par M. Guys, négociant de l'Acadé-
mie de Marseilles, t. 1er, Paris, chez la veuve Duchesne. Librairie, rue S.
Jacques, au Temple du Goût, /γγι. Avec approbation et privilège du Roi.
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(σχ. 80ν σ. XVI + 420)1'. Είς τό βιβλίον τούτο μεταξύ τών άλλων εντυπώσεων τοϋ
συγγραφέως έκ τής νεωτέρας Ελλάδος, ιήν οποίαν συγκρίνει πάντοτε μέ τήν άρ-
χαίαν, δημοσιεύονται καί διάφορα δίστιχα καθαρώς δημοτικά ή έργα ήμιλογίων
λαϊκών στιχουργών τής εποχής. Ούτως εις τήν σελίδα 1352' ευρίσκομεν έξ έρωτικά
δίστιχα μέ τόν τίτλον Άκρόστιχον είς τραγούδι· τά άρχικά γράμματα τών στίχων
δίδουν τό όνομα Φραντζεσκέσα :

Φως τον ηλίου έκλαμπρον, λάμψις ώραιοτάτη,

ρίξε καί είς τον λόγου μου απ τήν 3' καάαρωτάτη^ ...

'Ακολουθεί μετάφρασις εις γαλλικήν γλώσσαν.

Εις τάς σελίδας 205-208, ένθα γίνεται ένδιαφέρουσα περιγραφή τού εθίμου
τοϋ κλήδονα, καταχωρίζονται καί σχετικά δίστιχα, γνωστά ακόμη καί σήμερον, ώς
τά εξής:

"Ανοιξε τόν κλ^ήδονα νά βγή ό χαριτα)μένος,
όπον τά κάστρα πολεμά καί βγαίνει κερδεμένος.

καί άλλο, γνωστόν έκ τής Έρωφίλης (άρχή 3ης πράξεως) :

Τα γέλια μέ τά κλάηματα, μέ τήν χαράν ή πρίκα,
μιαν ώραν εσπαρ&ήκασι κι δμάδι έγεννη&ήκα.

Ό συγγραφεύς σημειώνει, ότι οί νέοι καί αϊ νέαι γνωρίζουν πολλά δίστιχα
τοΰ είδους τούτου καί ότι υπάρχουν ακόμη καί «τραγφδίαι» ει,ς λαϊκήν γλώσσαν, εις
τάς οποίας διακρίνει κανείς τήν διαφοράν τών νέων μουσών άπό τάς άρχαίας. Δέν
παραλείπει επίσης νά δώση καί άλλας πληροφορίας σχετικός μέ τά ποιητικά μέτρα
καί τά μουσικά όργανα, έχων πάντοτε ώς βάσιν κρίσεως τά άρχαΐα ελληνικά, είς τά
όποια αφιερώνει τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ έργου του.

Όμοιαι συγκρίσεις καί παρατηρήσεις δημοσιεύονται εις τόν δεύτερον τόμον>

') Β' εκδοσις βελτιωμένη καί έπηυξημένη τό 1776 καί γ' τό 1783.

2) Σελ. 134 τής β' έκδ Σελ. 129 τής γ' έκδ.

3) Κακή γραφή' πιθανώς άντί ακτίνα. Πρέπει νά σημειωθή, ότι τά ελληνικά κείμενα
έχουν πολλούς παρατονισμούς καί ορθογραφικά σφάλματα, οφειλόμενα προφανώς εις τυπογρα-
φικός δυσκολίας καί πλημμελή γνώσιν τής ελληνικής γλώσσης. Είς τά παρατιθέμενα ένταϋθαι
ώς και κατωτέρω είς τήν παροΰσαν μελέιην, κείμενα τραγουδιών δέν διατηροΰμεν τήν γραφήν
των, ποικίλλουσαν είς τούς διαφόρους συγγραφείς, άλλ' άκολουθούμεν τούς ορθογραφικούς
κανόνας, τούς έφαρμοζομένους σήμερον είς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν.

4) Όλόκληρον τό άκρόστιχον περιέλαβε τελευταίως ό Λ. I. Βρανούσης είς τόν τόμον
«Οί Πρόδρομοι» Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού» άρ. 11, 'Αθήναι 1955, σ. 66,
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έκδοθέντα τό 1773. 'Αναφερόμενος ό συγγραφεύς εις τήν γνώμην τού La Guil-
letière περί όμοιότητος νέων και παλαιών τραγουδιών1', παρατηρεί, ότι οί σύγχρο-
νοι Έλληνες ποιηταί γνωρίζουν νά ψάλλουν τό ρόδον και τήν άνοιξιν ώς ό 'Ανα-
κρέων καί ότι εις τά ςίσματά των ευρίσκει κανείς ποιητικούς σπινθήρας ό'χι έσβε-
σμένους Πρός διαπίστωσιν τούτων δίδει ώς παραδείγματα στίχους λογίων στιχουρ-
γών είς σελ. 34 καί 39.

1781 Δημοτικοί στίχοι περιέχονται καί εις τό έν έτει 1781 εις στίχους συνταχθέν

βιβλίον τού Καισαρίου Δαπόντε (1714-1784) «Γεωγραφική 'Ιστορία», τοΰ
οποίου αποσπάσματα έδημοσίευσεν ό Κ. Σάθας (Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 3, Βενετία
1872, σ. μη'-ν') καί ό Ε. Legrand (Bibliothèque grecque vulgaire 3, Paris
1888, σ. 259-279). Τοιούτους στίχους ευρίσκομεν εις τά ύπό Λ, I. Βρανούση 2'
δημοσιευθέντα αποσπάσματα τού βιβλίου τοΰ Δαπόντε, ώς:

"Ασπρο τριαντάφυλλο βαστώ και θέλω να το βάψω,
κι αν το πετύχω ατή βαφή, πολλές καρδιές ϋά κάψω...

Επιμελής έρευνα τοΰ βιβλίου τοΰ Δαπόντε θά φέρη εις φώς καί άλλους
ομοίους στίχους.

1800 Voyage de Dimo et Nicolo S t e p han ο p ο li en Grèce pendant les

années V et VI (1797 et iJq8 v.St.J. D'après deux missions dont l'une du
gouvernement français et l'autre du général en chej Bonaparte. Rédigé par
un des professeurs du Prytanée, avec figures, plans et vues levés sur les
lieux, t. second. A Paris de l'imprimerie Guilleminet. An VIIP' [1800]
(σχ. 8ov XVI + 319 + 1 λευκή).

Εις τήν σελίδα 34 άναγράφεται στίχος λαϊκού μοιρολογίου:
Κλάψετε φίλοι καϊ δικοί τον Αποχωρισμό μου.

Εις τήν σελ. 73 γίνεται λόγος περί απεσταλμένων, οΐτινες έκ διαφόρων μερών
έλθόντες εις Γύθειον (Μαραθονήσι), ίνα συναντήσουν τόν Dimo Stephanopoli,
διεξετραγφδουν εις αύτόν τά δεινά τών ΰποδούλων. Ό φιλοξενών τόν Stephano-
poli μπέης τοΰ Γυθείου ένόμισεν, ότι θά προσέδιδεν ίδιαίτερον ενδιαφέρον εις τήν
άφήγησιν τών απεσταλμένων, εάν τήν συνώδευε μέ θρηνώδεις στίχους δημοτικού
άσματος. Τρεις γυναίκες τραγουδούν εναλλάξ καί έ'νας Μανιάτης συνοδεύει τό άσμα

') Βλ. άνωτέρω σ. 55.

2) Οί Πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη «'Αετός» άρ. 11 "Αθήναι 1955, σ. 24 κέ.

3) Τό έτος ορίζεται κατά τό ήμερολόγιον το κα€ ιερωθέν ύπό τής πρώτης Γαλλικής Δη-
μοκρατίας τοΰ 1792.
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μέ μουσικόν τι ό'ργανον, είδος κιθάρας (espèce de guitare). Έν συνεχεία παρατί-
θενται οί στίχοι δημώδους θρήνου έν διαλόγφ είς όκτασυλλάβους —επτασυλλάβους
στίχους, αντί δεκαπεντασυλλάβων:

«Ό Ξένος μέ τήν Ρούμελην »
"Ο ξένος τής Ρούμελης:

"Ολος δ κόσμος χαίρεται, ολοι βαρούν παιγνίδια,
ή 'Ρούμελη καί τά νησιά στέκοννε πικραμένα■
— Ρούμελη, γιά δέν χαίρεσαι γιά δέ βαρείς παιχνίδια ;1'
Ή Ρούμελη τοΰ ξένου :

Είς τήν σκλαβιάν πού μέ Οιαρεΐς στα σίδιρα τοϋ Τούρκου
μπρέ νά μοΰ πής νά χαρε&ώ πώς τδ βαστά ή καρδιά σου;..2'
Μετά τους στίχους τούτους, γνησίους δημοτικούς, άκολουθούν άλλοι (αποτε-
λούντες 174 έν συνόλφ) εις πλαστόν δημώδες ύφος, άναφερόμενοι εις τήν ίστορίαν
τής Ελλάδος, τήν παλαιάν αΐγλην, τήν έλευθερίαν, τους νόμους, τήν σύγχρονον
άξιοίΐρήνητον κατάστασιν, τάς ανωφελείς έπεμβάσεις τής Ρωσίας κλπ. ΆκολουτθεΙ
μετάφρασις τοΰ άσματος εΐς γαλλικήν γλώσσαν.

Εις τήν σελ. 90 δημοσιεύονται δύο ερωτικά δίστιχα μετά μεταφράσεως είς
τήν γαλλικήν, ώς καί έ'τερον δίστιχον μετά γαλλικής μεταφράσεως έπίσης, εις τήν
σελ. 91:

Στήν Μπαμπαριάν καί Τούνεζι, Τρίπολη κι Άλιζέρι
'Εκεί βρίσκεται τ άδέλφι μου χειμών καϊ καλοκαίρι.

'Αποσπασματικοί στίχοι ή ολόκληρα δημώδη άσματα περιλαμβάνονται συμ- 1805
πτωματικώς εις βιβλία ιστοριογράφων καί περιηγητών τών άρχών τοΰ παρελ-
θόντος αιώνος. Ούτως εις τό βιβλίον: Voyage en Morée, à Constantinople, en
Albanie et dans plusieurs autres parties de Γ empire Othoman, pendant les
années 1798, 1799, 1800 et 1801, par F. C. H. L. Pouqueville. A Paris
1805, t. Ier (80V VII+ 536), είς τήν σ. 280-1, δημοσιεύεται μανιάτικο μοιρολόγι έν
μεταφράσει είς τήν γαλλικήν γλώσσαν. Έν σελ. 282-286 περιλαμβάνονται 22 έρω-
τικά δίστιχα μετά μεταφράσεως εΐς τήν γαλλικήν, καί έν σελ. 287 άλλα 6 δίστιχα,

1 OÎ στίχοι ούτοι είναι συνήθεις είς ασμα άναφερόμενον είς τήν αλωσιν τοϋ Ναυπλίου
ύπό τών Τούρκων τό 1715. Βλ. Δημ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ν λ ου, 'Ιστορικά δημοτικά τραγούδια τής
Πελοποννήσου. Πελοποννησιακά, τ. l°s, Αθήναι 1955, σ. 176 κε.

' Πρβλ. Ê. Legrand, Collection de monuments pour servir à l'étude de la langue
néo - hellénique. N°8, Paris 1870. Τού ιδίου, Recueil de chansons populaires grecques,
Paris 1873, a. 108 άρ. 62.
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cotsakias, (δηλ. κοτσάκια), ώς τα ονομάζει με τόν γνωστόν καί σήμερον εις τινας
ελληνικούς τόπους όρον, μεταφρασμένα επίσης εις τήν γαλλικήν γλώσσαν. Έν σελ
320 δημοσιεύεται έτερον μοιρολόγιον μόνον έν μεταφράσει είς τήν γαλλικήν
γλώσσαν.

Ό αυτός συγγραφεύς περιέλαβε δημοτικούς στίχους και εις τό βιβλίον του
Voyage dans la Grèce, εκδοθέν τό 1820. Περί τούτου γίνεται κατωτέρω λόγος)
κατά τήν τηρουμένην χρονολογικήν σειράν.

Εις τό βιβλίον: Bruchstùcke zur nahern Kenntniss des heutigen Grïe-
chenlands, gesammelt auf einer Reise von. J.L.S. Bartholdy im Jahre 1803-
1804. Erster Theil. Berlin 1805 (80v σ. XII+ 518), έν σελ. 434 δημοσιεύεται έν
γερμανική μεταφράσει ή γνωστή παραλογή «Ό Μαυριανός καί ή αδελφή του11» καί
εις τό τέλος τού βιβλίου, έν παραρτήματι, μουσική καταγραφή τού ρυθμού τριών
ελληνικών χορών.

1814 Πρώτη συστηματική σΐ'λλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, προηγη-

θείσα τής τού Fauriel, αλλά παραμείνασα ανέκδοτος περί τά 120 έτη, είναι
ή τού Γερμανού βαρόνου Werner von Haxthausen. Τά περί τής άφορμής τής
συλλογής αυτής έκ τής έκδόσεως τών σερβικών δημοτικών ασμάτων έν Βιέννη τό
1814 ύπό τού σλαβολόγου έφόρου τής αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης Kopitar2',
καθώς καί τά περί τής συνδρομής τών εκεί εγκατεστημένων Ελλήνων λογίων
καί έμπορων, ώς τοΰ έκ Θεσσαλίας Θεοκλήτου Φαρμακίδου, τοϋ Θεοδώρου Μα-
νούση έκ Σιατίστης, βραδύτερον καθηγητού τής Ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον
'Αθηνών, τού 'Ιωάννου 'Ολυμπίου, τοΰ Ν. Χορτάκη έκ Σμύρνης, τού Φ. Ήλιάδου
κ. ά., είναι γνωστά καί δέν είναι ανάγκη νά τά έπαναλάβωμεν εδώ.3' Άξιοσημείωτον

] > Τό αύτό ασμα γαλλιστί έν τή γαλλική μεταφράσει τοϋ έργου : Voyage en Grèce fait
dans /es années 1803 et 1804 par J.LS. Bartholdy, traduit de l'Allemand far A du C***, Deu-
xième partie. Paris 1807, c. 139-144.

2) Περί Kopitar ώς λογοκριτοϋ ελληνικών βιβλίων καί τών σχέσεών του πρός Έλληνας
λογίους βλ. Ρ. Κ. Enepekides, Kopitar und die Grieclien. Nach ungedruckten Akten und
Briefen aus den Archiven in Wien, Miinchen und Paris. Έν Wiener Slavistisches Jarh-
buch, τ. Ill, σ. 53-70.

®) Βλ. σχετικός πληροφορίας καί κρίσεις: Χρνοαλλίς, Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμε-
νον δις τοΰ μηνός ύπό Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως καί Ντέκα Δ. Πασχαλίδου, τ. 3°s έν 'Αθή-
ναις 1865, σ. 302. 'Ηλ. Π. Βοντιερίδον, "Αγνωστος συλλογή δημοτικών μας τραγουδιών, Νέα
Εστία τ. 11 (1932) τεΰχος 133, σ. 687-689. Σ. Β. Κονγέα, Neugriechische Volkslieder,
gesammelt von Werner v. Haxthausen... 'Ελληνικά, 8 ('Αθήναι 1935), σ. 376-382. Πρβλ. Τον
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όμως είναι, ότι, παρά τάς προτροπάς τών φίλων του, καί προπαντός τού μεγάλου
Gœthe1', τών αδελφών Grimm, v. Stein, Thiersch κ. ά., ό Haxthausen δέν κατώρ-
θωσε νά έκδώση τήν συλλογήν του καί οί δισταγμοί καί ή βραδύτης του συνετέ-
λεσαν σύν τοις άλλοις νά λάβη γνώσιν τής περί τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια
κινήσεως ό Γάλλος C. Fauriel παρά τών έν Παρισίοις Ελλήνων 'Αδαμαντίου Κο-
ραή, Ν. Πίκκολου κ. ά.,2) καί νά καταρτίση καί δημοσίευση τήν ίδικήν του συλλογήν.

Ή συλλογή Haxthausen εξεδόθη μόλις τό 19353) εις τό Munster i. W. μέ
τόν τίτλον : Neugriechische Volkslieder, gesammelt von Werner von Haxthau-
sen. Urtext und Ûbersetzung herausgegeben von Karl Schulte Kemming-
hausen und Gustav Soy ter. (σχ. 8ov σ. IX + 195)4. Περιέχει άσματα

ιδίου,Ή. παλαιότατη συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών τοϋ Γερμανοΰ βαρώνου Wer-
ner von Haxthausen, 'Ελληνική Δημιουργία τ. Ε' τεϋχος 5° (1 Μαρτίου 1950) σ. 329-334.
Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήναι 1935 σ. 198. Γ. Α. Μέγα, Μία παλαιά συλ-
λογή τραγουδιών τοΰ λαοΰ μας, Νέα Εστία τ. 19 (1936) τεΰχος 223 σ. 460-462. Ν. Α. Βέη,
Τά μαλώματα τών βουνών στα νεοελληνικά γράμματα κι ό βερολιναϊος πάπυρος 284, Νέα
'Εστία 35 (1944) τεΰχος 398, σ. 50 κέ. Γεωργ■ Χρ. Σούλη, Γΰρω άπό τή συλλογή τών δημοτι-
κών τραγουδιών τοΰ Haxthausen, Νέα 'Εστία, τ. 50, τεΰχος 581 (15 Σεπτεμβρίου 1951) σ.
1218-1220. Σ. Β. Κονγέα, Ή πρός τούς "Ελληνας καί τά δημοτικά τραγούδια τών 'Ελλήνων
άγάπη τοΰ Niebuhr, 'Ελληνικά, 12 (1952) σ. 294 κέ.

') Ό Goethe άπό τόν Haxthausen έγνώρισε τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια και έξε-
τίμησε τήν άξίαν των. Ό ίδιος μετέφρασε καί έδημοσίευσε δημοτικά τραγούδια εις τό περιοδ.
Uber Kunst und Altertum Δ',1 (1823). Περί τούτου βλ. τάςέν τή ανωτέρω υποσημειώσει παρα-
πομπάς, ώς καί Κ. Dieterich, Gœthe und die neugriechische Volksdichtung έν Hellas
Jahrbuch 1929, σ. 61-81. Σ.Κονγέα,Ό Γκαίτε και ή νεωτέρα 'Ελλάς, Νέα 'Εστία τ. 11 (1932)
τεΰχος 132, σ. 621-631. G. Soyter, Neugriechische Lieder, Disticha und Sprichwôrter aus
der v. Haxthausen'schen Sammlung, Λαογραφία 11, σ. 191. λτ. Βέην, έ'νθ' άν.

s) Ή συλλογή Haxthausen, καίτοι άνέκδοτος, ήτο γνωστή, ώς άποδεικνύουν καί σχε-
τικά δημοσιεύματα είς τά έν Βιέννη έκδιδόμενα έλληνικά περιοδικά: Φιλολογικός Τηλέγρα-
φος. ήτοι 'Ελληνικού Τηλεγράφου φιλολογικά, άρ. 5, 28 Φεβρουαρίου 1818, σ· 19 (άρθρον
Κ. Σκούφου μέ τόν τίτλον σύμμεικτα), 'Ερμής ό Λόγιος, 1 Νοεμβρίου 1818, σ. 639 (άρθρον Κ=
Κ. Κοκκινάκη). Πρβλ. καί Ήλ Βουτιερίδην, ένθ' άν. Σ. Κονγέαν,'Έλλτ\νικά, 8 σ. 378.

3> Τό προηγυύμενον έτος 1934 ειχε δημοσιευθή είς τήν Λαογραφίαν τόμ. 11, σ. 191-215
ύπό Gustav Soyter έκ τής συλλογής Haxthausen, άνευρεθείσης ύπό τοΰ καίΐηγητοΰ Schulte-
Kemminghausen τό 1933, μέρος τών κειμένων, άτινα δέν είχον μεταφρασθή είς τήν γερμα-
νικήν γλώσσαν ύπό τοΰ συλλογέως. Τά κείμενα ταΰτα είναι 19 δημοτικά τραγούδια, 69 δίστιχα,
82 παροιμίαι, ώς καί σημειώσεις είς στίχους 10 τραγουδιών περιληφθέντων καί είς τήν συλ-
λογήν Passow (Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae, i860).

4 Βλ. βιβλιοκρισίαν Γ. Α. Μέγα, έν 'Επετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 11
(1935) σ. 525-529.
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διάφορα, ακριτικά, κλέφτικα, παραλογές, αγάπης, μοιρολόγια, ναυτικά, δίστιχα, άνευ
κατατάξεως κατά ε'ίδη, περιλαμβανόμενα εΐς δύο μέρη. Τό πρώτον (Lieder mit der
Ubersetzung Haxthausens) περιέχει 45 δημώδη άσματα, έξ ων τά 42 έκ τών
χειρογράφων Θ. Μανούση, 16 δίστιχα καί 3 ποιήματα λόγια. Τό δεύτερον (Lieder
und Distichen mit Prosaiibertragung von G. Soyter) περιέχει 25 δημώδη
άσματα, 71 δίστιχα καί 4 λαϊκά τραγούδια τών πόλεων. Έν παραρτήματι τού βι-
βλίου, εΐς τό τέλος, δημοσιεύεται ή μουσική καταγραφή 17 ασμάτων καί χάρτης
τών τόπων τών άναφερομένων εις τά άσματα. Ή συλλογή είναι πολυτιμοτάτη,
διότι περιέχει τά παλαιότερα έκ τών σωζομένων κειμένων νεοελλ,ηνικών δημοτικών
τραγουδιών, καταγεγραμμένα μέ πιστότητα και έπιμέλειαν, άνευ επεμβάσεως τού
συλλογέως, ώς έγένετο ένίοτε εΐς νεωτέρας συλλογάς. 'Ολίγα μόνον λάθη έχομεν νά
παρατηρήσωμεν, κυρίως εΐς ονόματα, ώς Agos άντί Agas, Νικοζιάρας άντί Νικο-
τσάρας, Βαρτζόγης άντί Μπαρτζώκας κ.ά. 'Ασμάτων τινών δημοσιεύονται δύο πα-
ραλλαγαί, προερχόμεναι προφανώς έκ διαφόρων προσώπων.

1818 Διάφορα ηθικά και άοτέϊα στιχονργήματα, εκδοθέντα ύπδ Ζήοη Α αού τη,

τον έκ Τνρνάβον τής Θεσσαλίας, και τυπωθέντα διά δαπάνης τών είλικρινεστάτα>ν
και φιλογενεστάτων φίλων τον κνρίων Παρίση Δημητρίου Παμφύλου, τοΰ έκ Τνρνά-
βον τής Θετταλίας, καί Δημητρίου Χ. Σωτήρ Μαλκότζογλου, τοΰ έκ Ροδοστοϋ τής
Θράκης. Έν Βιέννη τής Άουστρίας. Έκ τής τυπογραφίας τοΰ Ιωάννου Βαρθ. Ζβε-
κίον. 1818 (σχ. 80ν σ. 128).

Είς τόν πρόλογόν του ό συγγραφεύς έξηγεί τόν τρόπον τής έργασίας του.
Ευρισκόμενος είς Ίάσιον καί Βουκουρέστιον προ πολλών έτών, συνέλεξεν άπό
διάφορα καταστιχάκια (κοινώς μισμαγιάλεγόμενα) τών φίλων του στιχουργήματα,
έκ τών οποίων άπεφάσισε νά τυπώση τά έν τω βιβλίφ του περιεχόμενα. Δέν γνω-
ρίζει τούς ποιητάς τών στιχουργημάτων καί δέν άναγράφει τά όνόματά των παρα-
καλεί δέ όλους νά τοΰ στείλουν ποιήματα, διά νά τά δημοσίευση, καί δηλώνει ότι
θ' άναγράψη τά ονόματα τών άποστολέων2).

Τά μέχρι τής σελίδος 122 δημοσιευόμενα είναι ποιητικαί συνθέσεις λογία>ν
τής έποχής εκείνης. Άπό τής σελ. 122-126 δημοσιεύονται 49 δίστιχα γνησίως δη-
μοτικά, ώς καί 6 τοιαύτα έν σελ. 128. Ταύτα άποτελοΰν τήν πρώτην πολυαριθμο-
τέραν συλλογήν εις τό είδος των, όσον γνωρίζομεν. Εΐς τάς σελ. 126-128 περιέ-
χονται έπίσης άλλα 33 δίστιχα λόγια.

') Τό τουρκικόν mecmua = συλλογή, απάνθισμα.

2) Τόν πρόλογον καί μέγα μέρος τής συλλογής Δαοΰτη περιέλαβε ό A. I. Βρανούσης είς
τόν τόμον «Οί Πρόδρομοι» Βασική Βιβλιοθήκη «Άετοϋ» άρ. 11, 'Αθήναι 1955, σ. 69 κέ.
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Έξ έπισκέψεως καί γνωριμίας τής Ελλάδος κατά τά πρώτα έτη τοϋ παρελ- 1819
θόντος αιώνος προέρχονται οι στίχοι, οι περιεχόμενοι έν τφ βιβλίφ τού Edward
D ο dw β 11, Esq. F.S.A., δημοσιευθέντι έν Λονδίνο) τό 1819 μέ τόν τίτλον:
A classical and topographical tour through Greece during the years 1801,
1805 and 1806. Vol. II. London, printed for Rodwell and Martin. New Bond-
Street. 1819 (σχ. 4ov σ. 537).

Έν σελ. 18, ύποσημ. 1, αναγράφεται μέ ορθογραφικά σφάλματα τό δίστιχον :
Νά ήτανε 6 ουρανός χαρτί καί ή θάλασσα μελαινι,
διά νά γράφειν τους πόνους μου ακόμη δεν εφθαινε.

Έτερον δίστιχον άναγράφεται έν σελ· 19, σημ. 1:

Νά χαμήλωναν τά βουνά, νά 'βλεπα τήν Αθήνα,
νά 'βλεπα τήν αγάπη μου, που περπατεΐ σάν χήνα,
καί σχολιάζεται ή περίεργος ελληνική παρομοίωσις τοΰ βαδίσματος γυναικός μέ τό
βάδισμα χήνας.

Voyage dans la Grèce, comprenant la description ancienne et moderne 1820
d'Épire, de l'Illyrie grecqiie, de la Macédoine Cisaxienne, d'une partie de
Triballie, de la Thessalie, de l'Acarnanie, de l'Étolie ancienne et épictète, de
la Locride Hespérienne, de la Doride et du Péloponnèse ; avec des considéra-
tions sur l'archéologie, la numismatique, les mœurs, les arts, l'industrie et le
commerce des habitants de ces provinces par F.C.H.L.P ο u qu ev ill e t. Ier,
Paris, chez Firmin Didot, père et fils, 1820. Εις σελ. 384 δημοσιεύεται γαμήλιον
<|σμα έξ 'Ηπείρου, έν μεταφράσει εις τήν γαλλικήν γλώσσαν2'. Εΐς τόν 2ον τόμον
τοΰ ιδίου έργου, σ. 164, δίδονται πληροφορίαι περί άσματος αναφερομένου είς
'Ιωάννινα : Heureux qui a vu Janina des hauteurs du Driscos...3). Εις τόν
3°v τόμον, σ. 16, ομιλών περί τής περιφερείας Χασίων ό συγγραφεύς, αναφέρει
καί περί τοΰ άσματος τοΰ Μπουκουβάλα, τό όποιον συγκρίνει μέ τά άρχαΐα ελλη-
νικά άσματα τού Αρμοδίου καί τοΰ Άριστογείτονος4'. Έν υποσημειώσει δίδει πλη-
ροφορίας περί τής γεωγραφικής έξαπλώσεως τοΰ άσματος, τής έντυπώσεως τήν
οποίαν προκαλεί τοΰτο εις τους χριστιανούς Αλβανούς, περί τής χρονολογίας του,
ως καί βιογραφικός ειδήσεις περί τοΰ Μπουκουβάλα. Έν συνεχείς: παραθέτει 7 στί-

1 Βλ. καί άνωτ. σ. 61, Τοΰ έργου τούτου έγένετο δευτέρα έκδοσις τό 1826.

2) Σελ. 54 τοΰ 2ου τόμου τής β' έκδόσεως.

*> Σελ. 342 τοΰ αύτοΰ τόμου τής β' έκδόσεως.

') Περί τούτων βλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, τ. l°so. CIV.

5
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χους τού κειμένου τοΰ τραγουδιού είς τήν ελληνικήν γλώσσαν μετά μεταφράσεως εις
τήν γαλλικήν. Έξ όσων γνωρίζομεν μέχρι σήμερον ή καταγραφή αύτη τοΰ άσμα-
τος είναι ή παλαιοτέρα, άλλ° ή κακή γραφή καί ή παρανόησις τών λέξεων καθι-
στούν μερικούς έκ τών στίχων κακοτέχνους καί άνευ νοήματος1'. "Αλλην παραλλα-
γήν τού άσματος άρτιωτέραν παρεχώρησεν ό Pouqueville εις τόν C. Fauriel, ό
όποιος έκ ταύτης καί δύο ή τριών άλλων συνέθεσε τήν εις τόν πρώτον τόμον τής
έκδόσεώς του περιληφθεΐσαν παραλλαγήν2'.

Εις τόν 4ον τόμον, σελ. 238, τοΰ αύτού βιβλίου (είς τήν β' έκδοσιν τοΰ 1826)
δημοσιεύεται καλή σχετικώς παραλλαγή έκ 13 στίχων τοΰ κλέφτικου τραγουδιοΰ
«Ό άρρωστος κλέφτης»3' καί μετάφρασις είς γαλλικήν γλώσσαν. Ή παρεχομένη
παρά τοϋ συγγραφέως πληροφορία, ότι τό ασμα έψάλλετο κατά τήν έορτήν τών 40
Μαρτύρων (quarante Saints, ώς λέγει) σχετικήν μόνον άξίαν δύναται νά έχη' ύπέ-
θεσε τοΰτο πιθανώτατα ό Pouqueville έκ τοΰ ότι ό πρώτος στίχος άναφέρει σα-
ράντα Κλέφτες: Σαράντα Κλέφτες ήμασταν, σαράντα χαραμήδες ...

Τό ασμα θά έψάλλετο 'ίσως και κατά τήν έορτήν τών 40 Μαρτύρων, εύκαι-
ρίας διδομένης, αλλά καί εις άλλας περιστάσεις.

Δημοτικά ασματα περιέχονται καί εις τό έν έτει 1820 έπίσης εκδοθέν βιβλίον :
Travels in Sicily, Greece and Albania by the Rev. Thos - Smart Hughes,
late felloiû of Saint John's and now fellow of Emmanuel College Cambridge.
Illustrated with engravings of maps scenery plans etc. in two volumes. II. Ion-
don 1820 (σχ. 4ov σ. VIII+ 393).

Εις τήν σ. 75, ομιλών ό συγγραφεύς περί τών γλωσσικών απόψεων τοϋ
Ί. Βηλαρά, παραθέτει ελληνιστί τό κείμενον τοΰ γνωστού ποιήματος του:

πουλάκι ξένο
ξενιτεμένο...

Εις τήν σελ. 170, εν υποσημειώσει, δημοσιεύεται σουλιώτικο τραγούδι άρχόμενον μέ
τούς στίχους:

Μήν προσκυνάτε, πρέ παιδιά, ραϊάδες μήν γενήτε,
είναι δ Φώτος ζωντανός, πασιά δέν προσκυνάει...

') Στίχ. 4 π. χ. : να καταπάψη δ κονρνιαχ&ος και νά μη 'ντοέπη τ ασκέρι. Περί τής φθοράς
τών στίχων τούτων βλ. καί C- Fauriel, ενθ" άν. σ. 10.

2) "Ενθ' άν. σ. 12. Ό Pouqueville είς τήν β' εκδοσιν τοΰ έργου του, σ. 328 σημ. 1, πα-
ρατηρεί, ότι δέν ήκουσε ποτέ τούς παρά τοΰ Fauriel προστεθέντας στίχους.

') Παραλλαγάς τοΰ ασματος βλ. έν Λαογραφία 5, 69.
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καί συνεχιζόμενον μέ στίχους άλλου σουλιώτικου τραγουδιού, έν τφ όποίφ από
τό πουλί άγγέλλεται ή πτώσις τού Σουλίου, τής Κιάφας, τοΰ Άβαρίκου:
"Ενα πουλάκι ξέβγαινε ανάμεσα εις τήν Πάργαν...

Εις τήν συλλογήν Fauriel (τ. l°s σ. 298 καί σ. 300), έκδοθεϊσαν μετά τέσ-
σαρα έτη, χωρίζεται τό τραγούδι ε'ις δύο.

Έν παραρτήματι (Appendix), σ. 385- 387, δημοσιεύεται μακρόν ποίημα (ρίμα
εις δεκαπεντασυλλάβους ομοιοκατάληκτους στίχους) λαϊκού στιχουργού εξ 64 στίχων
μέ τίτλον: «Verses on the Han of Valliaré —Στίχοι περί τών ιδίων' τό χάνι Βαλ-
λιαρέ ομιλεί πρός τους εξακόσιους σκοτωμένους Γαρδικιώτας». Μετά τόν στ. 12 ση-
μειοΰται: «'Αποκρίνονται οι σκοτωμένοι εις τό Βαλλιαρέ τό χάνι». Μετά τόν στ. 52

ν

σημειοΰται: «Έκ μέρους τοΰ ΰπερτάτου βεζίρη 'Αλή πασά πρός τους γειτόνους του»
καί συνεχίζεται τό ποίημα. Εΐς τάς σελ. 388-393 δημοσιεύεται κείμενον έκ κερ-
κυραϊκής εφημερίδος ώς δείγμα τής νέας ελληνικής γλώσσης.

'Αξιοσημείωτος εΐναι καί ή έν τφ πρώτω τόμω, σ. 191, τοΰ αυτού βιβλίου,
έκδοθέντι τό ίδιον έτος, παρεχομένη εΐδησις, ότι οί χωρικοί τής Πελοποννήσου τι-
μούν τα κατορθώματα τού Άλή Φαρμάκη μέ μεγάλο χαρακτηριστικών ποίημα προ
τεσσάρων έτών συντεθέν.

Εις τήν αύτήν χρονικήν περίοδον ανήκουν άσματα καί δίστιχα περι- 1822
ληφθέντα εΐς χειρόγραφον έξ 87 φύλλων τοΰ Γερμανού ιστορικού καί πολιτικού
Βαρθόλδου Γεωργίου Niebuhr, έν τή κρατική βιβλιοθήκη τοΰ Βερολίνου (Bero-
linensis graecus άριθ. 24)." Τά άσματα ταύτα παρεδόθησαν είς τόν Niebuhr, εύ-
ρισκόμενον έν Ρώμη κατά τό 1822, παρά τοΰ περιηγηθέντος τήν Ελλάδα πρό τοΰ
έτους 1822 βαρόνου von Sack, έμειναν δέ άνέκδοτα καί άγνωστα έπί μακρότατον
χρόνον. Έδημοσιεύθησαν μόλις τό 1952 παρά τοΰ καθηγητού Σ. Β. Κουγέα εις
είδικήν μελέτην μέ τόν τίτλον: Ή προς τους "Ελληνας και τά δημοτικά τραγού-
δια τών cΕλλήνων άγάπη τοϋ Niebuhr. Περιοδ. cΕλληνικά, τόμ. 12, Θεσσαλοί'ίκη
1952, σ. 273-300. Έκ τής δημοσιεύσεως ταύτης φαίνεται, ότι τό έν λόγω χειρόγρα-
φον τοΰ Niebuhr περιέχει μαζί μέ άλλα άσματα λογίων τής έποχής εκείνης καί δί-
στιχα δημοτικά ή δημώδους μορφής, ώς τά έν φύλλφ 9α (7 δίστιχα), τά έν φ. 10β
καί II13 (14 δίστιχα μέ έπιγραψήν τραγούδια τής Κύπρου), τά έν φ. 12^ πέντε δί-
στιχα έπιγραφόμενα «έτερα μέ ύφος πολίτικον», τά έν φ. 15β επτά ομοιοκατάληκτα

') Δέν είναι γνωστόν, αν τό χειρόγραφον τοΰ Niebuhr έσώθη άπό τήν κατά τόν τελευ-
ταΐον πόλεμον καταστροφήν της Berliner Staatsbibliothek. Άντίγραφόν του έχει κατατεθή
ύπό τοΰ καθηγητού Σ. Κουγέα είς τό τμήμα χειρογράφων τής έν 'Αθήναις Εθνικής Βιβλιο-
θήκης.
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δίστιχα, έπιγραφόμενα «έ'τερα κατά τό ύφος τών Πολιτών», ώς καί τινα καθαρώς δη-
μιοδους συνθέσεως περιλαμβανόμενα μεταξύ άλλων λογίων ε'ις τά φύλλα 35-85Κ·
(ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα δια τό δημώδες ύφος των τά έν φύλλα) 4913 δεκατρία άνε-
πίγραφα τετράστιχα δι'άλλης χειρός και μελάνης).

Δημοτικά τινα ασματα συνέλεξε κατά τούς χρόνους εκείνους 1822- 1823 καί
περιέλαβεν εις βιβλίον του ό μετασχών εις τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν Γάλλος
αξιωματικός Voutier. Περί τούτων όμως, έκδοί)έντων τό 1826, θα γίνη λόγος κα-
τωτέρω, κατά τήν άκολουθουμένην χρονολογικήν σειράν.

Β'. Ή συλλογή Fauriel «ai al μετ' αυτήν δημοσιεύσεις.

1824-1825 Ή συλλογή ελληνικών τραγουδιών τοΰ C. Fauriel (L772- 1844)1'έξεδόθη εις

δύο τόμους μέ τόν τίτλον: Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et
publiés avec une traduction française, des éclaircissements et des notes, par
C. Fauriel, to7ne 1er, Chants historiques. A Paris, chez Fir min Didot, père et
fils, 1824 (8ov o. CXLIV + 306). Tome 2emc Chants historiques, romanesqties et
domestiques. A Paris 1825 (8OY σ. 391).

Εις τόν πρώτον τόμον περιλαμβάνονται πρόλογος καί μακρά εισαγωγή (dis-
cours préliminaire) έξ 137 σελίδων, έν τή οποία αναπτύσσονται, κατά τρόπον ελέγ-
χοντα βαθεΐαν γνώσιν τής ελληνικής γραμματείας καί τής ελληνικής ζωής, τά περί
τής άξίας τών νεοελληνικών δημωδών ασμάτων, τών διαφόρων ειδών τούτα>ν, τής
σχέσεώς των πρός τά αρχαιότερα, ώς καί τά περί τής ζωής τών νεωτέρων Ελλήνων
καί δή τών υπέρ τής ελευθερίας άγωνιζομένων αρματολών καί κλεφτών2'· ακολου-
θούν μετά ταύτα 45 άσματα μετά μεταφράσεως εις τήν γαλλικήν γλώσσαν. Είς τόν
δεύτερον τόμον περιλαμβάνονται 90 άσματα καί 71 δίστιχα μετά μεταφράσεων εις
τήν γαλλικήν γλώσσαν. Εις τό τέλος τοΰ τόμου, σ. 435 κέ., δημοσιεύεται ό έθνικός
ύμνος τοΰ Διον. Σολωμού μετά γαλλικής μιεταφράσεως ύπό Stanislas Julien. Έκά-

1) Περί τής ζωής καί του έργου τοϋ C. Fauriel βλ. ιδία: Ozanam, M. Fauriel et son
enseignement à la Faculté des lettres, êv τω περιοδ. Correspondant, Reciieil périodique,
religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux arts, t. ioème, Paris 1845,
σ. 3M-377. Notices historiques sur la vie et les travaux de M. C. Fauriel par M. Gui-
gniaut, Paris 1862. I. B. Galley, Claude Fauriel, Membre de l'Institut, 1772-1844.
Saint - Etienne 1909. Σίμον Μενάρδον, Περί τής πρώτης εκδόσεως τών δημοτικών μας τρα-
γουδιών. 'Εν 'Αθήναις 1925.

2) Άξιοσημείωτον είναι τό περί τής εισαγωγής ταύτης γραφέν παρά τοϋ Marcellus
(Chants du peuple en Grèce, Paris 1851, τ. 1°? σ. VII), ότι μέ όσα ειπεν ό F. δέν άφησε
τίποτε πλέον νά είπή κανείς (ns a laissé rien à dire après lui).
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στου άσματος προηγούνται είσαγωγικαί σημειώσεις (argument), σχετικαί πρός τήν
προέλευσιν τής παραλλαγής, τήν χρονολογίαν, τήν ζωήν τοΰ ήρωος, ώς καί τάς
προγενεστέρας τυχόν δημοσιεύσεις. Τάς πληροφορίας ταύτας, ώς λέγει ό Fauriel
(τ. 10ς σ. V), δέν συνεκέντρωσε από βιβλία, άλλ' άπό φωτισμένους Έλληνας αγα-
πώντας τήν πατρίδα των.

Ή συλλογή Fauriel είναι τό θετικώτερον άποτέλεσμα τής περί τά ελληνικά
δημοτικά τραγούδια κινήσεως κατά τάς δύο πρώτος δεκαετηρίδας τοΰ παρελθόντος
αιώνος. Τά πρώτα ελληνικά δημοτικά τραγούδια έγνώρισεν οΰτος έκ τής συζητή-
σεως περί βαλκανικών δημωδών ασμάτων, τής γενομένης μετά τήν έν έτει 1814
έκδοσιν σερβικών τραγουδιών έν Βιέννη ύπό τοΰ Kopitar καί έκ συλλογής ελληνι-
κών τραγουδιών, άποσταλέντων ύπό τοΰ έκ Σιατίστης έν Βιέννη σπουδάζοντος Θεο-
δώρου Μανούση είς τόν διαμένοντα έν Παρισίοις Άδ. Κοραήν Ό Fauriel έξετί-
μησε τήν άξίαν των καί μετά ιδιαιτέρου ζήλου καί ενθουσιασμού έπεδόθη έκτοτε εις
τήν συλλογήν των. "Αν καί ούδέποτε έπεσκέφθη τήν Ελλάδα'2', κατώρθωσε, μέ τήν
διακρίνουσαν αύτόν όξύνοιαν καί πειραν, ώς καί τήν έμφυτον αΐσθησιν τού ωραίου
καί τήν άγάπην πρός πάσαν λαϊκήν δημιουργίαν, νά συγκεντρώση σημαντικόν άρι-
θμόν τραγουδιών.3' Βοηθούς εΐς τούτο ειχε φίλους του Έλληνας, τόν Κοραήν, Πίκ-
κολον, Κλωνάρην, Μακρήν, Μουστοξύδην, Μαυρομάτην, Τριανταφύλλου κ. ά.4'

') Χονσαλλίς, Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοϋ μηνός, τ. 3°s , έν'Αθήναις 1865,
σ. 302. Πρβλ. Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μοριά, Άϋήνα 1935, σ. 198.

-ί Πολλούς "Ελληνας έγνώρισεν ό Fauriel κατά τά ταξείδια του είς Μιλάνον, Ένετίαν
και Τρργέστην τά έ'τη 182ο 1821. 'Εκεί ήσαν έγκατεστημένοι έμποροι, καί άλλοι, πρόσφυγες
έξ 'Ελλάδος, έκ τών οποίων τινές εΐχον λάβει μέρος, ώς Κλέφτες, είς τούς ύπέρ τής έλενΘερίας
αγώνας. Παρά τούτων πάντων ήκουσε καί κατέγραψε τραγούδια. Βλ. σ. 311 τού 20ν τόμου
τής συλλογής του, ώς καί Correspondance de Fauriel et Mary Clarke, publiée par Ot-
tmar de Mohl avec trois portraits. Paris, Pion, 1911, ci. 98-99. 110 κά. Πρβλ. καί περιοδι-
κόν «Le Globe» 19 Φεβρουαρίου 1825. (Περί τού περιοδικοί' τούτου βλ. Έλ Σ. Καρατζά, Τό
παρισινό περιοδικό «Globe» καί ή'Ελληνική 'Επανάσταση. P^xtraits des Mélanges offerts à
Octave· et Melpo Merlier. 'Αθήνα 1951). Κ. Καιροφνλα, Πώς ό Φωριέλ μάζεψε τά δημοτικά
τραγούδια. Περιοδ. «Έλλην. Δημιουργία 5(1950), σ. 117-122.

8) Εκτός τών περιληφθέντων είς τούς δύο έκδοθέντας τόμους ασμάτων ό F. είχε καί
άλλα προοριζόμενα διά δευτέραν έκδοσιν. Μνεία περί τούτου γίνεται έν τή νεκρολογία
δημοσιευθείση άνωνύμως είς τήν έφημ. «Έλπίς» τών 'Αθηνών, 28 Αύγουστου 1844. Με-
ρικά έκ τών ανεκδότων ασμάτων ευρίσκονται είς τά χειρόγραφα του κατατεθειμένα εις τήν
βιβλιούήκην τοΰ Institut de France τών Παρισίων. Βλ. καί É. Legyand, Recueil de chan-
sons populaires grecques. Paris 1873, a. 182. Πρβλ. Περιοδικόν «Le Globe», Paris 19-2-1825.
7'. Ζώρα, Θωμαζαιος καί Φωριέλ. 'Ανέκδοτη άλληλογραφία γιά τά δημοτικά μας τραγούδια.
Νέα 'Εστία, τ. 24, (1938) τεΰχος 281, σ. 1150.
<) Βλ. τ. l°s σ. II
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Τοιουτρόπως ή έκδοσις τής συλλογής του προηγήθη άλλων συλλογών, αΐτινες πα-
ρεσκευάζοντο κατά τήν έποχήν έκείνην1'.

Δέν ήτο ειδικός ελληνιστής ό Fauriel- ασχολούμενος όμως μέ τάς νεαηέρας
ευρωπαϊκός φιλολογίας, καί δή τήν προβηγκιανήν, καί γνωρίζων πολλάς γλώσσας,
κατενόει τήν εκφραστικήν δύναμιν τών διαλέκτων και είχε βαθεΐαν εκτίμησιν πρός
τάς αυθορμήτους λαϊκάς εκδηλώσεις. Αι γνώσεις καί αί άσχολίαι του αύται υπήρ-
ξαν ίσχυρόν έφόδιον καί προπαρασκευή δια τήν κατανόησιν τής αξίας τών ελλη-
νικών δημοτικών τραγουδιών, τα οποία καί ήρμήνευσε με πολλήν πρωτοτυπίαν.
Εις ταύτα εύρίσκει όχι μόνον τάς χαρακτηριστικός εκδηλώσεις τής νεοελληνικής
ζωής, άλλα καί μεγάλης άξιας τεκμήρια διά τήν μελέτην τής ζωής τών άρχαιοτέ-
ρων "Ελλήνων. Κατά διάφορον τρόπον οι προ αύτού ερευνηταί έβλεπον τήν Ελ-
λάδα καί τά προβλήματά της. 'Επί τέσσαρας καί πλέον αιώνας, λέγει, οί σοφοί τής
Εύρώπης δεν ώμίλουν περί'Ελλάδος, ειμή μόνον διά νά ί)ρηνήσουν τήν άπώλειαν
τού άρχαίου πολιτισμού. Διέτρεχον τήν χώραν, δια νά θαυμάσουν τά ερείπια, τήν
κόνιν τών πόλεων καί τών ναών, αποφασισμένοι εκ τών προτέρων νά μείνουν
εκστατικοί προ τών υπολειμμάτων, και τών πλέον αμφιβόλων, τοϋ τί ύπήρξε προ
3.000 ετών καί αδιαφορούντες διά τά 7-8 εκατομμύρια τών νεωτέρων Ελλήνων.
Καί δέν είναι μόνον ότι ούτω περιεφρόνουν τούς νέους "Ελληνας, άλλα παρέβλεπον
καί σημαντικά ζωντανά τεκμήρια, άτινα θά ήδύναντο νά τούς βοηθήσουν εις τήν
γνώσιν τής αρχαίας ελληνικής ζωής.

Εξετάζων τά ελληνικά δημώδη ασματα, όχι μόνον ώς ιστορικά κατάλοιπα τοϋ
παρελθόντος, αλλά και ώς ζωντανά μνημεία, ό Fauriel καταλήγει εις αξιόλογα συμπε-
ράσματα σχετικά μέ τήν τεχνοτροπίαν των. "Εν εκ τούτων είναι π. χ., ότι τά τραγού-
δια τά έχοντα θέμα εντελώς φανταστικόν (idéal), άνευ θετικού προσδιορισμού
τόπου καί προσώπων, πρέπει νά θεωρώνται ύποπτα άπό απόψεως γνησιότητος2'.

Ή μέθοδος του εις τήν έκλογήν μιάς έκ περισσοτέρων παραλλαγών τού
αύτού τραγουδιού ελέγχει βαθεΐαν αΐσθησιν τοΰ καλού καί τού ύφους τής ελληνι-
κής γλώσσης. "Εχει τήν ικανότητα νά διακρήη εις έ'καστον ασμα τούς συμφυρμούς
καί τάς νοθείας, δηλαδή τούς στίχους τούς προερχομένους εκ συγχύσεως πρός άλλα

') Ό ίδιος λέγει (τ. 1ος σ. II), ότι κατά τούς χρόνους εκείνους έγίνετο συλλογή ύπό Γερ-
μανών μέ σκοπόν τήν έ'κδοσιν, έννοών προφανώς τόν Haxthausen. Συλλογήν έπίσης παρε-
σκεύαζε, φαίνεται, καί ό Μουστοξύδης. Βλ. Fauriel, τ. I0? σ. I.

') Βλ. τ. l°s σ. 47 (argunent τού τραγουδιού : Τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ κλέφτη).
Όμοιας παρατηρήσεις καί συμπεράσματα βλ. Γιάννη Αποστολάκη, Ή συλλογή τοΰ Άραβαν-
τινοΰ (τό κλέφτικο τραγούδι). 'Αθήναι 1941, σ. 11. Πρβλ. τοΰ ίδιου, Τό κλέφτικο τραγούδι, τό
πνεΰμα καί ή τέχνη του. Έν 'Αθήναις 1950, σ· 56 κέ., 89·



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 71

οίσματα ή εκ τής επεμβάσεως λογίων στιχουργών. Έκ τών στίχων δύο ή περισσοτέ-
ρων παραλλαγών συγκροτεί πολλάκις μίαν, ώς ό 'ίδιος ομολογεί1', χωρίς έν τούτοις
νά προέρχωνται διά τού τρόπου τούτου ποιητικά! συνθέσεις άντιαισθητικαί ή άνευ
σαφήνειας και άπλότητος καί ξένα ι πρός τό πνεύμα τής δημοτικής γλώσσης. Τήν μέθο-
δον ταύτην όμως δέν έφαρμόζει κατά γενικόν κανόνα, αλλά μόνον οσάκις κατέχει
παρεφθαρμένας παραλλαγάς (copies fautives), καί έξ αύτών πρέπει νά δοθή έν
σύνολον, άνταποκρινόμενον εΐς τό ύφος τής δημοτικής γλώσσης (dans le goût et
dans l'idiome du peuple). Σέβεται κατ'άρχήν τά κείμενα, οία παραδίδονται άπό
τό στόμα τοΰ λαού2'. Άπό τής άπόψεως ταύτης ή συλλογή του δέν έχει τό μειονέ-
κτημα τής «'Εκλογής άπό τά τραγούδια τον ελληνικού λαού1» τοΰ αειμνήστου Ν. Γ.
Πολίτου, εΐς τήν οποίαν έφηρμόσθη κατά κανόνα ή φιλολογική μέθοδος τής άπο-
καταστάσεως (recensio) κειμένων έπί τή βάσει τών διαφόρων παραλλαγών καί ούτως
ένοΟεύθη έν τινι μέτρφ ή γνησία παράδοσις τών εκ τοΰ στόματος τού ελληνικού
λαού προερχομένων δημοτικών τραγουδιών8'·

"Εχων σαφή α'ίσθησιν τής εκφραστικής δυνάμεαις τής δημώδους ελληνικής
γλώσσης ό Fauriel4', εκδηλώνει τήν πρός ταύτην προτίμησίν του, καί τάσσεται υπέρ
τοΰ σεβασμού τών κειμένων καί τής διατηρήσεως τούτων, ώς παραδίδονται ύπό
τοΰ λαού. Ύπείκων έν τούτοις εΐς συστάσεις τών έν Παρισίοις Ελλήνων φίλων του,
οπαδών ώς έπί τό πλείστον τής καθαρευούσης γλωσσικής τάσεως τού Κοραή, προ-
βαίνει εις μικράς υποχωρήσεις. Ούτω διατηρεί τό τελικόν ν εις τήν αΐτιατικήν τοΰ
ενικού τών ονομάτων, εΐς τήν όνομαστικήν ενικοΰ τών ούδετέρων, εις τό α' πληθ.
πρόσωπον τών ρημάτων, άν και γνωρίζει ότι δέν προφέρεται ύπό τών Ελλήνων·
γράφει έπίσης τούς τύπους κλανσω άντί κλΑψω, Ίαννής άντί Γιάννης κ. ά. ό.

Ώς πρός τήν μετάφρασιν τών ποιητικών κειμένων εΐς τήν γαλλικήν γλώσσαν
πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι διά ταύτης άποβλέπει ό F. κατά πρώτον λόγον εΐς
τήν πιστήν άπόδοσιν τοΰ νοήματος· σπανίως εις τάς μεταφράσεις του συναντώμεν

') Τόμ. 1ος σ. II (πρόλογος) 10. 39. 95. τ. 2°ς σ. 173-74. 200 κλπ.

2) Βλ. τόμ. 2ος σ. 307.

3) Βλ. Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α". Οί συλλογές.'Αθήναι
1929, σ. 134 κέ.

4> Βλ. όσα περί αΰτής γράφει τόμ. 1°ς σ. CXXIV:... le grec moderne est une lan-
gue remarquable... ayant un fond aussi homogène et plus riche que l'allemand, étant

aussi clair que le français, plus souple qne l'italien et plus harmonieux que l'espagnol,

il ne lui manque rien pour être regardé dès à présent comme la plus belle langue de

1' Europe. Βλ. καί J. Psichari, Chants populaires de la Grèce moderne, είς τόν τόμον

Quelques travaux de linguistique, de philosophie, de philologie et de littérature hellé-
niques 1884-1928, τ. 1ος. Paris 1930, σ. 639-640.
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παρανοήσεις τινάς τοΰ ελληνικού κειμένου. Ώς παράδειγμα άναφέρομεν στίχον τού
τραγουδιού τοΰ Μπουκουβάλα (τ. I, σ. 12): ό τρίτος ό καλύτερος στέκεται στο
ντουφέκι, άποδοθέντα εσφαλμένως: le troisième le plus brave est étendu (mort)
sur le fusil.

Ή έκδοσις τής συλλογής Fauriel απετέλεσε φιλολογικόν γεγονός, διά τούς
"Ελληνας δ "ιδιαιτέρως καί έθνικόν1'. Γνιυσθεΐσα ταχύτατα είς τάς άλλας ευρωπαϊκός
χώρας, έπροκάλεσε τήν προσοχήν τών λογίων καί ενίσχυσε τήν συμπάθειαν πρός
τό άγωνιζόμενον υπέρ τής ελευθερίας του έθνος.

Ευθύς μετά τήν έκδοσιν τού πρώτου τόμοι», τό 1824, ό ποιητής Népomu-
cène Lemercier παρέλαβεν εξ αυτού δημοτικά τραγούδια καί μεταφράσας ταύτα,
έξέδωκεν ε'ις ίδιαίτερον τόμον μέ τόν τίτλον: Chants héroïques des montagnards
et matelots grecs, traduits en vers français par Νép ο mu cène L. Lemer-
cier, de l'Institut royal de France (Académie Française) Paris. Urbain Ca-
nel, Librairie, rue Saint-A.ndré-des Arts N° jo. Audin, Quai des Augu-
stins N° 1824 (80V 180 +III). Εις τήν είσαγωγήν ομιλεί καί ούτος μετά θαυ-
μασμού διά τήν άξίαν τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί μετά πολλής
συμπαθείας εκφράζεται διά τό άγωνιζόμενον υπέρ τής ανεξαρτησίας του έθνος.
'Εξαίρει ιδιαιτέρως τήν απλότητα τής γλώσσης τών ασμάτων, τήν ζωηρότητα τών
διαλόγων, τήν βραχυλογίαν, τήν γοητείαν τών παρομοιώσεων, τάς άποστροφάς
προς τά στοιχεία τής φύσεως (όρη, ποταμούς) καί τά πουλιά, τάς ζωηράς προσα>πο-
ποιήσεις. Ή μετάφρασις είναι ελευθέρα, αλλά πρέπει νά σημειωθή, ότι δέν ύπάρχει
πάντοτε σαφής κατανόησις τής εννοίας τού ελληνικού κειμένου. Τά μεταφρασμένα
είναι εν συνόλω 39 ηρωικά τραγούδια μετά συντομιών ιστορικών καί αισθητικών
σημειώσεων, έξ ών τίνες πρωτότυποι, άντιτιθέμεναι πρός τάς τοΰ Fauriel. Εις τό
τέλος τοΰ τόμου, σ. 161 κέ., προστίθενται εν μεταφράσει τρία άκόμη ςίσματα: 1)
Dialogue de l'aigle et du ramier. 2) Mavrogène. Ancienne ballade grecque,
άνέκδοτον εν Γαλλία, ώς λέγει. Πρόκειται περί τής γνωστής παραλογής «Ό Μ αυ-
ριανός καί ή άδερφή του», δημοσιευθείσης έν Βερολίνα) τό 1805 ύπό Bartholdy
(βλ. άν. σ. 62)· 3) ποίημα τοΰ Πέρσου ποιητοϋ Hafez μέτόν τίτλον Chazel ou chan-
son orientale du poète Hafez, μέ σκοπόν vù δείξη, ώς λέγει, τήν αντίθεσιν με-
ταξύ ελληνικής ήρωικής ποιήσεως καί τής άνατολικής (les plus fiers sentiments

') Βλ. καί περιοδ. <Le Globe» Paris 30- 10-1824. καί 19-2-1825. Πρβλ. D. Petropou-
los, La contribution française au développement delà science du folklore en Grèce: είς
τό Bulletin de l'Association Guillaume Budé. Paris, Juin 1951, σ. 93 κέ.
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ont dicté les vers des klephtes; de-là leur énergie. Les plus délicieuses sen-
sations s'expriment avec suavité sur la lyre efféminée du Persan Hafez;
de-là ses grâces).

Σημειωτέον ότι τό επόμενον έτος 1825 έκδίδεται τό βιβλίον έν Βελγίω μέ τό
αυτό ακριβώς περιεχόμενον, άλλ'ε'ις μικρότερον σχήμα: Chants héroïques des mon-
tagnards et matelots grecs. Traduits en vers français par Népomucène Le-
vier ci er (membre de l'Académie). Bruxelles. Librairie de H. Tarlier, rue de
l'empereur, N" 815. 1825 (8ov μικρόν 79+III).

Τό έτος 1825 έπίσης ό Lemercier έκδίδει 2ον τόμον: Suite des chants hé-
roïques et populaires des soldats et matelots grecs ; traduits en vers français
par M. Népomucène L. Lemercier de l'Institut toy al de France (Académie
française). Paris, Urbain Canel, Librairie, rue Saint-André des Arts N" 30.
Audin, Quai des Angus tins N° 25.1825 (80v 140). Περιέχει μεταφράσεις 20 δημο-
τικών ελληνικών τραγουδιών μετά σχετικών σημειώσεων καί κριτικών παρατηρήσεων,
αντιτιθεμένων ένίοτε πρός τάς τού Fauriel. Τά κείμενα τών ασμάτων παρέλαβεν
ό Lemercier έκ τής συλλογής Fauriel, έλάχιστα δέ μόνον ειχον δημοσιευθή ύπό
Buchon,1' Bartholdy καί Guys, ώς δηλώνει ό ίδιος.Έκτος τών μεταφράσεων τών
δημοτικών τραγουδιών εις τόν τόμον περιλαμβάνονται καί μεταφράσεις λογίων τι-
νών, ώς τό : L'Hymne guerrier de Rhigas, Chant de Colokotronis (τού Κανέλ-
λου) κλπ. Εΐς τό τέλος δημοσιεύεται μετάφρασις ελληνικού παραμυθιού μέ τόν τί-
τλον Rodia, παραλλαγή τής Σταχτοπούτας.

Τό 1825, έτος δημοσιεύσεως τού δευτέρου τόμου τής συλλογής Fauriel, λό-
γιοι και έπιστήμονες άλλων χωρών, Γερμανίας, 'Αγγλίας, Ρωσίας2', γνωρίζουν ήδη
τήν έκδοσιν τών ελληνικών τραγουδιών, ένθουσιάζονται άπό τό περιεχόμενον των
καί ασχολούνται μέ τήν μετάφρασίν των. Εν Γερμανία ό γνωστός φιλέλλην ποιη-
τής Wilhelm Millier3' έκδίδει εΐς δύο τόμους τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel

Ό J. Α. Buchon έδημοσίευε μεταφράσεις ελληνικών ασμάτων είς τήν νπ' αύτοΰ έκ-
διδομένην εφημερίδα Constitutional. Βλ. Ν. Α Βέη, Τά μαλώματα βουνών σία νεοελληνικά
γράμματα κι ό βερολιναΐος πάπυρος 284. Νέα 'Εστία 35 (1944), τεΰχος 398, σ. 53.

'Ιταλική μετάφρασις τών αιμάτων τής συλλογής Fauriel εξεδόθη άργότερον, τό
1881: Canti popolari délia Grecia moderna, scelti nella collezione di C. Claudio Fau-
riel, voltati in rime italiane da Pirro Aporti. Milano I881. Torino. (8°v μικρόν σ. 250).

3) Περί τοϋ έργου καί τοΰ φιλελληνισμού τοΰ W. Millier βλ. R F- Arnold, Der deu-
tsche Pkilhellenismus. Περιοδ. Fuphorion. Bamberg 1896, τεΰχ. 2, σ. 118 καί 139. Gaston
Caminade, Les chants des Grecs et le philhellénisme de Wilhelm Millier. Paris 1914.
'Αρ. Κουρτίδον, Γουλιέλμος Μύλλερ, ό ποιητής τών τραγουδιών τών 'Ελλήνων. Περιοδ. Νέα
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μετά μεταφράσεως είς τήν γερμανικήν γλώσσαν. Ό πρώτος τόμος, περιλαμβάνων
τήν είσαγωγήν τού Fauriel καί ιστορικά τραγούδια, επιγράφεται: Τραγούδια ρω-
μαϊκά, συλλεχΟέντα. και εκδοθέντα υπό τοϋ κ. Φωριέλον, μεταφρασθέντα είς τά Γερ-
μανικά καί εξηγηθέντα διά τών τοϋ εκδότου Φραντζέζου καί τών εδικών του ση-
μειωμάτων υπό τοϋ Β ι λ έ λ μ ου Μ υ λ λ έ ρ ο υ. Τόμος πρώτος. 'Ιστορικά τραγού-
δια. Έν Λειψία 1825 παρά τόν Λ. Βόσσιον. Είς τό β ' εξώφυλλον επιγραφή γερμα-
νιστί: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und herausgegcben von C. Fau-
riel. Ûbersetzt und mit des franzôsischen Herausgebers und eigenen Erldute-
rungen versehen von Willi elm Mill 1er. Erster Theil. Geschichtliche Lie-
der. Leipzig 1825, bei Leopold Voss. (8ov σ. LXXII + i2o). Ό δεύτερος τόμος,
εκδοθείς τό αύιό έτος, μέ τούς αυτούς τίτλους ελληνιστί και γερμανιστί, περιλαμβά-
νει τραγούδια πλαστά καί οικιακά μέ προσϋήκην (romantische und hàuslische
Lieder, nebst Anhang) (σ. 11+222). Ό Millier δέν ακολουθεί πιστώς τήν έκδο-
σιν Fauriel, άλλα μεταβάλλει τήν σειράν τών ασμάτων, παραλείπει τινά έξ αυτών,
συντομεύει ή τροποποιεί ενίοτε τά έκ τοΰ Fauriel λαμβανόμενα σχόλια, προσθέτων
ιδίας παρατηρήσεις. Έκ τής γνώσεως τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών κα-
ταλαμβάνεται ύπό μεγάλου ενθουσιασμού και χαρακτηρίζει ταύτα εφάμιλλα τών
ωραιότερων τραγουδιών τής παγκοσμίου λογοτεχνικής καί δημοτικής ποιήσεως,
άπομιμούμενος δέ τό ύφος των, συνθέτει καί ιδικά του τραγούδια μέ ελληνικά
θέματα".

Έκ τής συλλογής Mûller παρέλαβε τά κείμενα επτά κλέφτικων τραγουδιών
(Gyphtakis, Tsavellina, Stergios, Das Grab des Dimos, Die Klage der Mut-
ter, Despo's Tod) καί κατέγραψε τήν μουσικήν των επί τοΰ συνήθους μουσικού
χάρτου τοΰ πενταγράμμου ό Β. Klein, έκδώσας φυλλάδιον έκ 13 σελίδων μέ τόν
τίτλον: Neugriechische Volkslieder nach C. Fauriel's Herausgabe, ûbersetzt
von Wilhelm Millier fur eine Singstimme mit Klavier— Begleitung in Musik,
gesetzt von Bernhard Klein zum Besten der Kreise Wittwen und Waisen
der nothleidenden Griechen herausgegeben. Berlin, bei Georg Reimer.

Τό αύτό έτος (1825) εκδίδονται άνωνύμως2' έν Γερμανία δύο τόμοι μέ

'Εστία 2 (1925)τενχ. 1-2, σ. 14-21 καί 55-63. '/. Καλιτοοννάκη, Ό Γουλιέλμος Μύλλερ καί ό
φιλελληνισμός έν τή Δυτική Ευρώπη. Λόγος πανεπιστημιακός 25 Μαρτίου 1923.
*) Βλ. καί Σ. Μενάρδον, ενθ'άν. σ. 6.

Ί Είς τόν 1°ν τόμον άντιτύπουτοϋ βιβλίου έντή βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης σημειοϋνται χειρογράφως ύπό τίνος ώς συγγραφείς : Pauls u. Nees v. Esenbeck. Τά
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τόν τίτλον: Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neu- Grie-
chen. Coblenz, beiJacob Hôlscher, 1825.Ό πρώτος τόμος (8ov σ. 218) περιλαμβά-
νει μετάφρασιν εις γερμανικήν γλώσσαν τής εισαγωγής (discours préliminaire) τοϋ
Fauriel. Ό δεύτερος τόμος (80ν σ. 318) περιλαμβάνει τά κείμενα τών ασμάτων καί
μετάφρασιν τούτων, ώς καί τών εισαγωγών (arguments) τοϋ πρώτου τόμου τοϋ
Fauriel. Είς τήν σελ. 3: Τμήμα πρώτον. Τραγούδια κλέφτικα. Είς σ. 196: Τμήμα
δεύτερον. 'Ιστορικά τραγούδια διάφορα. Εις τάς τελευταίας 5 σελίδας (Nach-
schrift des Ubersetzers) δίδονται έξηγήσεις περί τών μέτρων τών ποιημάτων καί
τής άποδόσεως εις τήν γερμανικήν γλώσσαν.

'Οκτώ σουλιώτικα τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel (τ. 1ος σ. 282-302
καί τ. 2°s σ. 65) περιλαμβάνονται εις τό κατά τό 1825 έκδοθέν βιβλίον: Der

Suliotenkrieg nebst den darauf bezùglichen Volksgesângen. Ein Beitrag zur
Geschichte des griechischen Freiheitskampfes von W. v. Ludemann. Leip-
zig 1825. (80v μικρόν σ. 91) εΐς τάς σ. 65-90.

Επτά τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel (Τοΰ 'Ολύμπου, Τοϋ Ίαννή τοΰ
Σταθά, Τελευταίος άποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη, 'Επιγραφή τοΰ σπαθιού Κοντο-
γιάννη, Τοΰ Στέργιου, Τής Τσαβέλαινας, Ό τάφος τοΰ Δήμου) μετά μεταφράσεα)ς
είς γερμανικήν γλώσσαν καί άποδόσεως εΐς άρχαίαν ελληνικήν, περιελήφθησαν διά
διδακτικούς λόγους εις γραμματικήν φέρουσαν τόν τίτλον : Kurze vergleichende
Grammatik der neu-und altgriechischen Sprache. Zunàchst fur Gymnasien
und Akademieen und Kenner des Altgriechischen, nebst einer geschicht-
lichen Einleitung iiber den Ursprung des Neugriechischen tmd verschiedenen
gegeniiberstehenden Sprachproben beider Mundarten aus Aesop, Xenophon,
Demosthenes, Koraï u. A. Mit einem Anhange der vorzuglichsten neugriechi-
schen Volkslieder. Braunschweig 1825. Bei Ludwig Lucius. (8ov IV+72). Τά
έν τή γραμματική κείμενα έκ τών μύθων τοΰ Αισώπου, έκ τοΰ Ξενοφώντος, Δημο-
σθένους, τής Καινής Διαθήκης, είναι μεταφρασμένα είς τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν.

αύτά ονόματα συγγραφέων σημειοΰνται καί είς τό σχετικόν δελτίον τής Γενναδείου Βιβλιοθή-
κης έν 'Αθήναις.

') Τό δνομα τοΰ συγγραφέως δέν αναγράφεται είς τόν τίτλον τοΰ βιβλίου. Κατά τον
Ν. Βέην (Τά μαλώματα τών βουνών στα νεοελληνικά γράμματα κι' ό βερολιναϊος πάπυρος
284. Νέα 'Εστία 35, σ. 339) συγγραφεύς τοΰ βιβλίου είναι ό Friedrich Traugott Friedemann.
Είς τό έντυπον τής έν 'Αθήναις Γενναδείου Βιβλιοθήκης έπίσης σημειοΰται χειρογράφως
ώς συγγραφεύς ό Friedemann. Τό αύτό δνομα σημειοΰται καί είς τό σχετικόν δελτίον τής
αύτής Βιβλιοθήκης.
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Τό έτος 1825 εκδίδεται επίσης τό περιλαμβάνον άξιολόγους ιστορικός καί φι-
λολογικός ειδήσεις βιβλίον: Leukothea. Eine Sammlung von Brief en eines ge-
borenen Griechen '' iiber Staatswesen, Literatur und Dichtkunst des neueren
Griechenlands, herausgegeben von D. Carl Ik en aits der griechischen
Handschrift verdeutscht, nebst Beilagen des Herausgebers, Auszugen aus dem
Logios Hermes, Gedichten, Sprachbemerkungen, und beigefugten Verzeich-
nissen neugriechischer Werke als Anhang. Erster Band. Mit einer Abbildung
der griechischen Flaggen u.s.w. in Farben. Leipzig bei C.H.F. Hartmann. 1825
(80V XIII+ 254).

Είς τήν σελ. 171 δημοσιεύονται δύο λαϊκά δίστιχα μετά μεταφράσεο^ς είς τήν
γερμανικήν, αναφερόμενα είς τά πάθη τοΰ Έρωτοκρίτου :2)

Τοΰ Ρωτόκριτον τά πάθη
τά 'παθα για μιαν αγάπη.
Ξένος γιά σένα κι έρημος στον κόσμο έγυρνοΰσα,
καθώς και ό Ρωτόκριτος διά τήν 'Αρετούσα.

Εις άλλας σελίδας τοΰ βιβλίου δημοσιεύονται αποσπάσματα εκ τοΰ Έρωτο-
κρίτου, ώς καί ποιήματα λογίων ποιητών.

Ή ιδία κίνησις παρατηρείται εις Άγγλίαν τό έτος 1825. Ό Charles Brins-
ley Sheridan δημοσιεύει βιβλίον μέ τόν τίτλον: The songs of Greece, from the
romaic text, edited by M. C. Fauriel, with additions. Translated into english
verse by Charles Β r ins ley Sheridan. The profits of this volume are
given to the Society for the Promotion of Education in Greece. Loudon : prin-

') Πρόκειται περί τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως Έλληνος ίατροΰ καί λογίου Στεφάνου
Κανέλλου, γεννηθέντος τό 1792 έκ πατρός Χίου. Ούτος, σπουδάσας ίατρικήν έν Αυστρία,
Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία, επέδειξε σημαντικήν πατριωτικήν δράσιν, διακριθείς καί
διά τό ποιητικόν του τάλαντον. Έλθών είς Κρήτη ν, άπέθανεν έκ τής πανώλους τό έ'τος 1823.
Ό 'ίδιος εδωσε καί τά ποιήματα, τά δημοσιευθέντα έν Eutiomia ύπό Carl Iken (βλ. κατω-
τέρω). Δέν δηλώνει τό ονομά του, έπειδή δέν ήθελε νά γίνη γνωστός, φοβούμενος έκδίκησιν έκ
μέρους τών Τούρκων έν Κωνσταντινουπόλει κατά τών έκεΐ αδελφών του καί τής μητρός του.
Βλ. Th. Kind, Neugriechische Chrestomathie mit grammatischen Erlàuterungen und
einem Wôrterbuch. Leipzig 1835, σ 41. Άνδρον. Δημητρακοπούλου, Έπανορθοίσεις σφαλ-
μάτων παρατηρηθέντων έν τή νεοελληνική φιλολογία Κ. Σάθα, μετά καί τίνων προσθηκών.
Τεργέστη 1872, σ. 45. Κ. 'Αμάντου, Τά γράμματα εις τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 1566-
1822 (Σχολεία καί Λόγιο1.). 'Αθήναι 1946, σ. 173- 176. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία τής νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας, Α', σ. 237.

3> Πρβλ. καί Λαογραφίαν 1 (1909) σ. 23.
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ted for Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown and Green; Paternoster-Row
1825 (8Όν σ. LXIX-[-313). Διαιρείται εις τρία μέρη. Ε'ις τό πρώτον και δεύτερον
δημοσεύονται έλεύί^εραι μεταφράσεις εις τετράστιχους στροφάς 104 ποιημάτων, καί
35 διστίχων είλημμένων καί έκ τών δύο τόμων τής συλλογής Fauriel, εις δέ τόν
τρίτον μεταφράσεις νεωτέρων ελληνικών ποιημάτων1 Ό ύμνος εις τήν 'Ελευθε-
ρίαν τού Δ. Σολα)μοΰ, Ό τθρίαμβος τής Ελλάδος τοΰ Ρίζου Νεροτ'λοΰ", Έπιτύμ-
βιον εις τόν άείμνηστον Μάρκον Μπότσαρην τού Γρηγορίου Παπαδοπούλου καί
τό ασμα εις είρήνην, έκ 54 στίχων, τ ό όποιον είχε δημοσιεύσει τήν 19-8-1822 εις
τό περιοδικόν Literary Magazine. Τοΰ ποιήματος εΐς Μάρκον Μπότσαρην δημο-
σιεύεται καί τό έλληνικόν κείμενον μέ έπιγραφήν: Έπιτύμβιον εΐς τόν άείμνηστον
Μάρκον Μπότσαρην, ήρωικώς υπέρ τής έλετιιίερίας πεσόντα εις τήν έν Λάσπη μά-
χην. Ελληνιστί έπίσης δημοσιεύονται καί τά κείμενα πέντε ακόμη ασμάτων: Τό
έλάφι καί ό ήλιος (σ. 127) Πατηνάδα (σ. 159), Ό μαγευμένος (σ. 171), Νανούρισμα
(σ. 219), Νανούρισμα (σ. 223).

Ένδιαφέρουσαι εΐναι αί έν τφ προλόγω (σ. XVII —LIX) περιεχόμενοι ειδή-
σεις περί τοΰ τρόπου τής μεταφράσεως τών τραγουδιών καί περί τής αξίας των, ώς
καί περί τής πολιτικής καί στρατιωτικής καταστάσεως έν Ελλάδι κατά τούς χρό-
νους τής δουλείας, περί τής ζωής καί οργανώσεως τών άρματολών καί κλεφτών.
Άξια προσοχής έπίσης είναι τα σχόλια τών διαφόριον ασμάτων. Εκτός τών παρά
Fauriel λαμβανομένων ειδήσεων, ό συγγραφεύς προβαίνει ενίοτε καί εΐς συγκρίσεις
τών ελληνικών μέ άσματα τής Σκωτίας καί παρέχει πληροφορίας περί δημοσιεύ-
σεως μεταφράσεων ελληνικών ασμάτων εΐς άγγλικά περιοδικά.

Ή έκδοσις τοΰ Fauriel ταχύτατα διά τήν έποχήν έκείνην γίνεται γνωστή
καί εΐς τήν Ρωσίαν. Ό Ν. Γκνέντιτς έκδίδει κείμενα καί μεταφράσεις τραγουδιών
εΐς βιβλίον μέ τον εΐς ρωσικήν γλώσσαν τίτλον: npocTonapoflHtia necra ηβιηιιηηζχί>
rpeKOBt CL· nOflJIHHHZKOMÎ. H3flaHHMH H ΠβρθΒΘββΗΗ'ΒίΗ BB CTHXaXB, cb ΠρΗόϋΙΒπβΗΪβΜΊ)
3BefleHia, cpaBHema, hxb cb npoeTOHapoflHBiMH necHHMH pycKHMH n npHMenaHiii h.
hiflhiemb. eaHKT-neTepôyppB bb Traorpasifi HHKOJia.a rpe^a 1825. "ΙΙτοι δημοτικά τρα-
γούδια τών σημερινών 'Ελλήνων, εκδιδόμενα εις τδ πρωτότυπον και εν μεταφράσει
εις στίχους, με προσιΊήκην εισαγωγής, σνγκρίσεώς των με ρουσικά δημοτικά τράγου-

') Μεταφράζει tô ποίημα έκ χειρογράφου. Νομίζει cm τό πρόιυπον έδημοσιεΰθη εις
γερμανικήν έφημερίδα τής Λιψίας ύπό Stieglitz. Σημειωτέον δτι πολλά ποιήματα φιλελληνι-
κού περιεχομένου, ώς καί τό έλληνικόν κείμενον μετά μεταφράσεως είς τήν γερμανικήν της
ωδής είς τούς "Ελληνας τού Ίακωβάκη Ρίζου Νερουλού, έδημοσιεύΰησαν είς Λιψίαν τό
1823 ύπό Η. Stieglitz καί Emst Grosse ε!ς βιβλίον μέ τόν τίτλον: Gedichte von Heinricli
Stieglitz und Ernst Grosse.
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δια και παρατηρήσεις υπό Ν. Γκνέντιτς. ΎυπογραφεΤον Νικολάου Γκρέτσια, Πετρού-
■πολις 1825. (80ν XL-)-47 άνευ αριθμών σελίδων). Περιλαμβάνει είσαγωγήν περί
τής αξίας τών ελληνικών τραγουδιών, τής ιστορίας των, σύγκρισιν μέ ρωσικά κλπ.,
έλ,έγχουσαν γνώσιν τής ελληνικής φιλολογίας, ώς καί τά ελληνικά κείμενα καί με-
τάφρασιν εις ρωσικήν γλώσσαν 12 κλέφτικων τραγουδιών εκ τοΰ 1ου τόμου τής
συλλογής Fauriel: Τού 'Ολύμπου, Τό όνειρον τοΰ Δήμου, Τοΰ Μπουκοιιβάλα, Τοΰ
'Ιάννη Σταθά, Τελευταίος άποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη, Ό τάφος τοϋ Δήμου, Ό
θάνατος τοΰ Ίώτη, Τοΰ Πλιάσκα, τοΰ Άνδρίκου, Τού Καλιακούδα, Τοΰ Γυφτάκη,
Τοΰ Σκυλοδήμου. Τά έλληνικά κείμενα τών τραγουδιών ό εκδότης αντιγράφει πι-
στώς έκ τής συλλογής Fauriel, τά σχόλια όμως τούτων τροποποιεί ενίοτε ή παρεμ
βάλλει είς ταύτα ιδίας παρατηρήσεις".

1826 Δημοτικά τινα ασματα συνέλεξεν ό λαβών μέρος εις τήν Έλληνικήν Έπανά

στασιν 2) Γάλλος άξιωματικός Voutier, πριν ακόμη έμφανισθή ή έκδοσις Fauriel, αλλ'
έδημοσίευσε άργότερον, έν έτει 1826, εις τό βιβλίον του: Lettres sur la Grèce.
Notes et chants populaires. Extraits du portefeuille du Colonel Votitier. Au
profit des Grecs. Paris 1826 (8ov XXXI+224). Τά ασματα ταύτα είναι τά εξής:
1) Τραγούδι τοΰ ανδρείου Γεωργάκη. (Πρόκειται περί τοΰ Γιώργη Γιαννιά, γνω-
στού Κλεφτού τοΰ τέλους τοϋ 18ου αιώνος καί τών αρχών τοΰ 19ου)3). 2) Τραγούδι
τής Μονεμβασιάς. 3) Τραγούδι τοΰ Βραχωρίου. 4) Τραγούδι τοϋ 'Ανατολικού (δηλ.

Πρέπει νά σημειωθή, δτι μετάφρασις τοΰ έ'ργου του Fauriel είς έλληνικήν γλώσσαν
έγένετο πολύ άργότερον. Κατ' άνακοίνιοσιν του συναδέλφου κ. Δ. Οίκονομίδου, είς τήν έφημε-
δα τής Κερκύρας «Φιλόπατρις» 1883, άρ. 3 - 5, έδημοσιεύθησαν: «Προλεγόμενα είς τά τής
Νέας 'Ελλάδος δημοτικά ασματα, συλλεγέντα καί έκδοθέντα ύπό C. Fauriel, νυν τό πρώτον
μετενεχθέντα είς τήν έλληνικήν». Μετάφρασις μικρού μέρους τών προλεγομένων (discours
préliminaire) έδημοσιεύθη παρά τής Δήμητρας Μπεζαντέ είς τόν 580ν τόμ. τοΰ περιοδικού
Νέα Εστία, τεΰχος 673 τής 15"ns 'Ιουλίου 1955, σ. 951-955. Μετάφρασις τών προλεγομένων'
τών υπομνηματισμών (arguments) τών τραγουδιών καί τά έλληνικά κείμενα, άνευ τών μετα-
φράσεων, έδημοσιεύθησαν είς ένα τόμον μέ τόν τίτ?ιθν : Claude Fauriel, Δημοτικά τραγούδια
τής συγχρόνου 'Ελλάδος. Εισαγωγή Ν. Α. Βέη (Bees) τής "Ακαδημίας 'Αθηνών. Μεταφραστής
Άπ· Δ. Χαιζηεμμανουήλ φιλόλογος. 'Αθήνα 1956 (8ον σ. ιδ'+360. Ή μετάφρασις όχι κατά
πάντα έπιτυχής.

2) 'Εντυπώσεις έκ τών γεγονότων τών πρώτων ετών τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως
(1821-1823), είς τήν οποίαν έ'λαβε μέρος ώς άξιωματικός, ώς καί τά περί τής στρατιωτικής καί
κοινωνικής έν 'Ελλάδι καταστάσεως, εκθέτει ό Voutier είς βιβλίον του έκδοθέν τό 1823: Me'

moires du Colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs, Paris, De'cembre 1823.

3) Βλ Φωτίου Χρυοανϋοπονλου ή Φωτάκον, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, έν 'Αθήναις
1888, σ. 8.
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τοΰ Αιτωλικού). 5) Τραγούδι τοΰ Μεσολογγίου εΐς ήχον ήρωικόν. Εΐς τά περί τοΰ
τελευταίου τραγουδιού σχόλια, έν σελ. 50, αναγράφεται ή ε'ίδησις, ότι τοΰτο εδόθη
εΐς τόν Voutier παρά τοΰ ποιητοΰ Στασινοΰ Μικρούλη, αδελφού γενναίου στρα-
τιώτου, φονευθέντος κατά τήν έπίθεσιν 1).

'Εκτός τών άνωτέρω γνησίιον δημοτικών τραγουδιών ό Voutier δημοσιεύει
καί δύο λόγια ποιήματα άναφερόμενα εις τόν έλληνικόν άγώνα, μέ μετάφρασιν εις
τήν γαλλικήν γλώσσαν: 1) Τραγούδι ήρωικόν τοΰ Μεσολογγίου 2) Τραγούδι τής
Κρήτης.

Bonaparte et les Grecs par Madame Louise Sw.-Βelloc, suivi d'un
tableau de la Grèce en 1825, pour le comte Pecchio, Paris 1826 (8ov μικρόν σ.
420). Περιλαμβάνει έλευθέραν μετάφρασιν εις γαλλικήν γλώσσαν μετά σχολίων 12
ασμάτων εΐλημμένων έκ τής συλλογής Fauriel. 'Εκτός όμως τούτων δημοσιεύονται
καί μεταφράσεις ασμάτων εξ Ιδίας τής συγγραφέως συλλογής προερχομένων: Εις
τήν σελ. 250 σουλιώτικο τραγούδι, άνακοινωθέν ύπό τοΰ Δημητρίου Μουρούζη,
υιού τοΰ πρίγκηπος Κωνσταντίνου Μουρούζη, άποκεφαλισίΐέντος έν Κωνσταντινου-
πόλει κατά τήν έκρηξιν τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως. Εις τήν σ. 252 μετάφρα-
σις στίχων ασματος φέροντος τόν τίτλον « Lambros : »
De sa liberté radieux
le Grec pose la lance
et danse...

Τό άσμα τούτο φαίνεται λόγιον μάλλον κατασκεύασμα, χαρακτηρίζεται όμως
ύπό τής συγγραφέως ώς χορευτικόν, άδόμενον ύπό τών Έλλήνα>ν Κλεφτών μετά
νίκην, ότε καταθέτοντες τά όπλα, έχόρευον.

Détails sur Corfou. A Corfoii 1826 (8ov σ. VII + 147). Συγγραφεύς τού βι-
βλίου είναι ό Β. Theotoky, ώς δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τής υπογραφής τοΰ
ονόματος τούτου εΐς τήν τελευταίαν σελίδα. Περιέχει στίχους ερωτικού άσματος (σελ.
81, ύποσημ. 105):

Θωρείς με πώς εγίνηκα
μαύρος σάν τόν "Αράπη,
δεν εΐμαι άπό τήν 'Αραπιά
μον εΐμαι όκ τήν άγάπη.

'Ακολουθεί μετάφρασις εΐς τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Παραδείγματα ρωμαϊκής ποιητικής. Specimens of rornaic lyric poetry : with

*) Βλ. καί Legrand, Recueil, σ. 127.
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a translation into english, to which is perfixed a concise treatise on music by
Paul Maria Leopold Joss. London 1826 (8ov ct.XVI-)-144). Περιλαμβάνει
παραλλαγάς τριών ελληνικών τραγουδιών : Τοΰ Κώστα, Ό "Ολυμπος, Πραματευ-
τής. Εύρίσκομεν είς ταύτας άσημάντους διαφοράς στίχων έν συγκρίσει πρός τούς
στίχους τών παρά Fauriel δημοσιευομένων παραλλαγών (τ. 2ος σ. 112: Ό Χάρος
καί ή Κόρη, τ. 10ς σ. 38: Τοΰ 'Ολύμπου, τ. 2ος σ. 120: Οί δύο άδελφοί). Έκτος τού-
των, εις τό βιβλίον περιλαμβάνονται καί 14 λόγια στιχουργήματα έρωτικά καί έθνικά
(Amatory-patriotic songs), εν λόγιον ποίημα, μίμησις τοΰ Τυρταίου (imitation
from Tyrtaeus) καί έτερον τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη, μέ τόν τίτλον ό Δήμος
(Demos).

Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien und die daselbst ausgegrabenen
Bildwerke, dargestellt und erlautert durch Ο. M. Baron von S tac k elb er g.
Rom 1826. Frankfurt am Main, gedruckt mit andreàischen Schriften (σχ. 4ov
σ. 147-(-παραρτ. εικόνων). Εις τάς σ. 113-120 περιέχονται δημοτικά τραγούδια
καί χοροί (Volksgesânge und Tânze), ήτοι: σ. 113: Arcadisches Hiertenlied
(γνωστόν τραγούδι τής ξενιτειάς έκ στίχων 28 μέ άρχικούς στίχους: Βολονμαι μιά,
βολονμαι δύο, βολονίΛαι τρεις και πέντε I βολονμαι νά ξενιτευθώ... καταγεγραμμένον
εΐς δεκαπεντασυλλάβους · όκτασυλλάβους καί μέ μουσικήν τών δύο πρώτων στρο-
φών). Σελ. 114 Râuberlied, κλεπτικό zu derselben Melodie. Πρόκειται περί τοΰ
τραγουδιού «Φωνή έκ τοΰ μνήματος» άρχομένου μέ τούς στίχους: Σαββάτο μέρα πί-
ναμεν, τήν Κυριακή όλη μέρα και τήν Δευτέρα τδ ταχυ ... έν συνόλω 54 στίχοι, δεκα-
πεντασύλλαβοι - οκτασύλλαβοι. Σελ. 115 Liebeslied athenisch. Μουσική καταγραφή
μέ τάς λέξεις τών στίχων εντός τοΰ πενταγράμμου: 'Απ' άλΛργα έίσ' ενας κρίνος, άπό
κοντά εΐσ ενας κονζές... Εΐς τήν αυτήν σελίδα μουσική καταγραφή άλλου ερωτικού
οίσματος: Ζιώνι, ζιώνι σέ σκοτώνω I και τό φονικό πληρώνω... Έν ύποσημειά)σει
εξηγεί τήν λ. ζιώνι = γλαύξ, προσωνυμία άτυχούς ερωτευμένου... Σελ. 116 μουσική
καταγραφή εΐς δύο παραλλαγάς έρωτικοΰ άσματος έκ Σμύρνης (Liebesklage,
smyrniseh) μέ τούς στίχους: 'Αγάπη δέν εστάθη ποτέ χωρίς καημούς I μέ βάσανα
μέ πόνους και μ' άναστεναγμούς... Σελ. 117 τό ήπειρωτικόν άσμα τής Κυρά Φροσύ-
νης (Euphrosyne, Romanze epirotisch) μέ μουσικήν καταγραφήν. Τό κείμενον
δημοσιεύεται εΐς 9 τετράστιχους στροφάς. Σελ. 118 μουσική καταγραφί) τουρκικοΰ
άσματος (Sultan Selims Gesang). Σελ. 119 μουσική καί στίχοι άσματος χορού
συρτού (der Syrto mit Gesang):

Ποιος είδε πράσινο δενδρί,
μανροματονσα και ξανϋή...

Είς τήν αύτήν σελίδα μουσική καταγραφή άλλου άσματος καί εΐς τήν σ. 120
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μουσική καταγραφή δύο ακόμη χορών, ενός συρτού καί άλλου τής Κωνσταντινου-
πόλεως (πολιτικού). Πάντων τών ασμάτων δημοσιεύεται καί μετάφρασις είς τήν
γερμανικήν γλώσσαν, φαίνονται δέ ταύτα προερχόμενα εξ ιδίας τού συγγραφέως
συλλογής.

Ε'ις τήν σ. 20-21 γίνεται περιγραφή τών χορών μετά παρατηρήσεων καί συγ-
κρίσεων πρός τούς άρχαίους ελληνικούς χορούς.

Lehrbuch der neugriechischen Sprache von W. v. Liidemann, Leipzig
1826 (80v XX+200).

Τό βιβλίον τούτο είναι άξιόλογον άπό γραμματικής και συντακτικής άπό-
ψεως, ώς καί διά τάς σχετικάς μέ τήν φιλολογικήν κίνησιν τών χρόνων εκείνων
παρεχομένας ειδήσεις. Διά γλωσσικούς διδακτικούς σκοπούς αναδημοσιεύονται εις
αυτό τραγούδια έκ τής στ^λλογής Fauriel (32 τραγ. διαφόρων κατηγοριών, 10 δί-
στιχα, άπόσπασμα έκ τοΰ Έρωτοκρίτου, στροφαί έκ τοΰ θουρίου τοΰ Ρήγου καί
έκ τοΰ "Υμνου εις 'Ελευθερίαν τοΰ Δ. Σολωμού), ώς καί τό ποίημα Άθ. Χριστο-
πούλου «Μακαριότητα».

Eunomia. Darstellungen und Fragmente neugriechischer Poesie und 1827
Prosa in originalen Uebersetzungen aus englischen und franzosischen Wer-
ken und aus dem Munde geborenen Griechenentlehnt. Mit Beitrâgen von
verschiedenen Verfassern fur Gelehrte und Nichtgelehrte gesammelt von Cari
Iken. Grimma 182J. Μεταξύ άλλων πολλών ειδήσεων περί νεοελληνικής ποιήσεως
καί πεζού λόγου περιλαμβάνονται εις τόν τόμον τούτον καί στίχοι άπό τό τραγούδι
τής Άγιάς Σόφιας (σ. 114), καί τοΰ Φώτου Τζαβέλλα (σ. 117).

Εις τόν τρίτον τόμον τοΰ αύτού περιοδικού Eunomia δημοσιεύεται εργασία
τοΰ Kind μέ τόν τίτλον: Neugriechische Volkslieder im Originale und mit
deutscher Uebersetzung, nebst Sach — τιηά Worterklârungen, herausgegeben
von Karl The odor Kind in Leipzig. Grimma 182J. Εις τό δεύτερον φύλ-
λον ό τίτλος: Τραγούδια τών νεωτέρων 'Ελλήνων, συλλεχ&έντα και μεταφρασθέντα
είς τά Γερμανικά καί έξηγη&έντα διά οημειώσεων ύπδ Καρόλου Θεοδώρου
Κίν δ. Neugriechische Volkslieder, gesammelt und mit deutscher Uebersetzung
nebst Sach — und Worterklârungen herausgegeben von Karl Théo dor
Kin d in Leipzig. Grimma, bei Cari Friedrich Goschen Beyer, 182J. (l2ov
a. XXXII+ 148+2 a. ά.).

Περιλαμβάνει 13 κλέφτικα και ιστορικά τραγούδια, σ· 2-28, τά εξής: εν άνευ

') Πρόκειται περί τοΰ "Ελληνος Ιατροί Στεφάνου Κανέλλου (βλ. άνωτ. σ. 76).
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τίτλου, άρχόμενον με τον στίχον 'Ανέβηκα στδν'Όλνμπο και κοίταξα τριγύρω, Ό θά-
νατος τοΰ Ζήδρου, Του Φώτου υιού τού Ζήδρου, τού Λάζου, Τού Νικοτσάρα, Τού
Παπα (πάντα ταύτα κατ' άνακοίνωσιν Έλληνος εξ Όλΰμπου, ως λέγει), Τού Τσέ-
λιου (άνευ σημειώσεως δια τήν προέλευσιν), Τού ανδρείου Γεωργάκη, Τραγορδιον
τής Μονεμβασίας, Τραγώδιον τού Βλαχοορίου, Τραγώδιον τού 'Ανατολικού —γράφε
Αιτωλικού — (τα τέσσαρα τελευταία εκ τού Voutier, Lettres sur la Grèce, a. 194),
Ό θάνατος τοΰ Μάρκου Βώσαρη (γρ. Μπότσαρη' κατ' άνακοίνωσιν "Ελληνός τίνος),
Τραγοίδιον δια τον λοιμόν, τον συμβάντα εις τό 1814 έτος εις Ραψάνην και Τύρ-
ναβον (κατ' άνακοίνωσιν "Ελληνος εξ Όλΰμπου). Εις τάς σ. 48-58 αναδημοσιεύον-
ται τα παρά Stackelberg (βλ. άν. σ. 80) 5 τραγούδια: Τής ξενιτειάς, Βούλομαι μίαν,
βονλομαι όνο... Φωνή εκ τού μνήματος, Σάββατον μέραν πίναμεν..., Έρωτικόν, 'Αγάπη
δεν εστάλη ποτε χωρίς καημούς..., Έρωτικόν: ποιος είδε πράσινο δενδρί..., Ευφρο-
σύνη. Σελ. 62-82 άξιόλογοι σημειώσεις περί των ασμάτων. Σελ. 83-142 γλωσσά-
ριον. Σελ. 143-146 προσθήκη περί ελληνικής μουσικής, άντιγραφή τής παρά
Stackelberg μουσικής καταγραφής <?σμάτων.

'Εκτός των ανωτέρω, εις τό βιβλίον περιλαμβάνονται και διάφορα λόγια,
ερωτικά προπάντων τραγούδια, ώς και ποίημα εκ 53 στίχων λογίας προελεύσεα>ς μέ
τήν έπιγραφήν «Τραγώδιον τού Κολοκοτρώνη».

Δημοτικά τραγούδια εκ τής συλλογής Fauriel, μεταφρασμένα εις γερμανικήν
γλώσσαν περιέχονται εις τό βιβλίον : Auswahl neugriechischer Volkspoesieen in
Deutsche Dichtungen umgebildet von E. F. von Schmidt - Fhiseldeck

y

konigl. Danischen Staatsrathe, Ritter... Braunschweig, bei Friedrich Vie-
weg, i82j1).

1828 Βιογραφία των ηρώων Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη, συνοπτικώς σνγ-

γραφεϊσα και τύποις εκδοθείσα νπο Γεωργίου Γα ζ η2' τον εκ Αελβινακίον της
'Ηπείρου, πρώην γραμματέως, μυστικόν συμβούλου καϊ χιλιάρχου τοϋ στρατηγού
Καραϊσκάκη, άφιερω&εΐσα δε παρά τον ιδίου τω σεβαστφ Κυβερνήτη της 'Ελλάδος.
Έν Αίγίνη, εν τη ε&ηκη τυπογραφία, διευΰυνομένη παρά Γ. Αποστολίδον Κοσμητη,
1828 (8°ν σ. 35+1).

') Δεν δύναμαι ν à δώσω λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου, διότι δεν είδον τό βι-
βλίον εις τάς ενταύθα βιβλιοθήκας. Σημειώνω μόνον τοϋτο, ώς αναφέρεται εις τήν μελέτην
Ν. Βέη, Τα μαλώματα βουνών στά νεοελληνικά γράμματα κι ό Βερολιναιος πάπυρος 284. Πε-
ριοδ. Νέα 'Εστία 35 (1944) σ. 339. Πρβλ. Passow, Τραγ. ρωμαίικα, σ. VII.

') Περί τοΰτου βλ. Σ. Σονρλα, Ό έκ Δελβινακίου τής Ηπείρου Γραμματεύς τοϋ στρα-
τάρχου Καραϊσκάκη Γεώργιος Γαζής.,Περιοδ. ΆναγέννηοιςΝέα 'Υόρκη 1936.
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Εις την σ· 32 δημοσιεύονται στίχοι μοιρολογίου μιας Ήπειρώτιδος πρός τον
άνδρα της φονευθέντα εις τον ύπερ τής Ελλάδος πόλεμον και μη ταφέντα :
"Αχ !... εΐ&ε νά γένονμουν πουλί, ψηλά νά άπετονσα,
νά εύρισκα τον στανραϊτό, γιά νά τον ερωτούσα
εκεϊ που εσκοτώϋηκες, γραμμένο μου ξιφτέρι !

Έν υποσημειώσει δίδεται ή πληροφορία, ότι ή μοιρολογούσα ήτο γυνή Ευ-
στρατίου Γκοΰια, δατις, αποθανών εις τό έν Σαλώνοις στρατόπεδον κατά τό 1824
έτος, Σεπτεμβρίου 5, ετάφη , αλλ'ή σύζυγος του τον ύπέθετεν άταφον...

L'interprète du Français en Grèce. Ό ερμηνενς του Γάλλου εν 'Ελλάδι 1829
ή μέθοδος του νά μάϋη τις νά δμιλή την νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν χωρίς διδα-
σκάλου., υπό Δοριέντου Δε- Βελλεγάρδου, μέλους της εν Παρισίοις 'Ελληνικής
'Εταιρείας κτλ. και υπό 'Ιωάννου Δ ελγαΰου. Διά τής επιστασίας τοϋ ιερωτάτον
Ίωαννικίου, εξάρχου τής Κύπρου. Και εις τό εσώφυλλον: L'interprète du Fran-
çais en Grèce ou méthode pour parler la langue grecque moderne sans l'avoir
apprise par D'Orient de Β elle g ar de, membre de la société hellénique etc.
et J.-B.Delgay; sous la direction de MgT Joannikios exarque de l'île de
Chypre. Paris 1829 (8ov a. XXIV-f-151). Μετά τό προοίμιον είςγαλλικήν και ελλη-
νικην γλώσσαν, τό ελληνικόν άλφάβητον, παρατηρήσεις επί τής προφοράς, συλλογήν
λέξεων, φράσεις, διάλογους, υποδείγματα εμπορικών και ιδιωτικών επιστολών κλπ.,
δημοσιεύεται εν σ· 146 7 ασμα ξενιτειάς με τόν τίτλον: «Chant pastoral en dia-
lecte arcadien. *4σμα ποιμενικόν εις άρκαδικήν διάλεκτον». Οί 15 πρώτοι στίχοι
είναι γνήσιοι δημοτικοί: Ο απερχόμενος εις την ξενιτειάν παρακαλεί τα βουνά
νά μη χιονίσουν, τους κάμπους μην παχνιστούν και τις κρυόβρυσες να μη κρουσταλ-
λιάσουν, μέχρις ότου επιστρέψη. Έν τούτοις όμως, επανερχόμενος ευρίσκει τα αντί-
θετα και αναγκάζεται νά ξαναγυρίοη εις τήν ξενιτειάν, όπου ξένοι τον περιποιούν-
ται, ξένες πλύνουν τα ρούχα του κλπ. Μετά τους 15 τούτους δημοτικούς στίχους
προστίθενται άλλοι 32, λογία στιχοπλοκία περί τής επανόδου τού ξένου εις τήν
πατρίδα του (δια δευτέραν φοράν), τής ήσιίχου ζωής του εν μέσω των οικείων,
σκέψεων περί γάμου κ.τ.ό. Πρόκειται περί στιχουργίας τού γνωστού λογίου Κ. Νικο-
λοποΰλου, γραμματέως τής βιβλιοθήκης τού Institut de France, ως τούτο δηλοϋται
εν υποσημειώσει: Ici (εις τόν 15ον στίχον) s'arrêtait cette pièce; elle vient d'être
terminée par M. Nicolopoulos, membre de plusieurs sociétés savantes, qui
s'est attaché à suivre le même style. Ό Κ. Νικολόπουλος είναι γνωστός και εξ
άλλων στίχων του μέ θέματα πατριωτικά, ερωτικά κ.ά. Εις αυτόν πιθανώτατα ανήκει
και ή επιγραφή τού ςίσματος: «Chant pastoral en dialecte arcadien-ασμα ποιμε-
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νικόν εις άρκαδικήν διάλεκτον», διότι ειχε ίδιαιτέραν άγάπην προς τήν Άρκαδίαν,
είς πολίχνην τής οποίας, τήν Άνδρίτσαιναν, ειχε γεννηθή ό πατήρ του1'.

Alexandre Soutzo, Histoire de la révolution grecque, Paris 182g
(80v σ.466). Εις τήν σ. 129 σημ. 1 δημοσιεύονται έν γαλλική μεταφράσει στίχοι άσμα-
τος περί τού θανάτου τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, όπως τούς ήκουσεν ό συγγραφεύς
άδομένους ύπό 'Αθηναίου αοιδού τή συνοδεία μουσικού οργάνου (είδους μαν-
τολίνου). Ό άοιδός έβεβαίωσε τόν Σούτσον, ότι οι στίχοι είναι ιδικής του έμπνεύσεως.
Εις τήν σ. 158, γινομένης περιγραφής βαρβάρου τουρκικού έθίμου νά επιβάλλουν
εις τάς νέας τών χωρίων νά χορεύουν καί νά τάς απάγουν μετά τόν χορόν, άναφέ-
ρεται τό δίστιχον:

Καημένο Μελοπόταμο, καημένο Μελιδόνι,
εχει κοπέλλες ενμορφες και δέν τις φανερώνει.

Έν συνεχεία δίδονται πληροφορίαι περί τού Μελιδόνη, όστις κατά τινα
άρπαγήν νεανίδων εις τό χωρίον Μυλοπόταμος ύπό τών Τούρκων επετέθη έναν-
τίον αύτών, τούς ήνάγκασε νά τραποϋν εΐς φυγήν καί έκτοτε οΰτοι δέν έπα-
νέλαβον τήν βάρβαρον συνήθειάν των. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ χωρίου
Μελιδονίου τής έπαρχίας Μυλοποτάμου, τοΰ νομού Ρεθύμνης. Έκ τού χωρίου
τούτου κατήγοντο οί γνωστοί διά τήν δράσίν των κατά τήν Ελληνικήν Έπα-
νάστασιν τοΰ 1821 Κρήτες άγωνισταί 'Αντώνιος2' καί Γεώργιος Μελιδόνης.
Τά άναφερόμενα παρά τοΰ 'Αλ. Σούτσου περί επιθέσεως τοΰ Μελιδόνη κατά
τών Τούρκων, οϊτινες ήρπασαν νεάνιδας, φαίνονται μάλλον υποθέσεις. Τό Με-
λιδόνι είναι γνωστόν κυρίως διά τήν τραγικήν συντριβήν (3 'Οκτωβρίου 1823)
τών πεντακοσίων περίπου άγωνιστών, γυναικών καί παίδων τών περισσοτέρων,
έγκεκλεισμένων ε'ίς τι παρά τό χωρίον σπήλαιον, καί εκείθεν άμυνομένων διά
ν' άποκρούσουν τάς όρδάς τοΰ Χουσεΐ'ν βέη, γαμβρού τού Μωχάμετ 'Αλή τής
Αιγύπτου.

Εις τήν σελ. 217, σημ. 1, δημοσιεύεται έν γαλλική μεταφράσει τό γνωστόν
τραγούδι τής αλώσεως τής Τριπόλεως. Εις δέ τήν σελ. 262 σημ. 1 ομοίως έν γαλ-
λική μεταφράσει τό τραγούδι τοΰ Μεσολογγίου. Εΐς τήν σ. 337 παρατίθεται δί-
στιχον άδόμενον έν "Υδρα:

') Ειδήσεις καί βιβλιογραφίαν περί Νικολοπούλου βλ. είς Σταμάτη Καρατζά, Κοραής
καί Νικολόπουλος. 'Αθήνα 1949 (Collection de l'Institut Français d'Athènes).

2) Περί τούτου εχει συντεθή ποίημα είς δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στί-
χους (ρίμα). Βλ. A Jeannaraki, "Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ· 49 άρ. 37. Α. Κριάρη, Κρη-
τικά ασματα, έν 'Αθήναις 1909, σ. 82.
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Ό καπετάν 'Αντώνης μας, το νιό μας παλληκάρι,
στης 'Ικαρίας τόν πόλεμο εφάνηκε λιοντάρι,
μέ τήν διασάφησιν, ότι πρόκειται περί τού ΆντωνίουίΚριεζή, άνδραγαθήσαντος έν
Ικαρία. 'Ακολουθεί μετάφρασις τού διστίχου εις γαλλικήν γλώσσαν.

De la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité par Edgar 1830
Quinet, m.embre de la commission envoyée par le Gouvernement en Morée. Λ
Paris 1830 (8OY σ.ΧΙΙ-f-445). Εις τήν σελ. 138-139 δημοσιεύεται ασμα περί Με-
σολογγίου έν γαλλική μεταφράσει, τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον δημοσιεύεται εις
τήν σ. 4431'. Ό πεσών έν Ναβαρίνφ τόν Άπρίλιον τού 1825 'Αναστάσιος Τσαμα-
δός ύπό μορφήν πτηνού ομιλεί εις τόν Γεωργάκην (τόν τραγουδιστήν) καί τόν προ-
τρέπει νά εχη θάρρος, διότι πάλιν θά πολεμήση ό Μοριάς καί κόκκαλα εχθρών θά
σπαρούν... Ό συγγραφεύς μας πληροφορεί, ότι τό ασμα ήκουσεν έν Σπάρτη αδό-
μενον παρά τυφλού παίζοντος guzla2). 'Εξερχόμενος τής πόλεως, λέγει, είδεν όμι-
λον ιππέων, οιτινες ειχον περικυκλώσει τόν τυφλόν άοιδόν.

'Αποσπάσματα έκ μακρού ποιήματος (314 στίχων) λαϊκού στιχουργού περιέ-
χονται εις τό κατά τό 'ίδιον έτος δημοσιευθέν βιβλίον: Travels in the Morea with
a Mape a?id Plans by William Martin Leake. Vol. I London 1830 (80v
σ. XVII-j-513), σ. 334-339. To ποίημα τούτο, έργον διδασκάλου τινός, ευρέθη
ύπό τού Leake εις χειρόγραφον' αποτελείται έκ δεκαπεντασυλλάβων ομοιοκατάλη-
κτων στίχων (ρίμα) καί παρέχει ένδιαφερούσας ειδήσεις περί τών μπέηδων τής Μά-
νης, περί γενναιότητος τών Μανιατών, περί τής ζωής καί τών εθίμων των.

Έκ τών χειρογράφων τού Μ. Leake προέρχονται καί τά κατωτέρω 4 δημο-
τικά τραγούδια δημοσιευθέντα εις τόν τόμον: Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, εν
'Αθήναις 1935 ('Επιτροπή εκδόσεως τών καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου) σ.
42-49, ύπό F. Η. Marshall μέ τόν τίτλον: Four Klephtic Songs. Τό πρώτον,
άναφερόμενον εις τόν γνωστόν κλέφτην Κατσαντώνην, αρχίζει μέ τούς στίχους:
Άκούσεταν τί γίνηκε τοϋτο τδ καλοκαίρι
στις δεκαεφτά τοϋ άλωναριοϋ.,.

') Βλ. καί Ά. Μανοναον, Τραγούδια εθνικά, μέρος Α'. Τραγούδια κλέφτικα, σ. 206 Pas-
sow, Τραγούδια ρωμαίικα, άρ. 256. Τό αύτό ασμα δημοσιεύεται καί έν CEuvres complètes
de Edgar Quinet. Marnix de Sainte-Aldegonde. La Grèce moderne et ses rapports
avec l'antiquité, Paris t. 5e 1857, σ. 254 (γαλλική μετάφρασις), εις σ. 387 τό έλληνικόν κεί-
μενον.

Οΰτως ονομάζει προφανώς έλληνικόν έγχορδον δργανον (λαούτο, μαντολίνο) όμοιάζον
πρός τό γιουγκοσλαβικόν μουσικόν δργανον guzla.
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Τό δεύτερον, άναφερόμενον εις τήν σΰλληψιν τού Κατσαντώνη, αρχίζει μέ
τους στίχους:

Τρία πουλάκια κάθονταν, καημένε Κίτζιο 'Αντώνη μου,
ιψηλά στο Καρπενήσι...

Τό τρίτον, άναφερόμενον εις τόν κλέφτην Λιάκον, αρχίζει:

Δεν στο είπα, Αιάκο, μιά φορά, δεν σον εΐπα τρεις και πέντε...

Και τό τέταρτον, επιγραφόμενον υπό τού εκδότου Ali Pasha and Souli,
αρχίζει :

Βεζίρης ό πολύχρονος μου γίνηκε σεμπέτιι\
νά στείλη τόν Βεληπασιά του Σούλιου νά χαλάση...

Τα κείμενα έχουν λάθη και εσφαλμένην καταγραφήν των στίχων από μετρι-
κής απόψεως· είναι όμως αξιόλογα ώς τα παλαιότερα εις τό είδός των, γνωστά εκ
γραπτής παραδόσεως.

1831 Λίαν ενδιαφέροντα είναι τα κατά τους τέσσσαρας πρώτους μήνας τού έτους

1831 δημοσιευθέντα εν Ναυπλία) τεύχη τού περιοδικού: Ά&ηνά, ήτοι ανάλεκτα
γεωγραφικά, φιλολογικά, ιστορικά, οικονομικά και περί εφευρέσεων. Έν Νανπλίφ
(Ίανουαριος-Άπρίλιος) 1831. 'Εν τή έ&νική τυπογραφία διευρυνόμενη υπό Παύλου
Πατρικίου2\ Τό περιοδικόν, εκδιδόμενον δις τού μηνός εις Ιβσέλιδα τεύχη (σχ. 8ου),
περιέχει παντοειδείς ειδήσεις και θέματα, ως φαίνεται καί εκ τού τίτλου. "Αξια
ιδιαιτέρας προσοχής είναι τα περιεχόμενα εις τάς σελίδας του πέντε δημοτικά τραγού-
δια: σ. 80 «Δημώδες τραγούδιον. Ή πιστή σύζυγος» εκ στ. 29 (παραλλαγή τού γνω-
στού άσματος ή άναγνώρισις τού ξενιτεμένου). Σελ. 112 «Δημώδες τραγούδιον ξε-
νιτειάς» εκ στ. 31, αρχόμενον:

Διώξε με, μάνα μδιώξε με, με ξύλα με λιθάρια,
νά πάω κι εγώ στες ερημιές, πού πάν τά χελιδόνια . ■.
Σελ. 127 δύο τραγούδια ηρωικά, τό πρώτον εκ στ. 17, αρχόμενον: 'Αντώνης μας
άρρώστησε, τόν έ'πιασεν ή ΰέρμη... καί άναφερόμενον εις τήν άσθένειαν τού Κα-
τσαντώνη, καί τό δεύτερον εκ 14 στίχων καί άναφερόμενον εις τόν Λεπενιώτην. Έν
σελ. 128 παραλλαγή εκ 12 στίχων τού α<τματος «Ή Λυγερή εις τόν "^.δη».

Τρεις ανδρειωμένοι βούλονται νά λϋονν τόν πάνω κόσμον...

1833 Τραγωδία τής Νέας 'Ελλάδος εθνικά και άλλα, τά μεν τυπωμένα πρότερον τά

Ί 'Από τό άραβ sebep = αιτία, αφορμή.

2) Τό άξιόλογον τοϋτο περιοδικόν διέκοψε τήν εκδοσίν του τό 1831 μέ τήν δήλωσιν τοΰ
εκδότου Γ. Χρυσίδη, διι διακόπτει ενεκα τής ακαταπαύστου ενασχολήσεως τοΰ έκεΤ ευρισκο-
μένου μικροΰ μέρους τής εθνικής τυπογραφίας εϊς τά τής κυβερνήσεως.
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(3° ατύπωτα. Με προλεγόμενακαΐ σημειώσεις εκδοθέντα ϋπο Θ εοδώρου Κίν δ. Neu-
griechische Poesien, ungedruckte und gedruckte mit Einleitung und sowohl
Sach-als Worterklarungen, herausgegeben von Dr The ο dor Kind. Leipzig in
der Dyk'schen Buchhandhmg, 1833 (80v μικρόν σ. XXVI - j- 1 α.ά-j- 94 2 α.ά)'
Ό φιλέλλην συγγραφεύς είναι γνωστός καί εκ προηγουμένων του δημοσιευμά-
των, ως ή ανωτέρω μνημονευθείσα έκδοσις ασμάτων (βλ. σ. 81) καί τό: Bei-
trâge zur besseren Kenntniss des neuen Griechenlands in historischer, geo-
grciphischer und literarischer Beziehung, Neustadt 1831, ένθα αναιρεί τήν
γνωστήν θεωρίαν τοΰ Fallmerayer περί καταγωγής των νεωτέρων Ελλήνων, άν-
τλών επιχειρήματα εκ των νεοελληνικών ηθών καί εθίμων, τής γλώσσης, τής σωμα-
τικής διαπλάσεως τών ανθρώπων κλπ. Εις τό νέον τούτο δημοσίευμά του, άφιερω-
μένον εις τήν ποίησιν, μεταξύ άλλων δημοσιεύει δέκα ασματα εξ ιδίας συλλογής·
δημοσιεύει επίσης, εν σ. 10, ασμα λογίου στιχουργού περί Πάργας, ώς καί άλλα
ασματα λογίων εν σ. 17 κ ε

Gemàlde von Griechenland entworfen von F. A. Ukert. Neue ver-
■mehrte Ausgabe. Darmstadt 1833 (160V a. 379). Εις τάς σελ. 165, 180, 181, 182,
184, τέσσαρα ερωτικά δίστιχα μετά μεταφράσεως εις τήν γερμανικήν. Εις σ. 184
δημοσιεύεται λόγιον έρωτικόν δίστιχον, μεταφρασμένον υπό Ελλήνων εκ τοΰ 'Ιτα-
λικού, καθώς λέγει ό Ukert. Εις σ. 190 τό γνωστόν δημώδες εξάστιχον περί τοΰ
'Επισκόπου τοΰ Δαμαλά. Εις σ. 193 μετάφρασις άσματος τοΰ Μαυριανοΰ εκ τοΰ
Bartholdy (βλ. αν σ. 62).

Λόγοι εκκλησιαστικοί, έκφωνηϋ·έντες εν τη γραικικη εκκλησία της ' Οδησσού
κατά το , ΑΩΚΑ'-, ΑΩKB ε'τος νπο Οικονόμου Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου
τον εξ Οικονόμων γενεαλόγουμένου. Έτυπώύησαν ψιλοτίμφ δαπάνη 'Ιωάννου 77. Βά-
ζου. "Εν Βερολίνου, εκ της τυπογραφίας της 'Ακαδημίας τών επιστημών, ,ΑΩΛΓ
[1833] (8ον σ. 316). Εις τήν σελ. 273 τό δίστιχον:

Αιψοϋν οι κάμποι διά νερόν, και τα βουνά δια χιόνι,
διιμά και δ μαύρος Ζαχαρίας διά τούρκικα κεφάλια.
καί δύο ακόμη τραγούδια: Πόλεμος Πετμεζαίων κατά τοΰ Μουσάγα, Ό "Ολυμπάς
καί ό Κίσσαβος.

cΙστορία 'Αθηνών κατά τον ύπερ ελευθερίας αγώνα, αρχομένη άπο της επανα- 1834

') Δημοσιεύσεις άλλων δημοτικών ασμάτων παρά Kind, γενομένας βραδΰτερον, βλ. κα-
τωτέρω, ο. 88, 100, 102.
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στάσεως μέχρι τής αποκαταστάσεως τών πραγμάτων. Διηρημένη μεν εις βιβλία τρία,
ανγγραφεΐσα δέ υπό Διονυσίου Σου ρ μελή. Έν Αίγίνη, εκ τής τυπογραφίας 'Αν-
δρέου Κορομηλά, 1834■ (80ν σ. 349).

Έν σ. 8, ομιλών ό συγγραφεύς περί τής πολιορκίας τής 'Ακροπόλεως ύπό τών
έπαναστατησάντων Ελλήνων (Δεκέμβριος 1821), λέγει ότι αί γυναίκες καί τά κορά-
σια (Τούρκισσαι), άσυνήθιστοι εΐς κοπιώδεις χειρωνακτικός έργασίας, ευρέθησαν εΐς
τήν άνάγκην νά στρέφουν τόν χειρόμυλον' εργαζόμενοι έψαλλον ασμα ιδίας έμπνεύ-
σεως, όπερ έχει ύφος δημοτικόν:

Κακόμοιρες οι Άθηνιές, οί καλομαθημένες
τραβοΰσι τόν χερόμυλον καϊ κλ.αίουν οί καημένες.
Άφήκαν βρύσες μέ νερά, δένδρα μέ πορτοκάλια
κ' έμβήκαν στο ρημόκαστρον καϊ τρώγουν τά λιθάρια.
Τάχα νά ζήσω νά τά ιδώ τά πράσινα μπαϊράκια,
νά'λθουν νά πολεμήσουνε, νά βγάλουν τά φαρμάκια;
Βρε Ίσαλα.11 ελπίζουμε νά έλθουν οί πασάδες
και νά κτυπήσουν τά σπαθιά, νά κόψουν τούς ραγιάδες2Κ

Τό oUtÔ έτος (1834) έξεδόιΊη έν Κερκύρςι περιοδικόν μέ τόν εις τρεις γλώσ-
σας τίτλον: Ιόνιος 'Ανθολογία. Ionian Anthology. Antologia Ionia. Μετ ελπίδων
άγαθών. Τοϋ περιοδικού τούτου έξεδόθησαν πέντε τεύχη (φάκελλοι, ώς σημειώνεται
έπί τοϋ εξωφύλλου), ήτοι τόν Ίανουάριον, Άπρίλιον, Ίούλιον, Όκτώβριον τοϋ
1834 καί Ίανουάριον 1835. Εΐς τόν ύπ'άρ. 1 φάκελλον, σ. 147 148, δημοσιεύεται
τό τραγούδι «Σωφροσύνη»: Ν-άγουρος πετροπελεκά μέ τό 'να του τό χέρι.. ,3\ πα-
ραλλαγή γνωστού έρωτικού τραγουδιού «Νέος μέ κομμένο χέρι ζητεί νά φιλήση
κόρην κι έκείνη αρνείται». Εις τόν φάκελλον 2, σ. 400-401, δημοσιεύεται παραλ-
λαγή τοΰ τραγουδιού «Κακιά πεθερά», μέ τόν τίτλον «Ό φθ^όνος τής πεθεράς»4'
καί εΐς τήν σ. 591 παραλλαγή τοΰ τραγουδιού «Τής "Αρτας τό γεφύρι» μέ τόν
τίτλον «Τό στοιχεΐον τής γεφύρας»0'.

1835 Neugriechische Chrestomathie mit grammatischen Erlâuterungen und

einem Wôrterbuche, herausgegeben von Théo dor Kind. Prosa und Poesie.

l) = εχει ό Θεός (άπό τό τουρκ. insaallah).

') Τούς στίχους αναδημοσιεύει ό Ά. Μανοϋοος (Τραγούδια έϋνικά, σ. 164-165) χωρίς
ν" άναφέρη πόθεν τούς άντιγράφει. Είς τήν ύπόθεσιν όμιλεΐ γενικώς περί εύγενείας καί καρτε-
ρίας τών 'Ελληνίδων, ούδεμίαν παρέχων θετικήν ίστορικήν πληροφορίαν.

3) Tommaseo, Canti popolari, σ. 17. *) Tommaseo, ένθ' άν. σ. 135-136.

Tommaseo, ένθ' άν. σ. 178.
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Leipzig 1835 (12°ν σ· XXIV + 260). Είς τό νέον τούτο βιβλίον ο Kind αναδημο-
σιεύει 16 δημοτικά ασματα ιστορικά, κλέφτικα καί παραλογές. Έκ τούτων 11
προέρχονται έκ τής συλλογής Fauriel, (Τοΰ Κυρίτση Μιχάλη, "Αλωσις τής Κων-
σταντινουπόλεως, Θάνατος τοΰ Γεωργάκη καί Φαρμάκη, Τοΰ Χρήστου Μηλιόνη,
Τοΰ Μπουκουβάλα, Ό τάφος τοΰ Δήμου, Τού Σκυλοδήμου, Ό χάρος καί ή κόρη,
Ό χάρος και αί ψυχαι, Θρήνος μητρικός, Ή νυκτερινή περπατησιά), 3 έκ τής ιδίας
αύτοΰ συλλογής τοΰ 1827 (Ό θάνατος τοΰ Μάρκου Βότσαρη, Τοΰ Νικοτσάρα, Ή
βοή τοΰ μνήματος) καί δύο έκ τής συλλογής τοΰ ιδίου επίσης τού 1833 (Τοΰ 'Ολύ-
μπου, Ό άναγνωρισμός)1'. Είς τόν αύτόν τόμον δημοσιεύει επίσης καί λόγια ποιή-
ματα τοΰ Ρήγα, Χριστοπούλου, Κάλβου καί τόν έθνικόν ύμνον τοΰ Δ. Σολωμού.

'Ανθολογία ή συλλογή ασμάτων ήρα)ΐκών καί ερωτικών. Μέρος πρώτον. Έν
'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά 1835. (80ν μικρόν εις δύο
μέρη σ. 1-56 καί σ. 1-76, μέ ένιαΐον πίνακα περιεχομένων είς τήν αρχήν). Εις τό
πρώτον μέρος δημοσιεύονται επτά ιστορικά τραγούδια, έξ ών τά τρία, σ. 34-39, έκ
τοΰ 2ου τόμου τής συλλογής Fauriel μέ άλλαγήν μόνον τών επιγραφών: Ό τοΰ
Διάκου απότομος καί τραγικός θάνατος άπό τόν Όμέρ Βριόνην, "Αλωσις τής Τρι-
πολιτσάς, Θρήνος εις τήν ά'λωσιν τής Τριπολιτσάς καί τήν αίχμαλωσίαν τοΰ Κια-
μίλ μπεη, καί άλλα τέσσαρα ακόμη άλλοθεν παραληφθέντα, σ. 40-50, μέ επιγρα-
φάς: Παράπονα τριών νεανίδων Τούρκων κατά τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ καί τού
φρουρίου Ναυπλίας, Άντίστασις τοΰ Μεσολογγίου κατά τών Τούρκων καί ύπερά-
σπισις αύτοΰ, Άλωσις τών Ψαρών καί ναυμαχία κατά τόν Γέροντα (ρίμα έκ 53
δεκαπεντασυλλάβων στίχων), Ναυμαχία κατά τήν Σάμον (ρίμα έκ 18 δεκαπεντα-
συλλάβων στίχων). Εις τό δεύτερον μέρος, σ. 2-17, μέ έπιγραφήν Κλέφτικα τρα-
γούδια δημοσιεύονται 17 κλέφτικα τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel: Τοΰ
'Ολύμπου, Τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη, Τό μάθημα τοΰ Νάνου, Γραφή
τών Κλεφτών τού Βάλτου, Ό Κίτσος καί ή μητέρα του, Τοΰ 'Ανδρικού, Ο Ίώτης
πληγωμένος, Τοΰ 'Ιωάννη Σταθά, Τοΰ Στέργιοι», Τοΰ Λιάκου, Έλευθέρωσις τής
γυναικός τού Λιάκου, Τοΰ Δίπλα, Θάνατος τοΰ Βελή Γκέκα, Τοΰ Νικοτσάρα, Οί
'Αρβανίτες εις τ3 'Ανάπλι, δύο τραγούδια τοΰ πολέμου τών Σουλιωτών. Σελ. 20 34
μέ έπιγραφήν Διάφορα Τραγούδια δημοσιεύονται 13 τραγούδια διαφόρων κατη-
γοριών. Έκ τούτων τά 11 προέρχονται έκ τής συλλογής Fauriel: Ό ναύτης, Ό
ξενιτευμός, Ή αρπαγή τής Ίαννούλας, Ό ύπνος τοΰ ανδρείου, Ή νυκτερινή περ-
πατησιά, Ή κατάρα τού άγαπητικοΰ, Τής απίστου γυναικός, Τής καλής τραγουδί-

') Βλ. καί άνωτ. σ. 81 καί 87.
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στριας, Τό σταμνί τό τσακισμένον, "Αλωσις τού Μπερατίου, Τού Άλή Πασά. Έν
α. 31 ερωτικόν ασμα άνευ επιγραφής, αρχόμενον μέ τους στίχους:
"Ολες οι μελαχρινες κ οι μαυρομάτες

με τις ελιες γεμάτες.
"Ολες φιλί μου δώσανε και μια δεν μου το δίνει...

Έν σ. 35 κε. διάφορα λόγια, ερωτικά ως επί τό πολύ τραγούδια, εν οίς καί
ο άποχωρισμός τής Ξανθούλας καί ή Φαρμακωμένη τού Δ. Σολωμού. Έν τφ εξω-
φύλλου ό εκδότης σημειώνει ότι «εκδίδεται μετ'ολίγον καί τό δεύτερον μέρος τής
παρούσης 'Ανθολογίας, περιέχον ομοίως εκλογήν φιλοπονημάτοον των σημαντικω-
τέρων ποιητών τής Ελλάδος».

"Ασματα διαφόρων ποιητών, τοϋ τε Αειμνήστου Ρήγα και άλλων φιλελευθέ-
ρων 'Ελλήνων, οίς προσετέθησαν και ευτραπελία εξ αντιγράφων ώς οιόν τε εξηκρι-
βωμένων. Δαπάνη των τυπογράφων. Έν Ναυπλίω, εκ τής τυπογραφίας Κωνσταν-
τίνου Τόμπρα, Κυδωνιέως και Κωνσταντίνου Ίωαννίδου Σμυρναίου, 1835. (8ον μι-
κρόν σ. 128 + πίναξ τής αρχής τών περιεχομένων ασμάτων εκ 4 σελ ). Περιέχει 15
δημοτικά τραγούδια. Έκ τούτων τά δύο (Τραγφδιον τής Μονεμβασίας καί Τού άν-
δρείου Γεωργάκη) είχον δημοσιευθή καί παρά τού Voutier (Lettres sur la Grèce)
καί υπό Th. Kind εν Eunomia III, τρία ("Αλωσις τής Τριπολιτσάς, Αιχμαλω-
σία τοΰ Κιαμίλ μπεη. Ό θάνατος τού Διάκου) παρά Fauriel. Τά υπόλοιπα δέκα
(γνωστά δημοτικά άσματα) παρουσιάζουν, όσον δύναμαι νά γνωρίζω, διαφοράς άπό
άλλας παραλλαγάς, αΐτινες μέχρι τότε είχον δημοσιευθή. Εκτός τών δημοτικών τού-
των ασμάτων εις τόν 'ίδιον τόμον δημοσιεύονται καί ποιήματα τοΰ Ρήγα καί άλλων
λογίων ποιητών.

Μετάφρασις εις γαλλικήν γλώσσαν ποιήματος λαϊκού στιχουργού δημοσιεύε-
ται εν σ. 303 τοΰ βιβλίου Georg Ludw. von Maurer, Das griechische Volk
in offentlicher, kirchlicher und privatrechtlichcr Bcziehung vor und nach dem
Freiheitskampfe bis zum ji Juli 1834. Dritter Band (Anhangj. Heidelberg
1835. Περί τού ποιήματος παρέχεται ή πληροφορία, ότι εψάλλετο υπό τών Μανια-
τών κατά τά γεγονότα τής Σπάρτης τόν Μάιον τοΰ 1834 «Chantée par les Maï-
nots dans les événements de Sparte en Mai 1834». Έν αυτφ γίνεται λόγος
περί τής ελεύσεως τοΰ βασιλέως "Οθωνος εις τήν Ελλάδα, περί τών φορολογικών
τ'.τοχρεώσεων τών πολιτών καί τού αιτήματος των πρός άπαλλαγήν εκ τούτων καί
διατήρησιν τών όπλων καί τών πύργων.

Πρέπει νά μνημονεύσωμεν ενταύθα καί τήν κατά τά έτη 1832-1835 κυ-
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ρίως1' γενομένην συλλογήν ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, ύπό τού αξιωματι-
κού τοΰ βαβαρικοΰ στρατού F.X.M.A. von Predl (1794-1866) καί σωζομένην έν
χειρογράφω κώδικι τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών Ελλήνων ύπ' άρ. 28. Τά
οίσματα άπεθησαύρισεν ό συλλογεύς έκ καταγραφών χάριν αυτού γενομένων ύπό
διαφόρων Ελλήνων, πολλά δέ άντέγραψεν έξ εντύπων καί μάλιστα τής συλλογής
Fauriel2'. Τά κείμενα ταύτα μένουν εισέτι ανέκδοτα- γνωρίζομεν όμως τούς τίτλους
καί τήν αρχήν τούτων έκ τής δημοσιευθείσης σχετικής εργασίας τοΰ καθηγητού
Νίκου Α. Β έ η (Bees), Ό F.X.M.A. von Predl καϊ ή συλλογή αϋτοϋ ελλη-
νικών δημωδών ασμάτων. cΕκατονταετηρϊς 1837-1937. Επιστημονικοί συμβολαί.
(Έϋνικυν καί Καποδιστριακδν Παν επιστήμων 'Αθηνών. Πρυτανεία Γρηγορίου Πα-
παμιχαήλ) σ. 31-45. Τά άσματα ταΰτα είναι τά εξής8': 1) ιστορικά 11 (Ό θάνα-
τος τοϋ Κίτζου Μπότζαρη, "Αλωσις τοΰ Μπερατίου, Ή ύποδούλωσις τού Γαρδι-
κίου, Ή μάχη τών Σουλιωτών, Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, Ή σκλαβιά
τοΰ Κιαμίλ μπεη, Ό θάνατος τού Διάκου, Ό θάνατος τοΰ Βεληγκέκα, Ό κύριος
Μιχάλης, Άντίστασις τοΰ Μεσολογγίου κατά τών Τούρκων καί ύπεράσπισις αύτοΰ,
Ιστορία τοΰ Γεώργου Σκατόβεργα). 2) Κλέφτικα 15 (Επιγραφή τοΰ σπαθιού τοΰ
Κοντογιάννη, Γραφή τών Κλεφτών τοΰ Βάλτου, Τοϋ Στέργιου, Ό τάφος τοΰ Δήμου,
Τοΰ Μπουκουβάλα, Τοΰ Γιάννη Σταθά, Τοΰ Γυφτάκη, Τοΰ Ζαχαρία, Τό μάθημα τοΰ
Νάνου, Τοΰ Πλιάσκα, Τοΰ 'Ολύμπου, Τοΰ Γεωργοτθώμου, Ό καπετάνιος άγαπητι-
κός, Ό ύπνος τοΰ άνδρείου, Τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη). 3) Διηγήσεις 5
(Ή αρπαγή, Οί άγαπητικοί, Ό Χάρος και αί Ψυχαί, Ό Χάρος καί ή κόρη, Ό
Μανόλης καί ό Γιανίτσαρος) 4) Οικιακά 5 (αναγράφονται αί άρχαί τών τραγου-
διών : Ξενιτευμένον μου πουλί καί παραπονεμένον, 'Εβγάτ άγόρια στδν χορόν, κο-
ράσια στά τραγούδια, Κυρά Χρυσή τήν Κυριακήν κι Άργύρω τήν Αευτέραν, Ό μι-
σευμος είναι κακό, τό έχε γειά φαρμάκι, Εσένα πρέπει, άφέντη μου, φρεγάδα, ν' άρ-
ματώσης) 5) Έπιθαλάμια 5 (αναγράφονται αί άρχαί τών τραγουδιών: Άπό τά
τρίκορφα βουνά, 'Αφήνω γειάν στον μαχαλάν καί γειάν στους ιδικούς μου, Ή Πε-

Παρά τήν δήλωσιν τοϋ συλλογέως, δτι τά άσματα συνελέγησαν κατά τά ειη 1832-
1835, ή συλλογή έσυνεχίσθη καί βραδύτερον τοΰ 1835, ώς φαίνεται εκ τοϋ περιεχομένου
άσματος ποιηθέντος πρός τιμήν τής βασιλίσσης 'Αμαλίας τό 1845. Σημειωτέον ότι ό von
Predl διέμεινεν έν Ελλάδι περί τους 28 μήνας (1833-1835) ώς άξιωματικός τοΰ βαβαρικοΰ
στρατιωτικού σώματος τοΰ βασιλέως "Οθωνος.

2) Σημειωτέον δτι έκτός τών δημοτικών τραγουδιών είς τό χειρόγραφον περιλαμβάνον-
ται καί ποιήματα λογίων, τοΰ Νικήτα Νηφάκη, Ρήγα, Στεφάνου Κανέλλου κλπ.

3) Οί τίτλοι καί αί άρχαί δημοσιεύονται ένταϋθα άνευ τών ορθογραφικών σφαλμάτων

καί παρατονισμών.



92

Δ. Α. ΠΕΤΡ ΟΠΟΥΛΟΥ

ριστερούλα ή νύφη μας, "Ολες οι μελαχρινές κ' οί μαυρομάτες, Έβγάτ αγόρια
στον χορό ν, κοράσια ατά τραγούδια). 6) Δίστιχα τραγουδάκια 11. 7) Ααϊκόν ποίημα
« Αί κόραι τής 'Αράχοβας πρός τήν βασίλισσαν τής Ελλάδος», συντεθέν πρός τι-
μήν τής βασιλίσσης 'Αμαλίας τό 1845, ότε αύτη μετά τού βασιλέως συζύγου της
καί πολυμελούς άκολουθίας έπεσκέφθη τήν 'Αράχοβαν

Σημειώνομεν ακόμη ένταύθα άποσπάσματα έκ τού ποιήματος τού Χατζη-
σεκρέτη, τού άναφερομένου εΐς τόν 'Αλή πασάν, δημοσιευόμενα παρά William
Martin Leake, Travels in Northern Greece, vol. /, London 1835 (8ov σ· XIII
+ 527) σ. 4G3-497, εις τό εϊδικόν κεφάλαιον: Biography of Aly Pasha. Ό συγ-
γραφεύς λέγει ότι εΐχεν εις τήν διάθεσίν του χειρόγραφον μέ 4.500 περίπου πολιτι-
κούς στίχους.

1836 'Ελληνική πλάστιγξ ή ποιήσεις και λογογραφικαι διατριβαι επικρίνουσαι τά
κατά τήν 'Ελλάδα ύπό 'Αλεξάνδρου Σούτσου. 'Εν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας
Κ. Ράλλη, 1836 (8°ν σ. β'+275). Εΐς τό βιβλίον τούτο, σ. 54, γίνεται λόγος περί
τής αξίας τών ελληνικών δημωδών άσμάταιν, θαυμασθέντων παρά τών πεφωτισμέ-
να>ν Ευρωπαίων, και καταχωρίζονται δύο καλοί παραλλαγαί τών γνωστών ασμά-
των «Φωνή έκ τοΰ μνήματος» καί «'Αναγνωρισμός τού ξενιτεμένου».

1837 Travels in Crete by Robert Pashley, Esq. vol. I-II Cambridge —Lon-
don 183J. Δημοσιεύονται άσματα έκ Κρήτης, γνησίως δημοτικά ή συνθέσεις τών
λαϊκών στιχουργών τής νήσου. Εις τόν πρώτον τόμον περιέχονται τά εξής ποιήματα
λαϊκών στιχουργών (ρίμες): Πάτησαν τή Γραμποΰσα (σ. 78), Τοΰ Γλημίδη τό
τραγούδι (σ. 110-112), Ρίμα τοΰ Θεόδωρου (σ. 165), Στίχοι έκ τού άσματος τής
αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (σ. 316 σημ. 28), Ματινάδες (σ. 247. 248-257.
273. 286 σημ. 6), 'Ερωτικόν άσμα (σ. 247), Σατιρικά δίστιχα (σ. 299. 312). Εΐς τόν
δεύτερον τόμον περιέχονται ωσαύτως ποιήματα λαϊκών στιχουργών (ρίμες): Στό
θάνατο τοΰ Τζελεπή (σ. 131), Ρίμα τού Χατζή Μιχάλη (σ. 136-145), Στίχοι άπό
τό ποίημα τού Γεωργιλλά, «Τό θανατικόν τής Ρόδου» (σ. 208 σημ. 32). 'Ιστορικά
τραγούδια: τοΰ Μεσολογγίου (σ. 134 σημ. 6, έκ τής συλλογής Fauriel), τής Άδρια-
νουπόλεως (σ. 166), Τραγούδια σουλιώτικα (σ. 200 σημ. 10). Στίχοι άπό τό βιβλίον
τοΰ Leake (Travels in Northern Greece I σ. 492), δύο στίχοι, άπόσπασμα έκ ρί-
μας άναφερομένης εΐς τά πολεμικά γεγονότα τοΰ 1821, Στίχοι γαμήλιου άσματος (σ.

') Βλ. καί Ludwig Ross, Reisen des Kônigs Otto und der Kônigin Amalie in
Griechenland, 2, Halle 1848 σ. 189 κέ.
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234). "Αλλοι αποσπασματικοί στίχοι (σ. 100 σημ. 8, σ. 207 σημ. 30, σ. 232 σημ. 4,
σ. 244 σημ. 19 καί 20).

"Ασματα πολεμιστήρια τον υπέρ τής ανεξαρτησίας τής 'Ελλάδος αγώνος, στι- 1838
χονργηθέντα νπό τον Παναγιώτον Τσοπανάκου Δημητσανίτου, και εκδοθέντα
υπό τον τυπογράφου Ν. Παπαδοπούλου τοΰ εκ Τριπόλεως. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυ-
πογραφίας Ν. Παπαδοπούλου, οδός Εύχαρις αριθ. 15, 1838 (ΐ6ον σ. ε'+ 99). Περιέ-
χει Πρόλογον, Βίον τοΰ Τσοπανάκου (σ. ά-ε'), 30 ποιήματα τοΰ ιδίου, πατριωτικού
περιεχομένου, ως καί ίστορικήν σημείωσιν περί τοΰ αφανισμού τού στρατεύματος
τοΰ Δράμαλη (σ. 69-80). Εις τάς σελ. 81-91 μέ τήν επιγραφήν «Ώδαί ήρωικαί»
δημοσιεύονται 11 δημώδη άσματα: Τοΰ Κολοκοτρώνη1', Τοΰ 'Ηλία Μαυρομιχά-
λη2), Τοΰ Μάρκου Μπότσαρη8', Τοΰ Παπαφλέσσα4', Τοΰ Καραϊσκάκη0', Τοΰ Αρ-
χοντόπουλου6' (δηλ. τού Νοταρά), Οί 'Αρβανίτες εις τό Άνάπλι, 'Επιγραφή τοΰ
σπαθιού τοΰ Κοντογιάννη, Τοΰ Ζαχαρία, Πόλεμοι τοΰ Σουλίου, Αιχμαλωσία τοΰ
Κιαμίλ μπεη.Τά πέντε τελευταία είναι αντίγραφα εκ τοΰ 1ου καί 2ου τόμου τής συλ-
λογής Fauriel. 'Ακολουθεί λόγιον ποίημα «Θρήνος εις τόν Μάρκον Βότσαρην (σ.
91-92), στιχούργημα εκ 18 δεκαπεντασυλλάβων όμοιοκαταλήκτων στίχων (ρίμα),
άναφερόμενον εις τήνναυμαχίαν τής Σάμου τοΰ 1823 (σ. 93)7' καί τό λόγιον ποίημα
«Οι "Ελληνες κατά τής τυραννίας» (σ. 94-96).

Τοΰ βιβλίου τούτου εγένετο δευτέρα έκδοσις έν έτει 1878: "Ασματα II.
Τ σο παν άκου και ' Ωδαί 7]ρωικαί ανώνυμοι (εκδοσις δευτέρα). Εν 'Αθήναις,
τύποις καί δαπάναις Ν. Παπαδοπούλου Τριπολίτον, εκδότου τής « Φήμης» 1878
(120ν σ. κς'+112). .

Ή νεωτέρα έκδοσις είναι πλουσιωτέρα, περιέχουσα εκτός τών ποιημάτων τοΰ
Τσοπανάκου, τών δημωδών ασμάτων κλπ, ως ανωτέρω αναγράφεται, καί τά εξής
ποιήματα λογίων: Εις τήν έλευσιν τής Αυτής Μεγαλειότητος τής Βασιλίσσης τών
Ελλήνων "Ολγας (τό έτος 1867), Εις τόν φιλογενέστατον Εΰαγγέλην Ζάππαν
1859, Μνημόσυνον Κ. Κανάρη τοΰ Άχιλλέως Παράσχου, εις τόν Κωνσταντίνον
Κανάρην (1877, 3 Σεπτεμβρίου) υπό τοΰ 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Ό Τυρταίος
τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη έκ Μεσολογγίου, Ό Τυρταίος τοΰ 'Αδαμαντίου Κοραή,

*) ='Ηλία Χριατοφίδου, 'Ωδαί ήρωικαί καί έρωτικαί, έν Πειραεΐ 1838, σ. 7-9. Legrand,

Recueil 1873, σ 136, 71. Γέρων Κολοκοτρώνης 2 (1889) α. 180 άρ. G0.

') Legrand, Recueil 156,77 (μέ μικράς παραλλαγάς). 3) Legrand, Recueil 136, 72

4> Legrand, Recueil 154, 76 s> Legrand, Recueil 150, 74

6) Legrand, Recueil 152, 75 (Ό άρχονιόπουλος).

') Πρβλ. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, άρ. 254α (ασήμαντοι διαφοραί ε'ίς τινας λέξεις).
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Έκ των τού Ρήγα Φεραίου (Βελεστινλή) ασμα εις τήν Έλευθερίαν 1796-1814,
'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου επιγράμματα εϊς Μ Τομπάζην. Εις τάς σελ. 88-98
δημοσιεύονται εννέα τραγούδια Κολοκοτρωναίων, εξ εκείνων άτινα επλάσθησαν εις
δημοτικοφανές ΰφος υπό ύμνητών τών Κολοκοτρωναίων και περιελήφθησαν άργό-
τερον εις τήν γνωστήν έκδοσιν: Βιβλιοθήκη της Έατίας. 2. Ό Γέρων Κολοκοτρώ-
νης τόμ. Β', 'Εν 'Αθήναις, Γραφειον της'Εστίας, οδός ΙΙαρύεναγωγείου 14. 1889
(εκ της προσεχώς εκδοθησομένης συλλογής τών δημωδών ασμάτων τών 'Ελλήνων
νπο Ν. Γ. Πολίτου) σ. 132 κε. Είναι δέ ταύτα τα εξής: Εις Θ. Κ. Κολοκοτρώνην εν
έτει 1808 ( = Γέρων Κολοκοτρώνης 132, 19), Εις Γεωργακλήν Κολοκοτρώνην
( = Γέρων Κολοκοτρώνης 145, 32), Έτερον εις τόν ίδιον ( = Γέρων Κολοκοτρώνης
144, 31), Εις Κουντάνην Κολοκοτρώνην ( — Γέρων Κολοκοτρώνης 147, 34), Έτε
ρον εις τόν ίδιον ( = Γέρων Κολοκοτρώνης 146,33), Εις Γιάννην Κ. Κολοκοτρώ-
νην ( = Γέρων Κολοκοτρώνης 149, 35), Ε'ις Θ. Κ. Κολοκοτρώνην ( = Γέρων Κολο-
κοτρώνης 164, 47), Έτερον εις τόν ίδιον (=ζΓέρων Κολοκοτρώνης 197,50, μετάφρα-
σις 4 αλβανικών στίχων), Εις τόν ίΐάνατον τού Θ. Κ. Κολοκοτρώνη (1843) τού
επιλεγομένου Γέρου { = Γέρων Κολοκοτρώνης 195, 73).

Έν σ. 110-111 σημειώσεις σχετικαί μέ τήν προέλευσιν τής παροιμιώδους
φράσεως «Τί Ζαΐμης, τί Πραΐμης!».

Στίχοι ηρωικοί και ερωτικοί διά την ανθούσαν νεολαίαν της Ελλάδος, εις τύ-
πον σννερανισθέντες και εκδοθέντες υπό Ή. Χρίστο φίδο υ. Β εκδοσιςι\ Έν 'Αθή-
ναις παρά τφ βιβλιοπώλφ (sic) Β. Ρίτς, όδός 'Ερμού 1838. (ΐ6ον σ. 128). Τά εν
τω βιβλίω τούτω περιεχόμενα δημοτικά ασματα είναι: "Αλωσις τής Τριπολιτσδς,
τό γνωστόν δημώδες ασμα εν συμφυρμώ μετά λογίων στίχων (σ. 45), Αιχμαλωσία
τού Κιαμίλ μπεη (σ. 49), Εις τήν πολιορκίαν τού Ναυπλίου τοΰ 1822 (σ. 50), Τού
Μεσολογγίου (σ. 54), Ό θάνατος τοΰ Διάκου (σ. 55), Καταδρομή τοΰ Τοπάλη κατά
τά Ψαρά (σ. 60 ρίμα), Ναυμαχία εις τό στενόν τής Σάμου (σ. 66 ρίμα). Έν σελ.
80 δημοσιεύεται τό εν τώ βιβλίω τ°ΰ Γεωργίου Γαζή, Βιογραφία τών ηρώων
Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη (βλ. άνωτ. σ. 83) μοιρολόγιον μιας Ήπειρώτιδος.

Εκτός τών ανωτέρω δημοσιεύονται καί λόγια ποιήματα: Ό θούριος τοΰ
Ρήγα, Μαύρη είναι ή νύκτα στα βουνά, λογία παραλλαγή τοΰ ςίσματος τού Κια-
μίλη (Κιαμίλ μπεη), Θρήνος ε'ις τόν Μάρκον Μπότσαρη, Ερωτικά ασματα λογίας
προελεύσεως, Τό τραγούδι τής Φαρμακωμένης τού Δ. Σολωμού.

') Δέν έχω υπ όψει μου τήν πρώτην εκδοσιν τοϋ βιβλίου, τήν οποίαν άναζητήσας είς τάς
ενταύθα βιβλιοΟήκας δέν εΰρον. Υποθέτω δτι θά έγένετο τό ετος 1834, διότι είς τόν πρόλογον
(προσφώνησις πρός τήν νεολαίαν της Ελλάδος), ό όποιος φαίνεται πρόλογος τής πρώτης εκ-
δόσεως, υπάρχει ή χρονολογία : Έν Αίγίνη τή 27η Αύγουστου 1834.
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Romanze popolari dei Greci moderni. Tradotte dal Conte Coriolano 1839
di Bagnolo. Torino i8jç (8ov μικρόν σ. 132). 'Ιταλική μετάφρασις 50 δημοτικών
ασμάτων έκ τής συλλογής Fauriel.

Τραγούδια ρωμαίκα. Neugriechische Volksgesânge. Original und Ueber- 1840
setzung in Zusammenstellung mit den tins aufbewahrten altgriechischen
Volkslicdern von Dr J. M. Firmenich. Berlin 1840. Verlag von Cari Hey-
mann. (8ov μικρόν φ. 2 ά'.ά-|-σ. 164).

Είς τήν εισαγωγή ν παρέχονται ένδιαφέρουσαι είδήσεις περί τής έν Ελλάδι
καταστάσεα)ς καί τής ζωής τών Κλεφτών καί αρματολών. Είς τήν σ. 1-108 δημο-
σιεύονται 34 δημοτικά άσματα διαφόρων κατηγοριών καί 10 δίστιχα, άπαντα έκ
τής συλλογής Fauriel, ώς καί τινα ποιήματα λογίων. Τούτων πάντων γίνεται καί
μετάφρασις είς γερμανικήν γλώσσαν. Είς παράρτημα, σ. 109-155, δημοσιεύονται
ποιήματα λογίων (Ρήγα, Σούτσου, Ό ύμνος εις τήν έλευθερίαν τού Δ. Σολωμού),
ώς καί τινα δημώδη: Τού Γ. Σκατόβεργα (ρίμα), Οί άγαπητικοί, Ή άλωσις τής
Τριπολιτσάς, Ό θάνατος τοϋ Κίτσου Μπότσαρη, άνευ μεταφράσεως εΐς τήν γερ-
μανικήν γλώσσαν. Είς τήν σ. 156- 164 γίνεται λόγος περί Βλάχων καί Μολδαβών,
τών οποίων ή ιστορία συνδέεται μέ τήν ελληνικήν καί δημοσιεύονται δύο ποιή-
ματα ρουμανιστί (εν έρωτικόν καί έν τοϋ θανάτου) μετά μεταφράσεως εΐς τήν γερ-
μανικήν.

'Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα εΐναι τά σ\>νοδεύοντα ε'καστον άσμα σχόλια, ένθα
γίνονται συγκρίσεις μέ όμοια άσματα άρχαΐα ελληνικά, καθώς καί μέ ποιήματα λό-
για καί παρέχονται ειδήσεις περί ελληνικών έθίμων.

Πρέπει νά σημειωθή ένταύθα, ότι νέα πλουσιωτέρα έκδοσις τραγουδιών έγέ-
νετο ύπό τοϋ ιδίου έκδοτου μετά 27 έτη : Τραγούδια ρωμαίικα. Neugriechische
Volksgesânge. Zweiter Theil. Urtext und Ûbersetzung von Johannes Mat-
thias Firmenich-Richartz (Professor u.s.w.) Berlin, Verlag von Wilhelm
Hertz. 1867 (8ov VI-f-194). Εις τήν νέαν ταύτην έκδοσιν περιλαμβάνονται 46
κλέφτικα καί ιστορικά τραγούδια, 34 άλλα διαφόρων κατηγοριών, 31 δίστιχα καί
100 παροιμίαι, μετά σχολίων καί μεταφράσεων εΐς τήν γερμανικήν γλώσσαν. Τά
περισσότερα προέρχονται έκ τής συλλογής Fauriel καί άλλων συλλογέων. Είς τόν
πρόλογόν του ό εκδότης σημειώνει, ότι τινά έκ τών ασμάτων προέρχονται έξ ιδίας
συλλογής.

Reisen und Forschungen in Griechenland von H.N. Ulrichs1J. Erster

') Τά εις ανέκδοτα χειρόγραφα τοΰ Ulrichs περιεχόμενα άσματα περιήλθον, ώς γνω·
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Theil, Reise iiber Delphi durch Phocis und Bœotien bis Theben mit zwei
Planen. Bremen 1840 (80v a. VIII + 264). Εις τήν σελ. 132 μετάφρασις είς τήν
γερμανικήν τού άσματος Χάρος καί τζοπάνος (Der Hirt und Charon in Arachoba
aus dem Munde eines alten Hirten), τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον έν σελ.
141. Έν σελ. 134 εις γερμανικήν γλώσσαν τό <|σμα : Ή κόρη εις τόν "^δην (Das
Mâdchen im Hades), τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον έν σ. 141. Έν σελ· 135
εις γερμανικήν γλώσσαν τό ςίσμα Ό γεράλαφος καί τό ζαρκάδι (Der alte Hirsch
und das Reh), τού όποιου τό έλληνικόν κείμενον έν σελ. 142. Έν σ. 135 είς γερ-
μανικήν ομοίως γλώσσαν τό ασμα : βγήκαν Κλέφτες στά βουνά (Die geraubte
Herde), τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον έν σελ. 142.

Reisen auf den griechischen Inseln des dgdischen Meeres von Dr L u-
dwig Ross. Erster Band. Stuttgart und Tubingen 1840 (8ov XVI+ 208). Πε-
ριγράφων ό συγγραφεύς έντυπώσεις του έκ τών νήσων Σύρου, Τήνου, Ρηνίας, Πά-
ρου, "Ιου, Θήρας, Θηρασίας, 'Ανάφης, Κύθνου, Κέω, Σερίφου, Σίφνου, Φολεγάν-
δρου, Σικύνου, 'Αμοργού, τάς οποίας έπεσκέφθη κατά τά έ'τη 1835- 1837, παρα-
θέτει καί στίχους τοΰ δημοτικού άσματος «Τό Κάστρο τής Ωριάς» (σ. 111).

Είς τήν σελ. 191 -194 παρατίθεται απόσπασμα έκ χειρογράφου ρίμας λαϊκού
στιχουργού, περιγράφοντος τόν σεισμόν τής Θήρας τοΰ έτους 1650.

Τού βιβλίου τούτου έξεδόθησαν μέ τόν αύτόν τίτλον καί δεύτερος καί τρίτος
τόμος περιέχοντες λαογραφικήν ύλην, τά έτη 1843 καί 1845. Επειδή πρόκειται
περί τοΰ αύτού βιβλίου, άναφέρομεν καί τούς τόμους τούτους ενταύθα καί ούχί κα-
τωτέρω εις τήν οίκείαν χρονολογικήν σειράν.

Εις τόν δεύτερον τόμον Stuttgart und Tubingen 1843 (8ον σ. XII-j-195),
εκτός τών εντυπώσεων έκ τών αύτών ώς άνω καί άλλων άκόμη νήσων τοΰ Αιγαίου,
ό συγγραφεύς δημοσιεύει 24 παροιμίας (σ. 174-178). Εις δέ τόν τρίτον, Stuttgart
und Tubingen 1845 (8ον σ. XVI+192) δημοσιεύει πέντε δημοτικά τραγούδια
μετά μεταφράσεως εις τήν γερμανικήν γλώσσαν: Γιάννης παίζων αύλόν-Νεράιδα
(σ. 45' τό έλληνικόν κείμενον σ. 180-181), Ό Ρωμιός καί ή Έβραιοπούλα (σ.49·
τό έλληνικόν κείμενον σ. 179), Τά δυό άδέρφια καί ή κακή νύφη (σ. 66· τό έλληνι-
κόν κείμενον σ. 182), 'Ο γυρισμός τοϋ ξενιτεμένου (σ. 67· τό έλληνικόν κείμενον
σ. 184), Τ^σμα ξενιτειάς άπό τήν νήσον Χάλκην (σ. 119· τό έλληνικόν κείμενον σ.
186), Ερωτικά δίστιχα δημοσιεύονται εις τήν σ. 48 (τό έλληνικόν κείμενον
σ. 176-77).

στόν, είς τόν γαμβρόν του Α. Passow, όστις καί έξέδωκε ταΰτα είς τήν συλλογήν του, Τρα
γούδια Ρωμαίικα,Lipsiae i860.
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Ό αυτός συγγραφεύς περιέλαβε δημοτικά άσματα καί εις άλλο περιηγητι-
κόν βιβλίον του άναφερόμενον εις εντυπώσεις εκ περιηγήσεων άνά τήν Ελλάδα
κατά τά έτη 1834 καί 1845. Τό βιβλίον τούτο εξεδόθη τό 1851 καί επομένως εί-
ναι πέραν τού έτους 1850, τό όποιον έθέσαμεν ως χρονικόν όριον τής παρούσης
έρεύνης. Θεωρούμεν σκόπιμον όμως νά σημειώσωμεν τά εν αυτφ δημοτικά άσματα,
εν τη συνεχεία τών εκδόσεων τού Ross, άφού μάλιστα έχουν περισυλλεγή καί έχουν
καταγραφή προ τοΰ έτους 1850. Τό βιβλίον φέρει τόν τίτλον: Wanderungen in
Griechenland im Gefolge des Kônigs Otto und der Konigin Amalie mit be-
sonderer Rûcksicht auf Topographie und Geschichte aufgezeichnet von Lud-
7vig Ross, Neue zuohlseilere Ausgabe der Griech. Konigs - Reisen. Erster
Band, Halle 1851 (8ov σ· XIX+ 256). Περιέχει τά δημοτικά άσματα: Τής Ζερ-
βοπούλας (τραγούδι χορού) σ. 50-51 καί τό γνωστόν επύλλιον «Κάτω στη Ρόδο
στη Ροδοπούλα» σ. 53. Έπ'ευκαιρία τής άναχωρήσεως τοΰ βασιλέως εξ 'Αραχόβης
τής Παρνασσίδος οί κάτοικοι τραγουδούσαν στίχους ιδίας εμπνεύσεως, τους οποίους
(10 εν συνόλφ) ό συγγρ. δημοσιεύει εις τήν σελ. 54:

"Ωρα καλή αον, βασιλιά, ώρα καλή σον, αυ&έντη,
αυτόν που βούλεσαι νά πάς, σιή Λιάκουρα ν άνέβης,
νά πάς νά ιδής τον Παρνασσόν, τόν ενμορφον τόν τόπον. . ■
"Ομοιον ασμα, άδόμενον επ' ευκαιρία τής επιστροφής τής βασιλίσσης εκ Παρ-
νασσού εις Άράχοβαν, δημοσιεύει έν σελ. 58-59 μετά μεταφράσεως εις τήν γερμα-
νικήν γλώσσαν.

Εις τήν σ. 87 σημ. 13 άναγράφεται ο στίχος:

Μη με μαλώνης, Κίσσαβε κουνιαροπατη μένε.
Εις τόν δεύτερον τόμον, εκδοθέντα μέ τόν αυτόν τίτλον έν Halle τό αυτό
έτος 1851 (8ον σ. VIII —j— 256) περιλαμβάνονται εντυπώσεις εξ Ελλάδος τοΰ έτους
1845. Εις τήν σελ. 190 δημοσιεύεται τραγούδι έξ οκτώ στίχων, άδόμενον έν Άρα-
χόβη πρός τιμήν τής βασιλίσσης:

Βασίλισσά 'σαι, μάτια μου, βαστεΐς και τήν κορώνα,

εχεις καί τόν ανγερινόν ατά χείλ.η καί στο στόμα____

Εις τήν σελ. 208 σημ. 9 γερμανική μετάφρασις στίχων τοΰ τραγουδιού «Κά-
στρο τής 'Ωριάς».

G. Bybilakis, Neugriechisches Leben verglichen mit dem Altgrie-
chischen, zur Erlâuterung beider. Berlin 1840 (120V σ.X1V+ 74). Τό βιβλίον
τούτο έγράφη κυρίως μέ τόν σκοπόν τής συγκρίσεως τής νεοελληνικής ζωής
πρός τήν άρχαίαν. Εις τήν περιγραφήν τών περί γεννήσεως, παιδικής άνατροφής,

7
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γάμου, ως καί τών λατρευτικών εθίμων, αναγράφονται εΐς υποσημειώσεις στίχοι
δημοτικών ασμάτων: Είς ύποσημ. τών σελ. 26, 27 δίστιχα τού κλήδονα. Εις ύποσημ.
τών σελ. 28, 31, 32, 33, 38, 40, 48 διάφορα δίστιχα. Εις ύποσημ. τής σελ. 65
στίχοι μοιρολογίου. Εις ύποσημ. τής σελ. 69 στίχοι εκ τού Έρωτοκρίτου.

1842 Canti popolari toscani, corsi, illirici, g r e ci, racolti e illustrati da N.

To m mas eo, Venezia 1842. Dallo stabilimento tipografico enciclopedico di
Girolamo Tasso. Ό τρίτος τόμος τής σειράς αυτής (80ν σ. 471) είναι αφιερωμένος
εΐς τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια1*. Είναι ή σημαντικωτέρα έκδοσις νεοελληνι-
κών δημοτικών τραγουδιών μετά τήν έκδοσιν Fauriel. Περιλαμβάνει 241 ασματα εν
συνόλω· Τών 129 εκ τούτων δημοσιεύεται τό ελληνικόν κείμενον καί μετάφρασις ε'ις
ίταλικήν γλώσσαν, τών δέ άλλων 112 δημοσιεύεται μόνον 'ιταλική μετάφρασις. Πε-
ριλαμβάνει επίσης 670 δίστιχα, εκ τών οποίων τά 22 εν ιταλική μόνον μεταφρά-
σει. Πολλά τούτων προέρχονται εκ τών συλλογών Fauriel καί Kind, καίϊώς δηλώ-
νει ό εκδότης εις τήν ε'ισαγωγήν του, άλλα δέ εξ ανακοινώσεων τοΰ Ά. Μουστο-
ξύδου και Δ. Σολωμού. Μεταξύ τών δημοτ. ασμάτων καί τινα λογίας προελεύσεως.

Μετά τοΰ Fauriel ιδιαιτέρως, τόν όποιον είχε γνωρίσει καί προσωπικώς εν
Παρισίοις, ό Tommaseo εύρίσκετο είς στενήν επαφήν δι' αλληλογραφίας

Τά άσματα είναι διηρημένα είς τάς κατηγορίας: αγάπης, οικογενειακά, νε-
κρικά, θρησκευτικά, λίαν δέ αξιόλογοι είναι αί παρά τοΰ Tommaseo παρεχόμενοι
ίστορικαί ειδήσεις, ώς καί αι παρατηρήσεις αυτού περί τής τέχνης καί τής αξίας
των. Σημειωτέον δτι ούτος εγνώριζε τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν, συστηματι-
κώς επιδοθείς εΐς τήν εκμάθησιν ταύτης από τοΰ έτους 1840, τή βοηθεία φίλων
του Ελλήνων, ώς τού Αίμ. Τυπάλδου, τοΰ Μάρκου Ρενιέρη καί ιδία. τού 'Ανδρέου
Μουστοξύδου 3), ό όποιος, ώς γνοοστόν, σημαντικώς είχε συμβάλει εΐς τήν έκδοσιν

') Δεύτερα έκδοσις : Canti popolari greci, tradotti ed illustrati da Niccolô Tom-
maseo, con copiose aggiunte ed una introduzione per cura di Paolo Emilio Pavo-
lini: Milano - Palermo - Napoli 1905. Βλ. κρίσεις είς Ν. Έλληνομνήμονα, 2 (1905) σ. 382.
Τέσσαρα τραγούδια έδημοσιεύθησαν καί είς τό βιβλιάριον : Canti popolari dell'isola di Milo
con la versione di N. Tommaseo Pisa. Per le nozze di Enea Piccolomini con Sofia
Giuggioli. Gennaio 1877 (8ov μικρόν, σ. 25). Δίδεται τό ελληνικόν κείμενον, μετάφρασις εις
'ίταλικήν καί τίνες παρατηρήσεις.

2) Βλ. Γ. Ζώρα, Θωμαζαΐος καί Φωριέλ. 'Ανέκδοτη αλληλογραφία γιά τά δημοτικά μας
τραγούδια. Νέα 'Εστία 24 (1938) τεύχος 281, σ. 1156 -1160.

") Περί τών φιλικών δεσμών Tommaseo καί Μουστοξύδου βλ. M. L a se a r is, Niccolô
Tommaseo ed Andrea Mustoxidi. Estratto dagli Atti e memorie délia Società Dalmata
di storia patria vol. Ill· Zara, Tipografia E. de Scliônfeld, 1934 - XII.
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τών δημοτικών τραγουδιών τής συλλογής Fauriel. Ώς είδικόν καθηγητήν τής ελλη-
νικής γλώσσης ό Tomm. είχε τόν ιερέα "Ανθιμον Μαζαράκην, τοΰ οποίου τό έργον
περί τών επιφανών ανδρών τής Κεφαλληνίας μετέφρασεν εις τήν ΐταλικήν γλώσσαν.
Διαμείνας βραδύτερον επί πενταετίαν εις Κέρκυραν ώς εξόριστος, μετά τήν άποτυ-
χίαν τής έπαναστάσεως έν Ένετίςι, εις τήν οποίαν είχε λάβει μέρος, συνεπλήρωσε
τάς γνώσεις του εις τήν έλληνικήν γλώσσαν. Γνώστης καί τής σερβικής γλώσσης,
μετέφρασεν εις τήν δημώδη έλληνικήν σερβικά δημοτικά τραγούδια, δημοσιευθέντα
εις τό περιοδικόν Χρυσαλλίς τών έτών 1864 καί 18651).

Ό ' Αμάραντος, ήτοι τά ρόδα τής άναγεννηΰείσης 'Ελλάδος. Δημοτικά ποιήματα 1843
τών νεωτέρων 'Ελλήνων, αυλλεχ&έντα, ρωσσιστί με&ερμηνευ&έντα και διά φιλολογι-
κών καί ιστορικών σημειώσεων έξηγη&έντα υπό Γεωργίου τοϋ Εύλαμπίου.
«Γιά ίδέσϋ·ε τόν άμάραντο σέ τί γκρεμό φυτρώνει, δίχως νερό ποτίζεται, δίχως άνϋό
καρπίζει». Δημ. τραγουδάκι τών νεωτ. 'Ελλήνων. Έν Πετρονπόλει, εν τή τυπογρα-
φία τής 'Ακαδημίας τών επιστημών. Α.ΩΜΓ' [1843] (8ον σ. 9 ά. ά+XXLX + 4
ά.ά + 136+ 10).

Είναι ή πρώτη ειδική έκδοσις ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, γενομένη ύπό
"Ελληνος ευρισκομένου εκτός τής Ελλάδος. Περιέχει 33 ασματα καί εν παραμύθιον
(τ' αθάνατο νερό, παραμύθι ήθικώτατο σ. 70 κε. Μέρος δεύτερον). 'Εκ τών ασμά-
των τινά έχουν ληφθή έκ τής συλλογής Fauriel, δύο δ' έκ τούτων είναι λογίας
προελεύσεως2'.

Reise durch einige Gegenden des nôrdlichen Grieehenlands von Dr L u-
d ο If S t ep h an i mit seeks Steindrucktafeln. Leipzig, Dmck und Ver lag von
Breitkopf und Hârtel, 1843 (8ov μικρόν, σ. 107).

Περιγράφων ό συγγραφεύς τάς έντυπώσεις του έκ περιηγήσεως είς τήν Εύ-
βοιαν, σημειώνει διαφόρους παρατηρήσεις περί τής μελωδίας τών δημοτικών τρα-
γουδιών, περί μουσικών οργάνων καί χορού. Εις τήν σελ. 31 παραθέτει ασμα τής
Άρβανιτοπούλας3), άρχόμενον μέ τούς στίχους:

') Βλ. Af. Lascaris, Tommaseo, traducteur de chants serbes en grec. Communica-
tion faite à Prague, au Congrès des philologues Slaves le 7 octobre 1929. Extrait des
Comptes rendus du premier Congrès des philologues Slaves. Prague, imprimerie de
l'état. 1930.

') Κρίσεις βλ. περιοδ. Ευτέρπη 6 (1853) σ. 388-9. Πρβλ. καί Α. Steinmetz, Untersu-
chungen zu den klephtenliedern. Λαογραφία 10 (1932) σ. 311.

®> Βλ. Passow Τραγ. ρωμαίικα, άρ. 509.
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"Ολοι μέ λεν άρνήθηκες τήν Άρβανιτοπούλα·
καί πώς νά τήν επαρνηθώ τήν 'Αρβανιτοπούλα,
πού'ν' το κορμί της μάλαγμα κ ή μέση της ασήμι...
Εΐς τήν σελ. 32 δημοσιεύει παραλλαγήν τού άσματος Ό Μαυριανός καί ή αδερφή
του, «Ή άπιστη γυναίκα καί στρατιώτης», όπως τό έπιγράφει. Οί 8 τελευταίοι πα-
ρεφθαρμένοι ερωτικοί στίχοι τού ασματος δέν ανήκουν εΐς αύτό, άλλα προέρχονται
έκ συμφυρμοΰ.

La Grèce continentale et la Morée. Voyage, séjour et études historiques
en 1840 et 1841 par J.—A. Bu chon. Paris 1843. 'Εν σελ· 82 τό δίστιχον:
Νά χαμηλών αν τά βουνά, νά γλέπα τήν 'Αθήνα
νά γλέπα τήν άγάπην πώς περπατεί αάν χήνα ' \

'Εν σελ. 239 έπ' εύκαιρία περιγραφής γάμου δημοσιεύονται 8 στίχοι γαμή-
λιου άσματος:

Έβγάτ έβγάτε πεθερές,

γιά j'à δεχϋήτε τήν καλή πέρδικα .. .

Γαλλική μετάφρασις τού τραγουδιού « Τό Κάστρο τής Ωριάς» δημοσιεύε-
ται έν σελ. 401 - 2.

1844 Neugriechische Anthologie. Original und Uebersetzung herausgegeben

von Dr The ο dor Kind. Erstes Bàndchen, Leipzig, Verlag von F.A.Leo, 1844
(80V μικρόν φ. 2 ά.ά-(-σ. XVI -f- 182). Περιλαμβάνει 38 τραγούδια κατατεταγμένα
εΐς κατηγορίας ήτοι: 1) 5 τραγούδια ιστορικά: "Αλωσις Κωνσταντινουπόλεως, Ό
θάνατος τού Διάκου, Ό θάνατος τού Γεωργάκη καί Φαρμάκη, Ό θάνατος τού Μάρ-
κου Μπότσαρη, Τού Τσαμαδού. 2) 6 κλέφτικα: Τού Κουτσοχρήστου, Τού Φώτη,
Τοΰ Νικοτσάρα, Ό κλέφτης πληγωμένος, Ή βοή τοΰ μνήματος, Τοΰ 'Ολύμπου.
3) 4 πλαστά τραγούδια: Ή ώραία τοΰ κάστρου, Ή νυκτερινή περπατησιά, Ό Χά-
ρος καί ό τζοπάνης, Ή κόρη εΐς τόν "Α^ην. 4) 23 διάφορα: Ό άναγνωρισμός, Ό
ξενιτευμός, (εΐς δύο παραλλαγάς), Ή κατάρα τοΰ άγαπητικού, Τό σταμνί τό τσακισμέ-
νον, Τής Άρβανιτοπούλας, Ή κόρη καμαρώνουσα, Ο έρωτας φανερωμένος, Ή βλα-
χοπούλα άποθνήσκουσα, Τής Έβραιοπούλας, Τού 'Αναγνώστη, Ό κολοχέρης (εΐς δύο
παραλλαγάς), Τραγούδι πρός τούς ξενιτευμένους, Τραγούδι χήρας πρός τόν ξενιτευ-
μένον υϊόν της, Ό γεράλαφος καί τό ζαρκάδι, Οί Κλέφται, Χελιδόνισμα, Περπερού-
νας ή περπερίας άσματα (εΐς τρεις παραλλαγάς), Ναναρίσματα (εΐς δυο παραλλαγάς).

'Ακολουθούν μετά ταύτα 13 ποιήματα λογίων (Π. Σούτσου, Ί. Καρασού-

') Βλ. καί άνωτ. α. 65.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 101

τσα, Ά. Κάλβου, Άλ. Υψηλάντη, Άλεξ. Ρίζου Ραγκαβή, 'Αλ. Σούτσου). Εις ίδιαί-
τερον τμήμα (σ. 152-180) καταχωρίζονται ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις ίστορικαί
καί γλωσσικαί επί των ασμάτων.

Πρέπει νά σημειωθή ενταύθα, ότι ό Kind εξέδωκεν εν έτει 1861 νέαν άνθο-
λογίαν πλουσιωτέραν, περιλαμβάνουσαν 85 άσματα: Anthologie neugriechischer
Volkslieder im Original mit deutscher Ûbertragung, herausgegeben von Dr
Tlieodor Kind, Leipzig 1861 (12ov σ. XXV+232). Τά άσματα τής άνθολογίας
ταύτης, έρανισθέντα, ως δηλάινει ό εκδότης (σ. XXVI-XXVII), κυρίως εκ τών
συλλογών Ζαμπελίου, Tommaseo, Ξανθοπούλου (έν Φιλολογικφ Συνεκδήμω 1849),
τοΰ περιοδ. «Νέα Πανδώρα» καί τής συλλογής Γ. Ευλαμπίου (βλ. άν. σ. 98), διαι-
ρούνται εις ιστορικά, τοΰ έθνισμοΰ καί κλέφτικα τραγούδια, πλαστά τραγούδια, οι-
κιακά καί τής οικογενείας τραγούδια, ερωτικά καί μοιρολόγια.

Daniel LI. Sanders, Das Volksleben der Neugriechen dargestellt
und erklârt aus Liedern, Sprichwortem, Kunstgedichten, nebst einem An-
hangevon Musikbeilagen und zwei kritischen Abhandlungen. Mannheim 1844
(8ov σ. XII+ 358). Περιέχονται 68 δημοτικά τραγούδια καί 264 δίστιχα μετά μετα-
φράσεων εις τήν γερμανικήν γλώσσαν. 'Εκ τούτων πολλά έχουν αντιγραφή εκ προη-
γουμένων συλλογών, Fauriel, Kind κλπ., άλλα δέ ήκουσεν ό εκδότης άπό τόν φίλον
του Ήρακλέα Μητσόπουλον εκ Πατρών, εις τόν οποίον (καθώς και εις τόν πατέρα
του) άφιερώνει τό βιβλίον. 'Ακολουθών τόν Fauriel, διαιρεί τά τραγούδια εις
'Ιστορικά (geschichtliche Lieder), Πλαστά (romantische Lieder), Οικιακά (hâus-
liche Lieder). Έκ τής πρώτης κατηγορίας δημοσιεύει 17 (σ. 2-38), εκ τής δευτέρας
35 (σ. 40-101) καί έκ τής τρίτης 16 (σ. 104-141). Ακολουθούν μετά ταύτα 264
δίστιχα (σ. 144-218) παροιμίαι καί αινίγματα (σ. 220-243), 15 άσματα λογίων
(Kunstpoesie σ. 246-297), κριτικόν παράρτημα (σ. 299-330), μετρικαί παρατηρή-
σεις (σ. 331-350) καί μουσικαί σημειώσεις (σ. 351-358).

Ένδιαφέρουσαι είναι αί σημειώσεις τοΰ Sanders, ώς καί αί συγκρίσεις τών
ελληνικών ασμάτων μέ σερβικά (τής συλλολής Volkslieder der Serben, metrisch
ùbersetzt und historisch eingeleitet von Talvj), γερμανικά, ιουδαϊκά, ισπανικά.

Adolf Elissen, Versuch einer Polyglotte der europdischen Poesie in 1846
drei Banden mit einer Vôlker- und Sprachenkarte Europa's. Erster Band:
Poesie der Kantabrer, Kelten, Kymren und Griechen. Leipzig 1846.

Εις τό βιβλίον τοΰτο περιέχονται άσματα μετά μεταφράσεων εις τήν γερμα-
νικήν γλώσσαν είλημμένα εκ προηγουμένων δημοσιεύσεων, Fauriel, Pashley,



102

Δ. Α. ΠΕΤΡ ΟΠΟΥΛΟΥ

Kind. Εις τήν σελ. 261 εξ στίχοι τού άσματος τής Άδριανουπόλεως (εκ τοΰ Pash-
ley). Είς τήν σελ. 277 εν ύποσημ. τό τραγούδι Ό χάρος καί αί ψυχαί μετά τής
γερμανικής μεταφράσεως τοΰ Gœthe. Εις τήν σελ. 278 τό δίστιχον:
"Ερωτας ητον ή αρχή, το τέλος πάλι εγίνη
άπο τον Χάρον που ποτε χαράν δεν μας αφήνει.
Σελ. 303 δίστιχον τοΰ κλήδονα. Ε'ις τάς σελ. 359-388 δεκαπέντε διάφορα άλλα
ςίσματα μετά γερμανικής μεταφράσεως εκ τής συλλογής Fauriel καί τής Νεοελλη-
νικής 'Ανθολογίας τού Kind: Ό Όλυμπος καί ό Κίσσαβος, Ό τάφος τοΰ Δήμου,
Χελιδόνα έρχεται, Ή βοή τού μνήματος, Ό ναύτης, Ό Βέβρος, Ό έρωτας φανε-
ρωμένος, Ή νυκτερινή περπατησιά, Ό άναγνωρισμός, Ό Στέργιος, Σουλιώτικα
(τέσσαρα διάφορα), "Αλωσις τής Τριπολιτσας.

Είς τό ίδιον βιβλίον Nachtrag zum ersten Theil des Versuchs einer
Poluglotte der europâischen Poesie δημοσιεύεται: Ό πρέσβυς ιππότης. Ein
griechisches Gedicht aus dem Sagenkreise der Tafelrunde. Εις τήν σελ. 13
τό επίγραμμα τοΰ σπαθιού τοΰ Κοντογιάννη.

1849 Εις τό περιοδικόν: Φιλολογικός Σννέκδημος, σύγγραμμα περιοδικδν νπο λο-
γίων ανδρών συντασσόμενον. Έτος Α φνλλάδιον ΙΕ', 20 Αυγούστου 1949, σ. 401-
404 δημοσιεύει ό Κ. Σ. Ξαν&όπονλος εξ άσματα «τών περί Τραπεζούντα χω-
ρίων■» μέ τήν σημείωσιν δτι «άδονται ή υπό άπλήν τινα τρίχορδον λύραν ή υπό
άσκόν πληρούμενον άέρος καί έχοντα προσκολλημένον αυλόν, άγγείον λεγόμενον
παρ'αυτοις». Τά εις ποντιακήν διάλεκτον $σματα ταύτα είναι παραλλαγαί τών
γνωστών : Οι υιοί τοΰ Άνδρονίκου, Πορφύρηΐ, Λατρευτικόν (Τό κυπαρέσσι τό λι-
γνόν πού στέκει στ'"Αγιον Όρος), Έρωτικόν, Ξενιτειάς, Τής Άγιας Σόφιας.

Τρία έκ τών άνωτέρω ά^μάτων περιλαμβάνονται εΐς τό κατά τό aUrô έτος
δημοσιευθέν βιβλίον. Μνημόσυνον. Neugriechische Volkslieder in den Origina-
len und mit deutscher TJbersetzung herausgegeben von Theodor Kind. Leip-
zig 184g (8ov σ. VII -f- 29). Τά άλλα 15 έκ τών 18 έν συνόλω περιεχομένων εΐς
τό βιβλίον τούτο ασμάτων προέρχονται εκ τής συλλογής Γ. Ευλαμπίου «Ό 'Αμά-
ραντος. .» τοΰ 1843

1850 Εϊς τό μέσον άκριβώς τοΰ παρελθόντος αιώνος, τό έτος 1850, δημοσιεύεται
ή πρώτη πλουσία συστηματική συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών υπό Έλ-
ληνος εν Ελλάδι, τού 'Αντωνίου Μανούσου, εκδοθείσα εΐς τρία τεύχη (φυλλάδια):
Τραγούδια εθνικά, συνταγμένα και διασαφηνισμένα νπο 'Αντωνίου Μανού-

Βλ. άνωτ. σ. 99-
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σου. Φυλλάδων Α '. Έν Κέρκυρα. Τυπογραφείο ν Έρμης Χ. Νικολάιδου Φιλα-
δελφέως 1850. (8ον σ. 32). Εΐς τό τεύχος τούτο περιέχονται: «Πριν τού προοι-
μίου» (διάλογος μεταξύ άνθρωπου τού λαού, 'Εκδότου, Φίλου καί Πρησκολογά,
κατ' άπομίμησιν τού γνωστού διαλόγου τοΰ Δ. Σολωμού καί μέ τόν αυτόν σκοπόν,
δηλαδή τήν ύποστήριξιν τής δημοτικής γλώσσης) «Ή άπατημένη κόρη, τραγούδι
ανέκδοτο, υπαγορευμένο άπό μία κόρη τοΰ Σκριπεροΰ, χωριό τής Κερκύρας » καί
ή ύπόθεσις τού τραγουδιού «Τό στοιχειό τής Γέφυρας». Έν συνεχεία έξεδόθη δεύ-
τερον τεύχος έκ σελ. 208 είς Κέρκυραν 1850. Μέρος Α' τραγούδια Κλέφτικα. Εις τό
τεύχος τούτο περιέχονται 111 τραγούδια, όχι όμως πάντα κλέφτικα, ώς δηλοΰται,
αλλά καί τινα ιστορικά (σ. 176 κέ.), ώς καί παραλογαί (σ. 182-198) καί ξενιτειάς
(σ. 194). Είς τρίτον τεύχος έκ σελ. 120 είς Κέρκυρα.ν 1850. Μέρος Α' τραγούδια
ιστορικά, εραπικά καϊ οικιακά, περιέχονται έν συνόλω 78 τραγούδια. Μεταξύ τούτων
όμως, παρά τόν χαρακτηρισμόν τοΰ έκδοτου, περιλαμβάνονται και παραλογαί.

Ό εκδότης τών τραγουδιών, γεννηθείς έν Κέρκυρα τό 1828, έζησεν έπί μακρόν
έν "Ιταλία ώς άξιωματικός τού ιταλικού στρατού καί άπέθανεν έν Ένετία τό 1903 1'·
Γνώστης ευρωπαϊκών γλωσσών, είχε τήν δυνατότητα νά χρησιμοποιή τάς ύπό ξέ-
νων δημοσιεύσεις ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί νά έπιχειρήση άνάλογον
ιδίαν έκδοσιν έπηυξημένην. Ποιητής ό ίδιος2', άνήκων εΐς τήν επτανησιακήν σχο-
λήν και ένθερμος οπαδός τής δημοτικής γλώσσης, έτήρησε τήν γλωσσικήν μορφήν
τών κειμένων, άποφυγών τά καθαρογλωσσήματα τού Fauriel καί άλλα σφάλματα
ξένων εκδοτών.

Τά περισσότερα έκ τών ασμάτων εΐχον ήδη δημοσιευθή εΐς παλαιοτέρας συλ-
λογάς καί βιβλία καί κυρίως εΐς τήν συλλογήν Fauriel καί Tommaseo3', εις τάς
οποίας ένίοτε παραπέμπει. Παρά τά ύπό I. Πολυλά έν τώ προλόγω (σ· 2) τής έκ-
δόσεως λεγόμενα, ότι ό Μανούσος δέν δημοσιεύει μόνον τά εΐς τάς συλλογάς Fau-
riel καί Tommaseo μέ τροποποιήσεις καί παρατηρήσεις έπί τών πατρικών ηθών,
άλλά καί άλλα τόσα μετά κόπων καί θυσιών συλλεγέντα, αί προσθήκαι δέν είναι

') Βλ. Ποίησις καί πεζογραφία τής 'Επτανήσου. "Εκδ. Βασικής Βιβλιοθήκης «Αετός»,
'Αθήναι 1953, σ. 344. ('Επιμέλεια Γ. Ζώρα).

2) Συλλογαί έκδοθεΐσαι ύπ'αΰτο0:'Ο θάνατος τής τυφλής, Ένετία 1848-Στεναγμοί,'Αθή-
ναι 1858· Λυρικά ποιήματα — Αναμνήσεις,'Αθήναι 1876. Ποιήματά του έχουν δημοσιευθή έπί-
σης είς άνθολογίας : Βλ. 'Ελληνική 'Ανθολογία ήτοι συλλογή των έλληνικών ασμάτων ύπό
'Ανέστη Κωνσταντινίδον. Έκδοσις νεωτάτη έπηυξημένη καί βελτιωμένη. Έν 'Αθήναις 1891, σ.
317, 320. Ήρ. Ν. 'Αποστολίδη, 'Ανθολογία 1708- 1940. 'Αθήναι, έκδ. 4η , σ. 286 -288.

3) 'Εκ σημειώσεων του (τεύχ. Β', σ. 49, 182) φαίνεται δτι εΐχεν ύπ' όψει του καί τάς δη-
μοσιεύσεις τραγουδιών ύπό Kind καί Joss. (βλ. άνωτ. σ. 80, 81, 87, 88, 100, 102).
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τόσον σημαντικαί. Μόνον εις 16 παραλλαγάς ασμάτων έκ τών εις τό Β'τεύχος πε-
ριλαμβανομένων καί εις 41 τοΰ Γ' εύρίσκομεν διαφοράς τινας έν συγκρίσει μέ
προηγουμένως δημοσιευμένα όμοια ασματα.

Τάς υποθέσεις τών τραγουδιών μεταφράζει έκ τοΰ Fauriel ή Tommaseo αύ-
τολεξεί ή μέ έπουσιώδεις περικοπάς ή μεταβολάς. Χαρακτηριστικόν είναι, ότι είς τάς έξ
ιδίας συλλογής προερχομένας παραλλαγάς σημειώνει ενίοτε τόπον προελεύσεως, αλλ'
αφήνει ταύτας συνήθως άνευ εισαγωγικών σημειώσεων· όπου όμως έπιχειρει νά
γράψη σημείωμα σχετικόν μέ τό θέμα τοΰ τραγουδιού, περιορίζεται είς άπλήν άνά-
λυσιν καί επαναλαμβάνει είς πεζόν λόγον μέ ρωμαντικόν συχνά ύφος, όσα περίπου
λέγει τό τραγούδι· άλλοτε πάλιν δίδει άορίστους τινάς χαρακτηρισμούς άνευ μεγά-
λης αξίας. Άναφέρομεν μερικά παραδείγματα : Είς τό Γ' τεΰχος, σ. 37 - 42, δη-
μοσιεύει τό τραγούδι «Ή άσπλαχνη πεθερά. Υπαγορευμένο άπό μία νέα τοΰ
Σκριπεροΰ, χωριό τής Κέρκυρας». Λαμβάνων άφορμήν έκ τών πρώτων στίχων:
Ό Κωσταντΐνος δ μικρός, δ Μικροκωοταντΐνος
τδ Μάη φυτιάν εφντεψε, τό Μάη γυναίκα επήρε...,
γράφει ώς ύπόθεσιν: «Όταν τό λουλούδι ξεφυτρώνη γεμάτο χάρι καί ζωή, όταν ή
φύσις όλη, στολισμένη καί χαρούμενη, ως νά έβγαινε τότε άπό τά χέρια τοΰ Πλά-
στη μ' έ'να γλυκό χαμόγελο, έμπνέη στές καρδιές μας γλυκά καί τρυφερά αισθήματα,
τότε καί ή καρδία τοΰ μικροΰ Κωσταντίνου έπεθύμησε ν' άποκτήση γλυκειά καί
άχώριστη συντροφιά...» καί συνεχίζων εις τόν ίδιον τόνον, αναλύει τό τραγούδι.
Εις τήν ύπόθεσιν τοΰ τραγουδιού «Παράπονο τοΰ βοσκού» (τεϋχ. Β ' 93 - 94), άνα-
λύων όσα λέγουν οι στίχοι, γράφει ότι: «οί Κλέφτες έπήγαιναν γι' άλογα, καί όταν
δέν τά εύρισκαν, έκλεφταν ό,τι τούς έπαρουσιάζετο»... καί μέ ρωμαντικάς εκφράσεις
προσπαθεί νά έξάρη τήν άξίαν τοΰ τραγουδιού.

"Ομοίου είδους άνάλυσιν μέ πομπώδεις φράσεις, άνευ θετικής πληροφορίας,
εύρίσκομεν εις τό τραγούδι «Στές Αθηναίες» (τεΰχ. Β' σ. 164-165): «Στίχοι γε-
μάτοι αίσθημα χαριτωμένο, πάθος λύπης, οπού ξεχειλίζει άπό τές εύγενικές ψυχές τών
'Ελληνίδων!...» 'Αγνοεί τάς περί τοΰ άσματος παρεχομένας ειδήσεις παρά Δ.
Σουρμελή, όστις περιέλαβε τοΰτο εις τήν ίστορίαν του δημοσιευθεισαν προ 16
ετών (βλ. άν. σ. 88). Εις τό τραγούδι τοΰ Κατσαρού (τεύχ. Β' σ. 91 -92), συμπίλημα
στίχων, γράφει: «Τό πρόσωπον τούτου τοΰ τραγουδιού δέν είναι τόσο επίσημο,
όμως τό τραγούδι όπου εις αύτό άναφέρεται, είναι γεμάτο άπό ποιητική χάρι καί
όμορφάδα».

Ή επιθυμία νά έξάρη όσον τό δυνατόν περισσότερον τήν άξίαν τών ποιη-
μάτων, ώς και τάς πατριωτικός καί ήθικάς άρετάς τών δρώντων προσώπων, παρα-
σύρει τόν έκδότην εις άκριτους ένίοτε παρατηρήσεις: Εις τό τραγούδι τοΰ Μπου-
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κουβάλα (τεΰχ· Β' σ. 13 σημ. 2) μετ' άστοχους κρίσεις περί τοϋ στίχου: Μετριούνται
οί Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν πεντακόσιοι, ότι δηλαδή « ό χαμός καί ό άφανι-
σμός τους είναι τέτοιος οπού δέν τούς καταπείθει τό πρώτο ουδέ τό δεύτερο μέ-
τρημα», συνεχίζει μέ ρητορικούς πατριωτικούς λόγους: «'Ακατανόητα, τεράστια
έπραξαν οί έλευθερωταί τής άγαπημένης μας Ελλάδος. Σώματα μικρά, διασκορπι-
σμένα καί άδύνατα, μέ τή μοναχή πίστι τής θρησκείας, μέ τήν αγάπη τής πατρίδος
των καί μέ τήν τόλμη και μεγαλοψυχία εκείνων όπου καλύτερα προτιμούν τό θά-
νατο, παρά τήν σκλαβιά, ν' άντιπαραταχθοΰν μέ άμέτρητες χιλιάδες, νά τις χτυπή-
πήσουν νικώντας, καί νά κατατρομάξουν δύναμι μυριοπλάσια τής εδικής των». Και
εις άλλων ασμάτων τάς υποθέσεις, και δη έκείνας, αΐτινες δέν προέρχονται έκ μετα-
φράσεως, εύρίσκομεν όμοιας ρητορικός έκφράσεις έθνικού περιεχομένου.

Πρέπει νά σημειωθή επίσης, ότι τά μεταφραζόμενα παρά τού Μανούσου σχό-
λια τών ξένων εκδοτών δέν άποδίδονται πάντοτε πιστώς, όπου δέ ό 'ίδιος παραθέ-
τει ίδικάς του παρατηρήσεις ύποπίπτει ενίοτε εις σφάλματα. Τήν πληροφορίαν π.χ.
τοΰ Fauriel (τ. 10ς σ. 9) περί τοϋ τραγουδιοϋ τοϋ Μπουκουβάλα, ότι $δεται dans
tout le continent de la Grèce, μεταφράζει: (τεΰχ. Β' 11) «τό τραγούδι... τραγου-
διέται άκόμη είς τήν Στερεάν Ελλάδα». Είς τά σχόλια τοΰ ερωτικού τραγουδιού «Δυο
μαύρα μάτια (τεΰχ. Β' σ. 147), παρασυρόμενος έκ τού στίχου νά 'μουν κλέφτης, νά
τά 'κλεφτά (τά μάτια), όμιλεΐ διά τούς Κλέφτες καί τό ήθός των... Διά τόν τελευ-
ταΐον στίχον τοΰ τραγουδιού "Αλωσις Μεσολογγίου (τεΰχ. Β' 131) μον κλαίνε γιά
τό σκλαβωμό, που ϋ·ε νά σκλαβωθούνε, παρατηρεί ότι ό στερνός ήμίστιχος είναι
λαμπρότατος γιά τόν δυνατώτατο ευφημισμό του!» Συντέμνων τήν ύπόθεσιν τοΰ
Fauriel (I, 95) εις τό τραγούδι « ό Κίτσος καί ή μητέρα του » γράφει άορίστως
(τεΰχ. Β' σ. 144): Ό ήρωας τούτου τοΰ συμβάντος μένει όλως διόλου άγνωστος.
Οί στίχοι όμως τοΰ τραγουδιού είναι γεμάτοι άπό ελληνική χάρι καί δύναμι ». Αβα-
σανίστως επίσης αποδέχεται τήν γνώμην τοΰ Fauriel (τ. 2ος σ. 349) ότι ό Σαλίλ
πασάς, υιός τοΰ 'Αλή, έγνώριζε καλώς τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν καί διά
τοΰτο είς τόν διάλογον τοΰ σχετικού ςίσματος (τεύχ. Β' σ. 113. Συμβούλιο τού
Άλή Πασά) παρουσιάζονται λόγιαι λέξεις. Είς τήν ύπόθεσιν τοΰ τραγουδιού τοΰ
Κατσικογιάννη (τεΰχ. Β' 63), δν καί είναι προφανές, ότι τά εκεί άναφερόμεια
Τρίκαλα είναι τά θεσσαλικά, λέγει ότι « ήταν άπό τό Μοριά... εΐχεν απλώσει τές
δύναμές του είς όλα τά βιλαέτια άπό τήν "Αρτα επάνω καί Ψομιά έ'ως εις τά
Τρίκαλα τοΰ Μορέως».

"Αλλα τινά σφάλματα τής συλλογής Μανούσου προέρχονται πιθανώτατα έξ
άβλεψίας: Ό Tommaseo εις τό τραγούδι τοΰ'Ολύμπου (σ. 359) παραθέτει έν ύπο-
σημειώσει πίνακα τών άρματολών τοΰ 'Ολύμπου. Τόν αυτόν πίνακα ό Μανοΰσος
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αντιγράφει έν υποσημειώσει εΐς τό τραγούδι τοϋ Πλιάσκα (τεϋχ. Β' 37). Εΐς τό τρα-
γούδι τοΰ Ζαχαράκη (τεΰχ. Β' 70), ενώ σημειώνει «έχοντας καί άλλο άντίγραφο, μέ
άρκετάς άξιοπαρατηρήτους τροπολογήσεις, τό τυπώνομε», δημοσιεύει παραλλαγήν
έκ τού Tommaseo σ. 199.

Καί άλλας όμοιας φύσεως ελλείψεις ή εσφαλμένος κρίσεις καί παρατηρήσεις
θά εΰρη τις εΐς τήν έκδοσιν Μανούσου. 'Οφείλονται αΰται κατά κύριον λόγον εις
τάς ρωμαντικάς άντιλήψεις τής έποχής εκείνης, ύπό τών οποίων βαθύτατα ήτο έπη-
ρεασμένος ό εκδότης, ώς καί εις τάς κρατούσας τότε ιδέας περί έθνους καί περί τοΰ
τρόπου καί τών μέσων προαγωγής τών εθνικών ζητημάτων. Κύριος σκοπός καί
έπιθυμία τού Μανούσου ήτο νά συμβάλη εις τήν τόνωσιν τοΰ έθνικοΰ αισθήματος
καί τήν πρόοδον τής άναγεννωμένης πατρίδος· ή έπιστημονική έρευνα δι' oUtov,
ώς καί διά πολλούς άλλους έκ τών λογίων τής έποχής του, είναι προπάντων μέσον
έξυπηρετήσεως πατριωτικών έπιδιώξεων.

Πάσαι όμα>ς αί σημειωίίεΐσαι άνωτέρω έλλείψεις δέν άναιροΰν τήν σημασίαν
τής έκδόσεως τοΰ Κερκυραίου λογίου. Θά έχη αύτη πάντοτε τήν άξίαν της ώς ή
πρώιη πλουσία ποιητική συλλογή μέ σχόλια εΐς ελληνικήν γλώσσαν, περιέχουσα όχι
μόνον τ' άξιολογώτερα έκ τών μέχρι τής έποχής έκείνης δημοσιευμένων τραγου-
διών, άλλα καί άνέκδοτα, άτινα ό ϊδιος συνέλεξε μέ τόν διακρίνοντα αυτόν φλογε-
ρόν ένθοτισιασμόν καί τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην

20.12.1955

1) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΛΙ

Είς τήν σελ. 68, σειρά 23 άντί : 90 ασματα καί 71 δίστιχα, νά γραφή: 78 ασματα, ό θού-
ριος τοϋ Ρήγα, άπόϊ.τχσμα έκ τοϋ Έρωιοκρίτου καί 71 δίστιχα.

Εις τήν σελ. 73 σημ. 2, σειρά 1, μετά τήν λέξιν εξεδόθη νά προστεθούν αί λέξεις: ύπό
Coriolano di Bagtiolo (βλ. κατωτέρω σ. 94) καί
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1. Συλλογεΐ

Bognolo Coriolano 95
Bartholdy J.L.S. 62
Βέης Ν.Α. 91
Belloc Luise Sw. 79
Buchon J.-A. 100
Bybilakis G. 97

Γαζής Γ. 82
Γκνέντιτς Ν. 77

Δαούτης Ζήσης 64
Δαπόντε Καισάριος 60
Δελγάυος Ί. 83
Delgay J.-B. 83
Dodwell Edward 65
D'Orient de Bellegarde 83
Δοριέντος Δε Βελλεγάρδος 83

Elissen Adolf 101
Εύλάμπιος Γ. 99

Fauriel C. 68 κέ.
Firmenicli J. M. 95
Friedemann Friedricli Trau-
gott 75, 1

Guys 58

Haxthausen, Werner von-
62 κέ.

καί έκδόται δημοτικών

Hughes Rev. Thos-Smart 66
Iken Carl 76

Joss Paul Maria Leopold 80

Kemminghausen βλ. Schulte
Kind Th. 81, 87, 88,100, 102
Klein B. 74
Κουγέας Σ. Β. 67

Leake William Martin 85, 92
Lemercier Népomucène 72,
73

Liidemann W. v. 75, 81

Μανοϋσος 'A. 102 κέ.
Marshall F. H. 85
Maurer Georg. Ludw. von-
90

Millier Wilhelm 73 κέ
Μύλλερος βλ. Mtiller

Niebuhr Βαρθόλδος Γεώρ-
γιος 67

Ξανθόπουλος 102

Οικονόμος Κ. 87

Pashley Robert 92
Pouqueville F.C.H.L. 61,65

τραγουδιών.

Predl F.X.M.A von- 91

Quinet Edgar 85

Ross Ludwig 96 κέ.

Sanders D.H. 101
Schmidt · Fhiseldeck 82
Schulte-Kemminghausen 63
Sheridan Charles Brinsley
76

Σουρμελής Δ. 88
Soutzo Al. 84
Σούτσος 'Αλέξ. 92
Soyter G. 63

Stackelberg Ο. M. Baron

von- 80
Stephani Ludolf 99
Stephanopoli Dimo et Ni-
colo 60

Theotoky B. 79
Tommaseo N. 98
Τσοπανάκος Παναγ. 93

Ukert F. A. 87
Ulrichs H. N. 95

Voutier 68, 78

Χριστοφίδης Ηλίας 94

2. Περιοδικά καί συλλογαί.

'Αθηνά, ήτοι ανάλεκτα γεω
γραφικά, φιλολογικά, ιστο-
ρικά, οικονομικά κα'ι περί
εφευρέσεων 86
'Ανθολογία Κορομηλά 89

"Ασματα διαφόρων ποιητών 89 Mittheilungen aus der Ge·

Eunomia 81 schichte und Dichtung

'Ιόνιος 'Ανθολογία 88 der Neugriechen 75

Leukothea 76 Φιλολογικός Συνέκδημος 102
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3. Τραγούδια.

('Αναγράφονται οί τίτλοι τραγουδιών ή τά ονόματα προσώπων καί τόπων
εις τους οποίους ταύτα αναφέρονται. Ε'ίς τινα τραγούδια μη έχοντα τίτλον
σημειούται ή κατηγορία, εις τήν οποίαν, ανήκουν η ή αρχή των)

Άγια Σοφιά 102
άγουρος πετροπελεκά 88
αδέρφια (τά δυό —) 80, 96
Άδριανούπολις 92, 102
'Αθηναίες (Άθηνιές) 87, 104
Αίτιολικόν 78, 82
Άλή πασάς 90
Άλή Φαρμάκης 67
όίλωσις Κωνσταντινουπόλεως

βλ. Κωνσταντινούπολις
άναγνωρισμός - άναγνα>ρισις

86, 89, 92,100,102
'Αναγνώστης 100
Άνατολικόν βλ. Αΐτωλικόν
άνδρείου ΰπνος 89, 91
'Ανδρικός 78, 89
'Ανδρονίκου υιοί 102
άνέβηκα στόν Όλυμπο 82
'Αντώνης (καπετάν — ) 85
άπιστη γυναίκα 89
άποχαιρετισμός Κλέφτη 78,
89, 91

'Αρβανίτες στ' 'Ανάπλι 89, 93
ΆρβανΊτοπούλα 100
αρπαγή 89, 91
"Αρτας γεφύρι 88
'Αρχοντόπουλο (Νοταράς) 93

ballade (Mavrogène) 72
Βέβρος 102
Βεληγκέκας 89. 91
Βελή πασάς 86
βλαχοπούλα άποθνήσκουσα
100

Βλαχώρι βλ. Βραχώρι

βοή έκ τοΰ μνήματος 89, 100,

102. Βλ. καί φωνή έκ τοΰ
μνήματος
Βότσαρης βλ. Μπότσαρης
Βραχώρι 78, 82

Colokotronis βλ. Κολοκο-
τρώνης

γαμήλιον άσμα 91, 92, 100
Γαρδικίου ΰ τοδούλωσις 91
Γαρδικιώται 67
γεράλαφος καί ζάρκαδος 96
100

Γέροντα ναυμαχία 81
Γεωργάκης 78, 82
Γεωργάκης καί Φαρμάκης 89,
100

Γιώργης Γιαννιός 78
Γεωργοθώμος 91
Γιάννης παίζων αΰλόν-νε-
ράιδα 96
Γιαννούλας αρπαγή 89
Γιώτης 89
Γλημίδης (ρίμα) 92
Γραμποΰσα 92
Γυφτάκης 78, 91
Gyphtakis 74

Despo's Tod 74
Δήμος 78, 89, 91, 102
Διάκος 90, 91, 94, 100
Dimos (Das Grab des-) 74
δίστιχα 59, 61, 64, 65, 67, 68,

81, 91, 92, 95, 98, 101
Δράμαλης 93

έβγάτ' αγόρια στό χορό 92
Έβραιοπούλα 96, 100

ελάφι καί ήλιος 77
έπιθαλάμια ασματα 91
έ'ρωτας φανερωμένος 100, 102
έρωτικόν £σμα 79, 82, 80, 91,

92, 102, 105
έσένα πρέπει, αφέντη μου 91
Έρωτοκρίτου πάθη 76

ζαρκάδι 96, 100. Βλ. καί γε-
ράλαφος
Ζαχαράκης 106
Ζαχαρίας 87, 91, 93
Ζερβοπούλα 97
Ζήδρος 82

Θεοδώρου ρίμα 92
θρήνος μητρικός 89

Ίώτης βλ. Γιώτης

Καλιακούδας 78
Καραϊσκάκης 93
Κάστρο Ώριας 96, 97- Βλ. καί

Ωραία τοΰ Κάστρου
κατάρα άγαπητικοΰ 89. 100
Κατσαντώνης 85 κέ.
Κατσαρός 104
Κατσικογιάννης 105
κάτο) στη Ρόδο στό Ροδο-

νήσι 97
Κιαμίλ μπέης 89, 90, 91, 93
94

Κίσσαβος 87, 97
Κίτσος 89

Κλέφτες 66, 89, 91, 100
Κλέφτη άποχαιρετισμός βλ.

άποχαιρετισμός
Κολοκοτρώνης 73, 82, 93, 94
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Κοντογιάννης 91, 9ο
κολοχέρης 100
κόρη εις ιόν "Α,δην 96, 100
κόρη καμαρώνουσα 100
Κουτσοχρήστος 100
Κρήτη 79

Κύπρου τραγούδια 67
κυρά Χρυσή τήν Κυριακήν 91
Κυρίτσης Μιχάλης 89, 91
Κωνσταντινούπολις 89, 91, 92
Κώστας 80

Λάζος 82

λατρευτικόν άσμα 102
Λεπενιώτης 86
Λιάκος 86, 89
Λιάκου γυναίκα 89
λυγερή στόν "Αδη 86

μαγευμένος 77
μανιάτικο τραγούδι 90
Μανόλης καί γιανίτσαρος 91
μάτια 105
ματινάδες 92
μαύρα μάτια βλ. μάτια
Μαυριανός 72
Μαυρομιχάλης 93
Μεσολόγγι 78, 79, 84, 85, 89,

91, 92, 94, 105
Μηλιόνης 89
μισεμός 91

μοιρολόγιον 83, 94, 98
Μονεμβασιά 78, 82
Μουσάγας 87
Μπερατίου άλωσις 91
Μπότσαρης 77, 82, 84, 89,

91, 93, 95, 100
Μπουκουβάλας 65, 72, 78, 89,
91, 105

Mutter (Die Klage der-) 74

νανάρισμα 77, 100
Νάνος 89, 91
Ναύπλιον 89, 93 94
ναύτης 102
Νεράιδα 96

Νικοτσάρας 82, 89, 100
Νοταράς βλ. 'Αρχοντόπουλο
νυκτερινή περπατησιά 89, 100,
102

ξενιτειά 80, 82, 91, 96, 100,
102

όλες οί μελαχρινές 90, 92

"Ολυμπος 78, 80, 87, 89, 91,

100, 102, 105
δνειρον Δήμου 78

Παπάς 82
Παπαφλέσσας 93
pastoral (chant) 83
πεθερά 88, 104
Περιστερούλα ή νύφη μας 91
περπερούνα 100
ΠετμεζαΤοι 87
πιστή σύζυγος 86
Πλιάσκας 78, 91, 106
ποιμενικόν ασμα 83
ποιος είδε πράσινο δεντρί 80
Πορφύρης 102
πραγματευτής 80

Ραψάνης καί Τυρνάβου σει-
σμός 82
ρουμανικά ποιήματα 95
Ρούμελης τραγούδι 61
Ρωμιός καί Έβραιοπούλα 96

Σάμος 89, 94
σεισμός 82, 96
Σκατό βέργας 91, 95
Σκυλοδήμος 78, 88

σουλιώτικο 66, 67, 89, 91, 92,

93, 102
Σταθάς 78, 89, 91
σταμνί τσακισμένο 90, 100
Stergios 74
Στέργιος 89, 91, 102
σωφροσύνη 88

τάφος Δήμου 78, 89, 91, 102

Βλ. καί Δήμος
Τζελεπής 92
τραγουδίστρια 89
τρίκορφο βουνό 91
Τρίπολη, Τριπολιτσά 61, 89,

90, 94, 95
Τσαμαδός 85, 100
Tsavellina 74
Τσέλιος 82

τσοπάνης καί χάρος 96, 100
Τυρνάβου σεισμός 82
ύπνος ανδρείου 89, 91

Φροσύνη 80

φωνή έκ τοΰ μνήματος 80, 82,
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ΤΗ. KIND (1833) ΚΑΙ Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΤΟΥ (1866)

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

1. Ή συλλογή τοΰ Theodor Kind (1833)

Ό Θεόδωρος Κίνδ (1799-1868), γερμανός, φιλέλλην, έσπούδασε κατ' αρχάς
τό δίκαιον, ειτα δέ άπό τού 1821, διαμένων έν Λειψία, ήσχολήθη καί μέ τήν νεοελ-
ληνικήν γλώσσαν, τήν σύγχρονον ίστορίαν τής Ελλάδος καί γενικώς τήν φιλολο-
γίαν καί δή τήν δημώδη καί προσωπικήν ποίησιν αύτής. Ούτα>ς ό Kind, γνώστης
τής ελληνικής καί τών συγχρόνων του φιλολογικών έν γένει ζητημάτων τής Ελλάδος,
έξέδωκεν αυτοτελώς έργα, τά όποια περιέχουν συλλογάς δημοτικών φσμάτων, ποιή-
ματα συγχρόνων του ελλήνων ποιητών, φιλολογικά θέματα καί ιστορίαν τής ελλη-
νικής έπαναστάσεως.

Tcô 1827 έδημοσίευσε τό πρώτον ποιητικήν συλλογήν του1' εΐς τήν οποίαν
περιέλαβε 18 δημώδη άσματα καί 6 προσωπικά ποιήματα. Άργότερον, τφ 1831,
έξέδωκε δεύτερον έργον του περί συγχρόνων τότε φιλολογικών ζητημάτων τών 'Ελ-
λήνων καί μάλιστα περί τής ποιήσεως τοΰ Σούτσου κ.ά.2'· είτα μετά διετίαν, τω
1833, νέαν συλλογήν δημωδών ασμάτων καί λογίων ποιημάτων, άργότερον δέ καί
άλλα έ'ργα του (άνθολογία δημωδών ασμάτων κλπ.)3'

') Τραγωδία τών νεωτέρων 'Ελλήνων, συλλεχθέντα καί μεταφρασθέντα είς τά γερμα-
νικά καί έξηγηθέντα διά σημειώσεων ύπό Καρόλου Θεοδώρου Κίνδ. Neugriechische Volks-
lieder, gesammelt und mit deutscher Ûbersetzung, nebst Sach - und Worterklârun-
gen, herausgegeben von Karl Theodor Kind in Leipzig. Grimma, bei Carl Friedrich
Gôschen Beyer, 1827. (Eunomia, Dritter Band). [8°v μικρ. σελ. 150+XXXII].

*) Beitrâge zur besseren Kenntniss des neuen Griechenlands in historischer,
geographischer und literarischer Beziehung, von Dr. Theodor Kind. Neustadt a.d. O.
1831, bei Johann Karl Gottfried Wagner, [σχ. 8, σελ. 281+XXII].

3) Βλ καί Ν. Γ. Πολίτου, Βραχεία σημείωσις περί τών προγενεστέρων συλλογών ελλη-
νικών δημοτικών φσμάτων. Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870) σ. 66 άρ. 3.
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Ή δεύτερα, ώς άνω, συλλογή, δηλαδή ή τού έτους 1833, φέρει τίτλον :
«Τραγωδία τής νέας 'Ελλάδος, εθνικά και άλλα, τά μεν τυπωμένα πρότερον, τά
δ' ατύπωτα. Με προλεγόμενα και σημειώσεις εκδοθέντα υπό Θεοδώρου Κίνδ.—
Neugriechische Poesieen, ungedruckte und gedruckte, mit Einleitung und
sowohl Sach-als Wort- Eckldrungen herausgegeben von Dr. Theodor Kind.
Leipzig, in der Dyk'schen Buchhandlung i8jj. [σχ. 16. σελ. XXVIII + 94.].

Είς τήν συλλογήν καί έκδοσιν ταύτην δημοτικών τραγουδιών τών 'Ελλήνων,
ώς καί είς τήν έκδοσιν τής προηγουμένης συλλογής τού έτους 1827, πιστεύω δτι
εκινήθη ό Kind έκ τής εκδοθείσης κατά τό 1824- 25 υπό τοΰ Cl. Fauriel συλλογής
δημωδών ασμάτων τής Ελλάδος εις δύο τόμους, ήτις μετεφράσθη αμέσως τφ 1825
εις τήν γερμανικήν καί εξεδόθη είς δύο τόμους: α ) υπό τοΰ Wilhelm Millier
(Neugriechische Volkslieder, gesammelt und herausgegeben von C. Fauriel.
Ûbersetzt... von— Leipzig 1825. Zwei Theile)· β') υπό ανωνύμου, ομοίως εις
δύο τόμους, μέ τόν τίτλον : Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der
Neugriechen. Erster Band. Zweiter Band. Coblenz bei Jacob Hôlscher, 1825)1.

Εις τήν, ως ανωτέρω, τώ 1833 δημοσιευθεΐσαν συλλογήν τοΰ Kind, περί ής
θά γίνη λόγος ενταύθα μόνον ώς προς τόν καταρτισμόν μέρους τών περιεχομένων
δημωδών ασμάτων, περιέχονται (σελ. 1-16) τά κάτωθι έν συνόλω δημοτικά ασματα.

I Τοϋ 'Ολύμπου [ = τοΰ 'Ολύμπου καί τού Κισσάβου]2*

II. Έλευθέρωοις τής γυναικός τον Αιάκου [ = τής Λιάκαινας].

III. Ό αναγνωρισμος [ = Ό γυρισμός τοΰ ξενιτεμένου].

IV. Ή ώραία τοϋ κάστρου [ = τοΰ Κάστρου τής Ώριας],

V. Τον Αήμον (αρχ.: Αυτά τά μάτια Δήμο μ' τ' ευμορφα).

VII. Χελιδόνισμα.

VIII. [Περπερούνα].

IX. Τραγώδιον τοϋ γάμου [ = Φεγγάρι μου βασίλεψε, να πάη ό νιος όπ'αγαπά ]
(αρχ. : φεγγάρι μου βασίλευσε, κατέβα παρακάτω).

Χ Τοϋ αύτοϋ [=Κέρασμα δούλου- πέφτει τό ποτήρι είς τά γόνατα τής κυράς.

XI [Κυνηγός καί Πέρδικα].

'Η λοιπή ποιητική ύλη αποτελείται έκ ποιημάτων συγχρόνων τού Kind ελλή-
νων ποιητών, ώ; τοΰ Γεωργίου Σακελλαρίου 'ιατρού εκ Κοζάνης, τού 'Αθανασίου
Χριστοπούλου, τοΰ 'Ανδρέου Κάλβου κ. ά.

1 Διά πλείονα περί τών δύο τούτων εκδόσεων βλ. Δημ. Πετρόπονλον, είς σ. 74 ■ 75 τοϋ
παρόντος τόμου.

2) Εντός αγκυλών αναγράφονται οί τίτλοι τών φσμάτων, μέ τούς όποιους είναι σήμερον
συνήθως γνωστά.
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Εις τά κείμενα ταύτα, ποιήματα καί δημώδη άσματα, άκολουθούν άπό σ.
46-65 σημειώσεις τοΰ Kind ερμηνευτικά! καί πραγματικα! ώς καί λεξιλόγιον (σ.
66-94) μεθ' ερμηνείας άντιστοίχως εκάστης λέξεως εΐς τήν γερμανικήν κα! γλωσσι-
κών σημειώσεων εΐς τάς διαλεκτικάς λέξεις.

Ώς ήδη ε'ίπομεν, θά έξετάσωμεν ένταύθα έκ τών περιεχομένων τής συλλογής
ταύτης ζητήματά τινα σχετικά μόνον πρός τά έν αύτη δημοτικά τραγούδια καί συγ-
κεκριμένως πρός τό πρόσωπον, τό όποιον έπρομήθευσεν εΐς τόν Kind δημώδη
άσματα καί έβοήθησεν ούτως εΐς τόν καταρτισμόν τής συλλογής, ώς καί εΐς έρμη-
νευτικήν έπεξεργασίαν τινών τών κειμένων τούτων καί μάλιστα τών δημοτικών,
καθ' όσον ό ίδιος ό έκδοτης άορίστως μόνον άναφέρει περί τοΰ προσώπου αυτού χωρίς
καί νά τό όνομάζη1'. Ούτως ό Kind (σ. 47) εΐς τό έρμηνευτικόν του σημείωμα διά
τό έν σελ. 1-2 δημώδες <|σμα τοΰ μαλώματος τών βουνών 'Ολύμπου καί Κισσάβου
σημειώνει ότι τούτο άνεκοινώθη εΐς αυτόν ύπό "Ελληνος έξ 'Ολύμπου 3), χωρίς όμως
καί νά άναφέρη τό όνομα τοΰ "Ελληνος τούτου. Όμοίως καί περί τοΰ έπάσματος
κατά τό μαγικόν έ'θιμον τής Περπερούνας (σ. 13, άρ. VIII) λέγει ό Kind (σ. 51)
ότι άνεκοινώθη τούτο εΐς αύτόν ύπό "Ελληνος, μαζί δέ μέ τό ασμα καί περιγραφή
τοΰ έθίμου τούτου 3).

Τό ζήτημα τούτο, δηλαδή ποίος ήτο ό έξ 'Ολύμπου έ'λλην, όστις άνεκοίνωσεν
εις τόν Kind τό άσμα τούτο τοΰ μαλώματος τών βουνών 'Ολύμπου καί Κισσάβου,
πλην δέ τούτου καί άλλα άσματα, ώς θά δειχτίή κατωτέρω, έ'τι δέ καί τό ζήτημα τοΰ
τόπου τής προελεύσεως άρκετών έκ τών δημωδών τούτων ασμάτων, διαφωτίζουν
δύο πρός τόν "Ελληνα τούτον έπιστολαί τοΰ Θεοδώρου Kind, αί όποΐαι είναι σχε-
τικαί πρός τήν συλλογήν του ταύτην.

Αί έπιστολαί αύται άπευθύνονται πρός τόν Σοφοκλή Οΐκονόμον (1809-
1877), υίόν τοΰ πολλού Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων.

Ό Σοφοκλής ούτος έγεννήθη εΐς Τσαρίτσανην παρά τήν 'Ελασσόνα τής Θεσ-
σαλίας, έσπούδασε τήν ΐατρικήν εΐς Βιέννην καί Βερολΐνον και έταξίδευσεν εΐς

Διά τά προσωπικά μόνον ποιήματα σημειώνεται εις τά σχόλια εκάστου ή πηγή καί
ενίοτε ό άνακοινώσας τό ποίημα, εξαιρέσει τοΰ ύπ' αριθμ. XII διά τό όποιον άναφέρει ό Kind
(σ. 54) δτι τό κατέγραψεν ό 'ίδιος έν 'Ελλάδι.

...das [ = Gedieht] ich iibrigens ganz unverândert, so wie ich es von einem
Griechen von Olympos selbst erhalten, mitgetheilt habe.

3) Ein Grieehe selbst hat mir, mit dem Gediehte, auch die nachstehende Erklà-
rung mitgetheilt.

"Εν σελ. 56 άναφέρει έπίσης δτι έλαβε καί τά ύπ' άριθ. XVII (Όδοιποροΰντος) καί
XVIII (Ξένου) (σ. 24-25), τά όποια θεωρεί, ορθώς, ώς μή δημοτικά.
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διάφορα επιστημονικά κέντρα τής Εύρώπης, μεταξύ τών οποίων καί εις Παρισίους,
όπου παρέμεινεν έπί χρονικόν διάστημα· τέλος δ'έπανήλθεν εις τήν Ελλάδα τώ 1834,
ένθα ήσκησε τήν ίατρικήν, συγχρόνως δ' άφιερώιΊη καί είς φιλολογικός γενικώς μελετάς.

Μετά τοΰ Σοφοκλέους Οικονόμου, πιΟαιώτατα άπό τοΰ χρόνου τών σπουδών
τοί', ό Kind είχε φιλικήν άλληλογραφίαν. Έκ ταύιης σώζονται δύο λίαν ένδιαφέ-
ρουσαι έπιστολαί έκ τοΰ έτους 1833, αί όποΐαι άπευθύνονται ύπό τοΰ Kind έκ
Λιψίας πρός τόν Σοφοκλή, διαμένοντα τότε εις Βερολίνον.

Αί έπιστολαί αΰται, τάς οποίας δημοσιεύομεν ένταύθα, άπόκεινται έν τή
'Ακαδημία 'Αθηνών εις τό άρχεΐον τής οικογενείας τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου
τοΰ έξ Οικονόμων1', τοΰ οποίου, ώς ελέχθη, υιός ήτο ό Σοφοκλής. Αΰται ευρίσκον-
ται εις τόν ύπ' άρ. XI φάκελον τής άλληλογραφίας τοΰ Σοφοκλέους καί ύπ' αύξ.
αριθμ. 18 καί 19 2).

Α'.

(Φάκελος XI, άρ. 18)

'Εκ Λιψίας την 16 Μαρτίου 1833

Φίλε,

"Ε/,αβα το γράμμα σον τής 23 τοΰ Φεβρουαρίου καί σοι ευχαριστώ διά τήν
καλοσν νην σου, δτι είσαι έτοιμος νά με βοηϋήσης κατά τήν συλλογήν ελληνικών τρα-
γουδιών, ήν μεν σκοπεύω. Μάλιστα σοι είμαι ύπόχρεως διά τά δύω τραγούδια, ά
μοί εκοινοποίησες, και σε παρακαλώ σφοδρότατα, άν εμπορής νά μοί κοινοποιήσν,ς
κ'άλλα εθνικά3' τραγούδια, νά τό κάμης δσον τάχιστα καί μέχρι τοΰ μέσου τοΰ
Απριλίου. — ΊΊροσϋετώ νΰν τά εξής.

α. Σέ παρακαλώ, νά μοί έξηγηϋής τάς λέξεις αϊ ευρίσκονται εν τοις δύω τρα-
γονδίοις σου, τουτέστιν' 'Αργαλειός, άπανδέχω, άπέκει, ραζακιός, πτωχολο-

') Βλ. περί τοϋ καταρτισμού τοϋ 'Αρχείου τούτου: Δ. Σ Μπαλάνου, Άρχεΐον Κωνσταν-
τίνου καί Σοφοκλέους Οικονόμου. Πρακτ. τής Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. 23 (1918) σ. 405 έξ.

Τό Άρχεΐον τοΰτο τών Οικονόμων, δωρηθέν είς τήν Άκαδημίαν ύπό τού Άλ. Πάλη (Βλ.
Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, τόμ. 23 (1948) σ. 417 καί 470, τόμ. 24 (1949), Γ' (Λόγοι) σ. 91, τόμ.
25 (1950) σ. 566), κατέταξα κατ' έντολήν τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας κατά τό άπό τοΰ Σε-
πτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1950 διάστημα, συνέταξα δέ καί γενικόν κατάλογον τών περιεχομένων
του. Είς τό έργον τοΰτο μέ έβοήθησαν προθύμως, διατεθέντες πρός τούτο ύπό τής 'Ακαδη-
μίας, οί υπάλληλοι: α) ή 'Ελένη Βουραζέλη - Μαρινάκου, καθηγήτρια, άπεσπασμένη είς τήν
ύπηρεσίαν τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου καί β) ό Πέτρος Πετρής, γραφεύς τοΰ 'Αρχείου τούτου.

Τών έπιστολών τούτων πρώτος κάμνει μνείαν ό Δημ. Μιταλάνος, ενθ' άν., τόμ.
23, σ. 416.

8) Μέ ήραιωμένα στοιχεία δημοσιεύονται αί υπογραμμισμένοι ύπό τοΰ Kind λέξεις.

8
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για, δαγκωματίτσα, Κονίαρος, γυαλιά, άμε, γάντσος, εΐα· — και να μοι είπής
αν γράφεται Έλία ή ' Ελη α, — έπειτα, ποια είναι ή παραγωγή τον Βαγία, και πώς
γράφεται εν τω δευτέρω τών δύω τραγουδιών σου ή τελευταία λέξις- γ ν αλί ν, ή πώς
άλλως.

β. Σε παρακαλώ, νά μοι ειπής, αν γνωρίσης το παρακείμενον τραγούδιον με
τάς πρώτας λέξεις· Πνρπηροϋνα περπατεί, και αν ήναι πιστώς γραμμένον, 'έπειτα
δέ, νά μοι έξηγηθής τάς έν αντφ σημειωθείσας λέξεις.

γ. Το αντο σέ παρακαλάω κατά το χελιδόνισμα και κατά το τον Δήμου,
δ. "Ολ·.α τά παρακείμενα παρακαλΜ) νά μοι άναπέμψης με τάς σημειώσεις σου.
ε. Δεν επλασεν ό πατήρ σου Ποίημα πρός'Αλέξανδρον, Ρωσσίας βασιλέα, κατά
το 1812, με τήν αρχήν

Νέος"Αρης ήδη τρέχει — ; —

Και αυτά μεν ηθέλησα νά σέ παρακαλέσω και νά σ ερωτήσω· συ δέ, φίλτατε,
άκόμι τοντο σέ παρακαλώ νά μοι συγχώρησης ολος αν τάς και παρακαλέσεις και
ερωτήσεις. Και τοΰτο μεν ελπίζω, διότι γνωρίζεις τόν περί τής νέας γλώσσης και
7ιοιήσεως, μάλαστα δέ τής εθνικής, ζήλόν μον.

Πρός τούτοις φιλακώς ασπάζομαι σε και τόν Βλαστόν, πάντα καλά κ' αγαθά
ευχόμενος σας, και προ άλλων σταθεράν νγιείαν ασπάζομαι διά σου και τόν Stieg-
litz και τόν Iken, καθά)ς και δ Χαΐνσιος ασπάζεται σας δύω
Τοΰ δε πατρός άκόμι όέν ελ·.αβα άπόκρισιν.—
' Υγίαινε κ ενδαιμόνει

Ό σ αγαπών
θεόδ. Κίνδ.

Β'.

(Φάκελος XI, άρ. 19)

Χαίρε

'Ελπίζω, δτι άγαθή τύχη ελ,αβες τό γράμμα μον τής 16 Μαρτίου, και προσ-
μένω τήν άπόκρισιν σου εις αυτό μετ ολίγον. Προαμένων ταύτην άπόκρισιν,
άναγκαίαν μεν διά τήν μέλλονααν νά προετοιμασθή υπό μον τραγουδιών (μήν τρα-
γουδιών, καθώς έγραψα εν τ φ τ ελενταίφ πρός σε γράμματί μου) συλλογή ν, σέ πα-
ρακαλώ δι' αντήν και τά εξής-

α'. νά μοι είπής, τίνα νουν 'έχει και τίνα έν γένει σημασίαν τό μοι κοινοποιη-
θέν νπό σον τραγούδιον μέ τήν αρχήν. "Οσα κ α α τ ρ ι à κ αν ΐδα κ.τ.λ. επειδή
τοιούτο, οίον είναι, δεν τό καταλαμβάνω.

β', αν γνωρίζης τά τοΰ Κάλβου καί τοΰ Σακελλαρίον ποιήματα, εΐπέ μοι, ποία
αυτών νομίζης προ άλλων άξια νά τά εκλέξω εις τήν συλλογήν μου.—
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Ταϋτα μεν περί τούτον. Μετά ταΰτα δε σοι γνωστοποιώ, δτι ετελείωσα ίστορίαν
τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων, κ" δτι θέλω νά σοι στείλ,ω σώμα αν τ ης διά μέσον
τοΰ Stieglitz μετ ολίγας ημέρας.

Το προκείμενον γράμμα δός, παρακαλώ, είς τδ ταχνδρομεΐον, νά ελ.δη τοιου-
τοτρόπως προς την διεύβυνσίν του.

Υγιαίνετε, αν μεν καί δ Βλαστός, δν ασπάζομαι φιλικώς, κ' ενδαιμονεΖτε !

Έκ Λειψίας Ό σος

τήν 2 'Απριλλίον Θεόδ. Κίνδ

1833

Έκ τών επιστολών τούτων γίνεται γνωστόν ότι ό Kind παρεσκεύαζε τήν συλ-
λογήν ταύτην κατ' αυτό τό έτος τής έκδ όσε (ό ς αύτής, ήτοι τφ 1833, καί ότι δύο ασματα
τής συλλογής τοίι εΐχον άποσταλή εΐς αυτόν ύπό τοϋ πρός ον άπεχιθύνονται αί έπι-
στολαί αύται, δηλαδή ύπό τοΰ ιατρού Σοφοκλέους Οικονόμου, διαμένοντος τότε,
ώς θ à λεχθή κατωτέρω, εΐς Βερολΐνον.

'Αποδέκτης τών έπιστολών τούτων τοΰ Kind εΐπομεν ότι είναι ό ιατρός Σο-
φοκλής Οικονόμος, αν καί δέν αναγράφεται έπί τούτων τό όνομα τοϋ φίλου του
(= τοΰ Σοφ. Οικονόμου), πρός τόν όποιον έπιστέλλει ό Kind, καί ό τόπος ένθα
ούτος διέμενεν.

Ή ταύτισις τοΰ άνα)νύμου τούτου αποδεκτού πρός τόν Σοφ. Οΐκονόμον πι-
στοποιείται έκ τής ε' παραγράφου τής πρώτης έκ τών δημοσιευομένων ενταύθα
επιστολών, ένθα ό Kind έρωτα τόν φίλον του, εάν «έπλασεν» ό πατήρ τοτ», δηλαδή
ό Κωνσταντίνος Οικονόμος, ώς φαίνεται εις τάς σελίδας 32-33 καί 58 τοΰ ώς άνω
βιβλίου τοϋ Kind, ποίημα τφ 1812 πρός τόν βασιλέα τής Ρωσίας μέ τήν άρχήν
«Νέος "Αρης ήδη τρέχει»1'.

Ποία τώρα είναι τά «δύο τραγούδια», τά όποια ειχε στείλει είς τόν Kind
ό φίλος του (=Σοφ. Οικονόμος) άπό τής 23 Φεβρουαρίου 1833, ώς άναφέρεται
εις τήν άνωτέρω πρώτην έπιστολήν τοΰ Kind, δέν εΐναι δύσκολον νά άντιληφθώμεν,
τόσον άπό τήν είς τήν δευτέραν έπιστο?νήν παρατιθεμένην άρχήν τοΰ ενός άσμα-
τος «Όσα καστριά καν ΐδα», όσον καί άπό τάς εις τήν πρώτην άναφερομένας πρός
ερμηνείαν λέξεις: άργαλειός, άπανδέχω, άπέκει, ραζακιός, πτωχολογία, δαγκωμα-
τίτσα, Κονίαρος, γυαλιά, άμε, γάντσος, εΐα, έλία ή έλη α, Βαγία, γναλίν.

') Πιστεύω δτι καί ό ακαδημαϊκός Δημ. Σ. Μπαλάνος θά έστηρίχθη εις τόν καθορισμόν
τοΰ Σοφοκλέους Οικονόμου ώς άποδέκτου τών έπιστολών τούτων τοΰ Kind (ένθ' άν., σ.
416), πλην τής εξωτερικής ενδείξεως, δηλαδή τής υπάρξεως τών έπιστολών τούτων είς τό Άρ-
χεΐον τοΰ Σοφ. Οικονόμου, καί είς τό σημεΐον τοΰτο κυρίως τής επιστολής ταύτης τοϋ Kind.
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Αί λέξεις αΰται απαντούν είς τό άσμα III (σ. 4-5) «Ό άναγνωρισμός» [ = Ό
γυρισμός τοΰ ξενιτεμένου] εις τους στίχους 1, 11, 23, 25, 27, 31 καί 32 καί εις τό
IV (σ. 6 7) «Ή ωραία τον κάστρου» [ = Τό κάστρο τής Ώριας] εΐς τους στίχους
7, 14, 21, 24, 27, 31, 33, 37 και 38. Τοΰ δευτέρου άλλωστε εκ τούτων άρχικός στίχος
είναι ό παρατιιΊέμενος εΐ; τήν δευτέραν έπιστολήν « 'Οσα καστριά καν ΐδα.». Εΐς
τήν άπάντησίν του ό Σοφ. Οικονόμος θα διώρθωσε καί διεσάφησε δι* ερμηνείας
τάς λέξεις ταύτας, διότι έχουν αύται ορθώς εΐς τό βιβλίον τού Kind, ώς π. χ. ή λ.
Κονίαρος ώς Κόνιαρος (σ. 6, στ. 7, 21, 24), ή λ. ε'ία ώς ειά ( = γιά) (σ. 7, στ. 27, 31
33). γυαλΐν ώς γιαλόν (σ. 7, στ. 38), πτωχολογία ώς πτωχολογιά (σ. 5, στ. 27), έλία
ή έλήα ώς εληά (σ. 5, στ. 30), Βαγία ώς Βάγιαις (σ. 5, στ. 32).

Ώς τόπον προελεύσεως τών ασμάτων τούτων νομίζω δ'τι πρέπει νά δεχθώ-
μεν τήν Τσαρίτσανην εΐς τήν περιοχήν'Ελάσσονος, γενέτειραν τού άποστολέως τού-
των Σοφοκλέους Οικονόμοι", ή πλησιόχωρον τής Τσαριτσάνης τόπον. Περί τούτου
συνηγορεί καί τό εΐς τό άσμα τοΰ κάστρου τής Ώριας θέμα τής μεταμφιέσεως εις
μοναχόν τοΰ έξαπατήσαντος τήν ώραίαν τού Κάστρου, τήν Ώριάν, τό όποιον άπαντα
κυρίως εις τάς παραλλαγάς έκ τής Θεσσαλίας καί Ηπείρου καί μάλιστα ή εις τό
ασμα τούτο λέξις Κόνιαρος, δηλωτική τών εξ 'Ικονίου εΐς τήν Θεσσαλίαν καί τήν
νότιον Μακεδονίαν έποικισθέντων Τούρκων.

Ο Kind εΐς τήν πρώτην, ώς άνω, έπιστολήν του ζητεί παρά τοΰ Σοφοκλέους
Οικονόμου τήν άποστολήν καί άλλων δημωδών ασμάτων : «αν εμπορης νά μοι κοι-
νοποίησης αλλα εθνικά τραγούδια». Εΐναι πιθανόν μετά τήν νέαν αυτήν αΐτησιν
τοΰ Kind νά τοΰ άπέστειλεν ό Σοφ. Οικονόμος και τό εις τήν συλλογήν έν σ. 1-2
δημοσιευόμενον ςίσμα τοΰ μαλώματος τοΰ 'Ολύμπου καί τοΰ Κισσάβου. Ούτως δέ
ό άναφερόμενος υπό τοΰ Kind άνωνύμως Έλλην έξ 'Ολύμπου1' θα είναι άσφαλώς
ό Σοφοκλής Οικονόμος.

Εΐς τήν πρώτην έπιστολήν ζητεί έτι ό Kind πληροφορίας προς λύσιν ερμη-
νευτικών είς λέξεις καί πραγματικών άποριών του διά τά άσματα τής συλλογής του
«Πυρπηροΰνα», «Χελιδόνισμα» καί «τον Δημον». Έν τούτοις εις τάς σημειώσεις
του περί τών ασμάτων τούτων μόνον εΐς τό έθιμον τής Περπερούνας (σ. 51)
αναφέρει ό Kind άορίστως περί Έλληνός τίνος, δστις άνεκοίνωσεν εΐς αύτόν περί τοΰ
έθίμου τούτου. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι καί ενταύθα ό Έλλην ούτος εΐναι
ό Σοφοκλής Οικονόμος.

Παρά τήν συμβολήν αί'τήν τού Σοφ. Οικονόμου εις τόν καταρτισμόν τής έκ
10 δημωδών ασμάτων συλλογής αυτής τοΰ Kind, ώς καί εΐς ερμηνευτικός καί πρα-

') Βλ. άν. σ. 112.
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γματικάς διευκρινήσεις έπί τούτων, ούτος, ώς έμφαίνεται εις τήν δευτέραν έπιστο-
λήν, παραγρ. β', θά ύπέδειξεν έτι εις τόν Kind και τά περιληφθέντα εις το βιβλίον
του τοΰτο ποιήματα τοΰ Γεωργίου Σακελλαρίου καί τοΰ 'Ανδρέου Κάλβου.

Υπολείπεται έτι νά .έξετασθή τό ζήτημα, εις ποίον τόπον εύρίσκετο ό Σοφο-
κλής Οικονόμος κατά τούς μήνας τούτους, Φεβρουάριον έ'ως'Απρίλιον τοΰ 1833, τής
άλληλογραφίας του μετά τοϋ εις Λιψίαν διαμένοντος Θεοδώρου Kind.

Ειπον ανωτέρω ότι ό Σοφ. Οικονόμος διέμενε τότε εις Βερολΐνον- ήχθην δέ
εις τό συμπέρασμα τοΰτο άφ' ενός έξ έπιστολών του έν αντιγράφω, είς γερμανικήν
γλώσσαν συντεταγμένων, αι όποΐαι αποστέλλονται έκ Βερολίνου καί χρονολογοΰνται
κατά τούς μήνας Φεβρουάριον έ'ως 'Απρΐλιον τοΰ 1833 και άφ'ετέρου έκ τοΰ
αναφερομένου είς τάς δύο αύτάς έπιστολάς τοΰ Kind προσώπου τοΰ Stieglitz,
τόν όποιον ό Kind εις τήν πράηην έπιστολήν του ασπάζεται διά τοΰ Σοφοκλέους
Οικονόμου.

ΓΙερί τοΰ Stieglitz τούτου γνωρίζομεν ότι ούτος είργάζετο τότε εις Βερολΐνον
ώς βιβλιοφΰλαξ2). Πλήν τοΰ Stieglitz, ώς προκύπτει εκ τών έπιστολών τοΰ Kind,
διέμενον εις Βερολΐνον, φιλικώς συνδεόμενοι μέ τόν Kind, ό Βλαστός καί ό Iken·
είς δέ τήν Λιψίαν ό Χαΐνσιος, όστις εις τήν πρώτην έπιστολήν πέμπει τούς φιλι-
κούς άσπασμούς του πρός τόν Σοφοκλή Οίκονόμον καί τόν Βλαστόν.

Ώς πρός τόν Βλαστόν, ύποπτεύω ότι πρόκειται ενταύθα διά τόν φίλον καί
σπουδαστήν τοΰ Σοφ. Οικονόμου, τόν 'Α. ή Σοφ. Βλαστόν, όστις φαίνεται ότι θά
έσπούδαζε τότε, Φεβρουάριον —'Απρΐλιον 1833, είς Βερολΐνον τήν ίατρικήν, είτα
δ' άργότερον, τώ 1834, είς Παρισίους. Τοΰτο συμπεραίνω εξ επιστολής τοΰ Σοφο-
κλέους Βλαστοΰ (Άρχεΐον Σοφ. Οικονόμου, φάκ. XI, άρ. 25) έκ Παρισίων τή 18
Απριλίου 1834 πρός τόν Σοφοκλή Οίκονόμον, διατρίβοντα πιθανώτατα εις Βιέν-
νην. Είς τήν έπιστολήν ταύτην προσφωνεί ούτος τόν Σοφ. Οίκονόμον ώς εξής:
« Φίλτατέ μου συσπουδαστά καί συγκάτοικε καί ομότεχνε καί σύντροφε, χαίρε».

Ό Iken είναι ό γνωστός γερμανός φιλέλλην Κάρολος Iken (1789- 1841),
όστις, γνώστης τής ελληνικής, έξέδωκε κατά τήν περίοδον τής 'Επαναστάσεως ποι-
κίλας φιλολογικός πραγματείας του δι' έλληνικά πράγματα, μέ τόν σκοπόν νά κι-

') Αί έπιστολαί αύται ευρίσκονται είς τό Άρχεΐον του Σοφοκλέους Οικονόμου έν τή
Ακαδημία (φάκελος XI, αριθμ. 11, 13, 14, 15).

Ό Stieglitz έξ οικογενειακού άτυχήματος υπέστη άργότερον ψυχικόν νόσημα. Περί
της έκ τής ασθενείας καταστάσεώς του πληροφορεί τόν Σοφοκλή Οίκονόμον, εύρισκόμενον
άπό τοϋ τέλους τοϋ 1834 έν Ελλάδι, ό φίλος του φιλόλογος Mullach (Φρ. Γ. Αύγ. Μουλ-
λάχιος) είς έπιστολήν του έκ Βερολίνου ύπό ήμερομηνίαν 24 Δεκεμβρίου 1834- (Ή έπιστολή
αύτη ύπάοχει είς τό Άρχεΐον τού Σοφοκλέους, εν&' άν., είς τόν φάκελον ύπ' άριθμ XI, άρ. 29)·
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νήση το διαφέρον τών ομοεθνών του υπέρ τών αγωνιζομένων υπέρ τής ελευθερίας
των Ελλήνων.

Ο Χαΐνσιος τέλος νομίζω ότι είναι ό Karl August von Hase (1800- 1890),
όστις ή σχολή ί) η περί τήν εκκλησιαστική ν ίστορίαν καί κατεϊχεν από τοΰ έτους 1830-
1836 έκτακτον έ'δραν καθηγητού εις τό ΓΙανεπιστήμιον τής Λιψίας.

2. Ή συλλογή τοΰ Γ. Χασιώτου (1866) και ή σχεσις αύτής
πρός τήν συλλογήν τοΰ Παύλου Λάμπρου.

Ή νόθευσις τών φιλολογικών γενικώς κειμένο^ν, τά όποια ή κριτική επιζητεί
ν' άποκαθάρη καί άποδώση εις α υ υ à τήν γνησίαν αυτών μορφήν, δεν παρατη-
ρείται μόνον εις τήν φιλολογικήν παράδοσιν διά τά παλαιότερα έργα, τά παρ' άλ-
λων είτα άντιγραφόμενα καί εκδιδόμενα, αλλά καί εις τά σύγχρονα καί έκ τούτων
καί εις τά δημώδη κείμενα, τά έκ στόματος τοΰ λαού καταγραφόμενα.

Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν οί συλλογείς τών δημωδών κειμένων (ασμάτων,
παραδόσεων, παραμυθιών κλπ.) είναι δυνατόν νά παραποιούν καί ούτω νοθεύουν
ταύτα, τό μεν άνεπιγνώστως ένεκα εσφαλμένης αντιλήψεως τοΰ ύπαγορευομένου
εις αυτούς θέματος, π.χ. άλματος, παραμυίΚου κ. ά. ή κακής εκλογής τού τόπου
τής συλλογής, άλλά καί τοΰ προσώπου τό όποιον ύπηγόρευσεν εις τόν συλλογέα,
το δέ καί ένσυνειδήτως διά τής παρεμβολής παρ' αυτών διορίίώσεων εις τό μέτρον
καί δή τήν φράσιν, ώστε ούτω νά τείΐή, κατά τήν κρίσιν των, καλύτερον νόημα
εις τήν ίδιωματικήν γλώσσαν τοΰ κειμένου, ακόμη δέ καί μέ τήν ύποβολήν προσω-
πικών τού συλλογέως ή άλλων συνθέσεων, π.χ. ασμάτων, ώς δημωδών. Έκ τούτου
επιβάλλεται, ώς άναγκαία προεργασία διά τήν χρησιμοποίησιν καί τών λαογραφι-
κών συλλογών, ο έ'λεγχος τής άςιοπιστίας αυτών.

'Από τής απόψεως ταύτης εις τόν κλάδον ειδικώς τών δηαοτικών άσμά-
των έχουν έ'ξετασθή μέχρι τούδε υπό τοΰ Γιάννη 'Αποστολάκη αί συλλογαί : α)
"Ασματα δημοτικά τής 'Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης περί τον μεσαιωνικού 'Ελ-
ληνισμού ντιο Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, Αιυκαδίου. Κέρκυρα 1852ν. β') Συλλογή
δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου υπό ΓΙ. Άραβαντινοϋ, εκδιδομένη ύπο τών υιών
αύτοϋ. 'Εν 'Αθήναις 18802\

Βλ. Γιάννη 'Αποστολάκη, α) Τά δημοτικά μας τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλλογές.
'Αθήναι 1929. [Περί τής συλλογής τοΰ Ζαμπελίου, σελ. 12-133.] β'.) Τό τραγούδι τής Άγιά
Σοφιάς, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 15.

3) Γιάννη Αποστολάκη, Ή συλλογή τοΰ Άραβαντινοϋ (Τό κλέφτικο τραγούδι). Αθήναι
1941 ['Εξετάζονται μόνον τά κλέφτικα τραγούδια τής συλλογής].
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Πρός τόν σκοπόν τούτον, δηλαδή τής εξετάσεως τής γνησιότητος τών λαο-
γραφικών κειμένων, ασχολούμαι ένταύθα μέ τήν συλλογήν δημωδών ασμάτων εξ
'Ηπείρου υπό Γ. Χρ. Χασιώτου: «Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών
ασμάτων υπό Γ. Χρ. Χασιώτου, εκδίδοντος Κ. Τεφαρίκη. Έν Ά&ήναις, τύποις Ραδα-
μάνΰυος (οδός' Αχαρνών άρι&. 7) 1866)» σελ. κη'4~247, 8ον μικρ., καί τήν σχέσιν αυ-
τής πρός τήν άνέκδοτον έτι συλλογήν δημοτικών ασμάτων τού Παύλου Λάμπρου.1'
Ό Χασιώτης ε'ις τόν πρόλογον τής συλλογής του ταύτης (σελ. να' -κζ'), ανα-
φερών περί τού τρόπου τής καταρτίσεως αυτής, λέγει μεταξύ άλλων ότι ή συλλογή
του περιλαμβάνει ήπειρωτικά ασματα, τά όποια συνέλεξεν ό 'ίδιος από τού στόμα-
τος τού λαού. Ειτα δ'έν έπιμέτρω (σ. 187-223) δημοσιεύων ακόμη 45 άσματα
καί προλογίζων εις τούτο (σ. 187 - 190) προσθέτει έν σ. 190 τά έξης: «Μετά τά
ολίγα ταύτα έρχόμεθα νά προσθέσιομεν καί άλλα τινά τής 'Ηπείρου ςίσματα, άπερ
οί ένταύθα παρεπιδημούντες Ήπειρώται, έν οίς ουκ ολίγα καί ό αξιότιμος κύριος
Παύλος Λάμπρος, έφιλοτιμήθησαν άμα μαθόντες τήν συλλογήν ημών νά μας
δώσωσιν... »

Διά παραβολής τών δημοσιευομένων εις τό έπίμετρον τούτο 45 άσμάτων
πρός τά εις τό χειρόγραφον τού Πιιύλου Λάμπρου, διεπίστωσα δτι ό Χασιώτης
έχει δημοσιεύσει έκ τού χειρογράφου τούτου 14 μόνον άσματα, ώς έμφαίνεται είς
τόν κατωτέρω πίνακα.

Π. Λάμπρου άρ. 26162' = Σπ. Χασιώτης σ. 191, άρ. 1

» άρ. 2723 = » σ. 191, άρ. 2

» άρ. 2648 = » σ. 194, άρ. 12

άρ. 2566 = » σ. 199, άρ. 19

» άρ. 2592 = » σ. 200, άρ. 20

» άρ. 2577 = » σ. 201, άρ. 21

" Ή συλλογή αΰτη. περιλαμβάνουσα 164 ςίσματα, απόκειται νυν εν χειρογράφφ είς τό
Λαογραφικόν Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Ώς γνωστόν, εκ τής συλλογής ταύτης τοϋ
Π. Λάμπρου, ήτις κατηρτίσθη έν Κέρκυρα, παρέλαβεν αρχικώς ό Σπυρ Ζαμπέλιος εΐς τήν
συλλογήν του ("Ασματα δημοτικά τής 'Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης Ιστορικής περί τοϋ
μεσαιωνικού Ελληνισμού- Κέρκυρα 1852.), άργότερον δέ καί ό Νικ. Πολίτης είς τήν δημο-
σιευθεϊσαν παρ' αυτού συλλογήν «Δημοτικά ασματα» (Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870) σ.
70-128. Έν σ. 128 σημειοϋνται τά δημοσιευόμενα έκ τής συλλογής Π. Λάμπρου.) Βλ. καί
Γιάννη Άποπτολάκη, τά δημοτικά μας τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλλογές. 'Αθήναι 1929, σ. 17.

2) Οί αριθμοί είς τήν συλλογήν Π. Λάμπρου παραπέμπουν είς τήν γενικήν άρίθμησιν
τών φσμάτων τής έν τφ Λαογραφικφ 'Αρχείο) "Υλης Ν. Πολίτου, είς τήν οποίαν περιλαμβά-
νεται καί τό χειρόγραφον τοϋτο.
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Π. Λάμπρου άρ. 2609 = Σπ. Χασιώτης σ. 201, άρ. 22

» άρ. 2669 = » σ. 202, άρ. 23

» άρ. 2646 = » σ. 204, άρ. 26

άρ. 2673 = » σ. 215, άρ. 37

» άρ. 2693 = » ο. 217, άρ. 38

άρ. 2688 = » σ. 217, άρ. 39

» άρ. 2638 = » σ. 219, άρ. 42

άρ. 2704 = » ο. 220, άρ. 43

Συμφώνως πρός όσα λέγει ό Χασιώτης έν τώ έπιμέτρω τής συλλογής, ως
άνωτέρω, πρέπει νά άντιληφάώμεν ότι μόνον ενταύθα περιέλαβεν άσματα εκ τού
χειρογράφου τού Παύλου Λάμπρου καί επομένως τά εΐς τό κύριον μιέρος τής συλ-
λογής αυτοϋ μέχρι τής σελ. 185 άσματα ότι συνελέγησαν παρ' αύτοΰ τοΰ ιδίου.
Τούτο όμως δέν είναι άληίΐές, διότι έκ τής παρεξετάσεως καί τών ασμάτων τούτων
πρός τά τής συλλογής Π. Λάμπρου παρετηρήσαμεν ότι καί είς τό κύριον τούτο μέ-
ρος τής συλλογής του ό Χασιώτης παρέλαβεν έκ τοΰ Π· Λάμπρου τά εις τόν κατω-
τέρω πίνακα άλματα περί τών οποίων ούδέν σχετικώς άναφέρει, ούτω δέ θεωρούν-
ται ταΰτα άσματα τής ιδίας του συλλογής.

Λάμπρου άρ. 2708 = Σπ. Χασιώτης σ. 150, άρ. 26
» άρ. 2615 = σ. 151, άρ. 27
» άρ. 2617 — » σ. 151, άρ. 28
» άρ. 2622 = » σ. 152, άρ. 30
» άρ. 2628 = » σ. 153, άρ. 31
» άρ. 2630 = » σ. 154, άρ. 32
*> άρ. 2631 = » σ. 155, άρ. 33

άρ. 2632 = » σ. 155, άρ. 34
» άρ. 2633 = » σ. 156, άρ. 35
» άρ. 2636 = » σ. 156, άρ. 36
» άρ. 2639 = » σ. 157, άρ. 37
» άρ. 2651 = » σ. 158, άρ. 39
» άρ. 2656 = » σ. 159, άρ. 40
» άρ. 2658 = » σ. 160, άρ. 41
» άρ. 2663 = » σ. 160, άρ. 42
» άρ. 2668 = » σ. 160, άρ. 43
t άρ. 2696 = » σ. 163, άρ. 45
7> άρ. 2700 = » σ. 163, άρ. 46
» άρ. 2709 = » σ. 165, άρ. 48
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ΙΊλήν τούτου πρέπει νά παρατηρηθή έτι ότι ό Χασιώτης, παραλαμβάνων τά
ςίσματα ταύτα εις τήν συλλογήν του, προέβη συγχρόνως καί εις φθογγικός καί λέ-
ξεων μεταβολάς έπ' αυτών καί εις παραλείψεις στίχων ή συμπληρώσεις, ώστε τό
κείμενον των παρά τω Χασιώτη νά παρουσιάζη ούτω διαφοράς άπό τό εις τήν
συλλογήν τού Π. Λάμπρου.

Περί τών μεταβολών τούτων περιορίζομαι είς παρά&εσιν αύτών έκ τίνων
μόνον ασμάτων.

α') Συλλογή Π. Λάμπρου, ασμα άρ. 2709 = Χασιώτου, σ. 165-166, άρ. 48.

II. Λάμπρου

Γ. Χασιώτου

στ. 1 πάσχω = στ. 1 θέλω
» 2 νά τό φέρ' είς πόθο = » 2 νά τό καμαρώσω
» 3 άφόντις = » 3 άφ' όντας
» 4 κ' έρχόταν = » 4 έρχουνταν
» 5 έφθασ' ή φΰσις = » 5 ήρθ' η ώρα
» 6 στοΰ έρωτος = » 6 στοϋ έρωτα
» 7 τά δρη = » 7 τούς δρόμους
» 8 δένδρα = > 8 δεντρά
» 10 δένδρα — μήν έφαε τόν = » 10 δεντρά — μήν έφαε 'π' τόν
» 11 εδώ έρχονται .... πίνουν τό = » 11 έδώ 'ρχονται .... πίνουν 'π' το
» 12 τρώνε τόν = » 12 τρών' άπ' τόν
» 13 μή λάχει = » 13 αν λάχη
» 14 καί στό - » 14 νά στό

ό στίχος 15 της συλλογής τοϋ Λάμπρου παραλείπεται ύπό τοϋ Χασιώτου.

16 τό κορμί — κι' άργυρο τό κε- =

φάλι

17 χρυσοπράσινες είχε =

18 κι όθε... κιδθε μοσκοβολάν =

19 καί 'ςτό στήθι =

β') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ. 2630
Π. Λάμπρου
στ. 5 βλέπει
» 6 πατρός μου

15 'χει κορμί — καί άργυρο κεφάλι

» 16 χρυσοκέντητες εχει
» 17 κι όπου .... κι όπου μοσκοβολοΰν
> 18 καί στ' άστήθι

= Χασιώτου, σ. 154-155, άρ. 32.

Γ. Χασιώτου
= στ. 5 γλέπει
= » 6 άντρός μου
» 10 φθάσουν κι ουδέ κι αυτά = » 10 φτάσουν κι οΰδ' αύιά
Ό παρά Χασιώιη στίχ. 11 «πουλώ καί τά παπούισια μου, πουλώ καί τά σκουτιά μου»
είναι συμπλήρωσις περαιτέρω τοϋ στίχου τής συλλογής Λάμπρου : «πουλώ καί τό κορδέλαις
μ'(παπούτζια»

γ') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ. 2658 = Χασιώτου, σ. 160, άρ. 41.

Π. Λάμπρου Γ. Χασιώτου

στ. 3 εγώ —χαίρωμαι = στ 3 'γω—χαίρουμαι
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στ- 4 μάν — νά ήμαν = στ. 4 μοΰν — νά ήμουν

» 5 πίστομα = » 5 πίστουμα

> 6 γιαλό — > 6 γιαλός

» 7 νά ελθουναι ή εΰμορφαις = » 7 νάρχουνται ή ώμορφαις

Εις τήν συλλογήν τοΰ Π. Λάμπρου τό <|σμα τελειώνει εις τούς στίχους 8 - 9
ώς εξής.

νά πλένουν τη ποδάρια τους, τόν άσπρο τόν λαιμό τους
κ' εγώ σέ άγνάντιο νά ταΐς ιδώ.
Ό Χασιώτης παρενέβαλε μεταξύ τών δύο τούτων στίχων 'ίδιον αυτού στί-
χον, συνεπ?^ήρωσε δέ καί τό τέλος αυτοΰ ώς κάτωθι.

νά πλένουν τά 7ΐοδάρια τους, τόν άσπρο τό λαιμό τους,
ναρχεται κ ή άγάπη μου, ή άγαπητικ ιά μου
κ'εγώ π' αγνάντια νά τήν ιδώ, δυο λόγια ν à τής κρίνω,
«σαν τί τά ΰέλω τά φλωριά, σάν τί τά θέλω τ'ασπρα
σάν δέ φιλώ τά μάτια σον, τόν άσπρο τό λαιμό σου;»

δ') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ. 2663 =. Χασιώτου, σ. 160- 161, άρ. 42.

ΓΙ. Λάμπρου Γ. Χασιώτου

στ. 1 θλιβερή = στ. 1 φλιβερή

» 4 σοκάκι = » 4 σουκάκι

» 5 ώργιον = » 5 ώρηο

» 8 σκιάζομαι, Κόντω μ'... μπέη - αφέντη = > 8 σκιάζουμαι, Κόντω ... μπέη - έφέντη

>11 τζακώσου — » 11 σκαλώσου

Οί δύο τελευταίοι στίχοι (16-17) ελλιπείς εις τήν συλλογήν τοΰ Π. Λάμπρου:
Μηδά είσαι...

έσυ 'σαι κοτζιάμ Νταρβίσαγας ...
συμπληοοΰνται υπό τού Χασιώτου ώς εξής :

μηδά είσαι δεντρολίβανο στον κόρφο νά σέ βάλω,
είσαι κοτζιάμ ντερβίσαγας, δέμ πόροο ν à σέ κρύψω

ε') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ 2696 = Χασιώτου, σ. 163, άρ. 45.

II. Λάμπρου Γ.Χασιώτου

στ. 1 εΰμορφα κι' όμορφοτορνεμένα = στ. 1 ώμορφα κι' ώμορφοκαμοιμενα

» 2 πέτε — » 2 πεστε

» 6 χαρίσω = » 5 χωρίσω

Τόν 5ον στίχον «και τήν αγάπη πώχονμε τήν πέρνω συντροφιά μου» παρα-
λείπει ό Χασιώτης.

Πλην τής συλλογής ταύτης τού Παύλου Λάμπρου, τήν οποίαν ούτως έχρη-
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σιμοποίησεν ό Χασιώτης, φαίνεται ότι παρέλαβεν ούτος καί ένέταξεν εις τήν
συλλογήν του, περί ής ό λόγος, καί άλλα άσματα καί μάλιστα εξ έντύποη'. Σχετική
παραβολή από τής πλευράς αύτής θέλει δείξει ποια τραγούδια δημοσιευμένα ήδη
περιέλαβεν ούτος εις τήν συλλογήν του παρασιωπών τό πράγμα.

Ενταύθα περιορίζομαι άπό τής απόψεως ταύτης νά σημειώσω μόνον ότι τό
παρά Χασιώτη, σ. 206 άρ. 28, άσμα μέ τόν τίτλον «Ό Ζάχος, ό Μαρασλής και δ
Μάρκος Πονλιος» παρελήφθη έκ τοΰ περιοδικού «Χρυσαλλίς» έτ. Δ' (1866) σ. 117
μέ μεταβολάς μόνον είς τούς στίχους: α', όπου αντικατεστάθη ή λέξις τ αηδόνια
διά τής λ. οι κούκοι καί τόν ε . ένθα ή λ. οσο διά τής δσον. Τό ασμα τούτο, τό
χαρακτηριζόμενον ούτως υπό τού Χασιώτου ήπειρωτικόν, έχει δημοσιεύσει εις τήν
<> Χρυσαλλίδα», ώς ανωτέρω, ό Κωνστ. Σάθας, όστις σημειώνει, εΐς τήν σελ. 110 β
ότι τό κατέγραψεν έν Στερεά 'Ελλάδι παρ' άτομου έξ 'Ακαρνανίας.

25-11-1055
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ΥΠΟ

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

"Εχει ήδη απασχολήσει εθνολόγους και λαογράφους τό ζήτημα, έάν τά εΐς
όλους τούς λαούς άπαντώμενα έθιμα μιας συμβολικής συμμετοχής τοϋ συζύγου εΐς
τόν τοκετόν εΐναι έπιβιώσεις καί προεκτάσεις τής πρωτογόνου άρρενολοχείας (cou-
vade) ή συμπτωματικοί εκδηλώσεις άλλων δεισιδαιμονιών και προλήψεων1'.

Ή καθ' αυτήν άρρενολοχεία (couvade) συνίσταται, ώς γνωστόν, εΐς τήν άμέ-
σιυς μετά τόν τοκετόν κατάκλισιν τοϋ συζύγου, όστις έπίφορτίζεται τρόπον τινά τήν
περαιτέρω λοχείαν τής συζύγου του, παραμένων εις τήν κλίνην καί λαμβάνων όλας
τάς προφυλάξεις τής λεχοϋς, ένώ εκείνη δύναται νά έγερθή άμέσως καί νά έπιδοθή
εις οίκοκυρικάς άσχολίας.

Τοιαύτη είναι ακριβώς ή περιγραφή, τήν οποίαν μας δίδουν ήδη συγγραφείς
τής ελληνικής άρχαιότητος, ομιλούντες περί συγχρόνων των ξένων λαών. Ούτως
'Απολλώνιος ό Ρόδιος (3°ς αΐ. π.Χ.), άναφέρων εις τά «Αργοναυτικά» του (II, 1012)
τήν «Τιβαρηνίδα γαιαν » 2), γράφει περί αυτής:

—"Ενϋ·', έπεί άρ κε τέκωνται υπ άνδράσι τέκνα γυναίκες,
αυτοί μεν στενάχουσιν ενί λεχέεσοι πεσόντες>
κράατα δησάμενοι' ται δ' εύκομέουσιν έδωδη
άνέρας, ήδέ λοετρά λεχώια τοϊσι πένονται3'.

') Βλ. Arnold van Gennep, Manuel de Folklore français contemporain. Τόμ. A, 1 (Pa-
ris 1943) σελ. 121, και Raffaele Corso, La covata (separata de « Douro - Litoral » N» III IV
σειρά 6*1 , Porto (Ιταλίας) 1952 (;) σελ. 6-7 σημ. 4.

s) Τήν άλλως « χώραν τών Τιβαρηνών», παρά τά παράλια τοΰ ΙΙόντου, περί τής οποίας
ομιλεί καί ό Ξενοφών (Κύρ. άνάβ. V, 5, 1 -3). Οί Τιβαρηνοί εθεωρούντο λαός Σκυθικής κα-
ταγωγής.

5) Στίχ. 1013-1016 (εκδ. J. Shaw (1779) σελ- 236. Πρβλ. καί Ζηνόβ. 5,25 (CPG I σελ.
127), δπου: «Τιβαρηνοί, τών γυναικών τεκουοών, αυτοί τάς κεφαλάς δέονται και κατακλίνονται».
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Όμοίως καί ό Στράβων (Ι0ς αί. π. Χ.) ομιλών περί τών 'Ιβήρων τής Ισπα-
νίας λέγει περί τών γυναικών αύτών, ότι «τεκοϋααί τε διακονοϋσι τοις άνδράσιν

1

εκείνους άνθ·" εαυτών κατακλίναοαι» (βιβλ. Γ' C 165). Καί Διόδωρος ό Σικελιώτης
(ΐ°5 αί. π. Χ.) άναφερόμενος είς τούς κατοίκους τής νήσου Κύρνου (τής σημερινής
Κορσικής), γράφει: « Παραδοξότατον ό' εστί παρ' αυτοΐς τδ γινόμενον κατά τάς τών
τέκνων γενέσεις. "Οταν γαρ ή γυνή τέκη, ταύτης μεν ουδεμία γίνεται περί τήν λοχείαν
επιμέλεια, δ δ' άνήρ αυτής άναπεαών ώς νοσών λοχεύεται τακτός ημέρας, ώς τοϋ
σώματος αύτφ κακοπαθοϋντος » (βιβλ. Ε 14, 2).

Κατά τόν Μεσαίωνα μνείαν τοΰ έθίμου παρέσχεν ό περιηγητής Μάρκο Πόλο
(130? αί.) άνευρών τοΰτο εΐς τούς Μογγολικούς λαούς τής Νοτίου Κίνας: « Προχω-
ρώντας μακρύτερα ό Μάρκο Πόλο έφθασε ατήν επαρχία τοϋ Ζαρνταντάν, (δυτικό
Γιοννάν), δπου... ό σύζυγος μετά τό ξελεχώνιασμα τής γυναίκας του, έπεφτε κι'αυ-
τός ατό κρεβάτι καί αναστέναζε δυνατά, δεχόμενος επισκέψεις καί συγχαρητήρια,
δείχνοντας σημεία εξαιρετικής άδνναμίας καί έξαντλήσεο)ς, γιά νά απόδειξη έτσι πώς
τό νεογέννητο ήταν πραγματικά δικό του». (Β. Τ. Σκλύβσκι: « Τό ταξίδι τού Μάρκο
Πόλο». Μετάφρασις Κώστα Η. Καπετανάκη ['Αθήναι 1950] σελ. 163-164).

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους τό έθιμον τής άρρενολοχείας αναφέρεται σω-
ζόμενον, έν Εύρώπη μέν εις τήν Τσπανίαν (παρά τοις Βάσκοις) καί τήν Κορσικήν,
έν 'Ασίοί δέ εΐς τήν βόρειον Γεωργίαν, τήν νότιον Κίναν καί τάς 'Ινδίας, έπίσης
δέ καί είς τήν χερσόνησον τής Μαλάκκας, τάς Φιλιππίνας, τήν Βόρνεο καί τήν Με-
λανησίαν. Έν 'Αφρική άνεφέρετο παλαιότερον μεταξύ τών ιθαγενών τοΰ Κογκό, έν
δε τή Β. 'Αμερική είς ιθαγενείς τής Καλιφόρνιας. Περισσότερον όμως έπιχωριάζει
σήμερον εις τούς λαούς τής Νοτίου 'Αμερικής, κυρίως παρά τόν νότιον τροπικόν,
όπου τό έθιμον θεωρείται ύπάρχον κατ' εξοχήν

Γενικάς έργασίας πραγματευομένας θεωρητικώτερον περί τοΰ εθίμου άνα-
φέρομεν τάς εξής:.//. Bachofen, Das Mutterrecht. Stuttgart 1861, 3η έκδοσις,
Basel 1948, τόμ. II σ. 629 κ.έ. Ε. Β. Tylor, Researches into the Early Hi-
story of Mankind, London 1878. (Εις τήν έργασίαν του ταύτην ό Tylor έχρη-
σιμοποίησε πρώτος τόν όρον couvade, εμπνευσθείς άπό τόν έπιραστικόν ρόλον τής
άρρενος περιστεράς καί άλλων πτηνών). Ε. Β. Tylor, A method of investiga-
ting the Development of Institutions. Journal of the Anthropological Insti-
tute, London τόμ. 18 (1889) σελ. 245-272. H. L. Roth, The Signification of

') Βλ. Raffaele Corso ε. ά. σελ. 1 καί 8, 23. Α. van Gennep ε. ά. 121. Α. Lefèvre, La Re-
ligion (Paris 1921) σελ. 150. Encyclopédie Fratiçaise τόμ. VII (L'espèce humaine) Paris
1936 σελ. 7.40.7. Funk a?td Wagnalls, Standard Dictionary of Folklore. Mythologie and
Legend. New York, 1949-50 τόμ. I σελ. 256, αρθρ. Couvade.
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Couvade. Journal of the Anthrop. Institute, τόμ. 22 (1893) σ. 204-241. E. S.
Hartland: The Legend of Perseus, London 1894-1896 τόμ. II σελ. 400 κ.έ.
Ε. Crawley, The Mystic Rose London, Β'έκδοσις 1927, τόμ. II σελ. 177- 188.
J. G. Frazcr, Totemism and Exogamy, London, τόμ. 40? σελ. 244-255. Β. M.
Woodhridge, A folk-lore motiv in antiquity. Modern Language Notes,
τόμ. 14 (1919) σ. 422 κε. 'Επίσης τήν ήδη άναφερθεΐσαν συγκεντρα>τικήν μελέτην
τού Rajfaele Corso, La covata (έ. α.) καί τό είδικόν άρθρον «Couvade» εις τό
Λαογραφικόν Λεξικύν τών Funk καί Wagnalls (έ.ά.)1).

ΙΙαρά τάς γενικωτέρας ταύτας μελετάς έχουσι γραφή καί είδικώτεραι περί τών
κατά τόπους σχετικών εθίμων έργασίαι, οιαι π.χ. ή γαλλική: T. Brissaud, «La
couvade en Béarn et chez les Basques» (Revue des Pyrénées 1900, σελ. 225-
239) καί ή ισπανική: J. Caro Baroja, Los Pueblos del norto de la peninsula
iberica, Madrid 1943, κ.a.

'Αναγραφήν τοΰ εθίμου ευρίσκομεν καί παρά Ν. Γ. Πολίτη, «Τά κατά τήν
γέννησιν» (Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σελ. 217-218), όπου
δίδεται καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. Ό Πολίτης αποδίδει τόν όρον «couvade»
μέ τήν περίφρασιν λοχεία σνζνγον. Νομίζω ότι ό μονολεκτικός όρος άρρενολοχεία,
τον όποιον από τούδε θα χρησιμοποιήσωμεν, δύναται νά θεωρηθή καταλληλότερος.

Τό έθιμον θεωρείται δημιουργηθέν κατά τους προϊστορικούς χρόνους, ότε
%'û, "lYfv TtW^/vTi vif-, &wïs vi "^f^wir^c/.w: mwœvwà'V τη

πατριαρχικόν ό σύζυγος μόνον διά τής πλασματικής ταύτης λοχείας έπειθεν εαυτόν
καί τους άλλους περί τής επί τού γεννωμένου τέκνου πατρότητος αυτού. Ούτω διά
τοΰ συμβολικοΰ τούτου τοκετού υΐοθέτει καί από νομικής απόψεως τό τέκνον του2).

Έξ άλλου ή συνείδησις τής από τής εγκυμοσύνης πατρότητος τοΰ συζύγου
έβράδυνεν νά διαμορφωθή, τόσον εΐς τόν 'ίδιον όσον καί εΐς τους άλλους. Ή άγνοια
τοΰ φυσιολογικού αιτίου τής συλλήψεως καί τής εγκυμοσύνης διήρκεσεν επί αιώνας
εΐς τόν πρωτόγονον άνθρωπον, άποτέλεσμα δέ ταύτης υπήρξαν αί ποικίλαι περί
μαγικής ή θεϊκής συλλήψεως τής γυναικός αντιλήψεις. Ούτω καί ό σύζυγος, τουλά-
χιστον εΐς τήν μητριαρχικήν κοινωνίαν, δέν ειχε ποτέ τό α'ίσθημα τής φυσικής ευ-
θύνης διά τό τέκνον του 3).

') Στοιχειώδης βιβλιογραφία περί του έ&ίμου παρέχεται καί υπό τοϋ Stitll Thompson:
Motif Index of Folk-Literature, έν FF Communications, τόμ. 116 (Helsinki 1935) σ. 318·
(T. 583, 1).

2) J. J. Bachofen, ε. ά. E. Crawley, ε. ά. σελ. 180-181. Α. Lefèrve, έ'. ά. σελ. 146 καί 150.
L. R. Farnell, The Cults of the greek States, τόμ. V (Oxford 1909) σελ. 110 και σημ. b.

®) Βλ- σχετικώς: E. S. Hartland, Primitive Paternity, London 1909 τόμ. I σελ. 150-
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Αί έρμηνεΐαι, αΐτινες δίδονται εΐς τό πρωτόγονον τούτο έθι μον τής couvade
είναι πολλαί. Βασικαί εΐναι αί ύποστηριχθεΐσαι έναλλάξ ύπό τών ανθρωπολόγων
Baehofen καί Tylor. Κατά τήν πρώτην (τήν οποίαν τελικώς έδέχθη καί ό Tylor),
ή πλασματική πράξις τής άρρενολοχείας άπέβλεπεν εΐς συμβολικήν υϊοθεσίαν τοΰ
γεννωμένου, ώστε τούτο ν' άνήκη (νομικώς καί κοινωνικώς) ού μόνον εΐς τήν μη-
τέρα, αλλά καί εΐς τόν πατέρα. 'Οπουδήποτε λοιπόν ζή σήμερον τό έ'θιμον, δύναται
νά θεωρηθή ώς έπιβίωσις τοΰ παλαιού εκείνου σταδίου αλλαγής από τοΰ μητριαρ-
χικοΰ κληρονομικού συστήματος είς τό πατριαρχικόν

Κατά τήν δευτέραν άποψιν, τήν οποίαν διετύπωσεν ό Tylor άλλ'άπηρνήθη,
(τήν υπεστήριζαν όμως οί Hartland, Crawley καί Frazer), ή άρρενολοχεία είναι
σύνολον εθίμων μαγικό-συμπαθητικής μορφής, τά όποια στηρίζονται κυρίως εις
τόν φυσικό ν δεσμόν, όστις υφίσταται μεταξύ πατρός καί τέκνου, καί πηγάζουν
άπό τό ένδιαφέρον τοΰ πρώτου διά τήν ευτυχή γέννησιν τοΰ δευτέρου. Ούτω τά
έ'θιμα ταΰτα έμφανίζονται ώς έπέκτασις έπί τοΰ πατρός τών ύπό τής μητρός φυσιο-
λογικώς τελουμένων, ώς τοιαύτα δέ τηρούνται ού μόνον μετά τόν τοκετόν, άλλά καί
κατά τό διάστημα τής εγκυμοσύνης2).

Τρίτη, καί σχεδόν προέκτασις τής δευτέρας ταύτης άπόψεως, είναι ή ύποστη-
ρίζουσα τήν τριπλήν άλληλεξάρτησιν και συνοχήν (connection) μεταξύ πατρός, μη-
τρός καί τέκνου, ήτις εξηγεί τάς άπό κοινού ύπό τών δύο γονέων λαμβανομένας
προφυλάξεις διά τό καλόν τοΰ κυοφορουμένου ή τεχθέντος τέκνου των. Εις τήν πε-
ρίπτωσιν ταύτην έχομεν τήν κοινήν στοργήν και τό συνυπεύθυνον τών γονέων
(parental affection and responsability), ώς καί τήν άλληλεγγύην μεταξύ αύτών,
αποτέλεσμα τού βαθυτέρου δεσμού των (contact), όστις οδηγεί εΐς τά πλείστα τών
αρρενολοχικών εθίμων 3).

155 και 253-256, τόμ. II. σ. 249 κ.ε. Ό σοφός ερευνητής υποστηρίζει μάλιστα δτι καί αύτό τό
μητριαρχικόν δίκαιον είναι πιθανώς αποτέλεσμα τής άγνοιας καί άβεβαιότητος περί τήν πατρό-
τητα (I σελ. 325). J. G. Frazer, Folk-lore in the old Testament, τόμ. II London 1919 σ.
204 καί σημ. 2 καί: The Golden Bough, τόμ. V (London 1936) σελ. 99- 107. R. Briffault,
The Mothers, τόμ. II, New York 1927, σελ. 443 κ.έ. δπου τό είδικόν κεφάλαιον : «Ignorance
concerning the physiology of generation >.

') Βλ. J. J. Baehofen, Das Mutterrecht II 629 κ.έ. Ε. Β. Tylor, A Method κτλ. σ. 256.
Ε. Crawley, The Mystic Rose II 180-181.

2) Ε. B. Tylor, Researches κτλ. σελ- 288. E. S. Hartland, The Legend of Perseus,
II, 400 κ.έ. Ε. Crawley The Mystic Rose II, 182 - 183. /. G. Frazer,, Totemism and Exo-
gamy IV, 244 κ. έ.

3) Βλ. Ε. Crawley, The Mystic Rose II σελ. 183 -184. Τόσον ό Crawley (σελ. 182)
όσον καί ό Corso (ε ά. σελ. 3) διαμαρτύρονται σχεδόν, επειδή αί διάφοροι θεωρίαι περί τοΰ φυ-
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Τετάρτη σοβαρά ερμηνεία, ήτις δίδεται εις τό έθιμον τής άρρενολοχείας, είναι
ή εξηγούσα τήν κατάκλισιν τού συζύγου ώς προσπάθειαν εξαπατήσεως καί έκ-
διώξεως τών δαιμόνων από τής λεχούς καί τού τέκνου. Είναι γνωστόν ότι κατά τόν
τοκετόν συρρέουν, κατά τάς λαϊκάς αντιλήψεις, έ'τοιμα νά βλάψουν τήν λεχώ καί τό
βρέφος, πλήθος κακοποιά πνεύματα καί έπήρειαι^.Ή ύποκατάστασις (substitution)
λοιπόν άλλου προσώπου εις τήν λεχώ, καί δή τού προστατευτικού καί ισχυρού άρ-
ρενος (συζύγου καί πατρός), είναι ό άσφαλέστερος τρόπος άπασχολήσεως καί εξα-
πατήσεως τών δαιμόνων2'.

Υπήρξαν καί οί ύποστηρίξαντες τό θεολογικόν συνυπεύθυνον τοΰ συζύγου,
τό δημιουργηθέν μετά τό προπατορικόν αμάρτημα3'. "Αλλοι δέ είπον ότι πρόκειται
περί τρομοκρατήσεως τοΰ συζύγου, όστις αναγκάζεται νά κατακλιθή τιμωρούμενος4'.

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνον επί τών τεσσάρων πρώτων έκτεθεισών
απόψεων δύναται τις νά συζητήση. Ή διαδοχική όμως διατύπωσίς των καί ή συχνή
εναλλαγή τών υποστηρικτών των δεικνύουν ότι ουδεμία έκ τών άπόψεων τούτων
είναι αποκλειστική, αλλ'ότι τα αίτια τής δημιουργίας τών άρρενολοχικών εθίμων
ευρίσκονται εις άπάσας. Ή ανάγκη τής συμβολικής υιοθεσίας τοΰ γεννωμένου
καί ή διά ταύτης έπίδειξις η κατοχύρωσις τής πατρότητος είναι γεγονός τό όποιον
καί ή κοινωνική ιστορία τοΰ άνθρώπου άλλά καί ή μυθολογία επιμαρτυροΰν5).
Έξ άλλου τό φυσικόν ενδιαφέρον παντός πατρός διά τόν γόνον του δύναται νά
έξηγήση τάς μαγικάς ενεργείας καί προφυλάξεις, τάς οποίας λαμβάνει ό σύζυγος

σικοϋ δεσμού μεταξύ πατρός καί τέκνου ήγνόησαν τόν συνυπάρχοντα δεσμόν τής μητρός. Πράγ-
ματι διά τοΰ τριγώνου πατήρ - μήτηρ-τέκνον φωτίζονται καθαρώτερον καί δύνανται νά έρμη-
νευθώσι σαφέστερον αί εκδηλώσεις καί τά ε&ιμα τοΰ άρρενολοχικοΰ κύκλου. Ό σύζυγος ενερ-
γεί, ώς θά ϊδωμεν, άποβλέπων είς τό καλόν καί θέλω ν νά βοηθήοη ού μόνον τό τέκνον του,
άλλα καί τήν σύζυγόν του.

Βλ. σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, «Ώκυτόκια» (Λαογραφία, τόμ. ΣΤ' σελ. 336-338 =
Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 309-310) και « Τά κατά τήν γέννησιν» (Λαογρ. Σύμμ. Γ'σελ. 219).

-) Βλ. Ε. Crawley, ε. ά. σελ. 185-186 καί Ε. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod,
Leipzig 1911 σελ. 95,1.

8) /. F. Lafitau Moeurs des sauvages américains. Τόμ. I (Paris 1724) σ. 259.

4) Max Millier, «Chips from a gerinan Workshop» II 281 (παρά R. Corso ε. ά.
σελ. 7, 6).

') 'Ορθώς π.χ. επικαλείται διά τήν περίπτωσιν αυτήν, έκ τής αρχαίας ελληνικής μυθο-
λογίας, ό R. Corso τήν έκ τής κεφαλής τοΰ Διός γέννησιν τής 'Αθηνάς, τήν οποίαν θειορεΐ
άρρενολοχικήν πράξιν υιοθεσίας (Βλέπε Raffaele Corso, «Il mito délia nascita di Minerva
ed un racconto popolare délia Corsica» εις τό περιοδ. Folklore, ετος 50ν [Napoli 1950]
άρ. 1-2).
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διά τόν ευτυχή τοκετόν, ή δέ συζυγική ϊδιότης του τόν προστατευτικό ν ρόλον, τόν
όποιον αναλαμβάνει κατά τών βλαπτικών τής λεχούς και τοΰ βρέφους δαιμόνων. Τό
συνυπεύθυνον επίσης τοΰ συζύγου διά τήν αισίαν έκβασιν τοΰ τοκετού, ό σνμ-
μερισμός τών πόνοιν τής συζύγου του καί ή πρός βοήθειαν αυτής διάθεσίς του,
είναι παράγοντες ηθικοί, τους οποίους δεν δυνάμεθα νά παραβλέψωμεν.

Όφείλομεν λοιπόν νά δεχθώμεν συνδυασμόν τών έκτεθεισών άπόψεων, προ-
κειμένου νά έρμηνεύσωμεν τά εμφανιζόμενα ώς άρρενολοχικά νεοελληνικά έθιμα,
τά όποια άλλωστε μαρτυρούν εν τή ποικιλία τ ru ν περί τής παρουσίας όλων τών ώς
άνω παραγόντων1'.

Όμιλοΰμεν ήδη περί άρρενολοχικών εϋίμων (coutumes de couvade) καί
ουχί περί τοΰ ε&ίμον τής άρρενολοχείας (la couvade). 'Αφ' ότου διετυπώθη ή ά'πο-
ψις περί τοΰ μαγικοσυμπαθητικοΰ χαρακτήρος τού εθίμου τούτου, οί άνθρωπολό-
γοι παρηκολούθησαν καί τήν πρό τού τοκετού περίοδον, ώς καί τήν μετ' αυτόν2'.
Συμπεριέλαβον εις τούτο καί τους διαιτητικούς περιορισμούς τού συζύγου κατά τό
διάστημα τής εγκυμοσύνης, τάς προφυλάξεις καί τάς μαγικός ενεργείας αυτού πρός
διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού καί τήν συμμετοχήν του έπειτα εις τήν φύλαξιν τοΰ βρέ-
φους καί τής λεχοΰς3'.

'Εντεύθεν καί τό εγχείρημα τής παρούσης μελέτης, νά συγκεντρώοη καί πα-
ρουσίαση ώς συναφή άρρενολοχικά έθιμα ή ενδείξεις αυτών όλα τά παρά τφ ελλη-
νικά» λαφ έθιζόμενα, τά άφορώντα εις τάς ενεργείας καί τήν συμπαράστα-
σιν τοΰ συζύγου κατά τόν τοκετόν, άπό τής έγκτιμοσύνης μέχρι τών πρώτων
ήμερων τής λοχείας τής συζύγου του.

"Οσον καί αν δεν εμφανίζεται έν Ελλάδι aUœ καθ' αυτό τό έθιμον τής άρ-
ρενολοχικής κατακλίσεως (couvade), όμως τό πλήθος τών περί τόν τοκετόν υπο-
χρεώσεων καί τών ενεργειών τοΰ συζύγου είναι τοσούτον καί ούτως ένδεικτικόν τής

') 'Ομοίως καί ό 'Ισπανός λαογράφος Caro Baroja, στηριζόμενος είς διεθνείς καί ισπα-

νικός περιπτώσεις, επιχειρεί συνδυασμόν τής μαγικής καί νομικής ερμηνείας τών άρρενολοχι-
κών εθίμων, έφ' όσον είς ταϋια ό σύζυγος άφ' ενός μέν φοβείται νά παραβή ώρισμένας μαγι-
κός απαγορεύσεις, άφ' έτερου δέ προσπαθεί νά βεβαιώση εαυτόν καί τούς άλλους περί τή; αυ-
θεντικής του πατρότητος. [«Mater semper certa ... pater etiam!»] έ'.ά. σελ. 179.

3) Βλέπε κυρίως: J. G. Frazer, Totemism and Exogamy, τόμ. 4°s σ. 254-255.

') Οϋτω π.χ. είς τό περί τής άρρενολοχείας κεφάλαιον τοΰ βιβλίου τοΰ Crawley, (ενθ'
άν.) γίνεται λόγος περί έθίμων, οία: ή άποφυγή ώρισμένων τροφών υπό τοΰ συζύγου κατά τό
διάστημα τής εγκυμοσύνης (σ. 178-179), αί κινήσεις καί ένέργειαί του είς περίπτωσιν δυστοκίας
(σ. 187), ή τοποθέτησις ενδυμάτων του επί τής λεχοΰς (σ. 187 - 188) καί άλλαι άποδιωκτικαί τών
δαιμόνων ένέργειαί αΰτοΰ.

9
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ψυχολογικής, μαγικής καί σχεδόν οργανικής συμμετοχής αύτού εΐς τό γεγονός τής
γεννήσεως, ώστε θά ήτο έξω τής λαογραφικής πραγματικότητος, αν έλέγομεν ότι
ουδόλως απαντώνται άρρενολοχικά έθιμα παρ'ήμΐν.

Ή υπαγωγή άλλο)στε τών ποικίλων τούτων έθίμων ύπό τόν γενικόν κύκλον
τής άρρενολοχείας είναι καί ή πλέον σκόπιμος μεθοδολογική ενέργεια, επειδή βοηί)εΐ
εις τήν καλυτέραν συγκέντρωσιν καί τήν συγκριτικήν μελέτην τών στοιχείων, όσα
παρά τόν φυσικόν ρόλον τής μητρός καταδεικνύουν καί τήν συγκινητικήν συμμε-
το χήν τοϋ άρρενος γονέως εις τόν τοκετόν.

Συνεκέντρωσα στοιχεία έξ όλων σχεδόν τών ελληνικών τόπων, χρησιμοποιή-
σας πρός τοΰτο αφ'ενός μέν τά έν τω Λαογραφικφ Αρχεία» τής 'Ακαδημίας κατα-
τεθειμένα χειρόγραφα1', αφ'ετέρου δέ τάς δημοσιευμένος λαογραφικός συλλογάς,
επίσης δέ καί ιδίας πληροφορίας, τάς οποίας δι' ειδικών έρωτημάτων συνέλεξα2'.

Τήν σχετικήν ύλην θά παρουσιάσω ένταΰθα μέ πορείαν σύμφωνον πρός τά
κατά τήν γέννησιν χρονολογικώς έθιζόμενα, αφού διαιρέσω ταύτην εΐς τρεις βασι-
κούς σταθμούς: προ τον τοκετού, κατά τον τοκετόν καί μετά τον τοκετόν. 'Από τήν
συχνότητα και τό είδος τών εις έκάστην διαίρεσιν αναγραφομένων έθίμων θά δυ-
νηθή ό αναγνώστης νά συμπεράνη περί τής σημασίας, ην έχει παρά τώ λαω ή εκά-
στοτε συμπαράστασις τού συζύγου εΐς τόν τοκετόν, έτι δέ καί νά κρίνη περί τής
λαογραφικής φύσεως καί τής σκοπιμότητος τών έθιζομένων. Διότι ή παρούσα με-
λέτη, συγκεντροϋσα άμα καί προσφέρουσα τά ποικίλα καί έν πολλοίς άγνωστα νεο-
ελληνικά έθιμα τής συμβολικής συμμετοχής τοϋ συζύγου εΐς τόν τοκετόν, είναι συγ-

0 Πλουσιώτερα ώς προς ιά στοιχεία αύτά υπήρξαν τά κατά τά τελευταία ετη εισα-
χθέντα είς τό Άρχεΐον χειρόγραφα, τά σταλέντα ύπό δημοδιδασκάλων κ.ά , δσοι παρεκινήθη-
σαν και καθωδηγήθησαν είς τούτο υπό τών ερωτηματολογίων τοΰ Αρχείου, τών συνταχθέντων
ύπό τού Διευθυντού αύτού. (Βλ. Γεωργίου Α. Μέγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεΰχος
πρώτον (άνάτυπον έκ τής Έπετηρίδος τού Λαογραφικού Αρχείου 1939) σελ. 24-34).

2) Όφείλω νά εύχαριστήσω τό Διοικητικόν Συμβούλιον χής έν Αθήναις Σχολής Μαιών
«Βιργινία Σκυλίτση », τό όποιον επέτρεψε νά διανείμω είς τάς μαθήτριας, κατά τό έτος 1953,
έρωτήματά μου καί εύγενώς μοί μετεβίβασε τάς απαντήσεις των. Επίσης ευχαριστώ τούς
συμπολίτας μου Έπιθειορητάς τής Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως, Κονίτσης κ. Εύάγγελον Μακρήν
καί Λευκάδος κ. Δημήτριον Γερουλάνον, οΐτινες κατά τό έτος 1953 ένδιεφέρθησαν διά τό θέμα
μου καί συνεκέντρωσαν παρά τών ύπ' αύτούς δημοδιδασκάλων σημαντικωτάτας πληροφορίας,
τάς οποίας μοί απέστειλαν. Εύχαριστώ ομοίως καί τούς έκ Κρήτης πληροφοριοδότας μου:
τήν λαογράφον κυρίαν Εύαγγελίαν Φραγκάκη καί τόν έν Κρουσώνι 'Ηρακλείου δημοδιδάσκα-
λον κ. Κωνσταντΐνον Μανουράν, έν τέλει δέ καί τάς έκ διαφόρων ελληνικών επαρχιών κατα-
γομένας μαθήτριας τής Σχολής Στελεχών Κοιν. Προνοίας ΧΕΝ τοΰ έτους 1955 - 56, τάς
όποιας ήρώτησα.
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χρόνως καί συλλογή, αποβλέπουσα είς τόν κατατοπισμόν καί τήν παροχήν στοι-
χείων προς περαιτέρω έρευναν καί μελέτην.

Α' Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

'Ολόκληρος ό χρόνος τής εγκυμοσύνης τής γυναικός σημειοΐ διά τόν σύζυγον
τήν πρώτην περίοδον τών πατρικών συναισθημάτων, έτι δέ καί τών αναλαμβανο-
μένων ύπ' αύτού φυλακτικών μέτρων διά τόν άναμενόμενον τοκετόν·

Ή αλληλεγγύη πρώτον καί τό οχεδόν συνυπεύθυνον διά τήν έγκυμοσύνην
τής συζύγου του έκδηλούνται πολλάκις κατά τρόπον όργανικόν. Χαρακτηριστική
είναι ή φράσις, τήν οποίαν μεταχειρίζονται οι Επτανήσιοι προκειμένου νά όμιλή-
σωσι περί συζύγου, τοΰ οποίου ή γυνή είναι έγκυος: «Αυτός εΐναι τώρα γκαστρω-
μένος αϋρωπος. Καί: Τί θέλω εγώ μαζί σας στις ταβέρνες, γκαστρωμένος αθρω-
πος;» (Ζάκυνθος, άνακοίνωσις κ. I. Παμπούκη).

Ε'ιδικώτερον όμως ή ψυχική ή καί οργανική συμπαράστασις καί συνευθύνη
τοϋ συζύγου καταφαίνεται εΐς τάς έκδηλώσεις τής κισσήσεως, τά λεγόμενα «ττιθυ-
μητονρια», καθώς καί εΐς τήν τήρησιν τής εορτής τοΰ αγίου Συμεών καί τήν προ-
φύλαξιν από άλλας πιθανάς αφομοιώσεις τοΰ εμβρύου.

1. Τά πιθυμητούρια.

Είναι γνωστή ή παγκόσμιος άντίληψις —άνταποκρινομένη καί εις φυσιολογι-
κός ΐατρικάς διαπιστώσεις —ότι κατά τό διάστημα τής έγκυμοσύνης ή γυνή δύνα-
ται νά παρουσιάση άσυγκράτητον έπιθυμίαν πρός τινα τροφήν, καί ότι ή μη ΐκανο-
ποίησις αυτής δύναται νά έπιφέρη κάκωσιν εΐς τό έμβρυον Διά τήν ίκανοποίησιν
τών επιθυμιών τούτων τής εγκύου άμεσώτερον ενδεδειγμένος είναι ό σύζυγος, όχι
μόνον επειδή είναι πλησιέστερος πρός τήν σύζυγόν του, αλλά καί έπειδή είναι συν-
υπεύθυνος εΐς τήν έγκυμοσύνην της. Ιδού τί διδάσκουν αι σχετικαί νεοελληνικοί
ειδήσεις.

Κατά το διάστημα τής εγκυμοσύνης.... ό σύζυγος είναι υποχρεωμένος νά
εκπληροΐ δλας τάς επιθυμίας τής γυναικός τον. ' Ο,τιδήποτε ζητήση, πρέπει νά της
ôoiïfj. Κύθνος 1897, Η. Hauttecoeur. (βλ. Α. Γούναρη,Έ Κύθνος. 'Αθήναι 1938,
Παράρτημα, σελ. γ').

Τους μήνες πού είναι έγκυος ή γνναίκα τον, δ αντρας πρέπει ν à τήν προσέχη,

') Βλ. σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, ε. ά. σελ. 217. Γ. Α. Μέγα, Ζητή-
μαια 'Ελληνικής Λαογραφίας, ε. ά. σελ. 26. Arnold van Gennep, Manuel de Folklore fran-
çais contemporain. Τόμ. A 1, a. 115-116 («les envies»).
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νά τής πηγαίνη νά τρώη υ,τι έπιθυμήση. "Ο,τι βγή φρέσκο στήν αγορά τής έποχής,
πρέπει νά τής τ άγοράσιj, γιά νά μην το έπιθυμήση και τής λείψη (Κομοτινή 1956,
Ε. Ζαφειριάδου, μαί)ήτρια ΧΕΝ).

"Οσο εΐναι έγκυος ή γυναίκα, δ άντρας της πρέπει νά τής πηγαίνη κάτι
«ξαφνικό» φαγώσιμο (φρούτο, γλυκό, μεζέ, δ,τι νά'ναι). Τά «ξαφνικά» τ' άγαπάει
κ' ή ίδια, άλλά τά θέλει και τδ παιδί. (Άγιος Νικόλαος Κρήτης 1956, Μ. Βουκι-
κλάρη, μαθτμρια ΧΕΝ).

Σελίδας δλας ήθελον πληρώσει, εάν επιχειρούν νά άπαριϋμήσω τάς θυσίας,
είς ας υποβάλλεται δ άνήρ προς ικανοποίηση' τών επιθυμιών τής « κακοψνχούσης »
συζύγου του. (Σκοπός Θράκης 1890, Λ. Α. 155, 21 Α. Χρηστίδης).

Λένε... τούτον τδ μύθο: Κάποιας τής θυμήθηκε ( = έπεθύμησε) τδ βράδυ
κρέας, καί μή βρίσκοντάς το έκοψε λίγη σγόρτσα ( = τή βρώμικη πέτσα) άπ τήν πα-
τούσα τοϋ άντρα της, τήν έψησε καί τήν έφαγε. Ή λαγούρα δμως μεγάλωσε, και γιά
νά ξελιγουριαστή θέλησε νά κόψη κι αλλ7] σγόρτσα. Ό άντρας της φυσικά δέν τήν
άφησε, καί τήν άλλη μέρα απόβαλε δυο παιδιά. Στον ενός τό στόμα βρέθηκε ή φα-
γωμένη σγόρτσα, ενώ στοΰ άλλου δέν βρέθηκε τίποτα, γιατί δέν πρόλ,αβε νά φάη κι
άλλη, καί γιά τούτο άπόρριξε. (Ηλεία 1951, Λαογραφία τόμ. ΙΓ'σελ. 343, Ν. Δ.
Ψυχογιός)1'.

2. Τά σημάδια.

Έπίσης γνωστή και παγκόσμιος είναι ή πρόληψις, καθ' ην ώρισμέναι έπα-
φαί καί χειρονομίαι, γινόμενοι ύπό τής μητρός κατά τό διάστημα τής έγκυμοσύνης,
δύνανται ν' άποτυπωθούν έπί τοϋ σώματος τοΰ έμβρύου, κατά τρόπον έπιφέροντα
πολλάκις δυσμορφίαν2'. Έν Ελλάδι ή πρόληψις αύτη έχει συνδεθή παρετυμολογι-
κώς μέ τήν έορτήν τοΰ αγίου Συμεών (Συμιός, Σημιός, σημειώνω, σημάδι) ήτις
άγεται τετράκις τοΰ έτους3' καί τής οποίας τήν εκάστοτε άργίαν τηροΰσιν αυστη-
ρότατα αί έγκυοι γυναίκες. "Ο,τιδήποτε έγγίσα)σιν έργαζόμεναι κατά μίαν τών
ημερών αυτών, δύναται ν' άποτυπωθή (σημαδευτή) έπί τοΰ σώματος τοΰ κυοφο-
ρουμένου τέκνου των4'.

'Ενδιαφέρουν όμως ημάς ένταΰθα αί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας καί ό

') Βλ. παρομοίαν διήγησιν καί έκ Μεσσηνίας (Λ. Α. 1566 σελ. 6, Μ. Τσάκωνα, 1944).

') Βλ. σχετικώς: A van Gennep έ'.ά. σελ. 115-116.

s) 111 Σεπτεμβρίου: Συμεών τοϋ Στυλίτου, 311 Φεβρουαρίου: Συμεών τον Θεοδόχον, 2411
Μαίου: Συμεών τοϋ εν τφ Θαυμαστώ "Ορει, καί 2Ιΐ1 'Ιουλίου: Συμεών τοϋ δι à Χριστον Σαλον.

*) Βλ. σχετικώς: Ν. Γ. Πολίτου «Ώκυτόκια», Λαογραφίας τόμ. ΣΤ σ. 344-5 (—Λαογρ.
Σΰμμ. Β' σελ. 314-315) καί Γ. Α. Μέγα Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος Α' σελ. 27,
δπου αναφέρονται καί άλλων άγιων αϊ άργΐαι.
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σύζυγος συμμερίζεται τήν άπαγόρευσιν ταύτην καί τηρεί συνυπευθύνως μετά
τής γυναικός του τάς αργίας τών ημερών αυτών.

Έκ Θράκης ιδίως έχομεν πληροφορίας, ότι:

Κατά τήν ήμέραν τοΰ άγιου Συμεών (3 Φεβρ.), ου μόνον ή έγκυος γυνή,
αλλά κ ai ό άνήρ αυτής πρέπει νά άπέχωσι πάσης εργασίας, διατηροΰντες τήν ήμέ-
ραν τον Συμεών... διότι έν εναντία περιπτώσει οί εργασθέντες κατά τήν ήμέραν αυ-
τήν ϋά κάμωσι παιδιά σημνειωμένα. (Άλμαλί Μαλγάρων 1891, Λ. Α. 151 σελ. 7.
Ν. Κωνσταντινίδης).

Τό νέον άνδρόγυνον μετά λεπτολόγον αργίας εορτάζει τήν μνήμην αμφο-
τέρων τών Συμεών, τοΰ τε Θεοδόχου (3 Φεβρ.) και τοΰ Στυλίτου (1 Σ/βρίου), και
τοντο ίνα μή τό κυοφορηθησόμενον γεννηϋή σημειωμένο, τουτέστιν άνάπηρον. (Καλ.-
λίπολις, Α. Οίκονομίδης, Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού, τόμ. Γ' 1936-7 σ. 91).

Και ό άνδρας, όταν ή γυναίκα του είναι έγκυος, πρέπει και αυτός νά
μην εργασ&ή φανερά [τί; 3 ήμερες τών « Συμόγιορτων », 13 Φεβρ.] μήπως τόν
δη άλλος καί τό μελετήση, (Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή, περιοδ. Θρακικά
τόμ. Α' ['Αθήναι 1928] σελ. 128- Πρβλ. καί σελ. 403).

Την ημέρα τοΰ άγιου Συμεών, ή έγκυος καί ό σύζνγός της δεν έπιαναν ερ-
γαλείο ατά χέρια τους, γιά νά μή γεννηϋή τό παιδί μέ σημάδι, σάν τό εργαλείο αυτό.
(Πρόσφυγες Άδριανουπόλεως, 1953, Καλλιόπη Φωτιάδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

Τ' άγίον Συμεών δεν δουλεύουν, ούτε ή γυναίκα που είναι έγκυος, οϋτε ό
άντρας της, γιατί ϋά γεννη&ή τό παιδί τους σημειωμένο (Κομοτινή 1956, Ε. Ζα-
φειριάδου, μαθήτρια ΧΕΝ).

Όμοίως εν Θάσφ:

"Αμα είναι ή γυναίκα άγκαστρωμένη, τό αντρόγυνο δεν κάνει νά πιάση
τίποτε τήν ημέρα τ' άη Σνμιοΰ... Κάποιον... που κρατούσε χταπόδι στό χέρι, τόν
ρώτησε μιά γειτόνισσά τον. « Καλά, χταπόδ' 'έπιασες σήμερα, πού είναι τοΰ Σνμιοΰ
καί έχ ς άγγαστρωμέν' γυναίκα;» Καί τό παιδί έβγαλε χταπόδι στό ποδάρι. (Ν.
"Αργυρίου 1953, Λ. Α· 1806 σελ. 29-30).

Τοιαύται χαρακτηριστικοί άφηγήσεις μας παραδίδονται συχναί:

«Ό άδελ^φός μου πήγαινε στό κυνήγ' τ' Άγιου Σύμιου, κι' ή γυναίκα τ τόν
εμπόδιζε. «"Α, γυναικεία λόγια δεν ακούω», είπε, καί πήγε. Σκότωσε δνό λαγούς,
καί σάν τους πήγε στό σπίτ , τη γυναίκα τ ό'Αο τήν έτρωγε ή υποψία. Τό παιδί υστέρα
γεννή&'κε τό πρόσωπο τ" ίδιος λ<.αγός, μέ τ.ή μούρ' καί τ' άφτιά λαγοΰ, καί τρόμαξε
ολο το χωριό καί ϋάμαξε». (Έλπ. Σταμούλη - Σαραντή, περιοδ. Θρακικά, τόμ. Α'
σ. 403. Πρβλ. όμοιας αφηγήσεις καί είς τάς σελ. 128-129). 'Επίσης:

Εις τήν Καλλίπολιν τή; ' Ανατολικής Θράκης κάποιος τήν ημέρα τοΰ άγιου
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Συμεών περιποιόταν (καθάριζε) το αλογό τον, τό όποιον είχε άσπρο χρώμα. Πέ-
ρασε κάποιος άλλος κί άφοϋ τόν είδε τοϋ εϊπε : — Σήμερα, ημέρα που είναι, εργάζε-
σαι, άφοϋ έχεις γυναίκα έγκυο; — Τί ώραιότερο πράγμα θέλω άπ' αυτό, είπε εκείνος,
rd γίνη τό παιδί μον άσπρο ; Τό παιδί, δλα τά τριχωτά μέρη τοϋ σώματος τον τά
είχε κατάλευκα· φρύδια, μαλλιά, τσίνουρα. (Γ. Πρωτόπαπας 1953, Λ. Α. 1956 σελ. 10).

"Ενας γεωργός, τήν ήμερα τοϋ άγιου Συμεών δέν πήγε στό χωράφι νά έρ-
γασθή, παρά πήρε νά πελεκά κάποιο στραβόξυλω, γιά νά κάνη ποδάρι τοϋ ξύλινου
άλετριοϋ του. Η γυναίκα του, έγκυος, καθισμένη λίγο πιο πέρα, τόν σεργιανοϋσε γιά
νά περάση τήν ώρα της.'Ακούει δ γείτονάς του τόν κρότο τοϋ σκεπαρνιοϋ που χτυ-
πούσε, πηγαίνει κοντά νά ίδή, καί λέει: «Νιέ Γιάννη ντέε, σήμερα βρήκες νά κάνης
το αλέτρι σου;» 'Αποτέλεσμα· δταν γέννησε ή γυναίκα, τό κοριτσάκι γεννήθηκε μέ
στραβά πόδια, απ' τόν άστράγαλο καί κάτω. (Β. Δεληγιάννη, Λαογραφικά Κουβου-
κλίων Προύσης, Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. Ε''Αθήναι 1952, σελ. 195.

Ή τελευταία έκ Μικράς 'Ασίας άφήγησις μαρτυρεί ότι ή ιδέα τής κοινής ευ-
θύνης τοΰ συζύγου είς τήν τήρησιν τής εορτής τοΰ αγίου Συμεών δέν έπιχωριάζει
μόνον εν Θράκη. "Εχομεν άλλωστε καί έζ άλλων τόπων όμοιας ειδήσεις. Π.χ.:

Τήν ήμέραν τοϋ άγιου Συμεών, ή έγκυος γυναίκα καί ό άνδρας της
δέν πρέπει νά κάνουν καμιά εργασία, γιά νά μή γεννηθή σημειωμένο τό παιδί τους.
(Λέσβος. Έφημ. «Ταχυδρόμος Μυτιλήνης» 12 Δεκ. 1929). Και:

Στις 3 τοϋ Φλεβάρη και στις 21 'Ιουλίου ή 'γγαστρωμένη δέν πρέπει νά
δουλέψη, οϋτε κι' ό άντρας της, γιατί τότε τό παιδί βγαίνει σημειωμένο. ("Υδρα.
Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά. Πειραιεύς 1931, σελ. 58-9).

Ή συνυποχρέωσις τοΰ συζύγου ν' άποφεύγη μετά τής συζύγου του ό,τι θά
ήδύνατο νά έπιδράση έπί τοΰ κυοφορουμένου δέν περιορίζεται είς τάς ημέρας τοΰ
αγίου Συμεών, αλλά καί εις άλλου χρόνου έκδηλώσεις καί ενεργείας.

Κατά τό διάστημα τής εγκυμοσύνης πρέπει νά προσεχή ή κυοφορούσα νά
μην κοροϊδέψη ή παραξενευτή είς τήν ιθέαν ώρισμένων ανωμάλων καταστάσεων,
π.χ. νά μην παρατηρή έπί πολλή ώρα τις πάπιες πού κολυμπούν, διότι τό παιδί τι/ς
θά γεννηϋή μέ συνδακτυλία' νά μή δή σακάτη καί γελάση είς βάρος τον, γιατί τό
παιδί της θά γεννηθή ελαττωματικό. Τό αυτό επιβάλλεται καί είς τόν σύζυγον.
(Καλός 'Αγρός Δράμας 1953, Ευαγγελία Χατζηαθανασίου, μαθήτρια Σχολής
Μαιών)1'.

Καί στους συζύγους των δέν επιτρέπουν οί εγκυμονούσες νά άνάπτονν τό τσι-

1) Τοιαύτας γενικωτέρας απαγορεύσεις έπιβαλλομένας είς τας εγκύους «πρός άποτροπήν
ενδεχομένης βλάβης τοϋ παιδιού», συναντώμεν πολλάς καί ποικίλας είς τά έλληνικά έ'θιμα.
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γάρο από τό λύχνο ή τήν λάμπα, γιά νά μή γίνη τσιμπλιασμένο το παίδι. (Σάμος
1956, Λαογραφία, τόμ. ΙΣ'Γ' σ. 215, 'Αναστάσιος Βροντής)1'.

3. "Αλλαι ένεργειαι.

'Υπάρχει μία κατηγορία ενεργειών ή αποφυγών κατά το διάστημα τής εγκυ-
μοσύνης, άφορωσών επίσης εις τόν σύζυγον, τάς οποίας δέν δυνάμεθα νά έντάξω-
μεν εις τάς προεκτεθείσας «σωματολογικάς». Πρόκειται περί «μαγικωτέρων» απο-
φυγών ή επεμβάσεων, αΐτινες προϋποθέτουν άλλας επηρείας . Είναι π. χ. περίερ-
γος ή περίπτωσις τήν οποίαν πληροφορούμεθα από δύο ελληνικούς τόπους:

'Εφ' δσον είναι έγκυος |ή γυναίκα], δεν πρέπει νά βάζ-η [=νά φορή] τά
παπούτσια τοϋ άντρός της, διότι τότε, αν νποφέρη στη γέννα, θά πρέπη νά βάλη
μέσα νερό νά πιή. ('Αμοργός 1953, Λ. Α. 1953 Α' σ· 37 Λ. Σΐμος· Πρβλ. καί
Λ. Α. 1954 Α' σελ. 40).

Μια έγκυος δεν πρέπει ... νά φορέση ανδρική παντούφλα, και αν ποτε φο-
ρέση, πρέπει νά πι,ή νερό με παντούφλΜ τοϋ ανδρός εις τάς δυσκόλους στιγμάς τοϋ
τοκετοϋ. («Πέργαμος» έκδ. Κοινότητος Περγάμου, Μυτιλήνη 1929 σελ. 244).

Ό Ν. Γ. Πολίτης γράφαιν περί τής συνήθειας τοΰ προσφέρειν ύδωρ (μετά
διαλελυμένου άλατος) εντός υποδήματος εις τήν δυστοκοϋσαν "' δέν έχει υπ'όψιν
του τήν συσχέτισιν ταύτην πρός τήν κατά τήν έγκυμοσύνην άπαγόρευσιν, ουδέ φαί-
νεται γνωρίζων πλείονας τής έξ Οίνοΰντος τής Λακωνίας μνημονευομένης υπ' aU-
τοΰ εϊδήσεως. Ώς θά 'ίδωμεν όμως, ή πρός λύσιν τής δυστοκίας ενέργεια έκείνη
συνηθίζεται πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος, ή δέ ερμηνεία τη; δύναται νά στηριχθή καί εϊς

(Βλ. Λ7. Γ. Πολίτου: «Τά κατά τήν γέννηοιν » Λαογραφ. Σύμμ Γ' σ. 21G - 7 και Γ. Α. Μέγα,
Ζητήματα 'Ελλ. Λαογραφία;, τεύχος Α σελ. 26-27). Δέν εχομεν όμως πάντοτε μαρτυρίας δτι
ατίται επιβάλλονται έξ 'ίσου καί είς τόν σύζυγον. Πιθανώς δέν εδόθη είς τούτο η δέουσα προ-
σοχή παρά τών συλλογέων. 'Αντιθέτως διά ξένα παρόμοια έ'ίΗμα μαρτυρεΐται συχνότατα ή συν-
ευθύνη τοΰ σνζύγου. (Βλ. Ε. Crawley, τόμ. II σελ. 177 - 179).

') Είς τό κείμενον η άπαγόρευσις αΰτη φαίνεται αναφερομένη εις τήν ήμέραν τού άγ.
Συμεών. 'Επειδή όμως τούτο δέν καθορίζεται σαφώς, είναι πιθανόν ότι εκτείνεται είς όλον τό
διάστημα τής εγκυμοσύνης.

2) Γενικώς διά τάς υπερφυσικός έπηρείας τής περιόδου τΓ|, εγκυμοσύνης έπ'αμφοτέρων
τών συζύγων, ό Α. van Gennep γράφει: Chez les peuples de l'antiquité et chez les peu-
ples dits primitifs, la grossesse constitue l'un de ses stades de marge, dont il vient
d'être parlé, la femme enceinte et souvent le mari étant entachés d'impureté,
très sensibles aux influences surnaturelles dangereuses et en quelque sorte extraits de la
vie sociale ordinaire (Manuel de Folklore français contemporain, τόμ. A, 1 σελ. Ill - 115).

3) Βλ. Λαογραφίαν, τόμ. Σ'Γ' σελ. 314-316 ( = Λαογρ. Σύμμ. τόμ. Β' σελ. 294).
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άλλα αίτια, έκτός τών ύπό τοΰ Πολίτου έκτιθεμένων (βλ. κατωτέρω). Εκείνο
όμως τό όποιον μένει δυσεξήγητον είναι ή αναφερομένη ένταΰθα άπαγόρευσις τής
κατά τήν περίοδον τής έγκυμοσύνης χρήσεως τοΰ άνδρικοΰ υποδήματος ή τής παν-
τούφλας. Θά έλεγέ τις ότι πρόκειται περί αμαρτήματος τίνος τής συζύγου απέναντι
τών δικαιωμάτων τοΰ άνδρός, διά τό όποιον τιμωρείται κατά τήν ώραν τού τοκε-
τού, άπαλλασσομένη μόνον δι' έξιλεωτικής πράξεως (βλ. καί κατωτέρω).

Β' Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟΝ
1. 'Ηθική συμπαράστασις.

Ή σημασία τής παρουσίας τοΰ άνδρός παρά τή τικτούση συζύγο) του είναι
αυτονόητος καί ήτιολογημένη. Ή γυνή, ιδία όταν τίκτη διά πρώτην φοράν, αισθά-
νεται όργανικώς σχεδόν τήν άνάγκην τής βοηθείας καί συμπαραστάσεως τού συζύ-
γου της, τό αύτό δέ συμβαίνει και μέ τόν άνδρα, όστις -θέλει νά παρίσταται ώς
συμπάσχων καί άναδέχεται προθύμως πάντα κόπον, άποβλέποντα εΐς τήν βοή-
θειαν τής σΐ'ζύγου καί τήν αΐσίαν περαίωσιν τοΰ τοκετού.

Χαρακτηριστικόν εΐναι έν προκειμένω βυζαντινόν χωρίον έκ τοΰ βιβλίου
τής "Αννης Κομνηνής, όπου αναφέρεται ότι ή μήτηρ αύιής, προκειμένου νά τήν
γέννηση, επειδή άπουσίαζεν ό πατήρ της ... «προ τρίτης ημέρας τής τον βασιλέως
είς τά ανάκτορα είσελεύσεως... ταΐς ώδϊσι συνεχομένη, σταυρόν τύπον τή γαστρί
ένσημήνασα έφη «μεΐνον έ'τι, παιδίον, τήν τοϋ πατρός άφιξιν ». ('Αλεξιάς, VI, 8,
15. Βόννη τόμ. Α' σελ. 295).

Εις τά νεοελληνικά έθιμα ή άνάγκη τής ηθικής συμπαοαστάσεα)ς τοΰ συζύ-
γου κατά τόν τοκετόν εξαίρεται εις όλας τάς σχετικάς ειδήσεις, σημειούμενη άπό
*

τής στοιχειώδους πρωτοβουλίας του διά τήν πρόσκλησιν τής μαίας μέχρι τής παρά
τήν κλίνην τής λεχοΰς παραμονής του.

Μόλις θ άρχίσουν οί πόνοι, αμέσως ειδοποιείται ή μαμμή καί δ πατέρας, άν
λείπη πουθενά. (Πλαγιά Λέσβου 1955, Λ. Α. 2152 σελ. 58, Έμμ. Σαρέλλης).

Ό σύζυγος συνήθως ειδοποιεί τήν μαμμήν (Έρμιονις 1953, Λ. Α. 1898
σελ. 38, Δήμητρα Μερεμέτη).

Πάει δ άντρας καί 'δοποιγάει τή μαμμή (Μανιάκι 1947, Λ. Α. 1566 σελ. 10
Μαγδαληνή Τσάκωνα)

') Τό χρέος τοΰ συζύγου τά τρέξη αυτοπροσώπως όπου δει, διά νά βυηύήση τήν επίτο-
κο ν σύζυγόν του, μαρτυρεϊται καί παρά τοις άρχαίοις, έκ τού σατιρικού στίχου τού 'Αριστο-
φάνους (Θεσμοφοριάζουσαι 504): «<5 5' άνί/ρ περιέργετ' ώκντόκι' ώνονμενος», ένθα ώκυτόκια —
μαγικά περίαπτα διδόμενα είς τάς τικτούσας (βλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 298,1).
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Ό σύζυγος κατά τήν ώραν τοΰ τοκετού ευρίσκεται εξωϋεν τής θύρας τοΰ
δωματίου. ΚαίV όλον το διάστημα τής παραμονής του εκεί, παραμένει αμίλητος.
(Ήλιορράχη Κονίτσης 1953, Κ. Φράγκος, δημ/λος).

Ό σύζυγος μπορεί να παρευρίσκεται κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ είς τδ δο)-
μάτιον τής εγκυμονούσης (τοΰ το επιτρέπουν). (ΙΙινακοχώρι Λευκάδος 1953, διά
τοΰ Επιθεωρητού κ. Δ. Γερουλάνου).

Ο σύζυγος πρέπει νά παρευρίσκεται είς τόν τοκετόν, και μέ λόγια νά δη-
μιονργή ενχάριστον Ατμόαφαιραν. (ΓΙαλαιοσέλιο Κονίτσης 195-3, Δ/λος Παπαχρίστος).

'Ασφαλώς ή παρουσία τοΰ συζύγου, μή ένδεικνυμένη συνήθως σήμερον,
ενέπνεε τότε θάρρος καί έμπιστοσύνην είς τήν ώδίνουσαν, συγχρόνως δέ ό σύζυγος
γινόμενος μάρτυς τών ώδίνων τοΰ τοκετοΰ συνεμερίζετο τήν άγωνίαν τής συζύγου
τον, άνεπτύσσετο δ' οντω στενώτερος δ δεσμός. ("Ανω Έξάνθεια νΥευκάδος 1953,
δια τού Επιθεωρητού κ. Δ. Γερουλάνου).

Άποκαρδιώνει πράγματι σήμερον τους συζύγους, ως καί τάς τικτούσας, ή
επιστημονικώς μέν δικαιολογημένη, αλλά συναισθηματικώς σκληρά άπαγόρευσις τής
συμπαραστάσεώς των κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ. Εις τά Μαιευτήρια καί τάς Κλι-
νικός ή άπομόνωσις είναι πολλάκις τοιαύτη, ώστε ουδέ τάς κραυγάς τής τικτούσης
δύναται ν' άκούη ό σύζυγος. Καί όμως ό έκ τοΰ σύνεγγυς συμμερισμός καθιστά
κατά τά ψυχολογικά καί λαογραφικά τεκμήρια, Ϊσχυροτέραν καί περισσότερον φυ-
σιολογικήν τήν δημιουργίαν τού αισθήματος τής πατρότητος. Χαρακτηριστικοί εί-
ναι οί λόγοι συζύγου τινός έκ Σύρου, περιγράφοντος τήν ψυχολογίαν καί τόν ρό-
λον του κατά τήν όίραν τοΰ τοκετού :

Τό γιό μον τόν έγέννησα κι' έγά), γιατί όση ώρα κοιλοπονονσε ή γυναίκα
μου, μου κρατούσε τό χέρι καί τό δάγκωνε άναλ,όγως. Αισθανόμουν λοιπόν μαζί
της όλους τους πόνους.' (Όμιλία του πρός τόν κ. ΙΙέτρον Γλέζον).

Ακριβώς όμως προς αποφυγήν τοΰ συναισθηματικού τούτου συμμερισμοΰ
τών ώδίνων τής συζύγου του εμποδίζεται πολλάκις καί παρά τφ λαφ ό σύζυγος νά
παρίσταται κατά τόν τοκετόν.

Παλιότερα ό άνδρας δεν έγνώριζε πότε θά γέννηση ή γυναίκα τον κι' αυτό
τοΰ τ ό έκρυβαν επίτηδες, γιά νά μήν προσθέτη καί τόν δικό τον πόνο στους πόνους
που θά'χη κι ή γυναίκα του στον τοκετό. (Δίστρατο Κονίτσης 1953, διά τοΰ
Έπιθεωρητοΰ κ. Ε. Μακρή).

Κατά τόν τοκετόν έπιδιο')κεται ή άπομάκρυνοις τον συζύγου, διά νά μή
νποφέρη καί συμπάσχη μετά τής γεννώσης συζύγου του. (Γοργοπόταμος Κονίτσης
1953, Δ/λ ος Χ. Γεωργιάδης).

Προσθέτω εις τάς περιπτώσεις ταύτας τής ηθικής συμπαραστάσεως τού συ-
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ζύγου κατά τον τοκετόν, καί μίαν σχετικώς εύτράπελον, άλλα χαρακτηριστικήν τών
περί τής ευθύνης του λαϊκών αντιλήψεων.

Δίπλα [στήν Ιτοιμόγεννη] κάθονται δυο γυναίκες, μιά δεξιά καί μιά ζερβιά
καί τήν κρατούν άπό τό χέρι καί τής λένε : "Αϊ, παιδάκι μου, κουράγιο ! κτλ. ή δέ
έγκυος λέγει τοΰ ανδρός της: «"Ελα νά τό βγάλης, εκεί που τό έβαλες». (Δολιανά
Κυνουρίας 1952, ΛΑ. 1762, 5 Γ. Α. Παπαηλιού).

2. Φυσική βοήθεια

'Ενδιαφέρει κυρίως ένταύΟα ή ύπ' αύτοΰ τοΰ συζύγου ύποβάστασις τής τι-
κτούσης γυναικός. Είναι γνωστόν ότι παλαιότερον, ή καί σήμερον άκόμη ε'ίς τινα
μέρη, αί γυναίκες έτικτον είς όρθίαν στάσιν, υποβασταζόμενοι. Φυσικόν ήτο τήν
ύποβάστασιν αύτήν ν' άνελάμβανον στιβαραί χείρες, τοιαΰται δέ, περισσότερον
ενδεδειγμένοι, ήσαν αί τοΰ συζύγου. Ή παρέμβασις καί ή βοήθεια του έζητοΰντο
'ίσως όχι μόνον εξ ανάγκης, αλλά καί ώς άναγνώρισις άρμοδιότητος καί ύπόδειξις
καθήκοντος συζυγικού. "Εχομεν έξ όλης σχεδόν τής Ελλάδος μαρτυρίας, ότι πρό
πάντων ό συζυγος έκαλεΐτο νά κρατήση εις τάς χείρας του τήν τίκτουσαν, ή δέ βοή-
θειά του αύιη, όσον καί αν φαίνεται απλή καί φυσική, παρέχει τήν εικόνα μιά;
συνεργασίας τών δύο γονέων κατά τήν ώραν έκείνην, ενός άμοιβαίου συμμερι-
ομοΰ τής προσπαθείας διά τήν έξοόθησιν.

Παλαιοτάτη είναι ή σχετική πληροφορία τών περιηγητών Stephanopoli
περιγραφόντων τά κατά τήν γέννησιν εν Μάνη, κατά τήν οποίαν: la femme se met
debout entre les bras de son mari, qui se tient également debout, mais le dos
appuyé sur le lit, pour avoir plus de force. (Voyage de Dimo et Nicolô Ste-
phanopoli en Grèce, pendant les années 1797 et 1798. Tome I (à Londres
1800), σελ. 292). 'Αλλά καί νεώτεραι:

Νυν δηλαδή έν Μάνη, 'Ανδριτσαίνη, Σμύρνη καί Καλλιπόλει, ή μέλλουσα
νά γεννήαη στηρίζεται επί τών ώμων ή τοϋ συζύγου (Μάνη παλαιότερον), ή μιας

ύψη/,ής γυναικός..... κλπ. (Φ. Κουκουλέ: Βυζαντ- βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ'

(Athènes 1951) σελ. 23).

When the woman is to be supported in an upright posture, she is
often, held by her husband, or by some male relative such as her brother.
(Πυργί Χίου 1949, Ph. Argenti-H. Rose, The Folklore of Chios, τόμ. I
(Cambridge 1949) σελ. 265.

Βάζουν τήν επίτοκο νά κρεμαστή στον τράχηλο τοϋ συζύγου της, καί δταν
έλί}η ή ώρα τήν ξαπλώνουν. (Πλαγιά Λέσβου 1955, Λ.Α. 2152, σελ. 58, 'Εμμ.
Σαρέλλης).
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Παλιότερα τήν κάθιζαν στο σκαμνί και τήν κρατούσαν άτι τις μασκάλες
δυο γυναίκες ή δ Άντρας της. ('Ηλεία 1953, Λαογραφία τόμ. ΙΕ', σελ. 248, Ν.Δ.
Ψυχογιός).

Ή θεσις τής γυναικός κατά τόν τοκετόν ε'ιναι όρθια, ένφ ό Άνδρας της ή ό
πενθερός κρατάει εκ τών όπισθεν άμφοτέρας τάς χείρας τής γυναικός (ορθοβάσταμα).
(Δορβιτσά Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1798 σ. 10, Χ. Παπαϊωάννου).

Κατά τόν τοκετόν ή επίτοκος στηρίζεται εΐς τόν σύζυγοι' της ή κρεμάται
πολλές φορές άπ αυτόν, για νά γέννηση εύκολα. (Ελεύθερον Κονίτσης 1953, Δ/λος
Α. Μπάρμπας).

Ο αντρας φορτώνεται τη γυναίκα στις πλάτες του yià να διευκολυνθη ό το-
κετός. (Άηδονοχώρι Κονίτσης 1953, Δ/λ ος Ν. ΙΙαπανικολάου).

Μέχρι τών αρχών τοϋ παρόντος αιώνος, ή γυνή ε'τεκεν όρθία, υποβασταζό-
μενη εκ τών όπισθεν διά τών χειρών υπό τοϋ συζύγου αυτής, μέχρι πέρατος τοϋ
τοκετοϋ. ("Ανω ΈξάνΟεια Λευκάδος 1953, διά τοϋ Έπιίΐεωρητοΰ κ. Δ. Γερουλάνου).

Σπανίως εξακολουθεί εφαρμοζομένη ή παλΜίοτέρα συνήθεια, καθ' ήν ή εν
τοκετφ τελ,οϋσα σύζυγος κρατείται όρθια έκ τών όπισθεν διά τών χειρών τοϋ συζύ-
γου της, καθ' όλη ν τήν διάρκειαν τών πόνων και μέχρι τής πτώσεως τοϋ νεογέννη-
του. (Κάβαλος Λευκάδος 1953, Δ/λ ος Ν. Ράπιης).

3. Μαγικαι ένεργειαι

α' Χρησιμοποίησις τών ενδυμάτων τοϋ συζύγου

Είναι γνωστόν ότι ή συμβολική χρησιμοποίησις τών ενδυμάτων, ύποδημά-
των, πίλων κλπ., τών ανηκόντων εΐς τι πρόσωπον, επέχει θέσιν ουσιαστικής παρου-
σίας του και ενεργείται αναλόγως11. Συχνότατον έν Ελλάδι είναι τό έιΊιμον τής έπι-
θέσεως τών ενδυμάτων τού συζύγου έπί τής λεχούς είτε κατά τήν ώραν τοΰ δύσκο-
λου τοκετού, ε'ίτε καί μετ' αυτόν. Καί διά μέν τήν πρό τοϋ τοκετού ώραν δυνά-
μεθα νά θεωρήσωμεν τήν χρησιμοποίησιν τών ενδυμάτων τοΰ συζύγου ώς έπί-
κλησιν τής ανδρικής ίσχυράς βοηθείας του εις τήν δύσκολον έκείνην στιγμήν, διά
δέ τήν μετά τόν τοκετόν (περί τής οποίας βλέπε κατοΐτέρω) ώς φόβητρον κατά τών
βλαπτόντων τήν λεχώ καί τό νεογέννητον δαιμονίων.

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας έχομεν ένεργόν καί άρρενολοχικήν
συμμετοχή ν τοϋ συζύγου διά τήν αίσίαν έκβασιν καί τήν καλήν φύλαξα' τοΰ τοκε-

') Βλέπε /. G. Frazer, The Golden Bough, τόμ. I σελ. 205-206. Πρβλ. καί Ε. Crawley
έ.ά. σελ. 187-8. «Είς τήν πρωτόγονον σκέψιν, γράφει ό δεύτερος, τά ένδύματα περιέχουν τάς
ιδιότητας τοΰ φοροΰντος, ώς ή μ?ιλωτή τοΰ Ηλία περιέκλειε τήν δύναμίν του. Καί τότε με-
ταδίδουν είς τούς άλλους τήν ύγείαν, τήν δύναμιν καί τήν άντοχήν τοΰ κατόχου των» (σελ. Ιδΐ).
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τοϋ, παρέχω όμως ενταύθα μόνον τάς άφορώσας εΐς τήν εύτοκίαν σχετικός
ειδήσεις :

Κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ ϋέτουν εις τήν κοιλιά τής επιτόκου ένα ένδυμα
τοΰ συζύγου (πουκάμισο, μαντήλι κλ^π.) καί σε περίπτωση που ο σύζυγος απουσιάζει,
τόν ειδοποιούν νά στείλη ένα μαντήλι γιά τή διευκόλυνση τοΰ τοκετοΰ. (Καλός 'Αγρός
Δράμας 1953, Ευαγγελία Χατζηαθανασίου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν ή επίτοκος ευρίσκεται είς τό στάδιον τής εξωϋήσεα)ς, τότε ρίχνουν
επάνω στην επίτοκο ένα έπανωφόριον ή καϊ άλλο άντικείμενον τοΰ συζύγου. ('Αρ-
τάκη Μ. 'Ασίας, πρόσφυγες 1953, Θεοφάνη Χριστοφορίδου, μαθήτρια Σχολής
Μαιών).

Πρέπει ή επίτοκος νά είναι σκεπασμένη μέ ροΰχα τοΰ συζύγου της. (Φορτέ-
τσα Ηρακλείου Κρήτης 1953, Χ. Χουτά, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Αμα τυραννάται ή γυναίκα, παίρνουνε τό σκούφο τ' άντροΰς τσης καί τρί-
βγοννετή μούρη τζηςκαί γεννά πλια εύκολα. . . (Λατσίδα Κρήτης 1939, Λ. Α. 1381 Β',
σελ. 152, Μαρία Λιουδάκη)1'.

β' Άποδέσεις

'Ονομάζω ούτω τάς μαγικάς ένεργείας, αιτινες άποβλέπουν εΐς τήν άπαλ-
λαγήν άπό προηγηθείσας γνωστός ή ύποτιθεμένας καταδέσεις. Εΐδικώτερον, προκει-
μένου περί επιτόκων, ό φόβος περί μαγικών καί φυσικών εμποδίων, άτινα θά ήδύ-
ναντο ν à δυσχεράνουν τόν τοκετόν, ώδήγησεν εις πλήθος ένεργειών άποδεσμευτι-
κών τής πιθανής καταδέσεως. Πρόκειται, όπως γράφει ό Ν. Γ. Πολίτης, περί τής
ιδέας ότι «πάν τό συμπεπλεγμένον ή συνδεδεμένον ή κεκλεισμένον παρακωλύει τήν
έλευΟέραν λειτονργίαν τής φύσεως» 2).

Τά σχετικά ελληνικά έθιμα είναι πολλά· θά περιορισθώ όμως ενταύθα εΐς
εκείνα, όπου ένεργεΐ τήν άπόδεσιν ό ίδιος ό σύζυγος, ή χρησιμοποιούνται πρός
τούτο τά εις αυτόν άνήκοντα άντικείμενα.

Στη γέννα άπάνου, εάν ό άνδρας είναι παρών, βγάζει τά κουμπιά τοΰ υποκα-
μίσου του. (Πολίχνιτον Λέσβου 1955, Λ.Α. 2153 σ. 9, II. ΓΙαπαμανώλης).

Ί ΙΙερί παρομοίων εθίμων επιθέσεως ένδυμάτων ή άλλων αντικειμένων τοϋ συζύγου
έ.χί τής έπιτόκου παρ' άλλοις λαοϊς. βλ. Ε. Crawley έ.ά. σελ. 187 (νήσοι τοϋ Πάσχα) καί
P. Sebillot : Le paganisme contemporain chez les peuples celto - latins (Paris 1908)
o. 26 - 7 ( Ιρλανδία).

2) Βλ. Λαογραφίαν ΣΤ' σελ 322 (=;Ααογρ. Σύμμ. Β' σελ. 299), δπου καί περιπτώσεις
αντιστοίχων μαγικών ένεργειών παρά τοϊς άρχαίοις καί νεωτέροις λαοΐς (σελ. 321 - 325). Κατα-
δέσμους τοκειοΟ έγνώριζον καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους (πρβλ. Φ. Κονκονλέ'. «Με-
σαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι» εν Λαογραφία, τόμ. Θ' 1926 - 28, σελ. 65 καί 473).



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΕΘΙΜΑ

1 141

Ξεκουμπώνουν τυχόν κουμπωμένα εσώρουχα και εξώρονχα, που ανήκουν
στον σύζυγο. (Χιονιάδες Κονίτοης 1953, Δ/λος Στέφ. Ζωγράφος).

Δια νά γέννηση εύκολα ή σύζυγος, επιβάλλουν εις τόν σύζνγον ν άνοιξη (νά
ξεκλειδώση) δ,τι έχει κλειδωμένα- ήτοι μπαούλα, ντουλάπες, κιβώτια, κασέλες και
δωμάτια. (Άσημοχώρι Κονίτσης 1953, Δ/λ ος Δούτσης)1'.

"Αν δέν ξελευτερωθή ή γυναίκα σέ 24 ώρες, τότε ό σύζυγος ρίχνει μιά ή
δυο κλειδαριές κλειδωμένες στή φωτιά νά χαλιίσουν, γιά νά χα/^άση κι ή γυναίκα,
)»' άνοιξη, νά βγή τό μικρό. (Πιστεύουν πώς ή γυναίκα δέν *αποκτάει» εύκολα, γιατί
είναι κλειδωμένη άπό κάποιον που τή μισούσε). ('Αηδονοχώρι Κονίτσης 1953, Δ/λ ος
Ν. ΙΙαπανικολάου).

"Οταν ή γυναίκα δυσκολεύεται νά γέννηση, ανοίγουν τές παγκομεριές ( —
αποθήκες σιτηρών) καί πετούν τά ποδήματα τον συζύγου έξω, διότι νομίζουν πώς
έτσι ευκολύνεται ό τοκετός. (Μαριτσά Ρόδου 1937, Λαογραφία τόμ. ΙΑ , σ. 5G8,
Α. Βρόντης).

"Οταν δυσκολευόταν ή γέννα ... έπιαναν τον πατέρα και τοϋ έβγαζαν τά
στιβάνια ( — ποδήματα) γιά νά γοργοβγή και τό παιδί. (Γόρτυς Κρήτης 1952, Λ.Α.
1G93 σ. 14, Έμμ. Χριστοδουλάκης).

'Αποσυνδέουν (λύνουν) τό δπλο ή τά δπλα, πού ανήκουν στον σύζυγο. (Χιο-
νιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λ ος Στέφανος Ζωγράφος).

Γιά νά κάνη εύκολη τή γέννα τής γυναίκας τον, ύ άντρας κοίταζε τό του-
φέκι του■ αν ήταν εμωσμένο ( = γεμάτο) πυροβολούσε καί τ' άδειαζε. (Φάρασα Καπ-
παδοκίας, Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, Χ/φα Δ. Λουκοπούλου).

Κατά τήν ώραν τοϋ τοκετού επικρατούσε άλλοτε ή συνήθεια : δ σύζυγος μέ
φίλους του έπαιρναν τά δπλα τους, καί ιστάμενοι είς μίαν γωνίαν τής οικίας έπυρο-
βολοϋσαν στον άέρα, γιά νά τρομάξη τό παιδί καί νά βγή. (Χέρσον Κιλκίς 1953,
Μαργαρίτα Έλευίίεριάδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

Αί δύο τελευταΐαι περιπτώσεις, έκτος τής άποσκοπούσης είς τήν άπόδεσιν
ενεργείας των (άπογέμισις όπλου), στηρίζονται καί εις τό στοιχείον τού έκφοβισμοΰ
ή τοΰ τρόμου,τόν όποιον δύνανται νά επιφέρουν εΐς τά κακά πνεύματα τό όπλον καί
ό πυροβολισμός. Χαρακτηριστική είναι σχετική πληροφορία έκ Κρήτης, κατά τήν
οποίαν : Στό κρεβάτι τής επιτόκου κρεμούν πολεμικό ν δπλον, νά διώχνη τά κακά
πράματα (sic) πού εμποδίζουν τόν τοκετόν. (Μύρτος Τεραπέτρας 1952, ΛΑ. 1789Α

') 'Υποχρεώσεις τοϋ συζΰγου, παρά τοις διαφόροις λαοΐς, νά μή δένη δεσμούς ή κόμ-
βους καθ' όλον τό διάστημα τής εγκυμοσύνης τής συζύγου του, βλέπε παρά J. G. Frazer, The
Golden Bough, τόμ. Ill σελ. 294-295.
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σελ. 43, Α. Παπαδημητρόπουλος) 'Αξιοσημείωτος είναι πάντως καί ή φυσική αι-
τιολογία, τήν οποίαν δίδουν είς τήν ένέργειαν τού πυροβολισμού, « νά τρομάξτ] το
παίδι και νά βγή», αν καί πρέπει νά λάβωμεν ιιπ' όψιν ότι ή επίτοκος καί ουχί τό
βρέφος τρομάζει έκ τού αιφνίδιου θορύβου2'.

'Αναγράφω τελευταίαν μίαν ένέργειαν, ήτις δύναται μεν νά ύπαχθή εις
τάς μαγικός πράξεις τής άποδέσεως, είναι όμως χαρακτηριστική καί ισχυρώς άντι-
προσιοπευτική τών εξεταζομένων εθίμων άρρενολοχείας:

Έκ προσωπικής πείρας και κατά τήν παρουσία ν μου είς τέσσαρας τοκε-
τούς τής συζύγου μον, ή έμπειρος μαία (πρακτική), ή παρισταμένη κατ' αυτούς, μοι
συνιστά διαρκώς νά μΐ) κάϋημαι κάτω, αλλά νά ΐσταμαι δρϋιος κατά τήν διάρκειαν
τοΰ τοκετού. (Ήλιοχιόρι Ζαγορίου 'Ηπείρου 1953, Δ/λος Μιχαήλ Πασχάλης).

Θεοορώ άποδετικήν τήν ζητουμένην ενταύθα όρθίαν στάσιν τού συζύγοι\
επειδή αύτη έν σχέσει μέ τήν στάσιν τοΰ καθήμενοι.', είναι ελευθέρα καί λυτή. Είναι
γνωστός ό μύθος περί τής γεννήσεως τοΰ 'Ηρακλέους εκ τής 'Αλκμήνης, τήν οποίαν
πρός χάριν τής Ήρας παρημπόδιζον αί Μοΐραι κρατούσαι συμπεπλεγμένας τάς
χείρας επί τών γονάτων, καί επομένως καθήμεναι8'.'Επίσης γνωστή είναι καί ή οή-
μιερον ισχύουσα άπαγόρεί'σις, καθ' ην δεν πρέπει νά κάίΐηνται μέ συμπεπλεγμένους
τους δακτύλους4'. Ό άνήρ λοιπόν, εις τό άνωτέρω παράδειγμα, ιστάμενος όρθιος
ενεργεί όμοιοπαθητικώς επί τής καθόδου καί ευχερούς εξωθήσεως τού τέκνου του
άπό τό σύζυγον σώμα"'.

') Ό πυροβολισμός απομακρύνει τά βλαπτικά δαιμόνια, όχι μόνον διά τό φονικόν του
αποτέλεσμα, άλλα καί διά τόν τρομακτικόν του θόρυβον· Συγκαταλέγεται καί ούτος μεταξύ
τών ποικίλων άποτρεπτικών θορύβων, οίοι οί κωδωνισμοί, τά κτυπήματα, αί θραύσεις άγγείων
κλπ. (Βλ. σχετικώς: Ν. Γ. Πολίτου. Τό εθιμον τής θραύσεως άγγείων κατά τήν κηδείαν, Λαογρ.
Σύμμ. Β', ιδία είς τάς σελίδας 280-281). Κωδωνοκρουσίας πρός διευκόλυνσιν του τοκετοΰ εις
διαφόρους ευρωπαϊκούς λαούς άναφέρει ό Γάλλος λαογράφος Paul Sebillot, ένδιαφέρουν
δ' ημάς ένταΰθα δύο άναγραφόμεναι περιπτώσεις: έν Νεαπόλει, όπου «(5 σύζυγος επιφορτίζεται
ονχνάκις τόν ρόλον αυτόν» καί έν Πορτογαλλία, όπου «εάν ο κροϋων τόν κώδωνα είναι ό αύζν-
γος, οφείλει νά κρατΐ) τό οχοινίον δια τών οδόντων του». (I^e paganisme etc σελ. 27).

") Πρβλ, καί Ξενοφ. Κ."Ακογλου : Λαογραφικά Κοτυώρων ('Αθήνα 1939) σ. 125.

3) Παρά Ν. Γ. Πολίτη: Ώκυτόκια (Λαογραφία ΣΤ' σελ. 321-322, όπου καί ή σχετική
βιβλιογραφία).

") Αυτόθι σελ. 322.

5) 'Αναφέρω ένταΰθα παρόμοιον έθιμον ιθαγενών τής Αυστραλίας, είς τό όποιον ό

σκοπός τοΰ εύχεροΰς τοκετοΰ καθορίζεται σαφέστερον. *Έπι ίσχυράς δυστοκίας, ό σύζυγος πε-

ριπατεί μίαν η δύο φοράς πέραν από τόν χώρον της μητρός, και τοντο δια να παρασυρη πρός αυτόν

τό εμβρνον, νά τόν άκολονϋήοη )Ε. Crawley ε. ά. σελ. 187).
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γ'. Άπομάκρυνσις τών αντικειμένων τοϋ συζύγου

Είναι όλως περίεργος ή αντίθετος προς τά προηγούμενα συμπεριφορά τών
τικτουσών απέναντι τού συζύγου των, τόν όποιον κατά τήν κρίσιμον στιγμήν τών
ισχυρών πόνων και τής έξωθήσεως δέν θέλουν νά βλέπουν ούτε νά σκέπτωνται.
Τά αντικείμενα τού συζύγου (ενδύματα, υποδήματα κλπ.), τά όποια πρό και μετά
τόν τοκετόν θεωρούνται προστατευτικά ή πολύτιμα, κατά τήν στιγμήν τής εξωθή-
σεως κρίνονται αποδιοπομπαία.

Παραθέτω τάς σχετικάς νεοελληνικός ειδήσεις.

Τήν στιγμήν εκείνην (τοΰ τοκετού) δεν πρέπει, ή γυναίκα νά βλέπη ουδέν
ένδυμα ή σημάδι τον ανδρός της. (Κρυόβρυση Έλασσώνος 1953, ΛΑ. 1971 σελ. 13
Κ. Τσέλιος). —Μια πού κοιλοπόναε στην Πεσσάδα (χωριό τής Λιβαθοΰς) δε μπο-
ρούσε νά υποφέρη νά βλέπη το βρακί τοΰ άντρός της και φώναζε : Βγάρτε το, νά
μην τδ βλέπω! (Κεφαλληνία, πληροφορία 1954) — Σε περίπτωση δυστοκίας...
πετούν έξω τά στιβάνια ( = υποδήματα) τοϋ άντρός της. (Κοντομαρί Χανίων Κρήτης
1952, Λ. Α. 1778 σελ. 12, Λ. Μαυριδάκης). —Γενικά δεν πρέπει νά βρίσκεται στο
δωμάτιο τοϋ τοκετού δ,τ ιδήποτε ανήκει στον σύζυγο. (Χιονιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λ ος
Στ. Ζωγράφος). —"Οταν τυρανναται ή γυναίκα, βγάνουνε τά στιβάνια τ' άντροϋς
τσης δξω, γιά νά γέννηση πλια εύκολα. (Λατσίδα Κρήτης 1939, ΛΑ. 1381 Β'
σ. 152, Μαρία Διουδάκη). —Τήν ώρα πού κοιλοπονά ή γυναίκα, βγάνουν έξω άπο
τό σπίτι τά στιβάνια τ' άντρός τση. (Μάκρες Γόρτυνος Κρήτης 1952, ΛΑ. 1792
σ. 6, Κ. Κουρτικάκης). — ... Τήν ώρα τοϋ πόνου πετοϋν τά στιβάνια τοϋ συζύγου
έξω, βγάζουν τής επιτόκου τά βραχιόλια και δαχτυλίδια. (Νεριανά Χανίων 1952,
ΛΑ. 1779, 7-8 Όλγα Κουνδούρου). —Βγάζουν τά στιβάνια τοϋ ανδρός έξω άπό
τήν αίθουσα τον τοκετού, ίσως, όπως μοϋ είπαν, άπό θυμό ή γιά νά τιμωρήσουν
τον άνδρα, που εΐναι συνυπεύθυνος και όμως δέν υποφέρει αυτός. Τό έθιμο αυτό
τείνει νά έξαλειφθή. (Κρουσώνας Ηρακλείου 1955, Δ/λος Κωνσταντίνος Μανουρά;).

Καί έπεισοδιακώς : —«Βγάλετε δξω τό στιβάνιτοϋ άντρός μου», φωνάζει ή γυ-
ναίκα πριν γέννηση, μέ. τ ους πόνους. Κι υστέρα λέει : «Βάλε τέ το πάλι μέσα». (Γδό-
χια Τεραπέτρας Κρήτης 1952, ΛΑ. 1788, 12 Έμμ. Παπαμιχαλάκης). — Ή ίδια
ή γυναίκα φωνάζει τήν ώρα πού πονάει : « Βγάλτε του τά παπούτσια έξω, νά μήν τά
βλέπω », ένφ, μόλις άπογεννήση καί σννέλθη, λέει : « ΙΙροσέχτε, νά μή χαθούν τά πα-
πούτσια». (Χιονιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λος Στ. Ζωγράφος). Κα\·. — Διηγούνται δτι
μιά γυναίκα, τήν ώρα πού γεννούσε, είδε τά τσαρούχια τ' άντρός της κι' είπε :
« Πάρτε τά τσαρούχια του άπο δώ, δέ θέλω νά τά βλέπω». 'Αλλά μόλις εγέννησε,
τ αποζήτησε κι' είπε: «Φέρτε τά τσαρούχια τ άντρα ιιου, γιατί θέλω νά τά βλέπω».
(Μόλιστα Κονίτσης 1953, Δ/λος Ίω. Γέγιος).



144

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Διά τήν άπομάκρυνσιν τών ύποδημάτα>ν τού συζύγου έκ τού δωματίου τοΰ
τοκετού, δυνάμεθα καί εΐς τήν περίπτωσιν αυτήν νά δεχθώ μεν τήν άποδετικήν
πράξιν, έφ' όσον έχομεν καί τά παραδείγματα 5 καί 6 τοΰ κεφαλαίου «Άποδέσεις»
(σελ. 141) ώ; καί τό 70ν τοΰ παρόντος κεφαλαίου, συνηγοροΰντα εΐς τοΰτο. Τό ύπό-
δημα άλλωστε, έκ τών ισχυρώς προσηρμοσμένων εΐς τό σώμα φορητών ειδών, μέ
τήν γνωστήν άνακοΰφισιν τήν οποίαν προσφέρει έκβαλλόμενον, ήτο φυσικόν νά
χρησιμοποιηθή συμβολικώς διά τήν όμοιοπαθητικήν άπελευθέρωσιν τής έπιτόκοί'.

'Απομένει όμαις πρός έξήγησιν τό γεγονός τής πλήρους αποβολής τών ύπο-

ς / ~ ς- / 5/ν — ο / a> \ ~ s / y ç \ \ s

δηματων του συζυγου εξω του δωματίου ή και της οικίας, ετι δε και ή γενική απο-
μάκρυνσις τών ένδυμάτων τοι> άπό τά βλέμματα τής τικτούσης. Ή πιθανωτέρα
έξήγησις, τήν οποίαν ύπαινίσσεται καί ή 8η μαρτυρία, είναι, ότι ή τίκτουσα ύπό
τήν έπήρειαν τών ώδίνων της άποστρέφεται καί μισεί σχεδόν τόν κύριον ύπειί-
θυνον τής καταστάσεώς της, τόν σύζυγον. Ή τθέα οιουδήποτε ενδύματος του, καί
δη έξ εκείνων τά όποια ούτος άφαιρεΐ κατά τήν συγκατάκλισιν, τήν έξοργίζει. 'Αλλά
μόλις καταπαύσουν αί ώδΐνες, έπανευρίσκει τήν στοργήν καί αισθάνεται ΐσχυροτέ-
ραν τήν άνάγκην τής προστασίας τοΰ συζύγου της. Εντεύθεν καί ή άναζήτησις τών
έκβληθέντων ύποδημάτα)ν, όπως τήν παρουσιάζουν τά εύτράπελα παραδείγματα1'.

δ'. Κτυπήματα

1. Διά τού ύποδήματος τοΰ συζύγου.

"Οταν δέ ή γυνή δοκιμάζη δυσκολίας καί ώδΐνας πολλάς κατά τον τοκετόν,
δ σύζυγος της, κατά προτροπήν τής μαίας, τύπτει διά τοϋ υποδήματος του τήν ασθενή
τρις τά νώτα, έκφωνών : «'Εγώ σε φόρτωσα κι' εγώ σε ξεφορτώνω» ή... «κι' δ Θεός
νά σε ξεφορτώση». (Μαρτυρία τοΰ περιηγητοΰ Ch. Sonnini έν έτει 1801, παρά
Ν. Γ. Πολίτη : Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 207. Πρβλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 302.).

Τήν χτυπάνε με τό παπούτσι τ' άντρός της καί λένε: «'Εγώ σέ φόρτωσα
κι εγώ σέ ξεφορτώνω». (Πετρί Λέσβου 1940, ΛΑ. 1446Α σ. 149, Δ· Λουκάτος).

Τήν κτυπά [ή μαμμή ή ό σύζυγος] τρεις φορές στη ράχη μέ μιά παπούτσα
(παλιοπάπουτσο)... (Μεσαναγρός Ρόδου 1953, ΛΑ. 1985 σελ. 57, I. Μπίλλης).

Ό Ν. Γ. Πολίτης άναφέρων τήν ώς άνω χρήσιν τοΰ ύποδήματος διά τό κτύ-
πημα τής έπιτόκου, ούδέν παρατηρεί περί ιδιαιτέρας σημασίας αύτοΰ. 'Υπάγει άδια-
κρίτο)ς τήν πράξιν ταύτην εΐς τά δι' άλλων μέσων (π. χ. τής ζώνης) καί κατ' άλλον
χρόνον ένεργούμενα κτυπήματα επί τών γυναικών, τά όποια μετά τοΰ Mannliardt

') Όμοίως καί διά τήν τίκτουσαν Έβραίαν αναφέρεται ή σατιρική παροιμία, δτι έφ'δσον
έκοιλοπόνει, έπεκαλειτο τήν Παναγίαν (—«Μέσα, Μαρία»), όταν δέ έγέννησε, δέν τήν ήθελε
( — «Έξω, Μαρία»). Βλ. Π Π. Μαρία άρι&. 1-6.
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θεωρεί ώς μεταβεβλημένας μορφάς τοΰ δια χλωρών κλάδων αρχεγόνου κτυπήμα-
τος, άποσκοπούντος εις τήν μετάδοσιν τής γονιμοποιού δυνάμεως καί επομένως εϊς
τήν έξασφάλισιν τής εύτοκίας. (βλ. Ώκυτόκια, Λαογραφίας ΣΤ' σ. 330=Λαογρ.
Σύμμ. Β' σελ. 305) ».

Νομίζω όμως ότι πρέπει ν' άποδοθή εΐς τό υπόδημα ή ιδιαιτέρα καί αυτοτε-
λής σημασία, τήν οποίαν έχει ώς κατ' εξοχήν φορεύς τοϋ άνθρωπίνου σιόματος
καί επομένως αντιπρόσωπος αυτού, αλλά καί ώς «τριοδικόν» άντικείμενον, μεταφέ-
ρον έκ τών τριόδων τάς κακάς καί άγαθάς έπηρείας. Είναι πιθανόν τά διά τούτου
κτυπήματα έπί τής έπιτόκου, ενεργούμενα κατ' αρχήν πρός ευγονίαν, νά συνδυά-
ζουν μέ μαγικήν σκοπιμότητα και τάς δύο ώς άνω ιδιότητας, έξασφαλίζοντα τήν
παρά τού συζύγου βοήθειαν καί τήν έκ τών τριόδων άγαθήν τύχην2'.

2. Διά τής ζώνης τοΰ συζύγου.

"Οταν ή επίτοκος δυσκολεύεται νά γέννηση... δ σύζυγος παίρνει τή ζώνη του
καί τί] δέρνει ατά νεφρά λέγοντας συγχρόνως : «'Εγώ που σε φόρτωσα, δά σέ ξεφορ-
τώσω κιόλας». (Χωριά Μεραμπέλου Κρήτης 1937, Μανώλη Πιτυκάκη: «Γύρω άπό
τόν τοκετό ». Περιοδ. Δρήρος, Νεάπολις Κρήτης, έ'τος Α' σ. 102).

"Οταν τυραννιέται νά γεννήση ή γυναίκα, λένε οί άλλες στον άντρα της: Ξε-
ζώσου ! Αυτός βγάζει τή ζώνη του, πάει κοντά στη γυναίκα του, τή χτυπά μέ τή
ζώνη καί λέει: «.'Εγώ σ εφόρτωσα, εγώ σέ ξεφορτώνω». (Άλάγνι Ηρακλείου καί
Φουρνή Μεραμπέλου Κρήτης 1954. Πληροφορία Κας Ευαγγελίας Φραγκάκη).

Ό άνδρας χτυπάει μέ τό λουρί του τήν πλάτη τής γυναικός του καί τής λέει :
'Εγώ σέ φόρτωσα, εγώ &ά σέ ξεφορτώσω. (Άγγέρια Πάρου 1953, ΛΑ. 1956, 11
Γ. Πρωτόπαπας).

Τήν ώρα τοϋ τοκετού, γιά νά γεννηϋή γρήγορα τό παιδί, βγάζει δ άνδρας

1) Χαρακτηριστικών δείγμα συγχρόνου κτυπήματος διά χλωρού κλάδου, πρός μετάδοσιν
τής γονιμοποιού του δυνάμεως, αποτελεί ή εκ Λέσβου κατά τό ετος 1940 πληροφορία μου,
καθ' ην : Τ'ν ώρα πον ψάλλει [6 παπάς] «τάς -θύρας, τάς θύρας, εν σοφία πρόσχωμεν*, χτνπάν τήν
κοιλιά τ'ς [τής στείρας] μ' ενα κονμμάτι ρουμάνι (=βάτο), γιά νά ρουμανιάσ ή κοιλιά τ'ς (—νά μείνη
έγκυος). (Χωρίον Πετρί, ΛΑ 1446 Α σελ· 120). 'Ενταύθα ή λειτουργική φράσις «ràî θύρας, τάς
θύρας» ακούεται παρά τοΰ λαού ώς «τάς στείρας, τάς στείρας».

2) Είς τήν έρμηνείαν ταύτην δύναται νά προστεθή καί τό στοιχειον τής άποδέσεως
έφ'δσον, ώς ε'ίδομεν, τό κενόν ύπόδημα έπιφέρει όμοιοπαθητικώς καί τήν απαλλαγή ν τής εγκύου
άπό τοΰ φόρτου της. 'Απομένει πρός έξήγησιν ή έν τώ 3ω παραδείγματι αναγραφομένη προ-
τίμησις παλαιοΰ υποδήματος, άνήκοντος πιθανώς είς τόν σύζυγον. Ή παλαιότης σημαίνει συ-
νήθως άντοχήν, πλήρες βίωμα καί δεδοκιμασμένην πεΐραν, στοιχεία κατάλληλα διά τήν κατο-
χύρωσιν νέων ένεργειών

10
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τη ζώνη τον καί χτυπά τη γυναίκα τον στις πλάτες, και τής λέει συγχρόνως επί τρεις
φορές: «Έγώ σέ φόρταισα, ή Παναγία νά σέ ξεφορτώση». (Καλό Χωριό Μεραμπέ-
λου Κρήτης 1953, ΛΑ. 1942 σελ. 9-10 Ελένη Πιτυκάκη).

Παλαιότερα ό σύζυγος έβγαζε τό ζωνάρι του καί τό πηδούσε τρεις φορές,
καί τό έδιδε είς τήν σύζυγόν τον, νά γέννηση ενκολα. (Χέρσον Κιλκίς 1953, Μαργα-
ρίτα Έλευθεριάδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

Περί τών κτυπημάτων διά ζώνης πρός ευγονίαν διέλαβεν επίσης ό Ν. Γ. Πο-
λίτης εις τάς προμνησθείσας μελετάς αυτού. 'Η χρησιμοποίησις τής ζώνης ή τοΰ
«λουρίου» ώς οργάνων κτυπήματος ενθυμίζει καί τάς άναγραφομένας έκεϊ άρ-
χαίας μαστιγώσεις1'.

Ώς φαίνεται όμως καί έκ τοΰ τελευταίου ώς άνω παραδείγματος, ή ζώνη δέν
είναι πάντοτε μαστιγωτικόν ή τυπτικόν όργανον, αλλά καί μαγικώς περιζωστικόν.
Κατά μαρτυρίαν τοΰ Πλινίου (ΐος αί. μ.Χ.) ή χρησιμοποίησις τής ζώνης τοΰ συζύ-
γου έγίνετο κατά τρόπον ήρεμον καί συμβολικόν: «Επιταχύνει τόν τοκετόν δ άνήρ
έκ τον όποιον σννέλαβεν ή γννή, εάν λύσας τήν ζώνην του περιζώση τήν γυναίκα,
καί έπειτα τήν λύση λέγων, δτι ό ΐ'διος δστις τήν έδεσε ϋά τήν λύση » 2'.

Όμοίαν συμβολικήν περίζωσιν πρός εΰτοκίαν ενήργουν καί οί Βυζαντινοί:
« Περιέβαλλον τήν κοιλίαν [τής δυστοκούσης] διά ζώνης, δι ής είχον περιζώσει κίονα
έκκλησίας». (Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός τόμ. Δ', Athènes 19.S1,
σελ. 24). Δέν μαρτυρειται αν ή ζώνη αύτη άνήκεν είς τόν σύζυγον, είναι όμως χα-
ρακτηριστικόν, ότι. εις όμοιας νεοελληνικός περιπτώσεις, ώς «ιερά» ή «αγιασμένη»
ζώνη χρησιμοποιείται ή ζώνη τοΰ ιερέως, δηλ. ιερού άλλά άρρενος προσώπου8'.
Χρησιμοποιείται βεβαίως καί πάσα ιερά ζώνη, οία ή τής εικόνος τής Θεοτόκου
(*τή Παναγίας τό ζωνάρ »)4> άλλά καί εις τάς περιπτώσεις αυτάς έ'χομεν συνήθως
παρέμβασιν τού συζύγου:

Μιά οικογένεια διατηρούσε στο χωριό μιά ζώνη, πον τήν έλεγαν «ζο'ινη τής
Παναγίας». Τήν είχαν, λέει, φέρει από τήν Αίγυπτο κι ήταν λειτουργημένη 40 μέρες

') Βλ. «Ώκυτόκια» (Λαογραφία ΣΤ' 330 - 335 = Λαογρ. Σύμμ. Β σελ 305 306).

2) « Partus adcelerat hic mas, ex quo quaeque conceperit, si cinctu suo soluto
feminam cinxerit, dein solverit adjecta precatione se vinxisse, eundem et soluturum,
atque abierit». (Nat. Hist 28,42). Πρβλ· καί Ν. Γ. Πολίτου Ώκυτόκια. (Λαογραφίας ΣΤ' 326
= Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 303) καί Γ. Κ. Σπνριδάκη: Τά κατά τήν γέννησιν κλπ. έ'θιμα τών Βυ-
ζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ. τόμ. Ζ' (1953) σ. 108.

3) [Ζωννύουσι τήν δυστοκοϋσαν] διά τίνος εκκλησιαστικής ζώνης ιερέως. Πόντος 1896, ΛΑ.
242, 168, Ε. Παπανανιάδης. Βλ. καί Φ. Κονκουλέ ε.ά· σελ 24, ύποσημ. 5.

4) Βλ. Ξ."Ακογλου Λαογραφικά Κοτυώρων, σελ. 126· Επίσης καί έν Κρήτχι
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στην εκκλησιά. Τήν ώρα τσν τοκετοΰ δ σύζυγος πήγαινε και ζητούσε τή ζώνη, τήν
έδινε στη γυναίκα του νά ζωστή, ώσπου νά καλογεννήση. (Άηδονοχώρι Κονίτσης
1953, Δ/λος Ν. Παπανικολάου)υ.

Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι ή μαγική σημασία τής λυομένης ζώνης είναι κυ-
ρίως άποδετική. Εις όσας περιπτώσεις χρησιμοποιείται αύτη, άποβλέπει είς λύσιν
δεσμών είτε στειρώσεως2', ε'ίτε δυσκόλου τοκετού, ώς ενταύθα. Ό άφαιρών τήν
ιδικήν του ζώνην σύζυγος, άσχέτως τής χρησιμοποιήσεως αυτής εις κτυπήματα ή
διασκελισμούς, ώς εΐς τά άναγραφέντα παραδείγματα, προβαίνει κατ' άρχήν εΐς
συμβολικήν δι' αυτής λύσιν τών κωλυόντων τόν τοκετόν δεσμών. «Ξεζώσου», τού
παραγγέλλουν έν χορώ αΐ παριστάμενοι γυναίκες, έν Κρήτη. 'Αλλά καί χωρίς εν-
τολήν, ή οιαδήποτε χρήσις τής ζώνης προϋποθέτει άφαίρεσιν αυτής άπό τοϋ σώμα-
τος τοϋ φοροΰντος3). Είναι λοιπόν εΐς τήν βάσιν της απαλλακτική τών έμποδίων
ή ενέργεια αύτη τοϋ συζύγου, καθισταμένη έπειτα καί γονιμοποιός, διά τής χρησι-
μοποιήσεως τής ζώνης ει? κτυπήματα καί μαστίγωσιν. Ή συνοδεύουσα τάς ενεργείας
ταύτας επωδή «Εγώ σε φόρτωσα, εγώ ϋ·ά σε ξεφορτώσω» δεικνύει συγχρόνως τήν
όμολογίαν τής ευθύνης τοϋ συζύγου διά τήν έγκυμοσύνην, αλλά καί τήν έκ ταύτης
άρμοδιότητά του νά έπέμβη πρός εύ'κολον τοκετόν.

"Οσον άφορά εις τήν ύπό τοϋ Πλινίου άναφερομένην ένέργειαν καί έπφδήν,
όπου τήν λύσιν τοϋ συζύγου άκολουθεΐ περίζωσις καί έπειτα πάλιν λύσις τής συζύ-
γου, έκεΐ ή πράξις τής άποδέσεως μεταφέρεται καί εκτελείται έπί τοΰ σώματος αύ-
τής τής γυναικός.

'Αξιοπρόσεχτος είναι εις τά εκτεθέντα παραδείγματα καί ή εναλλαγή τών ση-
μείων έπί τοΰ σάιματος τής επιτόκου, τά όποια κτυπά ό σύζυγος. Ή «πλάτη» εΐναι
φυσικώς δεκτική κτυπημάτων, τά «νεφρά» όμως είναι ή βιβλική «οσφύς», ήτις δύ-
ναται νά θεωρηθή καί έ'δρα τής κυήσεως ή γονιμοποιήσεως τής γυναικός. Τά έπ'
αυτής κτυπήματα τοΰ κρητικού παραδείγματος έχουν πιθανώς σχέσιν μέ τήν έκ
τοΰ μέρους έκείνου άρχικήν λύσιν τής παρθενικής ζώνης

') ΤοιαΟται χρησιμοποιήσεις ιερών ζωνών πρός εύτοκίαν αναφέρονται καί εις τά έθιμα
τών Δυτικών χριστιανικών λαών. (Βλ. P. Sebillot: le Paganisme etc, σελ. 25 καί A Van Gen-
nep : Manuel κτλ. ΑΊ σελ. 116), ώς έπίσης καί τών Εβραίων. (Βλ. R Roussel : Le pélèrinage
à travers les siècles (Paris 1954) σελ. 216.

2) Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκην, ενθ' άν. σελ. 106 - 107.

3) Τό uùcô ισχύει καί δι' οιανδήποτε άλλην ζώνην (ιερόν κλπ ), τής οποίας γίνεται χρή-
σις. 'Υποτίθεται δτι αύτη έλύθη άπό κάποιον σώμα.

4) Σχετική είναι καί ή ύπό τού Crawley άναγραψομένη περίπτωσις, καθ' ήν εις τήν
Κεντρικήν Αύστραλίαν, δταν ό τοκετός είναι δυσχερής, λαμβάνουν τήν ζώνην τού συζύγου καί
τήν δένουν περί τό στήθος τής επιτόκου (έ. ά. σελ. 187).
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Μίαν όίλλην έκτεθεΐσαν ένέργειαν τού συζύγου, ήτοι τόν διασκελισμόν τής
προοριζομένης διά τήν σύζυγον ζώνης, θά προσπαθήσωμεν νά έξηγήσωμεν εΐς τά
επόμενα παραδείγματα.

ε'. Διασκελισμοί

Κατά τήν ώραν τών ώδίνων δ σύζυγος επιβάλλεται νά πηδήση τρεις φοράς
επάνω άπδ τήν κοιλίαν τής επιτόκου. (Καλός 'Αγρός Δράμας 1953, Εύαγγελία Χα-
τζηαθανασίου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν ή γυναίκα πονά, βάζουν τόν σύζυγο της νά τήν δρασκελίση, γιά νά βγή
τό παιδί εύκολώτερα. (Αιγιαλεία 1953, Στέλλα Γαλάνη, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν ή έγκυος γυναίκα εδυσκολεύετο νά γέννηση, έκαλεΐτο ό άνδρας της,
καί ή μαμμή τόν έβαζε νά περάση πάνω της (νά πηδήση). Πρόσφυγες Σεβαστείας
1953, (Α.Α. 1824, 8 'Ανατολή 'Ιωαννίνων, Ν. Πελέσης).

'Εάν δυσκολεύεται νά γεννήση ή γυναίκα, καί έχουν τήν γ να') μη ν δτι αιτία
τής δυσκολίας είναι δ άνδρας της,.. τόν βάζουν καί περνά άπδ επάνω της τρεις
φορές."Ετσι ελευθερώνεται. (Καπνόφυτον Σερρών 1954, ΛΑ. 2058, 4 Ίωάνν. Κα-
ρούντζος).

Ή τελευταία μαρτυρία παρέχει συγχρόνως και έξήγησιν τής ευτοκικής ταύ-
της ενεργείας τών διασκελισμών. Πρόκειται, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, περί επα-
νορθωτικής ενεργείας καί επομένως άποδετικής. Είναι γνωστόν, ότι εις πλείστος
περιπτώσεις δέν έπιτρέπεται νά « δρασκελίζη » ή νά « πηδά » ή νά « πατή » κανείς
άτομον, τό όποιον ευρίσκεται έξηπλωμένον. Άν έκ λάθους τό διασκελίση, θά
πρέπη νά έπαναλάβη επίτηδες τήν πράξιν αύτήν, διά νά προλάβη καί έξουδετερώση
τό κακόν1J.

'Ιδιαιτέρως διά τήν έγκυον, ή άπαγόρευσις τού διασκελισμού καί α! έκ τής
παραβάσεως αυτής συνέπειαι είναι σοβαραί:

Πολύ κακόν ήτο νά διασκελίση τις έγκυον γυναίκα, έστω καί καθημένην,
εξηπλω μένους ό' έχον α αν τούς πόδας· τοΰτο έφερε δυστοκίαν ιδίως δ'ήτο επικινδυ-
νωδέστατον διά τό τέκνον, δπερ θ' άπεπνίγετο κατά τόν τοκετόν. Ο άπρόσεκτος δια-
σκελιστής υπεχρεούτο νά ξαναδιασκελίση άντιϋέτως· τούτο έ μετρίαζε κάπως τό κα-
κόν. (Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών'Αθηναίων. Τόμ. Γ', έν Αθήναις 1896
σελ. 62).

"Οταν [ή γυναίκα] είναι έγκυος, αν τή διασκελίση κανείς, βγαίν* άνάποδα τό
παιδί.'Ή πρέπει νά τήν περάσ' τρεις φορές. (Αγία Άννα Εύβοιας 1942, ΛΑ. 1479
Γ' σ. 59, Μαρία Ίωαννίδου).

Χ) Βλ σχετικός, ελληνικός καί ξένας δοξασίας, παρά Ν. Γ. Πολίτη; Μετεωρολογικοί μύ-
θοι· Ααογρ. Σύμμ. Γ' (1931) σελ. 31 -32, δπου ό διασκελισμέ ς θεωρείται ενέργεια υβριστική.



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΕΘΙΜΑ

1 149

«Ισως νά εν πατεμέντσα άσ' σον αντραν άτς», δηλ. ίσως m τήν έχη δρα-
σκελίσει ό άντρας της, που σηκωνόταν νωρίτερα τό πρωί, για να πάη στη δουλειά τον,
μή έχοντας χώρο νά περάση, καί τής ήρ&ε κακό. (Ξενοφ. 'Άκογλου, Λαογραφικά
Κοτυώρων, σ. 125).

'Ακόμη καί ό ύπό ζώου διασκελισμός τής εγκύου ήδύνατο νά έ'χη συνεπείας:
"Οταν κνων ή γαλή διασκελίση ε'γκνον, κινδυνεύει αυτή ν άποθάνη, εάν μή
συλλαβόντες τό ζώον φέρωσιν εκ νέον άνωθεν αυτής. (Κρήνη 'Ερυθραίας Μ. 'Ασίας
1889, ΛΑ. 312, 35, 11 'Αντ. Γ. Πουλάκης). <

'Επίσης προσέχει (ή έγκυος), δταν κάθεται καί έχη απλωμένες τις αρίδες της,
νά μην περάση άπό πάνω της σκύλος ή γάτος, διότι, ώς νομίζουν, τό παιδί στήν
κοιλιά τής μάννας τότες γυρίζει ανάποδα καί δυσκολεύεται ό τοκετός. (Σάμος 1956,
Λαογραφία, τόμ. ΙΣΤ', σ. 215, Άναστ. Βροντής)

Φαίνεται όμως ότι ή ενέργεια τοΰ διασκελισμού δέν είναι μόνον επανορθω-
τική άλλά καί μαγικώς γονιμοποιητική. Χαρακτηριστικά είναι τά παραδείγματα δια-
σκελισμού στείρων γυναικών, ένεργουμένου ε'ίτε επ' αυτών υπό άλλου προσώπου,
είτε υπό τών ιδίων επί άλλου πράγματος.

Στό Ζαγόρι Ηπείρου, αν μιά δέν άποχτάη παιδιά, παρακαλεί μιά άλλη
έγκνο νά τήν πηδήση τρεις φορές, μόλις γέννηση καί πριν κατακλιθή. (ΛΑ. 157 ί
σελ. 299 Δ. Παπά, 1940).

'Εν ΙΙύργφ τής 'Ηλείας μία γννή, ίνα απόκτηση τέκνον, νπεχρεώθη νά δια-
σκελάση τ εσαρακοντάκις τήν άνεστραμμένην πυροστιά ν, μετά του άνωθεν αυτής ανηρ-
τημένου ξνλοκτένον τον εργαλείου. (Λαογραφία, τόμ. Ε' (1915) σελ. 409, Θ. I. 'Αθα-
σόπουλος).

Μεταξύ άποδεσμευτικής καί γονιμοποιού ενεργείας είναι καί ή εκτεθείσα έν
σελίδι 146 πράξις, όπου ό σύζυγος πριν ή παραδώση είς τήν επίτοκον τήν ζώνην
του, τήν έπήδα τρεις φοράς. Πρός τήν γονιμοποιόν έπίδρασιν τών πηδημάτων τού-
των, ε'ίτε πρός ευτοκίαν είτε πρός παιδοποιίαν, δέν φαίνεται νά είναι ξένη καί ή κυ-
ρία σωματική ιδιότης τών σκελών2'. 'Οπωσδήποτε, όπου εμφανίζεται ενεργών ή
άποφεύγων τήν πράξιν ταύτην ό σύζυγος, ή ένέργειά του αύτη δύναται νά θεω-
ρηθή ώς μία συνυπεύθυνος άρρενολοχική ύποχρέωσις.

') Άπαγόρευσις διασκελισμού ύπό γαλής, κυνός καί άλλων ζώων αναφέρεται καί είς τά
έθιμα τελευτής, κατά τάς ώρας τής προθέσεως τοΰ νεκροΰ. (Βλ. Λ.'Αρχ 1378 Β', 75 [Μεσσηνία],
1105, 288 [Κρήτη], 1432, 229 [Ήπειρος], 1358, 201 [Κυδωνίαι Μ. 'Ασίας]. Επίσης παρά Πο-
λίτη: Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 3)

s) Διασκελισμούς μέ εύεργετικήν έπίδρασιν αναφέρει ό J. G. Frazer παρά διαφόροις
λαοϊς (The Golden Bough τόμ. Ill, 112 καί 164,1. VIII 64 καί 70,1. Χ, 23).
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g', Χρήσις ύδατος

1. Έπιχύσεις.

"Οταν δυσκολεύεται ή γυναίκα νά γέννηση κι' εΐναι εκει δ σύζυγος, τοϋ λένε
νά βγάλη τδ σακκάκι του, κι άπο τδ μανίκι τον χύνουν νερδ λέγοντας : «Όπως χύ-
νεται τό νερό άπό τό μανίκι τοϋ συζύγου, έτσι νά πέση και τό μικρό». (Γοργοπότα-
μος Κονίτσης 1954, Δ/λος Χαράλ. Γεωργιάδης).

Διά τήν διευκόλυνσιν τοϋ τοκετού, δ Άνδρας πρέπει ν άνέβη στην κα-
πνοδόχο, νά χύση νερό και να πή : «"Οπως χύνεται τό νερό εύκολα και πέφτει,
έτσι νά πέση καί τό παιδί». (Μαρμάρι Ευβοίας 1953, ΛΑ. 2042 σελ. 5, Αναστ
Βλάχος).

Ή επωδή ήτις συνοδεύει τήν ενέργειαν τής έπιχύσεως ύδατος επί τής τικτού-
σης, είς τά ώς άνω παραδείγματα, δεικνύει σαφέστατα ότι πρόκειται περί ενεργού
ομοιοπαθητικής μαγείας πρός διευκόλυνσιν τού τοκετού. Τό ύδωρ χρησιμοποιείται
κυρίως ενταύθα ώς ρέον ύγρόν, τοΰ οποίου ή εύκολος πτώσις θά έπιφέρη καί τήν
κατολίσθησιν τοΰ βρέφους. "Οσον ύψηλότερον αναβαίνει ό μέλλων νά ρίψη τούτο
(β' παράδειγμα), τοσούτον τό μαγικόν άποτέλεσμα θά είναι ίσχυρότερον. Ή καπνο-
δόχος, καί τό «μανίκι» τών παρατεθέντων κειμένων άντιστοιχοΰσι πρός τόν μητρικόν
κόλπον τής κατολισθήσεως τοΰ νεογνού. Θά έλεγέ τις, ότι εΐς τά παραδείγματα ταύτα
ό σύζυγος ενεργεί συμβολικώς, ώς νά τίκτη ό ίδιος, καί διά τούτο δυνάμεθα νά χα-
ρακτηρίσωμεν τήν περίπτωσιν του ώς όμοιοπαθητικήν άρρενολοχείαν.

Ουχ ήττον χρησιμοποιείται τό ύδωρ ώς ευτοκικόν μέσον καί παρ' άλλων
προσώπων έκτος τοΰ συζύγου. Π. χ. :

Ή μαμμή γεμίζει τό στόμα της μέ νερό, και πηγαίνει και τό φτύνει μέσα άπό
τήν τραχηλαά τής επιτόκου, κατά τρόπον πού νά φύγη ελεύθερα μέχρι κάτω, και
τής λέγει: "Οπως τρέχει τδ νερό, έτσι νά γίνη και τό παιδί. (Σπερχειός Φθιώτιδος
1949, ΛΑ 1598 σελ. 26, φοιτήτρ. Ελένη Κατσιμάνη. Πρβλ. καί Λαογραφίας Η'
1921 σελ. 29, καί Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 302, 3).

Καί δύο συμβολικώτεραι προσφυγαί εΐς τό ύδωρ :

"Αμα δέ γεννάη εύκολα μια γυναίκα, ένας σπιτικός της χύνει γυρ'βολιά μέσα
στο σπίτι. νερό. 'Απάνω στο βρέμα άδρασκελάει ή κοάοπονεμένη. 'Εκείνος πού χύνει
τό νερό, λέει: "Οπούς χύνεται τδ νερό, νά χν&ή και τό παιδί. (Αιτωλία 1927,
Α.Α. 867 σελ. 237, Δ. Λουκόπουλος). Καί: -Εν περιπτώσει δυστοκίας, περνούν τή
γνναϊκα άπό νερό, γιά νά ξελεχωνέψη εύκολα. ("Αγραφα 1928, Α.Α. 916 σ. 620
Δ. Λουκόπουλος).

Ή ειδική αύτη σημασία τοΰ ύδατος διά τήν ευγονίαν καί τον α'ίσιον τοκε-
τόν στηρίζεται κυρίως είς τήν βασικήν ΐδιότητά του τής ροής, αλλά καί εΐς τάς γο-
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νιμικάς άρετάς του, τάς οποίας άνευρίσκομεν είς τάς πίστεις περί τής αποτελεσματι-
κότητος ώρισμένων πηγών καί αγιασμάτων 1).

'Αξιοσημείωτος εϊναι καί μία παραπλήσια άρρενολοχική ενέργεια πρός κατο-
λίσθησαν τού βρέφους, τελουμένη δι' φ°ΰ καί ούχί δι' ύδατος :

Παίρνουν το ποκάμισο τοΰ συζύγου, κι άπό το μανίκι τον ρίχνουν ένα αβγό,
βρασμένο ή άβραατο, νά πέση πάνω στο κρεβάτι. "Οπως περνάει αυτό, έτσι νά πε-
ράση καί τό μικρό. (Γοργοπόταμος Κονίτσης 1954, Δ'λος Χαράλ. Γεωργιάδης).

Τό άρρενολοχικόν στοιχεϊον ενταύθα καθίσταται έτι έναργέστερον διά τής
χρησιμοποιήσεως τοΰ φον, άφιεμένου μάλιστα νά κατολισίΐήση επί τής κλίνης.

2. Ραντισμός.

Κατά τόν τοκετόν τής συζύγου του, όταν αύτη παρουσιάζη δυστοκίαν, ό σύζυ-
γος διατάσσεται νά φέρη αμίλητο νερό άπό τήν πηγή. Νά γέμιση τό στόμα τον
άπ' αυτό και νά πάη στο δωμάτιο τής συζύγου του, νά τό ρίψη επάνω στά ρούχα
της, γιά νά γέννηση μέ ευκολίαν. (Μεγάλο Πάπιγκο Κονίτσης 1953, διά τοΰ Επι-
θεωρητού κ. Ε. Μακρή)·

Τήν ώρα πού γεννά ή γυναίκα, ό άνδρας παίρνει άπό τή βρύση ή άπό τό
σπίτι νερό είς τό στόμα, καί τό ρίχνει εις τήν κοιλιά τής γυναικός του. (Δίστρατο Κο-
νίτσης 1953, διά τοΰ 'Επιθεωρητού κ. Ε. Μακρή).

"Οταν ό τοκετός είναι δύσκολος, και εφ' δσον παρευρίσκεται εκεί, δ σύζυγος
είναι υποχρεωμένος νά ράνη τήν έπίτοκον εις τό σώμα μέ νερόν διά τοΰ στόματος
του. (Άρμασί Κονίτσης 1953, Δ/λος Παπαπέτρος).

... Ή δέ μαμμή τινάσσει τήν άγγαστρωμένη καί βάζει τόν άνδρα, αν βαρή ή
καρδιά του μέ τή γυναίκα του, νά τήν ραντίση μέ νερό, ατό δποΐον έχει διαλυϋή
αλάτι. (Μεσαναγρός Ρόδου 1953, Λ.Α. 1985, 57 I. Μπίλλης).

Ό ραντισμός τής έπιτόκου μέ ύδωρ άπό τοΰ στόματος τοΰ συζύγου, δέν ενερ-
γείται μόνον ενταύθα ώς ομοιοπαθητική μαγική πράξις τής έπιδιωκομένης έξολι-
σθήσεως, άλλά καί ώς έξιλαστική καί καθαρτική. Τό ύδωρ, καί μάλιστα όταν άν-
τλήται παρΟένον άπό τήν πηγήν, φέρεται δέ σιωπηρώς εΐς τόν οίκον, έχει μαγικήν
καί καθαρτικήν δύναμιν, άποπλύνουσαν άπό παντός ρύπου ή άμαρτήματος τήν νο-
σούσαν καί άποδιώκουσαν τά έμποδίζοντα τόν τοκετόν δαιμόνια. Διά τήν έρμηνείαν

*) Βλέπε Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια (Λαογραφίας ΣΤ' σελ. 312-314= Λαογρ. Σύμμει-
κτα Β" σελ. 293 -294) και Π. Λεκατσά, Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμων καί τών δοξα-
σιών ('Αθήνα 1951) σελ. 63 - 69. 'Επίσης βλ. τήν γενικωτέραν βιβλιογραφίαν περί τής λαογρα-
φικής σημασίας τών ίιδάτων (le folklore des Eaux) παρά Arnold van Gennep, Manuel de
Folklore français Contemporain, τόμ III (Paris 1937) σελ- 524 -537.
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ταύτην συνηγορεί καί τό τελευταΐον παράδειγμα, όπου ό ραντισμός γίνεται έφ' όσον
«βαρή» (= είναι λυπημένη, οργισμένη) ή καρδιά τοΰ συζύγου μέ τήν γυναίκα του,
καί όπου έντός τοΰ ύδατος ρίπτεται άλας, καθαρτήριον καί έξιλαστικόν ι\

3. Ποτίσματα.

1. Άπό τόν σύζυγον.

Δνστοκοϋσαν γυναίκα ποτίζει δ άνήρ αυτής νδα)ρ. (Πόντος 1883, Λ.Α. 179,
47,4. Ί. Βαλαβάνης).

Γιά νά κάνη εύκολη τη γέννα τής γυναίκας του δ άντρας έβαζε νερά «οδν
κόφα, αδ περάφτερό τον» (=στόν κόλπο τοΰ ρούχου του) κι' έδινε στη γυναίκα του
νά πιή (Φάρασα Καππαδοκίας, Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, Δ. Λουκόπουλος).

'Εάν δυσκολεύεται νά γέννηση [ή γυναίκα] και έχουν τήν γνώμην δτι αιτία
τής δυσκολίας εΐναι ό άνδρας της, βάζονν νερό στο παπούτσι τοϋ άνδρός της, τό τα-
ράζονν λίγο, και ή επίτοκος τδ πίνει. (Καπνόφυτον Σερρών 1954, Λ.Α. 2058,4
Ίω. Καροΰντζος).

Παΐρναν τδ παπούτσι τον άνδρός και βάζανε μέσα λίγο νερό, από τό όποιον,
ΰστερ' άπό λίγη ώρα (10 ώς 20 λεπτά) έδιδον ατή γυναίκα νά πιή «πότισμα». (Πρόσ-
φυγες Σεβαστείας 1953, Λ.Α. 1824, 8 Ανατολή 'Ιωαννίνων, Ν. Πελέσης).

Βάλτε ς' άντρου άτς τό ποστάλ' (= τσαρούχι) άπέο' νερόν καί ποτίστ' άτεν
καί νά χαλαρύν'νε τα μέσα τς. ("Αρχείον Πόντου Α'1928 σελ .222, Χαλδία, Γ. Καν-
δηλάπτης).

Βάζανε νερό σέ παλιό παπούτσι τ' άντρός της καί της δίνανε νά πιή τρεις
φορές. Λέγαν : "Ισως νά έν πατεμέντσα άσ' σον αντραν άτς (='ίσως νά τήν έ'χη δρα-
σκελίσει ό άντρα της...) Ξεν. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων (1939) σελ. 125- 126.

"Αμα γεννάη δύσκολα [ή γυναίκα], φτοϋνε μέσα στο παπούτσι τ άντρα και
ρίχν'νε και λιγάκι νεράκι και τό πίν' ή λεχώνα. (Αγία Άννα Εύβοιας 1942, Λ.Α.
1479 Γ' 33, Μαρία Ίωαννίδου).

Γιά νά διευκόλυνση δ τοκετός, [ή γυναίκα] πίνει νερό άπό τό παπούτσι τον
άντρα της. (Κιρκάσιοι χωριών Κοζάνης 1953, Α.Α. 1815, 7 Ή. Τύμπας).

Τής δίν'νε και πίν' νερό μέσ' στ' άντροϋ τς τό παπούτσ'. (Πετρί Λέσβου
1940, Λ.Α. 1446 Α' σελ. 144, Δ. Λουκάτος).

Ποτίζουν τήν ετοιμόγεννη μέ νερό, πού μέσα έχουν ξύσει άπό τό εσωτερικό
τοϋ καπέλου τοϋ άντρός της. (Χιονιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λος Στέφανος Ζωγράφος).
Καί: —Ποτίζουν τήν ετοιμόγεννη μέ νερό, πού πέρασε μέσ' άπό τήν κάννη τον
τονφεκιοϋ τον άντρός της (αυτόθι).

') Βλ. κατωτέρω, σελ. 154-5. Ραντισμός επίσης «άγιωτικός» πρός διευκόλυνσιν τοϋ το-
κετού γίνεται καί μέ τό καλουμενον «χέρι τής Παναγίας» (βλ. Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 206).
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Τό πότισμα τής δυστοκούσης μέ ύδωρ, ρυπανθέν από διαφόρους εκκρίσεις ή
έξιδρώσεις τοΰ σώματος τού συζύγου της, ενέχει επίσης μαγικόν χαρακτήρα. Κατά
κύριον λόγον χρησιμοποιείται τό ύδωρ διά τάς ευγονικάς του ιδιότητας, περί τών
οποίων ήδη ώμιλήσαμεν, κατά δεύτερον δέ λόγον, ρυπαινόμενον, εμποτίζει τρόπον
τινά τήν έπίτοκον μέ άνδρικήν δύναμιν, άπαραίτητον δια τήν άντιμετώπισιν τών
κρισίμων στιγμών καί τής πάλης πρός αίσίαν έ'κβασιν τού τοκετοΰ1 (χαρακτηριστι-
κών είναι καί τό παράδειγμα τής κάννης τοΰ τυφεκίου). Ή ρύπανσις όμως αύτη
δύναται νά έχη καί έξιλαστικόν χαρακτήρα, καθ' όσον ή σύζυγος τιμωρουμένη καί
ταπεινονμένη μέχρι τοΰ νά πίη ύδωρ εντός αυτού τού υποδήματος τοΰ συζύγου
της, έξιλεοΰται καί άπαλάσσεται οιουδήποτε αμαρτήματος της απέναντι αυτού. Ή
δοξασία τής εξ αμαρτιών δυστοκίας οδηγεί πιθανώς ένταΰθα είς ενεργείας ταπεινώ-
σεως τής επιτόκου καί έξιλαστικής τιμωρίας αυτής παρά τοΰ συζύγου ή άλλων
προσώπων, ώς θέλομεν ΐδει καί κατωτέρω. 'Αλλά καί αι περί τής κυριαρχικής δυ-
νάμεως καί εξουσίας τοΰ συζύγου παλαιότεραι κοιναινικαί αντιλήψεις δέν ελλείπουν
από τάς συνη&είας αυτάς. Πρακτικώτερον όμως εξεταζόμενοι αί ένέργειαί αύται
εξηγούνται ίατρολογικώς μέ τήν έπιδίωξιν προκλήσεως έμέτου πρός διευκόλυνσιν
τού τοκετοΰ. Ό 'ίδιος ό λαός γνωρίζει τά ευτοκικά αποτελέσματα τοΰ έμέτου :

Κι' άμα δυσκολευότανε (ή γυναίκα), τής χώνανε τα μαλλιά της ατό στόμα, τής
ερχότανε 'μετό, τανιότανε καί γέναγε. (Μανιάκι 1944Λ.Δ. 1566, 11 Μαγδ. Τσάκωνα).

Τής δίναν νά δαγκάση τά μαλλιά της. Αυτό καί τό προηγούμενο μέτρο (νερό
σέ παλιό παπούτσι τ' άντρός της) προκαλούσανε τόν εμετό ... Ή μαμή (τότε) έλεγε :
Μή φογονστουν ( = φοβάστε)· τό μωρόν γυρίζ' άπέσ άτς κ εφτάει άτην καί στρεύ'
( = τής κάνει τόν έμετό). Ξ. Άκογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων 1939, σελ. 125-126.

2. 'Από τους γονείς τοΰ συζύγου,
(κυρίως τήν πενθεράν)

Έν καιρφ δυστοκίας πίνει ή δυοτοκοϋσα ύδωρ, είς δ πλύνει προηγουμένως
η πενθερά της τάς χείρας καί τους πόδας, έπί τ φ λόγφ ou τυχόν κατηράσ&η αυτήν.
("Ηπειρος 1877, Λ.Α. 395, 65 Σωφρόνιος, ηγούμενος Μονής Λιγγιστάδων).

"Οταν δέ δυσχερής δ τοκετός προμηνύεται, ή πενθερά θέτουσα εντός τοΰ
υποδήματος της ύδωρ, έν φ έχει διαλυθή άλας, τό προσφέρει είς τήν νύμφην, ώς
άλεξιτήριον κατά τής δυστοκίας. (Λακωνία, Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά (έν Χανίοις
1908) σελ. 82. Πρβλ. καί Λαογραφίας ΣΤ' 314 = Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 294).

Είς περιπτώσεις δυστοκίας, δίδουν είς τήν έπίτοκον νά πίη άλας διαλελυμένον
είς τό υπόδημα τής πενθεράς, διά νά διαλυϋή κάθε κακία πού κρατά ή πενθερά τής
νύφης. (°Αγ. Δημήτριος Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1799, 5 Δ/σσα Β. Σακελλαρίου).

Ή επίτοκος πίνει νερό καί αλάτι, από τό παπούτσι τής πεθεράς της, [ώστε]
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άν τήν εχη καταρασϋή, νά γίνουν νερό κι' αλάτι οί κατάρες, καί νά γίνη εύκολα τό
παιδί. (Σπερχειός 1949, Λ.Α. 1598 σ. 26 Ελένη Κατσιμάνη).

ΤΙ επίτοκος, κατά τήν ήμέραν τοϋ τοκετού, εφόσον εύρίσκοντο εν διαστάσει
μετά τής πενθεράς της, καλούσε ταύτην καί ήτει συγχώρησιν, εκείνη δε τής προσέ-
φερε νερό διά τής παλάμης (χούφτας) τής δεξιάς χειρός της, τό όποιον καί έπινε.
(Πρόσφυγες Μουδανιών Προύσης 1953, Λ.Α. 1804,3 Γ. 'Ηλιόπουλος, Νέα Μου-
δανιά Χαλκιδικής).

Επί δυστοκίας παλαιότερον έδιδον άπόπλυμα τής ποδιάς τής πενθεράς ήτοϋ ρινο~
μάκτρου, ή κλούβιο αβγό. (Μαρμάρες Ί«)αννίνων 1953, Λ.Α. 1832, 26 Α.Κατσιούμης).

'Εάν ή έγκυος είναι εν διαστάσει μέ τήν πενθεράν της, πρός διευκόλυνσιν
τον τοκετού καί πριν άπό αυτόν, θά πιή αλατόνερο, μέ τό όποιον ή πεθερά της
έπλυνε τά χέρια της. (Καπνόφυτον Σερρών 1954, Λ.Α. 2058,4 Ί. Καρούντζος).

Σάν είναι μαλλωμένοι μέ κανένα, ιδίως μέ τήν πεθερά, τή φωνάζονν νά
πάη ν' άναλύση άλάτι στό νερό καί νά δώση τής λεχώνας νά πιή, γιά ν' άναλύσονν
οί κατάρες καί νά γέννηση ενκολα. (Νίκη Πέρδικα, Σκύρος τόμ. Λ' (1940) σ. 85).

Είς τήν περίπτωσιν δυσκόλον τοκετού, δ πεθερός καί ή πεθερά πλένονν τά
χέρια τοη· καί τής δίνονν νά τά πιή. (Ξεχασμένη Βερροίας 1953 Λ.Α. 1816,7 Δ/λος
Β. Λιακόπουλος).

Ή παρουσία τής πενϋεράς (ή καί τοΰ πενθεροΰ) εις τά ώς άνω έθιμα, δύ-
ναται νά ίίεωρηθή ώς έκπροσωποΰσα τόν σύζυγον, καί έπομένως άρρενολοχική.
Είναι γνωστόν ότι ή μήτηρ τοΰ συζύγου έπαγρυπνεΐ περισσότερον παντός άλλου
έπί τών καθηκόντων τής νύμφης της καί υποκαθιστά συνήθως τόν υίόν της εις τά
κυριαρχικά του δικαιώματα έπί τής συζύγου.

Τά εις τήν πενθεράν διαπραττόμενα άμαρτήματα αντανακλούν καί έπί τού
συζύγου, έντεΰ&εν καί αί έξιλεωτικαί ένέργειαι τάς όποιας μαρτυρούν τά ώς άνω πα-
ραδείγματα. Γενικώς όμως, κατά τήν έκτεθεΐσαν άρχήν τής «έξ αμαρτιών» δυστο-
κίας, ή πρός οιαδήποτε σεβαστά πρόσωπα οφειλή (βλέπε καί κατωτέρω) θά πρέπη
νά έξοφληθή διά ταπεινώσεως. Ό εξιλασμός θά έπέλθη, εάν ή δυστοκοΰσα πίη τό
άηδές ύδωρ, τό ρυπανθέν άπό τά ύποδήματα, τά ένδύματα, τά ρινόμακτρα ή τάς
άκαθάρτους χείρας καί τούς πόδας των

'Αξιοσημείωτος είναι ένταύθα καί ή συμβολική χρησιμοποίησις άλατος εις τό
«πότισμα» τής γυναικός. Ό Ν. Γ. Πολίτης, λαμβάνων άφορμήν άπό τήν σχετικήν
έξ Οίνοΰντος πληροφορίαν τοΰ Φ. Κουκουλέ (βλ. ανωτέρω β' παράδειγμα), ομιλεί

') Παραλλήλως πρός τήν ταπείνωσιν ταύτην εξυπηρετείται, ώς ε'ίπομεν, καί ή φυσιο-
λογική σκοπιμότης τής διά τοϋ εμετού διευκολύνσεως τού τοκετού.



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΕΘΙΜΑ

1 155

περί τής καθαρτηρίου δυνάμεως τοΰ άλατος, κατά τάς λαϊκάς δοξασίας, καί θεωρεί
τό έθιμον τοΰτο πράξιν συμβολικήν πρός άποτροπήν τών κακών. (Βλ. Λαογραφίας
ΣΤ' 315 - 316 = Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 294-295).

"Ηδη όμως, μέ τήν παράθεσιν τών ποικίλων έξ Ελλάδος ειδήσεων καί τάς
έπ' αυτών λαϊζάς ερμηνείας, δεικνύεται σαφώς ότι δέν πρόκειται μόνον περί κα-
θαρτηρίου άλατος, άλλά καί έξιλαστικοΰ, διαλύοντος καθ' όμοιοπαθή συμβολικόν
τρόπον τάς έχθρότητας καί τά αμαρτήματα, τά δυσχεραίνοντα τόν τοκετόν. Είναι
άλλωστε κοιναί καί πασίγνωστοι αί συνοδεύουσαι γενικώς τάς συμφιλιώσεις ή συγ-
χωρήσεις λαϊκαί φράσεις : "Ο,τι είπαμε, νερά κι' αλάτι κ. ά.

Όσον άφορά εΐς τήν χρήσιν τοΰ ύποδήματος ώς δοχείου διά τό ύδωρ (έθι-
μον, τό όποιον ό Ν. Γ. Πολίτης άναφέρει άσκούμενον καί εΐς άλλας περιπτώσεις,
εΐς άλλους Εύρωπαϊκούς λαούς)2', δυνάμεθα καί ενταύθα νά σημειώσωμεν ότι πρό-
κειται περί άνιικειμένου «τριοδικού» καί ότι τό ύπόδημα γενικώς, ώς «φορεύς»
τοΰ άνθρωπίνου σώματος, είναι τό περισσότερον ένδεδειγμένον έκ τών ένδυμάτων
νά έκπροσωπήση τόν έν αύτφ ζώντα καί κινούμενον όργανισμόν.

3. Άπό άλλα πρόσωπα3'.

"Αμα έχει κατάρα άπό μάννα ή πεθερά, πίνει τ άποπλύματα τών χεριών
τους, νά συχωρεθή. (Κωστί Θράκης 1954, Λ.Α. 2066,7 Ε. Σαρακινίδης).

'Εάν έχη μαλλώαει με τή μάννα της ή τήν πεθερά της, τής δίνουν τά άπο-
πλύδια τών χεριών καϊ ποδιών των καί τά πίνει. (Βάρος Λήμνου 1953, Λ.Α. 1844
Α, 7 (Δ/λος χωρίου).

"Αμα μιά γκαστρωμένη γυναίκα δυσκολεύεται νά γέννηση, βάνουν νερδ σ ένα
ποτήρι. Μέσ' στο νερδ βουτοϋν μιά άκρη άπό τό πανωφόρι τοϋ μεγαλύτερου αδερ-
φού τής γυναίκας. Τό νερό αυτό τό δίνουν καί τό πίνει ή δυακολογέννητη καί τότε
γεννάει. (Τριχωνία 1938, Δ. Λουκόπουλος, Λαογραφία τόμ. IB, σελ. 18).

"Αμα ή γυναίκα είναι μέ κάποια άλλη μαλλωμένη, δέ γεννά εύκολα. Τότε φέρ-
νουν τήν άλλη γυναίκα, κείνη δίνει λίγο νερό στήν έγκυο νά τό πιή, καί τής λέει: «Με
τό καλό νά βγή άπό πάνω σου». (Σιγή Βιθυνίας, πρόσφυγες 1938, Λ.Α. 1140,
77 Μ. Λιουδάκη. Πρβλ. καί Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων σελ 126).

') Βλέπε περί τών φράσεων τούτων καί τών σχετικών δοξασιών : Ν. Γ. Πολίτου Πα-
ροιμίαι, τόμ. Α' σελ- 440 (άλας 8) καί έν Λαογραφία τόμ Β' (1910) σελ. 168 - 169).

2) Βλ. Λαογραφίαν, τόμ. ΣΤ' σελ. 316 (=Λαογρ. Σύμμ Β σ. 295).

8) Είς τήν παράθεσιν τών φαινομενικώς άσχέτων προς τήν άρρενολοχείαν περιπτώσεων
τούτων προβαίνω καί διά λόγους συγκρίσεως ή έρμηνείας τών προηγηθεισών. "Αλλωστε, ώς
καί έν άρχή έσημείωσα, ή παρούσα έργασια μου αποβλέπει καί είς τήν διά τής παραθέσεως
τών ειδήσεων έλευθέραν κρίσιν τού έπιστήμονος άναγνώστου.
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"Οταν γεννάη καμιά και τυραγνάται, τότε καλούν κείνη πού εχει τσακωϋή
μαζί της. Αύτη πάει, βάζει νερό στην ποδιά της, και σκύβει ή λεχώνα και πίνει άπό
'κει νερό, ή τής τό βάζει στο ποτήρι και τό πίνει, και τότε γεννά. (Λοζέτσι 'Ηπείρου
1940, Λ.Α. 1432,177 Μ. Λιουδάκη).

Ή έγκυος γυναίκα στέλνει, 8 ημέρας νωρίτερα, νερό στην εκκλησιά. Τούτο,
άφοϋ το ευλόγηση ό ιερεύς, τό παίρνει πάλιν είς τό σπίτι της ή λεχώ. Άπο τό νερό
αυτό ή λεχώ πίνει και νίβεται. Τούτο τδ κάμνει, ώς λέγουν, διά νά καϋαρισϋή άπό
τάς άμαρτίας της και δ τοκετός νά γίνη ευκολώτερος. (Επισκοπικό 'Ιωαννίνων 1953·
Λ.Α. 1827,5 Ίω. Σεΐδης).

Βάζουν τόν Ιερέα και πλύνεται, και ή έγκυος πίνει τό νερό αυτό, γιά νά λα-
φρώση, μη τής έ'χη βαρυκαρδίσει. (Καβούσι Ίεραπέτρας Κρήτης 1953, Λ.Α. 1786, 1
Μαρία Σηφάκη).

Είναι αξιοπρόσεκτος ή όμοιότης τών δοξασιών καί τών έθίμων κατά τάς δύο
ακραίας στιγμός τής ανθρωπινής ζωής, τόν τοκετόν καί τόν θάνατον. Διότι καί
κατά τήν ώραν τής τελευτή^ εάν ή έξοδος τής ψυχής γίνεται μετά βασανιζούσης
τόν ετοιμοθάνατον δυσκολίας, αί αύται συγχωρητικαί καί εξιλαστικαί ενεργειαι επι-
βάλλονται, καί ό αγωνιών καλείται νά συμφιλιωθή μέ εκείνους τούς οποίους έβλαψε,
ώστε νά τύχη τής συγγνώμης των καί νά απαλλαγή άπό τών κατατρυχουσών αύ-
τόν αμαρτιών του

Είς τά εκτεθέντα παραδείγματα, πρόσωπα αρμόδια εκτός τού συζύγου καί
τής μητρός του νά συγχωρήσουν τήν έπίτοκον είναι καί ή μήτηρ της καί ό πρεσβύ-
τερος αδελφός της, ώς καί πάν άτομον μετά τού οποίου ειχεν έλθει είς προστριβάς.
Ενδιαφέρει ημάς ενταύθα και ή περίπτωσις τοΰ ιερέως, όστις εκπροσωπεί τήν Έκ-
κλησίαν, συγχωρούσαν γενικώτερον τά αμαρτήματα. At μαγικαί ένέργειαι διά τήν
συγγνώμην (ποτισμός διά ρυπαροΰ ύδατος) άπητήθησαν ομοίως καί παρ' αυτού.
Καί όπως προκειμένου περί επιθέσεως τής ζώνης, έγινε μετάβασις άπό τής ζώνης
τού συζύγου εις τήν ζώνην τοΰ ιερέως, (βλ. σελ. 146), ούτω καί κατά τό πότισμα
τής επιτόκου, τό ρυπαρόν ύδωρ τών ποδών τοΰ συζύγου άντικατεστάθη άπό τά
«άπονιψίδια» τοΰ ιερέως2'.

') Βλέπε Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 323-324). Μαρίας
Λιουδάκη, Ή τελευτή στην Κρήτη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β' 1939, σελ. 404).
Δημ. Σ. Λουκάτου : ΛαογραφικαΙ περί τελευτής ενδείξεις παρά Ίω. τφ Χρυσοστόμω (Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Β' 1940 σελ. 45.

s) Εΐς τους Μαορί τής Νέας Ζηλανδίας έχομεν κοινήν ένέργειαν συζύγου και ιερέως.
Ό Crawley αναφέρει ότι είς περίπτωσιν δυστοκίας οί σύζυγοι ρίπτονται είς τό ΰδωρ τοΰ πο-
ταμού, ένφ οί ιερείς τούς άναγινώσκουν εύχήν (The Mystic Rose II, 184).
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Γ' Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟΝ
1. Προσωπικαί άμεσοι ένέργειαί

Είς τά ελληνικά έθ ιμα, ουδαμοϋ αναφέρεται κατάκλισις τοΰ συζύγου, συμπα-
ραμένοντος έν τή κλίνη μετά τής λεχούς ή άναπληρούντος αυτήν κατά τάς πρώτας
μετά τόν τοκετόν ημέρας. Τόσον αί προσωπικαι αναζητήσεις μου, όσον καί α! εις
τό Λαογραφικόν Άρχεΐον συγκεντρωθεΐσαι ειδήσεις, ουδόλως παρέσχον τοιαύτην
περίπτωσιν Μόνη ε'ίδησις, ήτις πρός στιγμήν παρέχει εικόνα άρρενολοχικής κα-
τακλίσεως, είναι ή εξής :

"Αντρας πρέπει νά πλαγιάση δίπλα της, νά τήν φνλάη ώς τις 9 μέρες τά σί-
γουρα. (Πλαγιά Λέσβου 1955, Λ.Α. 2152,61 'Εμμ. Σαρέλλης).

Ασφαλώς όμως πρόκειται περί τής γνωστής απαραιτήτου φυλάξεως τής λε-
χούς κατά τάς πρώτας ήμέρας, ένεργουμένης άπό οιονδήποτε πρόσωπον2', οπότε τό
«δίπλα της» σημαίνει παρακειμένην κλίνην ή στρώμα.

Ό σύζυγος πάντως υπόκειται εις αυστηροτάτους περιορισμούς, οΐτινες, καίτοι
οφείλονται εις άλλα αίτια, τουλάχιστον ώς πρός τήν ύποχρέωσίν του νά παραμένη
περισσοτέρας ώρας έν τή οικία, συνιστώσι μορφήν άρρενολοχείας.

Τρεις δέ κατά σννέχειαν εσπέρας ό άνήρ οφείλει νά μεταβαίνη οϊκαδε προ
τής δύσεως τοΰ ηλίου, διά νά μή «τσαλαπατηθώσι» καί ή λεχώ καί τό νεογέννητο.
(Μάδυτος Θράκης 1891, Λ.Α. 185,156,3 Ά. Οίκονομίδης).

Ό πατήρ κατά τάς 40 ήμέρας από τής γεννήσεως πρέπει νά προσέρχεται
είς τήν οίκίαν του προ τής ελεναεως τον σκότους. (Χαλκιδική 1953, Λ-Α. 1805
σελ. 16 Μ. Παπαθανασίου).

(Στις 40 μέρες πού είναι λεχώνα ή γυναίκα) ό άντρας γυρίζει νωρίς, νά μή
φέρη δαιμονικά, καί μόλις μπή στό σπίτι, λιβανίζεται. ('Αράχοβα 1938, Λ.Α. 1153
Β' σ. 129 Μαρία Ίωαννίδου).

Ό άντρας πρέπει νά γυρίζη νωρίς στό σπίτι τον, δαο ή γυναίκα τον είναι
λεχώνα. Μετά τή δύση δέν κάνει νά μπή οντε αυτός ούτε άλλος στό δωμάτιο απ έξω.
Καί αν ξαργήση, ϋά πρέπει ν* άφήση έξω άπό τό δωμάτιο τά έξώρρονχά του

') Σημειωτέον, ότι είς τά ευρέως κυκλοφορήσαντα Ερωτηματολόγια του 'Αρχείου, τά
συνταχθέντα υπό τοΰ Διευθυντού αύτοΰ κ. Γ. Α. Μέγα, εχει διατυπωθή σαφώς ή σχετική ερώ-
τησις: *Ύπ άρχει πουϋενά η οννήίίεια, επί τ ίνας ημέρας μετά τον τοκετόν να μένη ό σύζυγος κατακε-
κλιμένος, η να μην εξέρχεται κα&όλου είς το κοινόν;» (βλ. Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας,
τεΰχ. Α' σελ. 34).

s) « Κοντά στη λεχώνα και στο παιδί κάϋεται πάντα έ'νας τρεις ημέρες, για να μην πάη ξω-
τικό». ('Αμοργός 1940, ΛΑ. 1438,45 Μ. Λιουδάκη).
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παλτό ή σακκάκι ή τά παπούτσια του. (Κομοτηνή 1956, Ελένη Ζαφειριάδου, μαθή-
τρια Χ.Ε.Ν.).

"Οσο είναι λεχώνα ή γυναίκα, δ Άντρας της δεν πρέπει νά μένη έξω άπδ τδ
σπίτι τή νύχτα. "Αν κάποτε ξαργήση, πρέπει ν' άφήση τά παπούτσια του έξω άπδ τδ
δωμάτιο τής λεχώνας. (Πυργί Χίου 1954, Λ.Α. 2070,5 'Ισίδωρος Σαράφης).

Αί δύο τελευταίοι ειδήσεις μαρτυρούν έναργέστερον περί τού φόβου διά τήν
μετά τοϋ βραδύνοντος συζύγου εΐσοδον δαιμονικών όνταιν εΐς τήν οΐκίαν, φερομέ-
νων διά τών εξωτερικών ενδυμάτων καί τών υποδημάτων αύτοΰ. "Οπωσδήποτε ό
συζυγος περιορίζεται εΐς τήν οΐκίαν του κατά τήν περίοδον τής λοχείας καί άπο-
φεύγει τάς ψυχαγωγίας και τάς διασκεδάσεις μέχρι τοΰ σαραντισμοΰ τής συζύγου του.

"Οσο είναι λεχώνα ή γυναίκα, 40 μέρες δ άντρας της δέν κάνει νά πηγαίνη
στα καφενεία, οϋτε να μεάάη καί καί νά γλεντάη. (Σέρραι 1956, 'Ηλέκτρα Φουφούτη,
μαί>ήτρια Χ.Ε.Ν.) ».

Άλλαι τινές ειδήσεις μαρτυρούν χαρακτηριστικώτερον περί τής λοχειακής ιδιό-
τητος καί τής αντιστοίχου ψυχολογίας τοΰ συζύγου κατά τάς άμέσους μετά τόν το-
κετόν ημέρας. 'Ιδιαζούσης, ώς νομίζω, σημασίας είναι αι έκ Θράκης πληροφορίαι,
καθ' άς :

Τήν τρίτην νύκτα (μετά τόν τοκετόν), δ πατήρ τον νεογεννήτου δίδει συμ-
πόσιον είς τάς νεανίδας τής γειτονιάς, ώς καί είς τάς συγγενείς αύτοΰ τε καί τής
νεαράς συζύγου του, εν φ δρχοννται ΰπδ τους ήχονς μουσικής, πολλάκις άχρι
πρωίας■ άπαγορεύεται δέ ή παρουσία νέων κατά τήν εσπερίδα ταύτην, ήτις
καλείται «κνιάσματα». (Μάδυτος Θράκης 1891, Λ.Α. 185,156,3 'Απόστ. Οΐκονο-
μίδης).

Κατά τήν ήμέραν τοΰ τοκετού, γίνεται είς τδ σπίτι τής λεχοΰς ένα τραπέζι,
καλούμενο τραπέζι τής Παναγιάς. Ό σύζυγος ή οί οικείοι τής λεχοϋς στέλλουν είς
δλου τοΰ χωριού τά σπίτια 2-3 κορίτσια, τά δποΐα καλούν μόνον τάς γυναίκας
είς τό τραπέζι τοΰτο τής Παναγιάς. Αι γυναίκες μεταβαίνουν κατά μάζας καί συγ-
κεντρούμεναι άπασαι είς τό σπίτι τής λεχοϋς, τάς κερνούν 2-3 ρακιά καί κατόπιν
τρώγονσαι εύχονται πολλά, κυρίως δμως νά δμοιάση του μπαμπά τον. (Καρωτή
Διδυμοτείχου 1922 ΛΑ. 1499,17 Δ/λος Ί. Ξανθάκης).

1) Περιορισμούς τοΰ συζύγου κατά τό διάστημα της λοχείας πληροφορούμεθα διά τούς
κατά φύσιν λαούς, ώς έξης '■ Είς τους 'Ινδούς τής Καλιφόρνιας δ σύζυγος νπεβάλλετο είς ώρισμέ-
τους περιορισμούς, π.χ. να μή φύγη από τό σπίτι, ή vol μή φάγη ψάρι η κρέας μετά τόν τοκετόν...
Είς τήν Μαλαισίαν, κατά τό διάστημα τών 40 ήμερων τής λοχείας ό σύζυγος δεν κάνει νά κουρευ&η
οΰτε νά κυνηγήση, ή νά σκοτώση. .. Είς τήν νέαν Γουϊνέαν δ σύζυγος, επ' ολίγας ημέρας μετά τόν
τοκετόν τοϋ πρώτου τον τέκνου, κλείεται είς τήν οΐκίαν μόνος και δεν τρώγει. (Crawley ε. ά. 11,178)-
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Τό γεγονός ότι ό σύζυγος τής λεχούς εχει τό δικαίωμα νά παρακάθηται μό-
νος εις κύκλον αυστηρώς γυναικειον, δεικνύει τήν άνάρρενον πρός στιγμήν ιδιό-
τητα του, έξ αιτίας τής λοχειακής του καταστάσεως. Αί δέ εύχαί τών γυναικών συν-
δαιτημόνων του, αί άφορώσαι κυρίως είς αυτόν, δεικνύουσι τόν κατά τινα τρόπον
πρωτεύοντα έν τή λοχεία ρόλον του.

Έξ άλλου εις τόν Πόντον, ή ήμέρα τοϋ τοκετού λέγεται « παραμόνια» (τά)·
'Επειδή κατά ταύτην έγίνετο καί ή έστίασις τών φίλων, επεκράτησε ν' άπευθυνε-
ται πρός άμφοτέρους τούς γονείς, ή εύχή. « Νά τρώγω τά παραμόνια σ'» ήτοι νά σέ
ϊδω πατέρα ή μητέρα τέκνου. (Πόντος 1870 ΛΑ. 31,534 Ί. Βαλαβάνης)1'.

Έν Ζακύνθω τέλος, είναι άπαραίτητον ό σύζυγος νά μένη καθ' όλην τήν
ήμέραν τοϋ τοκετού έντός τής οικίας του καί νά δέχεται συγχαρητήρια. Κάθεται
κι' αυτός στην κάμαρα τής λεχώνας, κι' ένας - ενας που έρχεται, τόνε χαιρετάει. (Πλη-
ροφορία μου 1954.)

Ή χαρά τής πατρότητος οδηγεί τόν σύζυγον καί εις άλλας εκδηλώσεις, αί'τι-
νες μαρτυρούν περί τής ικανοποιήσεως καί ύπερηφανίας αύτοϋ διά τόν γόνον του,
(ιδία αν τό τεχθέν εΐναι άρρεν).

Ή μαμμή, μόλις ντνα τό παιδί, θά τό δώσ' πρώτα στον μπαμπά νά τής
δ ώα' ίαξίσ "Επειτα στη μητέρα. (Πετρί Λέσβου 1940, Λ.Α. 1446 Α, 161 Δ. Λου-
κάτος).

Άφοΰ δέ τό φασκιώσουν... το παραδίδουν ατά χέρια τοΰ πατέρα, δ όποιος τό
αγκαλιάζει καϊ τό φιλά. (Ρόδος 1937, Λαογραφία τόμ. ΙΑ σελ· 569 Ά. Βρόντης)2).

Ό σύζυγος, μόλις γεννήση ή γυναίκα του, πανευτυχής τρέχει καϊ κερνά τούς
πάντας στϊς ταβέρνες και τά καφενεία, δεχόμενος τάς αχετικάς εύχάς όλων. (Μύτικας
1954, Λ Α. 2005,154 Ν. Μόσολας).

Μόλις γεννηθή τό παιδί, δ πατέρας του πρέπει νά πάη αμέσως νά τό άση-
μ,ώση. Πάει καϊ παίρνει καϊ γλυκά νά κεράση τούς ξένους. (Φθιώτις 1956, Στέλλα
Γκίκα, μαθήτρια Χ.Ε.Ν.).

Μετά δέ τόν τοκετόν, είς τήν πρώτην λούσιν τοΰ βρέφους, δ πατήρ κρεμά
επϊ τοϋ μετώπου τής λεχους χρνσοΰν τι νόμισμα ώς φυλακτόν, καϊ ρίπτει έντός τής

') Περί τών κατά τήν γέννησιν συμποσίων, βλέπε παρά Πολίτη: Λαογρ- Σύμμικτα
Γ' σελ. 213 καί σημ. 4.

1 ) Τήν παρουσίασιν ταύτην τοΰ νεογεννήτου είς τόν άναμένοντα πατέρα συνηθίζουν, ώς
γνωστόν, καί είς τά Μαιευτήρια. Είναι καί τοΰτο μία έντός τής λαϊκής παροδόσεως πράξις,
δι' ής αναγνωρίζονται κατά τρόπον άμεσον ή πατρότης καί τά δικαιώματα τοΰ άρρενος γονέως
έπί τοΰ τεχθέντος. '
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λεκάνης, εν ή λούεται το βρέφος, άργνροϋν τι νόμισμα δώρον τής μαίας. (Μάδυτος
Θράκης 189.1, Λ.Α. 185,156,3 Α. Οΐκονομίδης).

(Τήν τρίτη μέρα, πού έρχετ' ή μαμμή καί πλένει τό παιδί...) ον άντρας το'
λιχώνας χαρίζ' στ' μαμμή κι παπούτσια. (Αιτωλία 1921, Δ. Λουκόπουλος, Λαογρα-
φία τόμ. Η ' σ. 30).

(Κάνει καί στή γυναίκα του δώρο) ή φόρεμα ή κανένα κόσμημα. (Πρόσ-
φυγες Κυδωνιών 1939, Λ.Α. 1358,37 Μ. Λιουδάκη).

"Οσον διά τήν παλαιοτέραν έντονώτερον εκδηλουμένην ύπερηφανίαν έπί τή
γεννήσει άρρενος τέκνου, άναφέρομεν τήν από έτους 1797 πληροφορίαν τών Ste-
phanopoli :

La nuisance d'un garçon s' annonce par un coup de fusil, que tire
le père. (D. et N. Stephanopoli, Voyage en Grèce 1797-98 τόμ. I σ. 293)".

2. "Εμμεσοι ένέργειαι, δια τών ενδυμάτων τοϋ συζύγου.

Τό πρώτον πονκάμισον, όπερ έφόρονν εις τό παιδί όταν εγεννάτο, έπρεπε
νά μη είναι καινονργές' κατεοκενάζετο δέ άπό παλαιόν τον πατρός τον. (Δημ. Γρ.
Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών Άθηναίοη', τόμ. Γ' (1896) σ. 65).

Τό 'χονν γιά καλό να κόψονν απ" τον πατέρα τό ρούχο, να τ κάνουν π κα-
μισάκι ατό πρώτο παιδί, είτε άγόρ' είτε κορίτσ'. ('Αγ. "Αννα Ευβοίας 1942, Λ.Α.
1479 Γ' σ. 46 Μ. Ίωαννίδου).

"Οταν γεννιέται τδ παιδί, τό περνάμε άπό παλιό σώβρακο (τοΰ πατέρα ; ),
γιά νά μη τδ πιάνη μάτι. ("Ανω Δρόπολις Β. 'Ηπείρου 1951, Λ.Α. 1665 Α σ. 13
Δ. Οίκονομίδης).

Χαλούν εν ύποκάμισον τοϋ συζύγου και μέ αυτό φτιάχνουν εν ύποκαμισάκι
καί ντύνουν τδ νεογέννητον. (Καρυά Λευκάδος 1953, διά τού 'Επιθεωρητού κ. Δ.
Γερουλάνου).

Μόλις γεννη&ή τδ μωρό, τδ τυλίγουν αμέσως μέ έ'να ύποκάμισον τοϋ πατέρα
τον, είς δέ τήν κούνιαν του τοποθετούν έ'να εσώβρακον τοϋ πατέρα τον, σφραγίδα,
ολίγον άντίδωρον και λιβάνι, διά νά φυλάγεται τό μικρό άπό κακή ώρα. (Πινακο-
χώρι Λευκάδος 1953, διά τοΰ 'Επιθεωρητού κ. Δ. Γερουλάνου).

(Τοΰ μωρού, μόλις γεννηθή,) τον φορούν τό ποκάμισο τοϋ πατέρα τον. (Κον-
τομαρί Χανίων 1952, Λ.Α. 1778, 13 Λ. Μαυριδάκης).

"Αμα γεννηϋη τό παιδί, κάνονν κου),λούρα τό βρακί τοϋ πατέρα τον και τό
περνούν 'πό μέσα. (Σκανδάλη Λήμνου 1938, Λ.Α. 1160 Β' σελ. 127 Γ. Μέγας).

') Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου: Τά κατά τήν γέννησιν. Λαογρ. Σΰμμ. Γ' σελ. 210, ένθα πλη-
ροφορίαι καί περί τών παρ' άλλοις λαοΐς τελουμένων.
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Το πρώτο πονκαμισάκι που θά κόψουν καϊ θά βάλη τό παιδί, πρέπει νά είναι
άπό πουκάμισο τοΰ πατέρα. Αυτό τό πονκαμισάκι τό κρατούν και τό βάζουν δλα
τά παιδιά. (Πολίχνιτον Λέσβου 1955, ΛΑ. 2153 σ. 7-8, Π. Παπαμανώλης κ. ά.).

Κατά τή λοχεία τοποθετούν κάτω άπό τό μαξιλάρι τής λεχώνας έ'να μαχαίρι
μανρομάνικο, πον πιστεύουν πώς σκοτώνει τους εχθρούς, κι' έ'να πανταλόνι του συ-
ζύγου, γιά νά δείξη ή γυναίκα πώς τό παιδί της είναι νόμιμο. (Μυτιλήνη 1953,
Χρυσούλα Παναγιωτίδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν γεννηθή τό παιδί, τό τυλίγουν σ' ένα ποκάμισο τοΰ πατέρα του. (Βρον-
τάδος Χίου 1954, Λ.Α. 2074,10 Λ. Καρούσης).

Τό τυλίουν έπειτα στά καύόπαννα, πον κάμνουν άπό παλιά ρούχα τού πα-
τέρα, αν είναι, άρσενικό, καί άπό ρούχα τής μάννας, αν είναι θηλυκό. (Ρόδος 1937,
Λαογραφία τόμ. ΙΑ' σ. 569, Α. Βρόντης).

Μόλις γεννηθή τό παιδί, τό ενδύουν μέ πουκάμισο τοΰ πατέρα ή τής μητέ-
ρας, διά νά πάρη «πού λλόου τους» (Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους : "Εθιμα, προλήψεις
και δεισιδαιμονίαι τών Κυπρίων. Έν Λευκωσία 1937, σελ. 9).

Οί λόγοι δια τους οποίους ενεργούνται, αμέσως μετά τόν τοκετόν, αί ανω-
τέρω μαγικαί πράξεις επί τοΰ βρέφους, τιθεμένων ή φορουμένων είς αντό τών πα-
λαιών ένδυμάτων καί ιδίως υποκαμίσου καί περισκελίδων τοΰ πατρός, παρέχονται
έν πολλοίς είς τά ώς άνω παραδείγματα ύπ αυτών τών πληροφορητών. Ούτοι είναι:
α) Γιά νά μή τό πιάση μάτι (τό παιδί), δηλ. νά μή προκαλέση τό βρέφος τόν θαυ-
μασμόν καί τήν βασκανίαν, πράγμα τό όποιον προλαμβάνεται ή άποτρέπεται διά
τών πεπαλαιωμένων καί ρακωδών ένδυμάτων. β) Γιά νά φνλάγεται τό μικρό άπό
κακή ώρα. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν τό πατρικόν-άνδρικόν έσώρρουχον, έν συν-
δυασμώ μέ τό άντίδωρον καί τό λιβάνι, ή άλλαχού τό «μαυρομάνικο μαχαίρι»,
αποδιώκουν τους βλαπτικούς δαίμονας γ) Γιά νά δείξη ή γυναίκα πώς τό παιδί
της είναι νόμιμο. Μέ τήν έξήγησιν ταύτην, ή τοποθέτησις τοΰ πατρικού πανταλονίου
έιτί τοΰ βρέφους λαμβάνει χαρακτήρα σαφέστερον άρρενολοχικόν. Ό άνήρ διά τής

Διά τόν προστατευτικόν ρόλον τών ένδυμάτων τοΰ συζύγου ού μόνον έπί τοΰ βρέφους
άλλά καί έπί τής λεχοΰς, περί του όποιου ήδη ώμιλήσαμεν (βλ. σελ. 139-140) ό Crawley γρά-
φει: «7α ενδύματα τον πατρός χρειάζονται ονχνάκις και διά την εξαπάτησιν τών δαιμόνων. Τα βλα-
πτικό. δαιμόνια άπατώνται ευκόλως' πρός τοντο αρκεϊ và Οέο/ι τις άνωθεν τοΰ βρέφους η επί τής
κλίνης, πλησίον τής λεχοΰς, μερικά άπό τά ενδύματα τον πατρός, δια ν άπατηΰονν τά δαιμόνια. Καί
μόνη η &έα των τό. αναγκάζει να σκεφ&ονν, 3τι κάπου εκεί ευρίσκεται φύλαξ αρρην». (The Mystic
Rose II σ. 187-188). Καί άναφέρει διά τήν Ιίίναν, ότι «αμέσως μετά τόν τοκετόν κρεμούν είς
νψηλόν μέρος του δωματίου τας περισκελίδας τον πατρός, ώστε πάσα δαιμονική επήρεια νά εισέρχε-
ται είς ανίας και ό'χι είς τό βρέφος». (Αύτόθι σελ. 188).

10
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περισκελίδος του λαμβάνει θέσιν παρά τήν κλίνην τής λεχοΰς καί διακηρύσσει ότι
τό τεχθέν είναι τέκνον του. Εΐς τήν έρμηνείαν ταύτην δύνανται κατά τινα τρόπον
νά ύπαχθώσι καί αί ένέργειαι «τυλίγματος» ή «περάσματος» τοϋ βρέφους άπό τό
έσώβρακον τοΰ πατρός. Τό ένδυμα τούτο, συμβολικόν τής κατ' εξοχήν γενεσιουργού
εστίας τοϋ πατρικοϋ σώματος, εΐναι το πλέον ένδεδειγμένον ν' άντιπροσωπεύση
παρά τφ παιδί τόν πατέρα, νά μεταδώση εΐς τό βρέφος τήν πατρικήν δύναμιν καί
ούσίαν, αλλά καί νά έπιβάλη τήν έξουσίαν αύτοΰ

"Αλλως έχει τό ζήτημα προκειμένου περί τού ύποκαμίσου τοΰ πατρός. Μέ
τήν έκ Κύπρου έρμηνείαν: «διά νά πάρη (τό παιδί) πον λλόου τους», δηλ. νά μοιάι,η
εΐς τούς γονείς του, οδηγούμεθα εΐς τήν υΐοθετικήν σημασίαν τής συχνής εΐς τά ελ-
ληνικά έθιμα χρήσεως τοΰ ύποκαμίσου (τής μητρός εΐδικώτερον), γνωστής καί άπό
τήν άρχαίαν μυθολογίαν 2Κ Ή διά τοΰ ύποκαμίσου τοΰ πατρός ένταϋθα περιτύλιξις
τοΰ βρέφους, παραλλήλως πρός τήν προστατευτικήν ή ένδυναμαιτικήν αυτής σκοπι-
μότητα, άποβλέπει καί εις τήν συμβολικήν κατοχύρωσιν τών έπί τοΰ τέκνου δικαιω-
μάτων του, όπως συμβαίνει καί εΐς τάς συγκεκριμένος περιπτώσεις υιοθεσίας, όπου
ό θετός πατήρ «περνά άπό τή μανίκα του» τό υίοθετούμενον τέκνον

3. Ή άποκατάστασις τής υγείας τής λεχοΰς.

Ή άποκατάστασις τής ύγείας καί τής ώραιότητος τής λεχοΰς επιδιώκεται
συνήθως δι'ένεργειών, αΐτινες εκτός τής φυσιολογικής αύτών σκοπιμότητος παρου-
σιάζουν καί τό μαγικόν στοιχεΐον τής άνδρικής συμμετοχής καί τής συζυγικής άπο-
δεσμεύσεως. Μορφή καί τούτο άρρενολοχείας, έκδηλουμένη διά τής άντιπροσαιπευτι-
κήζ χρησιμοποιήσεως τών ένδυμάτων τοΰ συζύγου, καί δή έκείνων τά όποια εχου-
σιν άμεσον σχέσιν μέ τήν γενετήσιον εύθύνην του.

Τόσον διά τήν έπανάταξιν καί τήν κανονικήν λειτουργίαν τοϋ γεννητικού συ-

') Διά τήν συμβολικήν σημασίαν τής περισκελίδος είς τόν έξουσιασμόν τοΰ τεχθέντος,
χαρακτηριστική είναι μία παλαιά εϊδησις έκ Κύπρου, άφορώσα όμως είς τήν μητέρα: Αέσαοα
δ' ή μαία το βρέφος, θέτει αυτό εν Trj κλίνη επί τίνος τής μητρός του περιακελίδος παρά τό προσκε-
φάλαιον, 'ίνα νπήκοον τη μητρί αύτοΰ γένηται. (Α. Σακελλαρίου, τά Κυπριακά, τόμ Α' (1890)
σ. 734-5. Πρβλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 208). Έξεταστέον μήπιος ή περισκελίς συμβολίζει έν-
ταϋθα καί τινα πρός ύποταγήν διασκελισμόν, ένεργούμενον ύπό τοΰ φορούντος.

2) Βλ. σχετικώς Στ. 77. Κνριακίδην, έν Λαογραφία, τόμ ΙΑ' σελ. 715 - 717.

9) Κείνος που ήθελε νά νίοθετήση παιδί, τό περνονοεν άπό τή μανίκα τον. "Εκανε φόρεμα με
πλατύ μανίκι (ή έκανε μόνο πλατύ μανίκι και τό κολλούσε στο ποκάμισό τον), ώστε να χωρή τό
μωρό νά περάαη. "Επαιρνε τό παιδί καί τό περνούσε τρεις φορές άπό τήν άκρη τοΰ μανικιοϋ προς
τό στήθος. (Λατσίδα Κρήτης 1937. Λ.Α. 1105, 132-3 Μ. Λιουδάκη). Πρβλ. καί τήν παροιμίαν:
Τό πέρασε τό παιδί από τή μάνικα τον. (Μάνη 1923 Λ.Α. 487, 348 Α. Κουκουλέ).
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στήματος τής τεκούσης, όσον καί διά τήν κάθαρσιν τού προσώπου αύτής άπό τών
έκ τοΰ τοκετού στιγμάτων ή πανάδων (τοΰ «μητρικοΰ χλοάσματος» κατά τήν έπι-
στημονικήν όρολογίαν), χρησιμοποιούνται ή ζώνη καί τά έσώρρουχα τοΰ συζύγου,
κατά τόν έξής τρόπον.

1. Διά τήν έπανάταξιν τής μήτρας.

Τό πρώτο που τής κάνει (τής λεχώνας ή μαμμή, ύστερ' άπό τή γέννα), είναι
νά ζώση με το ζουνάρι τοϋ άνδρός της τήν κοιλιά της, διά νά προλάβη τήν χαλάρωσιν
τών σπλάγχνων νά επανελδη δη/1, ή κοιλιά είς τήν προ τής εγκυμοσύνης κατάατα-
σιν. (Άρχεΐον Σάμου, τόμ. Δ', Αθήναι 1955 σελ. 181, Πολυξένη Ζαφειρίου).

Τήν κοιλιά τής λουχούνας ζο')νουν με ζώνη τοϋ συζύγου, καί τής φορούν τδ
ποκάμισό του. (Κάμποι Κυδωνιάς Κρήτης 1953, Λ.Α. 1776, 39 Ί. Άί)ουσάκης).

"Αμα συγυρίσουν ε τδ παιδί καί τή μάννα, ί)ά αυγυρίση καί τήν κοιλιά τής μάν-
νας ή κυρούλα (—μαμμή). Θά τής ζώση τήν κοιλιά της, γιά νά πέσουν οι κακωσιές
καί νά μήν τής μείνη κοιλιά■ ϋ·ά τή ζώση μ* ένα πεσκίρι ή μέ τή ζώστρα τ' άντρός...
(Μανιάκι Μεσσηνίας 1944, Λ.Α. 1566,12 Μαγδ. Τσάκωνα).

Πρδς άπόκτησιν δυνάμεως ύπδ τής λεχοϋς, ζώνουν ταύτην διά τοϋ ζωστήρος
τον άνδρας. (Δορβιτσά Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1798,11 Χ. Παπαϊωάννου).

Παλαιότερον ή λεχώνα εζώνετο είς τήν κοιλίαν μέ τό ζωνάρι τοϋ συζύγου της,
πρός αποφυγήν μεγάλης κοιλίας. (Έγκλουβή Λευκάδος 1953, διά τοΰ Επιθεωρη-
τού κ. Δ. Γερουλάνου).

Ή διά δευτέραν φοράν κατά τόν τοκετόν χρησιμοποίησις ενταύθα τής ζώ-
νης τοΰ συζύγου, (βλ. περί τής πράηης, έν σελ. 145-6) έ'χει πρακτικήν μέν σκοπιμό-
τητα τήν σύσφιγξιν τών χαλαρωθέντων μελών τοΰ σώματος τής λεχοΰς, συμβολικήν
δέ τήν άποκατάστασιν τρόπον τινά τής διακοπείσης παρθενίας αυτής. Θά έ'λεγέ τις
ότι εκκρεμεί παρά τφ συζύγω ό ρόλος τής διά τής ιδίας ζώνης έπαναζώσεως τής γυ-
ναικός αυτού, άπό τής οποίας τήν είχε συμβολικώς λύσει κατά τήν ώραν τών ώδί-
νων. Τήν ύπό τοΰ Πλινίου άναγραφομένην διά τήν ώραν έκείνην φράσιν : «'Ο
ίδιος δσχις σέ έδεσα, θά σέ λύσω πάλιν» (βλ. σελ. 146), θά ήδύνατό τις νά συμπλη-
ρώση ενταύθα διά τής αντιστοίχου: «cO ίδιος δστις σέ έλυσα, σέ ζώνω πάλιν».

Αξιοπρόσεκτος όμως είναι καί ή περί ένδυναμώσεως τής λεχοΰς ερμη-
νεία, ήτις δίδεται εις τήν περιζωστικήν ταύτην ένέργειαν τοΰ συζύγου (πληροφορία
έκ Ναυπακτίας), πρός τήν οποίαν πρέπει νά συσχετίσωμεν καί τήν διά τοΰ υποκα-
μίσου τού άνδρός περιβολήν τής λεχοΰς, (πληροφορία έκ Κρήτης), άποβλέπουσαν
προφανώς εις όμοίαν ένίσχυσιν καί προστασίαν.

2. Διά τήν άπάλειψιν τών στιγμάτων:

"Οταν γεννήση (ή γυναίκα), γιά νά φύγουν τά πολλά σημάδια τοϋ προσώπου,
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τήν απογγίζουν μέ τή σέλλα τον εσώβρακου τον ανδρός. (Μαρμάρες 'Ιωαννίνων 1953
Λ.Α. 1832,27 Α. Κατσιούμης).

Σκονπίζονν τό πρόσωπο τής λεχοϋς μέ καθαρό έαώβρακο τον άνδρός της,
γιά νά καθαρίση άπό τήν πάνα. (Ξεχασμένη Βερροίας 1953, Λ.Α. 1816,7 Β. Λια-
κόπουλος).

Φέρνονν είς τήν λεχώ τήν σκονφιαν τον ανδρός της, νά σκουπίση τόν ιδρώτα
και νά εξαλειφθούν οι πανάδες (μπαλώματα). (Πινακοχώρι Λευκάδος 1953, διά τοΰ
Έπιθεωρητοΰ κ. Δ. Γερουλάνοιι).

"Οταν ή μητέρα έ'χη «νεφέλα» (=εϊδος πανάδες) στο πρόσωπο άπό τήν εγκυ-
μοσύνη της, τής φεύγει αν τρίγη, νστερ' άπό τόν τοκετό, τό πρόσωπο τΐ]ς μέ βάμμα
( = νήμα χρωματιστό τοΰ αργαλειού) ή μέ τό φέσι τού συζύγου της. (Χωριά Μεραμ-
πέλου Κρήτης, Περιοδ. Δρήρος Α' (1937) σ. 131, Μαν. Πιτυκάκης).

'Εάν ή λεχώ έχη πανάδες στο πρόσωπο, σκεπάζουν καλ.ά τό πρόσωπο τι/ς
όσο νά ιδρώση, και κατόπιν τό σκουπίζουν μέ τό συντρόφι ( = σώβρακο) τον άνδρός
της, και βγαίνουν. (Έλατόβρυση Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1904,36 Θ. Παπαδογεωρ-
γόπουλος).

'Εάν ή λεχώ έχη στο πρόσωπο της πανάδες, περνούν άπ' αυτό άπλυτο εσώρ-
ρουχο τού άνδρός της, γιά νά εξαλειφθούν. (Τεμένη Αιγιαλείας 1953, Λ.Α. 1887.3
'Ιωάννα Χάρτζη).

Ή λεχώ παλαιότερον έκαθαρίζετο μέ τό έσα')ρρονχον τον άνδρός της, διά τόν
καθαρισμόν τής πάνας. ("Αγ. Νικόλαος Κυνουρίας 1953, Λ.Α. 1811,17 Ά. Κωνσταν-
τοΰρος).

Καθαρίζουν τό πρόσωπο τής λεχοΰς μέ τό υποκάμισο τοϋ άνδρός της. (Κυρ-
τομάδο Κυδωνιάς Κρήτης 1953, Λ.Α. 1780,13 'Α. Νικολαΐ'δου).

Τό πρόσωπον (τής λεχούς) σκουπίζουν μέ τήν πετσέτα (μαντήλι τής κεφαλής)
τοϋ συζύγου της. (Κάμποι Κυδωνιάς Κρήτης 1953, Λ.Α. 1776,39 Ί. Άθουσάκης).

Γιά νά καθαρίσουν τό πρόσωπο τής λουχούνας άπό τήν πάνα, χύνουν λαντον-
ρίδι (—χνλό μέ άλίενρι και ζάχαρι;), απ' αυτό πού της δίνουν και τρώει τις πρώτες
μέρες, πάνω στο ιδρωμένο ποκάμισο τοϋ άνδρός της, καί τής αλείφουν τό πρόσωπο.
(Κοντομαρί Χανίων Κρήτης 1952, Λ.Α. 1778,13 Λ. Μαυριδάκης).

Παίρνουν ένα λερωμένο ποκάμισο τοϋ άντρός της, φτύνουν πάνω στο γιακάς
πού 'ναι περισσότερο λερός, και τής καθαρίζουν τό πρόσωπο «μέ τ' τή λ^έρα τ' άν-
τρου της». (Πετρί Λέσβου 1940, ΛΑ. 1446 Α', 154 Δ. Αουκάιος).

Θά ένόμιζέ τις ότι ή τόσον άηδώς έπιδιωκομένη ρυπαρότης τών έσωρρού-
χων τοΰ συζύγου πρός καθαρισμόν τοΰ προσώπου τής λεχοΰς οφείλεται είς είδικήν
γνώσιν περί χημικών και φαρμακευτικών ιδιοτήτων τής χρησιμοποιουμένης άκα-
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θαρσίας1'. "Ισως τίθεται εις έφαρμογήν ένταΰθα καί μαγική τις αρχή περί τής «διά
τοΰ ομοίου άποδιώξεως τοΰ ομοίου», θεωρουμένων τών στιγμάτων τοΰ προσώπου
τής λεχοΰς ώς αποτελεσμάτων τής γεννητικής ακαθαρσίας. Είναι πάντως γνωστόν
ότι τουλάχιστον ό ίδρώς, τόν όποιον βλέπομεν είς τάς ώς άνω περιπτώσεις νά χρη-
σιμοποιήται υπό τε τής λεχοΰς καί τοΰ συζύγοτ», θεωρείται εις τά παγκόσμια
έθιμα ώς άπόκριμα καθαρτικόν2'.

'Ενδιαφέρει όμως περισσότερον ένταΰθα ή ειδική έπιδίωξις, όπως τά ρυπαρά
ταΰτα ενδύματα καί αί εκκρίσεις προέρχωνται άπό τόν σύζυγον. Πρόκειται περί
άποκριμάτων (ιδρώτος καί ούρων), άτινα έντόνως χαρακτηρίζουσι τό άνδρικόν σώμα
συλλεγόμενα δέ έπί τών έσωρρούχων τής πρώιης επαφής (υποκαμίσου, περισκελί-
δος ή πίλου), άντιπροσωπεύουσι κατ' έξοχήν τούτο. Εις τήν τοιαύτην έπέμβασιν
τοΰ συζύγου δυνάμεθα νά διίδωμεν καί στοιχεία καθαρτικού εξιλασμού τής λε-
χοΰς (πρβλ. καί τό έν σελ. 152-3 πότισμα τής επιτόκου εντός υποδήματος τοΰ συ-
ζύγου), ώς επίσης καί άρρενολοχικήν συμπαράστασιν αυτού διά τήν άποδίωξιν τών
βλαπτικών επηρειών άπό τής συζύγου του.

4. Ό σύζυγος εις τά πρώτα βήματα τής λεχοΰς.

Είναι γνωστόν ότι ή πρώτη σκέψις διά τήν νέαν περίοδον τής ζωής καί τά
πρώτα βήματα τής άναρρωννυούσης λεχοΰς στρέφεται κυρίως περί τήν ένδυνάμωσιν
καί τήν εύσταθή ύγείαν αυτής. Ή συνήθης ευχή τήν οποίαν τής απευθύνουν, «Σι-
δερένια!» είναι χαρακτηριστική τής έπιδιώξεως ταύτης, τό δέ έθιμον, κατά τό όποιον
ή έγειρομένη έκ τής κλίνης λεχώ οφείλει νά πατήση έπί σιδήρου ή άλλου συμβολι-
κού αντικειμένου 3\ είναι ένδεικτικόν τής καί διά μαγικών τρόπων κατοχυρώσεως
τής ευχής.

'Εντεύθεν καί ή έπιδίωξις, όπως ή έγειρομένη έκ τής κλίνης λεχώ στηρίζεται
τό πρώτον έπί τής δυνάμεως και τής προστασίας τοΰ συζύγου αυτής. Ό εκ τής πα-
ρουσίας τού άρρενος προστάτου φόβος τών κακοποιών δαιμόνων φαίνεται καί έν-
ταΰθα συνεχιζόμενος.

Καλό είναι, δταν πρωτοσηκώνεται ή λεχώνα, νά είναι κοντά της κι' ό άντρας
της, νά πιάνετ άπό τό μπράτσο του, και νά πατή σε σίδερο. (Κεφαλληνία, 1954).

Ή λεχούσα σηκώνεται σε τρεις μέρες... Τό πρώτο πράμα πού &ά πιάση, &ά

') Έν Λέσβω «μπορεί και με τά πρωτοκατονρημένα ρονχα τον παιδιον νά καϋαρίσονν το
πρόσωπον τής λεχονς» (ε. ά.).

®) Βλέπε σχετικά παραδείγματα παρά J. G. Frazer: The Golden Bough, τόμ. III
(«Taboo and the perils of the Soul») σελίδες 142, 156 καί 184.

') Βλέπε Γ. Α. Μέγα: Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος Α' σελ. 33.
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είναι ρούχα τ' άντρου της, κα'ι τά ρίχνει στο κεφάλι της. Λέει : «"Εχω κορόνα τόν
άντρα μον!» (Μερικές όμως, άπό φόβο νά μην κάταη πάνω ατό κεφάλα των ό άν-
τρας, ρίχνουν τό ροΰχο στην πλάτη τους)· Πετρί Λέσβου 1940, Λ.Α. 1446 Α' σελ.
168, Δ. Λουκάτος.

Τήν λεχώ, όταν ήδύνατο νά εγερΰ·ή, περιέζωνον μετά τοϋ άνδρός αυτής
διά τής αντής ζώνης χαλαρώς, λέγοντες καταλλήλονς ρήσεις■ χαλαροϋντες δέ τήν
ζώνην έτι μάλλον, άφηνον αυτήν νά καταπέση στεφανοειδώς είς τονς πόδας των.
(Δ. Γ. Καμπούρογλου, "Ιστορία τών 'Αθηναίων τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1896, σελ. 63).

Καί εις τά τρία ώς άνω παραδείγματα ή παρουσία τοΰ συζύγου ενδείκνυται
δια τήν ασφαλή άντιμετώπισιν τής νέας ζωής ύπό τής λεχοΰς. 'Ιδιαιτέρως εις τό
τρίτον παρουσιάζεται πιθανώς καί τό στοιχεΐον τής έκ νέου συζεύξεως τοΰ άνδρο-
γυνου, ήτις είχε κατά τινα τρόπον διακοπή.

Είς τό σημ,εΐον τοΰτο παύουν νά εμφανίζονται τά δηλωτικά μιας άρρενολο-
χείας έλληνικά έ'θιμα. Ή λεχώ μετά τήν έ'γερσιν έκ τής κλίνης επαναλαμβάνει τήν
τακτικήν ζωήν της καί προχωρεί πρός τόν σαραντισμόν καί τήν νέαν έλευθερίαν
της, άνευ άλλης εθιμικής συμμετοχής τοΰ συζύγου. Θά άνέμενέ τις τήν συμπαρά-
στασιν αύτοΰ καί κατά τήν ήμέραν τού εκκλησιασμού τής λεχοΰς διά τό «σαράν-
ΐΐσμα», άλλά τοιαύτην περίπτωσιν, ειδικώς έπιβαλλομένην, δέν άνεΰρον είς τά ελ-
ληνικά έθιμα.

Συμπεράσματα.

Συγκεκριμένην περίπτωσιν άρρενολοχείας, ύπό τήν κυρίαν αύτής έ'ννοιαν τής
έπωαστικής κατακλίσεως (couvade), δέν συναντώμεν είς τά νεοελληνικά έ'θιμα.
Εκδηλώσεις όμως ενεργού συμμετοχής καί συμπαραστάσεως τοΰ συζύγου εΐς τόν
τοκετόν, παρακολουθοΰντος μετά πατρικού καί συζυγικού ενδιαφέροντος, άλλά καί
εθιμικών ύποχρεώσεων τό γεγονός τής γεννήσεως, εχομεν άρκετάς καί ΐδιαζού-
σας. Μέ βάσιν τά παρά τοις άλλοις λαοΐς καί ύπό τών ξένων μελετητών διαπιστού-
μενα, δυνάμεθα νά ιΊεωρήσωμεν καί ημείς όλόκληρον τήν σειράν τών ελληνικών
τούτων έκδηλώσεων, άπό τής συλλήψεως μέχρι τών πρώτων ημερών τής λοχείας, ώς
έ'θιμα άρρενολοχικοΰ κύκλου. Γενικώτερον όμως είναι άπαραίτητον νά συγ-
κεντρώνονται ύπό χωριστήν κατηγορίαν καί κατάταξιν τά άφορώντα εις τόν ρό-
λον τοΰ συζύγου κατά τόν τοκετόν έθιμα, έφ' όσον ταύτα είναι πολλά καί
σημαντικά, διαπιστούμενα εις όλους τούς λαούς καί τάς έποχάς, άφ' ότου ό άρρην
έγνώρισε τήν ύπερηφανίαν, τήν στοργήν καί τό συμφέρον τής πατρότητος.

Μάρτιος 1956
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Πρωτόπαππας Γ. 134, 145
Ράπτης Ν. 139
Rose Η. 138
Σακελλάριος Α. 162
Σακελλαρίου Β. 153
Σαρακινίδης Ε. 155
Σαραντή Σταμούλη Ελπινίκη
133

Σαράφης I. 15S
Σαρέλλης Ε. 136, 138, 157
Σε'ίδης I. 156
Σηφάκη Μαρία 156
Σιμός Λ. 135
Sonnini Ch. 144
Stephanopoli D. et Ν. 138,
160

Σωφρόνιος ηγούμενος 153

Τσάκωνα Μαγδαληνή 132,

136, 153, 163
Τσέλιος Κ. 143
ΤυμπαςΗ, 152
Φουφουτη Ήλεκτρα 158
Φραγκάκη Ευαγγελία 130,
145

Φράγκος Κ. 137
Φωτιάδου Καλλιόπη 133
Χαλιορής Ν. 134
Χάρτζη 'Ιωάννα 164
Χατζηαθανασίου Ευαγγελία

134, 140, 148
Χουτά Χ. 140
Χρηστίδης Α. 132
Χριστοδουλάκης Ε. 141
Χριστοφορίδου Θεοφάνη 140
Ψυχογιός Ντίνος 132, 139
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υπο

Γ. Α. ΜΕΓΑ και Δ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ή κατωτέρω δημοσιευομένη βιβλιογραφία αποτελεί συνέχειαν τής βιβλιο-
γραφίας τής Ελληνικής Λαογραφίας τών ετών 1939-1947, τής καταχωρηθείσης
εις τήν Επετηρίδα τού Λαογραφικού 'Αρχείου τών ετών 1945-1949. Εις τήν κα-
τάταξιν τών άρθρων ήκολου&ήσαμεν τήν χρονολογικήν σειράν καί έν γένει τό aUrà
διάγραμμα ώς εις τήν προηγουμένην βιβλιογραφίαν.

- Όβελός είς τήν αρχήν βιβλιογραφικής σημειώσεως εμφαίνει επανάληψιν τοΰ

έν τή προηγουμένη σημειώσει ονόματος τοΰ συγγραφέως.

'Αστερίσκος πρό τοΰ βιβλιογραφουμένου λήμματος δηλοΤ, ότι τοΰτο παρελήφθη
έξ άλλου βιβλίου.

(....) 'Εντός παρενθέσεως: α) αναπτύσσεται έν άρχή τοΰ λήμματος τό έν βραχυγρα"
φία όνομα τοΰ συγγραφέως ή παρατίθεται έπί ψευδωνύμου τό πραγματικόν
δνομα, έπί ανωνύμου δέ δημοσιεύματος τό όνομα τοΰ συγγραφέως, έφ' όσον
τοΰτο είναι γνωστόν, β) άναγράφεται ή χρονολογία καί ό τόπος έκδόσεως έπί
αυτοτελών δημοσιευμάτων, δταν ταΰτα δέν περιέχωνται έν τή επιγραφή, άλλά
λαμβάνωνται έξ αύτοΰ τοΰ άναγραφομένου βιβλίου.

[....] 'Εντός αγκυλών τίθενται προσ&ήκαι τοΰ βιβλιογράφου σχετικαί μέ τό βιβλιο-
γραφούμενον δημοσίευμα, ώς καί άναγραφή τής περιεχομένης είς τό δημο-
σίευμα λαογραφικής ΰλης, ήτις δηλοϋται καί διά μικροτέρων στοιχείων.

(!) Τό θαυμαστικόν δηλοΐ τήν άπαράλλακτον άντιγραφήν τυπογραφικού σφάλματος.

Ή κατάταξις έγινεν έπί τή βάσει τοΰ έλληνικοΰ αλφαβήτου μέ τήν έξής άντιστοιχίαν
τών γραμμάτων τοΰ λατινικοΰ :

ν = β h — χ f = φ th = d

νν = β ca — κα g = Y χ = ξ
ch=x <:ο=κο ρ1ι=φ
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' ΑρχΠόντ

ΆρχΣάμ

BS
ΒΖ

ΒΥΖ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

Άγγλ'Εη 'Αγγλοελληνική "Επιθεώρηση. Μηνιαία έκδοση πνευματικής καλλιεργείας. 'Εκδί-
δεται άπό τό Βρεττανικό Συμβούλιο. 'Αθήνα 1948-1953.

Α&ηνά Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας. 'Εν 'Αθήναις,
τόμ. ΝΒ-ΝΖ' (1948-1953).

Αιξωνή Αιξωνή. Μηνιαΐον περιοδικόν ελληνικής πνευματικής καλλιεργείας. "Οργανον τού
ομωνύμου συνεταιρισμού [ Αθήναι] τόμ. Α'-Γ' (1950-1953).

Άχτ 'Ακτίνες."Οργανον τής «Χριστιανικής ένώσεως έπιστημόνων». ['Αθήναι] 1948-1953.

Annali del Museo Pitrè I (1950) Palumbo.

'ΑρχΘρΘησ Άρχεΐον τού Θρακικού λαογραφικού καί Γλωσσικού θησαυρού. Διευθυντής
Πολ. ΙΙαπαχριστοδούλου. Έν 'Αθήναις. Τόμ. 15 -18 (1948 - 1953).
Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τής 'Επιτροπής Πον-
τιακών μελετών. 'Εν Αθήναις, τόμ. 13-18 (1948-1953).

Νικολάου Ί. Ζαφειρίου, Άρχεΐον Σάμου. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά τριμηνίαν
έκδιδόμενον. Αθήναι. Τόμος τρίτος, τεύχη Α'-Δ' (1948-1954).
Byzantinoslavica. Prague, 1947 " 1948, Ι949> Ι95°·

Byzantinisclie Zeitschrift, begrundet von Karl Krumbacher, hrsg. von
Franz Dôlger. Leipzig u. Berlin, τόμ 43 -46 (1950-1953).
BYZANTION. Revue Internationale des Études Byzantines publiée sous
la direction de H. Grégoire. Bruxelles. Fondation B3'zantine et Néogrecqne.
Τόμ. 18 (1946-48), 19 (1949), 20 (1950), 21 (1951), 22 (1952), 23 (1953).

ΓεραςΚεραμ Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου. ['Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Έπιστημο-
νικαί πραγματεΐαι. Σειρά Φιλολογική καί Θεολογική. 9]. Αθήναι 1953.
Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον. [Αθήναι]. Τεύχος 3 (1948), 4 (1949), 5 (1950).
Ή Γυμναστική. Δελτίον τού Συλλόγου τών'Ελλήνων Γυμναστών. [Αθήναι] "Ετ.
Α', τεύχη 1-10 (1952), ετ. Β', τεύχη 11-14 (1953).

Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις. Πολιτική, έπιστημονική καί κοινωνική. Διευθυν-
τής Παν. Γ. Κρητικός. Έν Αθήναις. Τόμ. Β' (1948).

Έκλ 'Εκλογή άπό τά δημοσιεύματα όλου τοΰ κόσμου. Μηνιαίο περιοδικό. [Αθήναι]

1948-1953.

ΕΛΑ Ακαδημία Αθηνών. Έπετηρίς τού Λαογραφικού 'Αρχείου έκδιδομένη έπιμελεία

τοΰ Διευθυντοΰ τού Αρχείου (Γ. Α. Μέγα). Τόμ. πέμπτος, έτη 1945-1949. Έν
Αθήναις 1950. Τ. έκτος, έτη 1950-1951. Αύτόθι 1951. Τ. έβδομος, ετος 1952. Αύ-
τόθι1953.

ΈλλΔημ 'Ελληνική Δημιουργία. Δεκαπενθήμερη έκδοση- Διευθυντής: Σπύρος Μελάς.
Αθήναι 1948 1953.

,ΕλλΚύπρ 'Ελληνική Κύπρος Μηνιαία έκδοσις τοΰ Γραφείου Έθναρχίας Κύπρου. Λευκω-
σία Κύπρου 1949-1953.

'Ελληνικά Φιλολογικόν, ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα [Δημοσιεύματα
τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών]· Διευθυντά! τής συντάξεως: Στίλπων

Γορτ'Ημερ
Γνμν

Αωδ'Επιϋ·
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Π. Κυριακίδης-Αίνος Πολίτης, καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόμος 12. Έν Θεσσαλονίκη [1952].

ΈλλΧρον 'Ελληνικά Χρονικά. 'Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομική καί πνευματική έπιθεώ-
ρησις. 'Αθήναι 1952-1953.

ΕΜΑ 'Ακαδημία 'Αθηνών. Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου, εκδιδομένη έπιμελεία

τοΰ Διευθυντού αύτοΰ (Μ. Ί. Μανούσακα). 'Εν 'Αθήναις 3 (1950), 4 (1952).

' ΕπΒυζΣπ Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. 18-23 (1948-1953).

Έπ'ΙστΔικ 'Ακαδημία 'Αθηνών. 'Επετηρίς τοΰ 'Αρχείου τής 'Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού Δι-
καίου. 'Εκδίδεται έπιμελείςι τοΰ Διευθυντού αύτοΰ (Ίακ. Τ. Βισβίζη). 'Εν 'Αθή-
ναις, τεΰχ. 1-4 (1948-1951).

ΈπΦιλΣχΘεοο "Επιστημονική 'Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
[Μνημόσυνον Ν. Γ. Παππαδάκι] Τόμος 6. 'Εν Θεσσαλονίκη 1950.

ΈπΦιλΣχ' Α& 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών. Διευθυντής Γεώργιος Θ. Ζώρα;. Περίοδος δευτέρα, τόμ. Δ'. Έν 'Αθήναις
1953-1954.

ΈπτανΣάλπ Σπύρου Σκηνιωτάτου, 'Επτανησιακόν Σάλπισμα. 'Αθήναι (1950), Ληξούριον Κε-
φαλληνίας (1952).

ΈπτανΦΰλλα Επτανησιακά Φύλλα. Περιοδική Φιλολογική-Λαογραφική καί "Ιστορική έκδοση
γραμμένη άπό τόν Ντίνο Κονόμο. Ζάκυνθος, άρ. φ. 1 (1945), 2 - 3, 4, 5 (1946), 6<
7, 8, 9, 10, 11 (1947), 12, 13 (1948), 14, 15 (1949), 16, 17 (1951), 18 (1952). Περίο-
δος Β", φ. 1 (1952), 'Αθήναι φ. 2 (1953).

Έργ'Εστ 'Εργατική Εστία. Περιοδική έκδοσις τοΰ ομωνύμου οργανισμού. ['Αθήναι] 1948.

ΕΰβΓράμμ Ευβοϊκά Γράμματα, μηνιαίο περιοδικό κριτικής- μελέτης καί τέχνης 'Αθήνα 1948.

Ή Γυναίκα καί τό σπίτι. 'Αθήναι 1950- 1953.

Ήλειακά Τριμηνιαίο Λαογραφικό-γλωσσικό-ιστορικό περιοδικό. Διευθυντής : Ντίνος Δ.
Ψυχογιός. Λεχαινά 'Ηλείας 1951-1953.

"Ηλιος Ό "Ηλιος, έβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις. Διευθυντής I. Δ. Πασσάς-
Περίοδος Β'. 'Αθήναι 1948 -1953. [Ή σελίδωσιςμεταβάλλεται τρις ή δις τοΰ έτους].

Ήπειρ'Εστ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις έν Ίωαννίνοις Έκδόται: Ε. Α. Φακα-
τσέλης, Μιχ. Χαρ. Μάνος. Έτος 1 (1952)-2 (1953).

Ήχώ Ή "Ηχώ τοΰ 'Ιονίου. Μηνιαία έπιθεώρησις. "Όργανον έπικοινωνίας καί αλληλεγ-

γύης τών Επτανησίων. Ίδιοκτήτης-Διευθυντής Φώτιος Κονιδάρης. ['Αθήναι].
Άρ. 22-23, 24-25, 26-27,28-29,30-31 (1948), 32 - 33, 35-36, 37, 38, 39-41
(1949), 42, 43-44, 45, 46-47 (1950), 60-62, 63-65 (1951), 66-68, 69-71,72-74,
75-77 (1952), 78-80, 81-86, 87-89 (1953).

Θεολογία Έπιστημονικόν περιοδικόν έκδιδόμενον κατά τρίμηνον. Έν 'Αθήναις, τόμ. 19-24
(1948-1953).

Καλνμνιακος Παλμός Έτ. Α', τεΰχ. 1. Κάλυμνος 1951.

Κερκ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά. Κέρκυρα Α' (1951) Β' (1952).

ΚήρΑίγ Κήρυξ τής Αίγίνης. Μηνιαΐον όργανον τών απανταχού Αιγινητών. Έν Πειραιεΐ.

Έκδοσις-ιδιοκτησία Γ. Β. Λυκούρη. Επιμέλεια συντάξεως: Ίω. Β. Λυκούρη
Έτος Β' (1948), Γ' (1949).
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Κρητ'Εστ Κρητική 'Εστία. Χανιά. Διευθυντής : Γ. Α. Σήφακας· Χρόνος πρώτος (1949) —
Χρόνος Ε' (1653).

ΚρητΧρον Κρητικά Χρονικά. Τετραμηνιαία επιστημονική εκδοσις. 'Εκδότης: 'Ανδρέας Γ-
Καλοκαιρινός. Ήράκλειον Κρήτης, τ. 1-7 (1947-1953).

Κρίκος Μηνιαία πνευματική έκδοση τοϋ αποδήμου 'Ελληνισμού. Διευθύνεται άπό συντα-
κτική 'Επιτροπή. 'Αθήναι.

ΚννΝέα Κυνηγετικά Νέα. ΜηνιαΤον περιοδικόν. 'Αθήναι 1948 - 1953.

ΚυπρΓράμμ Κυπριακά Γράμματα. Μηνιαίο περιοδικό μελέτης καί τέχνης. Διευθυντής Ν. I.
Κρανιδιώτης. Λευκωσία - Κύπρος. Τόμ. 13 -18 (1948 - 1953).

Κυπριόπονλο Περιοδικό γιά παιδιά καί νέους. Λευκωσία 1948 - 1952.

ΚνπρΣπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 'Εν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. IB' (1948), ετ. δημ. 1949, ΙΓ' (1949), ετ. δημ. 1950, ΙΔ' (1950), ΙΕ'
(1951), ετ.δημ. 1952, ΙΣ'Γ'(1952), ετ. δημ. 1953, ΙΖ' (1953), ετ. δημ. 1954.

ΛΔ 'Ακαδημία 'Αθηνών. Λεξικογραφικών Δελτίον έκδιδόμενον έπιμελεία τού Διευ-

θυντού τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού τής Νέας 'Ελληνικής (Άνθ. Α. Παπαδοπούλου).
Έν 'Αθήναις, 4 (1942/1948), 5 (1950), 6 (1953 -1954).

Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας έκδιδόμενον έπιμε-

λεία Στίλπωνος Π Κυριακίδου. Τόμ. ΙΓ'. Έν Θεσσαλονίκη (1950-1951). Τόμ.
ΙΔ' Έν 'Αθήναις 1952 [Επιτροπή έκδόσεως : Φίλιππος Δραγούμης, Στίλπων Π.
Κυριακίδης, Γεώργιος Α. Μέγας, Μαρία Ίωαννίδου - Μπαρ μπαρ ίγου]. Τόμ. ΙΕ',
τεύχος Α', έν 'Αθήναις 1953.

L'He/ι Cont L'Hellénisme Contemporain. Revue bimestrielle. Directrice: Henriette
Avatanghélos. Athènes 2eme série, 2cme année — 7eme année (1948-1953).

Λουλ Λουλούδια. Μηνιαίο μαθητικό περιοδικό τού Γυμνασίου Φιλιατρών. Διευθυν-

τής : Θ. Γρ. Κανελόπουλος, καθηγητής. 'Εκδίδεται στό τυπογραφείο δωρεάς
Μπάμπη Φουρναράκη. "Ετ. 1-4. Φιλιατρά (1948-1951).

Μα&'Εστ Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ετος
Α'1950-Δ'1953, Λευκωσία - Κύπρου.

Μαχεδ Μακεδόνικα. Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έν

Θεσσαλονίκη, τόμ. 2 (1941 - 1952).

*ΜακεδΉμερ Μακεδονικόν Ήμερολόγιον.'Ιδρυτής - Διευθυντής Νικόλ. Α. Σφενδόνης. Θεσσα-
λονίκη 1950 καί 1951.

Μεσσ'Ημερ Διονυσίου Ί. Βογοπούλου. Μεσσηνιακόν Ήμερολόγιον, έ'τ. Α', 'Αθήναι (1950).
ετ. Β' (1951).

Μετ Μετέωρα. Διμηνιαίο περιοδικό εκδιδόμενο στά Τρίκκαλα - Θεσσαλίας άπό τόν

«Εκδρομικό καί Μορφωτικό Όμιλο Τρικκάλων - Ε.Μ.Ο.Τ.». Διευθυντής: 'Αχιλ.
Γ. Καρανάσιος. Τόμ. Β' (1848) - τόμ. Γ' (1949).

Μητέρα xai Παιδί μηνιαίο περιοδικό γιά τούς γονείς καί τις επιτόκους. 'Αθήναι 1947 -1949.

ΜικρΧρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον υπό τοϋ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής 'Ενώσεως Σμυρναίων. 'Αθήναι, τόμ. 4 (1948),
5 (1952).

Μορφές Μηνιαίο περιοδικό. Λογοτεχνία - Τέχνη - Φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη 1948-1953.
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Ναξ'Αρχ Ν«.ΐ,«ν/Λ\· '. Μν,Ν'νβΛ» «STO^wà ν.«λ (.«.Q-jijcijçLv.à ·κ&ς$ΐΛ&<.γ.ό. 'Ί&γ&&8χα». άπό

τόν «Προοδευτικό "Ομιλο Νάξου». Νάξος 1948-1949.

Ναυτ'Ελλ Ναυτική 'Ελλάς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις τής Ε.Θ.Ε. Διευθυντής
'Επαμεινώνδας Μπαμπούρης. [Αθήναι] 1948- 1953.

Νεοελληνικά Περιοδικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον προνοία καί έπιμελεία Φαίδωνος Κ. Μπου-
μπουλίδου. Τόμος πρώτος. Τεύχος πρώτον. 'Αθήναι 1950.

Νέος Καλλιτέχνης Περιοδικό γραμμάτων καί τέχνης 1950. "Αθήναι, τεύχη 1-3.

ΝΈοτ Νέα Εστία. 'Εκδίδεται τήν 1 ">ΐ'ν καί 151ιν κάθε μηνός. Διευθυντής Πέτρος Χάρης.

'Αθήναι, 1948-1953.

Ό Αιώνας μας Μηνιαίο λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό. 'Αθήνα 1948 -1950.

ΟΝΟΜΑΤΑ Revue d'Onomastique Grecque, No ι. Juillet 1952 (Athènes). Έκδ. John
Α. Thomopoulos.

IJAA 'Ακαδημία 'Αθηνών Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τόμ. 19 (1949) - 27

(1953). 'Εν 'Αθήναις.

Παιδεία Μηνιαίο περιοδικό μελέτης — ερευνάς — διαφωτισμού. Διευθυντής: Ε. II. Παπα-
νούτσος 'Αθήναι 1948-1953.

Πάν,ο, Ό Πάν. Μηνιαίο φυσιολατρικό περιοδικό- "Εκδοση τού Φυσιολατρικού Συνδέ-
σμου «Ό Πάν». 'Αθήναι. ("Ετ. 1948-1953).

Πελοπ'Εοτ Πελοποννησιακή Εστία. Μηνιαία λαογραφική καί λογοτεχνική 'Επιθεώρησις.
'Αθήναι. 'Έτος Α' 1953.

ΠερΣ'Αργ Περιοδικόν τού έν Χίω Συλλόγου Άργέντη έκδιδόμενον καθ' έξαμηνίαν. 'Ιδρυ-
τής Φίλιππος Π. Άργέντης. Διευθυντής : Στέφανος Δ. Καββάδας. Χίος, τόμ. Δ'
(1951), τεύχος 1-2.

Πλάτων Δελτίον τής Εταιρείας 'Ελλήνων φιλολόγων. "Ετος 1 (1949) - 5 (1953) 'Αθήναι.

ΠνενμΖωή Πνευματική Ζωή, μηνιαίο μορφωτικό, λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό.

Διευθυντής Μελής Νικολα'ΐδης. 'Αθήνα. Περίοδος Β', Χρόνος Α', 1952, Β", 1953.

Ποντ'Εστ Ποντιακή 'Εστία. Μηνιαίον Λαογραφικόν περιοδικόν. 'Εκδίδεται ιή συνεργασία
πολλών Ποντίων. Διευθυντής: Φίλων Κτενίδης. Θεσσαλονίκη. ["Έτος 1 -4 (1950-
1953)].

ΠοντΘέατρο Ποντιακό θέατρο, περιοδικό τού θεάτρου καί τής τέχνης. "Εκδοση Ν. Καπνά-
Γ. Λαμψίδη. Καλλιθέα-'Αθήναι. 1950-1951. [Άπό τοΰ τεύχ. 4 κέ. άλλάσσει τί-
τλον: Το Ποντιακο Θέατρο - Τέχνη - Γράμματα - Ζωή].

Πόντος Πόντος. Revue Internationale des études Pontiques, dirigée par J. T. Pam-
boukis. Tome I (1953) Fascicule I. Athènes 1953.

ΙΊρόαπερος "Εκδοση Λόγου καί Τέχνης τοΰ Βρεττανικοΰ Συμβουλίου. Κέρκυρα 1949--1953,
φ. 1 - 8.

ΠροσφΚνριακ Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην έπί τή είκοσιπενταετηρίδι τής
καθηγεσίας αύτοΰ (1926-1951) [Ελληνικά, περιοδικόν σύγγραμμα 'Εταιρείας
Μακεδόνικων Σπουδών. Παράρτημα 4]. Θεσσαλονίκη 1953.

ΣερΧρον Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν. Τόμος πρώτος. Αθήναι 1953.

Σχνρος Τοπική 'Επιθεώρηση 'Εκδίδεται άπό Επιτροπή νέων τής Σκύρου. Αθήναι.
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[Χρόν. Α'. Νοέμβρ.-Δεκέμβρ. 1947, τεΰχ. 5. Αύγουστος 1948].

Studl Bizantini e Neoellenici. Roma. Publicazioni dell' «Institute per l'Europa Orien-
tale» in Roma. Instituto di Studi Bizantini e Neoellenici. Vol. VII - VIII
U953)·

Σννετ Ό Συνεταιριστής, μηνιαίο συνεταιριστικό περιοδικό. "Ιδιοκτήτης - Διευθυντής :

Θ. Τζωρτζάκης. 'Αθήνα 1948 -1953.

Τά Νέα 'Ελληνικά Λογοτεχνικό περιοδικό Ήρ. καί Ρ. 'Αποστολίδη. 'Αθήναι 1952.

Tè Μέλλον της "Υδρας. ΜηνιαΧον δημοσιογραφικόν όργανον τών άπανταχοΰ 'Υδραίων. "Ιδιο-
κτήτης - Διευθυντής Άντ. Α. Μανίκης. [Αθήναι], "Ετ. 9 (1949), 10 (1950), 11
(1951), 12 (1952), 13 (1953).

ΦιλΠρωτ Φιλολογική Πρωτοχρονιά. 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση. Διευ-
θυντής: 'Α. Μαυρίδης. 'Αθήναι 1948-1953.

ΧρονΚυν Χρονικά τών Κυνουριατών. Τόμ. Α' 'Αθήνα (1951), Β (1952).

ΧρονΠαλΚυν Χρονικά Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Κλεάνθους Μ. Οικονόμου-Θάνου Κ. Βα-
γενά. "Εκδοση «Νεο-'Ιστορικού 'Αρχείου» 'Αθήνα, 1949.

ΧρονΜορ Χρονικά τοΰ Μοριά. Περιοδικόν δημοσίευμα ιστορίας - λαογραφίας, τέχνης καί
ζωής. [Επιμελητής εκδόσεως: Θάνος Κ. Βαγενάς], 'Αθήνα. Τόμ. Α' (1952)
Β' (1953).

ΧρονΙΙόντ Χρονικά τοΰ Πόντου. Μηνιαίο λαογραφικό περιοδικό. Όργανο τοΰ Συλλόγου
«Άργοναΰται - Κομνηνοί».'Αθήνα. [Χρόν. Β'(1946) τεύχη 21-24 (τά τεύχη 23-24
έξεδόθησαν τό 1954)].
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I ΓΕΝΙΚΑ

1. Μιχαηλίδον Σόλωνος Τό διεθνές συνέδριο λαϊκής μουσικής. ΚυπρΓράμμ 13

(1948) 378-380.

2. Κούμαρη Ί. Γ- Ή ανυπαρξία εθνολογικού μουσείου καί ή έπιτακτική ανάγκη

αποκτήσεως. "Ηλιος έτ. 9 (1949) 365, 407 - 408.

3. Μανρακάκη Γιάννη Ή έπιστήμη τής Λαογραφίας καί ή Κρητική Λαογραφία.

ΚρητΈστ 1 (1949) τεύχ. 1, 20-22, τεύχ. 2, 19-20, τεύχ. 3, 26, τεύχ. 4, 21 -
22, τεϋχ. 5, 21 - 22, τεϋχ. 6, 21 - 22, τεϋχ. 7, 21 - 22, τεϋχ. 8, 21 - 22.

4. Λαξαρίδη Κώατα Δάσκαλος καί λαογραφία. Παιδεία 4 (1950) 175- 176.

5. Λουκάτου Δημ. Σ. Ή λαογραφική έρευνα τά πρώτα πενήντα χρόνια τοΰ

αιώνα μας. ΝΈστ 48 (1950) τεΰχ. 563, 287- 297.

6. -Σύγχρονα προβλήματα Λαογραφίας. ΝΈστ 48 (1950) 1376-1379.

7. Μιχαηλίδον Σόλωνος Τά φεστιβάλ μουσικής τής (Μαλλίας καί τής Βενετίας.

ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 69-76.

8. Π(απαχριστοδούλου) Π(ολυδ.) Τό διεθνές λαογραφικόν συνέδρων τοΰ Μπλού-

μιγκτον. ΆρχΘρΘησ 16 (1951) 257-258.

9. Pinon Roger Le folklore musical à l'école (ανατ. άπό τό Βελγικό περιο-

δικό La vie Wallonne, τόμ. 24, τεΰχ. 2, σ. 91- 108) Λιέγη 1950.
Κρίσ.: Παδεία 5 (1951) 142-144 (Δ. Λονκάτος).

10. *Τόμηα Άγγ· Λαογραφία καί δίκαιον. Ή θεοκρισία καί ό ελληνικός λαός. Μα-

κεδΉμερολ 20 (1950) 298-303.

11. Ρωμαίου Κ. Α. Λαογραφία καί 'Αρχαιολογία. Λαογρ 13 (1950-1951) 1- 11.

12. Λεκατσά Παναγ. Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμιων καί τών δοξασιών.

Κεφάλαια τής κοινωνικής ιστορίας τών Ελλήνων καί τών άλλων λαών. «Βι-
βλίο Νεοελληνικού Λόγου», 'Αθήνα 1951, 8ον μέγα, σελ. 312.

13. Μέγα Γ. Α. Ή σπουδή τής Λαογραφίας. Σκοπός καί έργον αύτής. Πλάτο>ν 3

(1951) 3-34. Καί άνάτ. σχ. 80ν, σ. 32.

14. Μιχαηλίδον Σόλ· Τό φεστιβάλ μουσικής στήν Ουαλλία καί Γιουγκοσλαβία.

ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 6- 15.

15. Κνριακίδου Στίλπ. Τρεις διαλέξεις: Β'. Ή λαογραφία καί ή σημασία της. Γ .

Ή σημασία τής Λαογραφίας δια τόν έθνικόν άγώνα. (Μακεδονική Λαϊκή Βι-
βλιοθήκη, 13. Δημοσιεύμ. Εταιρείας Μακεδ. Σπουδών). Θεσσαλονίκη 1953
80ν 19-45. 49-53.

16. Λονκάτου Δημ· Σ. Τά 80 χρόνια ενός Γάλλου λαογράφου (Α. ν· Gennep).

ΝΈστ 54 (1953) 1284.
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17. Μιχαηλίδου Σόλ. Καλλιτεχνικό ταξίδι στήν Ισπανία. Τό διεθνές συνέδριο

λαϊκής μουσικής στο Λονδίνο· ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 11-18.

18. Τωμαδάκη Ν. Β. Ή Λαογραφία μόνη καί έναντι τής φιλολογίας. (Νεοελληνικά,

Δοκίμια καί μελέται, 'Αθήναι 1953, 25-28).

II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Α' Βιβλιογραφία.

19. Βαγιακάκου Δικαίου Β. Συμβολή είς τήν γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών έτών

1939-1947. ΛΔ 4 (1942- 1948) 155-176.

Χρήσιμος και άπό λαογραφικής απόψεως.

20. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique 1946: Fascicules I -11

(-1 II) (Collection de l'Institut Français d'Athènes) Athènes 1947, 8ov,
σ. 61 + 112 + 56.

Ίδια fasc. I, σ. 51, fasc. II, σ. 100-101.

-1947: Fascicules I- II, V. Athènes 1948, 8ov σ. 399.

Ιδία σ. 97-98, 281-282.

Κρίσ.: ΚυπρΓράμμ 13 (1948) 343-335, 14 (1949) 322-323 (Κ. Σπυριδάχις).
-------1948, Athènes 1949, 8ον σ. 447.

Ιδία σ· 244-248, Ι-ΧΧΧΙ (μετά τήν σ. 277) καί XXXIII-XIJV.
Κρίσις: ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 155-156 (Κ. Σπνριδάκις).

-1949. Athènes 1950, 8ον σ. 402.

Ιδία σ. 237-240.

-1950, Athènes 1951 (tome XI-année 1950), 8ον, σ. 447.

Σελ. 258-260 λαογραφική βιβλιογραφία-

-1951, Athènes 1952 (tome ΧΙΙ-année 1951), 8ον, σ. 193-435.

Σελ. 243 - 249 λαογραφική βιβλιογραφία.

-1952, Athènes 1953, 80ν σ. 484.

Ίδια σ. 24, 36, 59, 68, 274-277.

-1953, Sciences Humaines.-II, Athènes 1955, 8ον σ. 223-588.

21. Internationale Volkskundliche Bibliographie. International Folklore Bi-

bliography. Bibliographie Internationale des Arts et Traditions Po-
pulaires. Ouvrage publié par la C.I.A.P. sous les auspices du Conseil
Internationale de la Philosophie et des Sciences Humaines et avec le
concours de l'Unesco, rédigé, avec l'assistance des collaborateurs, par
Robert Wildhaber, années 1948 et 1949 avec supplément d'années an-
térieurs, Bâle 1954, 80V σ. XXIV+467.

Βιβλιογραφία της "Ελληνικής Λαογραφίας ύπό Στ. Π. Κνριακίδου
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22. Παηακώατα'Αγγ. Ν. Βιβλιογραφία Γιάννη Βλαχογιάννη. ΝΈστ 44 (1948)

τεϋχ. 515, 171-174: Κοινωνικά, λαογραφικά, δημοτικό τραγούδι.

23. Spyridakis G. Le folklore en Grèce. Chronique bibliographique pour les

années 1940-1947. (Bulletin analytique de Bibliographie Hellénique.
Année bibliographique 1948. Athènes 1949, σ. I-XXXI).

24. Καψαμπέλη I. Συμβολή στην ελλην. σπηλαιογραφία. Ό Πάν 20 (1950) 26-30.

Βιβλιογρ. σπηλαιογραφίας ετών 1925-1949 σχετική μέ τοπωνύμια καί παραδόσεις.

25. Μέγα Γ. Α.- Σπυριδάκη Γ. Κ. Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών

ετών 1939-1947. ΕΛΑ 5 (1945-1949), 159-266 [1571 αριθμοί],

26. Μπουμπουλίδον Φ. Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τών δημωδών ασμάτων.

ΈλλΔημ έτ. Γ'τόμ. 5 (1950) 369-374.

27 .--Αί συλλογαί δημωδών άσμάτων. Συμπληρωματικός βιβλιογραφικός πίναξ.

ΈλλΔημ έτ. Γ τόμ. 6 (1950) 139-143.

28. Πλατάκι Έλενά. Κ. Σπηλαιολογικά. Συμπληρωματική βιβλιογραφία. Ό Πάν

20 (1950) 83-85.

29. Βρανούαη Λ. I. Χρίστος Σούλης. 'Αθηνά 55 (1951) 378-382.

Σελ. 380-2: αναγραφή κα'ι τών λαογραφικών μελετών Χρ Σούλη.

30. "Εργα καί μελέται Αντ. Δ. Κεραμοπούλλου. Γέρας Κεραμ (1953) 684-690.

Περιλαμβάνονται καϊ λαογραφικα'ι μελέται.

31. Λαξαρίδου 'Ελένης Βιβλιογραφία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου (1910- 1953).

Προσφ εις Κυριακ (1953) θ'-ξβ'.

32. Παμπούκη I. Τ. Βιβλιογραφία Φαίδωνος "Ι. Κουκουλέ (1905- 1954). ΈπΒυζ

Σπ 23 (1953) κ'-λγ'.

33. Théodoridès Jean Introduction à l'étude de la Zoologie Byzantine.

Actes du Septième Congrès International d'Histoire des Sciences.
Jérusalem, Août 1953, σ. 601-609. 'Ανάτυπον.
Περιέχει βιβλιογραφίαν δημώδους ζφολογίας.

34. Πολίτη Λίνου Νεοελληνική Βιβλιογραφία 1950- 1951, II 2: Λαογραφία. Ελ-

ληνικά 14 (1955) 246-254.

Β' Γενικά καί σύμμεικτα
α) Γενικά.

3Γ». Άλισανδράτου Γιώργου Γ· Λαογραφικά. ΚήρΑίγ έ'τ. Β' (1948), άρ. φ. 23,
177-179.

36. Βαμβάκου Σ. Ή ΐδρυσις καί ή δράσις τής «Τστορικής καί Λαογραφικής Εται-
ρείας τών Θεσσαλών» και οί επιδιωκόμενοι σκοποί. Μετ Β' (1948) 31 -32.

12
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37. Durrell Laurence Ή λαογραφία τής Ρόδου. ΔωδΈπιθ 2 (1948) 81 82.

Άναδημ. έκ τής έφημερ. «Τά Νέα» τής 22 Όκτωβρ. 1947.

38. Γεωργούλη Κ. Δ. Ό εθνισμός τοϋ Βλαχογιάννη. ΝΈστ 44 (1948) 16-31.

Σελ. 29-30: Ό λογοτέχνης κα'ι λαογράφος.

39. Κονχταόγλου Γιάν. Τό «αφιέρωμα'Αποστολάκη». ΝΈστ 43 (1948) 190-191.

40. Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας έκδιδόμενον έπι-

μελεία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Τόμ. IB' τεύχος ΓΔ ' (τμήμα Β'). Έν Θεσ-
σαλονίκη 1948, 8ον, σ. 465-612.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 134 - 136 (Κ. Π. Χατξηϊωάννου).

41. Μέγα Γ. Α- Τό «αφιέρωμα Αποστολάκη». ΝΈστ 43 (1948) 189- 190.

42. M(erlier) O(ctave) Les archives musicales de Folklore et le centre d'étu-

des Micrasiatiques (1930- 1949). (Bulletin Analytique de Bibliographie
Hellénique 1948, Athènes 1949, σ. XXXIII - XLIV).

43. Μερλιε Μέλπω ς Ίο Αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας. Πώς ιδρύθηκε

— πώς εργάστηκε. (Collection de l'Institut Français d'Athènes 7. Archi-
ves de musique populaire et de folklore d'Asie Mineure dirigées par
Madame Merlier) Athènes 1948, 8ov σ. 56.
Κρίσ.: Ααογρ. 13 (1950-1951) 154-157 (Στ. Π. Κνριαχίδης).

44. Πολίτη Αίνου Ή βυζαντινή κληρονομιά καί ή λαϊκή παράδοση ΝΈστ 44

(1948) 901-906.

45. Σπυρί,δάκι Κωνστ. Λογοδοσία τοΰ Προέδρου τής Εταιρείας Κυπριακών

Σπουδών. Πεπραγμένα 1947. ΚυπρΣπ 12 (1948) ΙΧ-ΧΙΙΙ.-1948ΚυπρΣπ
13 (1949) νίΠ-ΧΠΙ.— 1949. ΚυπρΣπ 14 (1950) IX-XV.-1950. ΚυπρΣπ
15 (1951) IX-XV. — 1951. ΚυπρΣπ 16 (1952) ΙΧ-ΧΙΙΙ.
4C. Πατιαχριστοδούλου Πολ. Θράκες λαογράφοι τοΰ ΙΘ'αιώνα καί τών τελευ-
ταίων χρόνων. ΆρχΘρΘησ 15 (1948-49) 177-200.

47. Άρχεΐον τοΰ Θρακικού Λαογραφικοΰ καί Γλο)σσικοΰ Θησαυρού, τόμος IB'.

Έν Αθήναις 1945-46, 8ον σ. 361-
Κρίσις: ΙΊΑΑ τόμ. 23 (1949) 10-12 (Κ. Αμαντος).

48. Βασιλοπούλου Στεφ. Δ. Νικόλαος Πολίτης, ό μέγας ψυχογράφος τής φυλής

μας. ΊΙλιος έτ. 9 (1949) 68, 108.

49. -Τί είναι καί πώς εργάζεται το «Λαογραφικόν Άρχεΐον». Ήλιος έ'τ. 9

(1949) 472.

50. Καψαμπέλη Γιάννη ΤΙ φυσιολατρία εις τό δημοτικό τραγούδι. ΚρητΈστ 1

(1949) τεύχ 8, 17-19.

51. 'Ερωτηματολόγιο γιά τις Κοινότητες, τήν οργάνωση καί τήν εσωτερική ζωή τους.

Προσωρινή μορφή. (Κέντρο Μικρασ. Σπονδών). Αθήνα 1949, 8ον σ. 15.
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52. Μπίρη Κ. Η. 'Αρβανίτες στο Μενίδι καί στο Μαρούσι. ΝΈστ 45 (1949) 89-90.

53. Μωραΐτη - Βάασου Εν. "Οταν άνθιζε ή ζωή στο Καστελλόριζο. ΝΈστ 45

(1949) 303-305.

54. Παπαχριατοδούλον Πολ. Ό Γ. Βιζυηνός λαογράφος- ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 4

(1949) 611-612.

55. ΙΊροκήρτ'ξη διαγωνισμού. ΚρητΈστ 1 (1949), τεύχ. 5, 6. Ό διαγωνισμός τοϋ

ανέκδοτοι*. Αύτόθι τεϋχ. 9, 10.

56. Γ-ος Χ. 'Αγγελική Χατζημιχάλη. Ή Γυναίκα άρ. 18 (1950) 17.

57. Διομήδη Νίτσας Ή πνευματική κίνησις στην Κύπρο. ΚυπρΓράμμ 15 (1950)

367-368.

Περιέχονται και λαογ. ειδήσεις.

58. Ειδήσεις. ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 63.

Περί λαογραφ. διαγωνισμών τής Έταιρ. Κυπρ. Σπουδών.

59. Ήλιάδου Γεωργίου Σ· Ή σημασία καί ή άξία τής Κυπριακής Λαϊκής Τέχνης.

ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 352-360.
C0. [Ίωαννίδου - Μαιαρμπαρίγου Μαρίας] 'Ανακοινώσεις καί άγγέλματα. Ελλη-
νική Λαογραφική Εταιρεία. Πεπραγμένα τοΰ 1948. Λαογρ 13 (1950- 1951)
144- 149--τοΰ έτους 1949. Λαογρ 13 (1950- 1951) 195- 199·-τοϋ έτους
1950- Λαογρ 13 (1951) 366-370·-τοΰ έτους 1951. Λαογρ 14 (1952) 362-
366· —τοϋ έτους 1952. Λαογρ 15 (1953) 169- 171.

61. Κακούρη Κατερίνας Ή Λαογραφία μας καί ή Αιξωνή. Αιξωνή 1 (1950-

1951) 63-64.

62 .-Προβλήματα τής Νεοελλην. λαογραφίας. Αιξωνή 1 (1950-1951) 119-120

63. Κρανιδιώτη Νικ. Μιά λαϊκή γιορτή. ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 195- 196.

Λαϊκή εορτή διοργανωθεισα τήν 4ην 'Ιουνίου 1950 υπό τής Έταιρ Κυπρ. Σπουδών.

64. Κυριακίδου Στίλπ. 'Ομηρικά καί 'Ησιόδεια. ΕΠΟ 6 (1950) 363-444.

Ιναί άνάτυπον. Θεσσαλονίκη 1948.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 96 - 97 (Κ Σπνρώάχις).

65. Λ. Ποντιακοί λαογραφικοί σύλλογοι. ΠοντΘέατρο 1950, 22.

66. Παράσχου Κλ. Τά γεγονότα καί τά ζητήματα. Ή δράση δυο εκλεκτών ανθρώ-

πων (Oct. καί M. Merlier). ΝΈστ 47 (1950) 196-198.

Έν σ· 197-198 περί τοΰ Μουσικοΰ Λαογρ. 'Αρχείου διευβυν. υπό Μέλπως Merlier.

67. Σαλαμάγκα Δ. Περίπατοι στα Γιάννινα. Σειρά Α'. Ό βράχος. (Τστορικολαο-

γραφικά ραδιοφωνικά δεκάλεπτα). Γιάννινα 1950, 8ον μικρόν σ. 79.

68. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Καταστατικόν τής Έλλ. Λαογρ. Έταιρ.

Λαογρ 13 (1950-1951) 361-365.
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69. Ή τεσσαρακονταετηρίς τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Λαογρ 13

(1950-1951) 169-192. Είσήγησις ύπό Φιλίππου Δραγούμη, προέδρου τής
Έλλην. Λαογρ. 'Εταιρείας, Αυτόθι 170-173. Τό χρονικό τής ιδρύσεως ύπό
Σπ. I. Θεοδωροπούλου, Αυτόθι 174-178. Όμιλία έπί τή τεσσαρακονταε-
τηρίδι ύπό Γ. Α. Μέγα, Αυτόθι 179-192.

70. Τά Σαραντάχρονα τής 'Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Όμιλία τοϋ Φ.

Δραγούμη, προέδρου τής Εταιρείας. Τό Χρονικό τής ιδρύσεως τής Εται-
ρείας ύπό Σπ. Θεοδωροπούλου. Λόγος τοϋ Υπουργού τής Παιδείας Γ.
'Αθανασιάδη - Νόβα. Λόγος τοϋ καθηγητού Γ. Α. Μέγα. ΝΈστ 47 (1950)
666-675.

71. Τά Σαράντα Χρόνια τής «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας». Ή είσήγησις

τοϋ κ. Φιλ. Δραγούμη. Ή όμιλία τοϋ κ. Γεωργίου Μέγα. ΈλλΛημ ε'τ. Γ'
τόμ. 5 (1950) 784-792.

72. Π. Μιλτ. Τά 40 χρόνια τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Ήλιος έτ. 10

(1950) 528.

73. Μέγα Γ. Α. Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας. Κεφάλαιον ενδέκατον : Λαϊκή

Λατρεία. ΕΛΑ Γ καί Λ'έτος 1943-44 σ. 86- 144. τ. Ε': 1945-49 σ.3-100.

74· -Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. Τεύχος τρίτον. 8ον σ. 170 (άνάτυπον).

75. -'Εκθέσεις τών ύπό τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου πεπραγμένων κατά τά έτη

1945-1949. ΕΛΑ 5 (1950) 267-282. Κατά τά έτη 1950 καί 1951. ΕΛΑ 6

(1951) 325-331). Κατά τό έτος 1952. ΕΛΑ 7 (1952, δημοσ. 1953) 161 -163.
70. Μελά Σπ. Στις πηγές τής εθνικής Τέχνης. ΈλλΔημ έ'τ. Γ 'τόμ. 6 (1950)

325 - 328.

77. Παμπούκη I. Τ. Φωνοληψίες ποντιακής μουσικής άπό τό Λαογραφικό 'Αρχείο

τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. ΙΙοντΘέατρο 1950, 39-40.

78. Παπαδοπούλου 'Ανθίμου Α. Λαογραφικά ζητήματα. [Έρωτηματολόγιον],

ΆρχΙΊόντ 15 (1950) 254-259.

79. Πικιώνη Δ. Τό πνεϋμα τής παράδοσης. Αιξωνή 1 (1950-1951) 5-6.

80. Πουλιοπούλου Ν. Δ. Παράδοση καί κοινωνική ζωή. Αιξωνή 1 (1950-51)7-9.

81. Σκαφιδά Βασ. Σαρακατσάνοι ή Σαρακατσαναΐοι. ΈλλΛημ έτ. Γ τόμ. 6 (1950)

361-366.

82. Σοφοκλέους Θ. Α. Ό θησαυρός τής λαϊκής παραδόσεως. ΈλλΚύπρ 2 (1950)

άρ. 15, 190, 194.

83. Σπυριδάκη Γεωργ. Κ. Ό "Αλέξανδρος Μωραϊτίδης καί ή λαογραφία τής

Σκιάθου. ΈλλΔημ έτ. Γ'τόμ. 6 (1950) 531-534.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

181

84. Φραγκάκη Ε. Κ. Ή Λαογραφία καί ή επίδραση τής Κρήτης στα λαογραφικά

τής Δωδεκανήσου. ΚρητΈστ 2 (1950) τεύχ· 13, 17-18.

85. Χρονικά. ΆρχΓίοντ 15 (1950) 268-271.

'Αγγέλματα καί κρίσεις άφορώσαι είς τήν λαογραφ. κίνησιν των Ποντίων.

86. Διαμάντη Κων.'Αΰ. Ή πάλη κατά τής λήθης· Αιξωνή 1 (1950-1951) 203.

87. Γριτσοπούλου Τάσου Α&. Τό πνεύμα τής ελληνικής παραδόσεως. Αιξωνή

1 (1950-1951) 154-158.

88. * 'Ακρίτα Τάκη Ή Θράκη, 'Αθήνα 1951, 8ον, σ. 64.

89. ['Ανωνύμου] Σόλων Μιχαηλίδης. ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 328-329.

Ειδήσεις περί λαϊκής μουσικής τής Κύπρου.

90. ['Ανωνύμου] Τό μουσεϊον λαϊκής τέχνης τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.

ΈλλΚύπρ 3 (1951) άρ. 22, 40-41.

91. Άποκορωνιάτη Ίωάν. Τά Λαογραφικά Κρήτης. ΚρητΈστ 3 (1951) τεύχ.

22, 6.

92. Κυπριακαί Σπουδαί [τόμ. IB', ΙΓ', ΙΔ', ΙΕ', ΙΣΤ' (1948-1952)].

Κρίσ.: ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 271-274, 359-360 (Κ. Χατζηψάλτης), αυτόθι 15 (1950)
156-157 (Ίππ. Μιχαηλίδης), 17 (1952) 302-4 (Θ. Σοφοκλέους).
93· Βαγιακάκου Δ. Β. Ό γέρο - Μανιάτης. Ό ΙΙάν 21 (1951) 58-59.

94. Γ-ος Χ. Νίκη Πέρδικα. Ή Γυναίκα άρ. 46 (1951) 28.

95. Δρουδάκη Αλ. Κρήτη, Χανιά 1951, 80ν, σ. 53.

96. Κακούρη Κατερίνας Ερώτημα λαογραφικό γιά τόν «Κάνναβο». ΆρχΠόντ

16 (1951) 267.

97. Κελαϊδή Σταύρου Τό έργον τοΰ Παύλου Βλαστοΰ. Ή συμβολή του στην Κρη-

τική Λαογραφία. ΚρητΈστ 2 (1951) τεύχ. 20, 7.

98. Loucatos D. S. La tradition populaire et l'unité du caractère Grec.

L'Hell Cont 1951, 51-58.

99. Mer/ier Me/po Présentation du Centre d'Études d'Asie Mineure. Re-

cherches d'ethnographie. Byzantion 21 (1951) 189-200.

100. Μπουμπουλίδου Φ. Κ. Έπισκόπησις τής λαογραφικής κινήσεως. ΈλλΔημ

έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 23-29.

101. Π(απαχριοτοδούλου) Π(ολυδ.) Ή Ελληνική λαογραφία. ΆρχΘρΘησ 16

(1951) 258-259.

102. Παρασκευαΐδη Μιλτ. Ή λαογραφία τής Θράκης. Ήλιος έτ. 11 (1951) 779.

103. Pétropoulos Démétr. La contribution française au développement de

la science du folklore en Grèce (Tirage à part du Bulletin de l'Asso-
ciation Guillaume Budé, Juin 1951, Paris) 1951, 80V σ· 85-98,
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104. Seemann Erich [Σημείωμα περί τού έν Liineburg Μ ου οικολογικού συνε-

δρίου]. Λαογρ 13 (1951) 360.

105. Σούλη Γεωργίου Χρ. Γύρω από τή συλλογή τών δημοτικών τραγουδιών τοϋ

Haxthausen. ΝΈστ 50 (1951) 1218-1220.
10(ΐ. Σπυριδάκη Γεωργίου Ό Καρκαβίτσας ώς λαογράφος. ΈλλΑημ έτ. Δ ' τόμ.
8 (1951) 45-49.

107. Σπνριδάκι Κωνοτ. Λόγος τοΰ προέδρου τής Εταιρείας [Κυπριακών Σπου-

δών] κ. Κ. Σπυριδάκι έπί τοις έγκαινίοις τοΰ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύ-
πρου (28. 12. 1950) ΚυπρΣπ 15 (1951) XVII-XVIII μετά 2 πινάκων.

108. Ψυχογιοΰ Ντίνου Δ. Ή Λαογραφία. Ήλειακά, έ'τ. Α', τεΰχ. 1 (1951) 3-4·
Ή Ήλειακή Λαογραφία. Αύτόθι, έ'τ. Α', τεΰχ. 2 (1951) 19. Ερωτήματα.
Αύτόθι, έ'τ. Α', τεΰχ. 2 (1951) 32-33.

109. -'Ανδρέας Καρκαβίτσας ό λαογράφος. Ήλειακά, έτ. Α', τεΰχ. 3 (1951)

35, έτ. Β', τεΰχ. 4-5 (1952) 56-57.

110. Έκθεσις περί τοΰ κατά τό έτος 1952 τελεσθέντος διαγωνισμού τής έν 'Αθή-

ναις Γλωσσικής Εταιρείας. 'Αθηνά 56 (1952) 361 -374.
Γίνεται λόγος καί περί συλλογής κυθηραϊκοϋ λαογραφικού ύλικοϋ.

111. Θωμοπούλου I. Α. Τό 4° παγκόσμιο ονοματολογικό Συνέδριο στήν Up-
psala ΝΈστ 52 (1952) 1244- 1245.

112. -«Comité International des Sciences Onomastiques». —Τό 4ov Παγ-

κόσμιον Όνοματικόν Συνέδρων. 'Ονόματα 1 (1952) 31.

113. Κληρίδη Ν. Τό ζήν κατά τά πάτρια. ΈλλΚύπρ 4 (1952) αρ. 41, 152.

114. Δουκάτου Δημητρ. Τί είναι τά υπαίθρια μουσεία. Τό Σουηδικό πρότυπο

τοΰ Skansen. Τί μπορεί νά γίνη γιά τό Θρακικό Πολιτισμό. 'ΑρχΘρΘησ 17
(1952) 374-377.

115. -Έλληνικά εθνογραφικά αντικείμενα στό Musée de l'Homme τοΰ ΓΙα-

ρισιοΰ. (Extrait des Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier), 'Αθή-
ναι 1952, 8ov, σ. 16 + 11 είκ.
llfi. Μέγα Γ. A- Ή σημασία τής ιδιαιτέρας πατρίδος. Προμηθεύς- Έπιστημον.
περιοδ. Διευθ. : Γ. Σακελλαρίου, έτ. Α ' τεΰχ. 2 ('Αθήναι) 1952, 87-90.

117. Μελανόφρύδη Η. Π. Πόντος - Μακεδονία - Θράκη. ΠοντΈστ έ'τ. 3 (1952)

τεΰχ. 10-11 (34-35) 1707-1709.

118. Μηλιώτου Σοφ Ό Βαλαωρίτης και ή δημοτική ποίησις. ΈλλΔημ έτ. Ε'

τόμ. 9 (1952) 241 -242.

119. Μπουμπουλίδου Φ. Κ. Ή δημώδης ποίησις καί τό έργον τοΰ Τυπάλδου·

ΈλλΛημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 233-236.
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120. Μυρίδου Χρυσοστόμου Είκοσιπενταετηρίς 'Επιτροπής Ποντιακών μελετών.

'ΑρχΠόντ 17 (1952) 3-14.

121. Ξενίτα Ξ. Λαογραφικά Μουσεία. ΙΙοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 36, 1787-1788.

122. -Πλάνη καί ξενηλασία. Λαογραφικά θέματα. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952)

τεΰχ. 6-7 (30-31) 1520-1523.

123. Ξνδη Θ. Μικρασιατικές καί Θρακικές έκδόσεις. Παιδεία 1 (1952) 431-432.

124. Παπαγεωργίου Γ. I. Ό Α' λαογραφικός διαγωνισμός τής «'Ηπειρωτικής

Εστίας». Λαογραφικά Έρανίσματα. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 699-702.

125. Petropoulos Demetr. The study of Ethnography in Greece (Reprin-

ted from Midwest Folklore, vol. II, N° ι (1952) σ. 15-20).

126. Ρωμαίου Κ. Λαογραφία καί Σικελιανός. [«Ό θάνατος τοΰ Διγενή»]. ΝΈστ

52 (1952) 137-175.

127. Χιονίδη Χάρη Ό καθηγητής R. M. Dawkins. Κρίκος Β'(1952) 19-21.

128. Κοτζιούλα Γ. Δημήτρης Λουκόπουλος. Ό Πάν 23 (1953) 124-126.

129. Ο εορτασμός τής είκοσιπενταετηρίδος τού καθηγητού κ. Στίλπωνος Π. Κυ-
ριακίδου. Προσφ εις Κυριακ (1953) 1-25.

Περιεχόμενα: Ό λόγος τοΰ κοσμήτορος τής Φιλοσοφικής Σχολής [τοΰ ΙΙανεπιστ. Θεσ-
σαλον.] κ. Σ. Γ. Καψωμένον, 1-5. Ό λόγος τοΰ καθηγητού κ. I. Θ. Κακριδή, 5-13.
Ό λόγος τοΰ κ· Α. Γ. Πολνμένη, 13-16. Ό λόγος τής δ°5 'Ελένης Σγουρον, 16-20. Ό
λόγος τοΰ Γεν. Γραμματέως τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών κ. Άλεξ. Αέταα,
20-21. Ό λόγος του καθηγηγοϋ κ. Στίλσιωνος Π. Κνριακίδον, 21-25.

130. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Τό έπιστημονικόν έργον τής Εταιρείας.

Μακεδ 2 (1953) 802-855.

'Ανακοίν. Στ. Π. Κνριακίδον άφορώσα καί είς τήν λαογραφίαν.

131. Ό Α' Λαογραφικός διαγωνισμός τής «'Ηπειρωτικής Εστίας». ΉπειρΈστ

έτ. 2 (1953) 717, 814, 975, 1159.

132. Ααούρδα Βαα. Γιάννης 'Αποστολάκης ό ποιητής καί ό ερμηνευτής. ΈλλΔημ

έτ. ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 457-471.

'Από τής σελ. 467 κέ. έξετάζεται ώς μελετητής τών δημοτικών τραγουδιών.

133. Loucatos Demétrios La formation des éthnologues en Grèce. Bulletin

du «Centre de Formation aux Recherches Ethnologiques». Paris (Mu-
sée de l'Homme) Juin 1953, άρ. 6, σ. 22-25.

134. Λουκάτου Δημ. Σ. Γκρεμισμένες πατρίδες. 'ΑγγΈπ ΣΤ' (1953) 2, 176-178.
'Υποδείξεις διά τήν διάσωσιν λαϊκών κειμηλίων.

135. Μάνου Μ. Οί λαογραφικοί μας θησαυροί. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 878.

136. Μέγα Γ· Α. Ίδρυσις καί όργάνωσις λαογραφικών μουσείων. Ή άνάγκη τής
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ύπάρξεως αύτών εις τάς 'Αθήνας καί τάς έπαρχίας. (Όδηγίαι δια τούς φίλους
τής Λαογραφίας). "Ηλιος έτ. 12 (1953) άρ. φ. 435, σ. 778.
Ιο7. -Adolf Spamer. Λαογρ 15 (1953) 172-174·

138. -Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς λαογράφος. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 99-109.

139. Μελά Σπ. Ό Γιάννης 'Αποστολάκης καί τό κλέφτικο τραγούδι. ΈλλΔημ έτ.

ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 453-456.

140. Μπουμπουλίδου Φ. Κ. Έπισκόπησις πνευματικής κινήσεως κατά τό 1952.

ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 49-55.

Σελ. 53-54: Περί Λαογραφικού 'Αρχείου καί λαογραφικών εκδόσεων.

141. Πετροπούλου Δ. Α. Λαογραφία και λαογραφικές συλλογές. ΠελοπΈστ έτ. 1

(1953) τεΰχ. 2, 4-5.

142. --—Γιάννης 'Αποστολάκης (1886 1947). ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 6,

8-11.

143. -Ό Γιάννης 'Αποστολάκης καί τό δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ ετ. ΣΤ'

τόμ. 12 (1953) 487-492.

144. Πουλιοποΰλου Νίκου Δ. Νά ξαναστήσουμε τά σύμβολα τής επτανησιακής

παραδόσεως. Αΐ,ξα>νή Γ' (1953) 141-143.

145. Σκαρλάτου Γεωργίου Άπό τήν ηπειρωτική λαογραφία. Νικόλαος Νίτσος.

Ό συγγραφεύς καί τό έργον του. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 51-53.

146. -Ή λαογραφία στή Θεσπρωτία. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 389-391.

147. Χρυσάνθη Κ. Ή «Εταιρεία Ελληνικών χορών καί τραγουδιού» καί ή Κύ-

προς. ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 227-229.

β) Σύμμεικτα.

148. Μαρτίνου'Α-θ·. Τά λαογραφικά μας. Προλήψεις — παροιμίες — αινίγματα — νανουρίσματα.
Μητέρα καί Παιδί 1 (1947) 20.

149. Ρήγα Λάμπρου Κ. "Εντομα, ζώα καί πουλιά. "Εμμετροι μύθοι. Παιδική Βι-

βλιοθήκη Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου. Λευκωσία —Κύπρος,
ά. έ. 8ΟΤ, σ. 50.

Διασκευή Κυπριακών μύθων καί παροιμιών.
15(1. Ό Ελληνικός Πόντος. Μορφές καί εικόνες ζωής. Εικόνες: Χρήστου Γ. Δη-
μάρχου. Κείμενο: Νίκου I. Καπνά. (Εκδοτικό τμήμα 'Ινστιτούτου Λαμπά-
δια). Αθήναι 1948, 8ον σ. 64.

Κρίσ : Παιδεία 2 (1948) 431 (Θεόδωρος Ξνδης).
151. Κανδηλάπτη Ρ. Σύμμεικτα λαογραφικά Χαλδίας.ΆρχΠόντ 13(1948) 61-133.
"Ασμ. 39, παροιμ. 196, παραμύίΚ 4, άνέκδ. 5, μαγικ. καί δεισιδ. συνή9·., παραδ. 2, αί-
νίγμ. 73, γλωσσοδ. 7, όρκοι 28, εύχαί 26, κατάραι 80.
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152. Καράμποδος Βασιλείου (Μαυρίδου) Τό Γούρδονος καί τό 'Αραβανί (Κων-

σταντινούπολις) 1948, 8ον σ. 96.

153. Καψάλη Γερασίμου Δ. Ό Ταύγετος πλάστης καί δημιουργός εμπνευστής καί

οδηγός. 'Αθήνα 1948, 8ον σ. 171.

Σελ. 106- 144 : Ό Ταΰγετος καί ή Λακωνική Λαογραφία.

154. Κουκουλε Φαίδωνος Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Έν 'Αθήναις 1948-

1952 (Collection de l'Institut Français d'Athènes 10-13.43. 73-76)·
Τόμ. A' I : Τά τών ιερών γραμμάτων καί τής εγκυκλίου παιδεύσεως σχολεία.
Ή τών άνήβων τροφή καί επιμέλεια. Τά παιδικά παίγνια. Παίγνια άνδρών.
Έν 'Αθήναις 1948, 8ον σ. 231 πίν. 3. —II: Μνημεία τού λόγου. Σχήματα
Προλήψεις. Έν 'Αθήναις 1948 8ον σ. 292 πίν. 2. Τόμ. Β' I: Έορταί καί
πανηγυρισμοί."Εργα ευποιΐ'ας. Επαγγέλματα καί μικροεμπόριον. Έν 'Αθήναις
1948, 8ον σ. 284 πίν. 2.— II: Περί τά βυζαντινά φορέματα. Οικιακά έπιπλα
καί σκεύη. Αί πάνδημοι γυναίκες. Ό βίος μιας βυζαντινής. Έν 'Αθήναις 1948,
8ον σ. 238 πίν. 5. Τόμ. Γ'. Ό ιππόδρομος καί οί ιπποδρομικοί άγώνες. Οί
άγώνες καί τά άγωνίσματα. Οί βυζαντινοί αιχμάλωτοι. Ή διαπόμπευσις. Οι
κλέπται καί αί ψυλακαί. Τά λαϊκά θεάματα καί αί λαϊκαί διασκεδάσεις. Αί
εμπορικοί πανηγύρεις. Αί έριδες καί αί ύβρεις. Αί άραί, αί εύχαί καί οί όρ-
κοι. Έν 'Αθήναις 1949, 8ον σ. 4U4 πίν. 8. Τόμ. Δ'. Ή γέννησις. Ή βάπτι-
σις. Ό γάμος. Ή τελευτή καί ή ταφή. Ή οικία. Αί οδοί καί οί έ'μβολοι. Ή
κόμμωσις. Ή ύπόδεσις. Τά λουτρά. Έν 'Αθήναις 1951, 8ον σ. 499 πίν. 19.
Τόμ. Ε'. Αί τροφαί καί τά ποτά. Τά γεύματα, τά δείπνα καί τά συμπόσια.
Ό χορός. Ό γεωργικός βίος. Ή μελισσοκομία. Ή άμπελουργία. Τά ποιμε-
νικά. Ή αλιεία. Ό ναυτικός βίος. Ή θήρα. Έν 'Αθήναις 1952, 8ον σ. 467
πίν. 18. Παράρτημα: ΤΙ νέα ελληνική γλώσσα καί τά βυζαντινά καί μεταβυ-
ζαντινά έθιμα. Έν 'Αθήναις 1952, 80ν σ. 118.

Κρίσεις: (Α' Τόμου I - II): ΚυπρΓράμμ 13 (1948) 307-309 (Κ. Σπυριδάκις). Ν'Εοτ 43
(1948) 734-736) (Γ. Θ. Ζώρας). IIΑΑ τόμ.23 (1949) 281-283 ('Αν. 'Ορλάνδος). Ό Αιώ-
νας μας 1949, 30 (Ν. Β. Τωμαδάκης). (Β' Τόμου Ι-ΙΙ): ΚυπρΓράμμ 11 (1949) 133-134
(Κ. Σπνριδάχις). ΒΖ 45 (1952) 59-62 (/-. Dôlger). (Τόμου Γ ): ΚυπρΓράμμ 15 (1950*
153-155 (Κ. Σπυριδάκις). ΈλλΔημ ετ. Γ' τόμ. 5 (1950) 548-549 (Σπ. Μελάς). (Όμοΰ
των τριών Τόμων): 'Αθηνά 53 (1949) 334-339 ("Οδ. Λαμψίδης). (Τόμου Ε'): ΈλλΔημ
ετ. Ε' τόμ. 10 (1952) 501 (Φ. Κ. Μπονμπονλίδης)· (Τόμου Ε' καί τοΰ Παραρτήματος)1
ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 182-183 (Κ. Π. Χατξηϊωάννον). ('Ολοκλήρου τοΰ έργου): Λαογρ
14 (1952) 356-361 (Γ. Α. Μέγας). ΒΖ 46 (1953) 162-165 (F. Dolger). I/Hell Cont
1953, 185-187 (G Κ. Spyridakis). ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 57-58 (Φρ. Π. Βραχάς).

155. Λέτσα Άλ. Ή μυθολογία τής γεωργίας (μελέτη). ΈλλΔημ έτ. Α'τόμ. 2 (1948)

543-550.
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156. Μυρίδου Χρυσ· Λαογραφικά Λιβεράς 1. Κτηνοτροφία. 2. Άμφίεσις. 3.

"Ασματα [23, δίστ. 286], ΆρχΙΊόντ 13 (1948) 137-207.

157. Παπαδοπούλου Χ. Ν. — Δεμερτζή Κ. Π. Τραγούδια καί παραμύθια τής

'Ανατολής. ΜικρΧρον 4 (1948) 209-280.

Άσματα 2, νανουρίσμ. 8, δίστιχα 1-18, παραμύθια 16, προσευχαί 2.

158. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. ΙΙρόκλησις μαντικών ονείρων καί λατρεία τοΰ

Αδώνιδος έν Κύπρω· ('Ανατ. εκ τοΰ I' τόμου τών «Κυπριακών Σπουδών»
(Πανηγυρικού τεύχους)). Έν Λευκωσία 1948, 8ον σ. 13.
150. Πατσέλη Νικολάου Β. Τό Δελβινάκιον τής 'Ηπείρου (Συμβολή εΐς τήν ίστο-
ρίαν τής ήρωϊκής κωμοπόλεως) ['Αθήναι 1948] 8ον, σ. 256.
Έθιμα λατρευτικά, γαμήλια, ασματα κτλ. (σ. 130-1, 155-6, 219-238).

160. Πίταιου Κώστα Καρυαί ("Αράχοβα) Λακεδαίμονος: Ιστορική καί Λαογρα-

φική μελέτη. 'Αθήνα 1948, 8ον σ. 383.

Σελ. 333-383 ώς παράρτημα: «ήθη, έθιμα, γιορτές, παραδόσεις, παροιμίες, παραμύθια,
τραγούδια, μοιρολόγια».

Κρίσεις: ΈλλΔημ ετ. Α' τόμ. 2 (1948) 313-314 (Άατέρης Κοββατζης). Ό Αιώνας μας
(1948) 223 (Η Α.)

161. Προυαή Κ. Από τή λαογραφία τών Δαιδεκανήσων. «Ή Ελληνική Δωδε-

κάνησος», Λευκωσία .1948, 85-108.

162. Σπυριδάκη Γεωργ. Κ. Βιβλιογραφική έπισκόπησις. ΔωδΈπιθ 2 (1948)

115-118.

σματα 4, δίστιχα 14, αΐνίγμ. 2.

163. Σταμούλη - Σαραντή 'Ελπινίκης 'Από τή Συλλογή [τής]--ΜικρΧρον 4

(1948) 280-300.

"^σμ. 2, παραδ. 2, παραμύθ. 4, άνέκδ. 1.

164. Ταραούλη Ά&. Δωδεκάνησα. Τόμ. Α' ['Αθήναι] [1947], 4ον σ. 332. Τόμ. Β'

['Αθήναι] [1948], 40ν σ. 356 μετά πολλών εικόνων καί σχεδίων.

165. -Δωδεκάνησα. Τόμ. Γ' ['Αθήναι] [1950] 4ον σ. 427 μετά πολλών ει-

κόνων καί σχεδίων.

Κρίσ.: Ό Αιώνας μας 1949, 158-159 (Μιχ. Δ. Στασινόπουλος). ΝΈστ 43 (1948) 602-
603 (Γιάννης Χατζίνης).

166. Φωτάκη Εύαγγ. Κρητικές κουβέντες τοΰ 'Ανεζηνιοΰ. (Βιβλιοθήκη πνευματι-
κής εστίας 1). Ρέθυμνον 1948, 8ον μικ. σ. 158.

Μικραί διηγήσεις ένδιαφέρουσαι λαογραφικών.

167. Χαβιαρα Ν. Δ. Λαογραφικά έκ Σύμης. ΔωδΈπιθ 2 (1948) 10- 11, 164-165

168. Χριστοπούλου Μηνά Πατριδογραφία. ΜικρΧρον 4 (1948) 126-144.

Κοινων. οργαν., γαμ. έ'θιμα, παράδοσις.
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169. 'Ανδρουτσοπούλου Γ. ΙΙάρος-Σπηλιά 'Αντιπάρου. Ό Πάν 19 (1949) 40-42.

170. [Ανωνύμου] Μνημόσυνο: Βαγγέλης Τζιάτζιος (1905-1948). Μορφές 1949,

259-261.

Δημοσιεύονται καί 2 δημ. </.σμ., παροιμ. 7, αινίγματα 5.

171. Argenti Philip P. and Rose H.J. The Folk-lore of Chios. Vol. I. σ. 594

+ XIV. Vol. II. σ. 595- 1199+X. Cambridge University Press 1949, 8°v.
Κρίσεις: ΈπΒυζΣπ 19 (1919) 344-350 (Αιμιλία Σάρον). Folk · Lore LXI-LXII
(1950-1951)38-40 (R. m. Dawkins). Man 50 (1950) 82 (j. l. Myrcs). Amer. Anthro-
pologist 52 (1950) 404-405 (c. K'uckhohnj. Ν'Εστ 47 (1950) 134- 135 (Κ. Άμαντος).
Λαογρ 13 (1951) 396-405 (Στ. Π. Κνριαχίδης).

172. Δημητράκου - Μεσιακλή Δημητρίου Β. Οι Νυκλιάνοι. Τόμ Α'. 'Αθήναι
(1949) 8°\ σ. 284.

Παρεμβάλλεται καί ποικίλη λαογρ. ΰλη.

173. Καζαβη Γ. Ν. Νισύρου λαογραφνν.ά. Ν. 'Υόρ-Αη, 1940. 8™ σ. 210.

Κρίσεις: ΈπΒυζΣπ 19 (1949) 342-344 (Μιχ Μιχαηλίδης - Νουάρος). Μετ Ι" (1949) 97
(Π. Γρίσπος) Ό Αιώνας μας 1949, 255 ("Αγις Θέρος). ΚρητΈστ 2 (1950) τεΟχ. 19, 29
(Σ. Μοτάχις).

174. Λέτσα Άλεξ. Μυθολογία τής Γεωργίας, τόμ. Α' Θεσσαλονίκη 1949, 4ον, σ.

536. Τόμ. Β Αυτόθι 1952, 4ον, σ. 522.

175. Νυμφοπούλου Μίλτιάδου Κ. Λαογραφικά Σάντας. 'ΑρχΠόντ 14 (1949)

240-247. Γ'„\σμ. 5, άνέκδ. 10].

176. Πομόνη Μίμη Ή Μεγίστη (Καστελλόριζο). ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 1 (1949)

179-182.

177. -Σχεδιάσματα. Λαογραφικά-Γλωσσικά (Δωδεκανήσου). ΈλλΔημ έτ. Β'

τόμ. 3 (1949) 945-948.

178. Τζατζάνη Γεωργ Όμαλός. Ό ΙΊάν 19 (1949) 110-111.

179. Τααμίαη Παντελή Ή Καστοριά καί τά μνημεία της. 'Αθήναι 1949, 8ον

σ. 255.

Έν σ. 179-219 δημοσιεύονται ειδήσεις περί αρχοντικών σπιτιών, ενδυμασιών, βιοτεχνίας
γουναρικών, ώς καί γαμήλια έθιμα.

180. Φραγκάκη Ευαγγελίας Κ. Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης. 'Αθήναι
1949, 8ον σ. 188 +δ.

Κρ.: ΚρητΧρον ό (1951) 433 (Μ. Γ. Π.). ΈλλΔημ ετ. Β' τόμ. 4 (1949) 165 (Β Μου-
στάχης).

181. Χατζηχώστα 'Ισμήνης Κ. Cyprus and its Life. Morals and Customs of Cyprus,
Folksongs, etc. «Ή Κύπρος κι ή ζο)ή της» ήτοι ήθη καί έθιμα τοϋ λαού τής Κύ.
πρου, λαϊκά τραγούδια, δίστιχα, μοιρολόγια, αινίγματα, παροιμίαι, παραμύθια κτλ·
Λονδΐνον 1943 8°ν σ. 48,+πίν. είκόν. ΙΧ+ σ. 93,
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Κρίσ.: ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 324 (Νικ. Κρανιδιώτης).

182. Άγαί^αγγέλου, μητροπολίτου Νευροκοπίου Ποικίλα λαογραφικά τοΰ χω-

ρίου Χ όψα. ΆρχΠόντ 15 (1950) 137-169.

Λαϊκή λατρ., τελευτή, γάμ., δεισ. συν., άστρολ., παραμ. 2, εύχ. 39, κατάρ. 61, παροιμ. 28.

183. 'Αθανασοπούλου Μαγδ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 3 (1950) τεΰχ. 12, 16.

184· "Ακογλου Ξενοφ. Λαογραφικά Κοτυώρων. ΆρχΠόντ 15 (1950) 195-205.

Παραμ. 1, άνέκδ. 6.

185. ['Ανωνύμου] Ή Ελλάδα στο στόμα τοΰ λαοΰ. Ήχο) 44-45 (1950) 14.

186. Βρόντη 'Αν. Ροδιακά λαογραφικά. Τόμος δεύτερος. Ρόδος 1950 8ον, σ. 122.

Παραδόσεις, τραγούδια, παροιμίαι, εύχαί, έπφδαί, παραμύθια, ήθη καί έθιμα.
Κρίσις: ΈτιΒυζΣπ 2Û (1950) 356-358 (Κ. Διαμαντής).

187. Ζαρράφτη Ίακ. Σ. Λαογραφικά εκ Κώ εκδιδόμενα υπό Δημητρ. Β. Οίκο-

νομίδου. Λαογρ 13 (1950-1951) 285-339.

Χαιρετισμοί 18, εύχαί 17, άραί καί βλασφημίαι 61, παροιμ. 148, αίνίγμ. 18, έπφδ. 11,
δίστιχα 412, νανουρ. 11, μοιρολ. 10.

188. Ζευγώλη Τάσου Μ. Λαογραφικά σημειώματα.- 'Εκκλησιαστικοί παροιμίαι

καί παροιμιώδεις φράσεις, εύχαί, όρκοι, άπειλαί, ύβρεις, βλασφημίαι, κατάραι,
παραδόσεις καί θρύλοι. Τόμ. Α'. Αθήναι 1950, 8ον, σ. 96.

189. Ήλιάδου Κωνστ.'Η Χάλκη τής Δωδεκανήσου. (Τοτορία — Λαογραφία — "Ηθη

καί "Εθιμα). Τόμ. Α', Αθήναι 1950. 8ον, σ. 560 μετά χάρτου.
Κρίσ. : Λαογρ 15 (1953) 213-217 (Μ. Μιχαηλίδης - Νονάρος).

190. Κανδηλάπτη Γεωργ· Λαογραφικά Χαλδίας. ΆρχΠόντ 15 (1950) 98-136.
Παροιμ. 145, παραμύθ. 5, ανέκδοτα καί ευθυμογραφήματα 16, αίνίγμ. 23, ρίσματα 5.

191. * Καραχάλιου Χρ.Ό Γουλινάς, τά χωριά του καί τά Καμ.πιά· Αθήναι 1950,

120ν σ. 32.

192. Καψάλη Γερασ, Σύμμεικτα λακωνικά λαογραφικά. Λαογρ. 13 (1950 - 1951 )

115-124, 243-262.

Εύτράπ. διηγήσ. 10, μετεωρολογ. παροιμ. καί παροιμ. φράσεις 18 (μετά παρατηρήσ. 2t.
Π. Κνριαχίδου, έν σ. 262).
193- Κολαξιξέλη Στρατή Π. Θρύλος καί ιστορία τής Αγιάσου τής νήσου Λέσβου.
Τεύχη Α'-Δ'. Μυτιλήνη 1947-1950, 8ον σ. 423.

Σελ. 393-409: ζητήματα άφορώντα είς τήν κοινων. όργάνωσιν, τήν λατρείαν, τόν γάμον,
τήν μαντικήν κτλ.

194. Κουκουλε Φαίδ. Θεσσαλονίκης Εύσταθίου τά Λαογραφικά. Αθήναι 1950.
[Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Έπιστημονικαί πραγματεΐαι. Σειρά φιλο-
λογική καί θεολογική 5 καί 6], Τόμος Α' 8ον σ. 493 πίν. 5. Τόμος Β' 8ον
σ. 437 πίν. 2·
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Κρίσ.: ΈλλΔημ ετ. Γ' τόμ. 6 (1950) 627-630 (Γ. Κ. Σπνριδάκης). ΠΑΑ τόμ. 25 (1952)
499-500 (·Αν. 'Ορλάνδος). Ααογρ 14 (1952) 357-359 (Γ. Α Μέγας).

195. -Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά γραμματικά [Εταιρεία Μακεδόνικων

Σπουδών. 'Επιστημονικοί πραγματεΐαι. Σειρά φιλολογική καί θεολογική 8].
Έν 'Αθήναις 1953. 8ον σ. 166.

196. Λουκοπούλου Δημ. Σύμμικτα. Ααογρ 13 (1950-1951) 141 -144.
"Ασματα 2, έπφδη 1, παραδόσ. 2, εύτρ- διηγ. 2, έθ. γάμ., μαγεία, γεωργ., δεισιδ., συνήθ.

197. Μεϊντάνη Παρασκευά Ι. — Μεϊντάνη 'Ιωάννου Π. Καρυατικά. Δια τήν ίστο-

ρίαν τών Καρυών - Άραχώβης Λακωνίας καί τών εΐς τήν άλλοδαπήν Άρα-,
χωβιτών. [ Έν Νέα Υόρκη] 1950, 4ον , σ. 654.

Σελ. 113-5 παράδοσις, άσμα, σ· 225-228 πεζά καί έμμετρα άνέκδοτα, ονόματα βαπτι-
στικά, έπωνύμια, σελ. 271-310 ποικίλον λαογραφικόν ύλικόν, άναφερόμενον είς τήν γέν-
νησιν, βάπιισιν, γάμον, τελειιτήν, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας, μετεωρολογίαν, λα-
τρείαν. ΙΙλήν τούτων περιλαμβάνει νανουρίσματα, ταχταρίσματα, δίστιχα, εύχάς, κατά-
ρας, παροιμίας, γνωμικά, παιγνίδια, χορούς, οίσματα ποικίλα, περί ένδυμασιών καί λαϊ-
κής χειροτεχνίας, σ. 339-351 τοπωνύμια, σ. 369-378 γεωργ , κτηνοτροφικ, μελισσοκο-
μικ. βίον κτλ.

198. Μουσούρη Σπύρου Ν. (Γιοφύλλη Φώτου) Ή γλώσσα τής 'Ιθάκης, Αθή-

ναι 1950 [Συλλογή δημώδ. γλωσσικ. υλικού έκ τής πόλεως Ιθάκης], 80ν,σ. 119.
Περιέχει καί ειδήσεις άφοριύσας είς τήν δημώδη ίατρικήν, τήν ένδυμασίαν καί ύπόδε-
σιν, τόν οίκον, τά έπιπλα καί σκεύη, τήν άμπελουργίαν, έλαιουργίαν, γεωργ. καί ποιμεν.
βίον, ύφαντικήν, χειροτεχνίαν, ναυτικόν βίον, μετεωρολογίαν, παιδίον, γάμον τελευτήν,
αράς, παιδιάς. παραμύθια 2, χαιρετισμούς 3, μοιρολόγια 61. Τά μοιρολόγια έδημοσιεύίΐ.
τό πρώτον είς τό Ήμερολ. τής Μεγ. 'Ελλάδος τοΰ 1926.

199. Νυμφοπούλου Μίλτ. Λαογραφικά Σάντας. ΆρχΠόντ 15 (1950) 170-194.

Παραδόσ. 11, άνέκδ. 20, εύθυμογραφήματα 20, μοιρολόγι 1.

200. Βογιατζίδου I. Κ. Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου Άνδρου (έπί τή βάσει

έπιτοπίου μελέτης) Τόμ. Α'. Έκδοσις Άνδριακού Όμίλου 1951. (Άνδριακά
Χρονικά 4) [Έν Αθήναις 1949-1951] 8ον σ. 256.
Κρίσ.: ΒΖ 45 (1952) 148 (F. 1. Dolger).

201. Δημητροπούλου Εύ. Κ. "Εθιμα. Λουλ έτ. 4 (1951) τεΰχ. 16, 16.

"Εθιμα σχετ. μέ τό παιδί καί τήν λατρείαν.

202. Ένισλείδου Χρήστου Μ. Ή Πίνδος καί τά χωριά της. Σπήλαιον—Γρεβενά

— Σαμαρίνα. "Εκδοσις α. Αθήναι 1951, 8ον, σ. 164.
Σελ. 97-102: ήθη καί έθιμα, δημ. ασματα- Σελ. 103-144 κλέφτικα τραγούδια.

203. Ίωαννίδου Σάββα Μύθοι δημώδεις καί ασματα Τραπεζοΰντος. ΆρχΠόντ

16 (1951) 69-79.

'Αναδημοσιεύονται ύπό 'Α(νϋ'ίμον) Π(απαδοπονλον) έκ τοΰ έργου τοΰ Σάββα Ίωαννί-
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δου, 'Ιστορία καί στατιστ. τής Τραπεζ. (σελ. 264-7, 275, 284, 286-288, 290-292) 7 δη
μώδεις μϋθοι καί 8 άσματα μέ γλωσσικήν άποκατάστασιν τών κειμένων.

204. Καββάδα Στεφ. Χιακά ανάμεικτα. Χίος 1951, 8ον σ. 28.

205. Κανελοπούλου Γεωργ. Κ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεύχ. 16, 15-16.
"Ασματα 3, παράδ. 1

206. Καργώτου Γ. I. Δύο χειρόγραφα τής έν Κύπρω ιεράς μονής τής Παναγίας

τοΰ Μαχαιρά. ΚυπρΣπ 15 (1951) Λαογραφικόν παράρτημα II, μζ'-οη'.
Ίατροσόφιον καί καλενδάριον.

207. Κουχουλε Φ. Οί "Ελληνες τής Κάτα) 'Ιταλίας καί τά Βυζαντινά έθιμα. Έλλ
Δημ έτ. Δ' τόμ. 8 (1951) 173- 175.

208. Κουρμούλη Γ. - Καλλέρη I. ' Εκθεσις γλωσσικού διαγωνισμού τοΰ έτους

1951. 'Αθηνά 55 (1951) 344-369.

Περιέχονται καί λαογραφικαί τίνες ειδήσεις.

209. Μιχαηλίδου - Νονάρου Μ. Περί τινανν ένδιαφερόντων φαινομένων τοΰ γλωσ-

σικού ιδιώματος τής Καρπάθου. 'Αθηνά 55 (1951) 19-42.

Περιέχονται καί άρχαί παραμυθιών, άραί, ανέκδοτα, τοπωνύμια, ονόματα γεωργ. ερ-
γαλείων κ.τ.λ.

210. Όρφανάκη Ίωάν. Λαογραφικά. Κρητ Εστ 3 (1951), τεύχος 23, 19.
Περιέχει άράν, παράδοσιν, 2 έπωδάς καί ζητήματα σχολικής ζωής έπί τουρκοκρατίας.

211. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. Παραδόσεις καί ανέκδοτα τοΰ χωρίου Σταυ-

ρίν. ΆρχΠόντ 16 (1951) 198-204.

212. Ά(ναοτασιάδου) Γ. I. Τσιφλίκι τοΰ 'Αγίου Γεα>ργίου. ΜικρΧρον 5 (1952)

278-294.

Λατρευτικά καί γαμήλια έθιμα

213. Δεληγιάννη Βασ. Λαογραφικά Κουβουκλίων ΓΙρούσης. ΜικρΧρον 5 (1952)

178-196.

214. Ίωακειμίδου Σάββα Τό Χαπές μέ τά είκοσι χωριά του. ΠοντΈστ. έτ. 3

(1952) τεύχ. 8-9 (32-33) 1582-1583, τεύχ. 10-11 (34-35) 1705-1706, έτ.
4 (1953) τεύχ. 1 (37) 1856-1858, τεύχ. 4 (40) 1996-1998, τεύχ. 6 (42)
2084-2086, τεύχ. 11-12 (47 -48) 2314.

Τοπωνυμία καί είδήσ. άναφ. εις τήν κοιν. όργάνωσιν.

215. Μάκρη 'Ιπποκράτους Κ. Τό γλωσσικόν ίδάυμα τών χωρίων Βάτκα καί Χα-

βουτσί. ΜικρΧρον 5 (1952) 197-215.

Παροιμ, 14, παραμύθ. 2.

216. Μελανοφρύδη Π. Η. Φαγίν, ποτήν, άνάπαυσιν, κ' ευώραν καλωσύναν. ΓΙοντ

Έστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 8-9 (32-33) 1579-1581.

Πλήν τής άνω παροιμίας παρατίθενται δημ. ονόματα φυτών καί γλώσσαι.
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217. Μερκάτη Σιλβίου -Ιωσήφ Δημοτικά κείμενα εκ τών χειρογράφων τού

Άλλατίον. ΈλλΔημ ετ. Ε' τόμ. 9(1952) 711- 714.

218. Πιλαβάκη Κ. Συμβολή στην ερμηνεία Νεοελληνικών κειμένων. ΚυπρΓράμμ

17 (1952) 350-352, 389-390.

Περιέχει στίχ. δημοτ. ασμάτων καί τινας παροιμίας.

219. Σκάλα Πάνου Παροιμίες καί τραγούδια μέ βάση τή δουλειά. 'Αθήναι 1952,

16ον σ. 42. (Βιβλιοθήκη «'Εργατικής Εστίας» 4).

220. Φωστέρη Δημητρ. Π. Τό Άραβάνιον. ΜικρΧρον 5(1952)133- 100.

Τοπωνύμ-, λατρευτ. έθιμα καί εΐδήσ. σχετ. μέ τήν κοιν. όργάν., τό παιδί, τόν γάμον, τήν
τελευτήν καί 1 παιδικ. άσμα.

221. [Ανωνύμου] Λαϊκές παραδόσεις. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 1, 25.

Εΰτρ. διήγ. καί παράδοσίς.

222. Βαφείδου Νικ· Άρχιμανδρίτου Εξορκισμοί, χαϊμαλιά, νουσκάδες, κουρμπά-

νια στή Θράκη. Β' διάλεξη Εταιρείας Θρακικών μελετών (1952- 1953), άρ.
19. Έν 'Αθήναις 1953, 8ον σ. 16.

Κρίσ. : 'ΑρχΘρΘησ 18 (1903)395-396 (Δ. Οίχονομίδον). Αυτόθι (Σημειώματα) 401.

223. Bourboulis Photeine P. Studies in the History of modern Greek story

motives. Thessaloniki 1953 (Ελληνικά - Σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών. Παράρτημα 2)· Part I. The custom of the imperial Bride
show in Byzantion, its origin and its creation into a story motif in
Folk Literature. Part II. The Legend of Lucretia and its survivals in
modern Greek poetry.

Κρίσ.: Λαογρ 15(1953) 199-206 (Μ. "Ιωαννίδον - Μπαρμπαρίγον). ΒΖ 46 (1953) 419-
420 (G. Soyter). Folk— Lore, London, vol. LXV (1954) 118 (R. M. Dawkins).

224. Γιαννακάκη Γεωργ. I. Τστορία τής γενετείρας μου, τοΰ χωρίου Ίντζέκιοϊ.

'ΑρχΘρΘησ 18(1953)221-258.

Ειδήσεις σχετ. μέ τήν κοιν. όργάνωσιν, τό δίκαιον, τήν λατρείαν καί παρωνύμια.

225. 'Ηλιοπούλου Άγ. Μεγαλοπολιτικά. Έπιμελεία —Τεΰχ. Α', Αθήναι 1953, 8ον,

σ. 74.

226. 'Ιωάννου Νικολάου Γ. Ό άγιος Γεώργιος Πέγειας. ΜαίΓΕστ Δ' (1953)

αρ. 10, 39-40.

227. Λουκάτου Δημ. Σ. Ή Πόλη στή γλώσσα καί τά κείμενα τοΰ ελληνικού λαού.

ΝΈστ 53 (1953) 833-840.

228. Μέγα Γ. Α. Ή άλωσις τής Κίονσταντινουπόλεως εις τά τραγούδια καί τάς

παραδόσεις τού λαοΰ. L'Hell Cont 1453-1953. Ή πεντακοσιοστή έπέτειος
άπό τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Αναμνηστικός τόμος. 'Αθήναι
29 Μαΐου 1953,245-255 ( = L' Hell Cont 2ème série-7ème année-Fas-
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cicule hors série. 1453-1953 Le cinqcentieme anniversaire de la prise
de Constantinople. Athènes 29 Mai 1953, 125-133.

229. Μελανοφρύδη Π. H. Τό κύλισμα τών αυγών. Τό πουλίν τό κόκκινον. Δικέ-

φαλος αετός. Χιών τρώει καί κί νεστεύ'. Σ' έσέν π' έκατεθάρρεσεν. Τα φώτα
χωρίς κερίν έπέμνεν. Τρίψον τό δάλ'. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ. 8-9 (44-
45) 2169-2172.

230. -Σιαμάλα. 'Ανάμικτα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ. 7 (43) 2130.

231. Νικήτα Παν. Τό Λεσβιακό Μηνολόγιο. Μυτιλήνη. 1953 (Λεσβιακά. Δελτίον

τής Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών. Τόμος Α', τεύχος Α'), 8°ν σ. 280 -f- 6.
Έν σελ. γ'-στ' : Ή Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών καί οί σκοποί της. Περιέχει καί
άσματα, ιδία λατρευτικά, παροιμίας, δίστιχα, παραδόσεις καί ζητήματα σχετικά μέ το
παιδίον κ.ά.

Κρίσ. Λαογρ. 15 (1953-54) 479-482 (Γ. Α. Μέγας).

232. Νικολάου Χαραλ. Πώς θεραπεύουν τόν πόνον τών ζώων οι χωρικοί. Ή γηθ-

κιά ή τό κουρτζούνιν τών μωρών. Οί θησαυροί τοΰ αγίου Μάμαντος. Μαθ
Έστ Γ' (1953) άρ. 9, 174.

233. Π(αμπούκη) Ι. Τ. Miscellanea 2. Τά κείμενα τών παλαιών Ποντίων λαογρά-

φων 1. 3. «Σαμψούντα, Κερασοΰντα, Τραπεζούντα». Πόντος I (1953) 68-74.

234. Παπα·&ανασίου Ε. Λαογραφικά στοιχεία παρμένα άπό τή ζωή τών κατοίκων

τού χωρίου Χανδρά. ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 259-288.

Έθιμα λατρευτ., έ'θ. σχετ. μέ τό παιδ-, τόν γάμον, άσματα 15.

235. Παπα&ανασίου Θ. Σύμμεικτα λαογραφικά έκ Ρουμλουκίου. Μακεδ 2 (1953)

346-384.

Παραδ. 3, εϋτρ. διηγ. 2, προλήψ. καί δεισιδαιμ., μετεωρολ., λατρευτ. έθιμα, παροιμ. 306.

236. Παπαθεοδώρου Θεοδ. Μ. 'Αξέχαστα άπό τόν ΓΙόντον, Κερασούντος καί

περιφερείας ('Ανατολικής Τζενικιάς). 'Αθήναι 1953, 8ον σ. 104.

237. Παπαατεργίου Εϋαγγ. Λαογραφικά άπό τόν Αυγερινό. Μακεδ 2 (1953)

385-394.

"Έθιμα γάμου (μετά γαμηλ. ασμάτων) τελευτής καί μαγείας.

238. Παπαμιχαήλ Κ. Λαογραφικά Λελόβου. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 45-46.

Δημοσιεύονται γαμήλια καί λατρευτικά έθιμα.

239. Πέτροβιτς Νατάλη Λαογραφικά σύμμεικτα Σερρών. ΣερΧρον Α' (1953)

97-160.

240. Ράμφου 'Ιωάννου Σαι. - Παπαδοπούλου Κ. I. Λαογραφία τής Κιμώλου

"Εκδοσις τοΰ Συνδέσμου τών απανταχού Κιμωλίων «eH Όδηγήτρια». ΓΙει-
ραιεύς 1953, 80ν, σ. 52 + κη'.

Λατρευτικά έ'θιμα, άνέκδοτα, 1 ρίμα, παροιμίαι 48 κ ά.
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241. Ρωμαίου Κ. Ταξείδι στήν Ιθάκη. Ό Πάν 23 (1953) 109-111.

242. Σαλαμάγκα Δημ. Λαογραφικά Σχεδιάσματα. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 167-

170, 599-601, 704-707.

243. -Λαογραφικά σύμμικτα. Τό ζμπουρολίθαρο. Ήπειρ Εστ έτ. 2 (1953)

1055 - 1058, 1163- 1166.

244. Σταυροπούλου Κωνσταντίνου Ό κεκρυμμένος θησαυρός τών λαϊκών παρα-

δόσεων. 'Αθήναι, 1953, 80ν, σ. 128.

245. Τσιάκου Τάκη Πάργα. Ό θρύλος —ή ιστορία —τό δημοτικό τραγούδι της.
ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 54- 59, 175- 178.

Γ' 'Υλικός βίος καί τέχνη τοΰ λαοΰ.
1. Συνοικισμός, οικία καί αυλή. "Επιπλα και σκευή.

246. Βαγιακάκου Δ(ικαίου) Β. Μανιάτικοι πύργοι. Ό Πάν 18(1948)66-68.

247. Lancaster Osbert Ή εντόπια άρχιτεκτονική τεχνοτροπία στό Αιγαίο. Τό

Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 9(1949), άρ. 12,247 -249, έτ. 10(1950) άρ. 1, 8-9
[Μετάφρ. άπό τά Αγγλικά],

248. Μπίρη Κ. Τ'Άναφιώτικα. ΦιλΠρωτ 1948, 100-104.

'Ιστορία καί περιγραφή παλαιάς Κυκλαδικής συνοικίας τών Ά0ηνών.

249. Biris Costas Ε. L' architecture de Γ Athènes modernes. L' Hell Cont

1948, 487-497 (άνάτυπον, 1949, 80v σ. 17).

250. Νικήτα Χρ. Γ· Οί Λαγκαδινοί μαστόροι κατά τήν έπανάσταση τοϋ 1821.

(Άπό δυο άνέκδοτα έγγραφα). Γορτ'Ημερ τεϋχ. 3 (1948) 23-26.

251. Νυμφοπούλου Μιλτ. Σπιτικά, εκκλησιαστικά καί σχολικά έπιπλα τών Σαν-

ταίων. ΧρονΠόντ Χρόν. Β'(ΐ946) 514 - 516.

252. Σωτηριανοϋ - Γέροντα Α. Ηρ. Τά 'Αναφιώτικα καί ή ιστορία των. Ήλιος

έτ. 8 (1948) 312.

253. Καλλιγά Μαρ. Προβλήματα τής Νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Έκλ. Ε' (1949)

685-689.

254. Πινακοθήκη τής τέχνης τοΰ έλληνικοΰ λαού. Α'.'Αρχιτεκτονική τών κοσμικών

μνημείων. Τεύχος 1. 'Αρχοντικά Καστοριάς. Χορηγία Εθνικού 'Ιδρύματος.
'Αθήναι 1948. (Εκδόσεις Συλλόγου Ελληνική Λαϊκή Τέχνη), 40 πίν. μεθ'
ενός προλόγου, εις φύλλον 4ον.
Κρίσ.: Λαογρ 13 (1951) 372 - 3 (Σ Π. Κυριακίδης).
254α. -Τεύχος 2. Σπίτια Ζαγοράς Πηλίου. 'Αθήναι 1949, 85 πίν. μετά προ-
λόγου ύπό Γ. Α. Μέγα, εΐς φύλλον 4ον.
255 Λυγίζου I. Ελληνική νησιιοτική άρχιτεκτονική. 'Αθήναι 1943, 8ον μέγ., σ. 141.
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Κρίσις : ΠΑΑ τόμ. 20(1949) 172-174 (Δ. Λαμπαδάριος).

256. Μιχελή Π· Ό χωροχρόνος καί ή σύγχρονη αρχιτεκτονική. ['Αθήναι] 1950,

80ν σ. 16. ('Ανατ. έκ τής ΝΈστ 47 (1950) 801 -812).

257. Παπαδάκη Ειρήνης Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι. Ή Γυναίκα αρ. 3(1950)23.

258. Μέγα Γ. Α. Ή ελληνική οικία. Τστορική aUniç εξέλιξις καί σχέσις πρός τήν

οίκοδομίαν τών λαών τής Βαλκανικής. 'Αθήναι 1949. (Σειρά εκδόσεων τοΰ
Υπουργείου Άνοικοδομήσεως αρ. 37), 80ν σ. ι +133, πίν. ΙΗ'.
Κρίσ. : ΈπΒυζΣπ 19 (1949) 353 - 360 (Ση. Μαρινάτος). 'Αθηναϊκά Τετράδια. Επιθεώ-
ρηση Λόγου καί Τέχνης 1950 α. 54-58 (Δ. Ε. Εναγγελίδης). ΝΈστ 47 (1950) 413-419
(Άγγ. Χατζημιχάλη). Λαογρ 13 (1950-1951) 373-380 (Σ. Π. Κνριακίδης). ΒΖ 43
(1950), 397 (F. D)o!ger). I/Hell Cont 1949, 589 - 590. ΚυπρΓράμμ 15(1950) 297- 298
(Κ. Σπυριδάχις).

259. Megas G. Α. The Greek house. Its evolution and its relation to the

houses of the other Balkan peoples. Athens 1951. (Series of Publicati-
ons of the Ministry of reconstruction. N°. 37). 8ov σ. 134, π. 18.
Κρίσ.: Folk-Lore 64 (1953) 373 - 374 (R. M. Dawkins). Lares 19 (1953) 116-117
(Fr. Bonasera). Rivista di Iitnografia τ. VIII-IX (1954-55) (Giovanni Tucci).
Mitteilungen der Anthropol. Gesellschaft in Wien τ· 83, 1954 σ. 241 κέ. (Arthur
Haberland). Antiquity τ 29, 1955, No 116 σ. 240. (lan R. Whitaker). Schweiz. Ar-
chiv f. Volkskunde τ. 52 (1956) 187 κέ. (R Wildhaber).

260. Μέγα Γ. Α. Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου. Αθήναι 1949, 8ον σ. 60

+ πίν. ις'. (Άνάτυπ. έκ τοΰ Β' τόμου τής μελέτης «Ή Δωδεκάνησος». Τό
οικιστικό καί πλαστικό πρόβλημα. Σειρά εκδόσεων Ύποχιργείου Άνοικοδο-
μήσεως, άρ. 22).

Κρίσις: ΝΈστ 47 (1950)413-419 (Άγγ. Χατζημιχάλη).

261. -Ζητήματα λαϊκής άρχιτεκτονικής. ΝΈστ 47 (1950), 677 - 681.

262. Hatjimichali Anghéliki La maison grecque. L'Hell Cont 1949, 169-

190, 250, 265. (Καί άνάτ.) Collection de l'Hell. Contemp. 1, 8ov σ. 44.

263. Βρόντη 'Av. Παλιά σπίτια τής Ρόδου. Λαογρ. μελέιη. Ρόδος 1950, 80νσ. 48.

Κρίσις: ΈπΒυζΣπ 20 (1950) 356-358 (Κ. Διαμάντης).

264. Κωνσταντινίδη Άρη Δυο «χωριά» άπ' τή Μύκονο καί μερικές πιό γενικές

σκέψεις μαζί τους. 'Αθήνα, 1947 σελ. 37 -(-VIII φύλ.
Κρίσις: ΝΈστ 43 (1948) 800-801 (Κ. Λαση&ιωτάκης).

205. -Τά παλιά άθηναϊκά σπίτια. 'Αθήνα, 1950. 16ον σ. 62, πίν. 100.

Κρίσεις: Έλλ. Δημ. 5 (1950), 948- 949 (Μίνως 'Αργυράκης). Έφημ. "Ελευθερία 13
Ίουν- 1950 (Μαν. Χατζηδάκης). Λαογρ 14 (1952) 318-320 (Γ. Α. Μέγας). ΚυπρΓράμμ
17 (1952) 224-225 (Α. Διαμαντής). Μορφές 1951, 102 (Π. Α. Κομνηνός).
266. Νυμφοπούλου Μ. Κ. Σπιτικά σχολικά καί εκκλησιαστικά έπιπλα τών Σαν-



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

195

ταίων. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 4, 224-225, τεύχ. 5, 283-284, τεύχ. 6,
350-351.

266α. Πικιώνη Δ. Ή ελληνική αρχιτεκτονική. Αιξωνή 1 (1950-1951) 71-72.

267. Πομόνη Μίμη Φρύγανα - Παναγίες Άθηνιώτικες. ΝΈστ 48 (1950) 1055-1056.

268. Σεφεριάδη Περικλ, Τά μαγκαλοτράπεζα τής Ύδρας. Τό Μέλλον τής "Υδρας,

έτ. 10 (1950) αριθ. 9, 194.

269. ".Αμποτ Γ. Ν. Σπίτια [παλιά καί νέα]. ΝΈστ 49 (1951) 220-222.

270. Δάφνη Κ. Τα κάστρα τής Κερκύρας. ΚερκΧρον Α' (1951) 17-24.

271. Djélépy Panos Ν. L' architecture populaire en Grèce. Paris 1951 (Edi-

tions Albert Morancé) 4ov, άναρ. σ. 66.

Περιλαμβάνονται α) Πρόλογος τοΰ Christian Zervos, β) χάρτης τής 'Ελλάδος, γ) κεί-
μενον καί 50 πίνακες μέ σχέδια οικιών άπό τάς διαφόρους ελληνικός επαρχίας.

272. Ίωαννίδον - Μπαρμπαρίγου Μαρ. Καλύβαι Σαρακατσαναίων. ΕΛΑ 6(1951)

231-244.

273. Καραντινοϋ Σ.Ό γιούκος (παλιά λαογραφ. εντύπωση). ΧρονΚυν Α' (1951) 49.

274. Κασσάνδρα Βαα. Ή αρχιτεκτονική στη Ρόδο. ΝΈστ 49 (1951) 682-685.

275. Κόλλα Ιω. Δ. Ή άρχιτεκτονική σφραγίδα τής προστασίας. ΚερκΧρον Α'

(1951) 30-34.

276. Μάργαρη Δ. Ζακυθινά καμπαναριά. Ιστορία και λαογραφία. ΝΈστ 49

(1951) 383-386.

277. Μαρίνου Π. I. Ή εκκλησία τής Φανερωμένης στη Ζάκυνθο. ΈπτανΦύλλα

φ. 2-3 (1946) 23-26, φ. 4 (1946) 50-51, φ. 5 (1946) 65-68, φ. 16 (1951)
255- 259.

278. Σακελλαρίου I. 'Αρχιτεκτονικές μορφές τής Κερκύρας. ΚερκΧρον Α' (1951)

25 - 29.

279. Ταραούλη Αϋ·. Παναγία ή Κυρά ψηλή στήν Κάλυμνο. ΦιλΠρωτ 1951,

147- 149.

280. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μαρ. Οΐκίαι'Αγίας "Αννης Εύβοιας. Λαογ 14

(1952) 133- 168.

281. Κολλά I. Δ- Κερκυραϊκή κληρονομιά. ΚερκΧρον Β' (1952) 11 -20.

282. Μέγα Γ. Α. Ζητήματα Ελληνικής λαϊκής 'Αρχιτεκτονικής. Ααογρ 14 (1952)

304-317.

283. Svoronos-Hadjimichalis Jeanne. Notes sur la maison rurale grecque

dans 1' antiquité et aujourd hui. L' Hell Cont 1952, 53- 56.

284. Σταμούλη-Σαραντη Έλπιν. Οί Λουτροί τής Σηλυβρίας. ΈλλΔημ έτ. Ε',

τόμ. 10 (1952) 113-114.
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285. Χαλιορή Νικολάου Γ· Τό Ύδρέϊκο σπίτι. Τό Μέλλον τής Ύδρας έτ. 12

(1952) αριθ. 1, 5-7, άρ^. 2, 31-34, αριθ. 3, 49-51, αριθ. 4, 72-75, αριθ.
5, 93-95, αριθ. 6, 113-116, αριθ. 7, 138-140.

286. Djélépy Panos L'architecture populaire grecque. L'Hell Cont 1953,

376-382.

287. Γεωργιάδου Κωνσταντίνου Α. Τό αγροτικό σπίτι τής περιοχής Κυρήνειας

Κύπρου. Λαογρ 15 (1953) 111-146.

288. Ζήβα Διονυσίου Α. Τά Ζακυνθινά κωδωνοστάσια. Συμβολή εΐς τήν μελέτην

τών μνημείων τής Επτανήσου. Αιξωνή. Γ'(1953) 77-86.

289. Κανδηλάπτη Γ. Θ. Κάστρα καί καστέλλια Χαλδίας. ΙΙοντΈστ έτ. 4 (1953)

τεύχ. 1 (37) 1848, τεϋχ. 2-3 (38-39) 1907- 1908.

290. Κωνσταντινίδη "Αρη Ξωκλήσια τής Μυκόνου. Φωτογραφίες, σχέδια. 'Αθήνα

1953, 16ον 46 πίνακες.

291. Μέγα Γ. Α. Τό άρχοντικόν Σκούταρη τής Καστορίας. Γέρας Κεραμ (1953)

503-509.

292. Μελανοφρύδη Π. Η Οί ναοί τοϋ Πόντου. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεϋχ. 2-3

(38-39) 1891-1895.

Ειδήσεις σχετικά! μέ τήν κατασκευήν τών ναών, τά νεκροταφεία καί τήν λαϊ.κήν λατρείαν.

293. Ταρσούλη 'Αθηνάς Τό Καρπάθικο σπίτι. Ή Γυναίκα, αρ. 94 (1953) 25, 58.
294· -Παλιά σπίτια τής Λευκωσίας. ΈλλΚύπρ 5 (1953) άρ. 51, 150-151, 158.

295. Χρηστομάνου Α.-Καλίνσκη Τό αρχοντικό τών Μπάμπουρα εΐς τό Μελένι-

κον. ΣερΧρον Α' (1953) 181-185.

2. Ενδύματα.

296. Δ(εληγιάννη) Β(ασιλείου) Ή ντυμασιά τής γυναίκας στή Θράκη. ΆρχΘρ,

Θησ 14 (1947-48) 358-359.

297. Έλληνικαί έθνικαί ενδυμασίαι έκδιδόμεναι έπιμελεία 'Αντωνίου Ε. Μπε-

νάκη. Κείμενον 'Αγγελικής Χατζημιχάλη. Πίνακες Νικολάου Σοτέρλιγκ,

τόμ. Α', 'Αθήναι 1948 (Μουσεΐον Μπενάκη, αριθ. άντιτύπου 47). Σχ. 4ον
σελ. 24 + πίν. 55.

298. Gulland R. Les chapitres relatifs au costume et à la coiffure du traité

«Sur les dignitaires du palais de Constantinople» du Pseudo- Codinos.
Byzantion 18 (1946- 1948) 127- 138.

299. Μακρή Κίτσου Π· Ή γιορτινή Σκοπελίτικη φορεσιά. Ό Αιώνας μας 1948

114-117.

300- Μάργαρη Δ. Ό θάνατος τής φουστανέλλας. ΈλλΔημ έτ· Α' τόμ. 1 (1948)
608-610.
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301. Παπαχριστοδούλου Πολ. Ή ντυμασιά τής γυναίκας στή Θράκη. ΆρχΘρΘησ

14 (1947-48), 358-359.

302. Στεφάνου Νικ. Μ. Ή νυμφική ενδυμασία τής Μεγίστης. ΔωδΈπιθ 2 (1948)

112-113.

303. Χατζημιχάλη 'Αγγελικής Ή φορεσιά τής Σο\>φλια)τισσας. ΆρχΘρΘησ 15

(1948-49) 209-224.

304. Μάκρη Κίτοου Α. Πηλιορείτικες φορεσιές. Βόλος 1949, 4ον ο. 32 + 9 σχέδ.

305. 'Αποστολάκη ' Αννης Λάσια καί τά έχοντα σχετικόν σχηματισμόν έν τοις

μνημείοις πτυχωτά. ΕΠΘ 1950, 283-289.

306. Αύίίεντικαί ποντιακαί άμφιέσεις. ΙΙοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 4, 221 [μετά

εικόνος Τραπεζούντίας οικοκυράς].
307· Bellinger Louisa Κρητικά κεντήματα τού «Μουσείου Υφαντών» τής Was-
hing-ton. ΚρητΧρον 4 (1950) 264-267 (μετά 4 εικόνων).

308. Στεφανίδου Βασ. Ή τών αύτοκρατορικών ένδυμάτων τού Βυζαντίου έπίδρα-

σις έπί τών άρχιερατικών άμφίων. Θεολογία 21 (1950) 19-25.

309. Γρηγόρη Γερ. Λευκαδίτικη άμφίεοη. Αιξωνή 1 (1950-1951) 91-92).

310. Αάηπα Τάκη Τά υφαντά τής Άράχωβας. ΦιλΙΊρωτ 1951, 204-207.

311. Montessanto-Jacopi M. Art et tradition dans la forematique Neo-

hellénique. L' Hell Cont 1951, 414-421.

312. Παπαβααιλείου Ελένης 'Αναμνήσεις Κρωμναίας. ΙΙοντΈστ έτ. 2 (1951)

τεΰχ. 14, 803-4.

Ειδήσεις περί ένδυμάτων.

313. Ταραούλη 'Αθηνάς (Tarsouli Athena) Κεντήματα καί φορεσιές τής Δωδε-

κανήσου, Embroideries and costumes of Dodecanese. 'Αθήναι 1951,
Athens 1951, 4ov σ. 14 + 68 πίν., σ. 14+68 pl.

314. -Ή Νεοελληνική φορεσιά. Κρίκος Β' (1951- 1952) άρ. 14 9- 13.

315. Αουκάτου Δημ. Σ. Μιά ένδιαφέρουσα διάλεξη γιά τήν Κεφαλονίτικη λαϊκή

φορεσιά. Ήχώ 75-77 (1952) 15- 16.

316. Νησιώτικες ένδυμασίες. ΝαυτΈλλ (1952) τεΰχ. 228, 29.

317. Παλαιού Ή βράκα. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 30, 22.

318. Άπό τάς Ιΐοντιακάς άμφιέσεις. Αρχόντισσα οικοκυρά (1880-1920). ΙΙοντΈστ

έτ. 4 (1953) τεΰχ. 11-12, 2341. (Μετά εικόνος ένδυμασίας άρχοντικής).

319. Argenti Philip The costumes of Chios their Development from the

XV th to the XX th Century. London [1953], 80v, σ. XII + άναρ. 5 +
338 + Plate CXI.

Κρίσις : ΝΈστ 54 (1953) 1287 - 1288 (Κ. "Αμαντος).
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320. Jacopi Μ. Monte Santo Arte e tradizione nella forematica neoellenica.

Studi bizantini e Neoellenici VIII (1953) 218-219.

321. Κοσμετάτου - Φωκά Κ. Π Κεφαλληνιακά. Α φορεσιές ['Αθήναι] 1953, 4ον

σ. 50 4- 1 εκτός κειμένου + πίν. 8.

Κρίσις: Έθν. Κήρυξ 13-12-1953 (Γ. Άννινος). ΈπτανΦύλλα φ. 2 (1953) 51-52.

322. Kukules Ph. I. Greci dell' Italia Méridionale ed i costumi bizantini

Atti VIII Congr. Int. di Studi Biz. (1951) I ( = Studi Biz. e Neoell. 7)
(1953) 394.

3. Τροφαί και ποτά.

323. Δαγκλά Σπ. Τό λεξιλόγιο τού μάγειρα. ΝαυτΈλλ 1952, τεύχ. 227, 20.

Τροφαί συνήθεις τών ναυτικών.

324. Λουκάτου Δημ. Σ. Μια έκθεση τροφίμων (λαογραφικό καί γλωσσολογικό

κάταγμα). ΝΈστ 52 (1952) 956-959.

325. Μαριαν&οπούλου Κ. Ξενικαί λέξεις έν Κύπρο,). ΚυπρΣπ 12 (1948) 111 -121.

Πλήν τών άλλων καί ονόματα φαγητών.

326. Χαλιορη Νικολ. Γ. Ύδρέϊκα λαογραφικά. «'Απ'τό καράβι στό κασόνι καί

στό φούρνο». Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 11 (1951) άριθ. 11, 217-219.

Πώς παρασκευάζεται καί ψήνεται τό ψωμί είς τήν "Υδραν.

327. Καλλέρη 'ίω. «Τροφαι καί ποτά» είς πρωτοβυζαντινούς παπύρους. ΈπΒΐ'ζ

Σπ 23 (1953) 689-715.

328. Παπαγρηγοράκη Ιδομ. Ή Παχούντα. ΚρητΈστ έτ. 5 (1953) τεΰχ. 38, 21.

Είδος φαγητού.

4. Βίοι

(γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, άλιευτικός κλπ.)·

329. Μελέντη Γιάννη Κ. Βαφή καί συντήρηση διχτύων. Σκύρος 1947, τεύχ. 5, 121.

330. Διαλυνά Εναγγ. 'Απ' τό Κρητικό άλώνισμα. ΈλλΔημ έτ. Α ' τόμ. 2 (1948) 430.
3.31. Κουκουλε Φαίδωνος I. Έ κ τοΰ αλιευτικού βίου τών Βυζαντινών. ΈπΒυζ

Σπ. 18 (1948) 28-41.

332. Μάνεση Στ. Ψάρεμα μέ καλαμίδι. Ό ΙΙάν 18 (1948) 73-74, 80.

333. Μαραέλλου Θ. Ν. Τό ψάρεμα καί τά ψάρια. Τέχνη - Θεωρία - Πρακτική

Εφαρμογή μέ λεπτομερή μελέτη περί τού καιρού. Πρακτική πρόγνωσις και
σημερινή έξέλιξις τής μετεωρολογικής επιστήμης. 'Αθήναι 1948, 8ον σ. 285
μετά σχεδίων Κλειως καί Ν. Θ. Μαραέλλου.
Κρίσ.: ΠΑ Α τόμ. 25 (1952) 249-251 (Ση. Δοντάς).

334. -Τά πρώτα ψαρέματα. ΚυνΝέα 1948 άρ. 201 (il) 342-3.
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335 -Τό ψάρεμα μέ παραγάδια. ΚυνΝέα 1948, άρ. 202 (12) 373-375.

336. -'Ακόμα λίγα γιά τά παραγάδια. ΚυνΝέα 1948, άρ. 203 (1) 23- 24..

337. -Πως πιάνωμε τά ζωντανά δολώματα. ΚυνΝέα 1948, άρ. 204 (2) 55-56.

338. -Τά ψιλοπαράγαδα. ΚυνΝέα 1948, άρ. 206 (4) 119, άρ. 207 (5) 151.

339. -Πότε καί πώς δολώνονται τά ψιλοπαράγαδα. ΚυνΝέα 1948, άρ. 209

(7) 217.

340. Μαυρακάκη Γιάννη Ποιμενικά Δυτικής Κρήτης. Χανιά 1948, σχ. 8ον σ. 112.

341. Μπαμπούρη 'Enαμ. Τό σκάρωμα καί ρίξιμο τών καραβιών στή θάλασσα.

Ώραΐα ήίΐη καί έθιμα. ΝαυτΈλλ 1948, τεύχ. 194, 7.

342. Μηάου Νικ. Κυνηγετική λαογραφία. Ό σκύλος. ΚυνΝέα 1948, άρ. 205 (3)

80, άρ. 207 (5) 147-148.

343. -Τό μπαρμπούνι. [Πώς γίνεται τό ι^άρεμα τοΰ μπαρμπουνιοΰ. Καί λίγη

λαογραφία], Κυν Νέα 1948, άρ. 206 (4) 120.

344. -Ό σκάρος (ή μπεκάτσα τής θάλασσας). Κυν Νέα 1948, άρ. 207 (5) 150.

345. Παναρέτου Π· Κυπριακές γεωργικές λέξεις. ΚυπρΣπ 12 (1948) 57-100.

346. Παπαλέκα Ήρ· Ή πέρδικα καί τό κυνήγι της. Ήλιος έτ. 8 (1948) 76.

347. Ποιμενίδη 'Αγγέλου Σ. Οί παγάνες Κυν Νέα 1948, άρ. 199 (9) 265-267,

άρ. 200 (10) 301-303, άρ. 201 (11) 333-335, άρ. 202 (12) 365-368, άρ. 203
(1) 13-15, άρ. 204 (2) 44-46, άρ. 205 (3) 74-76, άρ. 206 (4) 105-107, άρ.
207 (5) 137-139.

348. Ποταμιάνου Θεμ. Ή τράτα καί οί τρατάρηδες. Ήλιος έτ. 8 (1948) 656.

349. Σπάλα Πάνου Τράτες στό Σαρωνικό. ΈργΈστ 1948, άρ. 3 (15) 58.

350. Σπυριδάκη Γ. 'Από τά έθιμα τοΰ θερισμοΰ. ΈργΈστ 1948 άρ. 12, 283-284.

351. [ Ανωνύμου] Ό θερισμός στά νησιά μας. ΝαυτΈλλ 1949 τεΰχ. 200, 7.

352. Γεροντοπούλου I. Σφουγγαράδικα έθιμα καί γράμματα. ΝαυτΈλλ (1949)

τεΰχος 202, 6.

353. Δημητριάδη I. Ρωμαϊκός νόμος καί σύγχρονα έθιμα. Κυν Νέα 1949, άρ.

217 (3) 103.

Κυνηγετικός βίος.

354. Κουκουλε Φαίδωνος. Έκ τοΰ ποιμενικοΰ βίου τών Βυζαντινών. ΈπΒυζΣπ

19 (1949) 272-291.

355. Κουλούρα Γκίκα Ν. Συνίΐήκαι καί όροι τής ζωής τών ιστιοφόρων. Τό Μέλ-

λον τής "Υδρας, έτ. 9 (1949), άριθ. 4, 71-72.

Ναυτικός βίος.

356. Μπάου Νικ. Κυνηγετική λαογραφία. Ή άλεποΰ. Κυν Νέα 1949, άρ. 216 (2)
65-66, άρ. 218 (4) 142-145.
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357. Πετρή Π. Π. Σε μια στάνη κοντά στά Γιάννενα. Ό Πάν 19 (1949) 45-47.

358. Ρ. Γ. Ό τρύγος τής σταφίδας. Ήχώ 35-36 (1949) 15.

359. Ράλλη - Τζελέπη Ζωής. Πώς «ψαρεύεται» καί πώς καλλιεργείται ό αστακός.

Ήλιος έτ. 9 (1949) 552.

360. Συρίου Άγγ. Τά θαλασσινά. Ναυτική νησιώτικη λαογραφία. Σύρα 1949,

8ον, σ. 40.

361. Φωοτηροπούλου ' Αγα&αγγέλου Γεωργία καί κτηνοτροφία Ιμέρας. Άρχ

Πόντ 14 (1949) 161-167.

362. ['Ανωνύμου] Ή ζωή στά παληά καράβια. ΝαυτΈλλ 1950, τεΰχ. 215,7.

363. Βουτυρά Μιχ. Γαλακτοκομικά Κρώμνης. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) 278-280.

364. Διαμαντοπούλου Κωνστ. Γ. Λαογραφική οικονομική. Α'. Λαογραφική κοι-
νωνική οικονομική. Εισαγωγή. Α'ίτια τής γενέσεως τών αναγκών. Παραγωγή.
Τιμαί. [Αθήναι] 1945, 8ον σ. 45.

Κρίσ·: Λαογρ 13 (1950-1951) 162- 165 (Στ. Π. Κυριακίδης).

365. -Λαογραφική Οικονομική. Β'. Λαογραφική οικονομική τής έπιχειρήσεαις.

Τί είναι έπιχείρησις καί πώς λειτουργεί 'ισολογισμός. Τελικός λογαριασμός.
Θεωρία έξόδων καί κοστολόγησις. [Αθήναι] 1950] 1950, 8ον σ. 60.

366. -Λαογραφική Οικονομική. Γ'. Λαογραφική οικονομική κοινωνιών. Κα-
θορισμός κοινωνικών άναγκών καί πολιτική δαπανών. Μέσα πρός κάλυψιν
τών κοινωνικών άναγκών. Προϋπολογισμός-άπολογισμός. 'Επίλογος. [Αθή-
ναι] 1952, 8ον σ. 59.

367. Θειοπούλου Ν· Οί ναυτικοί τοΰ Πόντου. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 7-8, 434-
437, τεΰχ. 2, 511-512, τεύχ. 10,553-560, τεϋχ. 11.617-619, τεΰχ. 12, 705-
707, έτ. 2 (1951) τεΰχ. 14, 795-6, τεΰχ. 15, 847-849, τεΰχ. 17-18, 942-943.

368. Κουκουλε Φαίδωνος I. Ή άμπελουργία παρά Βυζαντινοΐς. ΈπΒυζΣπ 20

(1950) 17-32.

369. Μάνεση Σταύρου Άπό τά θέλγητρα τής ψαρικής. Μέ τό μπράγκο καί μέ τό

καλαμίδι. Ό Πάν 21 (1950) 165-166.

370. Παπαδεροϋ Έμμ. Στ. Τό κυνήγι τοΰ Κρητικού άγριμιοΰ. ΚρητΈστ 2 (1950)

τεΰχ. 15, 14.

371. Παναρέτου Π. Κυπριακό γεωργικό διήγημα: Ή άλεποϋ πού γεννά λαγούς

καί τό σιτάρι πού γίνεται κουντούρα. ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 89-90.

Ειδήσεις έκ τοΓ> κυνηγετικοί καί γεωργικού βίου τών Κυπρίων.

372. Kukules Ph. Ή μελισσοκομία παρά ΒυζαντινοΤς. ΒΖ 44 (1951) 347-357.

373. Κουκουλε Φαίδωνος Ι. Έκ τοΰ ναυτικού βίου τών Βυζαντινών. ΈπΒυζΣπ

21 (1951) 3-48.
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374. Λουκάτον Δημ. Εικόνες τοϋ πραματευτή από τή λαϊκή μας ποίηση και τις

παροιμίες. Ό Συνετ 1951,85-86, 109-111.

375. Μάνεση Σταύρου 'Αλπινιστική περιπέτεια στή Μύκονο. Ό Παν 21 (1951)

52-53. ['Αλιευτικός βίος].

376. Μελανοφρύδη Π. Η. Τά μελεσσίδια. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 23,

1191- 1192. [Μελισσοκομικός βίος].

377. Παναρέτου Α. Κυπριακή γεωργική λαογραφία. ΚυπρΣπ 15 (1951) Λαογρα-

φικόν παράρτημα II, ιε'-λε .

378. Καραναστάση 'Αναστασίου Μ. Οΐ ζευγάδες τής Κώ. Ή ζωή καί οί ασχολίες

των. Ααογρ 14 (1952) 201 -303.

379. Μπάου Νικ. Π. Ή μπεκάτσα. ΚυνΝέα 1952, άρ 254 (4) 136- 137, άρ. 255

(5) 176 - 177, άρ. 256 (6) 215-216, ΚυνΝέα 1953, άρ. 257 (7) 262, άρ.
258 (8) 311, άρ. 259 (9) 358- 359, άρ. 260 (10) 402-403.

380. -Κυνήγια στή Μικρασία. ΚυνΝέα 1952, άρ. 250 (12) 456-457, άρ. 251

(1) 18-19, άρ. 252 (2) 58- 59.

381. Σαλαμάγκα Δημ. Οί άβτζήδες. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 262- 268.

Κυνηγετικός βίος.

382. Βασιλά Ηλία 'Αποκατάσταση τής λέξης «ΓΙρυάρια». ΉπειρΈστ έ'τ. 2 (1953)

837 - 838-

' h'i.YtY/XwS/'. ^νύ-ς.

383. Γρηγόρη Κλεονίκης 'Αγροτικά έθιμα Λευκάδος. Λαογρ 15 (1953) 161-164.

384. Ζευγώλη Γ. Δ. Ποιμενικά τής ορεινής Νάξου. Λαογρ 15 (1953) 61 - 110.

385. Ρωμαίου Κ. Γεωργική ζωή: ή σπορά καί τό ύφος της. Ό ΙΙάν 23 (1953)

129- 130.

386. Σαμαρά Μοδέατου 'Αγροτικά έθιμα στην Κύπρο. Λαογρ 15 (1953) 164-168.

387. Σγουρίτσα 'Αγησιλάου Γ. Ό μύλος. Χρον Μορ Β' (1953) 63-64.

388. Φραγκίδη Ε. Μελισσουργεΐο. ΠοντΈστ. έτ. 4 (1953) τεύχ. 10 (46) 2260 2261.

5. Βιοτεχνία καί λαϊκή τέχνη.
('Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική, αγγειο-
πλαστική, μεταλλουργική, λαϊκά έπιτηδεύματα)

389. Κυριακίδη Ευτυχίας Μουστιές. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 22, 164- 165

Προπαρασκευή καί συντήρησις βαρελιών.

390. Μακρή Κίτσου 'Α· Τά Σκοπελίακα μαχαιράκια. ΕύβΓράμμ 1948, άρ. φ. 52-

53 - 54, σ. 7 - 8.

391. Μερεμέτη Α. Ή τέχνη είς τά Δωδεκάνησα. (Ή Ελληνική Δωδεκάνησος. Έν

Λευκωσία 1948, σελ, 35- 66). (Έκδοσις Πνευματικού Όμίλου Κύπρου),
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392. -Τά ιστορικά καί λαογραφικά κειμήλια. Παιδεία 2 (1948) 89 - 90.

393. Βυζαντίου Περ. Ή πανελλήνιος έκθεσις χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης. Τό

Μέλλον τής "Υδρας έτ. 9 (1949) αριθ. 12, 243-244.

394. Μάκρη Κίτοου Ά. Νησιώτικη αγγειοπλαστική. ΦιλΙΤρωτ 1949, 135- 136.

395. Τσαμπάση Πασχάλη Ή λαϊκή τέχνη καί οί συνεταιρισμοί. Συνετ 1949, 27-28.

396. Φραγκούδη Τάκη Μ. Ή έκθεση Λαϊκής Τέχνης στήν 'Αθήνα. ΚυπρΓράμμ

14 (1949) 205-206.

397. Ή λαϊκή χειροτεχνία. ΝΈστ 47 (1950) 89.
Μετά εικόνος πλαισίου υφαντού έκ Μετσόβου.

398. Κεραασώτη Πάνου Ό άργαλειός καί ή υφαντική στους θρύλους καί τά τρα-

γούδια. Άν. τ. έκδ. 1950, 8ον σ. 32+32.

399. Μάκρη Κίτσου 'Α■ Παραλλαγές ενός ζωγραφικού θέματος. Ό Αιώνας μας

1950, 174- 178. (Καί άνάτυπον), Αθήνα 1950, 8ον σ. 16+είκ. 12 έντός κειμ.

400. Παλαμίδη Νίκου Στεμνιτσιώται Αργυροχρυσοχόοι. ΓορτΉμερ 1950. Αθή-
ναι 1950, 52-54.

401. Παπαδάκη Ειρήνης Ή ελληνική λαϊκή τέχνη. Ή Γυναίκα άρ. 3 (1950) 50,
άρ. 4, 42.

402. Παπαδοπούλου Δ. Κ. (Σταυριώτη) Άπό τήν ζωή τής περιοχής Σταυρίν.

Βιοτεχνικά. ΓΙοντΈστ έτ. 1(1950) τεΰχ. 3, 151 -152, τεΰχ. 4, 210-211.

403. -Άσχολίαι τών κατοίκων Σταυρίν. Αυτόθι τεΰχ. 5, 293-4.

404. Πασχαλίδου 'Αγγελικής Κυπριακή λαϊκή τέχνη. ΚυπρΣπ 14(1950) 161-184,

πίνακ. 20.

405. Πετράκη Σ. Α. Παλαιόν ύπαίθριον έλαιοτριβείον. ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ.

17, 12.

406. Φραγκάκη Ε. Κ. Ή έκθεσις λαϊκής χειροτεχνίας καί βιοτεχνίας. ΚρητΈστ

1 (1950) τεΰχ. 10, 25-26.

407. Hadzimîchali Anghéliki L'art populaire de la Grèce. La sculpture sur

bois. L'Hell Coût 1950 103-139, 227-244.

408. Χατζημιχάλη 'Αγγελικής Ή λαϊκή τέχνη μέσα στά πενήντα χρόνια. ΝΈστ

48 (1950) τεΰχ. 563, 280-286.
405. Γριτσοπούλου Τάσου 'Α&.Ό ποντισμένος άργαλειός. Αιξωνή 1 (1950-1951)
68-70.

410. Ζωγράφου Μίνας Μαγδαληνός: Ένας λαϊκός τεχνίτης. Αιξωνή 7 (1950-

1951) 180- 183.

411. Φέρτη 'Ηλία Αιξωνή. Παράδοση και λαϊκή τέχνη. Αιξωνή 1 (1950- 1951)

87-88.
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412. Βράχα Φρ. Π. Θησαυροί λαϊκής τέχνης ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 366.

413. Γαλανού 'Αλεξάνδρου Δ. Βιοτεχνικά Άγ. Γεωργίου Συκούση. ΓΙερΣ'Αργ

Δ' (1951) 39-58.

Κατεργασία αΐγείων τριχών Διαλογή «διάλεγμα» τών τριχών. Στοίβασμα. Κατασκευή
τρίχινων ινών. 'Αργαλειός. 'Εργαλεία διά τήν ΰφανσιν. "Υφανσις τρίχινων υφασμάτων.
Βιοτεχνικά προϊόντα εκ τριχών. Πλοκή ή στρίψιμον τρίχινων σχοινιών.

414. Γιοφύλλη Φώτου Ή Ελληνική ξυλογραφία 1821-1950. 'Αθήνα 1951,

8ον σ. 34.

415. Καλλέρη Ίω. Αι πρώται ΰλαι τής υφαντουργίας εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυ-

πτον. ΕΛΑ 6 (1951) 78-230.

Κρίσ. : Bulletin Analytique de Bibliographie Hellenique 1952, 223-224. Chronique
d'Egypte XXVIII (1953) 179-180 (j. Bingen). Journal of Jurist. Papyrology VII-
VIII (1953-54), 381 (Paph Taubenschlag).

416. Χατζημιχάλη Άγγ. Τά Σιφνέϊκα κεντήματα. Ή Γυναίκα άρ. 26 (1951)

42-43.

417. -Τά κεντήματα τής 'Αττικής. Αυτόθι άρ. 27 (1951) 26-27.

418. -Τό ηπειρωτικό κέντημα. Αυτόθι άρ. 28 (1951) 42-43 καί 65.

419. -Τά Άμοργιανά κεντήματα. Αυτόθι άρ. 29 (1951) 43-44.

420. --Κεντήματα τοΰ Τρίκερι. "Εκδ. Έργοχείρου 1951. 8ον σ. 47 + είκ. 20

421. [ Ανωνύμου] Λαογραφία καί μοντέλλα. ΝαυτΈλλ 1952, τεύχ. 228, 29.

422. 'Αποστολάκη "Αννης Βαφική. Βαφικαί ύλαι καί χρήσις αύτών. Λαογρ 14
(1952) 71-124.

423. Δεληγιάννη Β' Τό άμπατζηλήκι καί φερμενετζηλήκι στή Μικρά 'Ασία. Μικρ

Χρον 5 (1952) 117 -132.

424. Διακοσμητική τέχνη στά Σκυριανά κεντήματα καί έπιπλα. Εικόνες ιστορικών

πλοίων σέ άγγεΐα. ΝαυτΈλλ 1952, τεΰχ. 228,29.

425. Ίωακειμίδου Σάββα 'Γύ χαπές τής επαρχίας Χαλδίας. ΠοντΈστ έτος 3 (1952)

τεΰχ. 6-7 (30-31) 1499-1500.

Περί ασχολιών τών κατοίκων τής επαρχίας Χαπές.

426. Κρητικού Παν. Γ. Τά «σκολειά τής κάρτσας» ε'ις τήν ΙΙάτμον. Λαογρ 14

(1952) 125- 132.

427. Μακρή Κίταου Δύο λαϊκοί ζωγράφοι, Γιάννης καί Θανάσης Παγώνης. Βό-

λος 1952, 80ν σ. 32 + πίνακ. 20.

428. Σφαέλου Κ. Τό Αίγινήτικο κέντημα. Ή Γυναίκα, άρ. 74 (1952) 22-23.

429. Χατζημιχάλη 'Αγγελ. Τά χρυσοκλαβάρικα συρματέϊνα - συρμακέσικα κεντή-

ματα (Extrait des Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier) 'Αθή-
ναι 1952, 80V σ. 52-^-είκ. 32 εκτός κειμένου.
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430. Ε. Ένας μελετητής τής λαϊκής τέχνης. ΝΈστ 53 (1953), 939.

431. Ζάππα Τάαου Ή λαϊκή τέχνη στήν Κύπρο. ΦιλΓΙρωτ 1953, 299-302.

432. Ίωαννίδου Φρόσως I. Ή ηπειρωτική οικοτεχνία. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953)

603 - 607.

433. Μακρή Μίμη Π. Ή λαϊκή δημιουργία. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 3,22.

434. Πάλλη Α. Α. Ή λαϊκή τέχνη. Κρίκος Δ' (1953) άρ. 35-36, 17-18.

435. Παπαφωτίου Κ. Τί αίσιΊητική δύναμις τής ελλην. λαϊκής διακοσμητικής

τέχνης. ΉπειρΈστ 2 (1953) 266-268.

436. Παπαχριατοδούλου ΪΙολνδ. Τό Σουφλί, εστία λαϊκών τεχνών καί παραδό-

σεων, διάλε'ξις. 'Έκδοσις τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών, άριθ- 18. Έν

'Αθήναις 1953, σχ. 8ον, σ. 20.

Κρίσις : ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 394 (Δ. Οί.).

437. Σπαθοπούλου Θ. Η. Τά μεταλλεία τής Γαράσαρης. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεύχ. 4 (40) 1979- 1980, τεύχ. 6 (42) 2076-2077.

438. Σφαέλου Κ. Ή υφαντική στήν "Ηπειρο. Ή Γυναίκα, άρ. 98 (1953) 48.

439. Χατζηδάκη - Βέη Ευγενίας Εκκλησιαστικά κεντήματα (Κατάλογος έκκλησια-

στικών κεντημάτων). Μουσεΐον Μπενάκη. 'Αθήναι 1953, λβ, σ. 78, 1 φ.,
πίν. 32.

Κρίσ.: ΆρχΠόντ 18 (1953) 307-311 (Όδ. Λαμψίδης).

440. Ζαφειρίου Νικολάου I. Ή βυρσοδεψική έν Σάμα>· 'ΑρχΣάμ 3 (1948/

1954) 84-89.

Δ' Πνευματικός βίος.
1. Λαϊκή πίστις.

α'. Θρησκευτικοί καί δεισιδαίμονες δοξασίαι τοΰ λαοΰ.

441. Αναγνωστοπούλου Αίκ. Προλήψεις. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 4, 15.

442. Γαϊτανάρου Πανταξ. Β· Προλήψεις. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 2, 15.

443. Κούμαρη 'Ιωάννου Ό άνθρωπος καί αι δεισιδαιμονίας Ήλιος έτ. 8 (1948)

514, 575, 628, 684, 740, 792, 848, 904.

444. Μπάου Νικολάου Ά. Κυνηγετική λαογραφία. Προλήψεις. ΚυνΝέα 1948,

άρ. 201 (11) 329.

445. Πανταζοπούλου Ν. Προλήψεις. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 3, 14.

446. Πούρλου Γ. Δ. Κυνηγετική λαογραφία. Προλήψεις. ΚυνΝέα 1948, άρ. 202

(12) 358.

447. Προλήψεις γιά τά παιδιά. Μητέρα καί Παιδί, 15 (1948) 12.

448. Σπάλα Πάνου Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. ΈργΈστ 1948 άρ. 11, 261.
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449. Αυκούδη Στυλ. Έμμ. Συ ν ή θεια ι και προλήψεις τών παλαιών θαλασσινών.

Ήλιος έτ. 9 (1949) 418.

450. -Θρυλήματα καί προλήψεις τών ναυτικών. Αυτόθι 493, 568, 631, 671.

451. Stromberg Reinhold Om Plutarchos' skrift ΠΕΡΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ. Ett

bidrag till skildringen av senantikens religiositet. Sàrtryck ur Fests-
krift till Axel Boëthius 1949; Sverige-Italien. Ny foljd, H. 3 (Gôte-
borg 1949), 141- 149.

452. [Φραγκάκι Εύαγ.] Αί προλήψεις είς τήν Κρήτην. Ήλιος έ'τ. 9 (1949) 312.

'Απόσπ. εκ του βιβλίου Φραγκάκι Ευ. «Συμβολή στα Λαογραφικά τής Κρήτης».

453. 'Αθανασιάδη Εύστ. Δεισιδαιμονίες Σάντας. ΠοντΈστ έ'τ. 1 (1950) τεΰχ. 5,

287-288, τεΰχ. 6, 341-343, τεΰχ. 10, 575-576, τεΰχ. 11, 638-9, έτ. 3 (1952)
τεύχ. 2 (26) 1329-1330, τευχ. 3 (27) 1377-8, τεύχ. 4-5 (28-29) 1440-1442.

454. Ένα μικρό λεξικό για τις προλήψεις. Ή Γυναίκα, αρ. 4 (1950) 22-23.

455. Ραϊσάκη Χαριλ. Οί δεισιδαιμονίες. Κρητ Έστ 1 (1950) τεΰχ. 11-12, 19.

456. Νυμφοπούλου Μιλτιάδου Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες Σάντας. ΆρχΠόντ

16 (1951) 246-251.

457. Σαραντή - Σταμούλη Έλπιν. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης.

Λαογρ 13 (1951) 100-114,201-236, 14(1952) 169-200,15(1953) 429-430.

458. Χριστοδουλίδου Ν. Δ. Προλήι^εις καί δεισιδαιμονίαι στή Μαραθάσα. Μαθ

Έστ Α' (1951) άρ. 2, 79-80.

459. [ Ανωνύμου] Προλήψεις καί μυστικά τών θαλασσοπόρων. ΝαυτΈλλ 1952,

τεΰχ. 226, 14.

460. Ανν. Μπ. Προλήψεις καί βασκανίες στή θάλασσα. ΝαυτΈλλ 1953, τεΰχ.

232, 12.

461. Μελανοφρύδη Π. Η. Τό φίδι. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 2-3 (38-39)

1924-1925.

462. Πομόνη Μ. Βοτανολογήματα. ΝΈστ 53 (1953) 236.

463. Σταυριώτη (Κ.Δ.Π.) Τ' όφίδ'. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 6 (42) 2075-

2076.

β'. Μαγεία. Έπωδαι.
1. Μαγεία.

464. Παπαδοπόύλου'Αν&ίμου Ά. Τό μαγικό δαχτυλίδι. ΆρχΠόντ 13 (1948) 3-34.

465. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Επιρρήματα έξ ονομάτων ζορων εΐς τήν Κυπριακήν

διάλεκτον. ΚυπρΣπουδ 12 (1948 έτ. εκδ. 1949) 171-172.

Μαγικός τρόπος αποτροπής τοϋ τυφώνος.
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466. Μαγεία καί απόκρυφοι έπιστήμαι. "Ηλιος έτ. 10 (1951) 689-690, 733.

467. Τατάκη Β. Ν. Τό χρονικό τού 'Αγίου Κυπριανού. ΆγγλΈπιθ τόμ. 5 (1951)
276-279.

4 68. Ζέγγελη Κ. 'Επιστήμη καί μαγεία. (Περίληψις ανακοινώσεως εις τήν 'Ακα-
δημίαν Αθηνών). "Ηλιος έτ. 12 (1952) 755.

469. Μελανοφρύδη Π. Η. Τά γαλανά μάτια. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 3 (27)

1374.

470. Pétropoulos Dém. Le rôle des femmes et de la terre dans quelques

pratiques magiques (Extrait des Mélanges offerts à Octave et Melpo
Merlier). Athènes 1952, 8ov σ. 11.

471. Eitrem S. Mana und «Ausfluss» in grieehischer Magie. ΠροσφΚυριακ

(1953) 192- 197.

472. Μηλιώνη Χριστοφόρου M. Βασκανία (Παρατηρήσεις πού έγιναν στο Περι-

στέρι (Μέγκουλη) Πωγωνίου). ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 47-49.

473. Μάγια καί δεισιδαιμονίαι. Ήλιος έτ. 12 (1953) 962.

474. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. Μαγικοί συνήθειαι καί δεισιδαιμονίαι τοΰ

χωρίου Σταυρίν. 'ΑρχΠόντ 18 (1953) 205-213.

475. Π απ. Ρέας Ή βασκανία. Ή Γυναίκα, άρ. 88 (1953) 25.

476. Παπακώατα Άγγ· Ή πρόκληση βροχής στήν "Ηπειρο. Αιξωνή Γ' (1953)

49-52.

477 Χατξηνικολάου'Άννης Μετάλλινα μαγικά εικονίδια Κωνσταντίνου καί Ελέ-
νης. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 508-518.

2. Έπφδαί.

478. Σπάλα Πάνου Τό «μάτιασμα» καί τά «ξόρκια». ΈργΈστ 1948, αρ. 12, 285.
179. Συγγελλάκη Ν. Γητειές καί σαραντίσματα. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 5,20.

480. Βαβουλε Π. Γητειά γιά κάθε άρρώστια. ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ. 13, 29 —

γιά τις άρρώστειες τών ματιών 14, 26 —γιά τή σπλήνα 15, 24.

481. Γιαννοπούλου - Επτανήσιας Μαριέττας Ε. Ζακυτθινά ξόρκια. Λαογρ 13

(1950-1951) 263-276.

482. Χατζηϊωάννου Κ. Π. Ξόρκια άπό τήν Κύπρο. Λαογρ 13 (1950- 1951) 12-27.

483. Γητειές. ΚρητΈστ 4 (1952) τεύχ. 29, 23.

484. Ψυχογιοΰ Ντίνου Δ. ΓΙερί γοητειών καί μαντείας. Ήλειακά, έτ. Β', τεΰχ.
4-5 (1952) 62-64.

485. Παρασκευαΐδη Παν. Σ. Βασκανία. Ξεμέτρημα ή ξεμάτιασμα. Έπφδαί.

Λαογρ 15 (1953) 153- 155.
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486. Χριστοδούλου Βάσου ΙΊώς «γητεύκουν» τις αμυγδαλές. ΜαθΈστ Γ' (1953)

αρ. 8, 106.

V . Μαντική.

487. Χατζηαποστόλου Άντ. Αί μαντικαί τέχναι εις τήν 'Ελλάδα και τήν Ρώμην.

Πρόλογος 'Αγγέλου Τανάγρα. 'Αθήναι 1948, 80ν σ. 270.

488. Παπαχριστοδούλου Πολ. Τά νείρατα κι' οί γυναίκες στή Θράκη. ΦιλΠρωτ

1949, 165-168.

489. Τριτσοπούλου Τάσου ΆΦ. Όνειροκριτικά. Αιξωνή 1 (1950- 19^1) 41-43.

490. Μητροπούλου Κων. Ιπποκράτους περί ενυπνίων. Εισαγωγή. Αιξωνή 1 (1950-

1951) 104-110. Μέρος Β'. Αυτόθι 197-202.

491. Ξενίτα Ξένου Εύχή· ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 1, 39-41.

Πρόκλησις μαντικού ονείρου περί γάμου.

492. Π(απαχριστοδούλου) Π(ολυδ) Ό Άγαθάγγελος καί οί χρησμοί. ΆρχΘρ

Θησ 16 (1951) 247-251.

493. Νικολάου Χαραλ. ΓΙώς οι χωρικοί καταλαβαίνουν αν θάναι καλοχρονιά.

ΜαθΈστ Δ' (1953) άρ. 10, 41.

494. Ποιμενίδη Άγγ. Τά προγνωστικά τών περασμάτα>ν τών ορτυκιών καί τά

φαιδρά τους. ΚυνΝέα 1953, άρ. 268 (6), 232-233.

2. Λαϊκή κοσμοθεωρία καί επιστήμη,
α'. Κοσμογονικοί καί αστρολογικοί μΰθοι.— Μετεωρολογία.

495. Άλλώ Ρενε Ό Νοστραδάμος και τά άπίθανα προσόντα πού τοΰ άποδίδον-
ται. "Ηλιος έτ. 8 (1948) 158.

496. Eis/er Robert 'Αστρολογία - επιστήμη ή πρόληψη; Έκλ Δ' (1948) 694-698.

497. Καρ. Ήρ· Μετεωρολόγοι άριστοι τά ζώα. Αί προβλέψεις των. Ήλιος έτ. 8

(1948) 207.

498. Λευκαδίτη Γ. Πρόγνωσις τοΰ καιρού. ΚυνΝέα 1948, άρ 200 (10), 310.

499. Μαρσέλλου Θ. Πώς θά μπορήτε νά ξέρετε καί νά προβλέπετε τόν καιρό.

Ήλιος έτ. 8 (1948) 276.

500. Παπαδοπούλου Ί. Περί τών άποφράδων ημερών. ΈπΒυζΣπ 18 (1948)

238-244.

501. Πετροπούλου Παντ. Μετεωρολογικά. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 4, 15.

502. Σταυρουλάκη Άνδρ. Γέμωση - λίγωση. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 8, 22.

503. Μ.Ν.Α. Κυνηγετική λαογραφία. Ή Πούλια. ΚυνΝέα 1950, άρ. 229 (3), 92.

504. Κληρίδη Ν. Κυπριακή Λαογραφία. Καιρικές προβλέψεις. ΚυπρΓράμμ 16

(1951) 291-292.
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505. Sadnik L. Der regenbogen in der Vorstellung der Balkanvôlker. BZ

44 (1951) 482-486.

506. Weinstock St. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum. Codices
Britannicos descripsit —. Tomi IX pars prior: Codices Oxonienses.
Bruxellis, In Aedibus Academiae 1951. VIII, σ. 209, 1 Bl.

Κρίσις: BZ 46 (1953) 194-196 (F. Dôlger)·

507. -Pars altera : Codices Londinenses, Cantabrigienses, bibliotheca-

tum minorum. Accedunt Codices Batavi, Danenses, Sueci. Tomi IX
Pars II. Bruxellis, In Aedibus Academiae 1953. VIII, σ. 208.
Κρίσις: BZ 46 (1953) 406-407 (f. Dôlger)

508. Ό αστρολόγος Νοστραδάμος. Ήλιος έτ. 12 (1952) 994.

509. Dolger Franz Antike Zahlenmystik in einer Klosterregel. ΠροσφΚυ-

ριακ (1953) 183-189.

510. Κυριακίδου Στίλπωνος Π. Τό δυσοίωνον τοΰ αριθμού 13. ΓέρΚεραμ (1953)

551-566.

511. Πεντελικοϋ Κ. Πολιτισμός και... αστρολογία. 'Ακτ 1953, 447-449-

β'. Mûôm περί ζφων και φυτών.

512. Ρωμαίου Κ. Ή ιστορία ενός πουλιού κι ενός λουλουδιού. ΈργΈστ 1948,

αριθ. 2 (14) 48-49.

513. Ταιτσα Σ. Ό Πλάτανος. Ό Πάν 18 (1948) 56-57, 76-78.

514. -Ό έλατος. Ό Πάν 19 (1948) 87-89, 96.

515. -Ή τριανταφυλλιά. Ό ΙΊάν 19 (1948) 112-113.

516. Τ. Φ. Θ. Ή Δάφνη. Συνετ 1948, 109.

517. -Ό Πλάτανος. Συνετ 1948, 129-131.

Ποικίλα λαογρ. στοιχεία διά τά ανωτέρω φυτά.

518 -Ή Συκιά. Συνετ 1948, 50-51.

Ποικίλαι λαογρ. ειδήσεις περί συκιάς.

519. -Ή μηλιά. Συνετ 1948, 87-89.

Ποικίλα λαογρ. στοιχεία περί μηλιάς.

520. Τοιτοα Σεραφείμ Κ. Στά άγρια όρη. "Εκδοση Β'. Λαμία 1949, 8ον μικ. σ. 14
Κρίσ.: Παιδεία 3 (1949) 238 (Μ. Αγγελόπουλος).

521. Μπάου Ν. Κυνηγετική λαογραφία. Ό λύκος. ΚυνΝέα 1949, άρ. 213 (11)

347-348, άρ. 214 (12) 380-381.

522. -Κυνηγετική λαογραφία. Ό άγριολαγός. ΚυνΝέα 1949, άρ. 219 (5), 182-

183, άρ. 220 (6), 220-221.

523. Τ. Φ. Θ. Ή βελανιδιά. Συνετ 1949, 16-18.
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524. -Τό κυπαρίσσι. Συνετ 1949, 56-57.

525. -ΤΊ λεύκα καί ή ιτιά. Συνετ 1949, 77-78.

526. -Ό βάτος. Συνετ 1949, 99-100.

527. Γρίαπου Πάνου Ό δρυς. Συνετ 1952, 28-29, 79-81, 94-97.

528. Μπάου Νικ· Α. Κυνηγετικά μελετήματα. Τό γεράκι. ΚυνΝέα 1950, άρ. 230

(4), 137, άρ. 231 (5), 165-166, άρ. 232 (6),201-202, 1951, άρ. 233 (7), 234-
235, άρ. 234 (8), 283 - 284.

529 .--Κυνηγετική Λαογραφία. Άγριμικά τού ελληνικού λόγγου. Ή πέρδικα.

ΚυνΝέα 1950, άρ. 221 (7), 252-253.

530. -Κυνηγετική λαογραφία. Ό λαγός. ΚυνΝέα 1950, αρ. 223 (9), 344-345,

άρ. 224 (10), 384-385, άρ. 225 (11), 422-423, άρ. 226 (12), 467-468.

531. Καραλέκα Ήρ. Ό σκύλος. "Ηλιος έτ. 11 (1951) 82.

Παραδόσεις, προλήψεις καί παροιμίαι περί σκύλου.

532. Μηάου Νικ. Ό κούκος. ΚυνΝέα 1951, άρ. 236 (10), 353, άρ. 247 (11), 389.

533. -Ό τρυγονοσούρτης. ΚυνΝέα 1951, άρ. 239 (1), 18.

534. -Τό ορτύκι. ΚυνΝέα 1951, άρ. 242 (4), 133-136.

535. Βασιλοπούλου Στ. Δ. Ό τζίτζικας. Δοξασίαι καί παραδόσεις. Ήλιος έτ. 12

(1952) 979.

535α. Μηλιοπούλου Παρασκευά I. Ό Κότσυφας, ό Κυρ - Κώστας καί άλλα Μα-
κεδονικά. Θεσσαλονίκη 1952, 80ν σ. 79.

536. Μπόγκα Εύαγγ. 'Η άρκούδα στους ηπειρωτικούς θρύλους (τό χρέος τών κυ-

νηγών μας). ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 270-274.

537. Παραδόσεις. Γιά ζφα καί πουλιά. ΓΙελοπ Εστ έ'τ. 1(1953) τεύχ. 4, 16.

538. Στουραΐτη Δημ. Ή πέρδικα. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 4, 29.

■γ'. Δημώδης ιατρική.

539. Καραλέκα Ήρ. Όλα τά ζώα έχουν αλάνθαστες γνώσεις ιατρικής. Ήλιος έ'τ.

8 (1948) 208.

540. Χρυσάνθη Κύπρου ΕύΟΌνες καί ποινές ιατρών κατά τις Άσίζες. ΚυπρΣπ

12 (1948) 173-184.

541. Ζαφειροπούλου Κ. Ν. Τό «Γεωπονικόν» 'Αγαπίου Μοναχού. Ήλιος έ'τ. 9

(1949) 752.

542. Σπεράντσα Στ. Ή γιατρική στό Εικοσιένα. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 3 (1949) 413 - 4.

543. Χρυσάνθη Κύπρου Συμπεράσματα άπό τις ονομασίες τών άσθενειών στήν

Κύπρο. ΈλλΚύπρ 1 (1949) άρ. 2, 15.

544. Παναγιωτοπονλου Π. Ή λαϊκή ιατρική. ΜαθΈστ Α' (1950) άρ. 1, 40.

14
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545. Χρυσάνθη Κύπρου Ή κατά κεφάλαια διαίρεση τής δημώδους ιατρικής.
ΚυπρΣπ (1950) 205-209.

54G.-Ή σημασία καί οι δικαιοδοσίες τής δημώδους ιατρικής (Reprinted from

The Cyprus Medical Journal vol. Ill, N° 8 (1950). Σχ· 8ov σ. 24.

547. Οίκονομίδου Δημητρ. Β. Δημώδης ιατρική έν Θράκη. 'ΑρχΘρΘησ 16 (1951)

181-228.

548. Παπαχριστοδούλον Πολυδ Ή γιατρική στή Θράκη τόν ΙΘ' αιώνα. Άρχ

ΘρΘησ 16 (1951) 165-180.

549. -Ή γιάτρισσα. Θρακική ηθογραφία. ΦιλΠρωτ 1951, 189-192.

550. Χρυσάνθη Κύπρου Ένα Κυπριακό γιατροσόφι. ΚυπρΣπ 15 (1951). Λαο-

γραφικόν παράρτημα II, γ'- ιδ .

551. Βαφείδου Νικολ. άρχιμ(ανδρίτου) Λαϊκή γιατρική. ΆρχΘρΘησ 17 (1952)

264-267.

552.Έφτανησιώτη Χάρη Θαλασσινά γιατροσόφια. ΝαυτΈλλ 1952, τεύχ. 229,31.

553. Κουκουλε Φ. Διά τήν ιστορίαν τής ιατρικής κατά τούς βυζαντινούς χρόνους.

'Ακαδημαϊκή 'Ιατρική 16, τεΰχ. 3 (1952) 3-24.

554. Λουκάτου Δημ. Σ. Λαογραφικά τής Κεφαλονιάς. Β' Άρριόσιειες καί λαϊκά

γιατροσόφια (Συλλογή τοΰ φοιτητοΰ Γρ. Α. Μοοχοπούλου). Ήχ'ώ 69-71
(1952) 10-12.

555. Μητροπούλου Κ. ΤΙ ενότης τής ελληνικής φυλής δεικνυομένη εκ τής λαϊκής

ιατρικής. Αιξωνή Β'(1952) 43-48, 75-76.

556. Μοσχοπούλου Γρ. Α. Άρρώστειες καί λαϊκά γιατροσόφια. 'Ηχώ 75-77 (1952)

13-15, 81-86 (1953) 9-10.

557. Πατσέλη Νικολάου Β. Οί κομπογιαννιτες ιατροί τού Ζαγορίου. ΉπειρΈστ

έτ. 1 (1952) 49-53, 161-167.

558. Πομόνη Μίμη Βοτανολογήματα. ΝΈστ 52 (1952) 1219, 1306, 1356-1357.

559. Ρωνά Σωκρ. Άγυρτεία καί γιατροσόφια στή Σμύρνη. ΜικρΧρον 5 (1952)

268-271.

560. Τσιτσα Σερ. Καστάνης ό παλιός δόκτορας τών θεσσαλικών Άγράφαη·. Έλλ

Δημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 737- 739.

561. Χιάλη Γ. Λαϊκή Ποντιακή 'Ιατρική. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 10-11

(34-35) 1703 - 1704.

562. Χρυσάνθη Κ. Ή δημώδης 'ιατρική. Κρίκος Β (1952) άριθ. 17, 25-26.

563. 'Αθανασιάδη Σ. Ή Σάρα (επιληψία). ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 8-9

(44-45) 2172.

564. Ζώη Λεωνίδα Χ. Γιατροσόφια. 'Ηχώ 78 - 80 (1953) 7.
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565. Λανίτη Γεωργ. Ν. Λαϊκή ιατρική. ΜαθΈστ Γ' (1953) άρ. 9, 173.

566. Χαβάκη Ίωάν. Ε. Ή άρρώστια, ό γιατρός καί τά φάρμακα στήν Κρητική

μούσα. Εκδόσεις Κωστή Φραγκούλη, Ηράκλειο [1953] 80ν, σ. 151.
Κρίσις : ΈλλΔημ έ'τος ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 122 (Στέλιος Σπεράνισας).

567. Ζαφειρίου Νικολάου I. Πώς θεραπεύουν αί χο)ρικαί τήν ά'φτρα (άρχ. άφθαι).

ΆρχΣάμ 3 (1948/1954) 242.

3. Δημώδης φιλολογία παί γλώσσα.
α "Ασματα.
1. Συλλογαί.

568 ' Απαταίδη Νίκου Εθνικό μοιρολόγι Κερασούντος. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 507 [σ.
525 μουσική].

569. [Κονόμον Ντίνου] Ή ζακυθινή δημοτική ποίηση. Έπταν Φύλλα φ. 2 - 3 (1946) 40, 44,
φ. 5 (1946) 76, φ. 11 (1947) 171 [ασματα 7].

570. Τσιρκινίδη 'Ηλία Α. Ό Δήμον ό κεμεντζετζής, ΧρονΠόνι χρόν. Β' (1946) 526.

571. -Σταυρέι'κον μοιρολόϊα. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 587.

572. Γρίβα Α. Τά άποτελέσματα τής ανεργίας καί τής πείνας... Λευκωσία ά. έ.

8ον σ. 7.

Στίχοι λαϊκού ποιητάρη τής Κύπρου.

573. Παρασκευά Κωστή Ό τραγικός θάνατος τού Δημητράκη Μάρκου... Βαρώ-

σια (Κύπρου) ά. έ. 32ον σ. 6.

574. Ή μάνα σιή λαϊκή μούσα. Μητέρα καί Παιδί 1 (1947) 12, 23 (1949) 29 [ασμ. 4],

575. Βόγκα Δημ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 4, 15 [ασμ. 2].

576. Γιαννόπουλου Σωτηρ Γρ. Μοιρολόγι. Λουλ έ'τ· 1 (1948) τεΰχ. 1, 16.

577. -Τραγούδια. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 2, 14-15 [ασμ. 2],

578. Γκίκα 'Ασπασίας Γ. Λαϊκή ποίησις. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 24, 201

[ασμα 1],

579. Γρίβα Άναστάση I. Ή τραγική συζυγοκτονία ήτοι ό σουβλισμός τής Αν-

δριάνας 'Ιωάννη Χανιώτη υπό τού συζύγου της 'Ιωάννου Χανιώτη (γενομένη
εις τήν νήσον Πάρον). Λευκωσία 1948, 8ον σ. 7.

580. Διαλυνα Ευαγγέλου Ου νηός κ' ή λυγερή. ΈλλΔημ έτ. Α' τόμ. 2 (1948) 221

[ασμα 1].

581. Καλιαρδη Στέλιου ΓΑσμ·°< λαϊκόν]. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 24, 201.

582. Καρακάση Ααιλίου Λαϊκά τραγούδια και χοροί τής Σμύρνης. ΜικρΧρον 4

(1948) 301-316 [ασμ. 31].

583. Κονόμου Ντίνου Ρίμνες. ΈπτανΦυλλα φ. 12 (1948) 180- 181.
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'Ανέκδοτον δημώδες ασμα τοΰ 17ου αιώνος από χειρόγραφον τής καταστραφείσης Βι-
βλιοθήκης Ζακύνθου.

584. Κυριακίδη Ευτυχίας 'Επιτύμβια τής Αίγίνης. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 18,

94, άρ. φ. 19, 132.

585. Αάππα Τάκη Ή άρραβωνιαστικιά τοϋ Θανάση Διάκου. Ό Αιώνας μας 1948

φ. 11, 333.

Στίχοι άπό τό τραγούδι τοΰ Σκαλτσοδήμου.
58G. Μανουσακίδον Ήρ. Ποντιακά τραγούδια. 'Αθήναι 1948, 8ον σ. 32.

587. Μπεκρή "Ολγ. Κ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 1 (1948) τεϋχ. 2, 13 [άσμα 1],

588. Ό παλαιός περιηγητής. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 17, 79 [άσμα 1],

589. Παγάνη Άντ. Ε. Τραγούδι, Λουλ έτ. 1 (1948) τεϋχ. 4, 15.

590. Παπαγεωργίου Εύβτ. Φ. Μοιρολόγι. Λουλ έτ. 1 (1948) τεϋχ. 4, 15.

591. Παπαδοπούλου Δημητρ. Κ. "Ασματα τοΰ χωρίου Σταυρίν. ΆρχΠόντ 13

(1948) 215-220. [άσμ. 12].

992. Πετρίδη Μιχ. Γ. Δημώδες Καστελλορίζου. Δωδ'Επιθ 2 (1948) 143 [άσμα 1],

593. Ρούντου Άλίκ. Π. Τοΰ Ντεσκερέ. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 2, 15 [άσμα 1],

594. Σακελλαριάδου Χαριλ. Γ. Αύτοσχέδια μοιρολόγια Γορτυνίας. ΓορτΉμερ

τεϋχ. 3 (1948) 75-81 [9 μοιρολόγια],

595. Σαμπαξιώτη Δημ. Γ. Μοιρολόγια. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 5, 15 [άσματα 2],

596. Σίγουρου Μαρίνου Μουρούζης καί Χαντζερής. ΈργΈστ 1948 άρ. 12, 282.

597. Σπάλα Πάνου Τό τραγούδι τοΰ «άποπλανεμένου». ΈργΈστ 1948, άρ. 1 (13) 10.

598. Σύλλα Διονυα. Κ. Μοιρολόγι. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 1, 10.

599. Ταρσούλη 'Αθηνάς Ό γάμος στή Λέρο. Δωδ'Επιθ 2 (1948) 82. [άσμα ΐ],

600. Τουλούπα Νικολ. Τοΰ Παπαφλέσσα. Λουλ έτ. 1 (1948) τεϋχ. 3, 13.

601. Τσάφου Σακ. Α. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 2, 13 [μοιρολόγ. 2],
G02. Άκογλου Ξενοφ. Κ. Τής Σούσας τό τραγούδι. ΆρχΠόντ 14 (1949) 192- 195.

603. ["Ανωνύμου] Δημοτική ποίηση. Μετ Γ' (1949) 115 [άσμ. 2],

604. ['Ανωνύμου] Τής Παναγίας τό κλάμα (δημοτικό τραγούδι). ΈλλΔημ έτ. Β'

τόμ. 3 (1949) 535-536.

605. 'Αξίνου Χ. Μ. Ή ζωγραφκειά τής φτώχειας. Ποίημα κοινωνικόν. Βαρώσια

1949, 32ον σ. 7.

606. Βαγενά Θάνου Σελίδες άπό τήν Γορτυνιακή κλεφτουριά. ΓορτΉμερ τεΰχ. 4

(1949) 17-29.

'Αναδημοσιεύονται 8 γνωσιά κλέφτικα τραγούδια.

607. Βαγιακάκου Δικαίου Β. Εθελοντικά σώματα Μανιατών στην Κρήτη. 'Ο

Πάν 19 (1949) 103-106. [Άσματα 2],
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608. Γκίκα 'Ασπασίας Άποκρηάτικο τραγούδι τοϋ παληού καιροΰ. ΚήρΑίγ έτ. Γ'

(1949) άρ. φ. 30, 92.

609. Καραμάνου Κ. Παινέματα τής άγαπητικιάς. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 4 (1949)

250 - 254.

610. Καραπάνου 'Αποατ. (λαϊκοϋ ποιητοΰ). Ταπεινά πνεύματα. Τόμ. Ε' (Στίχοι).

"Αρτα 1949, 80ν ο. 80.

611. Κυ&ρεώτη Ίακ. Μ. Τό «Μητσιόπουλλον». ΈλλΔημ έτ. Β', τόμ. 4 (1949)

900-905 [εκτενές δημ. ασμα].

612. Κώνστα Κ· Σ. Ή 28η 'Οκτωβρίου στήν Αίτωλική δημοτική ποίηση. ΝΈστ

46 (1949) 1400-1404.

613. Ξηροκώστα Δημ. Α· Λαογραφικά. Λουλ έτ. 2 (1949) τεΰχ. 10, 16. [άσμα 1],
614· Παπαδοπούλ,ου Δημητρίου Κ. Άσματα [19] τοΰ χωρίου Σταυρίν. ΆρχΠόντ

14 (1949) 64-74.

615. ΙΙαπαχαραλάμπους Γ. Χ. Κυπριακά έργατικά τραγούδια. ΚυπρΓράμμ 14

(1949) 51-52 [ασμα 1],

616. -Τό άλφάβητον τής ψυχής καί τοΰ Χάρου. ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 260-

264 [στίχοι 216],

617. Σκαφιδά Β. Ή πέτρα τοΰ Τσάπου. Μετ Γ' (1949) 94 [ασμα 1], Βλάχικα τρα-

γούδια. Αύτόθι 12.3 [άσμα 1],

618. Σεφερλή Π. Δ. Παληά τραγούδια τής Αίγίνης. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ.

32, 125 [ασμα 1],

619. 'Αναγνωστοπούλου Έλ. Γ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 3 (1950) τεΰχ. 14, 15

[άσμα 1].

620. ['Ανωνύμου] Δημοτικά τραγούδια. ΓιάνΛης Γκούρας (1826). ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 5 (1950) 438.

621. [Άνων.] Ό θάνατον τή ξενιτέα (δημοτικό). ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 2,36.

Άναδημ. ποντιακόν ασμα εκ του «Ευξείνου Πόντου», έκδ. Τραττεζοϋντος 1880.

622. [Άνων.] Ό Γιάννες ό Καλόγιαννες (δημοτικό). ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ.

3, 164-165.

623. [Βαλαβάνη I.] Ό θάνατον τή Κωσταντή. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 1,53

Άσμα άναδημοσιευόμενον έκ τοϋ «Ευξείνου Πόντου» τοϋ 1881.

624. -Ο θάνατον'σ σό μεσοστράτ'. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 5, 300 [ασμα ΐ]·

625. Βρόντη 'Αναστασίου Ή άγάπη στή Ρόδο. Δημοτικά τραγούδια τής άγάπης.

Ρόδος 1950, σχ. 160ν σ. 48 [άσμ. 23, δίστ. 11].

626. Βωβοϋ Χαρ. Άρ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 3 (1950) τεΰχ. 11, 16, 13, 16 [άσμ. 2]

627. *[Γκανούλη Γ], Δημοτικά τραγούδια. Ό άρματωλός τής Σαμαρίνας Γιάννης
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τού Παπά - (Πρίφτης). ΜακεδΉμερ 21 (1951) 174. —Ή πυρπόλησις τής
Ναούσης. Αυτόθι 199.

628. Γρίβα Α. Ι.· Μάππουρα Α. Π. Τό τερατώδες κακούργημα τοϋ Φλαμουδίου

πού άναστάταισεν τήν Κυπρον... ύπό Φώτη Λουκά Πέτσα τήν 29.1.1950 κτλ.
Λευκωσία (1950) 8ον, σ. 8.

629. Γρίβα Α. I. Τά ερωτικά πάθη καί ή αύτοκτονία τών δύο εραστών Κώστα

καί Άννας γενομένη εις τήν τοποθεσίαν Φρεατίδες (sic) (Πειραιώς). "Εκδο-
σις 6η, Λευκωσία 1950, 80ν σ. 10.

630. Δημοτικά τραγούδια. ΚρητΈστ 2 (1950) τεύχ. 13, 26, 3 (1952) τεύχ. 24, 9,

τεΰχ. 26, 28, 4 (1952) τεύχ. 33-34, 26, 31 [ασμ. 8].

631. Ζαγορίτη Δήμου Ή άρραβωνιαστικιά. Άπό τά διαμάντια τής δημοτικής

ποιήσεως. Ή Γυναίκα άρ. 10 (1950) 41.

632. Ζώρα Γ. Θ. Άγνωστα δημοτικά ποιήματα (έκ τοϋ Κώδικος III, Β. 27 τής

Βιβλιοθήκης τής Νεαπόλεως). ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 781-783.

633. Ή καλή-ν- Έσπέραν. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 12, 709 [άσμα 11.

634. Καζαντζάκη Γαλάτ.Ό άρχοντας, ό Μαυριανόςκ'ή άδερφή του (παραλλαγή άπό

τό δημοτικό τραγούδι τοΰ Μαυριανοΰ). Ό Αιώνας μας 1950, 34-36 [διασκευή].

635. Καραντώνη Άντρ. Κορφολογώντας δημοτικούς στίχους. ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 5 (1950) 777-780.

636. Κοκκινίδη Σταύρου Σατυρικό <|σμα τοΰ Όφεως. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950)

τεΰχ. 9, 496.

637. --Όφίουντιακά Σημειώματα. ΙΙοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 10, 584.

[άσμα 1], [Στίχοι μοιρολογίοχι] τεΰχ. 11, 651.

638. 'Κουλουκάτοη Γιάγκου, Δημοτικά τραγούδια Καταφυγίου Πιερίων. Μακεδ

Ήμερ 20 (1950) 249-250.

639. Κτενίδη Φίλωνος Τή Άρειής... (δημοτικό). ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 4,

230 - 2.

610. Κυθρεώτη Ίακ. Τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάροντα. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950)
24-27.

641. Λιγγουνοϋ Γωγοϋς Λαογραφικά. Λουλ έτ. 3 (1950) τεύχ. 13, 16 [μοιρολόγι].

642. Μάππουρα Α. Π. Ό τραγικός θάνατος τοϋ Μιχαήλ Γ. ΙΙαπά... έπισυμβάς

τήν Τετάρτην τής Λαμπράς 12.4.50 εΐς Άμίαντον. Λευκιυσία 1950, 8ον σ. 8.

643. Μελανοφρύδη Π· Η. Ή τρυγώνα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 12, 696- 7.

|"Λσμ. 4, παράδ. 1].

644. Μεταλλείδη Μιχ. Α. Ποντιακά μοιρολόγια [8]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 4,

236, 304, 361.
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645. Μιχαλακέα Σοφ· Χρ· Λαογραφικά. Λουλ έτ. 3 (1950) τεύχ. 13, 16. [άσμα 1],

646. Οί ΓΙροσκυνητάδες. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 7-8, 447 [ασμα 1],

647. Ό Μωροκωνσταντινον. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 9, 519. [ασμα 1], Ό Χά-

ρων. Αύτόθι τεΰχ. 11, 645 [ασμα 1],

648. Παμηούκη I. Τ. Τοΰ Πόντου. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 761-763.

649. Παναγιωτοπούλου Π· Ό ξενιτεμένος. ΜαθΈστ Α' (1950) αρ. 1, 40.

650. Παπαδοπούλου Κ. Α. Έντώκαν σό νοΰ μ'... ΠοντΈστ έτ 1 (1950) τεΰχ. 6,

366. [ασμα 1],

651. Παπακώστα 'Αγγέλου Μωρή Δροπολίτισσα [Ένα ιστορικό βορειοηπειρωτικό

τραγούδι], ΝΈστ 47 (1950) 518-519.

652. Περάνθη Μιχ. Τραγούδια από τήν "Ηπειρο. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950)

358 - 360.

653. -Ποιητικά κάλλαντα. ΈλλΔημ έτ. Γ'τόμ. 6 (1950) 909-910.

654. Πιμπλή Ν· Β. Ένα άνέκδοτο Κρητικό (Δακκιώτικο) τραγούδι. ΚρητΈστ. 2

(1950) τεΰχ. 15, 19.

655. Ρουμελιώτη Γιάννη Χ. Μανιάτικα μοιρολόγια. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950)

195 - 202.

656. Σαμπαζώτη Γ. Ε. Λαογραφικά. Λουλ έτ. Β' (1950) τεΰχ. 11, 16. [μοιρολ. 1],

657. Σαρεγιάννη Φ[ανης] Κούνια - μπέλα. Λαϊκά τραγούδια και παιχνίδια γιά

πολύ μικρά παιδιά διαλεγμένα άπό τή —. Εικονογράφηση τής Α. Μοντε-
οάντου. 'Αθήνα 1950, 80ν σ. άνάρ. 15.

658. Σκαφιδά Βασ. Κ- Δημοτικά τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 374

380 [ασμ. 3],

659. Σουμελίδου Γεωργ. "Ασματα συλλογής Ε. Κούοη. ΆρχΠόντ 15 (1950) 241 -

253. ["Ασμ. 15 μετά παρατηρήσεων],

660. Σταματελάτου Χαραλάμπ. Σ. Ή Τασούλα (τραγούδια). 'Αθήναι 1950,

16ον σ. 16.

661. Σταματελοπούλου Α. Λαογραφικά. Λουλ έι. 3 (1950) τεΰχ. 12, 16 [μοιρολόγι].

662. Σύρκεται τό δρακοντικόν... ΠοντΈστ έτ. 1(1950) τεΰχ. 6, 357 [ασμα 1],

'Στον "Αδην (δημοτικό). Αύτόθι τεΰχ. 10, 587. Τό μόνασμαν. Αυτόθι, τεύχ.
12, 708.

663. Théros Agis. Trois diamants de notre poésie populaire. L'Héll Cont

1950, 374 - 378.

664. Τερτσέτη Γ. Τό παράπονο τού πεθαμένου (δημοτικό). ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6

(1950) 598.
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665. Τσιτσα Σερ. Σατυρική κυνηγετική μοϋσα τών Άγραφων. Ό Μήτρο-Φούν-

τας. ΚυνΝέα 1950, άρ. 221 (7), 269.

666. Τσορώνη Γεωργ. Κ· Λαογραφικά. Λουλ έτ· 3 (1950) τεύχ. 14, 15 [άσμα 1].

667. Χατξηϊωάννον - Κουρρά Ν. Τοϋ νεκρού άδελφού. ΚυπρΓράμμ 15 (1950)

116-118.

668. Dawkins R. Μ. Τραγούδια τών Δωδεκανήσων. Λαογρ 13 (1950-1951) 33-

99 [$σμ. 43].

669. Διαμαντή Κων· Άθ. Τά τραγούδια τοϋ Λαζάρου στή Νησίστα τών Τζου-

μέρκων. Αιξωνή 1 (1950- 1951) 137-143.

670. Θέρου Άγι Δυο άκριτικά τραγούδια. Λαογρ 13 (1950-1951) 135-140.

2 άσμ. μετά παρατηρ. υπό Στ. Κνριακίδον.

671. Τοοπανάκη 'Αγαπητού Ό κάουρας. Λαογρ 13 (1950-1951) 347-348.

Μετά παρατηρήσ. Στ. Π. Κνριακίδον.

672. 'Αβραμάντη I. Ό ξενητέας. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 14, 810.

973. 'Αδράστου Μένου Τί έχουν τής Μάνης τά βουνά... (δημοτικό). ΈλλΔημ έτ.
Δ' τόμ. 7 (1951) 435. Κόρη Καλαματιανή. Αύτόθι 458.

674. 'Αθανασοπούλου Αγγ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεϋχ. 16, 16.

Ταχταρίσματα 2, μοιρολόγ. 2.

675. Άναστασιάδη - Δεληγιάννη - Γεωργίας Τά κάλαντα. Ή Γυναίκα άρ. 51

(1951) 53 [άσματα λατρευτικά].

676. 'Αξίνου Χ. Μ. Τά ερωτικά πάθη τοϋ Ντίνου καί τής Στέλλας... συμβάν (!)

έν Αθήναις 1951. Βαρώσια ά. έ. 32ον σ. 8.

677. Βλαοτοϋ Π. Άδερφοχτός - Κουμπάρος. ΚρητΈστ 2 (1951) τεϋχ. 20, 7.

678. Γαλάνη Ίω· Δ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεΰχ. 15, 16 [ςίσμα ΐ],

679. Δαφέρμου Δ. Ή αρπαγή τής Περσεφόνης. ΡέΟυμνον 1951, 120ν, σ. 16.

680. Ή Τριγόνα. ΠοντΈστ ετ. 2 (1951) τεϋχ. 19-20, 1010. Ή κατάρα τής μάν-
νας. Αυτόθι, τεϋχ. 23, 1199. Έταιρον κι'ή Λυγερή. Αύτόθι, τεΰχ. 24, 1241.

681. Ζυμπρή Α· Θ· "Ερωτες, φιλιά, άντιζηλεΐες, φόνοι, μακελιά, αυτοκτονίες με-

ταξύ δύο αδερφών άντεραστών Πέτρου καί Στέλιου κτλ. Λευκωσία 1951,
80ν σ. 8.

682. Καββάδα Στ. Τραγούδια χιώτικα. ΠερΣΆργ Δ' (1951) 106-119.
"Ασματα 13 κα'ι δίστιχα 6.

683. Κανακάρη Άντ. Ό Καγκελάριος καί ή κόρη τού Δημογέροντα. ΝΈστ 49

(1951) 471-472.

684. Κανελοπούλου Θεοδ. Γρ. Ή πυρπόλησις τής Κυπαρισσίας τό 1863. Μεσσ

ΊΙμερέτ. Β' (1951) 117- 123.

Δημοσιεύονται καί τά σχετικά μέ τό γεγονός δημοτικά τραγούδια.
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685. -Τοΰ Παπαφλέσσα (δημοτικό). ΈλλΔημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 440.

686. Καρκαβίτσα Α. Ό θάνατος τοΰ Καπετάν Βέρρα (δημοτικό). ΈλλΔημ έτ. Δ'
τόμ. 8 (1951) 37.

687. Κυριακίδου Στίλπ. Στίχοι νεαρός συζύγου πρός τόν πολεμιστήν σύζυγον.

Λαογρ 13 (1951) 348.

688. Κυφωνίδου I. Κρωμέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 17-18, 978·
Άσματα 2, δίστιχα 2

689. Αουκοπούλου Δ. Ό Όλυμπος. Κυπριόπουλο 1951, 16.

690. Μαντζαφάρη Χαρ. Π. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεΰχ. 16, 15 [ασμα 1],

691. Μιχαηλίδου - Νουάρου Μίχ. Χρονικόν τής νήσου Καρπάθου άπό τοΰ έλλη-
νοϊταλικοΰ πολέμου (28 'Οκτωβρίου 1940) μέχρι τής ενσωματώσεως αύτής
εΐς τήν "Ελλάδα (1948). Πιττσβοΰργον Πεννσυλβανίας 1951, σχ. 8ον σ. 80.
Δημοσιεύονται καί τινα ασματα καί μαντινάδες τής Καρπάθου.

692. Ό Κωνσταντΐνον. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 13, 761. Όρώματα. Αύτόθι,
τεΰχ. 17 -18, 977.

Άσματα 2.

693. Παπαδοπούλου Π. Π. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεΰχ. 15, 18 [ασμαΐ].

694. Παπασταματίου Ευαγγέλου Δημοτικά τραγούδια 'Αμάδων. ΠερΣ'Αργ Δ'

(1951) 37-38 [άσμ. 2], .

695. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Τό ποίημα τοΰ Σταυράκογλου Σπαθαρέα Κων-

σταντινουπολίτου κατά Κυπριακόν χειρόγραφον. ΚυπρΣπ 15 (1951). Λαογρ.
Παράρτημα II λθ'-με'.

696. Σωτηριάδου Εύτ. Κρωμέτ'κα τραγωδίας. Ό ξενιτέας. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951)

τεΰχ. 23, 1200 [ασμα 1[.

697. Σωτηριάδου Ευτυχίας Τή Δρουβανή τό τραγώδ. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951)

τεΰχ. 14, 810 [ασ. 2],

698. Τ' άγρέλαφον. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 14, 809.

699. Τεμπένη Θεοδ. Χ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεΰχ. 16, 15 [ασ. 1],

700. Τό φίλεμαν. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 16, 15 [ασμα]. Τό χαμόμηλον. Ή

Δεσποινή. Αύτόθι τεΰχ. 19-20, 1070 [άσμ. 2].

701. Ταιτοά Σερ. Ή φουντουκιά. Ό ΙΙάν 21 (1951) 50-52 [ασ. 1],

702. Ύδραϊκά λαϊκά τραγούδια. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 11 (1951) αριθ. 10,

206 [goμα ΐ],

703. Φραγκάκη 'Αναοτ.-Τρέμπελη 'Αντ. Εύχετήριον άδόμενον κατά τό Πάσχα
τού 1904 ύπό τών κλητήρων τών έν Χι'ω ορθοδόξων δημοσίων σχολείων
πρός Χίους διά φιλοδώρημα. ΠερΣ'Αργ Δ' (1951) 96.
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704. Χηνάρη Σίας Γ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 4 (1951) τεΰχ. 16, 15 [ασ. 1].

705. Χριστοφορίδου Περ. Τά τραγούδια τού λαού μας. Άθ. 1951, 8ον,σ. 72, 16π.

706. Ψυχογιοίι Ντίνου Δ. Ήλειώτικα δημοτικά τραγούδια. Ήλειακά, έτ. Α', τεΰχ.

1 (1951) 10-12, τεΰχ. 2, 28-29, τεΰχ. 3, 46-47.

707. Τά τραγούδια τών Ελλήνων. Α'. 'Ακριτικά. Τής αγάπης. Παραλογές. Άγις

Θέρος έσύναξε κ'ερμήνευσε. "Εκδοση εθνική. 'Αετός. 'Αθήνα (1951) 8ον
μέγ. σελ. 349. — Β'. Τών άρμάτων. Τής ξενιτειάς. Τοΰ σπιτιού καί τών γιορ-
τών. Τοΰ ιθανάτου. Διάφορα. Λιανοτράγουδα. Τοΰ Μεσαίωνα καί τής Ν.
'Ιταλίας. Επίμετρο. Άγις Θέρος έσύναξε κ' ερμήνευσε. "Εκδοση εθνική.
'Αετός. 'Αθήνα (1952) 80ν μέγ. σελ. 331.

Κρίσ. : ΆρχΠόντ 16 (1951) 268. Αΰιόθι 17 (1952) 256-257 (Α. Α. Παπαδόπουλος).
Λαογρ 14 (1952) 320-356 (Μ.Ίωαννίδον - Μπαρμηαρίγου). ΚυπρΓράμμ 17 (1952)
259-262 (Ν. Χ. Κονομης). ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 33-34, 68-71 (Πέτρος Χατζηδά-
κης). ΝΈστ 52 (1952) 1108-1111 (Δημ. Σ. Λουκάτος). ΈλλΔημ ετ. Ε' τόμ. 9 (1952)
749-750 (Γ. Κ. Σσζυριδάκης). Αυτόθι, 166-170 (Φ. Μπουμπουλίδης). Αυτόθι
197 -201 (Ση. Μελάς). ΉπειρΈστ ετ. 1 (1952) 102 (Γ. I. Παηαγεωργίον). Παιδεία
1 (1952) 238-240, 2 (1953) 126 - 127 (Θεόδωρος Ξύδης). ΈλληνΧρον ετ. 1 (1952) άρ.
φ. 125 (Νικηφόρος Βρεττάκος). Αυτόθι, 25-26 (Τάσος Λιγνάδης). Τά Νέα Ελλη-
νικά, τόμ. Α', τεΰχ. 6 (1952) 396-403, τεΰχ. 7, 486-491 (Χαρίλ. Σακελλαριάδης).
ΆγγλΈπιθ τόμ. ΣΤ' (1954) 413 -419 (Χ. Γ. Σακελλαριάδης).

708. Θέρου"Αγι Τά τραγούδια τών Ελλήνων. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952)

205-208. [Γενικοί σκέψεις],

709. [Ανωνύμου] Λαογραφικά. Δείγμα λαϊκής στιχουργίας. Ό διαιγμός καί ό

θρήνος τοΰ Σκοπού 1915. ΆρχΘρΘησ 17 (1952) 252-263.
Ρίμα έκ 414 στίχων,

710. Άξίνου Χ. Μ.- Μάππουρα Α. Π. Τό θαλασσινό δράμα στές άκτές τοΰ Αγίου

Επικτήτου Κυρήνειας. Λευκωσία 1952; 32ον, σ. 8.

711. Βαλαβάνη Ίωάν. "Ασμα Κερασούντος. ΆρχΠόντ 17 (1952) 254-255.

Έκ του υπ' αριθ. 69 χ/φ τοΰ Ίστορ. Λεξ., σ. 206.

712. Γιά πέμε, πέ με. ... ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 10-11 (34-35) 1717.

713. Γρίβα Α. I. Τό ιστορικόν τής ίδρύσεα)ς τής ιεράς μονής Κύκκου τό 1090.

Τρίτη έκδοσις. Λευκωσία 1952, 8ον σ 8.

714· -Τό πρωτάκουστον θαύμα τής Δαμασκού. Ή τύφλωσις τοΰ δεκαπενταε-

τοΰς Κιαμήλ Σουλεημάν καί ή διά θαύματος τοΰ άποστόλου 'Ανδρέου ί)ερα-
πεία αύτοΰ τήν 30 Νοεμβρίου 1948 κτλ. Βαρώσια (Κύπρου) 1952, 32ον σ. 8.

715. Ή Χώνιτσα. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 2 (26) 1333.

716. Καλαματιανού Γιώργου Ν. Ή 'Ανθολογία μας. ΠνευμΖωή 1952, άρ. φ. 1,
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13-14, άρ. φ. 2, 36, 1953, άρ. φ. 12, 255, άρ. φ. 14, 289.

Άναδη μοσιεΰσεις.

717. Κρητικό ριζίτικο. ΚρητΈστ 4 (1952) τεύχ. 30, 12. Αύτόθι τεύχ. 31-32, 6,
τεΰχ. 33-34, 18 [ασμ. 3].

718. Λαμπρίδον Χ. Τή Κρωμή τά ραχία. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 3 (27) 1379.

719. Λεβέντη Κ. Δημοτικά τραγούδια τοΰ 'Αλιβερίου Ευβοίας. ΈλλΔημ έτ. Ε'

τόμ. 9 (1952) 735-736.

720. Μανούσου Άν. Ή απατημένη κόρη. (Κερκυραϊκό δημοτικό τραγούδι). Κερκ

Χρον Β' (1952) 20.

Άναδη μοσίευσις.

721. Μάππουρα Α· Π. Τής όρφανιάς τά βάσανα, τοΰ έρωτα τά πάθη δς δώση

μιάν άκρόασιν καθένας νά τά μάθη τής Ανδριάνας καί τοΰ Κώστα ποίημα
συγκλονιστικό ν ... Λευκωσία 1952, 8ον σ. 8.

722. Μάππουρα Λ. Π.-Λξίνου Χ. Μ. Τό τραγικόν θανατηφόρον αύτοκινητικόν

δυστύχημαν. Ή μεγάλη συμφορά πού έπληξε τήν κοινότητα τής Φασούλλας
(Λεμεσού). Λεμεσός 1952, 32ον, σ. 7.

723. -Ό τραγικός φόνος τοΰ Δημήτρη Μ. Λαγού (Τζιώνη) γενόμενος τή 13/

2/1952 εΐς τήν τοποθεσίαν Δοξίτενες. Βαρώσια 1952, 16ον σ. 8.
721. Νερόν. Όλιγόστιχα. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 6-7 (30-31) 1525 [άσμ. 3].
725. Νικολάου Μαργ. Τό τραγούδι τοΰ 'Αργαλειού [Ή Γιαννιώτισσα], [Κείμ. καί

μουσ.]. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 204. Ή Σαμαρίνα. Αύτόθι 306.
72ί>. Ό γεροβοσκός. Δημοτικό. ΚρητΈστ 4 (1952) τεύχ. 31-32, 2.

727. Όφίτικα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25, 1298 [2 σατιρ. άσμάτια],

728. Πολυχρονίδου Π. Δ. Όφίτικα τραγωδίας. ΓΙοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 25,

1291 [άσ. 2]·

729. Πτωχοπούλου Χ. Ν. Τό μέγα καί πρωτάκουστον θαύμα τοΰ άποστόλου 'Αν-

δρέα τοΰ ΓΙρωτοψάλτου κτλ. Βαρώσια (Κύπροί') 1952, 160ν σ. 8.

730. Σαλβάνου Γερ. Άπό τά γαμήλια έθιμα Άργυράδων Κερκύρας. ΈλλΔημ έτ.

Ε' τόμ. 10 (1952) 369-370 [2 άσμ.].

731. Siapkaras-PitsiUidés Thémis. Le Pétrarquisme en Chypre; Poèmes

d'amour en dialecte chypriote d'après un manuscrit du XVIe siècle.
Texte établi et traduit avec le concours de Hubert Pernot. Athènes
1952. 8"v σ. VII+446. Collection de l'Institut Français d'Athènes 74.
Κρίσ.: ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 182-185 (Ν. Χ. Κονομής).

732. Σκαφιδα Βαα. Κ. Κουτσοβλάχικα τραγούδια [2], Ήπειρ Έστ έτ. 1 (1952)
580.
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733. Στά Βέρβενα, στά Δολιανά. ΧρονΜορ Α' (1952) 32.

734. Σταμούλη - Σαραντή'Ελπιν. Θρακικά Λαογραφικά. Τραγούδι τού Χριστού

στόν 'Επιτάφιο. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 501-502.

735. Σταυρονλάκη Χρ. (Άγελάτη) Στό θάνατο τοΰ παληκαριοΰ. ΚρητΈστ 4

(1952) τεΰχ. 29, 16-17. Ριζίτικο. Άπό τή μάχη τής Κρήτης. Αυτόθι τεΰχ.
28, 18-19, 28.

736. Τρακάκη 'Αντων■ Πνευματικά μνημεία τής ορεινής Κρήτης. ΚρητΈστ 3

(1952) τεΰχ. 26, 17-18, τεΰχ. 27, 23-24 [§σμ. 2].

737. Τό νυφέπαρμαν. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25, 1289.

738. Χ. Πώς πάρθηκε ή Πόλη. Ή Γυναίκα άρ. 61 (1952) 44.

Δημώδη ασματα περί της αλώσεως.

739. Χατζιδάκη Π. Ν. Ριζίτικα τραγούδια. ΚρητΈστ 4 (1952) τεϋχ. 33-34,5-12.

740. [Ψυχογιοίι Ντ. Δ] Μοιρολόγια, Ήλειακά, έτ. Β', τεΰχ, 4-5 (1952) 72

[μοιρολ. 3].

741. 'Αγγελομάτη Χρ.'Εμμ. Οί θρήνοι τής αλώσεως [τής Κων/πόλεως]. ΈλλΚύπρ
5 (1953) άρ. 51, 152.

742. Άναγνώστου Νικ. Ό Κοντοβουνήσιος. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 3, 25.

743. 'Αξίνου Χ. Μ. Ποίημα σατυρικόν, έκδ. 8η, Λεμεσός 1953, 320ν σ. 7.

744. -Τά νέα ερωτικά τραγούδια. Δίστιχα καί τετράστιχα. Φιλούσα Πάφου

1953, 32ον σ. 7.

745. 'Αξιώτου Πέτρου I. Ή Θάσος (Μυθολογία-Αρχαιολογία-Περιγραφή - Λαο-
γραφία - Ποίησις). Θεσσαλονίκη 1953, 8ον σ. 236.

Έν σ. 155-160 ασματα 9.

746. 'Αργυρίου Νικολ. Ανέκδοτος έκ Θάσου παραλλαγή τοΰ άσματος Μιχαήλ τοΰ

Γενναίου. Λαογρ 15 (1953) 168.

747. Βαρδουνιώτη Δημ. Ό Νικηταράς στά Δερβενάκια. Δημοτικό. ΧρονΜορ Β'

(1953) 143.

748. Βέη Νίκου Α. Δημώδη άσματα Φιγαλίας. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 7,

8 [ασμα 1],

749. Γατοπούλου Δ. Καντάδα. ΝαυτΈλλ 1953, τεύχ. 239, 10.

750. Γιαννακάκη Γ. Ου π'θαμός τ" Γιάν' (Γιανοχωρίτικο).ΆρχΘρΘησ 18 (1953)301

751. Γκλαβάνη Ζωής Εφτά Ροδίτικα δημοτικά τραγούδια. Έκλ Θ' (1953) τεΰχ.

87, 100-104.

752. Δημοτικά τραγούδια Βούρμπιανης. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 384-385 [άσμ. 3].

753. Δημοτικά τραγούδια γιά τον Νικηταρά. ΧρονΜορ Β' (1953) 6.

"Αναδημοσίευσις 3 φσμ.
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754. Δράκοι, δρακοντόπουλα (δημοτικόν τής Κρώμνης). ΠοντΈστ έτ. 4 (1958)
τεΰχ. 5 (41) 2045.

755. Εύ&υμίου'Αν- Νανουρίσματα-ταχταρίσματα. ΉπειρΈστ έ'τ. 2 (1953)491-492.

756. Ζηκίδου Γ. Δ. Δημοτικά τραγούδια [2]. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 140, 162.

757. Ζώρα Γεωργίου Θ. Κάρολος ό Ε' τής Γερμανίας και αί πρός άπελευθέρω-

σιν προσπάθειαι. [Στιχούργημα έκ τού ανεκδότου Βατικανού κώδικος 2614].
Έν 'Αθήναις 1953, σχ. 80ν σ. 19.

758. Ήλιάδη Χρ. Ή Μαρουδκιά. ΜαθΈστ Δ' (1953) άρ. 10,40-41.

759. Ή πέρδικα κι'ό θηρευτής. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ. 8-9 (44-45) 2181.

Ή Σοφίτσα. Αυτόθι τεΰχ. 11-12 (47-48) 2340.

760. Θ. Α. Ένα παράδοξο δημοτικό τραγούδι. ΝΈστ 54 (1953) 1827-1828.

761. Θέλω νά πά' στην 'Αραπιά (δημοτικό). ΧρονΜορ Β' (1953) 62.

762. Θεοχάρη Άριστ. Ό πόθος τών Κυπρίων, ποίημα συνταχί)έν ύπό — . Λευ-
κωσία 1953, 32°\ σ. 4.

763. Καλαματιανού Γ. Ν. Τό πάρσιμο τής Πόλης καί ή ποίησή μας. ΠνευμΖωή

1953 άο. φ. 15, 299.

764. Καραχάλιου Δ. Ό Νταβέλης στά Βέρβενα. ΧρονΜορ Β' (1953) 229.

765. Κληρίδη Ν. 'Ανέκδοτα Κυπριακά τραγούδια. ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 220

[άσμα 1].

766. Κουρούζια Γ. - Μάππουρα Α. - Ζαχαρονλα Χ. Τό αυτοκινητικόν δυστύ-

χημα. Ο τραγικός θάνατος τού Σπύρου Παπαχαραλάμπους (Τρουλλιώτη)
γενόμενον τήν 7.2.53. [Κύπρος 1953] 320ν σ. 8.

767. Λαϊκή ποίησις τής Τριφυλίας. ΙΙελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 3, 21.

768. Μ. Μ. Βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια [2]. ΉπειρΈστ έ'τ. 2 (1953) 44.

769. May. Άντ. Ν. Τό τραγούδι τού κιόρ-Μανώλη. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ.

13 (1953) αριθ. 2, 48.

770. Μανιάτικα μοιρολόγια [4]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 2, 26.

771. Μάππουρα Α. Π. Μία τραγωδία τής τιμής. ΙΙρωτάκουστον δράμα πού'γινεν

στή Θεσσαλία. Λεμεσός 1953, 16ον, σ. 8.

772. Μέντζον Άκλ. Δημοτικά τραγούδια. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 1241 [$σμα 1[.

773. Μηλιώνη Χριστοφ. Δημοτικά τραγούδια [4]. ΉπειρΈστ έ'τ. 2 (1953) 259,

718, 923, 1255.

774. Μοιρολογά κι' Άγια Σοφιά. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 5 (42) 2018.

775. Νικολάου Άριστ. Ένας αγνός έρως. Μιά άληθινή άγάπη. Ή αύτοκτονία

τών δυο εραστών Τάκη Κυπραίου έκ Κτήματος καί Αντιγόνης Γεωργίου έκ
Πειραιώς. Λευκωσία 1953, 80ν σ. 8.
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776. -Τα νέα θαύματα τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ μεγαλομάρτυρος εις 'Ακάμα

δίπλα πού τήν Πέγια κτλ. Λευκωσία 1953, 16ον, σ. 7.

777. -Τά νέα θαύματα τής Παναγίας τοΰ Κύκκου και τής αγίας Ειρήνης τοΰ

Φαρμακά κτλ., Λευκωσία 1953, 8ον σ 8.

778. Ό Γιάννες κι' ό Δράκον. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 1 (37) 1865. Νύφε καί

άντραδέλφ'σα. Αύτόθι τεΰχ. 2-3 (38-39) 1953. Σημαίνει ό θεός. Αύτόθι
τεΰχ. 5 (41) 2020. Ό Πορφύρας. Αυτόθι τεΰχ. 6 (42) 2091-2092. Ό γέρον
πάντα γέρος έν. 'Κλάψον άτον π εγέρασεν. Αύτόθι τεΰχ. 10 (46) 2276
[άσμ· 6].

779. Παπα Νίκου Ελληνικά δημοτικά τραγούδια επιμέλεια καί έκλογή —.Εκδο-

τικός οίκος Γεωργίου Παπαδημητρίου (100 άθάνατα έργα) 'Αθήναι (1953)
8ον μικ. σ. 182.

780. Παπαγεωργίου Γ. Κ- Μοραΐτικα μοιρολόγια [2]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)

τεΰχ. 6, 5. Ή λαϊκή μούσα γιά τούς ήρωες. Αύτό&ι [2]. Τά δημοτικά μας
τραγούδια. Αύτόθι, τεΰχ. 2, 20, τεύχ. 4, 16, τεύχ. 5, 16, τεΰχ. 7, 11 [άσμ. 13].

781. Σαρεγιάννη Φάνης Νανουρίσματα, Ταχταρίσματα, Παιχνιδάκια. Ανθολόγημα

μέ σημειώσεις. Νεοελληνική Βιβλιοθήκη. Παράρ. 1, 'Αθήνα 1953,8ον, σ. 46.
Κρίσ.: Άγγλ'Επ ΣΤ' (1953) 3, 292-297 (Κ, Ρωμαίος). Κυπρ Γράμμ 18 (1953) 271-272

(Κ. Χρνσάνϋ-ης).

782. Σκαφιδά Βασιλείου Κ. 'Ηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. ΉπειρΈστ έτ. 1

(1952) 808-809, έτ. 2 (1953) 35, 632, 641, 697, 834, 928, 1166 [άσμ. 11].

783. Σκοπετέα Σταύρου Χ. Μωραΐτικα τραγούδια. Τής Πόλης καί τής Άγια-

Σοφιάς. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 5, 11 [άσμ. 2].

784. Στά Δερβενάκια (δημοτικό). ΧρονΜορ Β' (1953) 13.

785. Σταυριώτη (Δ.Κ.Π.) Κρωμέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 4

(40) 2002.

786. Συλλέκτου Σατιρικά δημοτικά τραγούδια. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 1,

21 [άσμ. 4].

787. Τής Τρίχας τό γεφύρι. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 7 (43) 2142.

788. Τραγούδι τής άγάπης. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 6, 5.

789. Τραγούδια τοΰ Πύργου [5]. ΠελοπΈστ έ'τ. 1 (1953) τεύχ. 4, 16, τεΰχ. 5, 16.

790. Τσάκωνα 'Ηλία Μωραΐτικα μοιρολόγια. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 3, 25.

791. Ταιάκου Τάκη Πάργα. Ό θρύλος —ή ιστορία —τό δημοτικό τραγούδι της.

ΉπειρΈστ 2 (1953) 272-274.

792. Τσούρκα Κωνστ.-Κυριακίδου Στ. Π. Τραγούδια Βαλλαχάδων. Μακεδ 2

(1953) 461 · 471.
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"Α."!1011™ 5. 'Ιστορικοί παρατηρ. Στ. Π. Κνριακίδον περί Βαλλαχάδων ή Βαλλαάδων.

793. Χαλιορή Ν. Γ. Τί τραγουδιέται στήν Ύδρα. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 13

(1953) άρ. 10, 223-224, αριθ. 11, 249-251, άριθ. 12, 273-275.

794. Χριστός γεννέθη. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ. 11 - 12 (47-48) 2353.

795. Πιμπλή Ν. Β. Κάλαντα πραηοχρονιάτικα Ζήρου καί Ζάκρου Σητείας. Κρητ

Έστ 5 (1953-1954) τεΰχ. 40, 10.

796. Π. Ίδ. I. Ριζίτικο. ΚρητΈστ 5 (1953-1954) τεΰχ. 40, 27.

797. Ζαφειρίου Νικολάου I. Τά Θεοφάνεια (ή Φώτα) στή Σάμο. 'ΑρχΣάμ 3

(1948/1954) 232-234 [ασμ. 3].

2. Μελέται.

798. Καλογηρά Άνδρ- Χρ. ΤΙ Σάτυρα στήν Κεφαλονιά. Τόμ. Β', 'Αθήναι 1946,

201-250: Οί Ριμαδόροι ή ριμναδόροι τής Κεφαλονιάς.

799. Μουζενίδη Π. Δ. Τά Κάλαντα στήν επαρχία Χαλδίας. Κριτική άνάλυση. Χρον

Πόντ χρόν. Β' (1946) 511 - 513.

800. Σουμελίδη Γ. Τό τραγούδι τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ στίς Ποντιακές παραλλαγές.

ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 509-511.
'Λναδημοσίευσις έκ Νέας Εστίας 1-2 - 1946, τεΰχ. 446.

801. Άλεξάκη I. Σ. 'Ο Τσουλής καί τό τραγούδι του. ΚρητΧρον 2 (1948) 167-179.

802. Βασδραβέλλη Ίω. Κ. 'Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν. Θεσσαλο-

νίκη 1948 [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη 8. Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών], σχ. 8ον, σ. η+ 116 [μετά 8 ασμ.].

803. Γριτσοπούλου Τάσου Ά·&. 'Αράχοβα ή Γορτυνιακή καί τό περί αυτής δη-

μώδες ασμα τοΰ Κλεφτού Δήμου. ΓορτΉμερ τεΰχ. 3 (1948) 30-42 ( = 'Ανά-
τυπον μετά συμπληρωμάτων άπό τό Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον (1948) καί
τήν έπιθεώρησιν «Ήώς» τεΰχ. 3 (1947). Έν 'Αθήναις 1948, 80ν, σ. 23).

804. Θεοδωρακάκου Νίκου Τστορικά τραγούδια τής Τουρκοκρατίας. Τό τραγούδι
τοΰ 'Αληδάκη. Ό Α'ιώνας μας (1948) 108-111.

805. "Ιωαννίδου - Μπαρμηαρίγου Μαρίας Τό τραγούδι τής κουμπάρας - νύφης

(μελέτη). ΈλλΔημ έτ. Α' τόμ. 1 (1948) 641 - 644.

806. Καψάλη Γερ. Τά Μανιάτικα μοιρολόγια. Μορφές, 1948, 225-260,298-301.

807. Κυριακίδου Στιλπ. Π. Ή δημώδης ελληνική ποίησις καί ή ιστορία τοΰ Ελ-

ληνικού έθνους (διάλεξις). Λαογρ 12 (1948), 465- 502.
Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 14 (1949), 134-136 (Κ. Π. Χατξηϊωάννον).

808. Liideke Hedwig, Im Paradies der Volksdichtung. Erinnerungen an
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meine volkskundlichen Saramel-und Forschungsreisen im griechi-
schen Sprachgebiet. Berlin, Minerva Verlag, 1948, 80v, σ. 224.

809. Μέγα Γ. Α. Ή ξένη δεσποτεία καί τό ελληνικόν πνεύμα. ΈλλΔημ έτ. Α', τόμ. 1

(1948) 473-476(=Le Dodékanèse libre. L'Hell Cont 1948, 116-120).

Έξέτασις διστίχων σατυριζόντων τούς 'Ιταλούς κατακτητάς τής Δωδεκανήσου.

810. -Άδριανούπολις ή πολυκρουσεμένη. (Τό παλαιότερο ιστορικό μας τρα-

γούδι). ΈλλΔημ έτ. Α', τόμ. 1 (1948) 92-94.

811. Μιχαλέτον Γιάννη Αισθητικές αναλύσεις. Τεϋχ. Α'. Ή λήθη —τό τραγούδι

τοϋ νεκρού άδελτροΰ. 'Αθήναι 1948, 8ον σ. 32.

812. Νομικοϋ 'Ανδρέα Μοιρολόγια. ΈλλΔημ έτ. Α' τόμ. 2 (1948) 13-16.

813. Σηάλα Πάνου Ή σημασία τών λαϊκών τραγουδιών μας. ΈργΈστ 1948,

άρ. 8, 153.

814. Σπαταλά Γερ. Τό γέλιο στά δημοτικά μας τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Α' τόμ.

1 (1948) 770-774.

815. Στα&άτου Ν. Ή θάλασσα στά τραγούδια μας. ΝαυτΈλλ 1948, τεϋχ. 186,

14, τεϋχ. 187, 10, τεύχ. 189, 21.

816. Συναδινοϋ Θ. Ν. Τό δημοτικό βουλγάρικο τραγούδι συγκρινόμενο μέ τό

ελληνικό. ΈργΈστ 1948, άρ. 9, 203-204.

817. Τόμπορη Χρυο. Ή πέρδικα στά δημοτικά μας τραγούδια. Ό Πάν 18

(1948) 7 - 8.

818. Τωμαδάκη Ν. Β. Τό τραγούδι τοϋ Άληδάκη. Ό Αιώνας μας, 4 ['Ιούν. 1948]

908-911 (=Νεοελλ (1953) 84-93).

819. Βαγενά Θάνου Σελίδες άπό τήν Γορτυνιακή κλεφτουριά. ΓορτΉμερολ 4

(1949) 'Αθήναι ('Ανάτυπον, 8ον σ. 15).

820. Βαγιακάκου Δικ. Β. Οι έθνικοί άγώνες στο Μανιάτικο μοιρολόγι. ΝΈστ

46 (1949) 1077 -1080.

821. Baud - Bovy Sam. La chanchon cleftique. J. int. Folk-Music Council

I (1949), 44-45·

822. Καρπα Δ. Μια μαντινάδα. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 5, 16.

823. Λινάρδου Πέτρου Ν. Ή Ελληνίδα σε τρεις κύκλους τοϋ δημοτικού τραγου-

διού. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 1 (1949) 163-167.

824. Ludeke Hedwig Griechisclie Volksdichtung. Arch. Lit. Volksdiehtung

I (1949), 196 - 250.

Αΰτό&ι, 251-254. Sfeemann] EfrichJ, Vergleichende Hinweise zur vorstehenden
Abhandhing.

825. Μέγα Γ. Α. Τό πάρσιμο τής Πόλης εις τά τραγούδια τοΰ Πόντου. ΈλλΔημ.

έτ. Β' τόμ. 3 (1949) 899-901.
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826. Νικολαΐδη Μελή Ή κυπριακή ποίηση. ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 236-237.

827. Παμπούκη Ι. Τ. Διγενής ο Κιόρογλου. ΈπΒυζΣπ 19 (1949) 315-322.

828. Παπαχρυσοστόμου Χρήστου Οί σημερινοί Κύπριοι ποιητάρηδες. ΈλλΔημ

έτ. Β' τόμ. 4 (1949) 897-899.

829. Πολίτη Λίνου Τά κυπριακά ερωτικά τραγούδια. ΚυπρΓράμμ 14(1949)268.
'Απόσπασμα άπό έναρκτήριον μάθημα.

830. Σκίπη Σωτήρη Τό εικοσιένα και τό δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. Β'

τόμ. 3 (1949) 352-359.

831. 'Αθανασιάδη - Νόβα Γ. Ή μάνα στο δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 5 (1950) 737-745.

832. Άνδρικοπούλου Γιάννη Ό άργαλειός καί τό δημοτικό τραγούδι, ΈλλΔημ

έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 376-378.

833. 'Αποστολάκη Γιάννη Μ. Τό κλέφτικο τραγούδι. Τό πνεύμα κ1 ή τέχνη του.

Έν 'Αθήναις. Βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας» 1950, 8ον σ. 184. (Άνατύπ.).
Κρ. : ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 223-224 (Κώστας Προνσής).

834. -Τό πνεύμα τού κλέφτικου τραγουδιού. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950)

329 - 336. [Άναδημοσίευσις],

835. Baud - Bovy S. Sur la strophe de la chanson «cleftique». Bruxelles 1950,

σχ. 8ov, σ. 28. (Extrait de l'Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Hi-
stoire Orientales et Slaves, tome X (1950). Παγκάρπεια. Mélanges
Henri Grégoire, II. Bruxelles 1950, σ. 53 - 78).
836 Βλαχογιάννη Γιάννη Δημοτική ποίηση υπερβολική. ΦιλΠρωτ 1950, 269-278.

837. Βολονάκη Μιχαήλ Δ. Τό έρωτικόν συναίσθημα είς τήν δημώδη ποίησιν τής

Δωδεκανήσου. ΈλλΔημ έτος Γ' τόμ. 5 (1950) 203-208.

838. Cocchiara Giuseppe II ponte di Arta e i sacrifici di costruzione. An-

nali del Museo Pitrè I (1950), Palumbo, 38 - 81.

839. Cohen G. Épopée byzantine et épopée française. Παγκάρπεια. Mélanges

H. Grégoire II ( = Annuaire Phil, et Hist. Or. et SI. 10 (1950) 143-160).

Κρίσις: BZ 45(1952)124 (F D(ôlgcr)).

840. Gàldi L. Les échos Roumains des Μοιρολόγια Neo - Helleniques. BS

1950, 1-5.

841. Γιαννοπούλου -Επτανήσιας Μαριέττας Ε. Ζακυθινά λαϊκά έμμετρα τού

Καρναβαλιού. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 351 - 354.

842. Γκρέκα 'Ιωσήφ Τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ. Αιξωνή 1 (1950-1951) 152-3.

843. Γρίοπου Πάνου Περί τού όρου «άνθίζω» στή δημοτική ποίηση. ΈλλΔημ

έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 373 - 375.
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844. Δελή Τριαντ. 'Αρεταί καί προσόντα νυμφευομένων εις τόν Διγενή 'Ακρίταν
καί τήν δημοτικήν ποίησιν. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 833-838.

845. Δελμούζου Α. Π. Τά Νέα Ελληνικά στο σχολείο τού Βόλου. Παιδεία 4

(1950) 412-418.

Μελέτη περί δημωδών ασμάτων.

846. Διαμαντή Φλώρας Χαρ, Ή φυσιολατρία στο δημοτικό μας τραγούδι. Έλλ

Δημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 189 -192.

847. Ζώρα Γεωργίου Θ. Ή περί τήν ξενιτείαν δημοτική ποίησις καί τά Όμηρικά

έπη. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 177-188.

848. Θωμαξαίου Μια λησμονημένη κρίση για τή δημοτική μας ποίηση. ΈλλΔημ

έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 193 -194.

849. Ζώρα Γεωργίου Θ. Ό Διγενής έν τή Νεοελληνική ποιήσει. ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 6 (1950) 839 - 843.

850. Jannacone S. Philological Notes on some Byzantine Texts. BS 1950,

161 -166.

Παρατηρήσεις είς δημώδη βυζαντινά ποιήματα, ώς π.χ. είς τόν Πτωχοπρόδρομον, τά
Έρωτοπαίγνια, Διγενή 'Ακρίταν κλπ.

851. Impellïzeri S. La morte di Dig-enis Akritas. Annali del Museo Pitrè I

(1950), Palumbo, σ. 82-119.

Κρίσεις: Λαογρ 15 (1953) 192-199 (M. Ίωαννίδον -Μπαρμπαρίγου). BZ 45 (1952) 125
(F. D(ôlger)).

852. Καιροφύλα Κ. Τά κάλαντα τοϋ άγνώστου. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5(1950)41-42.

853. -Πώς ό Φωριέλ μάζεψε τά δημοτικά τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5

(1950) 217 - 222.

854. Καιροφύλα Γιάννη Τό τραγούδι τού ξενιτεμένου στή δημοτική μας ποίησι.

'Ηχώ 46-47 (1950) 15-16.

855. Καλονάρου Π. 17. Σχέσεις τοΰ 'Ακριτικού έπους πρός τά Αίθιοπικά τοΰ

Ηλιοδώρου. Πρακτ'Ακαδ'Αθην 18 (1943 έτ. έκδ. 1950) 33-39.

856. Καραντώνη Α. Τό εθνικό σύμβολο τοΰ Διγενή 'Ακρίτα άπό τά 'Ακριτικά

έπη ώς σήμερα- ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 29 - 34.

857. -Μερικοί στοχασμοί γιά τό δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5

(1950) 335 - 336.

858. Κατοαροϋ Χαραλ. Π. Ή λεβεντιά καί ό Χάρος εΐς τήν άκριτικήν καί τήν

άλλην ελληνικήν ποίησιν. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 825-832.

859. Κόντογλου Φώτη Τά έμορφα τραγούδια μας. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950)

169- 175.

860. Κουγέα Σωκρ. Ή παλαιοτάτη συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών
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τού Γερμανού βαρώνου Werner von Haxthausen. ΈλλΔημ έ'τ. Γ' τόμ. 5
(1950) 329 - 334.

861. Κυριακίδου Στίλπ. Π. Παρατηρήσεις είς τά 'Ακριτικά έ'πη. ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 6 (1950) 35-54.

Άναδημοσ. έκ Λαογραφίας, τ. 10, 623-662.

862. Λαβανίνι Μπροϋνο Ό Ντ' Άννούντσιο καί τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια.

Μετάφρ. Γ. Θ. Ζώρα. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6(1950) 353-357.

863. Αάππα Τάκη Ό καπετάν Άντροϋτσος. ΈλλΔημ έ'τ. Γ' τόμ. 5 (1950) 428 -

432.

864. Λιναρδάκη Έλευΰ·. Τό Κρητικό τραγούδι. ΚρητΈστ 2 (1950) τεύχ. 15, 5-6.

865. Λινάρδου Πέτρου Ν. Τής άγάπης τραγούδια. ΈλλΔημ έ'τ. Γ' τόμ. 6 (1950)

379 - 382.

866. Μαμώνη Κ. Ό "Ομηρος, ό Διγενής 'Ακρίτας καί ή άλλη δημοτική βυζαν-

τινή ποίηση. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 817-819.

867. Μέγα Γ. Α. Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης ποίη-

σις. ΈλλΔημ έ'τ· Γ' τόμ. 5 (1950) 747 - 760. ΕΛΑ 6 (1951) 297 - 324 = La
civilisation dite balkanique. La poésie populaire des pays des Bal-
kans. L' Hellen Cont 4 (1950) 8 ■ 30.

Κρίρ. : ΒΖ 43 (1950) 394 (F. D(ôlger)). Zeitschrift f. Volkskunde 51 (1954) 303. (Erich

Seemann).

868. Μελά Ση. Ό άγνωστος τραγουδιστής. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 165-168.

869. —Ό δρόμος τής αύτογνωσίας. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5(1950) 325-327.

Γενικά περί δημώδους ποιήσεως.

870. -Ό 'Ακριτικός κύκλος καί τό έπος τοΰ Διγενή. ΈλλΔημ έτος Γ' τόμ. 6

(1950) 5 - 8.

871. -Ό Διγενής 'Ακρίτας. ΈλλΔημ έτος Γ' τόμ. 6(1950) 805-808.

872. Μελανοφρύδη Π. Κ. Συμπλήρωμα. ΠοντΈστ έτος 1 (1950) τεΰχ. 2, 26 - 27.
Παρατηρήσεις είς άκριτικόν ασμα, δημοσ. είς ΆρχΠόντ 1(1928)70-72.

873. Μουατάκη Βασ· Ό Φωριέλ και τό δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5

(1950) 222-223.

874. Παβολίνι Παύλου Α. Σκέψεις περί τής μελέτης τής ελληνικής δημοτικής

ποιήσεως (μετάφρ. Γ. Θ. Ζώρα). ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 337-346.

875. Παμπούκη Ι. Τ. Διγενής ο Κιόρογλου. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 821-824.

876. Παπαδά Παν. Τά κάλαντα στή δημώδη ποίηση. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5
(1950) 53 - 54.

877. Παπαχρήστου Κλεοπάτρας Ή λεβεντιά τοϋ κλέφτη στή δημοτική ποίηση.

ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 337 - 352.
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878. Πατριαρχέα Β. Ή λαϊκή μούσα τής Μάνης καί ό θρήνος τού νεκρού. Άνευ

τόπου έκδ., 1950, 8ον σ. 58.

879. Πολίτου Ν. Γ. Περί τοΰ έθνικοΰ έπους των νεωτέρων Ελλήνων. ΈλλΔημ

έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 9 -15-

'Αναδημοσιεύεται έκ τών Λαογραφικών Συμμείκτων Α', 237 - 260.

880. Πτίνη Κώστα I. Τό Σαμιώτικο δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6

(1950) 199 - 204-

881. Σπαταλά Γερ- Συνθηματικές λέξεις στά δημοτικά τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 5 (1950) 364- 368.

882. -Ή φυσιολατρία στά δημοτικά μας τραγούδια. Νέος Καλλιτέχνης, τεύχ.

1 (1950) 4-7.

883. -Τά όνείρατα στά δημοτικά μας τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950)

55 - 58.

884. Σπεράντσα Στέλιου Τό νανούρισμα. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 209 - 212.

885. Σταύρου Πατρόκλου Τό δημοτικό τραγούδι. ΜαθΈστ Α' (1950) άρ. 1, 24.

886. Trenkner Sophie Les aventures de Sarkân Charzanis dans le folklore
grec antique. Byzantion 20 (1950) 259 - 266.

Κρίσις : ΒΖ 45 (1952) 124 (F. D(ôlger)).

887. Φραγκάκι Εύαγγ. Κ. Τό δημοτικό τραγούδι τής Κρήτης. ΈλλΔημ έτ. Γ'
τόμ. 5 (1950) 768 - 772.

888. Φραγκάκι Μίμης Κ. Ό Διαλλυνομιχάλης. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 697 -

700.

889. Βουρλάκη Άρ. Γ. Ό Διαλυνομιχάλης ό νεώτερος έθνικός έπικολυρικός

ποιητής τής ανατολικής Κρήτης. ΚρητΈστ 2 1950-1951, τεύχ. 19, 21-22.

890. *Χατξηδάκη Μάνου Ερμηνεία καί θέση τοΰ λαϊκοΰ τραγουδιού (ρεμπέτικο).
Κρίσ. : ΈλλΔημ ετ. Β' τόμ. 3 (1949)459-462 (Β.).

891 Χατζή Α. Χ. Ευστάθιος Μακρεμβολίιης καί Άκριτηΐς. Αθηνά 54 (1950)
184 - 226· 317· 55 (1951) 189 - 224.
Κρ. : ΒΖ 45 (1952) 433 - 4 (F. D(ôlger)).

892. Βαγενά Θάνου Θανάσης Καράμπελας ό Βερβενιώτης κλεφτοκαπετάνιος.

ΧρονΚυν Α' (1951) 81 - 82.

893. Δρόσου 'Ανδρέα Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ στή λαϊκή ποίηση. ΈλλΔημ έτ. Γ'

τόμ. 7 (1951) 679-680.

894. Κακαβούλια I. Γ. Ή Κυνουρία καί οί κάτοικοι της διά μέσου τών κυνου-

ριακών δημοτικών τραγουδιών. ΧρονΚυν Α' (1951) 22- 26.
895· Kvriakides Si. Ρ. Σημειώματα. Α' Οί Τούρκοι εις τό άκριτικόν έπος. Β'
Άπαργιάζω. ΒΖ 44(1951) 358- 361.
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896. Κνριακίδου Στίλπ. Γαμήλιον δημώδες βυζαντινόν ασμα. Annuaire de

l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 11 (1951).
Mélanges Henri Grégoire, 179-183.

897. Κώνστα Κ. Σ· «Χρυσός άητός καθόντανε» (Δημοτικό). ΝΈστ 50 (1951)

1196-1198.

898. Loucatos D. Les mal mariés en Grèce: Στής ακρίβειας τόν καιρό... Bulle-

tin Folklorique d'Ile de France, Paris, Janvier - Mars 1951, σ. 201 - 202.

899. Λονλούδη Κ. Τά όίγρη τοϋ λαοΰ. ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 163-164.

'Ερμηνεία φράσεως δημοτ- τραγουδιού.

900. Μαρίνη Κώστα "Ενοχες άγάπες. ΦιλΠραη 1951, 150 - 154.

901. Μανούσακα M. I. Ή Ρεθυμνιώτισσα Σουλτάνα Εύμενία Βεργίτση στις ευρω-

παϊκές χαλκογραφίες καί στά ελληνικά δημοτικά τραγούδια. ΚρητΧρον 5
(1951) 349 - 384.

902. Μελανοφρνδη Π. Η. 'Απαρδάλ'. Κουρσεύω. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 19 -

20, 1044 -1045.

Έρμ. φράσ. δημοτ. τραγουδιών.

903. Νικολαΐδου Κώστα Ή άγρη τοΰ λαοΰ. ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 126 -127.

904. Notopoulos James Α. Continuity and interconnexion in Homeric Oral

Composition (Extracted from Transactions of the American Philolo-
gical Association, vol. LXXXII 1951, 81 - 101).

905. Παμπούκη I. Τ. Βυζαντινά κάλανδα έν Πόντφ. 'ΑρχΠόντ 16 (1951) 174-

178.

906. Σπυριδάκη Γ. Κ. Τό §σμα τοΰ άσκητοΰ καί τοΰ διαβόλου· ΕΛΑ 6 (1951)

57 - 67.

Κρίσ. : ΈλλΔημ ετ. Ε' τόμ. 9(1952)696 (Φ. Κ. Μτιονμπουλίδης).

907· -Ποιηταί δημωδών ασμάτων είς Τραπεζοΰντα κατά τόν ΙΔ' αιώνα. Άρχ

Πόντ 16 (1951) 263- 266.

Κρίσ.: ΠοντΈστ ετ. 4 (1953) τεΰχ. 2 - 3 (38 - 39) 1915 - 1917 (Ξένος Ξενίτας [=Ξ. "Ακο-
γλου]). ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 696 (Φ Κ Μπονμπονλίδης)

908. Théros Aghis La poésie populaire grecque et la mort. L'Hell Cont
1951, 225 - 240.

909. Χατξηϊωάννον Κ. Π. Γλωσσολογικά. ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 193 - 195.
Περ'ι τής φράσεως «άγρη τοΰ λαοΰ».

910. --Δυο δημοτικά τραγούδια τής Κύπρου μέ θέμα τό Χάρο. ΚυπρΓράμμ

16 (1951) 69- 79. [Καί άνάτυπον, Λευκωσία - Κύπρος 1951, σχ. 8ον, σ. 13].

911. *** Μιά ποιητική άπογευματινή τού κ. Γιάγκου 'Αργυροπούλου. Τό δημοτικό
τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10(1952) 60-61.
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912. 'Αθηναίου Μ. Τό ήρωϊκό στοιχείο στα δημοτικά μας τραγούδια. Άκτ 1951,

402 - 405.

913. Β(αγενά) Θ· ΤΙ μάχη τών Δολιανών στό δημοτικό τραγούδι. ΧρονΚυν 2

(1952) 39 - 42 ( = ΧρονΜορ Α' (1952) 39 - 42).

914. -«Τσοπανάκος», ό Δημητσανίτης Παν. Κάλλας. ΓορτΉμερ Ζ (1952)

12-13.

915. Βαρνάβα Ίω. Β. 'Αρχαίαι έλληνικαί αντιλήψεις περί θανάτου καί κάτω

κόσμου εΐς τά δημοτικά μας τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 741 -
745.

916. Γιαλλουράκη Μ. 70 ποιητές διεκδικούν ε'να ποίημα τοΰ Διαλλινομιχάλη.

ΚρητΈστ 3 (1952) τεΰχ. 24, 8 - 9.

917. Γριταοπούλου Τάοου Άϋ>. Ένα δημοτικό τραγούδι τοΰ αλβανικού μετώ-

που. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 733-734.
'918. Goossens /?. Sur trois passages de Digénis Akritas, version de l'Escu-
rial. Byzantion 22 (1952/53) 257-263.

919. Grégoire Henri Ό Διγενής 'Ακρίτας. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1952) 809-

816.

920. Δεδούοη Βασ· Τό τραγούδι τοΰ νεκροΰ αδερφού, Τό βαθύτερο νόημά του.

Μορφές 1952, 143- 146, 322-324.

921. Ζώρα Γεωργίου Θ. Ή ξενιτεία έν τή ελληνική ποιήσει. 'Αθήναι 1953 (Σπου-

δαστήριον Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών). Σχ. 8°ν, α. 85.

922. Καιροφύλα Κώστα Ό Σολωμός και τό δημοτικό τραγούδι. ΈλλΔημ έ'τ. Ε'

τόμ. 9 (1952) 209 - 212.

923. Καλοκαιρινού 'Αγγέλου Τό Κρητικό τραγούδι. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 33-

34, 71.

924. Κανονίδη Σταύρου Νιώτερος ό'χι έ'ταιρος. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 2

(26) 1322 -1324.

925. Κελαϊδη Σταύρου Τά δημοτικά μας τραγούδια. ΚρητΈστ 4(1952) τεΰχ. 31-

32, 7 - 8.

926. Κκόλη Αεοντίου Ό "Αης Γιώργης στό δημοτικό μας τραγούδι, ΜαθΈστ

Β' (1952) άρ. 5, 76 - 78.

927. Κτενίδου Φίλ. Ό «Μάραντον», έ'να εξαιρετικό τραγούδι τοΰ Πόντου. Ποντ

Έστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 4-5 (28-29) 1411 - 1419.

928. Κυριακίδου Στίλπωνος Π. Κόρη ταξιδεύτρια (Extrait des Mélanges
offerts à Octave et Melpo Merlier) 'Αθήναι 1952, 8°v σ. 4.
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929. Κωνσταντινίδη Κ. Ν. Τό Ροδίτικο δημοτικό τραγούδι στον ΙΔ' αιώνα.

ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 237-240.

930. Μαγκλιβέρα Διονύση Κ. Ή μορφή τής γυναίκας στα δημοτικά τραγούδια.

ΠνευμΖωή 1952, άρ. φ. 7, 148.

931. Μακριδάκη 'Ανέστη Στόν άγνωστο τραγουδιστή. ΚρητΈστ 4 (1952) τεύχ. 33-

34, 29 - 30.

932. Μανούσακα M. I. Τό ελληνικό δημοτικό τραγούδι γιά τό βασιλιά Ερρίκο

τής Φλάντρας. Λαογρ 14 (1952) 3 - 52.

933. -Ελληνικά ποιήματα γιά τή σταύρωση τού Χριστού. Mélanges offerts

à Octave et Melpo Merlier. 'Αθήναι 1952, 8ov σ. 26.

934. Μαρκαντώνη Ίω. Τά αδύνατα ή άμήχανα εις τήν δημοτικήν ποίησιν. Έλλ

Δημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 725-731.

935. Μηλιώτου Σοφίας Τό λουλούδι στή δημοτική ποίηση. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ.

9 (1952) 746 - 748.

936. Μοτάκη Σ. Ό έρωτας καί ή γυναίκα στά Κρητικά τραγούδια. ΚρητΈστ 4

(1952) τεΰχ. 33 - 34, 19 - 25.
937· Μουστάκα Βελισσαρίου Ή ξενιτειά στό Κρητικό δημοτικό τραγούδι. Κρητ
Έστ 4 (1952) τεΰχ. 33-34, 57 - 64.

938. Νικολαΐδη Μελη Ή Κυπριακή ποίηση. ΠνευμΖωή 1952, άρ. φ. 1, 18-19.

939. Notopoulos James Α. Homer and Cretan heroic poetry: A study in

comparative oral poetry. I. The Song of Daskaloyannes. «American
Journal of Philology», vol. LXXIII, 3, 1952, 225 - 250.
Κρίσις : ΚρητΧρον 6 (1952) 291 - 295 (Βασ. Λαούρδας).

940 .-The Warrior as an Oral Poet : A Case History. The Classical

Weekly, vol. 46, No 2, 1952, 17-19.

941. Οίκονομίδου Δημητρίου Β. Μιχαήλ ό «γενναίος» καί τά δημοτικά περί aU-
τοΰ άσματα Ελλήνων καί Βουλγάρων. Λαογρ 14 (1952) 53-70-

942. Παντελίδου Τηλ· Λαογραφικά τής Κύπρου. ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 342-343.

Παρατηρήσεις είς τάς φράσεις άπελατεΰω ■ πελατεύω - ο.γρη τον λαοϋ.

943. Παπαγρηγοράκι Ίδομ· Πηγαί καί συλλογαί τών Κρητικών δημωδών ασμά-

των. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 33-34, 13-17.

944. Παπαδάκη 'Ελευθερίας Κρητικά δημοτικά τραγούδια. ΚρητΈστ 3 (1952)

τεΰχ. 24, 20-21.

945. Παπαδοπούλου Α. Α. Ό ζάρπη Κωνσταντΐνον. 'ΑρχΠόντ 17 (1952) 226·

946. Πατριαρχέα Β. Δ. Ό έμμετρος λόγος έν Μάνη. Ή Μανιάτισσα δημιουργός
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καί πλάστης τοϋ λαϊκού τραγουδιού — μυρολογιοΰ. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9
(1952) 715 - 723.

947. -Τό ήρωϊκόν καί πατριωτικόν στοιχείον ε'ις τήν λαϊκήν ποίησιν τής Μά-

νης. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 337-342.

948. Ρωμαίου Κ. Τά άκριτικά τραγούδια τοΰ Πόντου. ΆρχΠόντ 17 (1952) 155-

171.

949. Σιωμοπούλου Τάκη Τό «τραγούδι τοΰ νεκρού αδελφού» (καί ή «Λεονώρα»

τοΰ Burger). ΉπειρΈστ έτ. 1(1952) 289-294, 632-634.

950. Soloviev Α. La date de la version Russe du Digénis Akritas. Byzan-

tion 22 (1952) (1953) 129-132.

951. Σπανδωνίδη Πέτρου Σ. Τό κλέφτικο τραγούδι καί ή αρχαϊκή τέχνη. Θεσ-

σαλονίκη 1952, σχ. 8ον σ. 108 + άν. 2.

Κρίσεις: Μορφές 1952, 372-374 (Β. Δεδούσης). Πλάτων 4 (1952) 361-363 (Κ. Δ. Γεωρ-
γούλης). ΠνευμΖωή 1952, άρ. φ. 8, 178 (Γ. Ν. Καλαματιανός). ΚρητΈστ 4 (1952) τεΐ>χ.
33 -34, 72 (Σ. Μοτάκις). ΈλλΧρον ετ. 1 (1952) άρ- φ- 36, 23 (Ν. Βρεττάκος). ΝΈστ
53 (1953) 137 - 138 (Γιάννης Χατζίνης). ΈλλΔημ ετ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 309 (Φ. Κ.
Μπουμπουλίδης). Ήπειρ Έστ 2 (1953) 317 (T.). Λαογρ 15 (1953) 206-213 (Δημ. Α.
Πετρόπουλος). ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 317-318 (Ν. Χιονίδης). Πελοπ Έστ. ετ. 1 (1953)
τεϋχ. 5, 29 (Γ. Κ. Παπαγ εωργ ίου).

952. Σπαντιδάκη Θρασ. Ό θάνατος ως θέμα τής Κρητικής δημώδους ποιήσεως.

ΚρητΈστ 4 (1952) τεϋχ. 33-34, 51-55.

953. Τοίβη I. Δ. Ριζΐτες καί Κατωμερΐτες. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 33-34, 32-41.

954. Χατζηδάκη Πέτρου Ν. Τό συναίσθημα στο ριζίτικο τραγούδι. ΚρητΈστ 4

(1952) τεΰχ. 31-32, 5-6.

955.'Αλέτρη Γιώργη Τό έρωτικό δημοτικό τραγούδι. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)
τεΰχ. 5, 12.

956. Άντωνιάδου I. Δ Τό άκριτικό έπος. ΜαθΈστ Γ' (1953) άρ. 9, 147-152.

957. 'Αποστολάκη Γιάννη Τό πνεύμα τού κλέφτικου τραγουδιού. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ'

τόμ. 12 (1953) 476-486.

Άναδημοσίειισις.

958. 'Αργυροπούλου Γιάγκου Τό δημοτικό τραγούδι καί ό σουρρεαλισμός. Πελοπ

Έστ έτ. 1 (1953) τεϋχ. 4, 5.

959. Baud Bovy Samuel Sur la prosodie des chansons cleftiques. ΓΙροσφ

Κυριακ (1953) 95 - 103-

960. Boehm Fritz Die neugriecliische Totenklage. Minerva Verlag, Berlin.

Σχ. 8°v σ. 99.

Κρίσις: Λαογρ 15 (1953) 175-179 (Γ. Α. Μέγας).
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961. Ένεπεκίδη Π. Κ. Τρία έλληνικά δημώδη ασματα μετά γαλλικής μεταφράσεως

καί σχολίων τού 'Αδαμαντίου Κοραή καί έ'να μετάφρασμα τής παραβολής
τού άσώτου υιού εΐς τήν διάλεκτον τών Ελλήνων τής Κορσικής. (Έκ τών
άνεκδότων γαλλικών κωδίκων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων).
Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves,
Tome XII (1952). Παγκάρπεια. Mélanges Henri Grégoire, Bruxelles
1953, 133-150. [Ή αρπαγή. Θρήνος μητρικός. Ή κόρη ταξιδεύτρια].

962. Zarouhas Costas Chants folkloriques de Grèce. T. II, Paris, s. i. éd.,

40V, σ. 44.

963. Ζήση Χρ. Τό κλέφτικο τραγούδι. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 496-501,

964. Ζώρα Γεωργ. Θ· Κάρολος ό Ε' τής Γερμανίας καί αί πρός απελευθέρωσαν

προσπάθειαι. [Στιχούργημα εκ τού άνεκδότου ελληνικού βατικανού κώδικος
2614]. ΝΈστ 53 (1953) 755- 767.

965. Jacopi G. L'aquila dicefala dei Paleologhi nella tradizione artistica e

poetica neoellenica. Studi bizantini e Neoellenici VIII (1953) 151 -161.

966. Κοντού Κ. Τό Μεσολόγγι στή δημοτική ποίηση καί τό Σολωμικό έργο Έλλ

Δημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11 (1950)469-474.

967. Κονγέα Σ. Β. Ή πρός τούς Έλληνας και τά δημοτικά τραγούδια τών Ελ-

λήνων άγάπη τού Niebulir. Έλληνικά 12 (1953) 273 - 300.

968. Κυπριανού Χρνσ. Στ. Ό Δημήτριος 'Απέργης μέσα εΐς τήν νεωτέραν Κυ-

πριακήν ποίησιν. ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 197-202.

969. Lavagnini Bruno Aile fonti di un canto popolare : La ballata neo-

greca del fratello morto e il miracolo dei Santi confessori di Edessa.
ΠροσφΚυριακ (1953) 399 - 404.

970. Λυκαίου Γιώργη Τό κλέφτικο δημοτικό τραγούδι. ΠελοπΈστ έ'τ. 1 (1953)

τεΰχ. 4, 7·

971. ——Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τραγούδι. ΠελοπΈστ έ'τ· 2 (1953) τεύχ.

3, 10

972. Μαλεβοϋ Πέτρου Ό Νικητηράς στό δημοτικό τραγούδι. ΧρονΜορ Β' (1953)

20 - 22.

973. Μαρκάκη Πέτρου Τό λατρευτικό δημοτικό τραγούδι. ΠνευμΖωή 1953, άρ.

φ. 9 -10, 329 - 330.

674. Μάσβουλα Ματίνας Τό Μανιάτικο μοιρολόι. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ.
6, 22-23.

975. Mavrogordato John Some notes on the Escorial and Russian ver-
sions of Digenes Akritas. ΠροσφΚυριακ (1953) 463 - 468.
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976. Μελανοφρνδη Π. Η. Τά δρα. ΠοντΈστ έ'τ. 4 (1953) τεύχ. 11-12(47-48)

2348 - 2349.

977. -Οί βάρδοι τοϋ Πόντου. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ. 5 (41) 2033-2037.

978. Μουχιώτη Χαρ. Ή μητέρα στο δημοτικό τραγούδι. Ή Γυναίκα, άρ. 80

(1953) 11, 52.

979. Μοοκόβη - Βαρίκα Εϋρης Τό δημοτικό τραγούδι στά Δωδεκάνησα. Ή Γυ-
ναίκα, άρ. 94 (1953) 10, 39.

980. Ξενίτα Ξένου Ποιηται δημωδών ασμάτων είς Τραπεζούντα κατά τόν ΙΔ'

αιώνα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 2 - 3 (38 - 39) 1915 -1917.

981. Οίκονομίδου Δ. Β. Τά δημοτικά άσματα τής «Θλιμμένης τρυγόνας». ΕΛΑ

7 (1952, δημοσ. 1953) 45-56.

982. Οικονόμου Μάν&ου Ή 'Αναγνώσταινα (δημοτικό τραγούδι). ΉπειρΈστ
έτ. 2 (1953) 172-174.

983. Παπαδοπούλου Α. Α. Πορτάροι δίκλα>ποι. ΆρχΠόντ 18 (1953) 96.

984. Παπα&εοδώρου Τριαντάφυλλου Τό δημοτικό τραγούδι (μελέτη). "Εκδ. Β'.

Θεσσαλονίκη (1953) 8°ν, σ. 30.
98ό. Par/angè/i Ο. Il «Canto délia passione» presso i Greci del Salento.
ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 491 - 507.

986. Περιατέρη Σπ. Δ. «'Ακρίτας όντας έλαμνεν», μουσική μελέτη. ΕΛΑ (1952,

1953) 148 - 158.

Κρίσ- : Λαογρ. 15 (1954) 477 - 9 (S. Baud - Bovy).

987. Πετροπούλου Δημ. Α. Στερεότυποι στίχοι δημοτικών τραγουδιών. Προσφ

Κυριακ (1953) 532-545.

988. Πιλαβάκη Κ. Α. Συμβολή στήν ερμηνεία Νεοελληνικών κειμένων. Κυπρ

Γράμμ 18 (1953) 8-9.

'Ερμηνεία στίχων δημοτικών τραγουδιών.

989. Ρωμαίου Κ. Ή Κρητική παραλλαγή τοΰ θανάτου τού Διγενή. ΚρητΧρον

7 (1953) 394-408.

990. -Τό τραγούδι τής άπαρνημένης. (Extrait des Mélanges offerts à

Octave et Melpo Merlier). 'Αθήναι 1953, σχ. 8ov, σ. 36.

991. -La chanson populaire neogrecque «le retour de l'Expatrié».

L'Hell Cont 1953, 38 - 57.

992. -Τό τραγούδι τής Άγια - Σόφιας. ΝΈστ 53 (1953) 860-866.

993. —--Τό τραγούδι τής άντρειωμένης λυγερής. ΠροσφΚυριακ (1953)581-595.

994. -Δυό περίεργα ιστορικά τραγούδια. ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 237-374.

995. Σκοπετέα Στ. Χ. Ό Παπουλάκος καί ή δημοτική μας ποίησις. ΠελοπΈστ

έτ. 1 (1953) τεΰχ. 7, 16-17.
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996. -Ή Δέσποινα τής Μαλεβής καί ή έθνική μας παράδοσις. ΠελοπΈστ

έτ. 1 (1953) τεύχ. 6, 4-5.

997. Σουμελίδη Γ. Πάλι τό τραγούδι τοΰ νεκρού άδελφοϋ. Μορφές 1953, 69-71.

998. Σταυριώτη (Δ. Κ. Π.) Τά όρα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 11-12 (47-48)

2349-2350.

999. Σταυροπούλου Κώστα I. Ό Κοντοβουνήσιος και ή Πλατιάνα. ΠελοπΈστ
έτ. 1 (1953) τεΰχ. 4, 13.

1000. Τσολομήτη Δημ. Τά τραγούδια τού Κοσμά. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ.
5, 21.

1001. Φωτιάδου Εύαγ. 'Αρματωλοί. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 493-495.

1002. Χατζηγεωργ ίου 'Ανδρ■ Ό Τριτσιμπίδας καί ή Μπαρμπάσαινα. ΠελοπΈστ
έτ. 1 (1953) τεΰχ. 6, 12.

1003. Χρυσάνθη Κ. Ή συνίζηση στήν Κυπριακή διαλεκτική ποίηση. ΚυπρΓράμμ
18 (1953) 268-270.

β' Δίστιχα.
1. Συλλογαί.

1004. Στανριώτη (Δ. Κ. Π.) Δίστιχα περιοχής Σταυρι [68], ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946)507-8.
569 - 570.

1005. 'Αργυροπούλου Παν. Αν. Ταχταρίσματα [13 δίστ.]. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ.
3, 15.

1006. Βρόντη Άναστασ. Γ. Ή Ρόδος μέ χαρά τραγουδά τό βασιλιά. Συλλογή
λαϊκών διστίχων έπιμελεία —. Ρόδος 1948, 8ον μικρόν σ. 64.

1007. Διπλάρη Ίω. Ταχταρίσματα [7]. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 5, 15.

1008. Ααζάρου Μαρδικούλας Γ. [Δίστ. 3]. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 24, 201.

1009. Αέρα [Γαμήλια δίστιχα 2]. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 13-14, 19.

1010. Μιχαηλίδου - Νουάρου Μ. Μιά γιορτή γιά τήν απελευθέρωση τής Καρπά-
θου. ΔωδΈπιθ 2 (1948) 20.

Επίκαιρες Καρπαθιακές μαντινάδες 15.

1011. -Μαντινάδες Άστυπαλίτικες [76]. ΔωδΈπιθ 2 (1948) 101-102. Αύτόθι

155-156.

1012. Αίγινητικά δίστιχα [7], ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 27, 42.

1013. Γκίκα 'Ασπασίας Κ. Σύγχρονη λαϊκή ποίησι. Οί ήρωες τής Αίγίνης. Κήρ
Αίγ έτ. Γ (1949) άρ. φ. 29, 76. [Δίστ. 6],

1014. Σήφακα Γεωργίου Α. Ή δημοτική ποίηση στήν Κρήτη. Μαντινάδες - Ριζί-
τικα τραγούδια. ΈλλΔημ έτ. Β'τόμ. 3 (1949) 298-299, 487-490, 826-828,
990-993, τόμ. 4 (1949) 45-48.
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1015. Άβραμάντη I. Τά χωριά τής Ματσούκας. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 10,
582-3.

Σατιρικά δίστιχα.

1016. Βαβουλε Παντελή Π. Ό Κρητικός τραγουδιστής. Συλλογή κρητικών μαν-
τινάδων καί δημοτικών τραγουδιών τάβλας, στράτας κτλ. Χανιά (1950), 80ν,
σ. 240.

1017. Βουτυρά Μ. Κρωμέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 4, 239
[δίστ. 11],

1018. Κανδηλάπτη Γ. (Κάνι) Κρωμέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ.

12, 712 [δίστ. 12]

1019. Κλοκκάρη Α. Άπό τά τραγούδια τοΰ λαοΰ μας. Μοιρολόγια [δίστ. 11]. Κυπρ
Γράμμ 15 (1950) 104.

1020. Κριομέτ'κα τραγωδίας [4]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 3, 174, τεΰχ. 5,
306 [δίσ. 10], τεΰχ. 6, 360 [δίσ. 9], τεΰχ. 10, 594 [δίσ. 9], έτ. 2 (1951) τεΰχ.
13,762 [δίσ. 13], έτ. 3 (1952) τεΰχ. 10-11 (34 -35) 1718, τεΰχ. 36,1802
[δίσ. 22].

1021. Λαϊκά Ύδραϊκά τραγούδια [7]. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 10 (1950) αριθ.
4. 80.

1022. Παναγίδη Γ. Επωδοί [6]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 3, 174.

1023. Ποντιακή ποίηση. Δίστιχα [11]. ΠοντΘέατρο 1950, 43, 61.

1024. Φίκα Κραιμέτκα τραγωδίας [δίστ. 102]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 2, 44.
3, 174. 4, 239. 5, 306. 6, 360. 7-8, 448. 9, 523. 10, 594. 11, 648. 12, 712. 2
(1951) τεΰχ. 13, 762.

1025. Φωοτηροπούλου Α. Κρωμέτ'κα τραγωδίας [δίστ. 11]. ΠοντΈστ έτος 1
(1950) τεΰχ. 11, 648.

1026. Κρητικές μαντινάδες [144]. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 1, 29, τεΰχ. 2. 28, τεΰχ.
3, 29, τεΰχ. 8, 28, τεΰχ. 10 (1950) 28, τεΰχ. 11 -12 (1950) 27, 2 (1950) τεΰχ.

13, 26, τεΰχ. 14, 27 15, 24, τεΰχ. 17, 23, τεΰχ. 18, 22, τεΰχ. 19, 26, 3 (1951),
τεΰχ. 21. 22, 3 (1952), τεΰχ. 26, 27, 4 (1952), τεΰχ. 29, 26, τεΰχ. 30, 30, τεΰχ.
31 - 32, 36, τεΰχ. 33-34, 64, 65, 5 (1953), τεΰχ. 37, 24, τεΰχ. 39, 23.

1027. [Ανωνύμου] Λαϊκά δίστιχα τής Λέρου [13]. Καλυμνιακός Παλμός, έτ. Α ',
τεΰχ. 1, Κάλυμνος (1951) 20.

1028. ['Ανωνύμου] Νανουρίσματα τής Άστυπαληάς [13]. Καλυμνιακός Παλμός,
έτ. Α', τεΰχ. 1, Κάλυμνος (1951) 21.

1029. Ζερβοϋ Γιάννη Δίστιχα [10]. Καλυμνιακός Παλμός, έτ· Α', τεΰχ. 1, Κάλυ-
μνος (1951) 25.
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1030. Ποντιακή ποίηση. ΠοντΘέατρο 1950, 100, 1951, 128, 193 [δίστ. 14].

1031. Βασιλειάδη Ν. Καπίκιοϊ καί Λιβερά. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952), τεΰχ. 3 (27)
1379 [δίστ. 3],

1032. Οίκονομίδου Δ. Η. Δίστιχα Χαλδίας καί Τραπεζοΰντος. ΆρχΠόντ 17 (1952)
222-225.

'Αναδημοσ. 87 δίστιχα έξ έργου τοΰ συγγ. L,autlehre des Pontischen ... , σ. 131 κ. έ.,
μεθερμην. υπομνημάτων.

1033. Π. Ι. (Κ.) Κρητικός σωρείτης. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 28, 6.

"Εμμετρος διάλογος μεταξύ προξενητοΰ καί υποψηφίου γαμβρού.

1034. Σαλλαλίδη Στεφ. Κρωμέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 25,
1290 [δίστ. 6, ασμα 1],

1035. Βαβουλε Π. Κρητικές μαντινάδες [7]. ΚρητΈστ 4 (1953) τεΰχ. 35-36, 27.

1036. Λαϊκά έρα)τικά δίστιχα [10]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 3,22.

1037. Παπαδοπούλου Γιάννη Κ. Ανέκδοτα κυπριακά δημοτικά δίστιχα. Πνετιμ
Ζωή 1953, άρ. φ. 19 (1953) 384.

1038. Σταυριώτη (Δ. Κ. Π.) Κρα>μέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 1
(37) 1866 [δίστ. 12],

1039. Τάντου 'Ηρακλή Κρωμέτ'κα τραγωδίας. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 6 (42)
2092 [δίστ. 4].

2. Μελέται.

1040. Ρωμαίου Κ. Οί μαντινάδες τής Κρήτης. Ό Πάν 19 (1949) 111 -116.

1041. Σαραφοπούλου Ρόζας Τά ερωτικά λιανοτράγουδα. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5
(1950) 355-363.

1042. Βαβουλε Παντελή Κρητικές μαντινάδες. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 33-34,
42-47.

1043. Ρωμαίου Κωνσταντίνου Τραγούδια δίστιχα τοΰ Πόντου. ΆρχΠόντ 18
(1953) 279 - 284.

γ' Έ π φ δ α ί (βλ. Μαγεία),
δ' Μ ΰ Φο ι ζφων.

1044. Σταυριώτη (Δ. Κ. Π.) Μύθοι Σταυρί. [3] ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 520.
581.

1045. Sbordone F. Une rédaction inédite de la fable du paysan et du ros-
signol. BS 1947-1948, 177-181.

1046. Αισώπου Μύθοι. "Ηλιος έτ. 8 (1948) 512, 568, 624, 680, 736, 790, 846, 902,
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958, 6, 62, 118, 174, 234, 302, 358, 414, 470, 526, 582, 638, 694, 734, 774,
814, 870, 966, 6, 48, 102, 142, 198, 238, 280, 336, 374, 430, έτ. 9 (1949) 24,
26, 66, 98, 143, 183, 223.

1047. Κοραή Α. [Αισώπου] Μύθοι. Ήλιος έτ. 8 (1948) 538, 596, 634. 692,748, 806.

1048. Αίοώπου μύθοι. Εκλογή Άντιγ. Μεταξά. Εϊκονογρ. Κ. Δ. Καρυωτάκη.
«Τά βιβλία τής θείας Λένας5*. Σειρά Β', άρ. 2. Ν. Άλικιώτης και Υιοί. 'Αθή-
ναι (1949), 8°ν, σ. 32 δεμένον.

1049. Αίοώπου μύθοι. Μετάφραση Θρασυβούλου Σταύρου. 'Εκδοτικός οίκος
Γεωργίου Παπαδημητρίου. 'Αθήναι (1950). (100 άθάνατα έργα, άρ. 2), 8ον
μικρ. σ. 160.

1050. Φίλιππα Γ. Θ. Ό Αίσωπος σε στίχους. 'Εκδόσεις Γ. Σ. Βλέσσα. 'Αθήναι
[1950], 8ον, σ. 48. Πρόλογος Ν. Σημηριώτη. Είκονογράφ. "Αθανς.

1051. Χατζηϊωάννου Κυριάκου Κυπριακοί μύθοι. Λευκωσία 1948. 80ν, σ. 96.
Κρίσ.: Λαογρ. 13(1950-1951)394-396 (Στ. Π. Κυριακίδης). ΚυπρΓράμμ 14(1949)
32 - 33 (Νικ. Κρανιδιώτης). Νέα Εστία 47 (1950) 134 (Κ Άμαντος).

1052. IΑίτωλοϋ Γεωργίου] Ελληνικοί μύθοι. Ήλιος έτ. 9 (1949) 796.

1053. Γεωργοπούλου Γ. Χ. Ό Α'ίσωπος καί οι Αίσώπειοι μύθοι. Ψυχαγωγικοί
καί διδακτικοί. (Σε στίχους). Τεΰχ. Α', Σεπτέμβριος 1949. Άγρίνιον, 80v, σ.
34 Τεΰχ. Β', Άγρίνιον 1950, 8°ν σ. 69.

1054. Γκίκα 'Αοπαοίας Ή έκδίκησις τής άλεποΰς. ΚήρΑίγ έτος Γ'(1949) άρ. φ.
31, 109.

1055- Κληρίδη Νεάρχου Ιστορίες τών ζώων τής Κύπρου. ΚυπρΣπ 13 (1949)
V + ρμα' (καί άνάτυπον 1950).

Κύπρος καί μύθοι. Βιβλιογραφία Κυπριακών μύθων. Δοξασίες καί ιστορίες γιά τήν
αλεπού, τό γάδαρο, τήν κουκουβάγια, τήν πέρδικα, τά χελιδόνια, τήν κόττα, κατσικο-
ρώνα, τσαλαπετεινό, κούκκο, τά βόδια, γάτα, σκύλο, βατράχους, φίδι κτλ. Μύθοι 71.
Λεξιλόγιον.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 15(1950)253-4 (Κ. Χρυσάνθης).

1056. Ξενοπούλου Γρ. Τά ζώα τοΰ Αισώπου (μελέτη). ΦιλΠρωτ 1949, 9-12.

1057. Χαριτωνίδου Χαρ· Παρατηρήσεις εις τούς Αίσωπείους μύθους. Πλάτων 1
(1949) 185 - 200.

1058. Α. Η. Folklore chypriote. L'Hell Cont 1950, 393-400.

4 μύθοι περί ζφων.

1059. Laurent V. Une fable d'Esop dans Photius. Les trois grappes. An-
nuaire de l'Institut de Philologie et de l'Histoire orientales et slaves,
XI, 1951, 129-132.

Κρίσ. : ΈπΒυζΣπ 22 (1952) 299 - 300 (Β. Λαούρδας).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

239

1060. Πολυκάτεχου Ήλειώτικοι μύθοι. Ήλειακά, έτ. Β', τεύχ. 4- 5 (1952) 68-69
[μύθ. 3].

1061. 'Αβραμάντη I. Ή κάτα κι' ό πεντικόν. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 8 - 9
(44-45) 2173.

1062. Καρτινοΰ Δημ. Ζευγάς καί αλεπού. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 3, 19.

1063 .-Κύρ - Μέντιος ζευγάς κι' αλεπούδες. ΠελοπΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 5,24.

1064. Νικολαΐδη Α. Τό γρούν θέλ' άτον... ΠοντΈστ έτ. 4(1953) τεύχ. 2-3(38-
39)*1935.

1065. Παπαδοπούλου Σάββα Τό φακα τ' έκλώστεν μωρόν... ΠοντΈστ έτ. 4
(1953) τεΰχ. 2 - 3 (38 - 39) 1933 -1934.

1066. Παραακευοπούλου Δ. 'Ατώρα δί καί παίρ'... ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ.
2-3 (38-39) 1935-1936.

1067. Perry Β. Ε. Aesopica. A series of texts relating to Aesop or ascribed
to him or closely connected with the literary tradition that bears his
name collected and critically edited, in part translated from oriental
languages, with a commentary and historical essay. Vol. I. Greek and
Latin Texts. Urbana, The University of Illinois 1952., σ. XXIII 1 Bl.
σ. 765.

Κρίσις: BZ 46 (1953)373 -378 (F. Do/grer)

1068 .-An Aesopic fable in Photius. BZ 46 (1953) 308 - 313.

1069. Άβραμάντη I. 'Άρκον, ό λύκον κι' άλεπόν. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 7
(43) 2149.

2ϋ70. KIxiqC&k) Ν. ' kvivÂWLi vswawï.C, . ΚτύτιίΛ1 ξιά-μ-μ { Vir.A) '2L4.

1071. Μωραΐτικες παραδόσεις. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 2, 11.
Δύο μύθοι περί ζώων.

1072. Παπαδοπούλου Α. Α. Βυζαντινόν έπος έξ Αίσωπείου μύθου. ΈπΒυζΣπ 23
(1953) 386 - 391.

1073. Τό φείδι κι' ό κάβουρας. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 1, 26.

ε' Παραμυθία.
1. Συλλογαί.

1074. Κανδηλάπτη Γ. Θ. Ό Θεόν ντο γράφτ' 'κι' άπογράφκεται. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946)
579 - 581.

1075. Λαογράφου ' Ζακυθινά παραμύθια: Ό παπάς καί οί μακελλαρέοι.ΈπτανΦύλλα φ. 2-3
(1916) 34-37.

1076. Ξενίτα Ξένον Παραμύθι Κοτυώρων. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 517 - 519.
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1077. Σταυριώτη (Δ.Κ.Π.) Παραμύθια. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1916)577 -579 [παρ. 1].

1078. Ρουσσιά Μαρίας Τό μαύρο παλληκάρι πού πήγε νά βρει τό Θεό. Κυπρ
Γράμμ 13(1948) 324-327.

1079. Σταΰοπούλου Μαρ. Παραμύθι. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 3, 14.

1080. Α&ανασιάδου Ευσταθίου Παραμύθι Σάντας. ΆρχΠόντ 14(1949) 196-199.

1081. Γκίκα'Ασπασίας Κ. Οι Κολοτσέντες κ' ή γριά. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ.
φ. 29, 76.

1082. -Οί Κολοτσέντες κι ό γέρος. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 36, 199.

1083. Κληρίδη Νεάρχου Κυπριακά παραμύθια [3]. ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 315-
317.

1084. 'Ανωνύμου Ό όρφανόν ό τζιοπάνον. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 4, 219 - 220,
τεΰχ. 5, 298 - 299, τεΰχ. 6, 367 - 369, τεΰχ. 7 - 8, 461 - 464, τεΰχ. 9, 530 - 534.

1085. Άκογλου Ξενοφ. Λαογραφικά Κοτυώρων. ΆρχΠόντ 15(1950) 195-205.
[Παραμ. 1, άνέκδ. 6].

1086. Dawkins R. Μ. Forty-five Stories from the Dodecanese edited and
translated from the Mss. of Jacob Zarraftis by—. Cambridge 1950,8OV
μέγα, σ. XII+560.

Κρίσ.: Folk - Lore 62 (1951), 270 (Ε. Ο. Windstedt). ΈπΒυζΣπ 21(1951) 315-320
(Γεώργ. Κ. Σπνριδάκης). Λαογρ 13(1951) 380-389 (Στ. Π. Κυριακίδης). ΝΈστία
48(1950) 1304-1307 (Π. Γ. Καλλίνικος). ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 44- 50. 91 - 95 flf.
Προυσής).

1087. 'Επτανήσιας Μαριέττας "Ενα Επτανησιακό παραμύθι γιά τήν "Ενωση.
ΈπτανΣάλπ (1950) 21 - 26.

1088. Μηλιοπούλου Παρασκευα I. Μακεδονικά παραμύθια. Θεσσαλονίκη 1950,
• 80ν, σ. 79.

Κρίσ. : ΈλλΔημ ετ. Γ' τόμ.5 (1950) 386 - 387 (Ση. Μελάς), ετ. Δ' τόμ. 8 (1951) 607 (Ω).

1089. Miliopulos Paraskevas I. Mazedonische Mârchen gesammelt von—,
ubertragen von Dr· Bernard Vonderlage. Cram, De Gruyter u. Co.
Hamburg 1951, σχ. 80v μικρ., σ. 112.

Κρίσ. : ΝΈστία 51 (1952) 137 (Ε. Γ. Πρωτοψάλτης).

1090. Ξενίτα Ξένου Τ' άθάνατον νερόν, παραμύθι Κοτυώρων. ΠοντΈστ έτ. 1
(1950) τεΰχ. 1, 21 - 23.

1091. -Ό ήλον καί ό φέγγον. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 3, 154-156, τεΰχ.

4, 212 - 215.

1092. Παπακώστα Άγγ. Ν. "Ενα άγνωστο ηπειρωτικό παραμύθι γιά βρυκόλακες
άπό έ'να παλιό κώδικα τών Αρχείων Βλαχογιάννη. ΦιλΠρωτ 1950, 259 - 263.
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1093. Rohlfs G. 'Από τά παραμύθια τού Ελληνισμού τής Καλαβρίας: Τό μέ-
τρημα τοΰ ποτιδδιοΰ Γρυφούνι. ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 83-85.

Παραμύθι έκ Μπόβας μετά μεταφράσεως είς τήν κοινήν έλληνικήν καί παρατηρήσεων
ύπό Κ. Χατξηϊωάννον, αυτόθι σ. 82-83.

1094. Lee Dorothy D. Three Romances from the Pontos. Folk-Lore LXI-
LXII (1950 - 1951), 388 - 397. 449 - 453.

1095. Μινώτου Διονυα. Σ. Ζακυθινά παραμύθια τής τύχης. Λαογρ 13 (1950-
1951) 277-284.

Παραμύθια 4 μετά παρατηρήσ. Στ. Π. Κυριαχίδον. Κρίσ. : ΈλλΔημ έε. Ε' τόμ. 10
(1952) 694 (Φ. Κ. Μστουμπουλίδης).

1096. "Ακογλον Ξενοφ. Παραλλαγές ποντιακού παραμυθιού. ΑρχΠόντ 16 (1951)
238 - 244.

Παραλλαγαί παραμυθιού δημοσιευθέντος ανζ. 3, 111 - 113, άρ. 4, υπό Λί. Π aw kins.

1097. Dawkins /?. Μ. Λαϊκές ιστορίες (παραμυθία 5) άπό τήν Ιμέρα καί τή
Σάντα. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 16, 899-900, τεύχ. 17-18, 956-957,
τεΰχ. 19-20, 1046-1047, τενχ. 21-22, 1162, τεΰχ. 23, 1180.

1098. Κιονρταίδον I. Τά δυο άδέλφά. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 19-20, 1049.

1099. Νυμφοπούλου Μιλτιάδον Παραμύθια Σάνιας [2]. ΆρχΠόντ 16 (1951)
252 - 254.

1100. Παμπούκη I. Τ. Παραμύθια τής Οινόη; [2]. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ.
15, 857-862, τεΰχ. 16, 905-910.

1101. Παρχαρίδου Ίωάν. Ποντικά παραμύθια. ΆρχΠόντ 16 (1951) 80-114.

'Αναδημοσιεύονται 11 παραμύθια έκ τοΰ Α' τόμου τοΰ «'Αστέρος Πόντου».

1102. "Ακογλον Ξενοφ. Παραμύθια Κοτνώρων [2]. ΆρχΠόντ 17 (1952) 172-183.

1103. Ξενίτα Ξένου Τή χόρας ό γιόν ... ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25, 1277-
1280.

1104. -Τό ποντιακό παραμύθι. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 36, 1796-8

[παραμ. 1, μύθ. 1],

1105. Τό γυναίκισμαν. ΠοντΈστ έτ. 3 (19 52) τεΡχ. 4-5 (28-29) 1445-1446.
Άναδημοσίευσις έκ τοΰ «'Αστέρος Πόντου» 1885.

1106. Τό ποντιακό παραμύθι. Άναδημοσίευσις εξ «Αστέρος Πόντου» 1885. Ποντ
Έστ έτ. 3 (1942) τεΰχ. 10-11 (34-35) 1719-1720 [παραμ. 1, άνέκδ. 2].

1107. Φραγκάκι Ευαγγελίας Τό Κρητικό παραμύθι (Μελέτη καί συλλογή). Αθήνα
1952, 8ον σ. 71 [παραμ. 22],

Κρίσις : ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 58 (Μαριέττα Ε. Γιαννοπονλον).

1108. Φωβτέρη Δημητρ. Π. Άραβανιώτικα παραμύθια [4]. ΜικρΧρον 5 (1952)
161-177.

16
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1109. "Ακογλου Ξενοφώντος Παραμύθια Κοτυώρων [4]. ΆρχΠόντ 18 (1953)
285 - 296.

1110. Dawkins R. Μ. The two Bets: A reconstructed Greek Folktale. Λαογρ
15 (1953) 144 - 150.

1111. -Modern Greek Folktales. Chosen and translated by — . Oxford,

Clarendon Press 1953, σ. XXXVIII, 492.

Κρίσεις: BZ 46(1953)205 (F. D(ôlger)). ΈπΒυζΣπ 24(1954)391 -395 (Κ Ρωμαίος).
Λαογρ 15 (1953) 182- 187 (Στίλπων Π. Κνριακίδης).

1112. Παπαδοπούλου Χ. Ν. - Δεμερτζή Κ· Π. Τραγούδια καί παραμύθια τής
Ανατολής. ΜικρΧρον 4 (1948) 225-279 [Παραμ. 16],

1113. Ζάχου "Ελλης Ό τσιτσιπρόκος. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 6, 26.

1114. Μοοκόβη Ειρήνης Παραμύθια τής πατρίδος μου. Σχέδια Κώστα Μαλάμου.
[Αθήναι 1953], 80ν σ. 125.

14 Παραμύθια έκ Σύμης.

1115. Νικολαΐδη Ίωάνν. Ν. 'Ηπειρωτικά παραμύθια [2]. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953)

386 - 388.

1116. Στρουμπουλή Δημ. Ή Άρχόντω (παραμύθι). Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ.
13 (1953) αριθ. 8, 176.

2. Μελετά ι.

1117. Γιάκου Δημ. Κ. Ή αξία τού παραμυθιού. Ήλιος έτ. 8 (1948) 514.

1118. Μαντζουρίδη Μανώλη Τό παραμύθι στήν αγωγή. Μητέρα καί Παιδί, 9

(1948) 29.

1119. Παπαδοπούλου 'Ανθίμου Α. Ή&ογραφία παραμυθιών. ΆρχΠόντ 14

(1949) 36 - 41.

Άναδημοσίευσις ποντιακού παραμυθιού μέ ήθογραψικάς τινας παρατηρήσεις.
1120 Ταροούλη Γεωργίας Τό παραμύθι καί ή προσαρμογή του στή σημερινή
ζωή. ΝΈστ 45 (1949) 33-36.

1121. Γεδεών Σ(οφίας) Μ. Τό παραμύθι κάτω άπό τό φώς τής ψυχολογίας. Παι-
δεία 4 (1950) 3-13.

1122. Αάγκ Κίκας Τό λαϊκό μυθιστόρημα ώς λογοτεχνικόν είδος. ΚυπρΓράμμ 15

(1950) 315 - 322.

1123. Σούρλα Εύριπίδου ΠαραμύίΗ καί συμβολισμός. Παιδεία 4 (1950) 152-160.

1124. Σπαταλά Γεραο. Τό γέλιο στά δημοτικά μας παραμύθια. ΈλλΔημ έτ. Γ'
τόμ. 5 (1950) 773 - 776.

1125. Φραγκάκι Ε. Κ. Τό Κρητικό παραμύθι. ΈλλΔημ έτ. Γ' τ. 6 (1950) 679-681
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1126. Γραμματικοπονλου Λένας Τό παραμύθι. Ή πρώτη ποίησις τής άνθρωπό-
τητος. "Ηλιος έτ. 11 (1951) 490.

1127. Ζιαξιοπούλου Έλευ&ερ. Παραμύθια καί παραμυθάδες στ' Άγραφα τής
Θεσσαλίας. Λαογρ 13 (1951) 348 - 350.

1128. Κακριδή I. Θ. Ή γυναίκα τού Κανδαύλη. Μιά άγνωστη τραγωδία. Ελ-
ληνικά 12 (1952) 1 - 14.

1129. Καλλινίκου Π. Γ. Η «Γυναίκα της Ζάκυνθος» και η «Λυσσιασμενη Πείνα»
Πρόσπερος, φύλ. 7 (1952) 227 - 230.

Συγκρίνει τό ποίημα τοΰ Διον. Σολωμού πρός δωδεκανησιακών παραμύθι, δημοσιευθέν
ύπό R. M. Dawkins.

1130. Μέγα Γ. Α. Καλλιμάχου καί Χρυσορρόης ύπόθεσις (Extrait des Melan-
ges offerts à Octave et Melpo Merlier). Αθήναι 1952, 80v σ. 26.

1131. [Ανωνύμου] Ό μέγας Αλέξανδρος στά παραμύθια. Έκλ. Θ' (1953) τεύχ
89, 59 - 68.

1132. Dawkins R. Μ. The grateful dead and the poison maid. ΠροσφΚυριακ
(1953) 148- 167.

1133. -The world below in Greek Folktales. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 312-

322.

1134. Ζώρα Γ. Θ. Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος. ΚρητΧρον 7 (1953) 267-295.

1135. Hepding Hugo Ein Mârchen aus Syra. ΠροσφΚυριακ (1953) 267-276.

1136. Μάνου Δημ. Τό παραμύθι καί ή παιδαγωγική του σημασία. Παιδεία 2
(1953) 11 - 14, 35-43.

1137. Μαρινάτου Σπ· "Ιφικλος καί Μελάμπους. Λαογρ 15 (1953) 44-49.

1138. Μέγα Γ. Α. Ο λόγος παρηγορητικός περί δυστυχίας καί εύτυχίας καί τά
παραμυθία τής πρός τήν τύχην όδοιπορίας. Λαογρ 15 (1953) 3 ■ 43.

Κρίσις : ΒΖ 46 (1953) 417 - 418 (F. D(ôlger)).

3. Συλλογαί μΰθων καί παραμυθιών έλληνικών καί ξένων διά παιδιά.

1139. Ή Κρινούλα καί άλλα διαλεχτά παραμύθια. Εκδοτικός οίκος «Αστήρ» Άλ.
καί Ε. Παπαδημιητρίου. Αθήναι, ά. έ., 160ν σ. 32. Τό έλαφάκι καί άλλα
διαλεχτά παραμύθια. Αυτόθι σ. 32. Ή Νεράϊδα τής θάλασσας καί άλλα δια-
λεχτά παραμύθια. Αυτόθι σ. 32. Τό μαγικό σουράβλι καί άλλα διαλεχτά πα-
ραμύθια. Αύτόθι σ. 32. Ή άλεποΰ στό πανηγύρι καί άλλα διαλεχτά παρα-
μύθια. Αύτόθι σ. 32.

1140. Ρήγα Λάμπρου Κ Τό βασιλόπουλο τής Βενετίας. Λευκωσία—Κύπρος ά. έ.
σχ. 8ον σ. 26.

Τρίπρακτο παιδικό δραματάκι από Κυπριακό παραμύθι.
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1141. Ταραούλη Γεωργίας Ή Μαρουλίτσα (παραμύθι). Μητέρα καί Παιδί, 1
(1947) 18 -19. Τό γουρουνάκι (παραμύθι). Αυτόθι 2 (1947) 18.

1142. Τσουκαλά Δανάης Τά παραμύθια τής νεφέλης. Οί φίλοι τοΰ βιβλίου.
'Αθήνα 1947, 80ν, σ. 229.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 14 (1949) 68 (Κ. Προυσής).

1143. Γιαννιά Δημ. Ν. Μύθια- μύθια παραμύθια. Σειρά Α', 'Αθήνα (1948), 8ον,
σ. 72.

1144. Γιαννόπουλου Κατ. Τίκ - τακ καί άλλα τρία παραμύθια. Εικόνες Α. Με-
ταξά- 'Αθήνα 1948, 8ον, σ. 73.

1145. Ααφονταϊν Παραμύθια. Διασκευή Κώστα Νικολακάκη, 'Αθήναι 1948. 8ον,
σ. 96.

1146. Ό μυγοσκοτώνης (τό παραμύθι μας). Μητέρα καί Παιδί, 17 (1948) 24- 25.

1147. Τό άηδόνι τοΰ βασιλιά. Παραμύίΐι εικονογραφημένο ('Αθήναι 1948) 40ν,
σ. 16.

1148. Τό φυλαχτό τής μάννας. Παραμύθι, έκδ. I. Σιδερή ('Αθήναι 1948) 40ν,
σ. 16.

1149. Αινεία Τ. (επιλογή, επιμέλεια). Εύθυμα ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Σειρά
πρώτη. 'Αθήνα 1949, 8ον σ. 64.

Κρίσις : Μητέρα καί Παιδί 22 (1949)28 (Ειρήνη Παϊδονση).

1150. Κάποιου Ιστορίες καί παραμύθια: Ή πάπια κι ό λαγός. Κυπριόπουλο έτ.
Ε' (1949) άρ. 3, 47-48.

1151. Νουάρα 'Αντρέα Τά ψέμματα (Διασκευή άπό ηπειρωτικό παραμύθι). Κυ-
πριόπουλο έτ. Ε' (1949) άρ. 1 - 2, 23 - 24.

1152. Παπαδημητριού Ρούλας Τό μυρμήγκι καί τό περιστέρι (παραμυθάκι γιά
μικρά παιδιά). Μητέρα καί Παιδί, 23 (1949) 31.

1153. Ρήγα Λάμπρου Κ. Ό πετεινός ό γούμενος (κωμιρδιούλα άπό κυπριακό
παραμύθι). Κυπριόπουλο έτ. Ε' (1949) άρ. 3, 52-58, άρ. 4, 98- 143.

1154. Ταρσούλη Γεωργίας Τό άντρειωμένο τσαγκαράκι. Συλλογή καί διασκευή —
Είκονογρ. Παύλου Βαλασάκη. («Τά βιβλία τής θείας Λένας» Ν. Άλικιώτης
και Υιοί) Σειρά Α'. ('Αθήναι 1952) σ. 32 δεμένον.

1155. -Τά πρώτα μου παραμύθια. Συλλογή καί διασκευή — .Είκονογρ. Ελένης

Περάκη - Θεοχάρη. («Τά βιβλία τής θείας Λένας» Ν. Άλικιοότης καί Υιοί)
Σειρά Α', άρ. 3 (Αθήναι 1949) σ. 32 δεμένον [β' έκδ. 1954].

1156. Αινεία Γ. (επιλογή, επιμέλεια). Εύθυμα ελληνικά παραμύθια. Σειρά δεύτερη.
'Αθήνα 1950. 8ον σ. 64.

1157. Δ. Γ. Α. Ό λαγός καί τό λιοντάρι. Ή Γυναίκα άρ. 8 (1950) 63.
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1158. Νουάρον Άνδρ. Μ. Τό τριανταφυλλάκι κι' ήλιακτίνα. Παραμυθάκι. Κυ-
πριόπουλο έτ. Ε' (1950) άρ. 9- 10, 194-196.

1159. Ρήγα Λάμπρου Κ. Τό κίτρινο χρυσάνθεμο. Κυπριόπουλο έτ. ΣΤ' (1950)
άρ. 1 - 2, 3 - 5, άρ. 3, 37 - 39, άρ. 4, 60- 62, έ'τ. ΣΤ' (1951) άρ. 8 - 9, 147 -148·

1160. Λιουδάκι Μαρίας Στού παππού τά γόνατα. Εικονογράφηση Λουΐζας Μον-
τεσάντου. Τό βιβλίο τοϋ παιδιοΰ, 10. 'Εκδοτικός οίκος Ν. 'Αλικιώτης καί
Υιοί. [Αθήναι] [1951], 8ον μέγα, δεμένον σ. 185.

1161. .Αινεία Ό καθένα; στή δουλειά του, Τό φακένιο καί τό άλατένιο σπίτι. Ό
μεθυσμένος καί τό φεγγάρι, παραμύθια. (Τά βιβλία τής θείας Λένας. Σειρά
Α' άρ. 10). ['Αθήναι 1952], 8ον δεμένον σ. 32.

1162. Λιουδάκι Μαρίας Γύρω στό μαγγάλι. Είκονογρ. Ελένης Περάκη - Θεο-
χάρη. 'Αθήναι 1952, 8ον σ. 32, δεμένον.

'Εκτός παραμυθιών γιά τά παιδιά περιέχει καί αινίγματα καί γλαισσοδέτες.

1163. Grimm Ή Χιονούλα καί ή Ροδούλα, μέ πολύχρωμες εικόνες. «Τά χρυσά βι-
βλία» έκδ. Μ. Πεχλιβανίδη, 80ν σ. 36. Λιθόγραφον δεμένον (άν. έτ.).

1164. -Ή Σταχτοπούτα, μέ πολύχρωμες εικόνες. «Τά χρυσά βιβλία» έκδ. Μ.

Πεχλιβανίδη και Σιας, 8ον σ. 52, αν. έ'τ.

1165. Perrault Charles Ό Κοντορεβιθούλης, μέ πολύχρωμες εικόνες. «Τά χρυσά
βιβλία». "Εκδ. Μ. Πεχλιβανίδη καί Σίας, 8ον σ. 50, δεμένον, άν. έτους.

1166- Παπαδάκη Ειρήνης 'Ελεύθερα παιδικά αναγνώσματα. 'Αθήνα 1952, 8ον,
σ. 32.

1167. -Άς γίνουμε φιλενάδες πέρδικα ('Ελεύθερα παιδικά άναγνώσματα 20ν),

'Αθήνα 1952, 8ον σ. 32.

1168. Τσουκαλά Δανάης Ό Χρυσομύτης κι άλλα παραμύθια. Είκον. Λ. Μοντε-
σάντου. ['Αθήναι 1952], 8ον σ. 110, δεμένον.

Στ' Ευτράπελοι διηγήσεις. 'Ανέκδοτα. Περιπαΐγματα.

1169. -Αβραμάντη I. Άνέχδοτα [4]. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946)523 - 524.

1170. Ζερξελίδης Γ. 'Ανέκδοτα. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946)582 - 583.

1171. [Κονόμου Ντίνου] Ζακυθινά άνέκδοτα [3]. ΈπτανΦυλλα, φ. 5 (1946) 74,
φ. 15 (1949) 246.

1172. Ξενίτα Ξένον 'Ανέκδοτα [3]. ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 584 - 5S5.

1173. Παπαδοπούλου I. 'Ανέκδοτα. ΧρονΠόντ χρόν. Β (1946) 521 -523.

1174. Ποπολάρον Ζακυθινά σατιρικά άνέκδοτα τής κατοχής. ΈπταλΦύλλα, φ. 5(1916) 56-58.

1175. Σταυριώτη (Δ.Κ.Π.) Άνέκδοτα [2], ΧρονΠόντ χρόν. Β'(1946)583.

1176. 'Υψηλάντη Π. Β. — Σαλαπατοίδη Π. Β. Άνέκδοτα. ΧρονΠόντ χρόν. Β'(1946) 524.

1177. Ψωμιάδη Χαρ. Άνέκδοτα [5], ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946)583- 584,
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1809-1810, έτ. 4 (1953) τεύχ. 1 (37), 1873 - 1874, τεύχ. 2 - 3 (38 - 39), 1958,
τεΰχ. 5 (41), 2051 - 2052, τεΰχ. 8 - 9 (44 - 45), 2182 - 2183, 2184, τεΰχ. 11-12
(47 - 48), 2356.

1256. Παλαιού Ένα αληθινό παραμύθι. ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ. 27, 28 - 29.

1257. Σαλαπασίδη Π. Β. 'Ανέκδοτα [6]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 8-9 (32-
33), 1597- 1598, τεΰχ. 10- 11 (34-35), 1727-1728, έτ. 4 (1953) τεΰχ 4
(40), 2008, τεΰχ. 8 - 9 (44 ■ 45), 2182.

1258. Τζορτανά Ά. 'Ανέκδοτα [4]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 2 (26), 1340, έτ. 4
(1953) τεΰχ. 1 (37), 1874, τεύχ. 8-9 (44-45), 2183, τεΰχ. 11-12 (47-48)
2354.

1259. ['Ανέκδοτα Πελοποννησιακά 6], ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 1, 27 -28,
τεΰχ. 2, 25- 26, τεΰχ. 3, 22, 25, τεΰχ. 4, 13, τεΰχ. 6, 21.

1260. Άλέτρη Γ. Λαϊκές ιστορίες [2]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 7, 17.

1261. ['Ανωνύμου] Μα)ραΐτικα εύθυμα [3]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 5, 31.

1262. ——Λαϊκοί μύθοι καί παραδόσεις [3 άνέκδ.]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ.
1, 8.

1263. -Σατιρικά αποφθέγματα. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 2, 11.

1264. -Λαϊκές ιστορίες [2], ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 5, 18.

1265. -Εύθυμα [3], ΝαυτΈλλ 1953, τεΰχ. 235, 29.

1266. Β(αγενά) Θ(άνου) Ή εισφορά τοΰ Νικηταρά. 'Ανέκδοτο. ΧρονΜορ Β'
(1953) 19.

1267. -Ό Νικηταράς στα Δολιανα'. ΧρονΜορ Β' (1953) 28.

1268. Γιαννοπούλου Λεων. Τό ξύλο τής χρονιάς της [είιτρ. διήγ.]. ΠελοπΈστ έτ.
1 (1953) τεΰχ. 4, 28.

1269. Γραμματικοπούλου Α. 'Ανέκδοτα [2]. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 1 (37),
1873, τεΰχ. 4 (40), 2010.

1270. Θωΐδου Μ. Γ. 'Ανέκδοτα [3]· ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 1 (37), 1873, τεΰχ.
7 (43), 2148.

1271. Παπαγεωργίου Γ. Κ. Ή εξυπνάδα τής Βασίλα)ς [εύιρ. διήγ.]. ΠελοπΈστ
έτ. 1 (1953) τεΰχ. 1, 30.

1272. Παπαδοπούλου Ρόδης Κ. 'Ανέκδοτα [2], ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 4 (40),
2009, τεΰχ. 5 (41), 2051.
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1273. Σκίαδαρέαη Σπύρου Ή βλοημένη τράπουλα. Κεφαλονίτικη παράδοση
γραμμένη στό τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. (Extrait des Mélanges offerts à
Octave et Melpo Merlier) 'Αθήνα 1953, 8ov a. 17.

1274. Φίκα 'Ανέκδοτα [4]. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 5 (41), 2052-2053.

1275. Weinreich Otto Zwei Epigranime des Nikarchos und die Volks-
schwânke iiber schwerhorige. ΙΙροσφ Κυριακ (1953) 692-725.

ζ'. Παροιμίαι και γνώμαι. Παροιμιώδεις εκφράσεις.
1. Συλλογαί.

1276. ψωμιάδη Χαρ. Παροιμίες - Γνωμικά ΧρονΠόντ χρόν. Β (1946) 581.

1277. Μάνεση Σταύρου Πούντα - πουντί, κιίβος. ΔωδΈπιθ 2(1948) 137 - 139.

Γλωσσ. μελέτη μετά πολλών παροιμιών και παροιμ. φράσεων.

1278. Παπ/θοπούλον Άρ. Λαογραφικά. Λουλ έτ 1 (1948) τεΰχ. 5, 15- 16 [πα-
ροιμ. 3].

1279. Χατξηϊωάννου Κ. Π· Οί εκπαιδευτικές παροιμίες τών Κυπρίων. 'Αγωγή.
Έκιταιδευτ. "Οργανον τοΰ Ελληνικού Γυμνασίου 'Αμμοχώστου 1947 - 1948,
τεΰχ. 2ον, 4 - 5.

1280. Ζευγώλη Τάοαου Μ. Ό παππάς εις τήν Ναξιακήν λαογραφίαν. Ναξ'Αρχ
2 (1948) 179-182 [παροιμ. 42],

1281. Κίτσου Χρυαοοτ. Παροιμίες [6]. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ- 1, 16.

1282. Καραλέκα'Ηρ. Παροιμίες γιά τούς σκύλους. ΚυνΝέα 1948, άρ. 211 (9),
286 [παρ. 68],

1283. Κοντοράβδη Γεωρ. Ε. Βλάχος στό βουνό μπονάτσα στό γιαλό. Λουλ έτ. 1
(1948) τεύχ. 1, 10-11.

1284. Κορόβιλα Διον. Κ. Λαογραφικά [παρ. 14], Λουλ έτ. 1 (1948) τεΓχ. 2, 13.

1285. Λουκάτου Δ. Καλαντάρι τού 1948 μέ παροιμίες τών μηνών. Ξυλογραφίες
Σπύρου Βασιλείου. 'Αθήναι 1948, 16ον, σ. 84.

1286. Παναρέτου Α. Κυπριακές γεοοργικές παροιμίες. ΚυπρΣπ 12 (1948) 27-56
[παρ. 157],

1287. [Διαφόρων ουλλογέων] Παροιμίαι. Ήλιος έτ. 8(1948) 54, 110, 166, 222,
350, 406, 518, 574, 630, 686, 726, 766, 806, 862, 874, 894, 918, 958, 987,
1012, 38, 94, 134, 190, 230, 270, 326, 366, 422, 462, 518, 558, 614, 654, 710,
766, 822, 860, 900, 940, έι. 9 (1949) 980, 34, 36, 76, 116, 156, 196, 236, 276,
316, 356.É396, 436, 476, 516, 550, 596, 636, 676, 716, 756, 996, 196.

Δημοσιεύονται 1645 έν δλω παροιμίαι έκ διαφόρων τόπων τής Ελλάδος άποσταλεΐσαι
ύπό διαφόρων προσώπων.
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1288. Παροιμίαι [2], Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 3, 5, τεύχ. 6, 16.

1289. Ρωμαίου Κ. Παροιμίες γύρω από τό αλώνισμα. ΈργΈστ 1948, άρ. 1 (13),
2-3.

1290. Ταάφου Σακ. 'Ανδρ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 2, 13 [παρ. 7].

1291. [Ανωνύμου] Παροιμίες τού τόπου μας [111. ΚρητΈστ 1 (1949) τεύχ. 7,20.

1292. Μαυρακάκη I. Παροιμίες σχετικές μέ τά ποιμενικά Κρήτης [9]. ΚρητΈστ
1 (1949) τεύχ. 1, 16.

1293. Μελανοφρύδη Παντελή ΙΙαροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις τοϋ χωρίου
Άδισα [1831. ΆρχΠόντ 14 (1949) 108-123.

1294. Μοτάκη Σ. 'Οπίσω σκούλος βράζει. ΚρητΈστ 1 (1949) τεύχ. 7, 29.

1295. Παπαγρηγοράκη Ίδομεν. «'Οπίσω σκούλος βράζει». ΚρητΈστ 1 (1949)
τεύχ. 3, 27, τεύχ. 7, 10.

129G. Πιμπλή Ν. Κρητική λαϊκή σοφία. ΚρητΈστ 1 (1949) τεύχ. 2, 6.

1297. -Χόρτα αγά. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 6, 29.

1298. ['Ανωνύμου] Παροιμίαι κτλ. ΈπτανΣάλπ (1950) 277 - 283.

Παροιμ. 171 ουχί πάσαι γνήσιοι.

1299. Παροιμίες τής Α'ιγίνης [4]. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 35, 179.

1300. ['Ανωνύμου] Παροιμίες γιά τή γυναίκα [10]. Ή Γυναίκα άρ. 4 (1950) 42.

1301. ['Ανωνύμου] Παροιμίαι [54]. ΙΙοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 9, 524, τεΰχ
10, 595.

1302. Κυπριακές παροιμίες. Κυπριόπουλο έτ. Ε' (1950) άρ. 8, 172, έτ. ΣΤ' (1950)
άρ. 1-2, 18, άρ. 4, 71.

1303. Ευστρατίου Γ. Κ. Παροιμίες. Κυπριόπουλο έτ. ΣΤ' (1950) άρ. 3, 32.

1304. Καζαντζίδου Α. Παροιμίαι [4]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 2, 50.

1305. Καζαντζίδου Γ. Οί 12 μήνες (Σουρμένων). ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ.
3, 178.

1036. Κτενίδου Φ. Παροιμίαι [35], ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) 50, 63, 178.

1307. Μελανοφρύδη Π. Η. Κάθα εϊνας τόν Παΰλον άτ'κλαίει... ΠοντΈστ έ'τ. 1
(1950) τεΰχ. 11, 650.

1308. Νυμφοπούλου Μιλτ. Κ. Παροιμίαι [21], ΠοντΈστ έ'τ. 1 (1950) τεΰχ. 7-8,
454.

1309. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις τής
περιφερείας τού χωρίου Σταυρίν [παρ. 375]. ΆρχΠόντ 15 (1950) 32-61.

1310. Παναρέτου Ά. Κυπριακή γεωργική λαογραφία. ΚυπρΣπ. 14(1950) 105-
159. [Παροιμ 52].

1311. Σαραντίδου Νατ. Παροιμίαι [5]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 7-8,454.
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1312. Φίκα Παροιμίαι [103]. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) 244, 263, 649, 710, 757, 802,
2 (1951) 816, 3 (1952), 1726, 4 (1953), 2180.

1313. [Ανωνύμου] Παροιμίες [10]. Κυπριόπουλο έτ. ΣΤ' (1951), 61, 1952, 80, 89.

1314. [Ανωνύμου] Παροιμίαι [4]. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 13, 752.

1315. Λιμπεροπούλου Γ. Σ. Μνημεία λόγου Σινώπης. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951)
τεΰχ. 15, 852-854, τεΰχ. 16, 911 -913 [παροιμ. 100].

1316. Λουκοπούλου Δ. - Δουκάτου Δ. Παροιμίαι τών Φαράσονν. 'Αίΐήνα 1951.
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μουσικό Λαογραφικό 'Αρχείο. Διεύθυνση
Μέλπως Μερλιέ. Καππαδοκία 5 = Collection de l'Institut Français d'A-
thènes, 21) 8ov, σ. 219.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 109- 110 (Ν. Χ. Κονομης). Παώεία 1 (1952) 191-192
(Θ. Ξύδης).

1317. Loucopoulos D. - Loucatos D. Proverbes de Farassa, traduits du grec
et présentés par Octave Merlier, Athènes 1951. (Centre d'Études d'A-

, sie Mineure. Archives musicales de Folklore, dirigés par Mme Melpo
Merlier, Cappadoce 5 A. = Collection de l'Institut Français d'Athènes,
21 b) 8ov, σ. 75.

1318. Μιχαηλίδου Σάντη Γ. Κυπριακές παροιμίες [7]. Κυπριόπουλο έτ. ΣΤ'(1951)
άρ. 8-9, 167.

1319. Καββάδα Στ. Χιακά ανάμεικτα: Γνώμαι καί παροιμίαι Χιακαί [59]. ΠερΣ
Άργ Δ' (1951) 97 ■ 106.

1320. Στεφάνου Άντ. Ή Αγία Γραφή ε'ις τό στόμα τοΰ Χιακοΰ λαοΰ. ΠερΣΆργ
Δ' (1951) 131 - 186. .

289 παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις έκ τής 'Αγίας Γραφής.

1321. Σωτηρίου Γ. Μ. Παροιμίες τής Καλύμνου [15], Καλυμνιακός Παλμός, έτ.
Α', τεύχος 1, Κάλυμνος (1951) 24.

1322. Ψ. Κ. Δ. Παροιμιώδεις φράσεις [5]. Ήλειακά, έτ. Α', τεϋχ. 2 (1951) 29.

1323. [Ανωνύμου] Παροιμίαι. ΈπτανΣάλπ (1952) 7 -118.
Παροιμ. 296 έξ ών πλεΐσται πλ<ι.σιαί.

1324. [Ανωνύμου] Παροιμίαι - Γνωμικά [10]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25,
1280.

1325. [Ανωνύμου] Κρητικές παροιμίες γιά τή γυναίκα [17]. ΚρητΈστ 3 (1952)
τεϋχ. 25, 13.

1326. [Ανωνύμου] Οί μήνες κ' οί παροιμίες τους. Κυπριόπουλο 1952, 124.

1327. Βαβουλε Παντ. Κρητικές παροιμίες σχετικές μέ τό γάμο. ΚρητΈστ 3 (1952)
τεΰχ. 26, 21 - 22.
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1328. Καζαντζίδη Λ. Παροιμίαι [5], ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 6-7(30-31), 1519.

1329- Κιουρτοίδου Ίω. Παροιμίαι [16]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 8 - 9 (32-33),
1952.

1330. Κρητικές παροιμίες διασκευασμένες σέ μαντινάδες [7]. ΚρητΈστ 3 (1952)
τεύχ. 24, 24.

1331. Κυφωνίδου Ί. Παροιμίαι [2], ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 3 (27), 1373.

1332. Αουκάτου Δημ. Σ. Κεφαλονίτικα γνωμικά. Πρακτικές καί φιλοσοφικές πα-
ροιμίες χωρισμένες σέ κεφάλαια κατά τό θέμα τους. 'Αθήναι (1952), σχ. 16ον,
σ. ιθ' + 224+ 1 χάρτης+ 6 εικόνες.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 18 (1953) 143 - 115 (Κ. Π Χατζηϊωάννον). L'Hell Cont 1953,
95-96 (G. Anninos). ΈλληνΧρον ετ. Λ' (1953) άρ. φ. 45, 19 (Τάσος Αιγνάδης). Έλλ
Δημ ετ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 634 - 635 (Φ. Κ. Μπονμπονλίδης). Folk — Lore, London,
vol. LXV (1954) 117-118 (R M. Dawkins).

1333. -Λαογραφικά τής Κεφαλονιάς. Α' Μιά χειρόγραφη συλλογή παροιμιών

τού σχολάρχη Γ. Λιβιεράτου. 'Ηχώ 69-71 (1952) 9- 10, 72-74 (1952) 13-15.

1334. Μεττή Χαριλάου Κυπριακαί παροιμίαι [7]. ΜαθΈστ Β' (1952) άρ. 5,99.

1335. [Μπόγκα Έύαγ.] 'Ηπειρωτικοί παροιμίαι [46]. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 579,
688, 784, έτ. 2 (1953) 171, 682.

1336. Σαραντίδου Ντάλιας Παροιμίαι [8|. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 3 (27),
1376.

1337. Συλλέκτου Παροιμίες. Ήλειακά, έτ. Β', τεύχ. 4- 5 (1952) 70- 71.

1338. Τοορτάνα Αυγής Παροιμίαι [8]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 2 (26), 1321.

1339. ['Ανωνύμου] Ηπειρωτικοί παροιμίαι [91], ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 271,
743, 780, 786, 799, 803, 831, έτ. 2 (1953) 59, 91, 203, 381, 667.

1340. [Ανωνύμου] Παροιμίες γιά τους δικηγόρους [3]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)
τεΰχ. 2, 26.

1341. ΓΑνωνύμου] Παροιμίαι [ 10]. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) 3, 23.

1342. Καζαντζίδη Αεων. Παροιμίαι —γνωμικά Σουρμένων [15]. ΠοντΈστ έτ. 4
(1953) τεΰχ. 4 (40), 1990.

1343. Αουκάτου Δ. Σ. Κεφαλονίτικες παροιμίες [9]. ΈλληνΧρον έτ. 1 (1953)
άρ. φ. 45, 16.

1344. Μελανοφρύδη Η. Π. Λαογραφικά [παροιμ. 4]. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ.
4 (40), 2006, τεΰχ. 10 (46), 2267 - 2268.

1345. Παπαγρηγοράκι Ίδομ. Οί Κρητικές παροιμίες [41]. ΚρητΈστ 5 (1953-
1954) τεύχ. 40, 25.

1346. Ζαφειρίου Νικολάου I. Φρασεολογικά. 'ΑρχΣάμ 3 (1948/1954) 90- 132.
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1347. -Συμβολή εις τάς έν Σάμω άπαντώσας παροιμίας. 'ΑρχΣάμ 3 (1948/

1954) 133- 141 [Συλλογή 250 παροιμιών],

1348. Τριανταφυλλίδη Μανόλη Α. Παροιμιακές φράσεις άπό τήν ιστορία καί τή λογοτεχνία
μέ τή συνεργασία Φωτεινής Θ. Τξωρτζάκη γιά τις ανώτερες τάξεις τής Μέσης Παι-
δείας, Βιβλίο τοΰ δασκάλου· Νεοελληνική Βιβλιοθήκη. Σειρά Α', άρ. 12. 'Αθήνα 1947.
Σχ· 8ον, σ. 104.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 13 (1948) 136 (Κώστας Προυσής). Παιδεία 2 (1918) 309 - 311 (Σ.
(Μ. Γεδεών).

1349. -Παροιμιακές φράσεις άπό τήν ίστορία καί τή λογοτεχνία (Μέ συνεργασία Φω-
τεινής Θ Τξωρτζάκη). Γιά τις άνώτερες τάξεις τής Μέσης Παιδείας. Βιβλίο τοΰ μαθητή.
'Αθήνα 1947, 8°ν, σ. 88.

1350. Καμπούρογλου Δ. Γρ. Άπό τήν Πόλην έρχομαι, ΜικρΧρον 4(1948)9-13.

1351. Κουκουλε Φαίδ. Συμβολή είς τήν βυζαντινήν παροιμιογραφίαν. Αθηνά 52
(1948) 87 - 112.

1352. —Γλώσσα καί βίος. ΈλλΔημ έτ. Α τόμ. 1 (1948) 524-526.

1353. -Βίος καί γλώσσα, Αύτόθι έτ. Α' τόμ. 2 (1948) 84- 87, 142-144, έτ.

Β' τόμ. 3 (1949) 160- 162, 281 -282, 470-471, τόμ. 4 (1949) 32-34, έτ. Ι"
τόμ. 5 (1950) 765-767, τόμ. 6 (1950) 591 - 594, 765 - 767, 844- 846.

1354. Παπαγρηγοράκι Ίδομ. Παροιμιών τό ανάγνωσμα. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ.
7, 24-25.

1355. Παπαδοπούλου Α. Α. Φρασεολογικά. ΛΔ 4 ( 1942 - 1948) 93- 128.

1356. -Φρασεολογικά. ΛΔ 5 (1950) 3-52.

1357. Χαριτωνίδου Χαρ. Παροιμίαι έλλιπώς έκφερόμεναι. Πλάτων 1 (1949) 180-
185.

1358. Κ[τενίδη] Φ. «Συγγενοί κι' άνεγνώριμοι... » ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 2,
34 - 35.

1359. Αουκάτου Δημ. Σ. «Τόν άρτον ημών τόν έπιούσιον ...» [«Ψωμί ψωμάκι!»]·
ΝΈστ 47 (1950) 217 -220, 299-302.

1360. Παπαδοπούλου Α. Α. Έκκλησιαστικαί λέξεις αθησαύριστοι. Αθηνά 54
(1950) 202- 225.

1361. Τσίριμπα Δημ. Α. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις ορράσεις παρά τφ έπιστο-
λογράφω Άρισταινέια)· Πλάτα)ν 2, τεΰχ. Β' (1950) 25- 84.

Κρίσις: ΒΖ 45 (1952) 116 (F D(ôlger)).

1362. Κουκουλε Φαίδ. Ή νεοελληνική γλώσσα και τά βυζαντινά καί μεταβυζαν-
τινά έθιμα. (Extrait des Mélanges offerts à Octave et M. Merlier).
Αθήναι 1951, 8ov σ. 6.
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2. Μ ε λ ε τ α ι.

1363. Δουκάτου Δ. Σ. Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών. ΕΛΑ 6 (1951) 245 - 296.
Κρίσ.: ΈλλΔημ ετ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 634 (Φ. Κ. Μπονμπονλίδης).

1364. Loucatos Dém. Locutions proverbiales du peuple grec venant des
Epîtres de Saint Paul. L'Hell Cont 1951, 247 - 257.

1365. Μελανοφρύδη Π. H. Λαϊκή φιλοσοφία. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 17-18,
947 - 948.

1366. -Γλωσσολογικά. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεύχ. 24, 1239- 1240.

Έρμην. παροιμ. φράσεων.

1367. Ρωμαίου Κ- Παρατηρήσεις ε'ις βυζαντινός παροιμίας. ΕΛΑ 6 (1951) 68-77.

1368. Βαβουλε Τίαντ. Π. Κρητικές παροιμίες. ΚρητΈστ 3 (1952), τεύχ. 24, 14-15.

1369. Κουκουλε Φαίδ. Ή νέα ελληνική γλώσσα καί τά βυζαντινά έθιμα. ΠΑΑ
τόμ. 27 (1952) 37-48.

1370. -Μή πίνε εις μέθην. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 43-49.

1371. Μελανοφρύδη Π. Η. Γαμπρός υιός κί γίνεται... ΠοντΈστ έτ. 3 (1952)
τεύχ. 2 (26), 1327- 1328.

1372. Π. I. (Καρπα). Οϊ εύτράπελες (σόκιν) παροιμίες μας. ΚρητΈστ 4 (1952)
τεύχ. 29, 9.

1373. Κονομή Ν. Χ. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία τής
Κυπριακής διαλέκτου. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 472-483.

1374. Λέτοα Άλεξ. Ν. Γεωργού χειρ ού τέμνεται. ΙΙροσφ Κυριακ (1953) 427 - 441.

1375. Δουκάτου Δημ. Σ. Οι παραλλαγές μιας βιβλικής παροιμίας. Λαογρ 15 (1953)
50 - 60.

1376. -Βελλερισμοί ή παροιμίες και φράσεις έπιμαρτυρούμενες. ΠροσφΚυριακ

(1953) 442-455.

1377. Μελανοφρύδη Π. Η. Ας' σήν Ζύγαναν —καί ζήσον. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεΰχ. 4 (40) 1991 -1992.

1378. Πομόνη Μίμη Άμε καλιά σου. ΝΈστ 54 (1953) 1449.

1379. Σπυριδάκη Γ. Κ. Βυζαντινοί δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φρά-
σεις έκ τών άγιολογικών κειμένων. ΠροσφΚυριακ (1953) 630-635.

η Παραδόσεις.

1. Συλλογαί.

1380. Άβραμάντη I. Παραδόσεις Τσίτες [2], ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 520-521.

1381. Γιαλόφτη Τ. Στ' Καλλικάτζαρ' τό ποδάρι. Σκΰρος (1947) τεΰχ. 5, 132- 133.

17
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1382. Πρωτονοτάριου Ν. Μ. Χαλάσματα Καλλονής. Ναξ'Αρχ 1 (1947) 161 - 162.

1383.'Αΰανασιάδου Εύατ. Παραδόσεις Σάντας [2], ΆρχΠόντ 13 (1948) 221-227.

1384. Ό κρυμμένος θησαυρός τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήλιος έτ. 8 (1948) 931.

1385. Τρίαπου Πάνου Ή Σαλαμπριά. Μετ Β' (1948) 76-78.

1386. Ίωαννίδαυ - Μπαρμπαρίγου Μαρίας Κατσικάκια καί άρνάκια. Μητέρα
καί Παιδί 17 (1948) 24.

1387. Καραλέκα 'Ηρ. Ό κόραξ, τό τόσον άδικημένον άπό τόν άνθρωπον πτεροι-
τόν. Ήλιος έτ. 8 (1948) 484. Κίσσα ή βαλανοφάγος. Αυτόθι 734. Χελι-
δόνι, τό χρήσιμο πουλί. Αυτόθι 410. Τά πρόβατα καί τά γίδια... Αυτόθι έτ.
10 (1950) 591.

1388. Καρανικόλα Σωτηρ. Συμαϊκά λαογραφήματα. Οι Κάηδες. Δωδ'Επιθ 2
(1948) 21 - 22. Ή τριμματιά. Αυτόθι 163.

1389. Ρωμαίου Κ. Χριστουγεννιάτικες ιστορίες (Άπό τις παραδόσεις τού Δωδε-
καημέρου). ΈργΈστ 1948, άρ. 6 (18), 122-123.

1390. Σοφοϋ Άντων. Παραδόσεις περί ζώων καί φυτών εις τήν Κάσον. Δωδ
Έπιθ 2 (1948) 17.

1391. Σωτηρίου Γεωργ. Αναμνήσεις περί τού τάφου καί τοΰ ναού 'Ιωάννου τοΰ
Θεολόγου τής Εφέσου. ΜικρΧρον 4 (1948) 317 - 324.

1392. Τσιτοά Σ. Τό χρυσόξυλο κι ό άμπελουργός. Ό Πάν 18 (1948) 32- 33.

1393. Χαβιαρά Νικήτα Δ. Λαογραφικά έκ Σύμης. Δωδ'Επιθ 2 (1948) 10-11

1394. -Τοΰ δράκου. Έφημ. «Συμαϊκόν Βήμα», άριθ. 118 - 119, τής 5 'Ιου-
νίου 1948, σ. 1.

Κρίσ. : Δωδ'Επιθ 2 (1948) 180 (Γ. Κ. Σσινριδάκης).

1395. Χατζηγάκη Άλεξ. Κ, Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου (Παραδόσεις τ'Άσπροπό-
ταμου). Τρίκκαλα 1948, 8ον σ. 168.

Κρίσ. : ΈλλΔημ ετ. Α' τόμ. 2 (1948) 314 (Άστέρης Κοββατξής). Μετ Β' (1948) 68.
Λαογρ 15 (1954) 507-510 (Δ. Α. Πετρόπονλος).

1396. -Ό πάτερ Κοσμάς. Μετ Β' (1948) 54-55.

Παραδόσεις περί Κοσμά τοϋ Αιτωλού καί προφητεΤαι αύτοϋ.

1397. -Παραδόσεις Άσπροπόταμου Πίνδου. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 9,4-5.

1398. -'Ιστορικά καί λαογραφικά Ασπροποτάμου Πίνδου. Ό Μπακόλας στό

Περτούλι. ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ. 14, 8.

1399. -Ό πάτερ Κοσμάς. ΦΛΠρωτ 1951, 210-212.

1400. Αυκούρη Χ. Β. Τό πέταγμα τών γερόντων. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ.
24, 198-199, έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 25, 9-10.

1401. Αινεία Τ· Τά «τσιλικροτά» !... Μητέρα καί Παιδί 26 (1949) 24.
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1402. Γρίσπου Πάνον Ό Κεπτινέλος καί ή φούρκα. Μετ Γ' (1949) 53-54.

1403. Ζευγελάκη Ν. Τό θαύμα τοΰ Άγιου Μηνά έν Ήρακλείφ κατά τό Πάσχα
τοΰ 1826. Ηράκλειο Κρήτης, 80ν μικ. 1949, σ. 18.

1404. Ίωαννίδου -Μπαρμπαρίγου Μαρίας Ό σκαντζόχερας — ή χελώνα —ή
άράχνη —ή μέλισσα. Μητέρα καί Παιδί 19 (1949) 31.

1405. Καραλέκα Ήρ. Ή νυφίτσα. Ήλιος έτ. 9 (1949) 408. Κούκος, τό πουλί πού
άπασχολεΐ τούς φυσιοδίφας. Ήλιος έτ. 9 (1950) 830. [Παραδόσεις καί παροι-
μίαι περί κούκου]. Κόκκορας καί κόττα. Ήλιος έτ. 10 (1950) 318. Πώς ή
ελληνική λαογραφία παρουσιάζει τήν άλεποΰ. Ήλιος έτ. 10 (1950) 808-809.

1406. Λογοθέτη Δημ. Οί Νεράιδες. ΚήρΑΐγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 34, 163.

1407. Λονκοστούλον Δ. Οι Καλλικάντζαροι. Κυπριόπουλο έτ. Ε ' (1949) άρ. 4, 88-89.

Άναδη μοσίευο ις.

1408. Μηλιοηούλου Παρασκ. I. Ού Χριστός κι' ού τζουπάνους. ΈλλΔημ έτ. Β'
τόμ. 3 (1949) 977-979.

1409. Μανουσογιωργάκη Γ. Ν. Γιατί ό μυαλός γυρίζει δεξιά. ΚρητΈστ. 1 (1949)
τεΰχ. 2, 25.

1410. Μαραγκουδάκη Γεωργ. Τό ζεστό ψωμί. ΚρητΈστ 1 (1949) τεύχ. 3, 19.

1411. Παυλίδη Ά· Ό άης Γιώργης κι ό δράκοντας. Κυπριόπουλο έτ. Ε' (1949)
άρ. 3, 69-70.

1412. Τ.Φ.Θ. Ό άσφοδελός. Συνετ 1949, 122-123.

1413. Άθαναοιάδου Εύα τ. Ή Κάλασίνα- ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 3, 146-147.

1414. [Ανωνύμου] Ό θρύλος τής γοργόνας. ΝαυτΈλλ (1950) τεΰχ. 207, 15.

1415. Βαγιακάκου Δικαίου Θρύλοι καί παραδόσεις τοΰ Μοριά. Επάνω στό κά-
στρο τής Μάνης. Ό Πάν 21 (1950) 161-163.

141 6. Δημητριάδη Θεολ· Κ. Σαμιώτικα παραμύθια. Τό μυαλό τ' άθρώπου. Έλλ
Δημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 198. [Παράδ.].

1417. Ίασονίδου Λεωνίδα Θρύλοι πού δέν πεθαίνουν ποτέ. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950)
τεύχ. 5, 259-261.

1418. Κληρίδη Νεάρχου Τοπικές Κυπριακές παραδόσεις. ΚυπρΓράμμ 15 (1950)
48-49, 105-106.

1419. Λάππα Τάκη Τής Γούρνας τό νερό. ΦιλΠρωτ 1950, 279-280.

Λογοτεχνική διασκευή.

1420. Σταυριανάκου Π. Ό επίσκοπος τού Δαμαλα. ΝαυτΈλλ (1950) τεύχ. 214, 11.

1421. Άβραμάντη 'J. Τό μυστικό τοΰ Γιακούπ-άγά. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ.
13, 747.

1422. Άναατααιάδη Ά. Ό θεον ούσάν δί', μέ τό τζουχαβέλ' πα δί'... ΠοντΈστ
έτ. 2 (1951) τεΰχ. 14, 805-806.
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1423. Βασιλειάδου Νικ. 'Σ σή Παναγίας τό ποτάμ'... ΠοντΈστ έτ. 2 (1951)
τεύχ. 19-20, 1058-1059.

1424. Καββάδα Στ. Παραδόσεις έκ Μεστών. ΠερΣΆργ Δ' (1951) 121-122.

1425. Λιγνού Άντων. Γύρω άπό μίαν παράδοσιν. Ό Χατζηγιάννης Καραντάνης.
Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 11 (1951) αριθ. 5, 93-94.

1426. Μηλιοπούλου Παρασκευά Ι- Οι άρρώστιϊς. ΈλλΔημ έτ. Δ 'τόμ. 7 (1951) 548.

1427. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. Παραδόσεις καί ανέκδοτα τοΰ χωρίου Σταυ-
ρίν. ΆρχΠόντ 16 (1951) 198-204 [Παραδ. 10, άνέκδ. 7].

1428. Πανάγου Δημ. Άντ. ΤΙ περί Καραντάνη παράδοσις. Τό Μέλλον τής "Υδρας,
έτ. 11 (1951) άριθ. 6, 125-126.

1429. Ρωμαίου Κ. Α. Τό νυχτέρι. ΧρονΚυν Α' (1951) 10-12.

Άναδημοσίευσις. Παραδόσεις περί καλλικαντζάρων.

1430. Ταμασίου "Ακη Λαϊκές παραδόσεις [2]. ΜαθΈστ Α' (1951) άρ. 3, 129.

1431. Κκόλη Λεοντίου Τό «πικρό νερό». ΜαθΈστ Β' (1952) άρ. 6, 136-137.

1432. Κληρίδη Νεάρχου Μοναστήρια στήν Κύπρο. Θρύλοι καί παραδόσεις. Τύ-
ποις «Ζάβαλλη». Λευκωσία (1952). Σχ. 8°ν σ. 81.

1433. Κουκουράκη Μ. Ν. Θρύλοι καί μύθοι γιά τόν Διγενή Ακρίτα. ΚρητΈστ
4 (1952) τεΰχ. 31-32, 24-25.

1434. Κυθραιώτη'Ιακ. Ή φοντάνα Άμορόζα τής Κύπρου. Ό Πάν 22 (1952) 17-18.

1435. Μεττή Χαριλάου Ένα ό'νομα καί μιά παράδοση. ΜαθΈστ Β' (1952) άρ.
5, 79-80.

1436. Νομικού Άνδρ. Ν. Ό τίμιος σταυρός. "Ηλιος έτ. 12 (1952) 329.

1437. Σκυβάλου Χριατοφόρου Ό Ντελή παπάς. Ηπειρωτική παράδοσις. Ήπειρ
Έστ έτ. 1 (1952) 698 [παράδ. μετ~ ασμ.].

1438. Σταυρουλάκι Χρ. (Άγελάτη) Ό τίμιος σταυρός· ΚρητΈστ 4 (1952) τεΰχ.
30, 26.

1439. Χατζιχριατοδούλου 'Ανδρέα Οί άγιοι ήλιόφωτοι. ΜαθΈστ Γ' (1952)
άρ. 7, 45.

1440. 'Αθανασιάδη Στάθη Ό Γουρζουλάς. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 7 (43)
2129-2130.

1441. Άναδρομάρη Ό Νοέμβριος εις τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν. "Ηλιος
έτ. 12 (1953) 137.

1442. Δημητρίου Άνδρ. Ό μύθος γιά τό φαιό χρώμα τών δοντιών τών κατοίκων
τής περιοχής Άθηαίνου. ΜαθΈστ Γ' (1953) άρ. 8, 106.

1443. Διαμαντούδη Βαα. Κεφαλάρια καί φείδια. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 4,
28 [παραδ. 2],
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1444. Ευβοϊκού Νάσου Τό πετροκάραβο τής Εύβοιας. ΝαυτΈλλ (1953) τεΰχ. 235,25.

1445. 'Ιωάννου Νικολάου Γ. Πέγεια (Λαϊκές παραδόσεις). ΜαθΈστ Δ'(1953)
άρ. 10, 39.

1446. Καλονάρου Π. Π. Ό Φεβρουάριος εις τήν ίστορίαν και τάς παραδόσεις.
Ήλιος έτ. 12 (1953) 817.

1447. - Ό 'Απρίλιος εις τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν. Αυτόθι 63.

1448. - Ό Μάϊος εις τάς παραδόσεις και τήν ίστορίαν. Αυτόθι 211.

1449. - Ό 'Ιούνιος εις τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν. Αυτόθι 385.

1450. - Ό 'Ιούλιος εϊς τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν.Ήλιος έ'τ. 12 (1953) 533.

1451 .---Ό Αύγουστος εΐς τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν. Αύτόθι 670.

1452. - Ό Σεπτέμβριος εΐς τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν. Αυτόθι 857.

1453. - Ό 'Οκτώβριος εΐς τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν. Αύτόθι 960.

1454. - Ή "Υψωσις τοΰ Τιμίου σταυρού. Ήλιος έτ. 12 (1953) 886·

1455. Καποδιοτρίου Κ. Χ. Παραδόσεις περί τοΰ Αγίου Μάμαντος εκ τοΰ χωρίου
Λυθροδόντα τής Κύπρου. Λαογρ 15 (1953) 151 -152.

1456. Κινέζου Χρίστου Χ. Γιατί οί Αύλωνίτες τρώγουν πολύ τό κρέας καί πρό
παντός τό όφτό στό φουρνί. ΜαθΈστ Δ' (1953) άρ. 10, 41.

1457. Κυριακοπούλου Κ. Α. Τό κυπαρίσσι τοϋ Μυστρά. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)
τεΰχ. 5, 12.

1458. Κωστάρα "Ανν. Θρΰλος από τόν αγώνα τοΰ 21. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)
τεΰχ. 4, 28 - 29.

1459. Αέτσα Άλεξ. Αϊ κυριώτεραι οδοί τής Θεσσαλονίκης καί μία παράδοσις. Γέ-
ρας Κεραμ (1953) 567-574.

1460. Αυκαίου Γ. Παραδόσεις. Τό στοιχειό τοϋ Γκούρα. ΠελοπΈστ έ'τ. 1 (1953)
τεύχ. 4, 19.

1461. Μεαιακλή Παύλου Ό Δεκέμβριος εΐς τάς παραδόσεις καί τήν ίστορίαν.
Ήλιος έτ. 12 (1953) 311.

1462. Μινώτου Διον. Άγγ. Ζακυνθιναί μυθικοί διηγήσεις περί Μεγάλου 'Αλε-
ξάνδρου. Μακεδ 2 (1953) 687- 696 [μετά παρατηρήσεων Στ. Π. Κυριακίδοί'].
Κρίσ.: ΈλλΔημ ει. Ε' τόμ. 10 (1952) 694 (Φ. Κ. Μ(πουμπονλίδης))

1463. Νικολαΐδου Άνανίου Θρύλοι και μοναστήρια. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ.
2-3 (38-39) 1909-1910.

1464. Νικολάου Χαραλ. Ό άγιος Γεώργιος πού ιδρώνει. ΜαθΈστ Δ' (1953)
αρ. 10, 41.

1465. Οίκονομίδου Δ. Β. Παράδοσις περί τοΰ αγίου Μάμαντος έξ 'Απεράθου
τής Νάξου. Λαογρ 15 (1953) 151.
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1466. Παπά Γιώργη Κ. Οί καλλικάντζαροι. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 7, 25.

1467. Παπαδημητρίου Ίω. Οί νύμφες τής Πεντέλης. Έκλ Θ' (1953) τεΰχ 94,17-22.

1468. Παπαδοπούλου Δ. Κ. Οι καλλικάντζαροι 'σ τόν Πόντο. ΠοντΈστ έτ. 2
(1951) τεύχ. 13, 745-6.

1469. Παπαδοπούλου Δημ. Ό δράκος και ή νύφη. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ.
3, 25-26.

1470. Παπαδοπούλου Στρ. Α. Τά περίεργα τοΰ τόπου μας. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)
τεύχ. 2, 26.

1471. Πεδίου 'Ανδρέα Α. Παραδόσεις γιά τά ζώα. ΜαθΈστ Γ' (1953) άρ. 9,
173-174. [3 παραδόσ.].

1472. Ραυτοπούλου Δήμου. Τά φλουριά τής Θυμιούλας. ΠελοπΈστ. έτ. 1 (1953)
τεΰχ. 2, 25.

1473. Συλλέκτου Ήλειακές παραδόσεις γύρω άπό τήν άλωση. Ήλειακά, έτ. Β',
τεύχ. 6 (1953) 91-93.

1474. Σφυρόερα N.B. Πώς έκτίσθη ή «Κοίμηση τής Θεοτόκου» (στό χωριό Φι-
λώτι Νάξου). ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 4 (1949) 347-351.

1475. Χαραλάμπους Κωνοταντ. Γιατί οί κάτοικοι τοΰ Λευκονοίκου ονομάζονται
γαδουροφάες. ΜαθΈστ Δ' (1953) άρ. 10, 41-42.

1476. Χριατοδούλου Βάοου Ό άγιος Θεράπων. ΜαθΈστ Γ' (1953) άρ. 8, 105-106.

1477. Ρωμαίου Κ. Α. Κάστρο τής 'Ωριάς. Άστρος Δραγαλεβός. ΧρονΜορ Β'
(1953) 33-37.

1478. Χριατοδούλου Βασιλ. Τό κάστρο τής Ρήγαινας. ΜαθΈστ Δ' (1953) άρ.
10, 39.

2. Μελέται.

1479. Ρωμαίου Κ. Α. Οί Καλικάντζαροι. Byz. — Neugriech. Jahrb. τόμ. 19
(1947) 49-78.

Κρίσις: ΝΈστ 43 (1948) 599-600 (Δ. Α. Πετρόπουλος).

1480. Dawkins R. Μ. Κρητική Άποκάλυψις τής Παναγίας. ΚρητΧρον 2 (1948)
487-500.

1481. Κύρου Α. Τά ήρωϊκά κατορθώματα τών άπελατών. Ήλιος έτ. 8 (1948)
735-736.

1482. Λυκούδη Στ. Έμμ. Ό Χριστός, ή Παναγία, οι άγιοι καί οί άντίστοιχοι
τών άρχαίων. Ήλιος έτ. 8 (1948) 344, 386.

1483. Κούμαρη I. Γ. Ό μύθος τών κεραυνίων. Τά «άστροπελέκια» τοΰ ελληνικού
λαού. Ήλιος έτ. 10 (1950) 151, 185.
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1484. Κωνσταντάρα Βύρ. Οί Καλικάντζαροι κι' ή 'Αθηναϊκή παράδοση. ΈλλΔημ
έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 17-20.

1485. - Μοίρες καί Νεράιδες και οί παλαιοί 'Αθηναίοι. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ.

5 (1950) 537-540.

1486. Ααούρδα Β. Αί ήλικίαι τής ζωής τού άνίΐρώπου κατά τόν Σόλωνα καί κατά
τήν δημώδη νεοελληνικήν παράδοσιν. ΠΑΑ 21 (1946, δημοσ. τό 1950) 257-263.
Κρίσ.: ΒΖ 45 (1952) 127 (F. D(ôlger)).

1487. Παρασκευαΐδη Μ. Πώς οί «μετημφιεσμένοι» έγιναν οί καλλικάντζαροι.
Ήλιος έτ. 10 (1950) 627.

1488. Βλαστού Παύλου Γ· Ό Διγενής 'Ακρίτας αρχαίος γίγας καί μέγας ήρωας
τής Κρήτης. ΚρητΈστ 2 (1951) τεύχ. 20, 9-13.

1489. Μέγα Γ. Α. Ό 'Απόστολος Παύλος εϊς τάς παραδόσεις τού λαού. ΈλλΔημ
έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 907-908.

1490. Κουκουλέ Φαίδωνος Βυζαντιναί τίνες παραδόσεις. ΈπΒυζΣπ 22 (1952) 3-32.

1491. Βακαλοπούλου 'Αποστόλου Ε. "Ιστορικές παραδόσεις τών 'Ελλήνων προσ-
φύγων τοΰ Σογιούτ. ΠροσφΚυριακ (1953) 77-88.

1492. Goossens Roger Les femmes delà mer. ΠροσφΚυριακ (1953) 215-231.

1493. Κακριδή I. Θ. Μιά νεοελληνική παράδοση γιά τήν 'Ασίνη. Προσφ Κυριακ
(1953) 282-293.

1494. Κριαρά Ε. 'Ακριτικά. Ό τάφος τοΰ Διγενή καί ό βυζαντινός μονόκερως.
ΠροσφΚυριακ (1953) 383-388.

1495. Μαρκάκη Πέτρου Οί θρύλοι καί οι παραδόσεις τοΰ λαού μας καί τό ελλη-
νικό χωριό. Κρίκος Γ' (1953) άρ. 28-29, 40-42.

1496. Μέγα Γ. Α. Ό 'Ιούδας εις τάς παραδόσεις τοΰ λαού. ΕΛΑ έτ. Γ-Δ' (1941-
1942) (δημοσ. τό 1949) 3-32.

1497. -Ό περί Οιδίποδος μύθος. Αυτόθι 196 - 209.

Κρίσ.: ΒΖ 46 (1953) 420 (F. D(ôlger)).

1498. Οίκονομίδου Δ. Β. Ό Διόνυσος καί ή άμπελος έν Νάξω κατά τάς άρχαίας
και νεωτέρας παραδόσεις (Extrait des Mélanges offerts à Octave et
Melpo Merlier). 'Αθήναι 1953, 80v σ. 19.

1499. Ρωμαίου Κ. Α. Ή γριά, μυθική μορφή αρχαία. ΠροσφΚυριακ (1953)
561 - 580.

1500. Ρωμαίου Κ. Γυναίκες πού έμαρμάρωσαν. ΆγγλΈπ ΣΤ (1953) 2, 125-143.

1501. -Ή «Κόκκινη μηλιά» τών εθνικών μας θρύλων. Προβλήματα σχετι-
ζόμενα μέ τήν καταγωγήν της. ΈπΒνζΣπ 23 (1953) 676- 688.

1502. Σπυριδάκη Γεωργ. Κ. Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδό-
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σεων καί δοξασιών περί τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Γέρας Κεραμ (1953)
385 - 419.

1502α. -Περί δυσοιώνου σημείου πρό τής θανατώσεως τοΰ Καίσαρος Βάρδα.

ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 445-449.

θ Αινίγματα—λογοπαίγνια.

1503. Θρουμμουλοπούλου Εύκλ. Σάν άνέκδοτο καί σάν αίνιγμα (Κοτυώρων).
ΧρονΠόντ χρόν. Β' (1946) 581.

1504. 'Αγγελοπούλου Τούλ. Σ. Αινίγματα [5]. Λουλ έτ. 1 (1948) τεύχ. 2, 13- 14.

1505. Πλακονούρη I.E. Καθαρογλωσσήματα [4]. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 3, 15.

1506. Αινίγματα —Γλωσσοδέτες. Κυπριόπουλο έτ. Ε' (1949-1950) άρ. 3, 51, άρ.
8, 176, άρ. 9-10, 210, έτ. ΣΤ' (1950-1951) άρ. 1-2, 18, 22, άρ. 6, 110,
άρ. 8-9, 166. [Αίν. 3, Γλωσσοδ. 7],

1507. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. Αινίγματα τοΰ χωρίου Σταυρίν [97]. Άρχ
Πόντ 14 (1949) 235 - 239.

1508. * Παοχαλίδου Στεφ. Αινίγματα. ΜακεδΉμερολ 20 (1950) 237, 261.

1509. Βραδυγλώοοου Γλωσσοδέτες [3]. Ήλειακά, έτ. Α'τεΰχ. 3 (1951) 44.

1510. Καββάδα Στ. Αινίγματα [10]. ΠερΣ'Αργ Δ' (1951) 119-120.

1511. Κυφωνίδου I. Αινίγματα [7]. ΠοντΈστ. έτ. 2 (1951) τεύχ. 17 - 18, 979.

1512. Μαντούδη 'Αδαμαντίας Τί νά είναι; Συλλογή αινιγμάτων. Εικονογράφηση
Μαρίας Κακούρη. "Εκδοση Γραφικών Τεχνών Άσπιώτη — "Ελκα Α. Ε.
['Αθήναι] [1951], 8ον μέγα, σ. άνευ άρ. 47.

Κρίσις: Παιδεία 4 (1950) 95-96 (Ειρήνη Παίδονση).

1513. Σαπίδου Α. Γλωσσοδέται [3]. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 17 - 18, 979.

1514. Ψ. Κ. Δ. Αινίγματα [14]. Ήλειακά, έτ. Α' (1951) τεΰχ. 2, 27, τεΰχ. 3, 49.

1515. Καζαντζίδη Λ. Γλωσσοδέται Σουρμένων [4]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ.
4-5 (28-29) 1444.

1516. Μελανοφρύδη Π. Η. Αινίγματα [6]. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 4 (40)
2006.

1517. Ζαφειρίου Νικολάου I. Γλωσσοδέτες [5]. 'ΑρχΣάμ 3 (1948/1954) 89.

1518. -Αινίγματα [4]. 'ΑρχΣάμ 3 (1948/1954) 231.

ι '. Εύχαι—χαιρετισμοί—κατάραι — όρκοι—βλασφημίαι.

1519. Κωταάκη Χαρ. I. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 3, 13.
Κατάραι 10, εΰχαί 4.
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1520. Ρωμαίου Κ. Εύχές και χαιρετισμοί. «Ή ώρα ή καλή». ΈργΈστ 1948, άρ.
5 (17), 106.

1521. Σωτηριανοϋ - Γέροντα Άλ. Ήρ. Αί κατάραι καί αί εύχαι τών παλαιών
'Αθηναίων. Ήλιος έτ. 8 (1948) 88, 601.

1522. Άλεξιάδου Κων. Ευχαί καί κατάραι Ίνεπόλεως. ΆρχΠόντ 14 (1949) 200-
203. [Ευχ. 40, κατάρ. 60].

1523. Βουτυρά M. Ι. Κατάραι [11], ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 19-20, 1045.

1524. [Ανωνύμου] Εύχαί [13]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25, 1283.

1525. [Ανωνύμου] Κατάραι [13]. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 3 (27) 1371.

ια '. Γλώσσα

1. Συνθηματικοί γλώσσαι.
'Ονόματα: κΰρια, έπώνυμα, παρωνυμία κτλ.

1526. [Παπαοταύρου Χρ. Β.] Τ' άλειφιάτικα, τά σώπικα καί τά μουτζούρικα.
Συνθηματικά γλωσσάρια 'Ηπειρωτών τεχνιτών. [Αθήναι, 1945], 80ν σ. δ + 34.
Κρίσ. : Λαογρ 13 (1950-1951) 165 (Στ. Π. Κνριακίδης).

1527. Άμάντου Κ. 'Ονόματα βοτάνων. Αθηνά 52 (1948) 64.

1528. Πλακονούρη I Ε. Βρισιές Φιλιατρινές [παρωνύμια], Λουλ έτ. 1 (1948)
τεύχ. 2, 14.

1529. Ρωμαίου Κ. Γυναικεία βαφτιστικά ονόματα. Ό Πάν 18 (1948) 48-49.

1530. Σύλλα Διον. "Ενας διάλογος. Λουλ έ'τ. 1 (1948) τεύχ. 2, 14.

Όνόματα νεογεννήτων βρεφών.

1531. Βαγιακάκου Δικαίου Όνόματα καί επώνυμα ΙΙαλαιοχαιρίου καί τών πέριξ.
ΧρονΠαλΚυν (1949) 46-48.

1532. - Συμβολή εις τά περί Νίκλων - Νικλιάνων τής Μάνης. Αθηνά 53

(1949) 147-194.

1533. Γεωργακά Δ. I. Περί τής καταγωγής τών Σαρακατσαναίων καί τού ονό-
ματος αύτών. ΆρχΘρΘησ 12 (1945-46) 65-128, 14 (1947-48) 193-270
(καί άνάτυπον, Αθήναι 1949, σ. 151).

Κρίσ.: ΒΖ 46 (1953) 397-399 (W Th. Elwert). Names, vol. I, άρ 2, Ίοΰν. 1953, 141-
142 (Demetrios A Petropoulos).

1534. Γκίκα'Αοπααίας Κ. Οί ονομασίες τών χόρτων τής Αίγίνης. ΚήρΑίγ έ'τ. Γ'
(1949) άρ. φ. 27, 42.

1535. Καρακατοάνη Άντ. Άπό πού προέρχονται τά όνόματα Καρακατσάνης,
Μπήλιος, Τσολάκος. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 27, 42.
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1536. Κοκλάνη Λεων. Ι. Τά επώνυμα τών Παλαιοχωριτών. ΧρονΠαλΚυν (1949)
91 - 92.

1537. Κονκονλί Φ. Νεοελληνικών τίνων επιθέτων σημασία καί όρίΐογραφία·
'Αθηνά 53 (1949) 202- 225.

1538. Serra G. Nomi personali d'origine Greco-Bizantina fra i membri di
famiglie giudicali ο signorili del medioevo Sardo. Byzantion 19 (1949)
223-246.

1539. Σπανάκη Στεργ. Γ. Τό οικογενειακό επίθετο Μιλιαράς. ΚρητΧρον 3 (1949)
204-207.

1540. 'Ανδριώτη Ν. Π. Συμβολή στή μορφολογία τών Νεοελληνικών επωνύμων.
ΕΠΘ (1950) 187-206.

Κρίσ.: ΒΖ 45 (1952) 146 <F. D(ôlger)).

1541. Ααζαρίδη Δημ. Χ. Καπή - Κιο'ΐ (ή αρχαία Ζούζη) (απόσπασμα άπό άνέκδοτη
λαογραφική μονογραφή). ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεύχ. 6, 330-333.

'Ονόματα οικογενειακά, τοπωνύμια.

1542. Μελανοφρύδη Π· Η. 'Αργυρούπολις (Γκιουμουσχανάς). ΠοντΈστ έτ. 1
(1950) τεϋχ. 7-8, 430-433.

Οικογενειακά ονόματα.

1543. - Μπαλτατζής. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεϋχ. 10, 568-9.

1544. Πομόνη Μίμη Διονυσιακά (Οικογένειες και ονομασίες σταφυλιών). ΝΈστ
48 (1950) 1293-1295.

1545. Ρώμα Διον. Ζακυνθινά παρατσούκλια. Έκλ ΣΤ' (1950) τεϋχ. 57, 34-35.

1546. Άθανασιάδου Ε. Φυτολογικό Λεξικό. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεϋχ. 14, 807-
808, τεΰχ. 15, 855-856, έτ. 3 (1952) τεϋχ. 6-7 (30-31) 1524, έτ. 4 (1953)
τεϋχ. 11-12 (47-48) 2312 2313.

1547. Μαντζουράνη Κων. Ί. Τό όνομα σου. Γνωρίζεις τήν σημασίαν του; γνω-
ρίζεις τήν ίστορίαν του; Είσαι άντάξιός του; 'Αθήναι 1951, 12ον σ. 143.

1548. Parlangéli Ο. Antroponomastica greea del Salento. Actes et Mémoires
[du] IIIe Congrès Intern, de Toponymie et d'Anthroponymie (Bruxel-
les 1949) (Louvain 1951) 810-847.

1549. Τξωρτζάκη Φ. Θ. Οί έθνικές μας προσωνυμίες. Συνετ 1951, 148-150.

1550. Χλόη Φυτωνυμικά. Ήλειακά, έτ. Α' τευχ. 2 (1951) 24, τεΰχ. 3, 44.

1551. 'Αθανασιάδη Στάθη Τό μαινόμενον μέλι. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 3 (27)
1366-1367 ΓΦυτωνυμίαι].

1552. 'Αμάντον Κ. Γλωσσικά περίεργα. ΝΈστ 51 (1952) 73-74. ['Ονόματα],

1553. Β(αγενά) Θ(άνου) Τά επώνυμα τών Δολιανιτών. ΧρονΜορ Α'(1952) 49-50'
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1554. - Τά επώνυμα τών Δολιανιτών. ΧρονΚυν 2 (1952) 49-50.

1555. Δαγκλά Ση. Τά παράξενα ονόματα. ΝαυτΈλλ (1952) τεΰχ. 223, 20, 30.

1556. [Θωμοπούλου Ι] Quelques mots. —Συστηματική μέριμνα. 'Ονόματα 1
(1952) 30.

1557. -'Ονοματική 'Ανθολογία. 'Ονόματα 1 (1952) 3, 10, 21.

1558. -ΟΝΟΜΑΤΑ. Revue d'Onomastique Grècque, Ν° 1. Juillet 1952,

Athènes (Έκδ. John A. Thomopoulos) 80v, a. 34.

Κρίσ.: Names, vol. I. άρ. 2. June, 1953 (D. G(eorgacas)).

15^9.-Les études onomastiques en Grèce 'Ονόματα 1 (1952) 22-26.

1560. Μαυρομμάτη Θεοδοσίου 'Ιταλικά επίθετα τών Άγχιαλιτών. ΆρχΘρΘησ 17
(1952) 379 - 380.

1561. Μελανοφρύδη Π. Η. Ποντιακοί μήνες. ΓΙοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 36,
1783-1784.

1562. Μπογδανοπούλου Δημ. Τά κουδαρίτικα. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 685-688.

1563. Παναρέτου Α. Κυπριακή γεα>ργική λαογραφία. Δημώδη ονόματα τών υπό
καλλιέργειαν φυτών και δένδρων. ΚυπρΣπ 16 (1952) Λαογραφικόν Παράρ-
τημα ια'- κζ .

1564. Parnell L. Schwierigkeiten in der altgriechischen Namenforschung.
'Ονόματα 1 (1952) 11-12.

1565. Serra G. D. Nomi personali di origine greco —bizantina. — L'articolo è
riassunto da G. Lilliu έν Studi Sardi 10-11 (1952) 588-593.

1566. Φωτοπούλου Κων. Τά Άλειφιάτικα (Συν&ηματικό γλωσσάριο καλαντζή-
δων). ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 819-821.

1567. 'Αμανατίδου Λαζάρου Τό Σεμέν καί οί Σεμενλήδες. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεΰχ. 5 (41) 2039-2040.

1568. 'Ανδριώτη Ν. Π. Τά Νεοελληνικά μητρωνυμικά επώνυμα. Μορφές 1953,
17-22.

1569. Georgacas D. I. Modern nomenclature of Athens and alleged influen-
ces. Beitrâge z. Namenforschung (1953) 128 - 159.

1570. Grume1 V. De l'origine du nom 'Ακομινάτος. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 165-
167.

1571. Κεραμοπούλλου Άντ. Βλάχοι. ΠροσφΚυριακ (1953) 326- 344.

1572. Κουκουλε Φαίδωνος Βυζαντινά τινα παρωνύμια. ΈπφιλΣχ'Α [Περίοδος
Δευτέρα - τόμος Δ'], Έν 'Αθήναις 1953 - 1954, 60 - 98.

1573? Mancitii Α. Problemi in onomastica bizantina. Atti VIII Congr. di
Studi Biz. (1951) I ( = Studi Biz e Neoell 7) (1953) 4I2"4I5·
Κρίσ·: ΒΖ 46 (1953) 436 (F. D(ôlger)).
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1574. Π(αμπούκη) I. Τ. Τά επώνυμα τών Ποντίων. Πόντος I (1953) 76-80.

1575. Παπαδοπούλου Α. Α. Πόθεν τό όνομα Υψηλάντης. ΆρχΠόντ 18 (1953)
94 - 95.

1576. Πομόνη Μ. Βοτανολογήματα. ΝΈστ 53 (1953) 30.

1577. Rohlfs Gerhard. Kretische Pflanzennamen. ΚρητΧρον 7 (1953) 315 318.

1578. Τριανταφυλλίδη Μαν. Α. Ελληνικές συνθηματικές γλώσσες. ΠροσφΚυριακ
(1953) 661 -684.

1579. Waale F.J. Il cambiamento del nome e cognome nei primi seeoli bi-
zantini, attestato negli scavi di Corinto. Atti VIII Congr. Int. di St'tidi
Biz. (1951 ) I ( = Studi Biz e Neoell 7) (1953) 322.

Κρίσ.: BZ 46 (1953) 436 (F- D(ôlger)).

2. Τοπωνύμια.

1580. Κανδηλάπτη Γ. Θ. Γεωγραφικόν καί Ιστορικόν λεξικόν τής επαρχίας Χαλδίας. Χρον
Πόντ χρόν. Β' (1945-46) 332, 365, 418-421, 462-464, 501-506. Πλούσιον τοπωνυμικόν,
ούτινος ή αρχή εις τά Ποντ Φύλλα τοϋ 1936 -1937, αριθ. 9 - 19.

1581. -Γειογραφικόν καί ιστορικόν λεξικόν τής επαρχίας Χαλδίας. ΠοντΈστ

έτ. 1 (1950) τεύχ. 1, 31 33, τεΰχ. 2, 17-18, τεύχ. 3, 142-143, τεΰχ. 4, 205-
206, τεΰχ. 6, 337-338, τεΰχ. 7-8, 438-439, τεΰχ. 9, 508-509, τεΰχ. 10, 573-
574, τεΰχ. 11, 629-630, τεΰχ. 12, 703-704, έτ. 2 (1951) τεΰχ. 13, 748-749,
τεΰχ. 14, 797-798, τεΰχ. 15, 850-851, τεΰχ 16, 897-898, τεΰχ. 17-18, 944-
945, τεΰχ. 19-20, 1029-1031, τεΰχ. 21-22, 1157-1158, τεΰχ. 23, 1181-1182,
τεΰχ. 24, 1228-1229 έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25, 1281-1283, τεΰχ. 2 (26) 1325-
1326, τεΰχ. 3 (27) 1372-1373, τεΰχ. 4-5 (28-29), 1427-1428, τεΰχ. 6-7 (30-
31) 1512-1513, τεΰχ. 10-11 (34 35) 1713, τεΰχ. 36, 1799-1800.

1582. Κουρμούλη Γ· I. Καί πάλιν περί τοΰ τοπωνυμίου Χανιά. ΛΔ 4 (1942-
1948) 137-148.

1583. Μάνεαη Σταύρου Ή κατάληξις - ιδι ώς περιληπτική έν τοπωνυμίοις. ΛΔ 4
(1942-1948) 149-153.

1584. Πλάτωνος Ν. Συμβολή εΐς τό τοπωνυμικόν, τήν τοπογραφίαν καί τήν ίστο-
ρίαν τών πόλεων καί φρουρίων τής Κρήτης. ΚρητΧρον 1 (1947) 239 - 255,
2 (1948) 349-365.

1585. Γκίκα'Ασπασίας Τοπωνυμικά Χαλασμένης. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 16,

66, άρ. φ. 23, 189.

1586. Γρίοπου Π. Ή τοπογραφία τών Μετεώρων καί ή προέλευσις τής τοπωνυ-
μίας. "Ηλιος έτ. 8 (1948) 845.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

269

1587. Δωράν&η Νίκου ΓΙαληοκαστρίτσα. Ό Πάν 19 (1948) 92.

1588. 'Ηλιοπούλου Κ. Ν. Τό τοποονυμικόν τής 'Ηλείας. 'Αθηνά 52 (1948) 145-
216 [καί άνάτυπον],

Κρίσ.: Παιδεία 2 (1948) 580 (Θεόδωρος Ξΰδης).

1589. Καψωμένου Σ. Γ. Τό τοπαννύμιο Χανιά. ΚρητΧρον 2 (1948) 181-186.

1590. Κληρίδη Νεάρχου Συμβολή στήν ιστορία τής ΙΙιτσιλιάς. Ή μονή τοΰ με-
γάλου Αγρού. — Τοπωνυμικό τοΰ αγρού.— Παλαιογραφικά. Λευκωσία 1948,
8ον σ. 104.

1591. Κωνοταντινίδη Άποοτ. Τοποθεσίες και ομορφιές τής Σαλαμίνας. Ό Πάν
18 (1948) 54-55.

1592. Λυκούρη I. Β. [Τού πενήντα τά βράχια], ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 21,
148 - 151.

1593. Παπαϊωάννου Μ. Μ. Τοπωνύμια τοΰ 'Ολύμπου. Ή βρύση τού παππού-
Ζήσης Σωτηρίου. Ό Πάν 18 (1948) 25-26

1594. Πετροχβίλου Μιχ. Κ. Ή ονομασία τοΰ Τσιρίγο. 'Ηχώ 30-31 (1948) 23.

1595. Πούλου I. Χ. Τό βουνό Βέσιζα καί ή μονή τής Λέχοβας στήν Κορινθία.
Ό ΙΊάν 18 (1948) 64 καί 80.

1596. Σεφερλή Π. Δ. Τοΰ πενήντα τά βράχια. ΚήρΑίγ έτ. Β (1948) άρ. φ. 21, 147.

1597. Σήφακα Γ· Α. Έπί τοΰ ετύμου τοΰ τοπωνυμίου Χανιά. ΚρητΧρον 2 (1948)
179-180.

1598. Σκοπετέα Σταύρου Χρ. Τό βάραθρο «Συρίντρα». Ό Πάν 18 (1948) 44-45.

1599. - Ή σπηλιά Βλυχάδα τοΰ Δηροΰ. Ό Πάν 19 (1948) 110-111.

1600. Σοφοκλέους Θ. Πάρεργα ετυμολογικά. ΚυπρΣπ 12 (1948) 101-109.

1601. Σπυριδάκη Γεωργ. Κ. Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής επαρχίας Σητείας.
Άθηνά 52 (1948) 221 - 223.

1602. Φωστηροπούλου Σωτηρίας Τοπωνύμια καί όνόματα τοΰ χωρίου Τμέρα.
ΆρχΠόντ 13 (1948) 231 - 232.

1603. Χαβιαρά Νικήτα Δ. Ό Άλέμυνας. Έφημ. «Συμαϊκόν Βήμα» άριθ. 114,
τής 4 Μαρτίου 1948, σ. 1-2.

Κρίσ.: ΔωδΈπιθ 2 (1948) 180 (Γ. Κ Σπυριδάχης).

Άμάντου Κ. 'Ονόματα νήσων. Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά Vol. I, Part II
(1949), New York city 1949, 1-5.

1605. Βαγενά Θάνου Άπό τήν ιστορία τοΰ Παλαιοχωρίου. ΧρονΠαλΚυν (1949)
19-27.

1606. Βακαλοπούλου Άποατ. Ε. Προσδιορισμός τοΰ Βυζαντινοΰ τοπωνυμίου
«Κήπος τοΰ Πρόβατα» τής περιοχής Θεσσαλονίκης. Αθηνά 53 (1949) 22-27.
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1607. Κοκλάνη Δημ. Ε. Παλιοχώρι. ΧρονΠαλΚυν (1949) 14-18.

1608. Κοντοε Παρ. Ν. Τα Γορτυνιακά χωριά επί τής Τουρκοκρατίας. ΓορτΉμερ
τεύχ. 4 (1949) 4-10.'

1609. Κωστάκη Άϋ·. Π. «"Ενι για τά Λύγκια». ΧρονΠαλΚυν (1949) 73-74.

1610. Παπαγρηγοράκι Ίδομ. Τοπωνυμικά. ΚρητΈστ 1 (1949) τεύχ. 6, 24.

1611. Πλάτωνος Ν· Ή σημασία τής επιβιώσεως τών αρχαίων τοπωνυμίων. Κρητ
Έστ 1 (1949) τεύχ. 3, 12-13, τεϋχ. 4, 12-14.

1612. Ριζίτη Γ. Τοπωνυμικά. ΚρητΈστ 1 (1949) τεϋχ. 2, 7-8, τεϋχ. 3, 11.

1613. Σαριδάκη Μαν. "Ανδρος: τό όμορφο νησί τών Κυκλάδων. Ό Πάν 19
(1949) 67-70.

1614. Σήφακα Γ. Α. Τοπωνυμικά. Τό τοπωνύμιο Άγια. ΚρητΈστ 1 (1949)
τεϋχ. 5, 22.

1615. Τσιτσά Σεραφείμ Τοπωνυμικό τοΰ χωριού Μπλάσδου. Μετ Γ'(1949) 62-63,
90-93, 122-123.

1616. Φίφλη - Αύγερινοϋ Κώστα Τοπωνύμια Παλαιοχωρίου. ΧρονΠαλΚυν (1949)
93 - 94.

1617. Χαρολίδη 'Αλέκου Ν. Πράρθι καί όχι Πράθι. Τοπωνυμικά. Ό Πάν 19 (1949)
81-85.

1618. Άμάντου Κ. Συμβολή εις τήν άνθρωπογεωγραφίαν τής Χίου ΕΠΘ 1950,
61-66.

Περιλαμβάνει πολλά τοπωνύμια.

1619. - Γλωσσογεωγραφικά : I.) Βιθυνικά τινα τοπα>νύμια, II.) Ταυροσκύθαι,

III.) Αρχαΐζοντα ονόματα (εις - ων), IV.) Βάρβαροι - Βαρβαρία, V.) Μαλλω-
ταράς - Καρακαλάς, VI.) Μοσχάμβαρ - Μελιγαλάς, VII.) Ξυλοφάγος. Byzant.
Neugr. Jahrbiicher 18 (1950). (Άνάτυπον σελίδες 1-8).

1620. Βαγενά Θάνου Περίφημες σπηλιές άπό τόν άγώνα τοΰ εικοσιένα. Ό Πάν
20 (1950) 136- 137.

1621. - Θέματα γιά τις γορτυνιακές μελέτες. ΓορτΉμερ 1950, Αθήναι 1950,

30-37.

1622. - Ή «τρύπα τοΰ Άγιο-Νείλου» καί ή «σπηλιά τοΰ Προδρόμου». Ό

Πάν 20 (1950) 33-35.

1623. Βαγιακάκου Δικαίου Β. Γλωσσική σπηλαιολογία. Ό Πάν 20 (1950) 7-10.

1624. -Ετυμολογικά και σημασιολογικά. Αθηνά 54 (1950) 308-316.

1625. Georgacas Dèm. Italian place-names in Greece and place-names
from italian loanwords. 1950, 8ov σ. 22. (Άνάτ. εκ τών Beitrâge zur Na-
menforschung).
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1626. - Slavs in Cyprus? A historico-onomastic inquiry. ΚυπρΣπ 14

(1950) 3 - 32.

Κρίσ. : ΒΖ 45 (1952) 147 (F. D(ôlger)).

1627. Γραφιοϋ Γεωργίου Σπηλαιολογικά τοπωνύμια. Ό Πάν 20 (1950) 24-25.

1628. Έλευ&εριάδου'Ιορδ. Ή Λιβερά. ΠοντΕστ. έτ. 1 (1950) τεύχ. 6, 335-336.

1629. Κούσουλα Χρίστου Ό Σόλωνας. 'Αθήνα 1950, 8ον σ. 96.
Περιέχει τοπωνύμια καί ετυμολογίας αυτών.

1630. Κρητικοΰ Παν. Γ. Τοπωνυμικός χάρτης τής νήσου Πάτμου. 'Αθήναι 1950.

1631. Κυριαζη Ν. Γ. Κυπριακά τοπωνύμια. ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 53-54. Αύ-
τόθι 121-122.

1632. Κωστάκη Θ. Π. Τού Κωστάκη ή σπηλιά. Ό Πάν 20 (1950) 16-17.

1633 Παπαγρηγοράκη Ίδομ. Τοπωνυμικά τοΰ Σελίνου. Κάντανος. ΚρητΈστ 1
(1950) τεΰχ. 10, 26.

1634. -Τοπωνυμικά. ΚρητΈστ 1 (1950) 11-12, 10.

1635. -Παροράματα —τοπωνυμικά. ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ. 13, 25.

1636. -Τοπωνυμικά Σελίνου. ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ. 17, 13, τεύχ. 18, 15-16.

1637. Πετροχείλου Ίωάν. Ή σπηλιά τής νύφης Κουβαρά. Ό Πάν 20 (1950)
141-142.

1638. ΠλατάκιΈλευΦ. Κ. Ή «σπηλιά τοΰ Μπεκίρη τών Σπετσών». Ό Πάν 20
(1950) 18-24.

1639. Πομόνη Μίμη Φρύγανα (Λαογραφικά — Γλωσσικά — Τστορικά). ΝΈστ 47
(1950) 713-714.

1640. Πούλου I. Χ. Ή έποίκησις τών Αλβανών εις Κορινθίαν ΕΜΑ 3 (1950)
31 -105.

Άπό σελ. 80 - 85 αρκετά τοπωνύμια μετά χάρτου

1641. Ρωμαίου Κ. Ή σπηλιά τοΰ Κουτούκι. Ό Πάν 20 (1950) 31-33.

1642. Σήφακα Γ. Α. 'Από πού παράγεται ή λέξη Σούδα καί τί σημαίνει. Κρητ
Έστ 2 (1950) 16.

1643. -Τοπωνυμικά. 'Αλίκαμπος. ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ. 15, 17.

1644. Χατζηγάκη Άλεξ. Κ. Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου. Τοπωνι^μικά μέ πρόλογο
τοΰ Ακαδημαϊκού καί Καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Ν. Α. Βέη
(Bees). 'Έκδοση: Χρ. Μπακάλη καί Κ. Κα>νσταντινίδη. Τρίκαλα 1950. Σχ.
80ν σ. 182.

Κρίσ : Λαογρ 15 (1954) 507-510 (Δ. Α. ΠετρόπουΧος).

1645. Μισαηλίδου Δ. Ή Γαλίανα ή Γαλίαινα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 7-8,
440-1, τεΰχ. 10, 556-557, τεύχ. 11, 620-621, έτ. 2 (1951) τεΰχ. 15, 845.

1646. 'Αμάντου Κ. Μαΐνη-Μάνη. ΝΈστ 49 (1951) 246-247.
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1647. Βαγιακάκου Δικαίου Β/Ετυμολογικά καί σημασιολογικά.'Αθηνά 55 (1951)
43 - 66.

1648. Βασιλοπούλου Στεφάνου Δ. Σωχιά ή Σοχιά; Ήλειακά, έτ. Α', τεΰχ. 1

(1951) 12-14.

Μετά σημειώματος τοΰ Ντ. Α. Ψ. Βλ. Αύτόθι, τεΰχ. 2, 31-32, Αύτόθι, ετ. Β', τεΰχ. 4 - 5

(1952) 77.

1649. Γενναδίου μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Τά πέριξ τής Κωνσταντινουπό-
λεως χωρία κατά τουρκικόν χειρόγραφον τού ΙΕ' αιώνος. ΈπΒυζΣπ 21 (1951)
269-299.

1650. Georgakas D Dialektisches aus Rliodos. BZ 44 (1951) 143-157.

'Ετυμολογοΰνται καί ροδιακά τινα τοπωνύμια.

1651. Γεωργακά Δ. Νεοελληνικά γλα>σσικά. 1. Μερικές τοπωνυμίες τών 'Αθηνών.
Mélanges Ο. et M. Merlier. 'Αθήναι 1951, 8ον σ. 12.

Διορθοΰνται έσφαλμέναι έτυμολογίαι.

1652. Γεωργίου 'if. Τοπωνυμιολογικαί έρευναι. (Θεσσαλικά καί Ηπειρωτικά το-
πωνύμια). Μέρος Α'. Αθήναι 1951, σ. 48.

1653. Ίωακειμίδου Σάββα Τό χαπέσ' τής επαρχίας Κολωνίας. ΠοντΈστ έτ. 2
(1951) τεύχ. 16, 891-2.

1654. Caratzas Stam. Etymologies Byzantines. Byzantion 2.1 (1951) 55- 62.

Ετυμολογία τοΰ τόπων. Καπνικαρέα.

1655. Mantzuranes D. Ρ. Σωζόμενα τοπωνύμια έκ τού άρχαίου Κτηματολογίου
τής Λέσβου. ΒΖ 44 (1951) 410-412.

1656. Μιχαηλίδη Θωμά Ή μέθη τών βουνών. Α' Βαρδούσια —Όξυά— Βελούχι.
Ό Πάν 21 (1951) 154-159.

Περιέχει πολλά τοπωνύμια.

1657. Παπαγρηγοράκη Ίδομ. Ό 'Αζωυρές. Τοπωνυμικά - ιστορικά. ΚρητΈστ 3
(1951) τεΰχ. 21, 12-13, τεΰχ. 22, 10- 11.

1658. Παπαχριστοδούλου Χρ. Τοπωνυμικό τής Ρόδου. Ρόδος 1951, 80ν σ. 280.

1659. Τερζίδου Χρ. "Οφις ή "Οφη. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 13, 758.

1660. Τωμαδάκη Νικολάου Β· Κρήτη = Χάνδαξ =Ήράκλειον. ΈπΒυζΣπ 21
(1951) 235-237.

1661. Ψυχογιοϋ Ντίνου Δ. Το τοπωνύμιο «Ανδραβίδα». Ήλειακά, έτ. Α', τεΰχ. 1
(1951) 15-16, τεΰχ. 2, 26-27.

1662. Άβραμάντη Ίωάν. Περί τής ορθής ερμηνείας τών εις - ρα, -ανα καί -αινα
ληγόντων τοπωνυμικών τής Ποντιακής διαλέκτου ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ.
4-5 (28-29) 1443-1444.
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1663. Άμάντου Κ. Ή σημασία τών νέων ελληνικών τοπωνυμίων. 'Ονόματα 1
(1952) 1 - 3.

1664. Βαγενά Θάνου Γύρω άπό τά «Δολιανά». ΧρονΜορ Α' (1952) 25-28.

1665. - Τά τοπωνύμια τών Δολιανών. ΧρονΜορ Α' (1952) 51-52 ( = Χρον

Κυν Β' (1952) 51-52).

1666. Βαγιακάκον Δικ. Β. Τοπωνύμια εΐς -άδος. 'Αθηνά 56 (1952) 9-24.

1667. Βαφείδου Νικολ. άρχιμανδρίτου Έβρος-Μαρίτσα. ΆρχΘρΘησ 17 (1952)
298 - 300.

1668. Βέη Νίκου <4. Πρώτες κρατικές φροντίδες γιά τά τοπωνυμικά τής χώρας
μας. ΦιλΠρωτ 1952, 111-114.

1669. Γραφίου Γεωργ. (Νίδα) Τό σπήλαιον Ζωοδόχου Πηγής (Άργους). Ό Πάν
22 (1952) 41-42.

1670. Thomopoulos J. Les toponymes «Rossiques» chez Constantin Por-
phyrogénète. 'Ονόματα 1 (1952) 8-10.

1671. Θωμοπούλου I. Τί σημαίνει τό τοπωνύμιον «Έλληνικά». 'Ονόματα 1
(1952) 13-21.

1672. - Eine Statistik der Ortsnamen der Insel Keos. 'Ονόματα 1 (1952)

27-29.

1673. - Ή βυζαντινή προσωπογραφία καί τά βυζαντινά τοπωνύμια. Όνόματα

1 (1952) 32.

1674. Ίορδανίδη Κ. Ν. Ή επαρχία Κολωνίας (Νικοπόλεως Πόντου). ΠοντΈστ
έτ. 3 (1952) τεύχ. 25, 1285-1286.

1675. Μελανοφρύδη Π. Η. "Αϊ - Κώστας. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 25,
1274-6.

1676. Μηλιώρη Ν. Ε. Ή αρχή τών Βουρλών. ΜικρΧρον 5 (1952) 102-116.

1677. Παναγιωτάκη Νικολάου Μ. Τό τοπωνύμιον Πελεκαπίνα. ΚρητΈστ 4(1952)
τεύχ. 33 - 34, 66 - 68.

1678- Παπακυριακοΰ Σωφρονίου, άρχιμανδρίτου Περί Τριφυλλίου. ΆρχΘρ
Θησ 17 (1952) 380-382.

1679. Παπαχαρίοη Άϋ·αν. Χ. Δευτέρα εΐς τό τοποννυμικόν τοΰ Πωγωνίου συμ-
βολή. ΉπειρΈστ έ'τ. 1 (1952) 815-818.

1680. Πλάτωνος Ν. Περί τήν όνομασίαν τής επαρχίας Μαλεβίζι. ΚρητΧρον 6
(1952) 156- 158.

1681. -Τό όνομα τοΰ φρουρίου Monferrate ή Monforte. ΚρητΧρον 6 (1952)

158-160.

1682. Σαλαμάγκα Δημ. Γιάννενα ή Γιάννινα; ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 822.

18
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1683. Σταυριώτη (Δ Κ.Π.) «Κιουρτούν». ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεύχ. 6-7 (30-
31) 1516-1518.

1684. Χατζή'Αντωνίου Χ. Οί Σλάβοι εν Ελλάδι. 'Αθηνά 56 (1952) 69-84.

1685. - Α ΐξων- Αΐξώνια-Αιξωνή. Αιξωνή Β' (1952) 1-2.

1686. Χατζηστεφάνου Κ. Ένα τοποονύμιο τού Καραβά. ΚυπρΓράμμ 17 (1952)
296-297.

1687. Πασταγρηγοράκη Ίδομ. Ξενόγλωσσα τοπωνύμια Χανίων. ΚρητΈστ 3(1952)
τεύχ. 25, 11-13, τεϋχ. 26, 13-14, τεΰχ. 27, 25-26, 4 (1952) τεϋχ. 28, 16-17,
τεϋχ. 30, 27, τεϋχ. 31-32, 15-16, 5 (1953) τεΰχ. 35-36, 24, τεϋχ. 37, 21-23.

1688. Άμάντου Κ. Τοπωνυμικά τής Ρόδου. ΝΈστ 53 (1953) 473.

1689. Βέη Νίκου (Bees) Τό «Κακόν "Ορος» τής Κρήτης καί τά παράλληλα τοπω-
νύμια αυτοΰ. ΚρητΧρον 7 (1953) 451-453.

1690. Βουραζέλη 'Ελένης Ή Μονοβάσια (-ιά) και ή μονοβάσια (-ιά). Πλάτων 5
(1953) 255-278.

1691. Grégoire Henri Deux Etymologies. Byzantion 22 (1952) (έτ. δημοσ.
1953) 265-272.

1692. Ζερζελίδη Γ. I. Τοπωνυμικό τής Άνω Ματσούκας. Πόντος 1 (1953) 23-53.

1693. Κερβοπούλου I. Έθνολογικόν απόσπασμα τής επαρχίας Θράκης άπό τό
Δελτίον τοΰ Ρωσσικοΰ 'Ινστιτούτου Παλαιστίνης, άριθ. 30, 1890. ΆρχΘρΘησ
18 (1953) 332-336 [τόπων. 11].

1694. Κοκκινίδη Σταύρου Όφιουντιακά σημειώματα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεΰχ. 11-12 (47-48) 2319-

1695. Λαμψίδη Κ. Ελληνικά χωριά τοΰ Έρζιγγιάν. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ.
1 (37) 1860-1861.

1696. Μαλεβίτη Ά&. Τό όνομα «Μοριάς». ΧρονΜορ Β' (1953) 49-50.

1697. Παναγτωτάκη Ν. Μ. Τοπωνυμικά τής Κρήτης. ΚρητΧρον 7 (1953) 194-
200.

1698. Παπαγεωργίου Β. Περί τής ετυμολογίας τών Κατσανοχωρίων. ΉπειρΈστ
έτ. 2 (1953) 211.

1699. Παπαχαρίση Ά&αν. Χ. Δευτέρα είς τό τοπωνυμικόν τοΰ Πωγωνίου συμ-
βολή. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 36-40, 170-171, 269-271, 379-381.

1700. Παρχαρίδου Α. I. Ιστορία τής Κρώμνης. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 4
(40) 1973-1976, τεϋχ. 5 (41) 2029-2032, τεΰχ. 6 (42) 2071-2074.

1701. Πλατάκη Έλευθ. Κ. Τό σπήλαιον τής Μιλάτου. Ό Πάν 23 (1953) 127 -
128, 130.

1702. Πομόνη Μ. Βοτανολογήματα. ΝΈστ 53 (1953) 163.
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1703. Σαλαμάγκα Δημ. Τοπωνυμικά τών Γιαννίνων. Ή βρύση τού παζαριού.
ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 488 - 490.

1704. -Τοπωνυμικά Σχεδιάσματα. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 835- 836.

1705. Σπυριδάκι Κ. Κυπριακά τοπωνύμια παρά Λεοντίω Μαχαιρά. ΈπΒυζΣπ
23 (1953) 168 -192.

1706. Τσοπανάκη Α. Γ. Πολύγυρος. ΠροσφΚυριακ (1953) 685-691.

1707. Χατζή Άντ. Χ. 'Ιωάννινα - Φλώρινα. Γέρας Κεραμ (1953) 19-23.

1708. Χατζή Δημ. Κ. Γραία - Γρααΐοι - Γραΐος - Γραικός. Γέρας Κεραμ (1953)
274 - 282.

1709. Δημητρίου Ν. [Τοπωνύμια]. ΆρχΣάμ 3 (1948/1954) 249-251.

1710. Ζαφειρίου Νικολάου I [Τοπωνύμια 14]. ΆρχΣάμ 3 (1948/1954) 251-254.

3. Γλωσσάρια. Λέξεις καί φράσεις λαογραφικής σημασίας.

1711. Κονόμου Ντίνου Χαραχτηριστικές λέξεις καί φράσεις τού Ζακυθινού λαού.
ΈπτανΦύλλα φ. 4(1946)54-56, φ. 9 (1947) 133- 135, φ. 12(1948) 184-
186, φ. 16 (1951) 263-268, φ. 18 (1952) 298 - 301.

1712. 'Ανδριώτη Ν. Π. Τό γλωσσικό ιδίωμα τών Φαράσων. "Ικαρος. Αθήνα 1948.
(Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο. Άρχειο Μικρασιατικής Λαογραφίας. Διεύ-
θυνση Μέλπως Μερλιέ, τόμ. 4, Καππαδοκία 2) ( = Collection de l'Institut
Français d'Athènes 8), σχ. 8ov, σ. 108.

Κρίσεις: ΆρχΠόντ 13(1948)35-48 (Α. Α. Παπαδόπονλος). Λαογρ 13 (1950- 1951)
157-162 (Σ Π. Κνριακίδης). ΚυπρΓράμμ 13 (1948) 214-216 (Κ. Π. Χατζηϊωάννον).
Byzantion 20 (1950) 354 - 364 (R. M. Dawkins).

1713. Μελανοφρύδου Παν. Φράσεις καί σύνθετα αριθμητικών τοϋ χα)ρίου Άδισα.
ΆρχΠόντ 13 (1948) 228 - 230.

1714. Ρωμαίου Κ. Σύκον - συκοφάντης καί παράγωγα. ΛΔ 4 (1942-1948) 129-
136.

1715. Σάκκαρη Γεωργίου Περί τής διαλέκτου τών Κυδωνιέων. Λεξιλόγιον. Μικρ
Χρον 4 (1948) 49-81. Αύτόθι 5 (1952) 49-101.

Περιέχει καί παιδ. άσμ. 4, δίστιχα 2.

1716. Άλεξιάδου Κων. Λεξιλόγιον Τνεπόλεως. ΆρχΠόντ 14(1949) 204-208.

1717. Παπαδοπούλου 'Ανθίμου Α. Γλωσσικαί έρευναι. Σημασιολογικά καί ετυ-
μολογικά. ΆρχΠόντ 12 (1946) 6-64, 14 (1949) 3-35, 15 (1950) 3-31, 16
(1951) 3-68, 17 (1952) 55-80. [Σ. 81-91 πίναξ λέξεων έρευνωμένων είς
τήν σειράν πέντε ερευνών].

1718. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. Λεξιλόγιον τής περιφερείας τοϋ χωρίου



276

Γ. Α. ΜΕΓΑ-Δ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σταυρίν. ΆρχΠόντ 14 (1949) 75-107, 15 (1950) 62 - 83, 16 (1951) 205-237,
17 (1952) 92-154.

1719. Φωστηροπούλου Άγαθαγγέλου Λεξιλόγιον 'Ιμέρας. ΆρχΠόντ 14 (1949)
168 -191, 15 (1950) 206 - 240, 16 (1951) 115 -173 (συνέχεια εκ τού 11 τόμ.
τοΰ ΆρχΠόντ).

1720. Καπετανάκη Βρασίδα Τό λεξικό τής πιάτσας (Λαογραφικόν λεξιλογικόν
άπάνθισμα) έκδοσις πρώτη. Αθήνα 1951, σχ. 160ν, σ. 166.

1721. Κεσίσογλου I. I. Τό γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Ούλαγάτς, Αθήνα 1951. (Κέν-
τρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο. Διεύθυνση
Μέλπως Μερλιέ. Καππαδοκία 5. ( = Collection de l'Institut Français d'A-
thènes, 40) σχ. 8ov, σ. 190.

Κρίσ. : L'Hell Cont 1952, 283 - 284 (St. Manessis).

1722. Παπαδοπούλου Α. Α. Γλωσσικά! έρευναι. Αθηνά 55 (1951) 114- 124.

1723. Κουκουλϊ Φ. Τά oU φωνητά τών Βυζαντινών. Αθηνά 56(1952)85-124.

1724. Οίκονομίδου Δημητρ. Β. Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος Άπεράθου - Νά-
ξου. Αθηνά 56 (1952) 215 - 273.

Περιέχει καί τινα δίστιχα, παροιμίας καί οίλλα λαογραφικά.

1725. Παπαγρηγοβάκι 'Ιδομενέως I. Συλλογή ξενογλώσσων λέξεων τής ομιλού-
μενης έν Κρήτη. Έν Χανίοις 1952. Σχ. 8ον, σ. 144.

1726. Χατζηΐωάννου Κ. Π. Γλωσσικά καί λαογραφικά σταχυολογήματα. Κυπρ
Γράμμ 17 (1952) 153-159.

Περιέχει: 1. Άπελατεύω - πελατεύω - πιλατεύω. 2. Χρισταρέα-Χρισταρκά - Γιρισταρκά.
3. Τηλιηρά - Τηλιριά - Τηλλιρκά. 4. Συνταγάς περί τών άδοκήτων συνάπτουσιν - πά-
σιν ήμΐν συντάσσεται.

1727. Άλεξιάδου Κωνσταντίνου Λεξιλόγιον Ίνεπόλεως. ΆρχΠόντ 18 (1953)
3-82.

1728. Κονομη Ν. Χ. Μικρά συμβολή εις τάς ετυμολογικός έρευνας τής Κυπρια-
κής διαλέκτου. Αθηνά 57 (1953) 369 - 376.

1729. Κουκουλέ Φ· Ετυμολογικά. Αθηνά 57 (1953) 197-228.

ιβ'. Λαΐκόν θέατρο ν.

1730. [Κονόμου Ντ.] Τό Ζακυθινό λαϊκό θέατρο. Ή « Κακά β α» τοΰ Ν. Καρα-
τζά (1834) (Απόσπασμα). ΈπτανΦύλλα φ. 4 (1946) 60.

1731. -Τό λαϊκό θέατρο στή ΖάκυιΊο. ΈπτανΦύλλα φ. 2-3 (1946) 41 -44, φ.

4 (1946) 45 - 50, φ. 6 (1947) 89 - 91, φ. 7 (1947) 106 -108.

1732. -Τό Ζακυνθινό λαϊκό θέατρο. ΈπτανΦύλλα. Αθήναι, περ. β' (1953)

φ. 2, 47 - 48.
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1733. Dawkins R. Μ. Τό θρησκευτικόν δράμα εις τήν μεσαιωνικήν Κύπρον, με-
τάφρ. Τ. Φιτικίδη. 'Αγωγή. Έκπαιδευτ- "Οργανον τοΰ 'Ελληνικού Γυμνα-
σίου 'Αμμοχώστου, 1947 -1948, τεύχ. 2, 2 - 3.

1734. Μαρκάκη Πέτρου Τά θεάματα καί ή λαϊκή οντότητα στό Βυζάντιο. Φιλ
Πρωτ 1948, 134-136.

1735 .-Ή κ. Σενιέ καί τό λαϊκό θέατρο στό Βυζάντιο (ομιλία). Περιοδ. Νεα-
νική Ζωή, φ. 3 (1948) 54-59.

1736. Καΐμη 'Ιουλίου Ό Μόλλας. ΝΈστ 45 (1949) 377-379.

1737. -Ή ζωγραφική τού Καραγκιόζη. ΝΈστ 45 (1949) 789-791.

1738. Κυριακίδη Γ. Α. Ό Καραγκιόζης. Έκλ ΣΤ' (1950) τεύχ. 58, 81 - 86.

1739. Μπίρη Κώστα Η. Ό Καραγκιόζης. Ελληνικό λαϊκό θέατρο. ΝΈστ 52 (1952)
846-853, 924-928, 1008-1014, 1065-1070, 1128-1134, 1220-1228,
1267-1275, 1374- 1378, 1434- 1439, 1488-1494.

1740. -Ό Καραγκιόζης. Ελληνικό λαϊκό θέατρο. 'Αθήναι 1952, Σχ. 8ον, σ. 68.

1741. Μόλλα 'Αντωνίου "Ενα λαμπρό μάθημα τού Καραγκιόζη, κωμωδία μονό-
πρακτη σέ 10 σκηνές κατά παράδοση υπό 'Αρετής Μόλλα - Γιοβάνου, έπιμε-
λεία κειμένου 'Ιουλίου Καΐμη. Σχέδια Άλ. Κωνσταντοπούλου· Αθήνα 1953,
Σχ. 8ον, σ. 32.

ιγ'. Δημώδη βιβλία.

1742. Κριαρά Ε. Ή ρίμα θρηνητική τοΰ 'Ιωάννου Πικατόρου. 'Ανάτυπον έκ τής 'Επετηρί-
δος Μεσαιωνικού 'Αρχείου ['Ακαδημίας 'Αθηνών]. 'Αθήναι 1942, 80ν, σ. 51.

Κρίσις : ΚρητΧρον 1 (1947) 206 - 214 (M. I. Μανούσακας).

1743. -Ζητήματα της Θυσίας τοΰ 'Αβραάμ (Χρονολόγηση - ό ποιητής). ΚρητΧρον 1

(1947) 227 - 238.

1744. Dawkins R. Μ. Κρητική άποκάλυψις τής Παναγίας. ΚρητΧρον 2 (1948)

487 - 500.

1745. Mercati Silvio Giuseppe Deux poésies dialogiques sur les Fables d'
Héro et Léandre et d'Apollon et Daphné. BS 1947 -1948, 3 - 8.

1746. Οίκονομίδον Δημ. Β. Ό Έρωτόκριτος εις τήν Ρουμανίαν. ΈλλΔημ έ'τ. Α'
τόμ. 2 (1948) 392 - 397.

1747. Δαμασκηνού 'Ιωάννου Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ. Μετάφρ. Πεντζίκη. Ν. Μορ-
φές έτ. 1949, 29 - 32, 80 - 82, 169 -171, 274 - 276, έτ. 1950, 151 -154, 361-
364, 385-388-

1748. Σπανδωνίδη Π. Ή άρχαϊκή τέχνη καί ή «Θυσία τού Αβραάμ». ΝΈστ. 45
(1949) 212-215, 313-318.
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1749. Ζώρα Γεωργ. Θ. Λόγοι παραινετικοί καί -ψυχωφελείς 'Ιακώβου (εκ τοΰ
ανεκδότου 'Αθηναϊκού κώδικος 535), Νεοελληνικά (1950) 56 - 59.

1750. Αάγκ Κίκας Τό λαϊκό μυθιστόρημα ώς λογοτεχνικόν είδος. ΚυπρΓράμμ 15
(1950) 315-322.

1751. Οίκονομίδον Δημητρίου Β. Τά Ελληνικά δημώδη βιβλία καί ή επίδρασις
αυτών επί τόν πνευματικόν βίον τοΰ Ρουμανικού λαού. ΕΛΑ 6 (1951) 3-56.
Κρίσ. : ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 375-383 (Τ. Α. Γριταόπουλος). Zeitschr. f. Volkskunde
51 (1954) 302 303 (Ε. Seemann).

1752. Παπαχαλάμπους Γ. Χ. Τό ποίημα τοΰ Σταυράκογλου Σπαθαρέα Κων-
σταντινοπολίτου κατά Κυπριακόν χ/φον. ΚυπρΣπ 15 (1951) Λαογρ. Παράρτ.
II, λθ' - με'.

1753. 'Αλεξίου Στυλιανοϋ Ό χαρακτήρ τού «Έρωτοκρίτου». ΚρητΧρον 6 (1952)
351 - 422.

1754. Βάλοα Μ. Βασιλεύς ό Ροδολίνος, τραγωδία τοΰ 'Ιωάννου 'Αντρέα τού
Τρωΐλου. ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 269 - 290.

1755. Ζώρα Γεωργίου Θ. Ό 'Ερωτόκριτος, ή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ καί ή χρονο-
λόγησις αυτών. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 653-659.

1756. Κορνάρου Βιτξέντζου Έρωτόκριτος. 'Ανατύπωση από τήν έκδοση Στ. Α.
Ξανθουδίδη. Εισαγωγή Α. Πολίτη. Τόμ. Α', τόμ. Β' [100 'Αθάνατα 'Έργα, 26,
27] 'Αθήναι, έκδ. Γεώργ. Παπαδημητρίου (1952), Σχ. 8ον μικρόν, σ. 220 + 226.

1757. Ααούρδα Βασ. Αί μικρογραφίαι τοΰ Έρωτοκρίτου. (Κώδιξ τοϋ Βρεττανι-
κοΰ Μουσείου Harley 5644). ΚρητΧρον 6 (1952) 299-320 +πίν. ΝΔ'.

1758. Μελά Ση. Ό «Έρωτόκριτος» τοΰ Κορνάρου. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952)
645 - 652.

1759. Οίκονομίδου Δημ. Β. Αί πηγαί τοΰ «Έρωτοκρίτου» καί ό «Νέος Έρωτό-
κριτος». ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 677-680.

1760. Pichard M. Sur les fondements historiques des romans «d'Imbérios
et de Margarona» et «de Pierre et de la Belle Maguelonne». Rev. Et.
Byz. 10 (1952) 84-92.

1761. Σκουλούδη Μανώλη «Ή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ» στις γιορτές τοΰ «'Έτους
'Αποδήμου Ελληνισμού» στήν Κρήτη. 'ΑγγλΈπιθ τόμ. 5 (1952) 365-368.

1762. Fol/ieri Ε. La versione in greco volgare del Teseida del Boccacio.
Atti VIII Congr. Int. di Studi Biz. (1951) I ( = Studi Biz. e Neoell. 7)
(1953) 67-77.

1763. Ζώρα Γεωργίου Θ. Ή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ και ό Isach τοΰ Groto υπό
έποψιν περιεχομένου· ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 79 - 83.
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1764. KovttovXk Φ. Περί τό στιχούργημα Συναξάριον των ευγενικών γυναικών
καί τιμιωτάτων αρχοντισσών. ΚρητΧρον 7 (1953) 55 - 60.

1765. Morgan G. French and Italian Elements in the Erotocritos. Κρητ
Χρον 7 (1953) 201 - 228.

1766. Μπουμπουλίδη Φ. Κ. Λαϊκά στοιχεία εν τω «Ζήνωνι». ΚρητΧρον 7 (1953)
127-137.

1767· Οίκονομίδου Δημητρίου Β. Έλληνικαί επιδράσεις έπί τήν δημώδη ρουμα-
νικήν λογοτεχνίαν. ΕΜΑ 4(1953) 49-57.

1768. -Τρία έργα τής Κρητικής Λογοτεχνίας έν 'Απεράθου - Νάξου. Κρητ

Χρον 7 (1953) 110-118-

1769. -Ή «Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης» έν Ρουμανία. 'Αθηνά 57

(1953) 35 - 44.

Εξετάζεται καί ή έπίδρασις τής «Ερμηνείας» επί τήν λαογραφίαν τοΰ ρουμάνικου λαοϋ.

1770. -Ή «Έρωφίλη» καί ή ρουμανική διασκευή τού «Έρωτοκρίτου». Έλλ

Δημ έτ. ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 85 - 87.

1771. Πολίτη Αίνου Παρατηρήσεις στόν «Άπόκοπο» τού Μπεργαδή. ΠροσφΚυ-
ριακ (1953) 546-560.

1772. Σπεράντσα Στέλιου Τό θρησκευτικό θέατρο καί ή Θυσία τού 'Αβραάμ.
ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 12 (1953) 109-114.

4. Μουσική και χοροί.

1773. Ξενίτα Ξένον Συλλογή. Ποντιακή Μουσική. ΧρονΠόντ χρόν. Β'(1946) 586.

1774. Βούρτοη Μιχάλη 8 Δημοτικά τραγούδια γιά ανδρική χορωδία (a Capella)
(Ευρ. Μουσική) (ά. έ.), Σχ. 8ον σ. 26.

1775. -10 Δημοτικά τραγούδια (ευρ. μουσική) ('Αθήναι 1948), Σχ. 8ον μέγα,

σ. 18.

1776. Διαμάντη Κ. Α. Τό Καγγελάρι. Χορός τήν Τρίτη τής Λαμπρής καί στό
πανηγύρι τής 'Αγίας Παρασκευής στη Νησίστα τών Τζουμέρκων. ΈργΈστ
1948 άρ. 10, 232 - 234.

1777. Μιχαηλίδη Γιάγκου Εισαγωγικό σημείωμα στήν έκδοσι τής μουσικής τών
Κυπριακών χορών. ΚυπρΣπ 10 (1946) έτ. δημ. 1948, 197 - 207.

1778. *Μichailides Solon The Neohellenic Folk - Music, Cyprus 1948.

1779. Μιχαηλίδου Σόλωνος Ή Νεοελληνική λαϊκή μουσική. ΚυπρΓράμμ 14
(1949) 90-91.

Μετάφρ. τών κυριιοτέρων μερών τής Εισαγωγής τοΰ άνωτέρω ύπ'άρ. 1778 βιβλίου·

1780. Π(απαδοπούλου) Ά(νϋ>ίμου) Α· "Υμνος είς τήν Λύραν. ΆρχΠόντ 13
(1948) 238 (μετά εικόνος ποντιακής λύρας).
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1781. Ska/cottas Ν. Quatre danses grecques. (Parition d'Orchestre). 'Αθή-
ναι 1948, 80V σ. 44. (Collection de l'Institut Français d'Athènes. No 3).

1782. Σπανούδη Σοφ. Ό Χορός πού μιλεί. ΈργΈστ 1948, άρ. 9, 205 - 206.

1783. Σφακιανάκη Κώστα Ι. Ζωντανοί ελληνικοί ρυθμοί. ΈργΈστ 1948, άρ. 9,
196 - 202.

1784. Διαλυνα Εύαγγ. Ό χορός στην αύλή τ' "Αλεξαντρή. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 3

(1949) 228 - 230.

Περιέχονται καί Κρητικά δίστιχα·

1785. Georgiades Th. Der griechische Rhytmus, Musik, Reigen, Vers und
Sprache. Mit 2 Bild. u. vielen Notenbeispielen. Hamburg, Marion von
Schroder Verlag 1949, 8°v, σ. 164, ε'ικ 1.

Κρίσις : BZ 43 (1950) 91 (F. D(ôlg-er)).

1786. Καλομοίρη Μαν. Περί τής εναρμονίσεως τών δημοτικών ασμάτων. ΠΑΑ
τόμ. 23 (1949) 417 - 425.

1787. Κουσιάδον Γεωργ. 'Αρχαίοι καί νέοι χοροί. Α/θήναι 1949, 80ν σ. 104.

1788. Καλομοίρη Μ. Ό άγνωστος μουσουργός τού δημοτικού μας τραγουδιού καί
οί πρόδρομοι τής Ελληνικής μουσικής. ΠΑΑ τόμ. 21 (1950) 274-290.

1789. Καρυωτάκη Θ. Παραλλαγές σέ λαϊκό τραγούδι γιά πιάνο (1950), 40ν σ. 15.

1790. Κουτσογιαννοπούλου Δ. Ποντιακή μουσική καί χορός. ΓΙοντΘέατρο 1950, 21.

1791. Κουτσοχέρα Ι. Π. Τά μπουζούκια. ΝΈστ 48 (1950) 892-893.

1792. Κώνστα Κ. Σ. Ή Αίτωλική μουσική λαογραφία. ΈλλΔημ. έτ. Γ' τόμ. 6

(1950) 367-372.

1793. Λαύρα 'Αγγέλου Τά μουσικά ό'ργανα τοΰ λαού μας. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 5
(1950) 213-215.

1794. Μ. Μ. Πώς είδα τούς Ποντιακούς χορούς. ΠοντΘέατρο 1950, 109-110.

1795. Μαζαράκη Δ. Ό τσομπάνος κι ή φλογέρα του. Ό Πάν 20 (1950) 70-71.

1796. Μιχαηλίδου Σόλωνος Σχέδιο συγκριτικής μελέτης τής λαϊκής μουσικής.
ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 246-248.

1797. Περιστέρη Σπύρου Δ. Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου καί Μωρηά σέ βυ-
ζαντινή καί εύρωπαϊκή παρασημαντική. 'Αθήναι 1950, 80ν σ. 135.

1798. Σκλάβου Γεωργ. Ή δημώδης μουσική τής Κρήτης. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6
(1950) 701 - 702.

1799. Σταμούλη - Σαραντή 'Ελπινίκης Ό Χορός. Λαογραφικά Θράκης. ΝΈστ 47
(1950) 812.

1800. Άλεξάκη I. Σ. Ή Κρητική Μουσική. ΚρητΈστ 3 (1951) τεΰχ. 21,17.

1801. * Βασιλειάδου Σώτου Ή τέχνη τοΰ τραγουδιού —"Από τό Βυζαντινό μέλος
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καί τό δημοτικό τραγούδι στή σύγχρονη μονφδιακή καί χορωδιακή τεχνική

— 'Εκδόσεις Ζαβαλλή. Λευκωσία.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 374 (Δ. Α. Χριστοφίδης).

1802. Καλλινίκου Θεοδούλου Κυπριακή λαϊκή μούσα. Λευκωσία—Κύπρου 1951.
Σχ. 8ον σ. 218.

Περιεχόμενα: 83 δημ. ασματα μετά βυζαντινής καί ευρωπαϊκής μουσικής γραφής, 20
δίστιχα καί λεξιλόγιον.

Κρίσ. : ΚυπρΓράμμ 17 (1952) 408 (Σόλ. Μιχαηλίδης).

1803. Καλομοίρη Μανώλη Δημοτικό καί λαϊκό τραγούδι. ΈλλΔημ έ'τ. Δ' τόμ. 7
(1951) 743-748.

1804. -Τό ελληνικό δημοτικό τραγούδι. ΝΈστ 49 (1951) 443-444.

1805. Κούρτελλη Π. Συρτός. 'ΑρχΘρΘησ 16 (1951) 164.

1806. Κουτσογιαννοπούλου Δημ. Ό Σέρρα, χορός τών Ποντίων. Οί Φίλοι τής
Ποντιακής Μουσικής, αρ. 19-20 (1951) 1, 4.

1807. Λαυράγκα Διον. Δημώδη ασματα—Καντάδες —'Αθηναϊκό τραγούδι. Έλλ
Δημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 789 - 790.

1808. Λεβίδη Δημ■ Κ. Αί τάσεις τής Νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας. Έλλ
Δημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 785-788-

1809. Λιανίδη Σίμου Βάρδοι τής λύρας καί τοΰ Ποντιακού τραγουδιού. Ο Τσόρ-
ταντς. ΠοντΘέατρο 1951, 170- 171.

1810. [Loucatos Démetrios] Cornemuse «Tsambouna». Εις τόν Κατάλογον
τής Α' Εκθέσεως τοΰ Musée des Arts et Traditions populaires: Breta-
gne [Paris] 1951, σ. 111.

Περιγραφή καί τρόπος κατασκευής ελληνικού άσκαΰλου έκ Νάξου (Άπεράθου) άπο-
σταλέντος παρά τοϋ συγγρ. είς τήν Έκθεσιν.

1811. Μελά Ση. Ή Ελληνική μουσική. ΈλλΔημ έ'τ. Δ' τόμ. 7 (1951) 741-742.

1812. Σκάρδη Γ. Ν. Ή Ελληνική μουσική διά μέσου τών αιώνων. Ήλιος έτ. 11
(1951) 562.

1813. Σφακιανάκη Κ. I. Ή Βυζαντινή μουσική. ΈλλΔημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951)
791 - 794.

1814. Τ. Γ. Α. Ό χορός κατά τήν άρχαιότητα. Ήλιος έτ. 11 (1951) 746.

1815. Τραϊανού Πέτρου Λαϊκή Μούσα. Δημοτικά τραγούδια Βορείου Ελλάδος
έναρμονισμένα γιά μεικτή χορωδία. Τεΰχος Α'. Θεσσαλονίκη 1951, 8ον σ. 80.

1816. Άρτεμίδου Κλεοβούλου 'Από τά Κυπριακά δημοτικά τραγούδια. ΚυπρΣπ

16 (1952) Λαογραφικόν Παράρτημα κθ' —νστ'.
20 ασματα είς εΰρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.
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1817. Βλαζάκη Μ. Άνάλυσις Κρητικής μελωδίας. ΚρητΈστ 4 (1952) τεύχ. 33-34,
27 - 28.

1818. -Ή Κρητική μουσική. ΚρητΈστ 4(1952) τεϋχ. 31-32, 13-14.

1819. Couss/adis Georges Α. Les danses populaires modernes de la Grèce.
L' Hell Cont 1952, 526-532.

1820. Εύμενίου Λάμπης και Σφακιών Ή Κρητική μουσική. ΚρητΈστ 4 (1952)
τεΰχ. 33-34, 66.

1821. Καλομοίρη Μανώλη Ή έξέλιξις τής δημώδους οργανικής μουσικής. ΠΑΑ
τόμ. 27 (1952) 232-236.

1822. Λαμπελετ Γεωργίου Γύρω άπό τή μουσική τοϋ δημοτικοΰ τραγουδιού. Έλλ
Δημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 237 - 240.

1823. Μιχαηλίδη Σόλ. Ή Νεοελληνική Μουσική. Κύπρος 1952, 8ον σ. 32.

1824. Ξενίτα Ξένου Λαϊκοί χοροί καί τραγούδια. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεϋχ. ΙΟ-
Ι 1 (34-35) 1701- 1703.

1825. Σακελλαρίου Χαρ. Κουλουριώτικος (Χορός τής Σαλαμίνος). Γυμν έτ. Α'

(1952) τ- 8-10, 124.

1826. Στή βρύση στά Τσερίτσιανα (Δημώδες Ηπείρου) [Στίχοι καί Μουσική].
ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 93.

1827. Χαριτάκη Στυλ. Ή μουσική τής Δυτ. Κρήτης. ΚρητΈστ 4 (1952) τεϋχ.
33 - 34, 48 - 50.

1828. Anoghianakis Finos IXme Congrès International d'Edudes Byzanti-
nes. Thessalonique, 12-25 Avril 1953. Récital de chants et de danses
populaires Grecques, organisé par la Société des danses et des chants
grecs populaires 8°·", σ. 16.

1829. ['Ανωνύμου] Κυρ' Άναγνώσταινα (δημώδες Ηπείρου). ΉπειρΈστ έτ. 2

(1953) 991.

1830. Καλλοναίου Μ. Ή γένεση καί τό νόημα τοϋ χορού. Αιξωνή Γ' (1953)
72-73.

1831. Καψάσκη Σ. Ζακυθινά τραγούδια. Μουσική έπιμέλεια—. Σειρά Α', τεϋχ. Α ,
Έκδ. «'Οργανισμού Ζακυνθίων>-·. 'Αθήναι 1953, 4ον α. 32.

1832. Κουσιάδου Γεωργίου 'ΑΦ. Ελληνικοί χοροί. 'Αθήναι 1953, Σχ. 8ον μικρ.
σ. 91.

1833. -Οί σημερινοί ελληνικοί χοροί. Ήλιος έτ. 12 (1953) 636.

1834. Κτενίδη Φ. Ή Εταιρεία Ελληνικών χορών καί τραγουδιού καί οί Ποντια-
κοί χοροί. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεϋχ. 10 (46) 2265 - 2266.
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1835. Μούλου Γεωργίου Π. Δημώδης ελληνική μουσική, χοροί καί τραγούδια.
Αιξωνή Γ' (1953) 74-75.

1836. -Ή δημώδης Κυθηραϊκή μουσική. Αιξωνή Γ' (1953) 106-108.

1837. Νικολάου Μ. Γκιούλ - Μπαξές. Χορός Γιαννιώτικος. ΉπειρΈστ 2 (1953)
313.

1838. -Ό Ρόβας. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 651.

1839. Παπαδοπούλου Γεωρμπέϊ Μ. Παύλου Δείγματα δημοτικής μουσικής τού
Πόντου. ΆρχΠόντ 18 (1953) 97 -128.

1840. Παραακευοπούλου Θ. Συμβολή είς τήν έρευναν τού Ποντιακού τραγου-
διού καί χορού. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεύχ. 7 (43) 2121 - 2122.

1841. Πιτσινοϋ Δημ. «Γερανός» καί Τσακώνικος χορός. ΧρονΜορ Β' (1953) 224.

1842. Ρωμαίου Κ. Ό Καλαματιανός καί οί άλλοι συρτοί χοροί. ΠελοπΈστ έτ. 1
(1953) τεύχ. 5, 8-9.

1843. -Ή Λύρα, οί Μούσες και οί Νεράιδες. Ό Πάν 23 (1953) 88 - 89.

1844. Σακελλαρίου Χαρ. Πηδητός Μεγάρων. Γυμν έτ. Β'(1953) τ. 11-13, 169.

1845. Σπήλιου Αίμ. Ή μουσική εις τήν Ζάκυνθον, τήν Κεφαλληνίαν καί τήν
Λευκάδα. Ήλιος έτ. 12 (1953) 427 - 428.

1846. Χαλιάοα 'Ιακ. Ή εθνική μουσική είς τό δημοτικό τραγούδι. Ήλιος έτ. 12
(1953) 492.

1847. [Βασιλείου Σπ.] Τό «ντίλι - ντίλι». Κείμενο καί μουσική λαϊκά, ζωγραφιές
τού Μπάρμπα Σπύρου χρωμολιθογραφημένες άπό τόν ίδιο. Τυπώθηκε τό
Δεκέμβρη τοΰ 1948 στό Λιθογραφείο τοΰ Β. Παπαχρυσάνθου γιά τήν Εκ-
δοτική Εταιρεία «"Ικαρος* (Βιβλιοθήκη τοΰ Παιδιού. Σειρά Α' άρ. 2. Διευ-
τ^υντής Μ. Τριανταφυλλίδης), Σχ. 8ον [σ. 16].

Κρίσ. : Μητέρα καί Παιδί 22 (1949) 28 (Ειρήνη Παϊδούση).

Ε'. Κοινωνικός βίος.
1. Οί κύριοι σταθμοί τής ανθρωπινής ζωής.
Γέννησις, γάμος, τελευτή.

1848. GuiUand R. Les noces plurales à Byzance- BS 1947 - 1948, 9-30.

1849. 'Ανδριωτάκη Κώστα Ν. "Ηθη καί έθιμα στή Νίσυρο. Έφημ. «Καθημε-
ρινή» 15 'Ιανουαρίου 1948.

"Εθιμα άφορώντα είς τό παιδί καί τόν γάμον.

Κρίσ. : ΔοϊδΈπιθ 2 (1948) 28-29 (Γ. Κ. Σπυριδάκης).

1850. Cammas Pant. Α. Moeurs et coutumes du Dodécanése. L'Hell Cont
1948, 170-173.
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1851. Γκίκα 'Ασπασίας Τα πουλιά τού γάμου. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 24, 201.

1852. Κωνσταντάρα Βύρωνος "Ενας 'Αθηναϊκός γάμος στήν εποχή τής Τουρκο-
κρατίας. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 4 (1949) 7 - 15.

1853. Κορωναίον Γεωργ. 'Αν. "Εθιμα. Λουλ έτ. 1 (1948) τεΰχ. 2, 14.

1854. Λαδά Ίακ. Δημ. Γύρω άπό τά συνοικέσια τοΰ Μεσαγροΰ. ΚήρΑίγ έτ Β'
(1948) άρ. φ. 13 -14, 16 - 19.

1855. Μπαρλά Τάκη Ή εύγένεια τής ψυχής τοΰ Έλληνος εΐς τά έθιμα κηδειών
καί ταφής. "Ηλιος έτ. 8 (1948) 500, 558.

1856. -Ό νόμος επέβαλλεν εις τάς κηδείας σεμνοπρέπειαν καί λιτότητα . "Ηλιος

έτ. 8 (1948) 612.

1857. -Τά μνημόσυνα, τά ψυχοσάββατα καί τό πέντθος εΐς τούς αρχαίους.

"Ηλιος έτ. 8 (1948) 706.

1858. Ταρσούλη 'Αθηνάς Ό αρραβώνας καί ό γάμος στήν 'Αστυπάλαια. Δωδ
Έπιθ 2 (1948) 161-162 [μέ οίσμ. γαμήλ. 7].

1859. Καλλούτση Καλλ. "Εθιμα Παλαιοχωρίου. ΧρονΠαλΚυν (1949) 81.

1860. Κωνσταντινίδη Π. Ή περιποίηση τοΰ μωροΰ στήν άρχαία Ελλάδα καί
στή σημερινή. Μητέρα καί Παιδί 22 (1949) 24.

1861. -Δεισιδαιμονίες καί έθιμα γιά τόν εύκολο τοκετό. Μητέρα καί Παιδί

21 (1949) 24.

1862 .-Δεισιδαιμονίες τού ελληνικού λαού γιά τή θεραπεία τής στειρότητος.

Μητέρα καί Παιδί 25 (1949) 25.

1863. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Άπό τά έν Κύπρω άρχαία ελληνικά έθιμα.
ΚυπρΣπ 131949) 39-43 [γαμήλ. έθ.].

1864. Βαφειάδου Γ. "Εθιμα Τραπεζοΰντος καί περιφερείας. Τά σουμάδια. Ποντ
Έστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 1, 42 - 43.

Γαμήλια έ'θιμα.

1865. Γκοτσοπούλον Βασ. Κ. Λαογραφικά. Λουλ έ'τ. 3 (1950) τεΰχ. 14, 15.

Ειδήσεις σχετικαί μέ τό παιδί.

1866. Καρ. Σ. "Εθιμα Ποντίων τοΰ Καυκάσου. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 3,
148-150.

Γαμήλια έθιμα.

1867. Λαζαρίδη Δ. Χ. Τά φωτίόά (τά βαπτισια). ΠοντΈστ έ'τ. 1 (1950) τεΰχ. 11,
631 - 633.

1868· Νυμφοπούλου Μιλτ. Γάμος 'σ τή Σάντα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 12
690-693, 2(1951) τεΰχ. 14, 799-800, τεΰχ. 17-18, 958-960.
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1869. Οικονόμου ΑΙκ, Κ. 'Ηπειρωτικά έθιμα. Ό γάμος είς τήν Βήσσανην καί
τά άλλα χωρία τοΰ Πωγωνίου. 'Αθήναι 1950, Σχ. 16ον σ. 31.

1870. Σαλαπατσίδη Π. Β· Επιτραπέζια έθιμα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 12,

694-695.

1871. Σπυριδάκη Γ. Κ. Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών
αγιολογικών πηγών. ΈπΒυζΣπ 20 (1950) 75-171.

Κρίσ. : ΒΖ 45 (1952) 130 (F. D(ôlger)).

1872. Ψυχογιοΰ Ντίνου Δ. Ήλειώτικα παιδοκόμια. Λαογρ 13 (1950 - 51) 340-346.

1873. Κληρίδη Ν. Έθιμοτυπίες στήν ΙΙιτσιλιά. Προπόσεις στό τραπέζι τοΰ γάμου
κλπ. ΚυπρΓράμμ 16 (1951) 215-218.

1874. Αιμπεράτου Σ. Ν. Ή κωμωδία τοΰ τοκετού έπί Τουρκοκρατίας. ΦιλΠρωτ
1951, 193-194.

1875. Μελανοφρύδη Π. Η. Ποντιακά έθιμα γάμου. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ.

14, 789 - 790,

1876. Νυμφοπούλου Μιλτ. Γάμος 'σ τή Σάντα. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 14,
799 - 800, τεΰχ. 17 - 18, 958 - 960.

1877. Παπαδοπούλου Δημητρίου Κ. "Εθιμα καί δοξασίαι περί τούς νεκρούς τοΰ
χωρίου Σταυρίν. ΆρχΠόντ 16 (1951) 179 -197.

Και 5 μοιρολόγια.

1878. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Αρχαία έθιμα ταφής έν Κύπρω- ΚυπρΣπ 15

(1951) 183-189.

1879. Πιτοινοϋ Δ. ΓΙερί Τσακώνων καί Τσακωνιάς. ΧρονΚυν 2 (1952) 73-74.

Έθιμα ταφής και 1 άσμα.

1880. ['Ανωνύμου] Ή βάπτισις. Θρησκεία καί λαογραφία. "Ηλιος έτ. 11 (1952)
783.

1881. [Κτενίδου Φ.] Ό γάμος στό Καπήκιοϊ. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 3 (27)
1369-1371.

1882. Τό δαχτυλίδι καί ή ιστορία του. Ή Γυναίκα άρ. 69 (1952) 17.

1883. Φωοτηροπούλου Αγαθαγγέλου Λεχώνα καί νεογέννητο. ΆρχΠόντ 17

(1952) 239 - 240.

1884. Χρυσάνθη Κύπρου Συμβολή στις έμβρυολογικές δοξασίες τών Κυπρίων.
ΚυπρΣπ 16 (1952). Λαογραφικόν Παράρτημα γ' —ι'

1885. Έφραιμίδου Χρήστου Σ. Ό γάμος στά Σούρμενα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεύχ. 11-12 (47-48) 2318 - 2319.

1886. Αέταα 'Αλεξάνδρου Ή τεκνοποιία έν Βογατσικώ. Μακεδ 2 (1953) 299-310.

1887. Αυκαίου Γ. Ό Μανιάτικος γάμος. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεύχ. 2, 5.
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1888. Μυλωνά Γεωργίου Ε. Όμηρικά καί μυκηναϊκά έθιμα ταφής. ΈπΦιλΣχ'Αθ
Περίοδος Δευτέρα. Τόμος Δ'. Έν 'Αθήναις, 1953-1954, 263-285.

1889. Nilsson Martin P. Wedding rites in ancient Greece. ΠροσφΚυριακ
(1953) 508 - 515.

1890. Pace S. Calabrese 5ΐιρρέ386Γο = συμπέντερος. Studi Bizantini et Neoelle-
nici VIII (1953) 383 - 385.

1891. Πετροπούλου Δ. Α. Ή άκληρία είς τά έθιμα τοϋ Ελληνικού λαοΰ. ΕΛΑ
7 (1952, δημοσ. 1953) 28 - 44, 159 - 160.

1892. Σαλαπαοίδη 27. Β. (Υψηλάντη) Τό μάδ. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεϋχ. 4
(40) 1987.

1893. Σοφούλη 'Αγγελικής Δοξασίαι σχετικαί μέ τό ψυχορράγημα. Λαογρ 15
(1953) 155-156.

1894. Σπυριδάκη Γ. Κ. Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα
τών βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. ΕΛΑ 7 (1952, δημοσ. 1953)
102 -147.

2. Θρησκευτική ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α' Σύλλογοι.

1895. Καψάακη Σπύρου Ζακυθινά «άντέτια». 'ΕπτανΦύλλα φ. 5 (1946) 74, φ. 6 (1947) 98 99.

1896. Γ. Σ. Μ. Πασχαλιάτικα παιγνίδια. Μητέρα καί Παιδί 1 (1947) 21.

1897. Δ(εληγιάννη) Β(αοιλείου) Τά κεμπάπια. 'ΑρχΘρΘησ 14(1947-48) 359-
361.

1898. Παπαχριβτοδούλου Πολυδ. Σημειώματα. 1. Τ' αναστενάρια στο πανηγύρι
τής αγίας Ελένης Σερρών. ΆρχΘρΘησ 14 (1947 - 48) 348 - 359.

1899. Άμαριώτου Μαρ. Τό «εύκολόημα». ΝΈστ 43 (1948) 575-577.

1900. Καμμά Παντελή Πασχαλινά έθιμα στήν Τήλον. Δωδ'Επιθ 2 (1948) 152-
153.

1901. Καρανικόλα Σωτηρ. Συμαϊκά λαογραφήματα. Δωδ'Επιθ 2 (1948) 140-143.

1902. Αυκούδη Στυλ. Έμμ. Ό άγιος Φωκάς καί ή αγία Πελαγία. Ήλιος έτ. 8
(1948) 434.

1903. Μπάου Νικ. Ό άγιος Ευστάθιος καί οί Έλληνες κυνηγοί. ΚυνΝέα 1948,
άρ. 206 (4) 112.

1904. Σκοπετέα Στ. Μανιάτικο Πάσχα. Μητέρα καί Παιδί 22 (1949) 8.

1905. Σπάλα Πάνου Σάν κι αυτές τις ημέρες. ΈργΈστ 1948 άριθ. 9, 213.

1906. -Πάσχα Ελλήνων. ΈργΈστ 1948, άρ. 10, 235.
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1907. Σταράτου Ν. Κεφαλλωνίτικα Θεοφάνια. ΝαυτΈλλ 1948, τεύχ. 183, 30.

1908. -Ό άγιος τών θαλασσών. ΝαυτΈλλ 1948, τεΰχ. 194, 11.

1909. Τζουγανάτου Νικολ· Δ. Κεφαλονίτικος "Αη Βασίλης. 'Ηχώ 28-29 (1948)
17-19, 30-31 (1948) 17-20.

1910. Τζωρτζάκη Φωτ. Θ. Ό μήνας Αύγουστος. Ό Πάν 18 (1948) 75.

1911. Χαβιαρά Νικήτα Δ. Τοΰ Συναληψοΰ, άρχαιο κολυμβητικό έθιμο. Έφημ.
«Συμαϊκόν Βήμα», άριθ. 116-117, τής 12 Μαΐου 1948.

Κρίσ. : ΔωδΈπιθ 2 (1948) 180 (Γ. Κ. Σπυριδάκη·;).

1912. Χατζημιχάλη 'Αγγελικής Ή Μεγάλη βδομάδα καί ή Λαμπρή στους Σαρα-
κατσάνους. ΝΈστ 43 (1948) 568-571.

1913. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Συνήθειαι χριστιανών έν τφ κοινωνικφ τών Τούρ-
κων βίω. ΆρχΘρΘησ 15 (1948 - 49) 201 - 206.

Καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

1914. [Παπαχριατοδούλου Πολυδ.] Άπό τά έθιμα τής Θράκης. ΆρχΘρΘησ 15
(1948-49) 202.

1915. -Τ' άναστενάρια, οί καλόγεροι, σεϊμένηδες κ' οί πιτεράδες, έθιμα πανάρ-
χαια τής Άνατ. Θράκης καί συγκαιρινά καί τά Δημήτρια, άγροτική γιορτή
καθάρια τής έπαρχίας Λιτίτσης Δυτικής Θράκης. ΆρχΘρΘησ 15 (1948 - 49)
263- 373. (Καί άνάτυπον, Αθήνα 1950).

1916. [Ανωνύμου] Τά «Φώτα» τραβούν τούς Έλληνας. Ό εορτασμός τών Θεο-
φανίων στό Τάρπον Σπρίγκς. ΝαυτΈλλ 1949, τεύχ. 195, 16.

1917. Βραχα Φρίξου Ή εορτή τοΰ κατακλυσμοΰ. ΈλλΚύπρ 1 (1949) άρ. 3, 10-11.

1918. Γιαννοπούλου Μαριέττας Ε. 'Επτανήσιας Χριστουγεννιάτικοι Ζακυθινοί
θρύλοι. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 4 (1949) 1052-1054.

1919. Γκίκα Άσπαα. Λαογραφικά. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 32, 130.

1920. Διαμάντη Κ. Α. Ή αγία Παρασκευή, τό πανηγύρι καί ό δράκος στή Νη-
σίστα τών Τζουμέρκων. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 4(1949) 363-366, 522-525.

1921. Ζευγαλακάκη Ν. Τό θαύμα τοΰ αγίου Μηνά εν Ήρακλείφ κατά τό Πάσχα
τοΰ 1826. Ηράκλειο Κρήτης, 1949, 8ον σ. 18.

1922. Λουκοπούλου Δ. — Πετροπούλου Δ. Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων.
Αθήνα 1949 (Collection de l'Institut Français d'Athènes. Μουσικό
Λαογραφικό Αρχείο - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Διεύθυνση Μέλπως
Μερλιέ. Καππαδοκία 3), 80ν σ. 162.

Κρίσ.: ΚυπρΓράμμ 15(1950) 301-302 (Κ. ΙΙρουσης). ΝΈστ 48 (1950) 899-902 (Κ.
Α. Ρωμαίος). Λαογρ 13 (1951) 389-394 (Στ. Π. Κυριακίδης).

1923. Λυκούρη Χαραλ. Β· Ό Λειδινός. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949) άρ. φ. 33, 140-142.
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1924. Μαυρογιάννη Εμμ. Κερκυραϊκοί τύποι καί Κορφιάτικα έθιμα. ["Αθήναι]
1949, 8ον σ. 136.

1925. Παλαιού Τό Πάσχα στά νησιά μας. ΝαυτΈλλ 1949, τεΰχ 198, 5.

1926. -"Εθιμα τής πρωτομαγιάς. ΝαυτΈλλ 1949, τεΰχ. 199, 15.

1927. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Άπό τά Κυπριακά έθιμα τής Λαμπρής. Έλλ
Κύπρ 1 (1949) άρ. 1, 10.

1928. ΣταΦάτου Ν. Γ. Τά φίδια τής Παναγίας (Λατρευτικά παράδοξα τού AU-
γούστου). Ήχώ 37 - 38 (1949) 8 - 9.

1929. -Τά φίδια τής Παναγίας. ΝαυτΈλλ 1949, τεΰχ. 203, 30.

1930. Τό Πάσχα εις τήν Ζάκυνθον. Ήλιος έτ. 9 (1949) 592.

1931. Χριστοφίδη Μύρωνος Κ. Τά επώνυμα τής Παναγίας έν Κύπρου. Κυπρ
Γράμμ 14 (1949) 92-94.

1932. 'Αναστασοπούλου Γεωρ. Ό Κλήδαινας καί τά «ριζικάρια» τήν ήμέραν τοΰ
Αγίου 'Ιωάννου. Ήλιος έτ. 10 (1950) 704.

1933. Antony [Άντωνιάδου] Anine Meet the Greeks. Icaros. Athens 1950.
Σχ. 16ov, σ. 141.

1934. ['Ανωνύμου] Πασχαλινά έθιμα. Ήχώ 44-45 (1950) 14.

1935. Άποκορωνιάτη Ίωάν. Οί άποκρηές άλλοτε καί τάιρα. ΚρητΈστ 1 (1950)
τεΰχ. 11-12, 6-7.

1936. Βασιλάτου Γερασίμου Ή σημασία τής εορτής τοΰ Άγ. Γερασίμου διά τους
άπανταχοΰ Κεφαλλήνας. ΈπτανΣάλπ (1950) 249-251.

1937. Βραχά Φρ. Π. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. ΈλλΚύπρ 2 (1950) άρ. 9, 17, 26.

1938. Διομήδη Ελένης Δ. Πηλιορείτικα πανηγύρια. ΚυπρΓράμμ 15(1950) 326-
329.

1939. Θειοπούλου Ν. Ό άσκητής καί τά αγιάσματα τής Σκάλας. ΠοντΈστ έτ. 1
(1950) τεΰχ. 6, 353 - 356.

1940. Θεοφυλάκτου Θ. Κ. Τό πανηγύρι τής Παναγίας τής Γουμεράς. ΠοντΈστ
έτ. 1 (1950) τεΰχ. 2, 21 - 24.

1941. Κυριαξή Ν. Έπωνυμίαι τής Παναγίας. Λάρναξ Κύπρου 1950, 8ον σ. 58.

1942. Κωνσταντάρα Βύρ. CH Άποκρηά στήν Τουρκοκρατημένη 'Αθήνα. Έλλ
Δημ έτ. Γ' τόμ. 5 (1950) 375-378.

1943. -Μιά ξεχασμένη Αθηναϊκή γιορτή. ΈλλΔημ έτ. Γ'τόμ. 5 (1950) 620-623.

1944. Μαράντη Καφετξάκη Γ. Τά κόκκινα αυγά τοΰ Πάσχα καί ή παράδοση·
ΚρητΈστ 2 (1950) τεΰχ. 13, 4-5, τεΰχ. 14, 28.

1945. Μέγα Γ. Α. Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. ΕΛΑ Ε' (1945- 1949) [έτ.
δημ.] 1950, 3 -100.
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Κρίσ. : Θεολογία 21 (1950) 646 (Π. I. Μπρατσιώτης). ΠοντΈστ ετ. 3 (1952) τεΰχ. 56,
1287-1288 (Ξένος Ξενίτας).

1946. Μελανοφρύδη Π. Η. 'Ανέκδοτο. "Ηθη καί έθιμα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950)
τεύχ. 1, 28.

1947. Μεταλλείδη Μιχ. Ένα προσκύνημα στήν Παναγία Σουμελά. ΠοντΈστ
έτ. 1 (1950) τεΰχ. 7-8, 400-405.

1948. Νυμφοπούλου Μ. Τό προσκύνημα στήν «Παναγία τοΰ Σουμελά». Ποντ
Έστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 9, 490-493.

1949. Παπαδάκη Ειρήνης Ό Μάης. ΝΈστ 47 (1950) 566-568.

1950. Παπακώοτα 'Αγγέλου Ν. Ήπειρακική έθιμογραφία. Οί φωτιές τοΰ "Αη -
Βασίλη. Έφημ. «Καθημερινή», 1 Ίανουαρ. 1950.

1951. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Ή εορτή τοΰ κατακλυσμού. (Από τήν Κυπρια-
κήν Λαογραφίαν). ΈλλΚύπρ 2(1950) άρ. 14, 159, 170.

1952. Παπαχριοτοδούλου Πολ. Τό δεκαπενταύγουστο στή Θράκη. ΝΈστ 48
(1950) 1057 -1058.

1953. Παοιούλη Σάββα Μ. Κάλαντα στό χωριό. ΜαθΈστ Α' (1950) άρ.1, 40.

1954. Πομόνη Μίμη Παν. Φρύγανα. Παναγίες Άθηνιώτικες. ΝΈστ 48 (1950)
1055 -1056.

1955. Σπάλα Πάνου OÎ κούνιες τής Λαμπρής. ΝΈστ 47 (1950) 499- 500.

1956. Σπυροπούλου Νικ. I. Τό πανηγύρι τής «Άγια-Άγάθης». ΈλλΔημ έτ Γ'
τόμ. 5 (1950) 423-427.

1957. Στα&άτου Ν. Ή Άνάστασις στήν Κεφαλονιά. ΝαυτΈλλ 1950, τεΰχ. 210, 25.

1958 Σταμούλη - Σαραντή 'Ελπινίκης Λαογραφικά τής Θράκης. Τό Λαζαροσάβ-

βατο. ΝΈστ 47 (1950) 494.

1959. Σταυριανοπούλου Δ. Α. Τό κάψιμο τοΰ 'Ιούδα (Πασχαλινά έθιμα). Λουλ
έτ. 3 (1950) τεΰχ. 12, 11-12.

1960. Στυλιανοϋ Α καί I. Τό πανηγύρι τού Σταυρού στό Όμοδος. ΈλλΚύπρ 2
(1950) άο. 18, 260-261.

1961. Φωοτηροπούλου 'Αγ. Λαογραφικά. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 5, 276-7.
Τά Μωμογέρια.

1962. -Τό δεκαπενταύγουστο στήν "Ιμέρα. Άερεμίτ' σα ΠοντΈστ έτ. 1 (1950)

τεΰχ. 7 - 8, 405 - 406.

1963. Χατζή αθαναα ίου 'Αλεξ. 'Αποκριές στή Μαινεμένη. Μορφές 1950, 120-121.

1964. Χατζημιχάλη 'Αγγελικής 'Έθιμα τής Μ. Σαρακοστής στό Μέτσοβο. ΝΈστ
47 (1950) 501-505.

1965. Γριτσοπούλου Τάσου Άϋ>. Οί 'Αποκριές. Αιξωνή 1 (1950-1951) 89-90.

19
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1966. 'Αθανασιάδη Ε. 'Αναμνήσεις άπό έ'να προσκύνημα 'σ τήν Παναγία τοΰ
Σουμελά. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 19-20, 1060-1061.

1967. Άξελοϋ Θ· Γ. Ή τελετή τοΰ Νιπτήρος στό ιερό νησάκι τής Πάτμου. Έλλ
Δημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 665-668.

1968. 'Αποδήμου Παραπονί ή παραπονή. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 11 (1951)
άριθ. 5, 98.

1969. Θειοπούλου Ν. Άπό τά θαύματα τής Παναγίας Σουμελά... ΠοντΈστ έτ.
2 (1951) τεΰχ. 14, 812.

1970. Καιροφύλα Κ. Ή Ζακυνθινή κουλούρα. ΈλλΔημ έτ. Δ' τόμ. 8 (1951)
773-774.

1971. Καλλοναίου Κ. Ή Πρωτομαγιά. Ό Πάν 21 (1951) 81-82.

1972. Κληρίδη Νεάρχου Ή διαπόμπευση τοΰ 'Ιούδα. ΚυπρΓράμμ 16 (1951)
154-155.

1973. Κώνστα Κ. Σ. OÎ «κουτσοΰνες» τοΰ Άη - Βασίλη. ΝΈστ 49 (1951) 48-49.

1974. -Έθιμα τοΰ Μεγαλοβδόμαδου. ΝΈστ 49 (1951) 583-588.

1975. Ααζαρίδη Δημ. Χρ. Λαμπρή στό χωριό μου. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ.
16, 893-896.

1976. Ααμπίκη Δημ. Ά. Τά αναστενάρια. ΆρχΘρΘησ 16 (1951) 240-242.

1977. Loucatos D. Religion populaire à Céphalonie, traduit du grec par
Jean Malbert. (Collection de l'Institut Français d'Athènes). Athènes
1951, 8ov σ. 224.

1978. Μαρίνη Κώστα Ψυχοσαββατιάτικες τελετουργίες. ΜεσσΉμερ έτ. Β'(1951)
145 -150.

1979. Μαυροκορδάτου Γ. Ό άγιος Νικόλαος. Κυπριόπουλο 1951, 60-61.

1980. Μελανοφρύδη Π. Νέ-ν ψωμίν καί νέ-ν καρδίαν!.. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951)
τεΰχ. 13, 743-4.

Άπαρχαί. -

1981· Μιχαλακέα Σοφίας Χρ. Εορτή τοΰ Άγ. Χαραλάμπους. Λουλ έτ. 4 (1951)
τεΰχ. 15, 17-18-

1982. Myers John L. Easter in a Greek Village. Folk-Lore LXI-LXII
(1950-1951) 203-208.

1983. Νικολαΐδη Κώστα Ή Μονή Σταυρού Όμόδους. ΈλλΚύπρ 3 (1951) άρ.
21, 18-19.

Δημοσιεύονται καί παλαιά έθιμα τής Μονής.

1984. Παπακώστα 'Αγγέλου Πρωτοχρονιάτικα έθιμα στό Δυτικό Ζαγόρι. Αιξωνή
1 (1950-1951) 65- 67.
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1985. Χ. Τό σκλάβωμα. Λαογρ 13 (1950-1951) 350-351.

Μετά σημειώματος Στ. Π. Κνριαχίδον, αυτ. 351-360 καί 405.

1986. Π(απαχριστοδούλου) Π(ολυδ.) Τ' αναστενάρια. ΆρχΘρΘησ 16 (1951)
235 - 236.

1987. -Τ' αναστενάρια. ΝΈστ. 49 (1951) 346.

1988. -—Ή άνακοίναισις τής έν 'Αθήναις Εταιρείας Θρακικών Μελετών. 'Αρχ

ΘρΘησ 16 (1951) 244-245.

Σχετική μέ τ' άναστενάρια.

1989. Σαλαηαοίδη Π. Β. (Υψηλάντη) Μαγεμένες βρύσες. ΠοντΈστ έτ. 2 (1951)
τεΰχ. 14, 794.

1990. Σβόμπου Στ. Συμπλήρωμα στό «Παραπονί». Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ.
11 (1951) άριθ. 5, 98-99.

1991. Σταμπολή Γ. Κ. Τό ελληνικό πάσχα. ΈλλΔημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 673-678.

1992. Στούπη Χαράς Τ1 άγιονέρι (λαογραφικά). ΚερκΧρον Α' (1951) 135-136.

1993. Τ à έθιμα τής πρωτοχρονιάς. Τό «άμίλητο νερό» τών λαϊκών μας παραδό-
σεων. Ήλιος έτ. 11 (1951) 723. Αί εορταί τοΰ Δα)δεκαημέρου. Αυτόθι 740.

1994. Ταρσονλη 'Αθηνάς Παναγία ή κυρά Ψηλή σιήν Κάλυμνο. ΦιλΠριοτ 1951,
147-149.

1995. Ταρσούλη Γεωργίας Ή βασιλόπηττα καί τά χαρτιά. Μιά Μικρασιατική
παράδοση. ΈλλΔημ έτ. Δ' τόμ. 7 (1951) 33-34.

1996. Χαλιορή Ν. Γ. Ύδρέϊκα λαογραφικά. «Παραπονί» ήτοι «τά κάλαντα
τής Μεγάλης Παρασκευής». Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 11 (1951) άριθ. 4,
81-82.

1997. -Ύδρέϊκα λαογραφικά. Τά Άγιοβασιληάτικα κάλαντα στ' 'Αρβανίτικα

ή «ό άγιος Βασίλειος». Τό Μέλλον τής 'Υδρας, έτ. 11 (1951) αριθ. 12,
243 - 244.

1998. Hatjimichali Anghéliki La semaine sainte et pâques chez les Sara-
catsans. L'Hll Cont 1951, 131 - 136.

1999. Χρίατη Σάββα Θεοδ. Κυπριακός κατακλυσμός. ΈλλΚύπρ 3 (1951) άρ.
27, 161.

2000. Ψυχογιοϋ Ντίνου Δ. Οί Γιανίτσαροι. Ήλειακά, έτ. Α', τεΰχ. 1 (1951) 5-8,
τεΰχ. 2, 21-23, τεΰχ. 3, 41-44.

2001. Bertola Α. Di una raccolta poco nota di consuetudini neogreche del
Dodecaneso. Atti Accad. d. Sc. di Torino, CI. Sc. Mor., Stor. e Filol.
86 (1951-52) 52-66.

2002. Γιαννακάκη Γ. Ή Τζαμάλα. ΆρχΘρΘησ 17 (1952) 269-270.
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2003. Γιαννουλοπούλου Χρ. Εορτή τών πυρών. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10
(1952) 61-63.

2004. -Ή εορτή τών πυρών ώς τουριστική αξία. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10

(1952) 126-127.

2005. -Ή εορτή τών πυρών στήν "Υδρα. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 247.

2006. Ευθυμίου Γρηγορίου Κάλαντα. Χριστούγεννα Άλεποχωρίου Διδυμοτείχου.
ΆρχΘρΘησ 17 (1952) 267-269.

2007. Κ. I. Τ' 'Αναστενάρια. Ή Γυναίκα, άρ. 61 (1952) 39.

2008. Κανδηλάοττη Γ. Θ. Οί Μωμο(γ)έρ' ή τά μωμο(γ)ερια. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952)
τεϋχ. 36, 1789- 1792.

2009. Κοκκίνου Διονυοίου Α. Κάλαντα. ΈλλΚύπρ 4 (1952) άρ. 33, 14-15.

2010. Κρυονερίτη Σ. Χριστουγεννιάτικα έθιμα. ΚρητΈστ 3 (1952) τεϋχ. 24, 5, 25.

2011. Λαμψίδου Γεωργίου Ν. Λαογραφικά τής Σαρακοστής Χαλδίας καί Τραπε-
ζοΰντος. ΆρχΠόντ 17 (1952) 220-221.

2012. — Μαν — Ή εορτή τών πυρών στό νησί καί οί Ύδρέϊκες ντολοφάγκες. Τό
Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 12 (1952) άριθ. 7, 144-146.

2013. Μηχιώτη Χαρ. Ελληνικά Χριστούγεννα. Ή Γυναίκα, άρ. 76 (1952) 33.

2014. -Πρωτοχρονιά. Ή Γυναίκα, άρ. 77 (1952) 41.

2015. Μισαηλίδου Δ. Άπό τά έθιμα τοϋ Πόντου. Η άργατιά. ΠοντΈστ έτ. 3
(1952) τεϋχ. 6-7 (30-31) 1542.

2016. Νομικού 'Ανδρέα Ό Τάφος τής Παναγίας (έ'να ώραίο ελληνικό έθιμο).
ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 241-242.

2017. Παναγιώτου Φειδεία Σήκωσες στήν Πιτσιλιά. ΜαθΈστ Β' (1952) άρ. 5, 81.
'Αποκριάτικα έθιμα.

2018. Παπαχριβτοδούλου Πολ. Τά Θρακικά Αναστενάρια. ΝΈστ 51 (1952)
738-739.

2019. -Ή Λαμπρή στή Θράκη καί ή λαϊκή μούσα. ΆρχΘρΘησ (1952) 271-276.

2020. -Τ' Αναστενάρια τοΰ 1952. ΆρχΘρΘησ 17 (1952) 280-282.

2021. Σκοπετέα Σταύρου Πάσχα Μανιάτικο. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952)
492 - 494.

2022. Σταυριώτη (Δ.Κ.Π.) Άπό... Κάλαντα. ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ 36,
1792-1793.

2023. Τό γαϊτανάκι. Πώς έωρτάζετο είς τάς Αθήνας πρό πολλών έτών ό Καρνά-
βαλος. Ήλιος έτ. 12 (1952) 24.

2024. Χαλιορή Νικολάου Γ. Αναμνήσεις άπό τό Δωδεκάμερο. Τό Μέλλον τής
"Υδρας, έτ. 12 (1952) αριθ. 12, 238 - 240.
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2025. -Ύδρέϊκα λαογραφικά. «Ό άγιος Λάζαρος» (έλληνικά κι άρβανίτικα).

Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 12 (1952) άρ. 4, 71-72.

2026. Φ. Ν. Πασχαλινό έθιμο. Τά κόκκινα αύγά. ΝαυτΈλλ 1952, τεύχ. 222, 13.

2027. Φραγκάκι Ευαγγελίας Ό βασιλικός. Στή γιορτή τοϋ Σταυροΰ. ΈλλΔημ
έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 475-476.

2028. -Αύγουστος- Φιάζυμο- Κάπρικο. ΈλλΔημ έτ. Ε 'τόμ. 10 (1952) 243-244.

2029. Χατζή βααιλειάδου Νικ. Γ. Ή εικόνα τής Παναγίας Σουμελά. ΠοντΈστ
έ'τ. 3 (1952) τεΰχ. 4-5 (28-29) 1433-1434.

2030. W. Ή Πρωτομαγιά. Ή Γυναίκα, αρ. 59 (1952) 3.

2031. Athanasiadis-Novas G. Περί « Παναγίας Ναυπακτιώτισσας». Studi Bizan-
tini e Neoellenici VIII (1953) 73-78.

2032. 'Αθανασιάδη Στ. Τά Χριστούγεννα κι' οί Καλλικάντζαροι. ΠοντΈστ έ'τ. 4
(1953) τεύχ. 11-12 (47-48) 2342-2343.

2033. Γατοποΰλου Δημ. Τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο. ΝαυτΈλλ 1953, τεΰχος
231, 7.

2034. Διαμάντη Κ. Α. Τό πανηγύρι τής 'Αγ. Παρασκευής στά Τζουμέρκα μέ τό
χορό Καγγελάρι. Αιξωνή 3 (1953) 63-71.

2035. -"Εθιμα κατά τις ημέρες τών Χριστουγέννων στή Νησίστα τών Τζου-

μέρκων. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 1272-1278.

2036. Έρανιατοϋ Οί Άποκρηές. Ή Γυναίκα, άρ. 80 (1953) 61.

2037. Ήλιάδη Βασιλείου Πρωτοχρονιά στήν Πόλη. ΝαυτΈλλ 1953, τεΰχ. 231, 9.

2038. Θ. Α. Τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο τοΰ δήμου. ΝΈστ 53 (1953) 120-121.

2039. Καλλοναίου Μ. Ό Μαϊουμάς. Αιξωνή 3 (1953) 57-58.

2040. Καλονάρου Π Π. Φιλοθέη ή 'Αθηναία (1522-1589). Ήλιος έτ. 12
(1953) 851.

2041. -Τά Χριστούγεννα καί αί παραδόσεις. Ήλιος έτ. 12 (1953) 417-419.

2042. Καραμήτσα - Μηχιώτη Έλ. Χριστούγεννα στή Ρούμελη. Ή Γυναίκα, άρ.
102 (1953) 17.

2043. Κονόμου Ντίνου Τό παλιό Ζακυίΐινό καρναβάλι. ΦιλΠρωτ 1953, 263-275.

2044. Αουκάτου Δημ. Σ. Ή Πασχαλιάτικη οδός Αίόλοτι. ΝΈστ 53 (1953)
496 - 498.

2045. -Πασχαλιάτικα λαϊκά άγωνίσματα. Γυμν έ'τ. Β' (1953) τ. 11-13,

170-173.

2046. Loucatos D. La célébration de la résurrection a Lixouri· L'Hell Cont
1953, 151-158.

2047. Αυκούρη Χαραλ. Β. Ό Λειδινός. Αιξωνή 3 (1953) 53-56.
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2048. Μελανοφρνδη Π. Η. Οί νέοι μα)μόγεροι. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ. 1
(37) 1859.

2049. Μισαηλίδου Δ. Τά Καλαντόφωτα στή Γαλίανα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ.
11-12 (47-48) 2336-2338.

2050. Νακούτη Άντ. Θρησκευτικά έθιμα Μελισσοχωρίου. Λαογρ 15 (1953)
156-159.

2051. Παραακευαΐδη Παν. Σ. Λατρεία τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ καί θυσίαι βοών
καί άμνών εΐς Μανδαμάδον Λέσβου. Λαογρ 15 (1953) 159- 161.

2052· Πασχάλη Δημ. Π. Τερά κειμήλια καί άγια λείψανα τής έν "Ανδρο) ευαγοΰς
Μονής τής ΙΙαναχράντου. 'Αθηνά 57 (1953) 45-59.

2053. Πετρίδη Μ. Γ. Νησιώτικη Πρωτομαγιά. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953),
543-544.

2054. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Ήλιος έτ. 12 (1953) 635.

2055. Σαββινοπουλου Γρηγορίον Ό άγιος Γεώργιος Κουρτζιάς. ΠοντΈστ έτ. 4
(1953) τεΰχ. 11-12 (47-48) 2344-2345.

2056. Σαλαμάγκα Δημ. 'Ανοιξιάτικα Κάλαντα. «Μάρτη κί Μάρτη...». Ήπειρ
Έστ 2 (1953) 263-265.

2057. Σεφέρη Γιώργου Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας. 'Αθήνα
1953 (Collection de l'Institut Français d'Athènes. 78. Κέντρο Μικρασια-
τικών Σπουδών - Μουσικό - Λαογραφικό 'Αρχείο. Διεύθυνση Μέλπως Μερ-
λιέ, Καππαδοκία). 8ον σ. 40 + 50 εΐκ. έκτος κειμένου.

2058. -Trois jours dans Églises rupestres de Cappadoce. Athènes 1953

80v σ. 48+50 φωτογρ.

2059. Σπεράντσα Στέλιου Ή γιορτή τών λουλουδιών. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11
(1953) 555-557.

2060. Στα&άτου Νίκου Πρωτοχρονιά. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 39-40.

2061. Σταυριώτη (Δ. Κ. Π.) Χριστούγεννα στό Σταυρίν. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεύχ. 11 -12 (47 - 48) 2327 - 2330.

2062. Στέφου Δήμου Οί φωτιές τοΰ "Αη Γιάννη καί ό κλήδονας. Ή Γυναίκα,
άρ. 89 (1953) 25.

2063. Ταιμικάλη Πιπίνας Λαογραφικά τής Μάνης. Παραμονή Χριστουγέννων.
ΝΈστ 53 (1953) 28 - 30.

2064. Χαλιορή Νικολάου Γ. Ύδρέϊκες άποκρηές... Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 13
(1953) αριθ. 1, 11-12.

2065. -Σαρακοστή στήν "Υδρα. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 13 (1953) άριθ. 2,

40-42, 50.
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2066. -Μεγάλη Βδομάδα καί Λαμπρή στήν "Υδρα. Τό Μέλλον τής "Υδρας,

έτ. 13 (1953) αριθ. 3, 62-64.

2067. -Ό Εσπερινός τής 'Αγάπης στήν "Υδρα καί τ' 'Αρβανίτικο Ει'αγγέλιο.

Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 13 (1953) αριθ. 4, 88-90.

2068. -Ή πρωτομαγιά κι ό Μάης στήν "Υδρα. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 13

(1953) αριθ. 5, 111 -112.

2069. -Ή Ανάληψις. Τό άνοιγμα τών ουρανών—τό κολύμπι —ή μαλλιαρή

στήν "Υδρα. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 13 (1953) άριθ. 6, 139 -140.

2070. -Τ' "Αη Γιαννιού τοΰ Ψώριζα καί τά δαχτυλιδάκια. Τό Μέλλον τής

"Υδρας, έτ. 13 (1953) άριθ. 7, 159-160,

2071. -Τόν Αύγουστο στήν "Υδρα. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 13 (1953)

άριθ. 9, 197-199.

2072. Χιάλη Γ. Χριστούγεννα στήν Κερασέα (Χότσης - Τραπεζούντας). ΠοντΈστ
έτ. 4 (1953) τεΰχ. 11-12 (47-48) 2339-2340.

2. Μελέται.

2073. Άγγελομάτη Χρ. Εμμ. Ή ιστορία τής καμπάνας καί τό έθιμο τοΰ πασχα-
λινού άρνιοΰ. Ήλιος έτ. 8 (1948) 254.

2074. Κουκουλε Φ· Βυζαντινόν δωδεκαήμερον. ΈλλΔημ έτ. Α' τόμ. 2 (1948)
532 - 534.

2075. Κουρμονλη Γ. I. Γλώσσα και λατρεία. ΛΔ 4 (1942-1948) 5-92.
Σελ. 24-28 περί Νεράιδων.

2076. Βασιλοπούλου Στ. Τά Χριστούγεννα έπί βυζαντινών αύτοκρατόρων. Ήλιος
έτ. 8 (1948) 922.

2077. -Τό ιστορικόν τών άπόκρεω[ν], "Ηλιος έτ. 9 (1949) 224, 256.

2078. Bourboulis Photeine Apollo Delphinios. Thessalonike, 1949, 8°\ σ. 81.
(Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Παράρτημα
άρ. 5).

Κρίσ : Folk - Lore LX1 - LXII (1950 - 1951) 344 (H. J. Rose).

2079. Λέτοα Άλ. Ή λατρεία δέντρων καί δασών. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 1 (1949)
41-43, 109-113.

2080. Λυκούδη Στυλ. 'Εμμ. Ό άγιος Νικόλαος. "Ηλιος έτ. 8 (1948) 500, 536-

2081. -Τά Νικολοβάρβαρα. Αυτόθι 595.

2082. —-Καιροί και "Αγιοι. AUtoîIi 633.

2083. Μάνεση Σταύρου Μύκονος, τό νησί μέ τις 375 έκκλησιές. Ό Πάν 18
(1948) 27-28.
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2084. Παπααπυρίδη - Καρούζου Σέμνης Άπό τή θρησκευτική ζωή τών άρχαί«>ν
Ελλήνων. Αθηναϊκές γιορτές. Παιδεία 3 (1949) 205-210, 255-258, 338-
345, 411-417, 453-462, 503-509.

2085. Πετροπούλου Δ. Α. Τής Αναλήψεως τά έθιμα. Κατέβασμα στή θάλασσα.
«Πέτρα μαλλιαρή». ΝΈστ 43 (1948) 777-779.

2086. Romaios C. Α. Cultes Populaires de la Thrace. Les Anasténaria. La
Cérémonie du Lundi Pur. Traduit du Grec par I. Tissaméno. Athènes
1949 (Collection de l'Institut Français d'Athènes), 8<™ σ. XV+ 213.
Κρ.: ΚυπρΓράμμ 15 (1950) 298 301 (Κ. Προυσής). Ό Αιώνας μας 1950, 60 ("Αγις
Θέρος).

2087. Τά Χριστούγεννα ώς θρησκευτική έννοια. Τό ιστορικόν τής καθιερώσεως
τοΰ εορτασμού των. "Ηλιος έτ. 9 (1949) 766.

2088. Kakouri Katherina I. La colonne miraculeuse de Saint Jean. L'Hell
Cont 1950, 459-473.

2089. Κουκουλε Φ. Χριστούγεννα είς τό Βυζάντιον. ΈλλΔημ έτ. Γ'τόμ. 6 (1950)
889-891.

2090. ---Πασχαλινά βυζαντινά έθιμα. ΈλλΔημ έτ. Β τόμ. 3 (1949) 547- 551.

2091. Κωνσταντάρα Βύρωνος Ή λατρεία τής Μεγαλόχαρης στάς Αθήνας. Έλλ
Δημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 297 - 299.

2092. -Τά Χριστούγεννα καί ή παράδοση στήν Τουρκοκρατουμένη Αθήνα.

ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950) 911 - 914.

2093. Μέγα Γ. Α. Αγροτική Πρωτομαγιά. ΈλλΔημ έτ. Γ ' τόμ. 5 (1950) 714-716.

2094. Μεταλλείδη Μιχ. Καλαντόφωτα 'σ τήν Τραπεζούντα. ΠοντΈστ έ'τ· 1 (1950)
τεΰχ. 12, 680 684.

2095. Παπαδοπούλου Χρυσοστ. Τό Πάσχα εΐς τά Ιεροσόλυμα κατά τόν τέταρτον
αιώνα. ΈλλΔημ έτ. Β' τόμ. 3 (1949) 539-542.

2096. Σπυριδάκι Κ. Ή Παναγία εΐς τήν Κύπρον. ΈλλΔημ έτ. Γ' τόμ. 6 (1950)
285 - 286.

2097. Κυριακίδου Στ. Π. [Παρατηρήσεις εΐς τό σκλάβωμα] Λαογρ 13 (1950-
1951) 351 - 360 καί 405.

2098. Γεδεών Μανουήλ ΙΙερί τών μεγαλοπρεπέστερον έν Κωνσταντίνου πόλει
τελουμένων ίεροκοσμικών πανηγύρεων. Λαογρ 13 (1950-1951) 237-241.

2099. 'Ανωνύμου Από πότε άρχισε ή γιορτή τών Χριστουγέννων. Τό Μέλλον τής
"Υδρας, έτ. 11 (1951) άριθ. 12, 241-242.

2100. Κορομηλά Γ. Δ. Ό Κλήδονας καί οί φωτιές τ' "Αη - Γιάννη. Έκλ Ζ' (1951)
τεΰχ. 68, 57 - 59.
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2101. Μελανοφρύδη Παντελή Οι Κλωστοί. 'Αθήναι 1951, 8ον, σ. 64.
'Από τό βίον τών Κρυπτοχριστιανών τοΰ Πόντου.

2102. Μιχαλοπούλου Φάνη Ή καταγωγή τών Χριστουγέννων. ΈλλΚύπρ 3 (1951)
αρ. 21, 16-17.

2103. Nilsson Mart P. Cults, Myths and Politics in Ancient Greece. Acta
Instituti Atheniensis Reg-ni Sueciae, Series in 8°, I. Lund 1951, σ. 179.
Κρίσ.: Ελληνικά 12 (1952) 177-180 (Μαν. Ανδρόνικος).

2104. Νομικού Άνδρ. Ν Ό «γιος Νικόλαος. ΝαυτΈλλ 1951, τεΰχ. 218, 7.

2105. Π. Ύακ. Δημ Γαδ. Τ' αναστενάρια. Άρχθρθησ 16 (1951) 236-240.

2106. *Παπαδημητριού Ρούλας Ή λατρεία τής Θεοτόκου. Θεσσαλονίκη 1951.

2107. Π(απαχριστοδούλου) Π(ολυδ.) 'Αναστενάρια και πυροβάδισμα. ΆρχΘρ
Θησ 16 (1951) 242-244.

2108. -Τά κάλαντα στή Θράκη. ΆρχΘρΘησ 16 (1951) 259-263.

2109. Πέτσα Ν. Α. Ή εορτή τών Χριστουγέννων. ΈλλΚύπρ 3 (1951) άρ. 21, 15.

2110. Σπαταλά Γεραα· Τά κάλαντα καί ή μορφολογία τους. ΈλλΔημ έτ. Δ τόμ. 8
(1951) 785-788.

2111. Tarsou/i Georgia Saint Nicolas dans le folklore Grec. L'Hell Cont
1951, 483-489.

2112. -Ό άγιος Νικόλαος στή Λαογραφία. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10 (1952)

687-693.

2113. Γιαννουλοπούλου Χρ. Συμπεράσματα άπό τήν εορτήν τών πυρών. ΈλλΔημ
έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 191 -192.

2114. Κ. Οί αποκριές καί ή ιστορία του:. Ή Γυναίκα, άρ. 54 (1952) 15.

2115. Κ. I. Κ. Τά αύγά τού Πάσχα. Ή Γυναίκα, αρ. 58 (1952) 6.

2116. Κακούρη Κατερίνας Λαϊκά δρα>μενΓί εΰετηρίας. ΠΑΑ τόμ. 27 (1952)
216-228.

Κρίσ. : ΈλληνΧρον ετ. 1 (1952) άρ. φ. 25, 23 (Ν Βρεττάκος).

2117. Κεραμοπούλλον Α. Τό Πάηχα, τά αρνιά και τά αυγά του. ΈλλΔημ έτ. Ε'
τόμ. 9 (1952) 461-462.

2118. -Τό Πάσχα καί τά έθιμά του. Ήλιος έτ. 12 (1952) 307.

2119. Κουκουλε Φ. Παναγίας και αγίων νεοελληνικά επίθετα. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ.
9 (1952) 349 - 357.

2120. Κωνσταντάρα Βύρ. 'Αττικαί θέαιναι καί ή μετέπειτα λατρεία τής Θεοτόκου.
ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 212-214.

2121. Λιγνάδη Τάσου Χριστουγεννιάτικα διάφορα: Ή εορτή τής γεννήσεως σιή
Δύση καί στήν'Ανατολή. —Ό βυζαντινός εορτασμός. —Ή Χριστουγεννιάτικη
μαντική.—Οι καλλικάιζαροι. ΈλληνΧρον έτ. 1 (1952) άρ. φ. 40, 20-21.
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2122. Μέγα Γεωργ. Α. Ή Κυριακή των Βαΐων εις τά έθιμα τού λαοϋ. ΈλλΔημ
έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 474-476.

2123. Οίκονομίδου Νικολάου Α. "Αγιος Φωκάς ό Σινωπεύς. ΆρχΠόντ 17 (1952)
184-219.

2124. Παπακώστα Άγγ. Οί Παναγίες τοϋ Παπαδιαμάντη. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ.
10 (1952) 739-746.

2125. Παπαχριστοδούλου Πολυδ. Ό κλήδωνας (23-24 Ιουνίου). ΆρχΘρΘησ
17 (1952) 287-291.

2125α. -"Ή άρχαία ιστορία τοΰ Κλήδωνα. Αύτόθι 291-294.

2126. Ρωμαίου Κ. Α. Τά Λυκοχάντζια τοΰ Πόντου. ΆρχΠόντ 17 (1952) 247-253.

2127. Spyridakis Georges Κ· Saint Georges dans la vie populaire. L'Hell
Cont 1952, 126-145.

2128. Σταμπολή Γ. Κ. Ή «γιορτή τών πυρών» και τά ελληνικά της νοήματα.
ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10 (1952) 111-112.

2129. Στρουμπουλή Δαμιανού Περί τής εορτής τών Χριστουγέννων. Τό Μέλλον
τής "Υδρας, έτ. 12 (1952) άριθ. 3, 53-54.

2130. Φραγκάκι Εύαγγελίας Ή όσία Φιλοθέη. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952)
243 248.

2131. Χρυσοχοΐδη Λαζ. Γιατί παίζομε χαρτιά καί βάζομε νόμισμα *σ τήν πήττα,
τήν Πρωτοχρονιά... ΠοντΈστ έτ. 3 (1952) τεΰχ. 25, 1292.

2132. Βλαστού Μ. Πιθανή επιστημονική ερμηνεία τών φαινομένων τής πυροβα-
σίας - άκαΐας. ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 321-331.

2133. Γατοποΰλου Δ. Τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο. ΝαυτΈλλ 1953, τεΰχ. 231, 7.

2134. Γεωργιάδη Κλ. Ό Ελληνικός χαρακτήρ τής λατρείας τής Αφροδίτης έν
Κύπρφ. ΈλλΚύπρ 5 (1953) άρ. 45, 16-17, 22.

2135. Κουκουλε Φ. Πρωτομαγιά. ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 519-524.

2136. Μαραβά - Χατζην ικολάου "Ανν. Ό Άγιος Μάμας. Αθήνα 1953 (Colle-
ction de l'Institut Français d'Athènes. Κέντρο Μικρασιατικών Σποΐ'δών-
Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο. Διεύθυνση Μέλπαις Μερλιέ. Καππαδοκία 9).
8°ν σ. 116 + πίν. XVII.

Κρίσ. : ΆρχΠόντ 17 (1952) 257-258 (Α. Α. Π(ασιαδόπονλος)). Λαογρ 15 (1953) 179-181
(Γ. Α. Μέγας).

2137. Μαρινάτου Σπ. Ή καταγωγή τών Χριστουγέννο>ν καί τών Θεοφανείων.
ΈλλΔημ έτ. ΣΤ' τόμ 11 (1953) 15-17.

2138. Μέγα Γ. Α. Πρωτοχρονιά. Κρίκος Β' (1953), άρ. 25-26, 21-22.

2139. -Έορταί τοϋ Πάσχα. Κρίκος Γ' (1953) άρ. 28-29, 31-34.
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2140. Μέγα Γ. Α. 'Έθιμα τής ημέρας τής μαμμής ΕΛΑ 7 (1952, δημοσ. 1953)3-27.

2141. Nilsson Martin Ρ. Ελληνική λαϊκή θρησκεία. Μετάφραση I. Θ. Κακριδή
(«Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Φιλολόγου». Διευθυντής I. Θ. Κακριδής, άρ. 8). 'Αθήνα
1953, 8<»', σ. 144 +πίν. 14.

2142. Παπαδοπούλου Δ. Κ. (Σταυριώτη) Τά μωμο(γ)έρια. Ποντιακός καρνάβα-
λος. ΠοντΈστ έτ. 4(1953) τεΰχ. 2-3 (38-39) 1921-1923, τεϋχ. 4 (40)
1988-1990.

2143. Παπαχριοτοδούλου Πολνδ. Τ' άναστενάρια άπό νέα στοιχεία τοΰ 1952
(Μαΐου 21). 'ΑρχΘρΘησ 18 (1953) 131-178. [Καί άνάτυπον υπό τόν τίτλον:
Τ' άναστενάρια παμπάλαιο θρησκευτικό ελληνικό έθιμο τής 'Ανατολικής
Θράκης άπό νέα στοιχεία τοΰ Λαγκαδά (1952). "Εκδοση Εταιρείας Θρακικών
Μελετών (άριθ. 16). Έν 'Αθήναις 1953, σχ· 8°ν σ. 131-180].

Κρίσ. : ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 393 (Δ. Οί{κονομίδης)).

2144. -Σημειώματα καί παρατηρήσεις στήν τέλεση τών 'Αναστεναρίων 1952

καί 1953 στό Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης. ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 305-320.
Μετά 3 4σμάτων.

2145. Πουλιοπούλου Ν. Δ. Βλάχικος γάμος. Αιξωνή 3(1953) τεϋχ. 25-27, 28-46.

2146. Στα&άτου Νίκου eH άγία Ελένη στήν Κύπρο ΈλλΚύπρ 5 (1953) άρ.
46, 39, 41.

2147. Σταμπολή Γ. Κ. Θήβα, ή μητρική πόλη καί ό βλάχικος γάμος. Αιξωνή 3
(1953) τεϋχ. 25-27, 12-14.

2148. Τζαννετάτου Θ. Σ. 'Ανθρώπων απαρχή. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 643-656.

2149. Turdeanu É. Les Apocryphes Slaves et Roumains: Leur Apport à la
connaissance des Apocryphes Grecs. Studi Bizantini e Neoellenici
VIII (1953) 47-52.

2150. Φουριώτη 'Αγγέλου 'Ανθεστήρια - άνθεσφόρια - πρωτομαγιά. ΈλλΔημ έτ.
ΣΤ' τόμ. 11 (1953) 551 -554.

3. Κοινωνική ζωή.
α'. Κοινωνική όργάνωσις.

2151. Βαρελά Γ. Δ. Τό έθος τής φιλοξενίας. "Ηλιος έτ. 8 (1948) 452.

2152. Κουκκίδη Κ. Τό πνεΰμα τοΰ συνεργατισμοί) τών νεωτέρων Ελλήνων καί
τ' 'Αμπελάκια, ό πρώτος στινεταιρισμός τοΰ κόσμου. 'Αθήναι 1948, 8ον, σ.
250 μετά 7 εικόνων.

Κρίσ. : Συνετ 1948, 100- 102. Ν'Εστ 45 (1949) 455 457 (Κ Η. Μπίρης).

2153. -0ί έργάτες πριν άπό τό 1821. ΈργΈστ 1948, άρ. 3 (15) 54-57.



300

Γ. Α. ΜΕΓΑ-Δ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

2154. Λιγνοϋ Α. Τίνες ήσαν οί προεστώτες καί ιερείς έν Αίγίνη προ ενός καί
ήμίσεος αιώνος. ΚήρΑίγ έτ. Β' (1948) άρ. φ. 24, 192-193.

2155. Παπαδοπούλου Α. Α. Ό Χαλδίας άρχιερεύς τών μεταλλουργών. ΆρχΠόντ
13 (1948) 49-60.

2156. Πετροπούλου Δ. Α. "Εθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοΰ ελληνι-
κού λαοΰ. ΕΛΑ 5-6 έτος (1943-1944, δημοσ. 1949) 59-85.

Κρίσ. : Συνετ 1949, 59-60.

2157. Ρωμαίου Κ. Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία στά σημερινά έθιμα τοΰ ελ-
ληνικού λαοΰ. Συνετ 1948, 4- 6, 29, 41-43, 60-63, 85-86, 102-104.

2158. -—Ή ελληνική φιλοξενία. (Ή ιστορική καταγωγή της —τά σημερινά μας

έθιμα —ή ανθρωπιστική άξια τους). ΈργΈστ 1948, άρ. 9, 193-195.

2159. Πρωτοψάλτη Έμμ. Αί συντεχνίαι είς τήν πρωτεύουσαν. ΈργΈστ 1948,
άρ. 1 (13) 8-9.

2160. Τωμαδάκη N.B. Αί συντεχνίαι καί ή Εκκλησία. ΈργΈστ 1948, άρ. 11,
255-256.

2161. Παπαχριοτοδούλου Πολυδ. Παλαιότατοι συνεταιρισμοί στή Θράκη. Άρχ
ΘρΘησ 15 (1948-49) 206-208.

2162. Πιστοφίδου Μαρ. Ή γυναίκα στό Βυζαντινό πολιτισμό. Ήλιος έτ. 9 (1949)
272, 308.

2163. Σιώπη Κώστα Τά ιστορικά Αμπελάκια. Μετ Γ' (1949) 61-62, 89-90.

2164. Χατζημιχάλη Αγγελικής Οί συντεχνίες — τά ΐσνάφια. (Άνάτυπον άπό τήν
Επετηρίδα τής Άναντ. Σχολής Βιομηχ. Σπουδών, τόμ. Β ' (1949 -1950))
Αθήνα 1950, σχ. 8<>ν, σ. 22.

2165. Bin's Costas La Société d'Athènes au temps du roi Georges I. L'Hell
Cont 1950, 144-155.

2166. Βουραζέλη - Μαρινάκου 'Ελένης Αί έν Θράκη συντεχνίαι τών Έλλήνα>ν
κατά τήν Τουρκοκρατίαν. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Επιστημονικοί
ΓΙραγματεΙαι. Σειρά φιλολογική καί θεολογική άρι\θ. 7). Θεσσαλονίκη 1950,
8ον σ. 200+6 πίνακες.

Κρισ. : 'Αθηνά 54 (1950) 349 - 350 (Γ. Κ. Σπυριδάκης), ΕΜΑ 3 (1950) 167-172 (Δ. Β.
Οικονομίδης), ΝΈστ 49 (1951) 133 (Π. Παπαχριστοδονλον).

2167. Γεωργίου 'Ηλία Νεώτερα στοιχεία περί τής ιστορίας καί τής συντροφιάς
τών Άμπελακίων έξ ανεκδότου Αρχείου. Αθήναι 1950, 80ν, σ. 87.

2168. Μοσχονά Θ. Μέριμνα τοΰ Έλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
έπί Τουρκοκρατίας. Συντεχνίαι — άδελφάτα —έσνάφια. 'Αλεξάνδρεια 1949,
8ον, σ. 25.
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2169. *-Τα έσνάφια έν Καΐοφ τΦ 1813. Δελτίον τής Πατριαρχικής Βιβλιοθή-
κης, Β', άρ. 2, 1-3.

2170. Σαλαπασίδη Π. Β. 'Επιτραπέζια έθιμα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 12,
694-695.

2171. Στα&άτου Ν· Κεφαλονιά καί Κεφαλονΐτες. ΝαυτΈλλ 1950, τεΰχ. 212, 20.

2172. Συνταξιούχου Μία εκλογή είς τήν "Υδραν πρό 50 έτών. Τό Μέλλον τής
"Υδρας, έτ. 10 (1950) άριθ. 2, 36, 44.

2173. Τοπαλίδου Νικ. Ή Σάντα. ΠοντΈστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 4, 208-209.

2174. Φωστηροπούλου Αγ. 'Ιμεραίου Λαογραφικά. ΙΙοντΈστ έτ 1 (1950) τεΰχ.
4, 222-223.

"Εθιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας.

2175. W. Ή πεθερά. Ή Γυναίκα, άρ. 21 (1950) 17.

2176. Γεωργοπαπαδάκου Άναστ. Μιχ. Ή άδελφοποιΐα ε'ις τήν Μάνην. Λαογρ
13 (1950-1951) 28-32.

2177. Καλβοκορέαη Αεωνή Ή κοινωνική ζωή τοΰ Κάμπου. ΠερΣΆργ Δ' (1951)
123-130.

2178. Παπαχριστοδούλου Πολυδ. Τά έσνάφια καί ή οικονομική καί πνευματική
άνθιση τοΰ ελληνισμού επί Τουρκοκρατίας. ΆρχΘρΘησ 16 (1951)54-75.

2179. Παυλίδη 'Αντρέα Μιλτ. Ή φιλανθρωπία στήν Κύπρο. Κυπριόπουλο 1951,
52 - 55.

2180. Σαλαπασίδη Π. Τό μάσ\ ΠοντΈστ έτ. 2 (1951) τεΰχ. 19-20, 1055-1056.

'Αφορά είς τήν θέσιν τής γυναικός έν τή οίκογενεία.

2181. Σωτηρίου Νικολ. Μαρκόπουλο. Ή ιστορία ενός χωρίου καί ή ιστορία ενός
άνθρωπου καί ή έξέλιξις τοΰ άναγκαστικοΰ συνεταιρισμού Μαρκοπούλου.
'Αθήναι 1951. 8°ν σ. 96.

Κρίσ. : Συνετ 1953, 143-4 (Δ. Θ. Πάνος).

2182. Άθανασιάδου Εύσταθ. Η ξενιτειά 'σ τή Σάντα ΠοντΈστ έτ. 3 (1952)
τεΰχ. 8- 9 (32-33) 1575-1576, τεΰχ. 10-11 (34-35) 1693-1696.

2183. Βαγιακάκου Δικ. Β. Ή νύχτα τοΰ δικιωμοΰ. ΝΈστ 52 (1952) 1551 -1553.

Δημοσιεύονται καί μοιρολόγια έκ Μάνης.

2184. Σταυρίτση Αριστοτέλους Ή ψυχή τής Σμύρνης. ΜικρΧρον 5 (1952) 246-25(5

2185. Βαφείδου Νικολ. Έσνάφια ή συντεχνίαι έν Διδυμοτείχφ. ΆρχΘρΘησ 17
(1952) 300- 302.

2186. Γρίσπου Πάνου Τό κουρί στήν "Ηπειρο. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 199-203,
296-299.

2187. -Τό κουρί στήν Κρήτη. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 861 - 862.
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2188 Ζαχαρίου Έλ. Κ. Ή έννοια τής ξενητειάς σιή ζωή τού Δωδεκανησίου
σπογγαλιέως. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ 10 (1952) 41-45.

2189. Ζώρα Γεωργίου Θ. Ή ξενιτεία και ό ελληνικός λαός. ΈλλΔημ έ'τ. Ε' τόμ.
9 (1952) 213 - 232.

2190. Ίωακειμίδου Σάββα Τό Χαπές μέ τά είκοσι χωριά του. ΠοντΈστ έ'τ. 3
(1952) τεύχ. 8 - 9 (32 - 33) 1582 - 1583, τεύχ. 10 -11 (34 - 35) 1705 -1706.

2191. Κιτσίδη Χρήστου Αί ηπειρωτικοί κοινότητες. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 24-
28, 150- 154.

2192. Κουκουλε Φ. Διασκεδάσεις καί τυχηρά παιγνίδια εΐς τήν Κρήτην έπί Βενε-
τοκρατίας. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 681 - 684.

2193. Κωνσταντάρα Βύρ. "Αρχοντες καί δημογέροντες έπί Τουρκοκρατίας. Έλλ
Δημ έτ. Ε' τόμ. 9 (1952) 150-152.

2194. Ααξαρίδη Κ. Οί Τούρκοι Σπαήδες. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 10-14, 137-142.

2195. Πατσέλη Νικολάου Β. Οί Τούρκοι Σπαχήδες. Ιστορικόν τού θεσμού τών
Σπαχήδων. ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 787- 793, έτ. 2 (1953) 25-32.

2196. Μηλιώρη Νικ. Ε. Οί λαμπαδουχοι. ΜικρΧρον 5 (1952) 264-267.

2197. Μιχαηλίδου - Νουάρου Γ. ΓΙερί τής άδελφοποιΐας έν τή άρχαία Ελλάδι καί
έν τφ Βυζαντίω· ΓΙανεπισιήμιον Θεσσαλονίκης. Τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμε-
νοπούλου έπί τή έξακοσιετηρίδι. τής Έξαβίβλου αύτού (1345-1945) εκδιδό-
μενος ύπό τής Σχολής νομικών καί οικονομικών επιστημών (Έπιστημ. Έπετ.
τόμ. ΣΤ), Θεσσαλονίκη, 8™ 1952, 251 - 313.

Κρίσ.: ΒΖ 45 (1952) 129-130 (F. D(ôlger)). Ααογρ. 15 (1953- 54) 489-492 (Δ. Πετρά-
στονλος).

2198. Ρώμα Διον. Τζιτζίκια. ΈπτανΦύλλα, φ. 18 (1952) 294-297.

Ειδήσεις άπό τόν κοινωνικόν βίον τής 'Επτανήσου κατά τόν 190ν αιώνα

2199. Βιαβίξη Ρακ. Τ. Ή κοινοτική διοίκησις τών Ελλήνων κατά τήν Τουρκο-
κρατίαν. L'Hell Cont 1453- 1953· Ή πεντακοσιοστή επέτειος άπό τής αλώ-
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Αναμνηστικός τόμος. 'Αθήναι 29 Μαΐου
1953, 183-204 ( = L'Hell Cont 2ème série-7ème année-Fascicule hors
série. 1453-1953 Le cinq-centieme anniversaire de la Prise de Con-
stantinople. Athènes 29 Mai 1953, 217-238).

2200. Δρακοπούλου Θεοδ· Γ. Συνήθειαι εις τός συναλλαγάς τών Κτηνοτρόφων.
ΧρονΜορ Β' (1953) 139 - 140.

2201. Κανδηλάπτη Γ. Θ· Ή κοινωνική όργάνωσις έν Χαλδία. Πόντος I (1953)
54 - 64.

2202. Κουβάτσου Δρακούλη Μανιάτικα έθιμα. Ή Τρέβα. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953)
τεύχ. 3, 24.
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2203. -Ό ξεβγαλτής. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεϋχ. 4, 11.

2204. Κουγέα Σωκρ. Β. Ή ανθρωποκτονία (τό φονικό) ως διεγγύημα τρίτου εν
Μάνη. ΠροσφΚυριακ (1953) 364-374.

2205. Ααζαρίδη Κ. Π. Ό θεσμός τοϋ 'Αμίλη. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953) 951-957.

2206. Μιχαηλίδον - Νουάρον Μ. Ή άνά τούς αιώνας αύτοδιοίκησις τής Δωδεκα-
νήσου καί τά εξ ατ'τής διδάγματα. 'Αθηνά 57 (1953) 179 - 196.

2207. Τβιτβιπή Δημήτρη Α. Άδελφοποιτοί τοΰ Παρνασσού. Ρουμελιώτικη ηθο-
γραφία. 'Αθήνα 1953, 8OT σ. 90.

Λογοτεχνική άπόδοσις τοϋ εθίμου τής άδελφοποι'ίας.

2208. Χατζημιχάλη 'Αγγελικής Μορφές άπό τή σωματειακή οργάνωση τών Ελ-
λήνων στήν 'Οθωμανική αυτοκρατορία. Οί συντεχνίες —Τά Ϊσνάφια. L'Hell
Cont 1453" ïÇSS- Ή πεντακοσιοστή έπέιειος άπό τής άλώσεως τής Κων-
σταντινουπόλεως. 'Αναμνηστικός τόμος. 'Αθήναι 29 Μαΐου 1953, 279 - 303
( = L'Hell Cont 2eme série-7ème année. Fascicule hors série. 1453-1953
Le cinq-centieme anniversaire de la prise de Constantinople. Athènes
29 Mai 1953, 261-278).

β'. Λαϊκον δίκαιον.

2209. Θ. Τό ώραιόιερο Σκυριανό προικοσύμφωνο. Σκϋρος (1947) τεϋχ. 5, 115-116.

2210. Βιοβίζη 'Ιακώβου Τ· Αί μεταξύ τών συζύγων περιουσιακοί σχέσεις είς τήν
Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν. Έπ'ΙστΔικ 1 (1948) 1-164.

2211. Κονόμου Ντίνου Ένα Ζακυίΐινό συμβόλαιο τοΰ 1508. ΈπτανΦύλλα, φ. 12
(1948) 181 - 182.

2212. Koukoules Ph. Etudes sur la vie privée des Byzantins. Voleurs et
prisons à Byzance. Revue des Études Grecques, t. LXI, N° 284-285,
année 1948, σ. 118-136.

2313. Βέη Νίκου (Bees) Τοπικά νομικά έθιμα Βυτίνης καί τών περιχώρων αύτής
καί τής έπαρχίας Τριπόλεως (τής 'Αρκαδικής). ΠΑΑ τόμ.. 20 (1949) 68 - 85.

2214. Βιοβίζη Ιακώβου Τ. Αί βολαί τής νήσου Κέας. ΈπΒυζΣπ 19 (1949)26-74.

2215. -Τινά περί τών νομικών έθίμων άπό τής Τουρκοκρατίας μέχρι καί τοΰ

Β. Διατάγματος τής 23 Φεβρουαρίου 1835. Ά9ηνά 53 (1949) 226-256.

2216. 'Ηλιοπούλου Χαραλ. 'Ιστορικόν Άρχείον Αΐγίνης. ΚήρΑίγ έτ. Γ' (1949)
άρ. φ. 30, 91-92, άρ. φ. 36, 195.

Προγαμιαία δωρεά, 2 πωλητήρια έγγραφα καί διαθήκη.

2217. Κουκουλε Φ. Ή διαπόμπευσις κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. Βυζαντινά -
Μεταβυζαντινά vol. I, Part II (1949), New York City 1949, 75-101.
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2218. Σταυριανοπούλον Ίω. Γ. Λαογραφικά. Λουλ έτ. 2 (1949) τεΰχ. 8, 14.
[προικοσύμφωνον τοΰ 1846].

2219. Φίφλη - Αυγερινοϋ Κώατα Παλαιά έγγραφα. ΧρονΠαλΚυν (1949) 120.
Δημοσιεύεται μία «'Ομολογία» τοΰ 1776 καί εν πωλητήριον τοΰ 1809.

2220. Βισβίξη Ιακώβου Τ. Τά έρωτήματα τοΰ "Υπουργείου τής Δικαιοσύνης
τοΰ έτους 1833 περί τών νομικών έθίμων καί αί έπ' αύτών άπαντήσεις τών
τοπικών άρχών. ΈπΤστΔικ 3 (1950) 158- 169.

2221. -Νομικά τινα έθιμα τών νήσων Σπετσών, Ύδρας, Πόρου καί Σαλα-
μίνος. ΈπΤστΔικ 3 (1950) 8-16.

2222. Γκίνη Δημητρίου Σ. Τό έθτμικόν δίκαιον έν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας
καί ό «κώντικας» τοΰ νοταρίου Πούλου. ΈπΒυζΣπ 20 (1950) 258-264.

2223. Γριτσοπούλου Τάσου 'Αϋ·. Πωλητήρια και άλλα έγγραφα τής παρά τήν
Δημητσάναν μονής τοΰ Φιλοσόφου (1626-1787). ΈπΤστΔικ 3 (1950) 118-157.

2224. Καλλινίκου Πάνου Γ. Μιά Θιακιά διαθήκη τοΰ 1585. ΈλλΔημ έτ. Δ τόμ.
7 (1950) 407-410.

2225. Κοριατοπούλου Δ. Σ. Συμβολαιογραφικά. ΈπτανΣάλπ (1950) 162-166.

2226. Μιχαηλίδου Νουάρου Μ. Έθιμικόν δίκαιον Άστυπαλαίας. Λαογρ 13(1950-
1951) 125-134.

"Εγγραφα Άστυπαλαίας καί Πάτμου μετά παρατηρήσεων.

2227. Σκοπετέα Σταύρου Χ. 'Έγγραφα ιδιωτικά έκ Δ. Μάνης τών έτών 1547-
1830. ΈπΤστΔικ 3 (1950) 60-117.

2228. Τουρτόγλου Μενελάου Στοιχεία ποινικού δικαίου καί εγκληματολογίας εις
τάς παροιμίας καί τά άσματα τοΰ ελληνικού λαού, ΕΛΑ 5 (1950) 126-158.

2229. Βισβίζη Ιακώβου Τ. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα τών τελευταίων χρόνων
τοΰ Δουκάτου τού Αιγαίου (1538-1577) ΈπΤστΔικ 4 (1951) 1-166.

2230. Ζώη Αεων. Παλαιά επίσημα έγγραφα. ΦιλΓΙρωτ 1951, 170-172.

2231. Καββάδα Στ. Μέτρα βάρους, χοιρητικότητος καί έπιφανείας έν Xicp. ΠερΣ
Άργ Δ' (1951) 59-96. Καί άνάτυπον σ. 42.

2232. Κονόμου Ντίνου Ένα προικοσύμφωνο πού συμβάλλει ό Άγιος Διονύσιος.
ΈπτανΦύλλα, φ. 16 (1951) 253-254.

2233. Κωστάκη Θαν. Π. "Ιδιωτικά έγγραφα άπό τήν Τσακωνιά. ΧρονΚυν Α'
(1951) 59- 60.

2234. Μαλτέξου Κ. Ή ρωμαϊκή ulma καί τό άντίστοιχον έλληνικόν μέτρον μή-
κους. Α. Ή ulma καί ή έξάπεδος όργυιά. Ι1ΑΑ τόμ. 24 (1951) 196-206.

2234α. -Πιθανή προέλευσις τοΰ μέτρου ulma. ΠΑΑ τόμ. 25 (1952) 84-94.

2235. Βακαλοαιούλου Α. Ε. Συμβολή στήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης έπί Βενετό-
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κρατίας (1423-1430). Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Τόμος Κωνσταντίνου
'Αρμενοπούλου έπί τή έξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αυτού (1345-1945) εκ-
διδόμενος υπό τής Σχολής νομικών καί οικονομικών επιστημών (Έπιστημ.
Έπετ. τόμ. ΣΤ'), Θεσσαλονίκη 1952, 127-149.

2236. Βαλάοση Γ. Μ. Τινά περί τής πατρικής εξουσίας κατά τό δίκαιον τού μετά
τήν άλωσιν Ελληνισμού. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Τόμος Κωνσταντίνου
'Αρμενοπούλου έπί τή Έξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αύτού (1345-1944) εκ-
διδόμενος τιπό τής Σχολής νομικών καί οικονομικών επιστημών (Έπιστημ.
Έπετ. τόμ. ΣΤ), Θεσσαλονίκη 1952, 529- 550.

2237. Γενναδίου μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως Ευλύτωσις καί διάζευξις παρά
τοϊς Βυζαντινοΐς. 'Ορθοδοξία ΚΖ' (1952) 195-198.

2238. Ζώη Λεωνίδα Χ. Ένα παλαιόν προικοσύμφωνον, ΈπτανΦύλλα, φ. 18
(1952) 308-311.

2239. Λαζαρίδη Κώστα Π. Οί προικοδοσίες στό Ζαγόρι στά παληά τά χρόνια.
ΉπειρΈστ έτ. 1 (1952) 689-697.

2240. Λουκάτου Δημ.. Σ. Οί έννοιες τής αγοράς, τής πώλησης καί τής πληρωμής
στις νεοελληνικές παροιμίες. Συνετ 1952, 11-14 ( = Άνάτυπον, 'Αθήνα 1952,
8°ν μικρόν, σ. 12).

2241. Παϊαίου Γεωργίου, ιερέως Ό τίτλος ιδιοκιησίας τών Χιονιάδων. Ήπειρ
Έστ έτ. 1 (1952) 796 - 797.

2242. Σιμωνέτου Γ. Σ. Αί περιουσιακαί σχέσεις τών συζύγανν κατά τό άρχαΐον
έλληνικόν δίκαιον. Επιδράσεις αυτού μέχρι τής Έξαβίβλου τού 'Αρμενοπού-
λου καί τών έν Ρο\'μανία ελληνικών κωδικοποιήσεων. Πανεπιστήμιον Θεσσα-
λονίκης. Τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου έπί τή έξακοσιετηρίδι τής Έξα-
βίβλου αυτού (1345-1945) εκδιδόμενος υπό τής Σχολής νομικών καί οικονο-
μικών έπιστημών (Έπιστημ. Έπετ. τόμ. ΣΤ'), Θεσσαλονίκη 1952, 551-622.

2243. Ζώη Λεων. Ν. Διαζύγιον τού 1831. ΠελοπΈστ έτ. 1 (1953) τεΰχ. 4, 19,
τεΰχ. 5, 19, τεύχ. 6, 19, τεΰχ. 7, 23.

2244. Κουκουλε Φ. Μία τών παρά Βυζαντινοίς ποινών, ό μεταλλισμός. ΓΙροσφ
Κυριακ (1953) 375-382.

2245. Πετροπούλου Δ. Α. Ή θανάτωσις δι' άνασκολοπισμοΰ κατά τήν Τουρκο-
κρατίαν. ΈπΒυζΣπ 23 (1953) 531-543.

2246. -Συμβολή εις τήν έρευναν τών λαϊκών μέτρων καί σταθμών. ΕΛΑ 7

(1952, δημοσ. 1953) 57-101.

2247. Σγουρίτοα Άγησ. Ή λαογραφία τοΰ Μοριά. ΧρονΜορ Β' (1953) 50-51.
Δικαιοπραξία τοΰ 1815.

17
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2248. Σπυριδάκη Γεωργίου Κ. Συμβολή εις τήν γνώσιν τοϋ βυζαντινού εθιμικού
δικαίου. ΈπΦιλΣχ'Αθ [Περίοδος Δευτέρα - Τόμος Δ']. Έν 'Αθή ναις 1953-
1954, 286-292.

2249. Χατξηγεωργίου 'Ανδρέα Ένα Μοραΐ'τικο προικοσύμφωνο. ΧρονΜορ Β'
(1953) 229.

4. Παιδιπή ζωή.
α' Σχολική ζωή, έπαγγελματική μαθητεία.

2250. Δ(εληγιάννη) Β(ασιλείου) Οϊ διακοπές στή Θράκη, 29 'Ιουνίου -15 Αυγού-
στου. 'ΑρχΘρΘησ 14 (1947-48) 355-358 [Μαθητική ζωή],

2251. Βαβουλε Π· Π. Εικόνες άπό τά σχολειά μας κατά τά τελευταία χρόνια τής
Τουρκοκρατίας στήν Κρήτη. ΚρητΈστ 1 (1949) τεΰχ. 4,17-18, τεΰχ. 5, 17-18.

2252. Δρανδάκη Ν. Β. Ειδήσεις περί τών σχολείων Ρεθύμνης κατά τό δεύτερον
τέταρτον τοΰ 19ου αιώνος. ΚρητΧρον 4 (1950) 21- 64-

2253. Μελανοφρύδη Π. Η. Τά πρώτα γράμματα (Στά χρόνια τής δουλείας στην
Πόντο). Ποντ Έστ έτ. 1 (1950) τεΰχ. 6, 323-326.

2254. Αθανασιάδη Στάθη 'Σ τήν Σάντα. ΠοντΈστ έτ. 4 (1953) τεΰχ· 4 (40)
1981-1983.

2255. Καλονάρου Π. Π. Πώς έμάνθανον γράμματα οί πρόγονοι μας. Ήλιος έτ.
12 (1953) 93.

β' Παίδιαί.

2256. Κούκιου Γεωργ 'Εμμ. Τά παιγνίδια τών Υδραίων. Τό Μέλλον τής "Υδρας,
έτ. 9 (1949) άριθ. 3, 47-48, άρ. 4, 69-70. [Παιδιαί 12].

2257. Μεταξά 'Αντιγόνης Ελάτε νά παίξουμε. Συλλογή παιχνιδιών. Εικονογρά-
φηση: Κώστα Καρυωτάκη. «Τό βιβλίο τοΰ παιδιού» 26. 'Αθήναι (1949),
8<™ σ. 32.

2258. Brewster P. Ο. and Tarsouli G. A string figure series from Greece.
Έλληνικά νηματοπαίγνια. ΕΛΑ 5 (1945-49, δημοσ. 1950) 101-125 [άγγλι-
στί καί ελληνιστί).

Κρίσ.: ΈλλΔημ έ'τ. Δ' τόμ 8 (1951) 210-211. (Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης).
2 259. Παπανικολάου Κ. Παιχνίδια μέ εικόνες, εργασίες καί άσκήσεις (γιά παιδιά).

Τεΰχ. Α', 'Αθήναι 1950, 8<™ σ. 32.
2260. Τζαθά Κ. I. Ύδραϊκά λαογραφικά. Ή παιδική χαρά στήν "Υδρα. Τό Μέλ-
λον τής "Υδρας, έτ. 10 (1950) άριθ. 5, 92.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 307

2261. 'Αθανασιάδη Ε. Παιδικά παιγνίδια 'ς τόν Πόντο. ΓΙοντΈστ έτ. 2 (1951)
τεΰχ. 14, 791-793, τεΰχ. 16, 903-904, τεΰχ. 17-18, 949-950, τεΰχ. 19-20,
1035-1036, τεΰχ. 23, 1183.

2262. Βασιλειάδη Θ. Χ. Παιγνίδια 'σ τήν θάλασσα τής Κερασούντος. ΠοντΈστ
έτ. 3 (1952) τεϋχ. 10-11 (34-35) 1712.

2263. Μαρινοπούλου Χ. Ή Μηλίτσα. Τό παιγνίδι πού παίζεται άπό τά παιδιά
τής περιφερείας Τροπαίων. Γυμν έτ. Α' (1952) τ. 3-6, 70-71.

2264. Σταυρίταη Άρια τ. Τό τσερκενι. [ = Χαρταετός]. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10
(1952) 285- 289.

2265. Τ(ζουγανάτου) Ν. Τό «πηδάω!» (έ'να Κεφαλονίτικο λαϊκό παιγνίδι). Γυμν
έτ. Α' (1952) τ. 1 - 2, 21 - 24.

2266. Τριηρόν (Παιδιά τής νήσου Σκοπέλου). Γυμν έτ. Α' (1952) τ. 8-10, 125-126.
Πάρε ένα (Παιδιά τής περιοχής Λίμνης Εύβοιας). Αυτόθι 126- 127. Ό Όγ-
κλάς (Παιδιά τής περιοχής Σπερχειάδος). Αυτόθι 127.

2267. Άθανασιάδου Στάθη Ποντιακά παιγνίδια [30], ΠοντΈστ έτ. 4 (1953)
τεΰχ. 2-3 (38-39) 1926-1928, τεΰχ. 4 (40) 1993-1995, τεΰχ. 6 (42) 2082-3.

2268. [Σούξη I.] Τό τιριζόπ (Παιδιά Θεσσαλίας). Γυμν έτ. Β' (1953) τ. 11-13, 173.

2268α.-Ό Βαλμάς (Παιδιά Θεσσαλίας). Γυμν έτ. Β' (1953) τ. 11-13, 174.

ΠΙ. ΞΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Λαογραφία τών Βαλκανικών λαών.

1. Βουλγαρική λαογραφία.

2269. Βογαζλή Δ. Κ. Βούλγαροι καί Έλληνες. Συγκριτική λαογραφική καί ιστο-
ρική μελέτη. 'ΑρχΘρΘησ 17 (1952) 101- 146.

Κυρίιος ειδήσεις καί περιγραφή βουλγαρικών ηθών καί εθίμων.

2. Σερβική Λαογραφία.

2270. Ρωμαίου Κ. Δημοτικά Τραγούδια Σέρβων καί Βουλγάρων δανεισμένα άπό
Ελληνικά πρότυπα. ΆρχΘρΘησ 17 (1952) 307-365.

2271. Σκλάβου Γεωργ. Τό Γιουγκοσλάυϊκο μπαλλέτο. ΈλλΔημ έτ. Ε' τόμ. 10
(1952) 570-571.

2272. Σωμερίτη Λιάνας Γιουγκοσλαβικό μπαλλέτο. ΈλληνΧρον έτ. 1 (1952) άρ.
φ. 10, 28.

3. Ρουμανική λαογραφία.

2273. όίκονομίδου Δημητρίου Β. Αί λαογραφικαί σπουδαί είς τήν Ρουμανίαν.
'ΑρχΘρΘησ 18 (1953) 193-205.
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4. Τουρκική λαογραφία.

2274. Π(απαχριοτοδούλου) Π(ολυδ.) Ή τουρκική λαογραφία. ΆρχΘρΘησ 16
(1951) 256-257.

2275. Σταυρίτση 'Αριστοτέλους Οί Τούρκοι. ΜικρΧρον 5 (1952) 256-263.
Περί ονομάτων καί έπωνυμίων τών Τούρκων.

Β'. Λαογραφία άλλων ευρωπαϊκών λαών.
1. 'Αγγλική λαογραφία.

2276. Χαραλάμπους Κίμ. Οί Άγγλοι τίς παραμονές τών Χριστουγέννων. Κυπριό-
πουλο έτ. Ε' (1949) αρ. 4, 108-109.

2277. Σκιαδαρέση Σπ. Ή 'Αγγλική σχολή τοΰ λαούτου. ΆγγλΈπιθ τόμ. 5
(1950) 58-61.

2. Γαλλική καί Βελγική λαογραφία.

2278. Ααφονταϊν Οι μΰθοι, μεταφραστής Γεώρ. Σημηριώτης. 'Εκδόσεις Νότη
Καραβία. [Αθήναι] (α.ε.), 8°\ σ. 31.

2279. Αουκάτου Δημ. Σ. Οί λαογραφικές σπουδές στή Γαλλία. ΝΈστ 50 (1951)
865-870.

3. Γερμανική λαογραφία.

2280. Τό τραγούδι τών Νιμπελοΰγκεν. Ήλιος έτ. 8 (1948) 145.

2281. Meier John Untersuchungen zur deutschen Volkskunde und Rechts-
geschichte. Ahnengrab und Rechtsstein. Akademie - Verlag - Berlin
1950 (Deutsche Ak. der Wiss. zu Berlin. Verôffentlichungen der Kom-
mission fiir Volkskunde. Bd. 1). 8°v σ. VIII 158.

Κρίσ : Λαογρ 15 (1953) 187 - 192 (Στίλπ. Π. Κυριακίδης).

2282. ['Ανωνύμου] Τά έθιμα τών λαών. Παγκόσμια Χριστούγεννα. Χριστουγεν-
νιάτικες παραμονές στή Γερμανία. Κυπριόπουλο, έτ. Ε' (1949) άρ. 4, 81-82.

2283. Newby Ρ. Η. Τά παραμύθια τών άδελφών Γκρίμμ· Έκλ ΣΤ' (1950) άρ. 1
35 - 38.

4. Σουηδική λαογραφία.

2284. Κύρου Κύρου Άδ. Ένα ζωντανό Μουσείο τής Σουηδικής υπαίθρου. Τό
Σκάνσεν τής Στοκχόλμης. "Ηλιος έτ. 10 (1950) 51.
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2285. Θωμοπούλου I. Α. Οί τοπωνυμικές έρευνες στή Σουηδία. ΝΈστ 51 (1952)
476-479.

2286. Sahlgren Joran Les noms Suédois des torrents du Dniepr chez Con-
stantin Porphyrogénète. 'Ονόματα 1 (1952) 4-7.

5. 'Ισπανική λαογραφία.

2287. Αουκάτου Δημ. Σ. Don Luis de Hoyos Sainz. ΝΈστ 51 (1953) 197.

Γ". Λαογραφία 'Ασιατικών καί 'Αφρικανικών λαών.

1. "Αθιγγανική λαογραφία.

2288. Βαφείδη Νικ. Οί Κατσίβελλοι τής Θράκης. ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 299-301.

2289. Σιναπίδη Βασιλ. Σ. Φυλετική καταγωγή, ήθη καί έθιμα τών Κατσιβέλλων
Διδυμοτείχου. ΆρχΘρΘησ 18 (1953) 289-293.

2. Εβραϊκή λαογραφία.

2290. Καΐμη Ίουλ. Εβραϊκές παραδόσεις. [2] ΦιλΠρωτ 1948, 160-162.

2291. -Λαϊκές εβραϊκές παραδόσεις. Ό γυιός τοΰ Ραβί. ΦιλΠρωτ 1949, 173-5.

2292. Μάτοα Ίωαήφ Μ. Γιαννιώτικα εβραϊκά τραγούδια. ΉπειρΈστ έτ. 2 (1953)
587-598, 708-717, 839-850, 958-969, 1059- 1067 [καί εΐς ανάτυπον],
Κρίσ.: ΉπειρΈστ ετ. 2 (1953) 1319-1320 (Δ. Σ(αλα,μάγκας)). Λαογρ 15 (1954) 500-
504 (Γ Κ. Σπνριδάκης).

3. Αιγυπτιακή λαογραφία.

2293. Κούμαρη I. «Μούμιες». "Εθιμα καί δεισιδαιμονίαι. Ήλιος έτ. 12(1952) 184.

IV- ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΑ
α) Σύμμεικτα.

2294. Καζαβή Ίακ. Ν. Οί Δωδεκανήσιοι. Νέα 'Υόρκη 1950, 8ev σ. 94.

Έν σ. 40 60 πλήν τών ειδήσεων τής λατρείας περιέχει καί δεισιδαιμονίας, μαντικήν καί
άλλα λαογραφικά.

β) Γάμος.

2295. Nilsson Martin P. Wedding rites in ancient Greece. ΠροσφΚυριακ
(1953) 508-515. [Γαμήλια έθιμα].



Α'· ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ1)

Α. Η. 160, 1058

Άβραμάντης I. 672, 1015, 1061, 1069, 1169,

1186, 1189, 1380, 1421, 1662
Άγαθάγγελος, μητροπολίτης Νευροκοπίου 182
Άγγελομάτης Χρ. Έμμ. 741, 2073
'Αγγελοπούλου Τούλ. Σ. 1504
: "Αδραστος Μένος 673

'Αθανασιάδης Εύστ. 453, 1080, 1190, 1383,
1413, 1440, 1546, 1551, 1966, 2182, 2254,
2261, 2267

Athanasiadis - Novas' βλ. 'Αθανασιάδης -
Νόβας Γ.

'Αθανασιάδης-Νόβας Γ. 70, 831, 2031.
■Αθανασιάδης Σ. 563, 2032
'Αθανασοπούλου 'Αγγελ. 674
'Αθανασοπούλου Μαγδ. 183
'Αθηναίος Μ. 912
Αινείας Τ. 1149, 1156, 1161, 1401
Αίσωπος 1046, 1048, 1049
Αιτωλός Γ. 1052

"Ακογλου Ξενοφών (καί ύπό τό ψευδώνυμον
Ξενίτας Ξένος) 184, 602, 1085, 1096, 1102,
1109

'Ακρίτας Τάκης 88

Άκριτίδης Ε. Θ 1191

'Αλεξάκης I. Σ. 801, 1800

Άλεξιάδης Κων. 1522, 1716, 1727

'Αλεξίου Στυλ. 1753

'Αλέτρης Γιώργης 955, 1260

Άλισανδράτος Γιώργος Γ. 35

'Αλλώ Ρενέ 495

Άμανατίδης Λάζαρος 1567

Άμαντος Κ. 47, 171, 319, 1051, 1527, 1552,

1604, 1618, 1619, 1646, 1663, 1688
Άμαριώτου Μαρ. 1899
"Αμποτ Γ. Ν- 269
'Αναγνωστοπούλου Αίκ. 441
'Αναγνωστοπούλου 'Ελένη Γ. 619
Άναγνώστου Νικ 742
:'Αναδρομάρης 1441
'Αναστασιάδη-Δεληγιάννη Γεωργία 675
Άναστασιάδης Α· 1422
Άναστασιάδης Γ. I. 212
'Αναστασόπουλος Γεώργιος 1932
Άνδρικόπουλος Γιάννης 832
'Ανδριωτάκης Κώστας Ν. 1848
'Ανδριώτης Ν. Π. 1540, 1568, 1712
'Ανδρόνικος Μαν. 2103
'Ανδρουτσόπουλος Γ. 169
: 'Ανεξιχνίαστος 'Ανιχνευτής' βλ. ΙΙαπαγρηγο-
ράκης Ίδομ.
Άνν. Μπ. 460
"Αννινος Γ. 321, 1332
Anoghianakis F. 1828

'Αντωνιάδης I. Δ. 956
Antony [Άντωνιάδου] Α. 1933
Άξελός Θ. Γ. 1967

"Αξινος Χ. Μ. 605, 676, 710, 722, 743, 744
'Αξιώτης Πέτρος I. 745
Άπατσίδης Νικ. 568
:'Απόδημος 1968
Άποκορωνιάτης Ίωάν. 91. 1935
'Αποστολάκη "Αννα 305, 422
Άποστολάκηο Γιάννης Μ. 833, 834, 957
Argentis Phil. P. 171, 319
'Αργυράκης Μίνως 265
"Αργυρίου Νικ. 746
'Αργυρόπουλος Γιάγκος 958
'Αργυρόπουλος Παν. Άν. 1005
'Αρτεμίδης Κλεόβουλος 1816

Β. 890

Βαβουλές Π. 480, 1016,1035. 1042, 1327, 1368,
2251

Βαγενάς Θ. 606, 819, 892, 913, 914, 1266, 1267,
1553, 1554, 1605, 1620, 1621, 1622, 1664,
1665

Βαγιακάκος Δίκαιος Β. 19, 93, 246, 607, 820,
1415, 1531, 1532, 1623, 1624, 1647, 1666,
2183

Βακαλόπουλος 'Απ. 1491, 1606, 2235
Βαλαβάνης I 623, 624, 711
Βαλάσσης Γ. Μ. 2236
Βάλσας Μ. 1754
Βαμβάκος Σ. 36
Βαρδουνιώτης Δημ. 747
Βαρελάς Γ. Δ. 2151
Βαρνάβας Ίω. Β. 915
Βασδραβέλλης Ίω. Κ. 802
Βασιλάς 'Ηλίας 382
Βασιλάτος Γεράσ. 1936
Βασιλειάδης Θ. Χ. 2262
Βασιλειάδης Ν. 1031, 1226, 1423
Βασιλειάδης Σώτος 1801
Βασιλείου Σπ. 1849

Βασιλόπουλος Στέφ. Δ. 48, 49, 535, 1648 2076,

2077 '

Βαφειάδης Γ. Τ. 1195, 1864
Βαφείδης Νικ. 222, 551, 1667, 2185, 2288
Baud-Bovy S. 821, 835, 959, 986
Βέης Νικ. (Bees) 748, 1644, 1668, 1689, 2313
Bellinger Louisa 307
Bertola Α. 2001
Bingen J. 415

Biris Costas' βλ. Μπίρης Κιόστας
Βισβι,ζης Ιάκωβος 2199, 2210, 2214, 2215,

2220, 2221, 2229
Βλαζάκης Μ. 1817,1818

') Διά δύο στιγμών, προτασσομένων τού ονόματος, δηλοΰνται τά ψευδώνυμα.
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Βλαστός Μ. 2132
Βλαστός Π. 677. 1488
Βλαχογιάννης Γιάννης 836
Βογαζλής Δ. 2269
Βογιατζίδης I. Κ. 200
Βόγκας Δημ. 575
Boehm Fritz 960
Βολανάκης Μιχαήλ Δ 837
Bonasera Fr. 259

Βουραζέλη-Μαρο άκου Έλ. 1690, 2166
Bourboulis Photeine P. 223, 2078
Βοιιρλάκης Άρ. Γ. 889
Βυύρτπης Μιχ. 1774. 1775
Βουτυράς Μιχ" 363, 1017, 1196, 1523
: Βραδύγλίοσσος 1509
Βρανούση: Λ I. 29
Βραχας Φρ. II. 154, 412, 1917, 1937
Βςιεττάκος Νικηφόρος 707, 951, 2116
Brewster P. G 2258'
Βροντής 'Αν 186. 263, 625, 1006
Βυζάντιος Περ. 393
Βωβός Χαρ. Άρ. 626

Coechiara Giuseppe 838
Cohen G. 839

Cammas Pant. Βλ. Καμμάς Παντ.
Γ. Σ. Μ 1896

Γπϊτανάρος ΙΙανταζ. Β. 442
Γαλάνης Ίω. Δ. 678
Γαλανός Αλέξανδρος Δ. 413
Gâldi 1. 840

Γατόπουλος Δ. 749, 2033, 2133
Γεδεών Μανουήλ I. 1913, 2098
Γεδεών Σοφία Μ. 1121, 1348
Γεννάδιος, μητροπολίτης Ηλιουπόλεως 1649,
2237

Georgiades Th. 1785
Γεροντόπουλος I. 352

Γεωογακδς Δ. Ι. 1533, 1558, 1569, 1625, 1626,

1650, 1651
Γεωργιάδης Κλ. 2134
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Α. 287
Γεωργίου Η. 1652, 2167
Γεωργοπαπαδάκος Άναστ. Μιχ. 2176.
Γεωργόπουλο: Γ. Χ. 1053
Γεωργούλης Κ. Δ 38, 951
Γιάκος Δημ. Κ. 1117
Γιαλλουράκης Μ. 916
Γιαλόφτης Τ. 1381

Γι.ιννακάκηί Γεώργ. I. 224, 750, 2002
Γιαννιός Δημ. Ν. 1143
Γιαννόπουλος Λεων. 1268
Γιαννόπουλο: Σωτήρ. Γρ. 576, 577
Γιαννοπούλου-Έπτανησία Μαρι^ττα 481, 841,

1087, 1107, 1183, 1918
Γιαννόπουλου Κατ. 1144
Γιαννουλόπουλος Χρ. 2003, 2004, 2005. 2113
Γιουλτουρίδης Γ. 1227
: Γιοφύλλης Φ. 414· βλ. καί Μουσούρης Σπ·
Γκανοΰλης Γ. 627

Γκίκα 'Ασπασία 578, 608, 1013, 1054, 1081,
t

1082, 1534, 1585, 1851, 1919
Γκίνης Δημήτριος Σ. 2222
Γκοτσόπουλος Βασ. Κ. 1865
Γλαβάνη Ζωή 7f>l
Goossens R. 918, 1492
Γ- ος Χ 56, 94
Γκρέκας 'Ιωσήφ 812
Γραμματικοπούλου Λένα 1126
Γραμματικόπουλος Α. 1269
Γραφιός Γ. 1627, 1669
Grégoire Henri 1691
Γρηγόρη Κλεον. 383
Γρηγόρης Γεο. 309

Γρίβα: Α. 572, 579, 628, 629, 713, 714
Grimm 116.!, 1164

Γρίσπος II. 173, 527. 843, 1385. 1102, 1586,
2186, 2187

Γριτσόπουλος Τάσος Α. 87. 409, 489, 803, 917,

1751, 1965, 2223,
Grumel V. 1570
Gulland R. 298, 1847

Δ. Γ. Α. 1157

Δαβιδοπούλου Μαγδ 1197
Δαγκλάς —π. 323, 1555
Δαμασκηνός 'Ιωάννης 1747
Δαφέρμος Δ. 679
Δάφνης Κ- 270

Dawkins R. M. 171, 223, 259, 668, 1086,
1096, 1097, 1110, 1111, 1129, 1132, 1133,
1332, 1480, 1712, 1733, 1744
Δεδούσης Βασ. 920, 951
Δεληγιάννης Βασ. 213, 296, 423, 1897, 2250
Δελής Τριαντ. 844
Δελμοΰζος Α. Π. 845
Δεμερτζής Κ. Π. 157, 1112
Δερίδης Χαρ. 1198
Δήμαρχος Χρ. Γ. 150
Δημητράκος-Μεσισκλής Δημήτριος Β. 172
Δημητριάδης Θ Κ. 1416
Δημητριάδης I. 353
Δημητρίου Άνδρ. 1442
Δημητρίου Ν. 1709
Δημητρόπουλος Εύ. Κ- 201
Δημόπουλοί Κων. 122S
Διαλυνάς Ει'ιάγγ. 330, 580, 1784
Διαμαντή Φλώρα Χαο 846
Διαμαντής Κ. ~86, 186, 263, 669, 1776, 1920,

2034, 2035
Διαμαντής Α. 265

Διαμαντόπουλος Κωνστ. Γ. 364, 365, 366
Διαμαντούδης Βασ. 1443
Διομήδη Ελένη Δ. 1938
Διομήδη Νίτσα 57
Διονυσιάτης Ε. 1199
Διπλάρης Ίω 1007
Djelépy Panos Ν. 271 286
Dôlger F. 154, 200, 258, 506, 507, 509, 851,
867.891. 1067. 1111, 1138, 1486, 1497, 1540,
1579, 1626, 1785, 1871, 2197
Δονιάς Σπ. 333
Δραγούμης Φίλ. 69, 70, 71
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Γ. Α. ΜΕΓΑ-Δ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Δρακόπουλος Θεόδ. Γ. 2200
Δρανδάκης Ν. Β. 2252
Δρόσος 'Ανδρέας 893 ·
Δρουδάκης 'Αλ. 95
Δωράνθης Ν. 1587
Durrell Laurence 37

Ε. 430

Eisler Robert 496
Eitrem S. 471
'Ελευθεριάδης Ίορδ. 1628
Elwert W. Th. 1533
Ένεπεκίδης ΓΙ. Κ. 961
Ένισλείδης Χρ. Μ. 202

Επτανήσια Μαριέττα 1087' βλ. καί Γιαννό-
πουλου Επτανήσια Μαριέττα
:'Ερανιστής 2036
Εύαγγελίδης Δ. Ε. 258
: Ευβοϊκός Νάσος 1444
Ευθυμίου Άν. 755
Ευθυμίου Γρηγόρ. 2006

Εύμένιος, [επίσκοπο;:] Λάμπης καί Σφακιών
1820

Ευστρατίου Γ. Κ. 1303
'Εφραιμίδης Χρ. Σ. 1885
Έφτανησιώτης Χάρης 552

Ζαγορίτης Δήμος 631
Ζάππας Τάσος 431
Ζαρράφτης Ίάκ. Σ. 187
Zarouhas Costas 962

Ζαφειρίου Νικ. I. 440, 567, 797, 1346 1347

1517, 1518, 1710
Ζαφειρόπουλος Κ. Ν. 541
Ζαχαρίου Έλ. Κ. 2188
Ζαχαρούλας Χ. 766
Ζάχου Έλλη 1113
Ζέγγελης Κ. 468
Zervos Christian 271
Ζερβός Γιάννης 1029
Ζερζελίδης Γ. 1170, 1692
Ζευγαλακάκης Ν. 1921
Ζευγελάκης Ν. 1403
Ζευγώλης Γ. Δ. 384
Ζευγώλης Τάσος Μ. 188, 1280
Ζήβας Διονύσιος Α. 288
Ζηκίδης Γ. Δ. 756
Ζήσης Χρ. 963

Ζιαζοπούλου 'Ελευθερία 1127
Ζυμπρής Α. Θ. 681
Ζωγράφου Μίνα 410
Ζώης Λεωνίδας Χ. 564, 2230, 2238, 2243
Ζώρας Γ. Θ. 154, 632, 757, 847, 849, 921, 964,
1134, 1749, 1755, 1763, 2189

Haberland Arthur 259
Hepding Hugo 1135
Ήλιάδης Βασίλειος 2037
Ήλιάδης Γεώργιος Σ. 59
Ήλιάδης Κωνστ. 189
Ήλιάδης Χρ. 758
Ηλιόπουλος Α. 225

Ηλιόπουλος Κ. Ν. 1588
Ηλιόπουλος Χαράλ. 2216

Θ. 2209

Θ. Α. 760, 2038

Θειόπουλος Ν. 367, 1939, 1969
Θεοδωρακάκος Νικ. 804

Θεοδωρόπουλος Σπ. 1.69,70' βλ. καί Θέρος Άγις
Θεοφύλακτος Θ. Κ. 1940
Θεοχάρης Άριστ. 762

: Θέρος Άγις 173,663, 670, 707, 708, 908, 2086·
βλ Θεοδωρόπουλος Σπ. I.
Θρουμμουλοπούλου Εύκλ. 1503
Θω'ίδης Μ. Γ. 1270
Θωμάκου-Ήρειώτου Πολύμνια 1179
Θωμασαΐος 848

Θωιιόπουλος I. Α. 111, 112, 1556, 1557, 1558
1559, 1670, 1671, 1672, 1673, 2285

Ίασονίδης Λεων. 1417

Impellizeri S. 851

Ίορδανίδης Κ. Ν. 1674

Ίωακειμίδης Σάββας 214, 425, 1653, 2190

Ίωαννίδης Κ. 1250

Ίωαννίδης Σάββας 203

Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μ. 60, 223, 272,

280, 707. 805, 851, 1386, 1404
Ίωαννίδου Φρόσω I. 432
Ιωάννου Νικ. Γ. 226, 1445

Jacopi G. 320, 965
Jannacone S. 850

Κ. 2114
Κ. I. 2007
Κ. I. Κ. 2115

Καββάδας Στέφανος 204, 682, 1319, 1424,

1510, 2231
Καζαβής Γ. Ν. 173, 2294
Καζαντζάκη Γαλάτ. 634
Καζαντζίδης Λ. 1200, 1304, 1305, 1328, 1342,
1515

Καΐμης Ίούλ. 1736, 1737, 1741, 2290, 2291
Καιροφύλας Γιάννης 854
Καιροφύλας Κ. 852, 853, 922, 1970
Κακαβούλιας I. Γ. 894
Κακουλίδης Ε. 1201

Kakouri Katherina' βλ. Κακούρη Κατερίνα

Κακούρη Κατερίνα 61, 62, 96, 2088, 2116

Κακούρη Μαρία 1512

Κακριδής I. Θ. 129, 1128, 1493, 2141

Καλαματιανός Γ. Ν. 716, 763, 951

Καλβοκορέσης Λεωνής 2177

Καλιαρδής Στέλιος 581

Καλίνσκης 295

Καλλέρης I. 208, 327, 415

Καλλιγάς Μ. 253

Καλλίνικος Θεόδουλος 1802

Καλλίνικος Π. Γ. 1086, 1129, 2224

ΚαλλοναΤος Κ. 1971

Καλλοναΐος Μ. 1830, 2039

Καλονάρος Π. Π. 855, 1446, 1447, 1448, 1449,
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1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 2040, 2041,
2255

Καλλούτση Καλλ. 1859

Καλογηράς Άνδρ. Χρ. 798

Καλοκαιρινός Άγγελος 923

Καλομοίρης Μαν. 1786, 1788, 1803, 1804, 1821

Ιίαμμάς Παντ. 1850, 1900

Καμπούρογλου Δ Γρ. 1350

Κανακάρης Άντ. 683

Κανδηλάπτης Γ. Θ. 151, 190, 289, 1018, 1074,

1202, 1580, 1581, 2008, 2201
Κανελόπουλος Γεώργ. Κ. 205
Κανελόπουλος Θεόδ. Γρ. 684, 685
: Κανεύς' βλ. Κανδηλάπτης Γ. Θ.
Κανονίδης Σταύρος 924
Καπετανάκης Βρασίδας 1720
Καπνάς Νικ. I. 150
Καποδίστριας Κ. Χ. 1455
: Κάποιος 1150
Καρ. Σ. 1866
Καραγιαννίδης I. 1229
Καρακάσης Λαίλιος 582
Καρακατσάνης Άντ. 1535
Καραλέκας Ήρ. 497, 531, 539, 1282, 1387,
1405

Καραμάνος Κ. 609

Ιίαραμήτσα-Μηχιώτη Έλ. 2042

Καραναστάσηο Άν. Μ. 378

Καράμποδος Βασίλ. (Μαυοίδη<:) 152

Καρανικόλας Σωτήρ. 1388, 1901

Καραντινός Σ. 273

Καραντώνης Άντρ. 635, 856, 857

Καραπάνος Άπ. 610

Καρατζάς Στ. (Caratzas St.) 1654

Καραχάλιος Δ. 764

Καραχάλιοο Χρ. 191

Καργώτης Γ. I. 206

Καρκαβίτσας Α. 686

Καρπός Δ. 822

Καριινός Δημ. 1062, 1063

Καρυοφύλλης I. 1230

Καρυωτάκης Θ. 1789

Καρυωτάκης Κ. Δ. 1048

Κασσάνδρας Βασ. 274

Κατσαρός Χαρ. Π 858

Καψάλης Γεράσ. 153, 192, 806

Καψαμπέλης I. 24. 50

Καψάσκης Σ. 1831, 1895

Καψω μένος Στ. Γ. 129, 15S9

Κελαϊδής Σταύρος 97, 925

Κεραμόπουλλος Άντ. 1571, 2117, 2118

Κερασσώτης Πάνος 398

Κερσόπουλοο I. 1693

Κεσίσογλου I. 1721

Κινέζος Χ. 1456

Κιουρτσίδης I. 1098, 1329

Κιτσίδης Χρ. 2191

Κίτσος Χρυσ. 1281

Κκόλης Λεόντιος 926, 1431

Κληρίδης Ν. 113, 504, 765. 1055, 1070, 1083,

1418, 1432, 1590, 1873, 1972
Κλοκκάρης Α. 1019

Kluckhohn C. 171

Κοββατζης Άστέρης 160, 1395

Κοκκινίδης Σταύρος 636, 637, 1694

Κόκκινος Διον. 2009

Κοκλάνης Δημ. Ε. 1607

Κοκλάνης Λεων. I. 1536

Κολαξιζέλης Στρατής Π. 193

Κόλλας Ίω. Δ. 275. 281

Κομνηνός II. Α. 265

Κονομής Ν- Χ. 707. 1316, 1373, 1728

Κονόμος Ντίνος 569, 583. 1171, 1711, 1730,

1731, 1732, 2043, 2211, 2232
Κόντογλου Φ. 859
Κοντοές Π. Ν. 1608
Κοντοράβδης Γεώογ. Ε. 1283
Κοντός Κ. 966
Κοραής Α. 1047
Κοριαιόπουλος Δ. Σ. 2225
Κορνάρος Βιτζέντζος 1756
Κορόβιλας Διον. Κ. 1284
Κορομηλάς Γ. Δ. 2100
Κορωναΐος Γ. Α. 1853
Κοσμετάτος-Φωκάς Κ. Π. 321
Κοτζιούλας Γ. 128
Κουβάτσος Δρακούλης 2202, 2203
Κουγέας Σωκρ. 860, 967, 2204
Κουκκίδης Κ. 2152
Κούκιου Γεώργιος Ε. 2256
Koukoules Ph Βλ. Κοηκουλές Φαίδων.
Κουκουλές Φαίδων 154, 194, 195, 207, 322, 331,
354.368, 372, 373, 553, 1351,1352,1353,1962,
1369, 1370, 1490, 1537, 1572, 1723, 1729,
1764, 2074, 2089, 2090, 2119, 2135, 2192,
2212, 2217, 2244
Κουκουράκης Μ. Ν. 1433
Κουλουκάτσης Γιάγκος 638
Κουλούρας Γκίκας Ν. 355
Κούμαρης I. Γ. 2, 443, 1483, 2293
Κουρμούλης Γ. 208, 1581, 2075
Κουροΰζιας Γ. 766
Κούρτελλης Π. 1805

Κουσιάδης Γεώρ. (Coussiadis G.) 1787, 1819,

1832, 1833
Ιίούσουλας Χρ. 1629
Κουτσογιαννόπουλος Δ. 1790, 1806
Κουτσοχέρας I. II. 1791
Κουχτσόγλου Γιάν. 39
Κρανιδιώτης Νικ. 63, 181, 1051
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687, 792, 807, 861, 895, 896, 928,1051, 1086,
1095, 1111, 1462, 1526, 1712, 1922, 2097,
2281

Κυριακοπούλου Κ. Α. 1457

Κύρου Α 1481

Κύρου Κύρου "Αδ. 2284

Κυφωνίδης I. 688, 1331, 1511

Κωνσταντάρας Βύρων 1484. 1485, 1852, 1942,

1943, 2091, 2092. 2120, 2193
Κωνσταντινίδης 'Απόστ. 1591
Κωνσταντινίδης "Αρης 264, 265, 290
Κωνσταντινίδης Κ. Ν. 929
Κωνσταντινίδης Π I860, 1861. 1862
Κώνστας Κ. Σ. 612, S97, 1792, 1973, 1974
Κωστάκης Α. Π. 1609, 1632, 2233
Κωστάρα "Ανν. 1458
Κωισάκης Χαρ. I. 1519

Λ 65

Λαβανίνι Μπρούνο (Lavagnini Bruno) 862,
969

Λάγκ Κίκα 1122, 1750

Λαδάς Ίάκ. Δ. 1854

Ααζαρίδης Δημ. Χ. 1541. 1867, 1975

Λαζαρίδης Κώστας 4, 2194, 2205, 2239

Λαζαρίδης Σ. 1232

Λα'ζαρίδου 'Ελένη 31

Λαζαρίδου Ματ- 1204

Λαζάρου Μαρδικούλα Γ. 1008

Λαμπαδάριος Δ. 255

Λαμπελέι Γεώργιος 1822

Λαμπίκης Δημ Α. 1976

Λαμπρίδης Χ. 718

Λαμψίδης Γεώργιος Ν. 2011

Λαμψίδης Κ. 1695

Λαμψίδης Όδ. 154, 439

Lancaster Osbert 247

Λανίτης Γ. Ν. 565

Λαογράφος 1075

Λαούρδας Βασ. 132, 939, 1059, 1486, 1757

Λάππας Τάκης 310 585, 863, 1419

Λασηθιωτάκης Κ. 264

Λαυράγκας Διον. 1807

Λαύρας "Αγγελος 1793

Laurent V. 1059

Λαφονταίν 1145, 2278

Λεβέντης Κ 719

Λεβίδης Δημ. Κ. 1808

Lee Dorothy D. 1094

Λεκατσάς Παν. 12

Λέρα: 1009

Λέτσος Ά λ. 129, 155, 174, 1374, 1459, 1886,
2079

Λευκαδίτης Γ. 498
Λιανίδης Σιμός 1205, 1809
Λιγγουνοϊί Γωγώ 641
Λιγνάδης Τάσος 707, 1332, 2121
Λιγνός "Αντ. 1425, 2154
Λιμπεράτος Σ. Ν. 1874
Λιμπερόπουλος Γ. Σ. 1315
Λιναρδάκη Έλευθ. 864
Λινάρδος Π. Ν. 823, 865

Λιουδάκι Μαρία H60, 1162
Λογοθέτης Δημ. 1406
Loucatos D. Βλ. Λουκάτος Δημ Σ.
Λουκάτος Δηιι. Σ. 5. 6, 16, 98, 114, 115, 133,
134, 227, 315, 324, 374, 554, 707, 898, 1285,
1316, 1317, 1332, 1333, 1343, 1359, 1363,
1364, 1375, 1376, 1810, 1977, 2044, 2045,
2046, 2240, 2279, 2287
Λοιικόποιιλος Δημήτριος 196, 689, 1316, 1317,

1407, 1922
Λουλούδης Κ. 899
Liideke Hedwig 808, 824
Αυγίζος I. 255

Δυκαΐος Γιώργης 970, 971. 1460, 1887
Λυκούδης Στυλ. Έμμ. 449, 450, 1482, 1902,
2080, 2081, 2082
Λυκούρης Χ. Β 1400, 1592, 1923, 2047
Λυπηρίδης Ξενοφ. 1206

Μ. Μ. 768, 1794
Μ. Ν. Α. 503

Μαγκλιβέρας Διονύσης Κ. 930
Μαζαράκη Δ. 1795
Μακρης 'Ιπποκράτης Κ. 215
Μακρής Κίτσος 299," 304, 390, 394, 399, 427
Μακρής Μίμης II. 433
Μακριδάκης 'Ανέστης 931, 1253
Melbert Jean 1977
Μαλεβίτης ΆίΚ 1696
Μαλεβός Πέτρος 972
Μαλτέζος Κ. 2234, 2234α
Μαμώνη Κ. 866
: — Μαν —2012
Μαν. 'Αντ. Ν. 769, 1233
Mancini Α. 1573

Μάνεσης Στ. 332, 369, 375, 1277, 1583, 1721

2083 '
Μανικής 1207
Μάνος Δημ. 1136
Μάνος Μ. 135

Μανούσακας M. I. 901, 932, 933, 1742
Μανουσακίδης Ήρ. 586
Μανουσογιωργάκης Γ. Ν. 1409
Μανούσος Α. 720
Μαντζαφάρη Χαρ. Π. 690
Mantzuranes D. P. 1655
Μαντζουράνης Κων. Ι. 1547
Μαντζουρίδης Μανώλης 1118
Μαντούδη Άδαμαντία 1512
Μάππουρας Α. II. 628, 642,710, 721, 722, 723,
766, 771

Μαραβά-Χατζηνικολάου "Αννα 2136
Μαραγκουδάκης Γεώργ. 1410
Μαράντης Καφετζάκης Γ· 1944
Μάργαρης Δ. 276. 300
Μαριανθόπουλος Κ. 325
Μαρι\άιος Σπ. 258, 1137, 2137
Μαρίνης Κ. 900, 1978
Μαρινόπουλος Χ. 2263
Μαρίνος Π. I. 277
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Μαρσέλλος Θ. Ν. 333, 334, 335, 336, 337, 338,

339,^ 499
Μαραέλλου Κλειώ 333
Μαρτίνος Ά&. 148
Μάσβουλα Ματίνα 974
Μάτσας Ιωσήφ Μ. 2292
Μαυρακάκης Γιάννης 3, 340, 1292
Mavrogordato John 975
Μαυροκορδάτος Γ. 1979
Μαυρογιάννης Έμμ. 1924
Μαυρομμάτης Θεοδόσ. 1560
Μέγας Γ. Α. 13, 25, 41, 69, 70, 71. 73, 74, 75,
116, 136, 137, 138, 154. 194, 228, 231, 254α
258, 259, 260, 261, 265, 282, 291, 809, 810
825, 867, 960, 1130, 1138, 1489, 1496, 1497
1945, 2093, 2122, 2136, 2138, 2139, 2140
Meier John 2281
Μεϊντάνης 'Ιωάννης Π. 197
Μεϊντάνης Παρασκευάς I. 197
Μελανοφρΰδης Π. Η. 117, 216, 229, 230, 292,
376, 461, 469, 643, 872. 902, 976, 977, 1208,
1254, 1293, 1307, 1344, 1365, 1366, 1371,
1377, 1516, 1542, 1543, 1561, 1675, 1713,
1875, 1946, 1980, 2048, 2101, 2253
Μελάς Σπ. 76, 139, 154, 707, 868, 869, 870,

871, 1088, 1758, 1811
Μελέντης Γιάννης Κ. 329
Μένχζος Άκλ. 772
Μερεμέτης Α. 391, 392

Μεοκάτης Σίλβιος-Ίωσήφ (Mercati Silvio

Giuseppe) 217, 1745
Μερλιέ Μέλπω 43, 51, 99
Merlier Octave 42, 1317
Μέσισκλης naiUoc 1461
Μεταλλείδης Μιχ. Α. 644, 1947, 2094
Μεταξά 'Αντιγόνη 1048, 2257
Μεταξάς Παν. 1209
Μεττής Χαρίλαος 1334, 1435
Μηλιόπουλος Παρασκευάς I. 535α, 1088, 1089,

1408, 1426
Μηλιώνης Χριστόφορος Μ. 472, 773
Μηλιώρης Ν. Ε. 1676, 2196
Μηλιώτου Σοφ. 118, 935
Μητρόπουλος Κων. 490, 555
Μηχιώτης Χαρ. 978, 2013, 2014
Μινώτος Διονύσ. 1095, 1462
Μισαηλίδης Δ. 1210, 1645, 2015, 2049
Μιχαηλίδης Γιάγκος 1777
Μιχαηλίδης Θωμάς 1656
Μιχαηλίδης - Νουάρος Γ. 2197
Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ. 173, 189, 209, 691,
1010, 1011, 2206, 2226
Μιχαηλίδης Σάντης Γ. 1318
Μιχαηλίδης Σόλων (Michailides Solon) 1, 7,

14, 17, 1778, 1779, 1796, 1802, 1823
Μιχαλακέα Σοφία Χ. 645, 1981
, Μιχαλέτος Γιάννης 811
Μιχαλόπουλος Φάνης 2102
Μιχελής II. 256
Μόλλας Άντ. 1741
Montessanto- Jacopi Μ. oil, 320
Μοντεσάντου Λ. 657, 1160

Morgan G. 1765
Μοσκόβη - Βαρίκα Εΰρη 979
Μοσκόβη Ειρήνη 1114
Μοσχονάς Θ. 2168. 2169
Μοσχόπουλος Γρ. Α 556
Μοτάκις Σ. 173, 936, 951, 1294
Μουζενίδης Π. Δ. 799
Μούλος Γεώργ. Π. 1835, 1836
Μουσοΰρης Σπύρος Ν. (ψευδών. Γιοφύλλης
Φ.) 198

Μουστάκας Βελισσάριος 937
Μουστάκης Βασ. 180, 873
Μπαμπο/·ρης Έπαμ. 341
Μπάος Νικ. 342, 343, 344, 356, 379, 380, 444,
521 522, 528, 529, 53U, 532, 533, 534, 1180,
1903

Μπαρλάς Τάκης, 1855, 1856, 1857
Μπεκρή Όλγα Κ. 587
Μπενάκης Ά ντο')ν. Ε 297
Μπίρης Κ. 52, 248, 249, 1739, 1740, 2152, 2153,
2165

Μπογδανόπουλοε Δημ. 1562
Μπόγκας Εύάγγ."536, 1335
Μπουμπουλίδης Φ. 26, 27, 100, 119, 140, 154,
707, 906, 907, 951, 1095, 1332, 1363, 1462

1766, 2258
Μπρατσιώτης Π. I. 1945
Μυλωνάς Γεώργ. 1888
Myres J. Ε- 171, 1982
Μυρίδης Χρυσόστομος 120, 156
Μωραΐτη - Βάσσου Εύ. 53

Νακούτης Άντ. 2050
Newby Ρ. Η. 2283
Νικήτας Χρ. Γ. 250
Νικήτας Παν. 231
Νικολα'ίδης Α 1064
Νικολαΐδης Άν. Ν. 1255, 1463
Νικολαΐδης Ίωάννηο Ν. 1115
Νικολαΐδης Κώστας 903, 1983
Νικολα'ίδης Μελής 826, 938
Νικολάου Άριστ. 775, 776, 777
Νικολάου Μαργ· 725, 1837, 1838
Νικολάου Χαράλ. 232, 493, 1464
Nilsson Martin 1889, 2103, 2141, 2295
Νομικός 'Ανδρέας 812, 1436, 2016, 2104
Notopoulos James Α. 904, 939, 940
Νουάρος Άνδρ· 1151, 1158
Νυμφόπουλος Μ. Κ. 175, 199, 251, 266. 456,
1099, 1308, 1868, 1876, 1948

: Ξενίτας Ξένος (=Άκογλου Ξ.) 121, 122, 491,
907, 980, 1076, 1090, 1091, 1103, 1104, 1172,
1211, 1773, 1824, 1945. Βλ. καί "Ακογλου
Ξεν.

Ξενόπουλος Γρ. 1056
Ξηροκώστας Δημ. Α. 613
Ξύδης Θ. 123, 150, 707, 1316, 1588

Oίκovoμίδηc Δημήτριος Β. 187, 222, 436, 547,
941, 981, 1465, 1498,1724, 1746, 1751, 1759,

1767, 1768, 1769, 1770, 2143, 2166, 2273
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Οΐκονομίδης Δημοσθένης Η. 1032
Οίκονομίδης Νικόλ. 2123
Οικονόμου Αίκ. Κ. 1869
Οικονόμου Μάνθος 982
'Ορλάνδος 'Αν. 151, 194
Όρφανάκης Ίωάν. 210

Π.Ι. (Κ.) 1033, 1372
Π. Μ. Γ. 180

Π. Ύακ. Δημ. Γαδ. 2105
Παβολίνι Παύλος Α. 874
Pace S. 1890
Παγάνης Άντ. Ε. 589
Παϊδούση Ειρήνη 1149, 1512, 1849
Παΐσιος Γεώργιος 2241
: Παλαιός 317,~1256. 1925, 1926
Παλαμίδης Νικ. 400
Πάλλης Α. Α. 434

Παμπούκης I. Τ. 32, 77, 233, 648, 827, 875,

905, 1100, 1574
ΙΙαναγίδης Γ. 1022
Παναγιωτάκης Ν. Μ. 1677, 1697
Παναγιωτόπουλος Π. 544, 649
Παναγιώτου Φ. 2017
Πανάγος Δημ. Α. 1428
Πανάρετος Α. 1286, 1310, 1563
Πανάρετος Π. 345, 371, 377
Πάνος Δ. Θ. 2181
Πανταζόπουλος Ν 445
Παντελίδης Τηλ. 942
Παπ. Ρέα 475
Παπά Γιώργης Κ. 1466
Παπαβασιλείου Ελένη 312
Παπαγεωργίου Β. 1698
Παπαγεωργίου Γ. I 124, 707
Παπαγεωργίου Γ. Κ. 780, 951, 1271
Παπαγεωργίου Εΰστ. Φ. 590
Παπαγρηγοράκης Ίδομ. 328, 796, 943, 1181,
1295, 1345, 1354, 1610, 1633, 1634, 1635,
1636, 1657, 1687, 1725
ΙΙαπαδάκη Ειρήνη 257, 401, 1166, 1167, 1949
Παπαδάκη 'Ελευθερία 944
Παπαδάς Παν. 876
Παπαδερός 'Εμμ. Στ. 370
Παπαδημητρίου Ίω. 1467
Παπαδημητρίου Ρούλα 1152
Παπαδόπουλος Άνθιμος Α. 78, 203, 464, 707,
945, 983, 1072, 1119, 1355,1356. 1360, 1575,
1712, 1717, 17:22, 1780, 2136, 2155
Παπαδόπουλος Γιάννης Κ. 1037
Παπαδόπουλος Γεώρ- μπέης Π. 1234, 1839
Παπαδόπουλος Δ. Κ. (Σταυριάιτης) 211, 402,
403, 463. 474, 591, 614, 785, 998, 1001, 1038,
1044, 1077, 1175, 1241, 1309, 1427, 1468,
1469, 1507, 1683, 1718, 1877, 2022, 2142
Παπαδόπουλος I. 500, 1173
Παπαδόπουλος Κ. Α· 650
Παπαδόπουλος Κ. I 240
Παπαδόπουλος Π. II. 693
Παπαδόπουλος Σάββας 1065
Παπαδόπουλος Στρ. Α. 1470
Παπαδόπουλος Χ. Ν. 157, 1112

Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 2095
Παπαδοπούλου Ρόδη Κ. 1272
Παπαθανασίου Ε. 234
Παπαθανασίου Θ. 235
Παπαθεοδώρου Θεόδ. Μ. 236
Παπαθεοδώρου Τριαντάφυλλος 984
ΓΙαπαϊωάννου Μ. Μ. 1593
Παπακυριακοΰ Σωφρόνιος 1678
Παπακώστας Άγγελος Ni 22, 476, 651, 1092,

1950, 1984. 2124
Παπαλέκας Ήρ. 346
Παπαμιχοήλ Κ. 238
Παπανικολάου Κ. 2259
Παπάς Νικ. 779

Παπασπυρίδη - Καρούζου Σέμνη 2084
Παπασταματίου Εΰάγγ. 694
Παπασταύρου Χρ. Β 1526
Παπαστεργίου Εΰάγγ. 237
Παπαφωτίου Κ. 435

Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. 158, 465, 615, 616,

695, 1752, 1863, 1878, 1927, 1951
Παπαχαρίσης Άθαν. Χ. 1679. 1699
Παπαχρήστου Κλεοπάτρα 877
Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος 8, 46, 54, 101,
301, 436, 488. 492, 548. 549, 1898, 1914,
1915, 1952, 1936, 1987, 1988, 2018, 2019,
2020, 2107, 2108, 2125, 2125α, 2143, 2144,
2161, 2166, 2178, 2274
Παπαχριστοδούλου Χρ. 1658
Παπαχρυσοοτόμου Χρ. 828
Παπ/θόπουλος Άρ. 1278
Παπουλίδης Παν. 1212
Π(αρασκευαΐδης) Μιλτ. 72, 102, 1487
Παρασκευαΐδης Παν. Σ. 485, 2051
Παρασκευής Κ. 573
Παρασκευόπουλος Δ. 1065, 1235
Παρασκευόπουλος Θ. 1840
Παράσχος Κλ. 66

Parlangèli Ο. 985, 1518
Parnell L,· 1564
Παρχαρίδης Α. I. 1700
Παρχαρίδης Ίωάν. 1101
Πασιούλης Σάββας Μ. 1953
Πασχάλης Δημ. 2052
Πασχαλίδης Στέφ. 1508
Πασχαλίδου Αγγελική 404
Πατριαρχέας Β. 878. 946. 947
Πατσέλης Νικόλαος Β. 159, 557, 2195
Παυλίδης Α 1411
Παυλίδης Ανδρέας Μιλτ. 2179
Πεδίου Άνδρ. Α. 1471
Πεντελικός Κ. 511

Περάκη - Θεοχάρη 'Ελένη 1155, 1162
Περάνθης Μιχ. 652, 653
Πεοιστέρης Σπ. Δ. 986, 1797
Perault Charles 1165
Perry Β. Ε. 1067, 1068
Ιίετράκης Σ. Α. 405
Πετρής Π. Π. 357
Πετρίδης Μιχ. Γ. 592, 2053
Πέτροβιτς Νατάλ. 239

Πετρόπουλος Δημήτριος 103, 125, 141, 142,
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ (1771-1850), σ. 54 κε.

Εις τήν σελ. 68 μετά τήν όγδόην σειράν νά προστεθή:
1823 Μέ τόν τίτλον Neugriechisch-epirotisch - Heldenlieder ό Goethe δημο-
σιεύει εις τό περιοδικόν Ueber Kunst und Alterlhum, des vierten Bandes erstes
Heft, σελ. 54-64, μετάφρασιν εις γερμανικήν γλώσσαν ελληνικών δημοτικών
κλέφτικων ασμάτων: τοϋ Στέργιου, τού Σταθόί, τοϋ Λιάκου, τοϋ Μπουκουβάλα, τοΰ
Δήμου, ό "Ολυμπος καί Κίσσαβος.

Δ. Α. Πετρότζουλος



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1953 ΚΑΙ 1954

Α'. Κατά τό έτος 1953

Κατά το ετος τοΰτο το Λαογραφικον Άρχεΐον συνέχισε τάς εργασίας αύτοΰ κανονικώς μέχρι
τοϋ βέρους, αλλ' άπό τοϋ Σεπτεμβρίου έστερήθη τής υπηρεσίας τών παρ' αυτω άπεσπασμένων δύο
μουσικών ενεκα άρσεως τής αποσπάσεως αυτών. "Εκτοτε ή μετ' αύτοΰ συγχωνευμένη 'Εθνική Μου-
σική Συλλογή αδρανεί.

Αί ουλλογαί τοϋ 'Αρχείου κατά τό ετος 1953 έπλουτίσθησαν άξιολόγως διά τής εισαγωγής
233 χειρογράφων, συγκειμένων έξ 11005 σελίδων (έναντι 84 χειρογράφων εκ 2.306 σελίδων τοϋ
παρελθόντος έτους). Τά πλείστα τών χειρογράφων τούτων είναι προϊόν τής φιλοτίμου συνεργασίας
δημοδιδασκάλων τοϋ Κράτους, οΐτινες, ανταποκρινόμενοι εις τήν εκκλησιν τής 'Ακαδημίας και τήν
σύστασιν τοϋ 'Υπουργείου τής 'Εθνικής Παιδείας, είργάσθησαν επί τή βάσει τών άποσταλέντων είς
αυτούς διεξοδικών ερωτηματολογίων είς τήν περιγραφήν τών έπιχωριαζόντων είς τους τόπους τής
υπηρεσίας των εθίμων. Πολλαί τών συλλογών τούτων, μαρτυρουσαι διά τής άρτιότητος καί πληρότη-
τος αύτών άξιάγαστον ζήλον περί τήν διάσωσιν τής εθνικής ημών παραδόσεως, είναι αξιαι ιδιαιτέρου
επαίνου καί χρηματικής ενισχύσεως, άλλ' ή 'Ακαδημία επιφυλάσσεται νά πράξι; τοΰτο είς προσεχή
εύκαιρίαν, δτε θά έχουν συγκεντρωθή αίάναμενόμεναι καί εξ άλλων μερών έργασίαι. 'Ικανή ϋλη συν-
εκομίοθη καί εκ τών ύποβληθεισών είς τό εν τφ Πανεπιστημίφ 'Αθηνών Λαογραφικον Φροντιοτή-
ριον εργασιών υπό διαφόρων φοιτητών (χειρ. 43 εκ σελ. 452) καί έκ τής άποστολής τών συντακτών
Δ. Οίκονομίδον καί Δ. Πετροπουλου είς "Ηπειρον, Κρήτην καί Κύπρον (χειρ. 4 έκ σελ. 1440).

Ή περιεχομένη είς ταϋτα ϋλη, ή υποκείμενη εις άρίθμησιν, είναι: ασματα 748, δίστ. 626, πα-
ραδόσεις 116, παροιμίαι 1062, παραμύθια 15, εύτράπ. διηγήσεις 10, αινίγματα 115, έπφδαί 29, πα ι-
διαί 39, ενχαί 70, ώς καί ποικίλη ϋλη, αναφερομένη είς τά έθιμα, τάς πράξεις καί ενεργείας τοΰ ημε-
τέρου λαοϋ.

Δυστυχώς ai άπό ετών κεναί δύο όργανικαί &έοεις γραφέων δεν έπληρώθησαν καί έκ τούτου
δυσχεραίνεται μεγάλως το έργον τής άποδελτιώσεως τής αφθόνου λαογραφικής νλης, τής περιεχομέ-
νης εις τά χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου καί τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοϋ. 'Η άνάγκη όμως τής
άποδελτιώσεως ώρισμένης λαογραφικής ύλης, συναφούς πρός τήν διεξαγομένην νφ' ημών έργασίαν,
επέβαλε τήν άπασχόληοιν συντακτών είς άντιγραφικήν έργασίαν. Οϋτως ό Γ. Σπυριδάκης άπεδελτίω-
σεν έκ χειρογράφων 120 ασματα, ό Α. Λουκάτος 3734 παροιμίας, ό Δ. Πετρόπονλος υλικόν σχετικόν
με τήν μαγείαν καί λατρείαν τής Λέσβου έκ δύο τόμων τοϋ αγγλικού περιοδικού Folklore καί ό
Δ. Οίκονομίδης ποικίλην λαογραφικήν ϋλην έκ δύο δυοαναγνώστων χειρογράφων τοΰ 'Αρχείου,
συγκειμένων έξ 865 σελίδων.

Κατά τα λοιπά ή γενομένη κατά τό ετος τοντο έν τφ Άρχείω εργασία αναφέρεται είς τήν κα-
τάταξιν καί έπεξεργασίαν τής συγκομισθείσης λαογραφικής ϋλης καί τήν προπαρασκευήν τής εκδό-
σεως 'Απανθίσματος εκλεκτών δημοτικών φσμάτων. Εις τήν κατάταξιν τών μεν ασμάτων ήσχολήθη-
σαν οί συντάκται Μ. Ίωαννίδου, Γ. Σπυριδάκης καί Δ. Πετρόπονλος, ταξινομήσαντες έν συνόλω 1453
ασματα, τών δε παροιμιών ό συντάκτης Δ. Λουκάτος, ταξινομήσας έν δλφ 4617 παροιμίας- Έκ τού-
των 4053 είναι άρχαΐαι έλλ-ηνικαί παροιμίαι, άποδελτιωθεΐσαι έκ τοΰ Corpus Paroemiogr. Graecorum
καί τών Scripta minora τοΰ Ψελλού καί συσχετισθεΐσαι κατά τό δυνατόν πρός άντιστοίχους νεοελλη-
νικός παροιμίας, 653 δ'ε νεώτεραι, ληφθείσαι έκ διαφόρων χειρογράφων καί έκ τής «*Αθηνάς». Είς
τήν ουμπλήρωσιν τής 'Εκλογής ασμάτων διά τό παρασκευαζόμενον «'Απάνθισμα» ήσχολήθησαν δ
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Διευθυντής καί οί συντάκται Μ. Ίωαννίδου καί Δ. Πετρόπουλος, όστις κατέγινεν είς τήν συλλογήν
ϋλης δια τήν σύνταξιν υπομνημάτων είς τα εκλεγέντα ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια.

'Η συντελεσθείσα έξ άλλου είς τό τμήμα τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής εργασία κατά το α'
εξάμηνον, καθ' ο είργάσθησαν οι άπεσπασμένοι είς αυτά μουσικοί Σπ. Σκιαδαρέσης καί Σπ. Περι-
στέρης, υπήρξε λίαν αποδοτική δσον άφορα τον πλουτισμόν αυτόν δια νέου μουσικού υλικού. Είς
τούτο συνέβαλε μεγάλως ή συνεργασία τον "Ελληνος τήν καταγωγήν καθηγητού τοϋ έν Hartford τής
Αμερικής Trinity College κ. Δ· Νοτοπονλον, δστις διαθέτων άριστον φωνοληπτικόν μηχάνημα με-
τέβη συνοδεία, τοϋ συντάκτου Δ. Πετροπούλου είς "Ηπειρον, Νάξον, Μέγαρα, Κρήτην καί Κύπρον
καί άπετύπωσεν έπί φωνοταινιών δημώδεις μελφδίας, έδώρησε δέ είς τδ Λαογραφικόν ' Αρχειον 35
ταινίας άξιας 125 δολλαρίων, έπί τών οποίων ήδννήθημεν να λάβωμεν αντίγραφα τον συλλεγέντος
πλουσίου μουσικού υλικού. Οϋτως δ αριθμός τών είς φωνοταινίας τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής
άποτνπωθέντων μέχρι τούδε δημοτικών ασμάτων ανέρχεται είς 744

Κατά τά λοιπά συνεχίσθη ή μεταγραφή δημοτικών ασμάτων έκ τής βυζαντινής παρασημαντι-
κής είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν καί ή καταγραφή μελφδιών έκ δίσκων είς τό πεντάγραμ-
μον , καταγραφεισών 26 μελφδιών δημοτικών α,σμάτων Σιατίστης, Σινασοϋ καί Πόντου. Πρός τού-
τοις ή 'Εθνική Μουσική Συλλογή άντιπροσωπενθη είς τό έν Freiburg τής Γερμανίας συνελθόν διε-
θνές μουσικολογικόν συνέδρων δια τοΰ μουσικού κ. Σπ. Περιστέρη, όστις προέβη είς ανακοίνωση'
περί τοϋ έφαρμοζομένον έν τφ 'Α ο χει ω συστήματος καταγραφής τών ελληνικών δημωδών μελφδιών
είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Τέλος μέ τινα καθνστέρησιν, προελθοϋσαν έκ τής έλλείψεως χάρτου, συμπληροϋται κατ' αυ-
τός ή έκτνπωσις τοϋ 7 τόμον τής Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου περιλαμβάνοντος μελέτας
τοΰ προσωπικού αυτού. Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν 140 βιβλία καί φυλλάδια
(έναντι 77 τοϋ προηγουμένου έτους), καταγραφέντα εις τό βιβλίον εισαγωγής ύπ' άριθ. 2070 - 2210.
'Εκ τούτων 21 προέρχονται έξ ανταλλαγής τής Έπετηρίδος πρός ξένα καί ήμέτερα λαογραφικό πε-
ριοδικά, 32 έξ αγοράς, 3 έκ προσφοράς τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τό δέ λοιπό έκ δωρεών. Εδώρη-
σαν <5' ήμΐν τός έκδόσεις των ή Έλλην. Λαογραφική 'Εταιρεία, ή Μπάγκειος 'Επιτροπή, ή 'Εται-
ρεία Θρακικών Μελετών, ώς καί οί κύριοι Δ. Νοτόπονλος 32, Γ. Καζαβής 2, Δ. Οίκονομίδης 4,
Δ. Λουκάτος 2, Μιχ. Στεφανίδης 1, 'Ιούλιος Καίμης 1, Γ. Σπνριδάκης 6, Δ· Πετρόπουί.ος 2, Γερά-
σιμος Καψάλης 2, Κύπρος Χρυσάνθης 2, 'Αντ. Κατσονρός 2, "Ανθ. Παπαδόπουλος 1, 'Ιωσήφ Μά-
τσας 1, Φ Δραγούμης 1, Άντ. Ιζεραμόπουλλος 1, Ειρήνη 'Αναγνωστάκη 1, Ίω. Σκονλάς 1, Ί. Διαμαν-
τόπουλος 1, Στ. Κυριακίδης 1, Ά. Καραναστάσης 1, Ελπινίκη Στάμούλη - Σαραντή 1, Φανή Σαρε-
γιάννη 1, "Αρης Κωνσταντινίδης 1, Κ. Ν. Κωνσταντινίδης 1, Δ. Χατζηάμαλλος 1.
Έν 'Αθήναις τή 12 Δεκεμβρίου 1953

'Ο Διευθυντής
καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Β'. Κατά τό έτος 1954

Κατά τό λήγον ετος τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ηύτύχησε νό ΐδη πλ.ηρουμένας τός άπό έτών
κενός δργανικάς του θέσεις, μεταταχθέντων άπό τής 16m Σεπτεμβρίου είς τήν ύπηρεσίαν αυτού τριών
λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως : τοϋ κ. Σπ. Περιστέρη εις τήν θέσιν μουσικού τής Έθν. Μουσικής
Συλλογής καί τοϋ κ. Γρηγ. Δημητροπονλον καί τής κ. 'Ελευθερίας Δήμου - Παπαδοπούλ.ου είς θέσεις
γραφέων τοϋ Λαογραφικού Αρχείου.
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Αί συλλογαί τον 'Αρχείου κατά το έτος τοΰτο έπλουτίσθησαν δια τής εισαγωγής 143 χειρογρά-
φων, συγκείμενων εκ 5.834 σελίδων (έναντι 233 χειρογράφων εξ 11.005 σελίδων τοΰ προηγουμένου
έτους). Έκ τούτων 71 χειρόγραφα έκ σελ. 3602 απεστάλησαν ήμΐν υπ ο δημοδιδασκάλων εργασθέν-
των επί τή βάσει τών διανεμηθέντων ερωτηματολογίων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, 69 χ/φα εκ σελ.
1146 προέρχονται έξ εργασιών φοιτητών, ύποβληθεισών είς το Δαογραφικον Φροντιστήριον του καθη-
γητού Γ. Α. Μέγα, 2 χίφα έκ σελ. 858 έδωρή&ησαν υπό φίλων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου (τοΰ
μακαρίτου Γ. Βαλαβάνη και τοΰ κ. Παπαγγελή Μιχελή) καί 1 χ/φον έκ οελ. 228, περιέχον 1580
παροιμίας, απεκτήθη δι' αγοράς. "Η περιεχόμενη δ' είς αυτά ϋλη είναι: ασματα 178, δίστιχα 341, πα-
ραδόσεις 8, παροιμίαι 2085, μύθοι 4, παραμύθια 44, έπψδαί 23, εύχαί 61, ώς καί ποικίλον υλικόν
άναφερόμενον είς τα ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ.

Καί κατά τό έτος τοΰτο αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν κυρίως περί την άποδελτίω-
σιν, κατάταξιν και έπεξεργασίαν τής σνγκομισθείσης λαογραφικής ϋλης καί τήν προπαρασκενήν τής
έκδόσεως 'Απανθίσματος εκλεκτών δημοτικών ασμάτων.

Είς τήν αποδελτίωσιν λαογραφικής ϋλης έκ χειρογράφων τοΰ 'Αρχείου ήσχολήθησαν οί δύο
γραφείς τοΰ 'Αρχείου αντιγράψαντες 1795 ασματα, 160 δίστιχα, 6 παραμύθια κλπ. καί 6 συντάκτης
Δ. Οίκονομίδης άποδελτιώσας έκ δυσαναγνώστου χειρογράφου ποικίλην λαογραφικην ϋλην.

Είς την κατάταξιν δημοτικών ασμάτων κατέγιναν οι συντάκται Μ. Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδά-
κης, ταξινομήσαντες 687 ασματα. Ούτοι ήσχολήθησαν καί είς την μελέτην τής συλλογής τών «Έπυλ-
λίων* τοΰ 'Αρχείου πρός καθορισμόν της κατηγορίας ασμάτων, είς ην εκαστον έξ αυτών ανήκει, κα-
τηρτίσθη δέ υπό τοΰ Γ. Σπυριδάκη καί πίναξ άποδελτιωτέων ασμάτων τής συλλογής τοΰ 'Αρχαίου.
Προς τούτοις ό συντάκτης Δ. Πετρόπουλος συνέχισε τόν ύπομνηματισμον τών Κλέφτικων τραγουδιών
συντάξας υπομνήματα είς 79 ασματα δια τό παρασκευαζόμενον 'Απάνθισμα ασμάτων, τοΰ όποιου ê
καταρτισμός τελεί υπό τήν έποπτείαν τοΰ Δ ιευθνντοΰ.

Είς τήν κατάταξιν παροιμιών είργάσθη δ σνντάκτης Δ. Λουκάτος, άποδελτιώσας καί ταξινο-
μήσας 3.334 αρχαίας ελληνικός παροιμίας τοΰ Corpus Paroemiographorum Graecorum, μετά παραλ-
ληλισμοΰ αυτών πρός τάς νεοελληνικός παροιμίας, ώς καί 185 νεοελληνικάς. Προσέτι κατήρτισε
βιβλιογραφίαν τών παροιμιογραφικών μελετών-

'Ωσαύτως έπερατώθη υπό τοΰ ονντ. Δ. Οίκονομίδον ή βιβλιογραφία τής 'Ελληνικής Λαογρα-
φίας τών ετών 1948- 1953, ήτις θα δημοσιευθή έν συνεργασία μετά τοΰ Διευθυντού τοΰ 'Αρχείου
είς τόν 8ον τόμον τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου.

'Από τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου έπανελήφθησαν κανονικώς καί αί έργασίαι τής Έθν.
Μουσικής Συλλογής, αί δέ συλλογαί αυτής έπλουτίσθηοαν δι' 192 νέων ασμάτων, καταγραφέντων
έπί φωνοταινιών μαγνητοφώνου υπό τοΰ μουσικού Σπ. Περιστέρη κατά τήν μηνιαίαν αυτού άποστο-
λήν είς τήν περιοχήν Κονίτσης. Τής αποστολής ταύτης τάς δαπάνας κατέβαλεν ή Μπάγκειος 'Επι-
τροπή. Προσέτι απετυπώθησαν έπί φωνοταινίας έτερα 20 ασματα (9 έκ Παραμυθίας 'Ηπείρου και

11 έκ ΜεσσηνίαςΚ Οντως δ αριθμός τών είς φωνοταινίας της'Εθν. Μουσ. Συλλογής άποτυπωθέντων
μέχρι τοΰδε δημοτικών ασμάτων άνήλθεν είς 956.

Συνεχίζων τό έργον τής αποδελτιώσεως καί καταγραφής δημωδών μελψδιών είς τήν ευρωπαϊ-
κήν μουσικήν γραφήν ό μουσικός τοΰ 'Αρχείου άπεδελτίωσε 29 ασματα καί κατέγραψεν άπό δίσκων

12 ασματα, ώς και τάς πρώτας μουσικός περιόδους ετέρων 12 ασμάτων. Πρός τούτοις άνεθεώρησε
316 ασματα μεταγραφέντα υπ' αύτοΰ τοΰ ιδίου έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής είς την εύρωπαϊ-
κήν μουσικήν γραφήν.
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'Η 'Ακαδημία 'Αθηνών επιθυμούσα ν' άμείψη τους λειτουργούς τής στοιχειώδους 'Εκπαιδεύ-
σεως, οΐτινες ανταποκρινόμενοι προς την εκκλησιν αυτής κατέγιναν είς την ονστηματικην ουλλογην
λαογραφικού ύλικοϋ καί καταρτίσαντες άξιολόγους σύλλογος απέστειλαν αν τάς είς το Λ- Α., απένειμε
κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν αυτής τής 25ws Μαρτίου ε ε. βραβεία μετά χρηματικής ενισχύσεως
είς δεκαεννέα δημοδιδαακάλους, επαινον <5' άπλοϋν είς ετέρους είκοσι δημοδιδαακάλονς ώς εξής :

Πρώτον μεν βραβεΐον εξ 1.000 000 δραχμών είς τούς εξής δημοδιδασκάλους :

Αήμητραν Μερεμέτη (Καρνεζέϊκων 'Ερμιονίδος), Μιχαήλ Σΐμον ('Αμοργού], Λουκάν Σΐμον
('Αρκεοίνης 'Αμοργού), Θεόδωρον Παπαδογεωργόπουλον (Έλατόβρυσης Ναυπακτίας), Ν. 'Αργυρίου
(Καλλιρράχης Θάσου), Π. Παπαδόγιαννην (Χρνσόβον Ναυπακτίας), Νικόλαον Μόσολαν (Μυτίκων
'Ακαρνανίας).

Δεύτερον δε βραβεΐον εκ 500.000 δραχμών είς τους έπομένονς :

Ιζυριακήν Γαϊτάνου (Λεϋκες Πάρου), Μανρουδήν Παπαθανασίου ('Αρναίας Χαλκιδικής),
Ήλίαν Κωσταντονρον ('Αγίου Νικολάου Κυνουρίας), Βασιλικήν Σακελλαρίου (Ναυπακτίας), Ενθ.
Γούβαλην ('Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος), 'Εμμ. Μουρλά ν (Παρθενίου 'Αρκαδίας), Ίωάννην Χώ-
ραγαν (Πάδου Ναυπακτίας), Ίω. Μπίλλην (Μεσαναγροϋ Ρόδου), Ήλίαν Τνμπαν (Κιρκααίων Βέ-
ροιας), Άά. Παπανικολάου (Λυκουδίον 'Ελάσσονος), Ίωάννην Βαζίμαν (Παλα'ίρου 'Ακαρνανίας), Ευ-
στάθιον Γουρζήν (Καρυωτών Λευκάδος).

"Επαινον δε είς τους εξής δημοδιδασκάλους :

'Απόστολον Παπαδημητρόπουλον (Μύρτου Ίεραπέτρας), Ίω. 'Αθουσάκην (Κάμπων Κυδωνιάς
Κρήτης), Άνδρ. Νικολαΐδου ( Κυρτομών Κυδωνιάς ΚρήτηςΙ, Ν. Ζάρακαν (Πυλίου Κώ), Δημ. Φώ-
λιαν ('Ελάσσονος), Μαίρην Παπαγεωργίου (Τρικάλων), Δημ. Γιαννιάν (Μανδήλας Μαντινείας),Ήλίαν
Κωστόπουλον (Παλαιοπύργου Μαντινείας), 'Αν. Καλφαγιάννην ("Αστρους Κυνουρίας), Λ. Καρακΐτσον
(Μαυρικίου Μαντινείας), Β. Βήλον (Λουκά Μαντινείας), Κλεάνθην Παπαδάκην (Βασιλικής "Ιεράπε-
τρας■), Δημ. Τσουκαλάν (Βονώρας Ναυπακτίας), Βλάσιον Μπλεσιώτην (Αακύθρας Κεφαλληνίας),
Κ. Πολνχρονόπονλον ('Ολυμπίας), Κ. Κατσάρην (Μελισσόπετρας Κονίτσης), Κ. Φράγκου (Ήλιορρά-
χης Κονίτσης), Κ Φώτον ('Αρίστης Ζαγορίου), Δημ. Νικολόπουλον (Πρασίνου Γορτυνίας), Δημ.
Παπαθανασίου (Βονίτσης).

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Αρχείου εισήχθησαν κατά το ετ ος τοϋτο 106 βιβλία και φυλλάδια
(έναντι 140 τοϋ προηγουμένου έτους), καταγραφέντα είς τό βιβλίον Εισαγωγής νπ άριθ. 2211-2318.
'Εκ τούτων 20 προέρχονται εξ αγοράς, 32 εξ ανταλλαγής τής Έπετηρίδος τοϋ 'Αρχείου προς ελλη-
νικά και ξένα λαογραφικά περιοδικά, 5 προσεφέρθηοαν ύπο τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τά δ'ε λοιπά
εδωρή&ησαν νπο τοϋ 'Υπουργείου Τύπου (1), τοϋ Γαλλικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών (3), τοϋ ΓΙαγκν-
πρίου Γυμνασίου (1), του Έθνικοϋ Ιδρύματος (2), τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών (1) και νπο
τών εξής φίλων τοϋ ημετέρου 'Αρχείου : Σωκρ. Κουγέα (2), Γ. Τσιλιβάκου (2), Γ. Σπυριδάκη (2),
Δημ Οίκονομίδου (3), Δ. Τσίριμπα (2), 'Αγγέλου Μιχελή (2), ανά εν δε υπό I Ράμφου, I. Α. I Ια. -
παγιαννάκη, Μ. Ζωγράφου, Γ. Μέγα, R. S. Bo°gs, I. Σοΰζη, Φ. Κουκουλε, Στ. Κυριακίδου, Δ. Πε-
τροπούλου, I. Κ Βογιατζίδου, Τάσσου Ζευγώλη, Αίμ. Τσακοπούλου, Ν. Κοσμά, Σπ. Μαρινάτου,
Δ. Σαλαμάγκα, Κ. Στανροπούλου, Κ Κώνστα, Ν. Ζαφειρίου, Κ. Διαμάντη, Άλ. Χατζηγάκη.

Έν 'Αθήναις τή ΙΟίΊ Δεκεμβρίου 1954

'Ο Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείον
καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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Άγγέρια Πάρου 145
'Αγία "Άννα Ευβοίας 148, 152,
160

Άγιος Δημήτριος Ναυπακτίας
153

Άγιος Νικόλαος Κρήτης 132
Άγιος Νικόλαος Κυνουρίας

164
"Αγραφα 150
Άδριανούπολις 133
Άηδονοχώρι Κονίτσης 139,

141, 147
Αθήναι 148, 160
Αίγιάλεια 148
Αιτωλία 150, 160
Άλάγνι 'Ηρακλείου 145
Άλιζέρι 61

Άλμαλί Μαλγάρων 133
Αμοργός 135, 157
Ανατολή 'Ιωαννίνων 148, 152
Ανδρίτσαινα 138
Άνω Δρόπολις Β. 'Ηπείρου
160

Άνω Έ'ξάνθεια Λευκάδος 137,

139
Άξός 53
Αράχοβα 157
Άρμασί Κονίτσης 151
Αρτάκη Μ. Ασίας 140
Άσημοχώρι Κονίτσης 141

Βαλλιαρέ χάνι 67
Βάρος Λήμνου 155
Βούρβουρα Κυνουρίας 42, 45,
46

Βροντάδος Χίου 161

Γδόχια Ίεραπέτρας 143
Γοργοπόταμος Κονίτσης 137,

150, 151
Γόρτυς Κρήτης 141
Γράμμου χωρία 14
Γραμποΰσα 92

Διδυμότειχον 53
Δίστρατο Κονίτσης 137, 151
Δολιανά Κυνουρίας 138
Δορβιτσά Ναυπακτίας 139, 163

Έγκλουβή Λευκάδος 163
Έλατόβρυση Ναυπακτίας 164
'Ελεύθερον Κονίτσης 139

'Επίδαυρος Λιμηράς 53
Επισκοπικό 'Ιωαννίνων 156
Έρμιονίς 136

Ζαγόρι 'Ηπείρου 149
Ζάκυνθος 131, 159
Ζιζάνι Πυλίας 50

'Ηλεία 132, 139
Ήλιορράχη Κονίτσης 137
Ήλιοχώρι Ζαγορίου 142
"Ηπειρος 153

Θάσος 133
Θράκη 133

'Ιωάννινα 48

Κάβαλος Λευκάδος 139
Καβούσι Ίεραπέτρας 156
Καλλίπολις 133, 138
Καλό χωριό Μεραμπέλλου 146
Καλός Αγρός Δράμας 134, 140,

148

Κάιιποι Κυδωνιάς Κρήτης 163,
164

Καπνόφυτον Σερρών 148, 154
Καππαδοκία 51
Καρυά Λευκάδος 160
Κεφαλληνία 143
Κομοτηνή 132, 133, 158
Κόνιτσα 14

Κοντομαρί Χανίων Κρήτης

143, 160, 164
Κοτύωρα 146, 149, 152, 153,

155

Κουβούκλια Προύσης 134
Κρήνη 'Ερυθραίας Μ. Ασίας

149

Κρήτη 43, 45, 146, 147, 149,

156

Κρουσώνας Ηρακλείου 143
Κρυόβρυση 'Ελάσσονος 143
Κυδωνίαι Μ. Ασίας 149, 160
Κύθνος 131
Κυπαρισσία 42, 45
Κύπρος 162

Κυρτομάδο Κυδωνιάς Κρήτης
164

Κωστί Θράκης 155
Λακωνία 153

Λατσίδα Κρήτης 140, 143, 162
Λέσβος 134, 145, 165
Λοζέτσι 'Ηπείρου 156

Μάδυτος Θράκης 157, 158,160
Μακεδονία 53

Μάκρες Γόρτυνος Κρήτης 143
Μάνη 138

Μανιάκι 136, 153, 163
Μαριτσά Ρόδου 141
Μαρμάρες'Ιωαννίνων 154,164
Μαρμάρι Εύβοιας 150
Μεγάλο Πάπιγκο Κονίτσης 151
Μελιδόνι 84
Μελοπόταμο 84
Μεραμπέλλου χωριά 145, 164
Μεσαναγρός Ρόδου 144, 151
Μεσημβρία 53
Μεσσηνία 149
Μόλιστα Κονίτσης 143
Μονεμβασία 78, 82
Μουδανιά Προύσης 154
Μύρτος Ίεραπέτρας 141
Μύτικας 159
Μυτιλήνη 161

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 154
Νεριανά Χανίων 143

Ξεχασμένη Βερροίας 154, 164

Οίνούς 135, 154

Παλαιοσέλιο Κονίτσης 137
Πέργαμος 135

Πετρί Λέσβου 144, 145, 152,

159,164
Πινακοχώρι Λευκάδος 137,

160, 164
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Σκανδάλη Λήμνου 160
Σκοπός Θράκης 132
Σκύρος 154
Σμύρνη 138
Σπερχειός 150
Σΰρος 137
Σωζόπολις 50, 53

Τεμένη Αιγιαλείας 164
Τραπεζοΰς 3, 43

Τριχιονία 155
Τσαρίτσανη 112, 116
Τσουμέρκα 45

Ύδρα 134

Φάρασα Καππαδοκίας 141,152
Φθιώτις 159

Φορτέτσα Ηρακλείου Κρήτης
140

Φουρνή Μεραμπέλλου Κρήτης
145

Χαλκιδική 157
Χέρσον Κιλκίς 141, 146
Χιονιάδες Κονίτσης 141. 143,
152

Χώρα Σφακίων 53
Ψαρά 94
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αβδέλλες 27

Άβουζής 20, 21

Άγιος Συμεών 131. 132, 133,

^ 134, 135'

άγριοσέλινα 37

αλάτι 155

Ανθολογία 'Ιόνιος 88
Ανθολογία Κορομηλά 89
άποδέσεις 140

άρρενολοχεία (couvade) 124,

125, 126, 129, 130
Αρμοδίου καί Άριστογείτονος

ασματα 65
'Αρχειον Οικογενείας Κ. Οικο-
νόμου τοΰ έξ Οικονόμων 113
"^.σματα: συλλογής Γ. Χασιώ-
του (1866) 118, συλλογής Th.
Kind (1833) 111, συλλογής
Παύλου Λάμπρου 118
άψίνθιον 38

βορδώνιον 17
βουρδουτζίκουρα 17

Γαρδικίου ύποδούλωσις 91
Γαρδικιώται 67
γαρμπούνι 18, 28
γαρούφαλλα 39
Γεωργιλλά ποίημα 92
γλυκάνισον 38
γλυκόρριζα 38

Δαβής 4

δαίμονες βλαπτικοί 161, 165
δαιμονικά δντα 158
Δαμαλά έπίσκοπος 87
δάφνη 38
δενδρολίβανον 40
δενδρομολόχα. 37
διασκελισμός 148. 149
δίστιχα 59, 61, 64, 65, 67, 68,

81, 92, 94, 95, 97
δροσοπίλα 28

έκδίωξις δαιμόνων 128

έλελίσφακος 38
"Ελλενοι 6

ένδύματα συζύγου 139, 140,
143, 144, 154, 160, 161, 165
έξαπάτησις δαιμόνων 128
εξορκισμοί 14
έπιχύσεις 150
έρυθρόδανον 39
έσώβρακον 160, 164

ζάρπλι ή ζάρπι 7
ζωνάρι ή ζώνη ή ζωστήρ 145,
146, 147, 163, 166

ήδύοσμος 39
"Ηλί 'τόν κάστρον 4

ίατροσόφια 14
ίδρώς 164, 165
ιερεύς 146, 156

καρυοφύλλι 37

καταστιχάκια 64. Βλ. καί μι-

σμαγιά
κεφαλαριά 24
κίσσησις 131
κόψιμον 33
κτυπήματα 144
κωδωνοκρουσίαι 142

λάλα 25

λεβιδόχορτον 38

λεχώ 162, 163, 164, 165, 166

λούγκα 26, 27, 32

λύσσα 25

μακεδονήσιον 40
μαυροπίπερον 40
Μελετινή 19, 20
μημί 26

μητριαρχικόν σύστημα 126,

127
μισμαγιά 64
μοσχοκάρυον 39
μοχασίλι 29

μποκολέτσι καί μπουκουλέτον

23, 29

νερό καί αλάτι 153, 154

ομανον 39

πανταλόνι 161
παντούφλα 136
παπούτσια 135, 152
παραμόνια 159

πατριαρχικόν σύστημα 126,127
πατρότης 128, 159
περισσοκλάδι, περιπλοκάδι ή

περδικοκλάδι 19
πενθερά 153, 154, 155
πενθερός 154
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Τάταρης, έκτακτος ταχυδρό-
μος επί τουρκοκρατίας 46
τραγούδι: 'Αγάπη δέν έστάθη
ποτέ χωρίς καημούς 80. Ά-
γαπητικοί 91. Τής Άγια Σο-
φιάς3, 102. Άγουρος πετρο-
πελεκά 88. Οί δύο άδελφοί
80. Τά δυό αδέρφια καί ή
κακή νύφη 96. Άδριανουπό-
λεως 92, 101. Κακόμοιρες
οί Άθηνιές 87, 104 Τών αιχ-
μαλώτων τού Τάταρη 41 κέ.
Άκρόστιχον 59. Άλή Πασά
89. Άλή Φαρμάκη 67. Άνα-
γνωρισμός 88, 92, 100, 101.
Τού Αναγνώστη 100. Αν-
δρείου 78, 91, 92, 99 Αν-
δρικού 89. Άνδρονίκου υίοί
102. Ανατολικού (=Αίτωλι-
κού) 78, 82. 'Ανέβηκα στον
"Ολυμπο 82. Άπιστη γυναί-
κα 89. 'Αποχαιρετισμός τού
κλέφτη 78,89, 91. Αρβανίτες
στ' Άνάπλι 89, 93. Άρβα-
νιτοπούλα 99. 100. Αρπαγή
91. Άρτας γεφύρι 88. Αρ-
χοντόπουλο (Νοταράς) 93.
Βγήκαν κλέφτες στά βουνά
95 Βέβρου 101. Βελή Γκέκα
89, 91. Βελή Πασιά 86. Βλα-
χοπούλα άποθνήσκουσα 100.
Βλαχοχωρίου-Βραχωρίου 78,
82. Βοή έκ τού μνήματος 80,
82.88. 92,100,101 Βουνά νά
χαμηλώναν 99. Γαμήλιον 92,
99. Γεράλαφος καί ζαρκάδι
95, 100. Γέροντα ναυμαχία
89. Γεωργοθώμου 91. Γιαν-
νούλας αρπαγή 89 Γιάννης
παίζων αύλόν 96. Γιωργάκη
(Γιώργης Γιαννιάς 78). Γλη-
μίδη 92. Γυφτάκη 91. Διά-
κου 10, 89, 91, 94. 100. Δρά-
μαλη 92. Έβγάτε άγόρια στό
χορό 91. 'Εβραιοπούλας 100.
'Ελάφι καί ήλιος 77. "Ερω
της φανερωμένος 100, 101.
Έρωτικόν 79, 82, 92, 101,
102 Ζαχαράκη 105. Ζαχαρία
91, 93. Ζερβοπούλας 96 Ζαΐ-
μης (Πραΐμηε) 94. Ζήδρου
82. Ίώτη 89. Θάνατος Γεωρ-
γάκη καί Φαρμάκη 88. Θρή-

νος μητρικός 88 Καλιακού-
δα 78. Καπετάνιος άγαπητι-
κός 91. Καραϊσκάκη 92. Κά-
στρου τής 'Ωριάς 96, 97, 99.
Κατάρα άγαπητικού 89, 100.
Κατσαντώνη 85, 86. Κατσα-
ρού 104. Κάτω στή Ρόδο
96. Κιαμίλ μπέης 89, 90, 93,

94. Κισσάβου 97. Κίτσου 89.
Κλέφτες Βάλτου 89, 91. Κλέ-
φτες σαράντα 66. Κολοκο-
τρώνη 73, 82, 92, 93. Κολο-
χέρη 100. Κοντογιάννη σπα-
θί 93. Κόρη είς τόν Άδην

95, 100. Κόρη καμαρώνουσα
100. Κοτσάκια 62. Κουτσο-
χρήστου 100. Κρήτης 79.
Κύπρου 67. Κυρίου Μιχάλη
91. Κώστα 86. Κωνσταντι-
νουπόλεως άλωσις 88. 91, 92,

100. Λάζου 82. Λατρευτικόν
102. Μαγευμένος 77. Μανιά-
τικο 90. Μανόλης καί Γιανί-
τσαρος 91 Ματινάδες 92.
Μαύρα μάτια 105. Ό Μαυ-
ριανός καί ή αδερφή του 72.
Mavrogène 72. Μαιιρομιχά-
λης Ηλίας 92. Μεσολογγίου
78, 79, 84, 89, 91, 92, 94,
105. Μηλιόνη 88. Ό μισε-
μός είναι κακό 91 Μοιρολό-
γιον 83. 94, 97. Μπαρτζώκα
64. Μπότσαρη Μάρκου 82,

88, 92, 100. Μπερατίου αλω
σις 89, 91. Μπουκουβάλα 65.
72, 78, 88,91. Νάνου 89, 91
Νανούρισμα 77, 100 Ναύτη

101. Νικοτσάρα 64, 82, 88,

89, 100. Νυκτερινή περπα-
τησιά 88, 89, 100, 101. Ξενι-
τεμένον μου πουλί 91. Ξενι-
τεμένου γυρισμός 96. Ξενι-
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RÉSUMÉ DU VOLUME

Chansons populaires de Trébizonde sur la prise de Constantinople, par G. A.

Mégas (pp. 3 -13)

Il s'agit d'une publication de deux variantes de la chanson de Trébi-
zonde sur la prise de Constantinople, et d'une troisième, plus longue, tirée
d'un manuscrit des Archives de Folklore de l'Académie d'Athènes. Cette
dernière variante, composée par N. G. Politis, suivant son système d'édi-
tion, de vers de différents textes, a été publiée dans son recueil «Έκλογαί
άπό τά τραγούδια τοΰ ελληνικοΰ λαοΰ. Έπίμετρον Β' η° 5, Α'»; Ν. G. Politis
considère cette version, paraît-il, comme la plus complète.

L'auteur, en examinant le texte de cette variante, constate dans son
récit une contamination de la chanson panhellénique sur la prise de Con-
stantinople avec une variante de Trébizonde. Cette contamination est plus
évidente dans les derniers vers, où se trouve une description de la mort de
Constantin Paléologue, dernier empereur de Constantinople. Un poète ma-
ladroit a fait intervenir dans cette description des vers d'une autre chan-
son plus moderne, ayant pour sujet la mort de Diakos, héros Grec tombé
en combattant pour l'indépendance de son pays en 1821. C'est la ressem-
blance des conditions dans lesquelles les deux héros Grecs sont morts en
combattant, seuls, jusqu'à leur dernier souffle, qui est à la base de cette
confusion.

Ainsi, c'est par suite de ce mélange des sujets de deux chansons, que
s'est trouvée altérée la tradition populaire bien connue de Constantin, der-
nier empereur de Byzance.

Exorcismes et recueil populaire de remèdes trouvés dans un manuscrit, par

D. B. Oeconomidés (pp. 14-40).

Publication, avec commentaires et notes explicatives des mots diffici-
les, de textes d'exorcismes et d'un recueil populaire de remèdes appliqués
dans différents cas de maladies. Ces textes, qui fixent une très longue tra-
dition orale, sont tirés d'un manuscrit, daté de 1862, trouvé par l'auteur
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dans les archives de la famille Ph. P. Rouvalis à Conitza, en Epire, au
cours d'une enquête folklorique effectuée en 1953.

La chanson «Captifs de Tataris» est-elle tme chanson funèbre ou histori-
que?, par G. C. Spyridakis (pp. 41-53).

Une chanson populaire connue sous le titre «Captifs de Tataris» a
pour sujet un enlèvement de garçons chrétiens, enfants d'une mère veuve,
par un envahisseur appelé Tataris. N. G. Politis, dans son recueil «Έκλο-
γαί από τά τραγούδια τοΰ ελληνικού λαοΰ» n° 2ΐο, a classé cette pièce parmi
les chants funèbres; Tataris y joue le rôle de Charon. Selon G. Spyridakis,
Tataris était un courrier exprès du sultan pendant l'occupation de la pé-
ninsule balkanique par les Turcs, et c'est probablement sur l'ordre du sul-
tan concernant l'enlèvement de jeunes garçons destinés au corps des janis-
saires (παιδομάζωμα) qu'il a exécuté celui dont il s'agit dans la chanson
étudiée; Cette pièce doit donc être classée parmi les chansons historiques.

Contribution à la bibliographie des chansons populaires grecques (1JJ1-1850),
par D. A. Pétropoulos (pp. 54-109).

Bibliographie raisonnée des chansons populaires grecques des années
1771-1850, précédée d'un exposé sur les recherches concernant ces chan-
sons à partir de la fin du XVIIe siècle, ainsi que d'une étude sur leur va-
leur en tant que textes poétiques exprimant la mentalité et les tendances
nationales du peuple grec de l'époque.

Les publications contenant des poèmes populaires, ainsi que les re-
cueils qui en ont été faits, sont cités par ordre chronologique. En dehors
des indications bibliographiques concernant les noms des éditeurs, les ti-
tres et les dates des publications etc., l'auteur cherche a discerner les sour-
ces, écrites ou orales, des vers publiés.

Dans l'index alphabétique, qui termine l'étude, on trouvera les noms
des éditeurs et les titres des chansons dont il est question dans la biblio-
graphie.

Sur les recueils de chansons populaires de Th. Kind (1833) et G. Ch. Chas-
siotis (1866), par G. C. Spyridakis (pp. 110- 123).

Dans la première partie de cette étude (pp. 100-118) l'auteur publie
deux lettres, envoyées en 1833 par Th. Kind à Sophocle Economos, à Ber-
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lin. C'est par ces lettres que nous apprenons que les chansons populaires
grecques publiées par Th. Kind à Leipzig en 1833 dans son recueil «Neu-
griechisclie Poesien ungedruckte und gedruckte» lui ont été communi-
quées par S. Economos. Ces chansons proviennent probablement de Tsari-
tsaina en Thessalie, pays natal d'Economos.

Dans la deuxième partie (pp. 118-123) l'auteur, en examinant la source
des chansons populaires publiées par G. Chassiotis, en 1866, dans son re-
cueil «Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημωδών ασμάτων» constate que 19
d'entre elles proviennent d'un recueil inédit de P. Lambros, que possèdent
actuellement les Archives de Folklore de l'Académie d'Athènes. On notera
que Chassiotis a légèrement modifié ces textes, et qu'il ne désigne pas leur
source, comme il le fait pour d'autres pièces (pp. 187-223, pp. 187-223) ti-
rées, elles aussi, du même manuscrit de P. Lambros.

Le mari devant le fait de la naissance. Indications folkloriques sur la «cou-
vade» en Grèce, par D. S. Loucatos (pp. 124-168).
Evoquant la coutume de la «couvade» chez les différents peuples, l'au-
teur cite au début les anciens: Apollonius de Rhodes, Strabon, Diodore de
Sicile, puis Marco Polo, et les ethnologues modernes, en exposant leurs re-
lations du fait et leurs théories explicatives, avec la bibliographie des tra-
vaux (pp. 124- 129).

L'auteur a utilisé les riches sources des Archives de l'Académie
d'Athènes, et récolté une moisson supplémentaire de renseignements, grâce
à des questionnaires appropriés. On y voit clairement la psychologie et le
sens de la responsabilité du mari au moment de l'accouchement, sa prise
de conscience de son devoir de protection vis-à-vis de la mère et de l'en-
fant, sa fierté, ainsi que la notion du droit et de l'intérêt paternels, qui ont
présidé à l'éclosion de ces coutumes, comme dans la «couvade» primitive.

Il est d'ailleurs conforme à la conception de l'ethnologie actuelle, de
considérer un certain nombre de manifestations du rôle du mari comme
relevant du cycle de la «couvade», que l'auteur traduit en grec: «arrenolo-
cheia», et c'est dans cet esprit qu'il examine les éléments qu'il a réunis.

Trois chapitres traitent des faits: le père «avant» (pp. 131-136), «pen-
dant» (pp. 136-156) et «après» la naissanse de l'enfant (pp. 157-166); ce slas-
sement éclaire l'ensemble et aide le lecteur à suivre de très près le compor-
tement du mari, que l'auteur explique en détail.
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On ne trouve certainement pas en Grèce de cas précis du père cou-
ché à la place de la mère, mais on constate presque toujours sa participa-
tion magique, mais aussi morale et physique, aux préparatifs et au compor-
tement de la femme, depuis la grossesse jusqu'aux relevailles.

L'auteur conclut que le recueil et l'étude des détails concernant le
père, sont de toute façon un travail nécessaire et précieux pour les études
folkloriques comparatives.

Bibliographie du Folklore grec des années 1948 à 1953, par G. A. Megas et
D. B. Oeconomidés (pp. 169-322).

Comptes-rendus des années 1953 et 1954 (pp. 324-327).

Index (pp. 328-330).
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