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υπο

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡ1ΔΑΚΗ
I

Τοΰ δημώδους ασματος «τοΰ Κάστρου τής Ώριας», ώς συνήθως είναι τοϋτο
γνωστόν, υπάρχουν συγκεντρωμένοι εις τό Λαογραφικόν Άρχεϊον τής 'Ακαδημίας
149 καταγραφαί, προερχόμεναι έξ όλου τοΰ ελληνικού κόσμου, ήτοι από ιής Μ. 'Ασίας
(Πόντου και Καππαδοκίας) άπ' ανατολών μέχρι των 'Ιονίων νήσων προς δυσμάς
και τής 'Ηπείρου, τής Μακεδονίας και τής Θράκης από βορρά μέχρι τής Κρήτης,
τής Δωδεκανήσου και τής Κύπρου προς νότον.

Ύπόθεσις τοΰ τραγουδιού τούτου είναι ή εκπόρθησις δυσαλώτου κάστρου,
τού Κάστρου τής Ώριας, υπό των πολιορκοΰντων αυτό Τούρκων ή Σαρακηνών
δια δόλου υπό εξισλαμισμένου χριστιανού εις τόν όποιον ό αρχηγός τών πολιορκη-
τών υπόσχεται ώς γέρας την ώραίαν κόρην, άρχηγόν τής αμύνης τοΰ Κάστρου. Ή
ήρωϊς αύτη κατά την στιγμήν τής καταλήψεως τοΰ Κάστρου ερρίφ&η !κ τοΰ τείχους,
θέσασα οΰτω τέλος εις την ζωήν της.

Τοΰ ασματος παρατίθενται κατωτέρω (Μέρ. II, σ. 28-32) τέσσαρες παραλλα-
γαί, τών οποίων αί δύο εκ Μικρας 'Ασίας (Καππαδοκίας και Πόντου), αϊ δέ Ιτεραι
εκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος (Θεσσαλίας) και τής νήσου Σύμης τής Δωδεκανήσου.
Α) Κοινά στοιχεία εις πάσας σχεδόν τάς καταγραφάς τοΰ ςίσματος είναι:
α) Τό δ'νομα τοΰ Κάστρου, ή ισχυρά δχύρωσίς του και ή μακρά, επί 12 ετη,
εις μάτην πολιορκία του υπό Τούρκων ή Σαρακηνών.

β) Ή άλωσις τοΰ φρουρίου τούτου δια δόλου υπό εξισλαμισμένου χρι-
στιανού, όστις μετημφιέσθη εις εγκυον γυναίκα ή καλόγερον με άμοιβήν του από
τόν Άμιράν ή Σουλτάνον δια τό κατόρθωμά του τούτο την ώραίαν κόρην τοΰ
Κάστρου.

γ) Τό τραγικόν τέλος τής κόρης, δηλαδή τής κατακρημνίσεώς της εκ τών επί
τοΰ τείχους πύργων, ότε αυτη αντελήφθη τό Κάστρον της καταληφθέν υπό
τοΰ εχθροΰ.
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α) "Ονομα τοΰ πολιορκου μενού Κάστρου καί όχΰρωοις αυτού.

1) Εις τάς πλείστας των παραλλαγών, πλην των εκ Καππαδοκίας, τό εν πο-
λιορκία διατελούν οχυρόν αναφέρεται ως Κάστρο τής Ώριας ή της Ούριας και
Οΰργιάς (Μακεδονία, "Ηπειρος, Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος, 'Ιόνιοι νήσοι), συν-
δεόμενον οΰτω προς νεανίδα Ώριάν, βασίλισσαν και ύπερασπιστήν αυτού.

Παραλλήλως πρός τό όνομα τούτο λέγεται τό δχυρόν εις τινας τόπους καί
Κάατρο τής Όβριάς, τής Ούβριάς καί τής Έβριάς (Χίος, Δυτ. Μακεδονία), τον Μου-
ριά (Μακεδονία), τής Μονργιάς, τής Μοριάς (Δυτ. Μακεδονία), τοΰ Μοριά (Δυτ. Μα-
κεδονία, Σαμοθράκη), της Μηδκιάς καί Μηδιάς (Ρόδος), τής Σούδας (Κρήτη), τής
Σταύρος (Εύβοια), τής Σουριάς (Ρόδος, Σύμη, Νίσυρος, Μεγίστη (Καστελλόριζον),
Νάξος, 'Ιόνιοι νήσοι), τής Σνργιας (Χίος), τού Πυλιον (Κως), το' Ρουμπιλιάς τον
κάστρου (Δυτ. Θράκη) κλπ. '

Έκ των μικρασιατικών παραλλαγών: α) εις τάς εκ Πόντου (Ίνέπολις) τό
κάστρο λέγεται της Ώριας ή Ώργιάς, πλην μιας εκ Κρώμνης ένθα : τον "Ηλ ή τής
Γήλςχο κάστρο2· β) εις τάς καππαδοκικάς φέρεται ως Κάοτρο της (τον, τους) Μαροϋ
ή Μαρονς (Άνακού, Σινασός, Τζαλέλα, Ποτάμια)8 πλην μιας εις ην λέγεται
της χήρας το κάοτρο· 4 γ) εις τάς εκ Δυτ. Μικρδς 'Ασίας φέρεται : της Στεριάς ή
Στεργιάς το κάατρο (Πέργαμος, Νίκαια;).

Έκ τούτων τό ό'νομα Κάστρο της Ώριας εις τό ασμα είναι τό πλέον σύνηθες,
εξαιρέσει τών παραλλαγών εκ Καππαδοκίας ένθα λέγεται Κάστρον της (τον, τους) Μα-
ροϋη Μαρονς. Αί λοιπαί δνομασίαι, ως ανωτέρω : Κάστρο τής Μοριάς, τής Μοργιάς,
τής Μουργιάς, τού Μοριά, τού Μουριά, τής Όβριάς καί Ουβριάς προήλθον ευ-
κόλως εκ τού ονόματος Ωριά, τό δέ τής Σουριάς εκ τής συνεκφοράς τού (ς), τής γε-
νικής τοΰ άρθρου της, μετά τού τύπου Ούριας (Ώριας)' τής - Ούριας }τή σ -Ούριας)
Σονριας5 ή παρετυμολογίας τοΰ Ουριά πρός τό όνομα Σουριά (Συρία). Τέλος

1 Βλ. καί παρά S. Baud-Bovy, La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I. Les
textes, Paris 1936, a. 276.

2 Περ. Τριανταφνλλίδον, Οί Φυγάδες, εν 'Αθήναις 1870, σ. 32.

8 Είς την έξέτασιν ενταύθα του άσματος ελήφθησαν ύπ' όψιν καί παραλλαγαί ανέκδο-
τοι, ύπάρχουσαι είς τό «Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών», ύπό τήν διεύθυνσιν τής Κας
Μέλπως Μερλιέ.

4 Άναατ. ΆΧεκτορίδον, "Ασματα Καππαδοκικά, Δελτ. Ίστ. Έθνολ. Έταιρ., τόμ. 1 (1883-

84) σ. 727, άρ. Θ'.

6 Οΰτω καί τό τοπωνύμιον Σίτανος εν Κρήττ) εκ τής συνεκφοράς τοΰ ονόματος μετά

τής προθέσεως είς' εΙς-Ίτανον) Σίτανον. (βλ. είς περ. Μΰσων, τόμ. Α' (1932) σ. 198, άρ. 18). Περί

τής προσκολλήσεως συμφώνων έν τη άρχή λέξεων μεθ' ών καί σ έκ προθέσεων είς, προς ή
τοΰ άρθρου της, τούς, τάς, είς λέξεις όμως άπό συμφιόνου άρχομένας, βλ. Γεώργ. Ν. Χα-
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άλλα ονόματα εκ τής συνδέσεως τής ήρωίδος προς τοπικά κάστρα, ώς τής Σκύρου,
τής Σούδας, τοΰ Πυλιοΰ κ.ά.

2) Εις πάσας εν γένει τάς καταγραφάς τοΰ οίσματος εξαίρεται ή ισχυρά οχύ-
ρωσις τοΰ Κάστρου μέ διπλούν και τριπλούν τείχος και «σαράντα πύργους» επ'αυ-
τού, χαρακτηριζομένου τούτου ώς άπορθήτου. Χαρακτηρίζεται οΰτω Κάστρο «άπα-
ράδοτο, ασάλευτο» και άπαρτον υπό τοΰ εχθρού.

— Διπλόν, τριπλον χτισμένον μολνβόχτιστο,
οίδερον καρφωμένο και άπαράδιτον 1.

— Κάστρο θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό
σαράντα πύργους είχε άσημόχυτους

κι Άλλους σαρανταπέντε μαλαμόχυτους 2.

— Γύρου τριγύρον πύργοι με τά σίδερα,
μαλαματένιες πόρτες τσ άργυροκλειδιά '.

— Τρίδιπλοι ητον οι πύργοι κι ολο σίδερα·

οι πόρτες &τζαλένιες και τά κλειδιά αργυρά

— Τριγύρω γύρω πύργος μαρμαρόχτιστος
με σιδερένιες πόρτες, μ' αργυρά κλειδιά1.

β) Πολιορκία και δλωσις τοΰ Κάστρου δια δόλου.

1. Οί πολιορκοΰντες τό όχυρόν τούτο είναι οί Τούρκοι (Τούρκος, Τουρκιά) ή
οι Σαρακηνοί. Εις τινας, ελαχίστας, παραλλαγάς (Καππαδοκικάς, Πόντικας και εξ
Ηπείρου) οΰτοι δεν αναφέρονται συγκεκριμένως, διό αντί τής λ. Τούρκοι «Τούρ-
κοι τό πολεμούνε χρόνια δώδεκα» ή «Τούρκος τό τρουγιουρίζει χρόνους δώδεκα»
λέγεται αορίστως «χίλιοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα».

Εις παραλλαγάς εκ Χίου (Καμπιά, Βίκι), Κερκύρας (Άργυράδες), Νισύρου

τζιδάκιν εις Έπιστ. Έπετηρ. toö Πανεπ 'Αθηνών, τόμ. ΙΕ'-ΙΖ' (1920-21) σ. 35-36= Γλωσσο-
λογικού Έρευναι, τόμ. Α', εν 'Αθήναις 1934, σ 432-33. Άφοΰ οϋτως εσχηματίσθη ό τΰπος
Σουριάς, ήτο πλέον εϋκολον «τό Κάστρο της Σουριάς» νά θεωρηθή ώς κάστρον τής Συρίας
και νά συνδεθή τό ονομα πρός την Συρίαν. 'Υπό του Δ· Χαβιαρά εν Λαογρ., τόμ. 2 (1910-11)
σ. 557 εξ., 566 εξ., είτα δέ και υπό του Σίμ. Μενάρδου έν Λαογρ. 8 (1921-25) σ. 187-188 ύπε-
σιηρίχθη άνηθέτως οτι τό άρχικόν όνομα ήτο: κάοτρον της Σνριας έκ τοΰ οποίου προήλθεν ή
ονομασία: κάστρον τής 'Ωριάς.

1 Γ. Παχτίκον, Δημώδη ελληνικά αίματα τής Μικράς 'Ασίας, 'Αθήναι 1905, σ. 7,
άρ. 4, στ. 3-4, (Σινασός Καππαδοκίας).

2 Άϋ·. Οίκονομΐδου, Τραγούδια τοΰ 'Ολύμπου, έν 'Αθήναις 1881, σ. 15, άρ. 10, στ. 3-5.

8 A.A. άρ. 411, σ. 17, στ. 3-4 (Νένητα Χίου" συλλ. Κ Κανελλάκη).

4 A.A. "Υλη, άρ. 61, στ. 3-4 (Κέρκυρα).

5 Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 12 (1946) σ. 144 -45, άρ. 17, στ. 9-10 (Ίνέπολις Πόντου).
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καί Σύμης προστίθενται παρά τους Τούρκους ως πολιορκηταί και οί Σαρακηνοί.

Τούρκοι το πολεμούσα χρόνους δώδεκα
κι άλλους δεκατεσσάρονς οι Σαρακηνοί.1

2. Ή πολιορκία παρετείνετο επί 12 έτη χωρίς να δύναται να κατορθωθη ή
κατάληψις τοΰ κάστρου. Τότε παρουσιάζεται εις τόν άρχηγόν των πολιορκητών,
τον Άμιράν ή τόν Σουλτάνον, ενας εκ τών στρατιωτών του, Τούρκος, πρώην
χριστιανός.

—"Ενας μικρός Τουρκίταος (ή -τσης) ρωμιογνριστος*.

—"Ενα μικρό Τουρκάκι ρωμιουγύρισμα (Χαλκιδική), ρωμιογέννητο

ή ρωμιογενής, ρωμιογεννητης, ή
—"Εναμ μικρόν Τουρκάκι, μιας Ρωμιάς παίδι
στον Άμιράν τον πάει στοσ Σονρτάνον τον *.

Ενα γιανιτσαράκι, τουρκάκι (ή παλληκαράκι) μιας ρωμιάς παιδί*· λέγεται έτι
«τσάι μιας Έβριάς κονλοντσι, μάϊσαας παιδί» (Χίος) κλπ. *.

Ό άρνησίθρηκος οΰτος, παρουσιασθείς εις τόν άρχηγον τών επιτιθεμένων,
προτείνει εις αυτόν τήν βοήθειάν του δια την εκπολιόρκησιν τοΰ φρουρίου, ζητεί
δε συγχρόνως με εμφαντικόν τρόπον καί διαπραγματεύεται μετ' αυτοϋ τήν άμοι-
βήν του.

Μά 'νας μικρός τονρκάκης, 'νας γενίτζαρος
εΐπεν είς τον αφέντη τ'. '•'"Αι αφέντη μον
κ' εγ' αν πάρω το κάστρο, τι εΐν' τά δώρα μον;»
— « Ξανϋά, ξανϋά κοράσι' ας εΐν οί σκλάβες σον,
τά 'μοφα παλληκάρι' ας εΐν' οι δονλοι σον,
και τήν Μαρον πον λέν , äs εΐν γυναίκα σου».'

1 Βλ. Μιχ. Χαβιαρά, Περί τοΰ κάστρου τής Σουριάς. Λαογρ. 2 (1910-11) σ. 572, στ. 4-5,
σ. 573, άρ. 2, στ. 3 4.

* Κ. Άλεξιάδον, Δημώδη $σματα Ίνεπόλεως. Άρχ. Πόντου, τόμ. 12 (1946) σ. 144-45,
άρ. 17, στ. 12. Λ.Α. άρ. 1141, σ. 82-83, στ. 2 (Ίνέπολις Πόντου. Μαρ. Λιουδάκι, 1938).
Ποντιακά Φύλλα, ετ. 1 (1936) άρ. φΰλλ. 1, σ. 26-27, στ. 8.

* Βλ. Μιχ. Χαβιαρά, ενθ' άνωτέρω, σ. 572, στ. 6-7.

4 Είς τάς καππαδοκικάς γίνεται λόγος απλώς περί στρατιώτου.

Κ' ενας άπ' τους στρατιώτης εκανκήοτηνε'
αν πάρω 'γά> το Κάοτρο τί ειν' τά δώρά μον ;
(Γ- Παχτίκον, Δημώδη ελληνικά Άσματα τής Μ. 'Ασίας, 'Αθήναι 1905, σ. 7, άρ. 4, στ. 7-8).

5 Ί. Σαοαντίδου 'Αρχελάου, Ή Σινασός, έν'Αθήναις 1899, σ. 168-69, άρ. θ', στ. 8-13.
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Κ' ενα μικρό Τουρκάκι και ρωμιογενη
στο βασιλιά πηγαίνει και τομ προσκυνεί.

— «'Αφέντη, βασιλιά μου και σουλτάνε μου,

αμ πάρω "γώ το κάστρο τί είν' το τάμα σου »;

— « Χίλια φλωριά σοϋ δίνω, δώδεκ'αλόγα
και δυο σπαθιά.....1

Εις τάς πλείστας των παραλλαγών ό άναλαβών την παράδοσιν τοΰ Κάστρου
εις τόν σουλτάνον είναι νέος Τούρκος, πρώην χριστιανός. Οΰτω λέγεται «ενας μικρός
τουρκίτσος, ρωμιογύριστος» είς παραλλ. εκ Πόντου*, «ρωμιουγύρισμα» *, «ρωμιάς
παιδί»4 είς παραλλαγάς εκ Αυτ. Θράκης καί Μακεδονίας· «ρουμιογέννητο και ρω-
μιογέννητο» ' εις παραλλ. τής 'Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας· «ρωμιογενής καί ρω-,,
μιογεννητής» ' είς Πελοπόννησον· «βρωμογεννήτηςΤ είς παραλλ. από την Βασί-

1 A.A. άρ. 484, σ. 72-75, στ. 5 έξ (Κυνουρία, συλλ. Ν. Βέη).

2 A.A. "Υλη άρ. 88=Λ.Α. άρ. 31, σ· 114, άρ. 9 (Κεράσους Πόντου). 27. Τριανταφνλλί-
δου, Οί Φυγάδες, έν 'Αθήναις 1870, σ. 30 (Κορδύλη (Άτξάκαλε). Παντ. Μελανοφρνδου, Ή εν
Πόντιρ έλλ^νική γλώσσα, Βατούμ 1910, σ. 51. Ποντιακά φύλλα, ετ. 1 (1936) άρ. φ. 1,
σ. 26-27. Άρχ. Πόντου, τόμ. 12 (1946) σ. 144-45, άρ. 17 (Ίνέπολις). f

* A.A. άρ. 1499, στ. 3, στ. 9 (Καρωτή Διδυμοτείχου. Συλλ. Ξανθάκη 1922). Μακεδ.
Ήμερολ., τόμ. 4 (1911) σ· 224, στ. 5 καί Ίω. Πέτοη, Συλλογή άνεκδότων δημ. ασμάτων Μακεδο-
νίας κλπ., Θεσσαλονίκη 1930, σ. 28, άρ. 32 (Χαλκιδική). Πανδώρα, τόμ. KB' (1872) σ. 495, στ.

3 (Σέρβια Δυτ. Μακεδονίας). A.A. άρ. 61, σ. 13 (Άνασελίτσα Δυτ. Μακεδ.). A.A. άρ. 1430β, σ. 31,
στ. 6 (Σιάτιστα. Κ. Μπέντας 1939). Θεσσαλ. Χρονικά, τόμ. Β' (1931) σ. 14, άρ. 9, στ. 3
(Τύρναβος). Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae I860, σ. 364-65, άρ. 485, στ. 5 (Θάσος).

4 A.A. άρ. 386, σ.69, στ. 4 (Θεσσαλονίκη. Χ. Γουγούσης). Λ Α. άρ. 1378Α', σ. 22, στ. 6
(Καπλάνι Πυλίας. Γεωργία Ταρσούλη, 1939). Ζωγρ. Άγών, τόμ. Α' (1891) σ. 395, άρ. 13. Λαογρ.,
τόμ. 2 (1910-11) σ. 573, άρ. 2, στ. 5 (Νίσυρος). Παν Α. Γνεντοΰ, Τραγούδια δημοτικά τής Ρό-
δου. 'Αλεξάνδρεια 1926, σ. 76, στ. 3. Λαογρ., τόμ. 2 (1910-11) σ. 572, άρ. 1, στ. 6 (Σύμη) κ.α.

4 Γ. Χασιώτον, Συλλογή τών κατά την "Ήπειρον δημ. ασμάτων, έν 'Αθήναις 1866, σ.115-
116, άρ. 39, στ. 7. Πανδώρα, ετ. KB' (1872) σ 551, στ. 6 (Δρόβιανη). A.A. άρ. 1665Β', σ. 51, στ.

6 (Γλίνα Δρόπολης 'Αργυροκάστρου. Δημ. Οίκονομίδης, 1951). Ά&αν. Οίκονομίδον, Τραγούδια
τοΰ 'Ολύμπου, 'Αθήναι 1881, σ. 15, άρ. 10, στ. 8.

« Πανδώρα, ετ. KB' (1872) σ.481, άρ. 1 στ. 6, άρ. 2 στ. 4 (Μάνη). Λ.Α. άρ. 484, σ. 72-75
(Κυνουρία, συλλ. Ν. Βέη). Λ.Α. άρ. 737, σ. 16-17, στ. 4 (Καμάραι Έρινεοϋ). Λ.Α. άρ. 1474, σ. 323,
στ. 6 (Μανιάκι. Μαγδαληνή Τσάκωνα, 1938).

7 Λ.Α. άρ. 1122, σ. 343, στ. 4 (συλλ. Βίτας Ξανθάκη, 1937). Ή λέξις ενταύθα προφανώς
παρεφθαρμέχη έκ τής λ. ρωμιογεννήτης.
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λειαν Κυρήνειας Κύπρου· «μάισσας παιδί» εις Ρόδον Κέρκυραν (Άργυράδες)
Χίον (Νένητα, Καμπιά) * κ. α. «Όβριάς παιδί» έν Κρήτη4, «παπά σκυλί» εις
Κεφαλληνίαν (Κορωνοί) «παπά παιδί» (Βάλτες Κεφαλληνίας)β.

3) Μεταμφίεσις τοΰ προδότου.

Ό υποσχεθείς τήν παράδοσιν τοΰ Κάστρου, αφού ερρυθμίσθη οΰτω τό ζή-
τημα τής αμοιβής του, ήτοι μεταξύ άλλων να λάβη και τήν ώραίαν κόρην τοΰ κά-
στρου, μεταμφιέζεται κατά ιάς περισσοτέρας τών παραλλαγών εις έγκυον γυναίκα,
έρχεται δ' ουτω κάτω τοΰ τείχους καί παρακαλεί, όπως γίνη δεκτή εντός τού
κάστρου, ινα γέννηση τό παιδί.

Κ' ενα μικρό τονρκάκι ρωμιογύριστο,
μαξιλαράκι βάλλει στην κοιλίτσα τον
αδράχτι και σφοντύλι κάμει κ ερχεται
και τριγυρνά τον πύργο και μοιριολογά.
«"Ανοιξε κάστρον, κόρη, νά 'μπω, νά λευτερωθώ"1.

Εις ετερον κύκλον παραλλαγών εκ Θεσσαλίας (Τσαρίτσανης)8, Άμπελακίων
καί Τυρνάβου Κυνουρίας Θάσου ", Χαλκιδικής 12 κλπ. αναφέρεται, ότι ο προδότης

1 Γερ. Δρακίδον, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 98, στ. 5. Δ Α. άρ. 1568, σ. 389-90, άρ. 9,
στ. 5 (Ρόδοε. Χ.Ι. Παπαχριστοδούλου, 1932).

2 Λαογρ., τόμ. 9 (1926-28) σ. 184-85, στ. 7 (Γερ. Σαλβάνος).

' Λ.Α.άρ. 411, σ. 17, στ. 5(Κ Κανελλάκης). Η. Pemot, Rapport sur une mission scien-
tifique en Turquie, σ. [176] 64, άρ 48, στ. 6 (Nouvelles Archives des Missions Scienti-
fiques, t. XI (1903).

4 Δημ. Βουτετάκη, Τραγούδια Κρητικά, Χανιά 1904, σ. 62, άρ. 117, στ. 5. «μά 'να σκνλϊ
Ρωμιάκι, μιας Όβριάς παιδί».

* Othon Rieman, Recherches archéologiques sur les îles Ioniennes, II, Céphalonie,
Paris 1879, σ. 53 σημ. 1, στ. 9.

"Άντ. Μηλιαράκη, Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία τοΰ νομοϋ Κεφαλληνίας, 'Αθή-
ναι 1890, σ. 180, στ. 6.

' Λ.Α. άρ. 1141, σ. 82, στ. 5-9 (Ίνέπολις Πόντου. Μαρία Λιουδάκι, 1938) κ.α.

' Βλ. κατωτ. Μέρ. II, σ. 29-30, άρ. Γ'.

8 Κρητ. "Αστήρ, ει. Β'(1908) ο. 334, άρ. 43. Θεσσαλ. Χρονικά, τόμ. Β' (1931), σ. 14,

άρ. 9, στ. 11-15.

10 Λ. Α. άρ. 484, σ. 72-75 (συλλ. Ν. Βέη).

11 Λ. Α. άρ. 393, σ. 28, στ. 6 7 (Ν. Βενετός). Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα,

Lipsiae 1860, σ. 364-65, άρ. 485, στ. 5-6.

13 Βαα. Κνπαρίσοη, Τραγούδια τής Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1940, σ. 69-70, άρ. 208,

στ. 15.
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εφόρεσε ράσον καλογέρου καί υπό τήν μορφήν ταύτην, ως μοναχός, ζητεί ομοίως
να ανοίξουν είς αυτόν να είσέλθη εντός τοΰ κάστρου.

Καλογεράκ' έγίνη, ράσα 'φόρεσε,
πάγει στην πόρταν, κλαίει, πέφτει, προσκυνεί·
κλαίει και γονατίζει και παρακαλεί.
"Ανοιξε, άνοιξε πόρτα, πόρτα τής Ώριας1.

Εις τάς καππαδοκικάς παραλλαγάς δεν άπαντα τό επεισόδιον τής μεταμφιέ-
σεως. Ό χρησιμοποιών τόν δόλον παρουσιάζεται ενταύθα κάτωθεν τοΰ τείχους,
ώς χριστιανός βεβαίως, καί παρακαλεί τήν κόρην, βασίλισσαν τοΰ κάστρου, όπως
επιτρέψη ε'ιζ αυτόν τήν είσοδον πρός διανυκτέρευσιν.

"Ανοιξε, Μάρον μάνοιξε, δ ξένος νά 'μπη,
τη νύχτα τ να περάση, νά μη σκοτω&ή 2.

Ή κόρη, ή Ώρια ή ή Μάρου, αρχηγός προφανώς τής αμύνης τοΰ δχυροΰ,
θεωρεί τόν κινούμενον κάτωθεν τοΰ τείχους (καλόγερον, γυναίκα έγκυον ή ξένον)
ύποπτον, ως εχθρόν, Τοΰρκον, διό τοΰ απευθύνει ά'νωθεν σχετικάς ανακριτικός ερω-
τήσεις· τέλος όμως πείθεται υπό τοΰ μετημφιεσμένου τούτου οτι δεν είναι εχθρός
και οτι πράγματι ζητεί φιλοξενίαν, οΰτω δέ ανοίγεται ή θύρα. Πάραυτα εφορμά
μαζί του εντός τοΰ Κάστρου και δ παραμονεύων εκεί εχθρικός στρατός- (βλ. κατω-
τέρω άσματα: Μέρ. II, σ. 28-32).

Τό Κάστρον ούτω καταλαμβάνεται εξ εφόδου καί επακολουθεί σφαγή, αρπαγή
λαφυραγωγία καί αιχμαλωσία. Ή κόρη, ή Ώρια ή ή Μάρου, τελευταίος υπερασπι-
στής αυτού, ευρισκομένη επί πύργου τοΰ τείχους καί επομένως μέχρι τής στιγμής
ταύτης μετέχουσα τής άμύνης, βλέπει έκπληκτος τήν αίφνιδίαν, χωρίς νά τήν περι-
μένη, πτώσιν τού άπαραδότου, άπορθήτου, επί δώδεκα έτη Κάστρου της.

Κατά τήν τραγικήν αυτήν στιγμήν τής καταστροφής, ενώ δ εχθρός είχεν επι-
δοθή είς τήν διαρπαγήν, δ δέ εξαπατήσας τήν Ώριάν ή τήν Μαροΰ, ήρχετο δια νά
νά τήν συλλάβη, αύτη

έ'βγαλε τά τζεγκιά της, τσάρονχα φορεί,
εβγαλε τη ζωστρή της, ράμμα ζώνεται-
*ς τους πύργους ανατρέχει καί μοιριολογά.
«Τό κάατρο μ σαν επάρτη, τί ϋέλ' τήν ζωήv.r>>
και κάτω εκρημίστην κ εακοτώ&ηκε *.

1 Βλ. καί κατωτ. είς Μέρ. II, σ. 31, άρ. Γ', στ. 16 19.

3 Βλ. καί κατωτ. είς Μέρ. II, σ. 29, άρ. Α', στ. 19-20.

* Ί Σαραντίδον 'Αρχελάου, "Η Σινασός, εν 'Αθήναις 1899, <J. 168-69, άρ. θ', βλ. καί
κατωτ., σ. 29,
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Θάνατος τής κόρης, αρχηγού τοΰ κάστρου, δια κατακρημνίσεως αυτής εκ τού
τείχους ή τού πύργου αναφέρεται πλην των καππαδοκικών (Σινασοΰ)1 καί είς πα-
ραλλαγάς εκ Δωδεκανήσου, Δυτ. Μακεδονίας καί Θεσσαλίας. Είς τάς περισσοτέρας
τών παραλλαγών τοΰ ςίσματος ή κόρη (ή Ώρια) φέρεται, κρημνισθεΐσα έκ τοΰ τεί-
χους, νά πίπτη ψυχορραγούσα καί αποθνήσκουσα εις χείρας άγούρου, παλληκαριοΰ
ή Τούρκου 2. · -

*

Β) Περί τήν ΐστορικήν αρχήν τοΰ ασματος, δηλαδή τό γεγονός τό οποίον
υπόκειται ώς ύπόθεσις αυτού, ήσχολήθη πρώτος ό J. Α. Buchon εις τό βιβλίον τών
ταξιδιωτικών του εντυπώσεων έκ Μορέως*. Οΰτος έχων ύπ' ό'ψιν του to ασμα, ώς
αδεται εν Πελοποννήσφ, δηλ. μέ τά γυρίσματα « Φράγκα με τά ρεπαντιά», « Φράγκο-
πούλλα rà γενης», εθεώρησεν ότι τούτο δύναται νά συνδέεται μέ πραγματικόν γε-
γονός εν Πελοποννήσω κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας καί συγκεκριμένως
μέ τήν δι' απάτης κατάληψιν τοΰ κάστρου τοΰ Άρακλόβου υπό τοΰ Φράγκου Γο-
δοφρείδου ντε Μπριέρ (Geoffroy de Bruyères), ώς αναφέρεται είς τό Χρονικόν
τοΰ Μορέως, στ. 8115 κ.εξ. (έκδ. Π.Καλονάρου, σ. 329)4.

Μετά τόν Buchon ό Κωνστ. Σάθας", παραθέτων τέσσαρας παραλλαγάς τού

1 Ε'ις άλλας παραλλαγάς έκ Καππαδοκίας (Άνακού, Τζαλέλα) φέρεται ή Μαροΰ αΐχμα-
λιοτιζομένη, (βλ. είς άρχεϊον τοΰ Κέντρου Μικρασ. Σπουδών τής Κας Μ. Μερλιέ).

' Βλ. Π. Τριανταφυλλίδον, Οί Φυγάδες, έν 'Αθήναις 1870, σ. 30, στ. 18-20. Ποντιακά
Φύλλα, ετ. 1 (1936) άρ. φ. 1, σ. 26-27, στ. 25-28, [βλ. κατωτ. Μέρ. II, σ. 28 εξ.]. "Αρχ. Πόντου,
τόμ. 12 (1946) σ. 144-45, άρ. 17, στ. 28-29. Βασ. Κνπαρίαση, Τραγούδια τής Χαλκιδικής, Θεσ-
σαλονίκη 1940, στ. 69-70, άρ. 208, στ. 27-31. Λ.Α. άρ. 411, σ. 17, στ. 13-14 (Νένητα Χίου.
Κ. Κανελλάκης). Γερασ. Δρακίδον, Ροδιακά 'Αθήναι 1937, σ. 98, στ. 14-17 κ.ά.

1 La Grèce continentale et la Morée. Voyage, séjour et études historiques en
1840 et 1841, Paris 1843, σ. 397 έξ.

4 J. A. Bttchon, ενθ' άνωτ., σ. 403 έξ. Τήν γνώμην ταύτην συνεζήτησε τελευταίως ό
Δημ. Πετρόπουλος (Πελοποννησιακά, τόμ. Β', 1957, σ. 364-66). Λέγει οΰτος ένταΰθα οτι είς τό
υπό έξέτασιν ασμα τό όποιον «μπορεί νά εχει άφορμή θρυλικό έπεισόδιο τών ακριτικών χρό-
Nia-v» ($Κ· σ. 365), προσετέθησαν είς τήν Πελοπόννησον τά γυρίσματα μέ τάς λέξεις :
Φράγκα καί Φραγκοπούλλα, ενεκα τής συνδέσεως τοΰ ασματος πρός τό ώς άνω γεγονός τής
δι' άπατης καταλήψεως τοΰ κάστρου τοΰ Άρακλόβου ύπό τοΰ Γοδοφρείδου ντε Μπριέρ.

Περί τοΰ φσματος τούτου έν ΙΤελοποννήσφ παρατηρεί ετι καί ό 'Ακαδημαϊκός Κ.Α. Ρω-
μαίος (Χρονικά τοΰ Μοριά, τόμ. Β'(1953) σ. 50.=Κ. Α. Ρωμαίον, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλο-
νίκη 1955, σ. 164) οτι «κάποιο κάστρο, άγνωστο ποιό καί πότε, πολιορκήθηκε, τό πήρανε μέ
δόλο καί φυσικά ακολούθησαν δραματικά γεγονότα».

* Ή δημοτική ποίησις καί τό κάστρον τής Ώριας. 'Εστία, τόμ. 9 (1880) σ, 308-314,
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άσματος, εξέφρασε τήν γνώμην οτι εις τήν λέξιν Ώριά, «πρέπει νά άναζητηθή
πραγματική τις πόλις, τής οποίας τήν ά'λωσιν, θεωρήσας δ ελληνισμός ως εθνικόν
δυστύχημα, διέσωσεν ά'χοις ημών τήν οδυνηράν άνάμνησιν» Οΰτος παρατηρήσας
τήν συμφωνίαν δλων τών παραλλαγών οτι τό Κάστρον έκυριεύθη δι' απάτης, συν-
έδεσε τό ασμα προς τό γεγονός τής αλώσεως τώ 838 υπό τών 'Αράβων τού 'Αμορίου,
πόλεως τής Φρυγίας, τό όποιον, δχυρώτατον τότε φρούριον, έπεσεν είς χείρας
τοΰ εχθρού, κατά τάς ιστορικός μαρτυρίας, περί τών οποίων κατωτέρω, δια προ-
δοσίας τοΰ Βοδίτζη ή τοΰ Βοώδους, εκχριστιανισμένου μωαμεθανού, κατοίκου τής
πόλεως ταύτης.

Πρός στήριξιν τής γνώμης του ταύτης παρατηρεί 6 Κ. Σάθας οτι τό στοιχεΤον
εις τό ασμα τής μεταμφιέσεως νέου Τούρκου εΐς καλόγερον πρός εξαπάτησιν τής
Ώριας τοΰ κάστρου απαντά ομοίως καί εΐς τήν τουρκικήν εποποιίαν τού Σαγίδ
Μπαττάλ, ειδικώς εις τους άθλους τού ήρωος τούτου, δστις φέρεται ενταύθα αγωνι-
ζόμενος κατά τών Χριστιανών εις τάς μεταξύ τού Αμορίου καί τής Μελιτηνής βυ-
ζαντινός περιοχάς καί διαπράττων κατ' αυτών φόνους, άρπαγας και ά'λλας καταστρο-
φάς*. Ό Σαγίδ Μπαττάλ, εκτελών ήμέραν τινά επιθυμίαν τού θείου του Χουσεΐν,
δστις είχεν ερασθή ωραίας χριστιανής νεάνιδος, ητις διέμενεν εΐς πλησιόχωρον ελ-
ληνικόν πύργον, μετημφιέσθη εΐς "Ελληνα καλόγερον και επέτυχεν ούτω νά εξαπα-
τηση τήν φρουράν τού πύργου, ώστε νά εΐσέλθη εντός αυτού. Κατά τήν συζήτησιν
είτα επί διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων εξέπληξε 40 εκεί μοναχούς δια τήν
θεολογικήν του κατάρτισιν *. Οΰτος κατόπιν, χωρίς νά εγερθή κατ' αυτού υποψία τις

1 Βλ.Κ. Σάΰα, ενθ' άν·, σ. 311α.

* Βλ. ενθ' αν., σ. 313α.

* H.Ethé.; Die Fahrten des Sajjid Battal, τόμ. I, Leipzig 1871, σ. 85-86 «...Mit die-
sen Worten zog er griechische Gewänder an und verwandelte sich in die Gestalt
eines Mönches, dann machte er sich auf. Eine Weile ging er fort, dann kam er auf
eine Hügelspitze und blickte nun drüben hin. Da sah er eine Burg, deren höchste
Spitze bis in den Himmel reichte .... Ein Heer von ungefähr 6000 Mann hatte dort
sein Quartier aufgeschlagen und sich gelagert.....und als Sajjid derselben nahe ge-
kommen war, wurde jener davon benachrichtigt und eilte nun mit 40 Mönchen dem
Sajjd entgegen. Diese begrüssten sich mit ihm und frngen : «Werbist du? Wie ist
dein Name? Sprich!» «Ich bin Akânusch, des Mönches Boraz Sohn» versetzte
Sajjid ; «auf dem Wege habe ich viel die Ascese geübt und viele Unbequemlichkeiten
erlitten». «Hüte dich, dass du nicht etwa Batthâl bist !» rief Taghânusch, Sajjid
schluchzte und erwiderte: «Wem willst du mich vergleichen?» Dann öffnete er seinen
Mund und recitirte mit Wohlklingender Stimme ein Paar Verse aus dem Evan-
gelium— dann kehrten sie um, nahmen Sajjid mit sich und kämmen in die Burg»,
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οτι ήτο μωαμεθανός, εφόνευσε κατά τήν νύκτα τους μοναχούς καί τον φρούραχον,
«σιμωμένους, ακολούθως δε απήγαγε τήν κόρην τοΰ άρχηγοΰ τοΰ πύργου, τήν ώραίαν
Ναουρούζ Μπανού, τήν οποίαν παρέδωκεν εις τόν θείον του \

Ό Κ. Σάθας τοποθετων χρονικώς, ως ΰπεστηρίχθη πολύ άργότερον καί υπό
τοΰ Η. Grégoire2, τήν τουρκικήν αυτήν εποποιίαν άπό άπόψεως άναφερομένων
είς αυτήν γεγονότων εις τόν ένατον αιώνα, δηλ. είς εποχήν σύγχρονον πρός τήν άλω-
σιν ταύτην τοΰ 'Αμορίου *, εκφέρει τήν γνώμην οτι εις τήν ανωτέρω διήγησιν περί
τής διεισδύσεως τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ, μετημφιεσμένου, εντός τού πύργου καί τής
αρπαγής τής ωραίας χριστιανής νεάνιδος «τό άλωθέν φρούριον ην εΐς τών πύρ-
γων τού 'Αμορίου καί ή άρπαγεισα ήγεμονίς αυτή ή υπό τοΰ λαού περιαδομένη
έτι κόρη, τήν οποίαν είς τών κωδίκων τοΰ τουρκικού έπους ονομάζει άδελφήν τοΰ
προμνημονευθέντος άρχοντος τού 'Αμορίου Μιραήλ» \

Τήν ΐστορικήν σύνδεσιν ταύτην τοΰ άσματος άπέκρουσεν άργότερον, τό 1904,
δ Νικ. Πολίτης είς τήν εξέτασιν υπ' αυτού τών σχετικών πρός τό κάστρον τής
Ώριας δημωδών παραδόσεων', στηριχθείς καί είς τήν κρατούσαν τότε γνώμην οτι
ή μυθιστορία τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ προέρχεται εκ τών χρόνων τής ιδ - ιε'εκατοντα-
ετηρίδος, ουχί δέ εξ άρχαιοτέρων χρόνων καί μάλιστα τού ενάτου αιώνος ως ειχεν
υποστηρίξει δ Κ. Σάθας Θεωρεί δε δ Ν. Πολίτης «σφόδρα άμφίβολον» δτιτό άσμα
«άφετηρίαν είχεν ιστορικόν τι γεγονός· άλλ' oUô' δ τόπος ή τό φρούριον εις δ άνε-
φέρετο τό άρχέτυπον είναι εύκολον νά εξακριβωθή, αί δέ έξενεχθεΐσαι περί τούτου
εικασίαι ελέγχονται ατυχέστατοι»7.

1 Η. Ethc, ενθ' άν., σ. 86-87.

2 L' épopée byzantine et ses rapports avec Γ épopée turque et Γ épopée ro-
mane. Bulletins de la Classe, des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de 1'
Académie Royale de Belgique, se Série. Tome XVII (1931) σ· 472-73. Ό Grégoire υπο-
στηρίζει ενταύθα οτι τό επος τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ είναι σΰνθεσις του τέλους τοΰ ενάτου ή τών
άρχών τοΰ δεκάτου αιώνος, άφιερωμένον είς δόξαν της Μελιτηνής επί τοΰ εμίρου 'Ομάρ Βλ.
ε ci καί είς Byzantion, τόμ. XI (1936) σ. 571. τόμ., XII (1937) σ. 187.

8 Κ. Σά&α, ενθ' άν·, σ. 313α.

4 Αυτόθι, σ. 313β.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Παρα-
δόσεις, Μέρ. Α', έν 'Αθήναις 1904, άρ. 86-88. Μέρ Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 716-727.

• Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ· 722, ιδία έν σ. 724 εξ. Πρβλ. καί Η. Grégoire, Ό Διγενής
'Ακρίτας. New York, N.Y. (1942), σ. 142.

Ό Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άν., σ. 722-723, άποκρούει επίσης καί τήν γνώμην τοΰ Buchon,
ώς εξετέθη ανωτέρω (σ. 8), περί ίστορικοΰ πυρήνος είς τό ασμα.

' Ν· Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρ. Β', 1904, σ. 722. Τήν γνώμην ταύτην υποστηρίζει
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'Αργότερον ό Π. Καρολίδης εις τήν ειδικήν πραγματείαν του περί τής θέ-
σεως τής πόλεως 'Αμορίου εις τήν χριστιανικήν καί μωαμεί)ανικήν παράδοσιν \
παρατηρεί (σελ. 248-49) ότι τό κατόρθωμα τής καταστροφής τού 'Αμορίου τώ 838
διελαλήθη υπό τών 'Αράβων τόσον εις τόν μωαμεθανικόν κόσμον τής "Ανατολής,
ώστε εις τήν συνείδησίν του έθεωρήθη ή άλωθεΐσα πόλις ώς πρωτεύουσα τού Κρά-
τους τών Ρούμ (=τών Ρωμαίων, δηλ. τών Βυζαντινών). Περί τής σχέσεως όμως
τοΰ δημώδους άσματος πρός τήν καταστροφήν ταύτην τής πόλεως νομίζει ότι τά
επιχειρήματα τοΰ Κ. Σάθα υπέρ τής απόψεως ταύτης δεν είναι ασφαλή, οΰτο) δέ
θεωρεί ότι «μόνον υπό καθόλου έποψιν κρινόμενα δύνανται νά έχωσιν ίστορικήν
τινα σημασίαν»2, λαμβανομένου έτι ύπ' όψιν ότι ή κατάληψις τοΰ οχυρού κατά τό
ασμα δι "άπατης υπό μετημφιεσμένου εις καλόγερον είναι κοινόν θέμα εις όλόκληρον
«τήν Μ. 'Ασίαν τουρκικών παραδόσεων», αί όποΐαι αναφέρουν ούτω περί αλώσεων
ελληνικών κάστρων υπό Τούρκων*.Τήν επιφυλακτικήν α^ήν θέσιν επί τοΰ ζητήμα-
τος τούτου εγκαταλείπει ό Καρολίδης αργότερον, τφ 1925, εις τήν επιμεληθεΐσαν ύπ'
αυτοΰ 5Τ1ν έκδοσιν τής 'Ιστορίας τοΰ ελληνικοΰ έθνους τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου
(τόμ. Γβ , σ. 257-259). Ενταύθα συζητών περί αναπτύξεως επικού κύκλου εις τόν
άραβικόν κόσμον τής 'Ανατολής γύρω από τό μέγα τούτο κατόρθωμα τής έκπορ-
θήσεως τής σημαντικής ταύτης ελληνικής πόλεως, φαίνεται δεχόμενος τήν γνώμην
τού Σάθα καθ' ην είς τους "Ελληνας, παραλλήλως πρός τήν έκκλησιαστικήν ύμνο-
λογίαν πρός τους 42 μάρτυρας, αίχμαλαηους κατά τήν ά'λωσιν τοΰ 'Αμορίου, τό
όνομα έτι τής πόλεως ταύτης «έσώθη έν τοις δημοτικοΐς άσμασι τής Καππαδοκίας,
ιδίως εν τω ασματι τοΰ «Κάστρου τής Μαρούς», μεταποιηθέντος τού ονόματος τής
πόλεως εις ό'νομα ήρωίδος» (βλ. ένθ' άνωτ., σ. 257-58).

οΰτος καί αργότερον είς τήν εκδοσιν τοΰ ασματος (βλ. Έκλογαί από τά τραγούδια τοΰ ελλη-
νικού λαοΰ, έν 'Αθήναις 1914, άρ. 73). Είς τό είσαγωγικόν ενταύθα σημείωμα παρατηρεί ότι «τό
άρχέτυπον άσμα άπηρτίσθη έκ στοιχείων μυθικών καί ιστορικών κοινών καί είς τήν δημώδη
έλληνικήν ποίησιν καί είς τους άρχαίους μύθους».

1 Ή πόλις Άμόριον έν τή χριστιανική καί μωαμεθανική ιστορία καί ποιήσει. Έπιστημ.
Έπετ- Πανεπ. 'Αθηνών, τόμ. 3 (1906-1907), εν 'Αθήναις 1909, σ. 228-257.

2 77. Καοολίδον, έ'νθ' άν., σ· 241 σημ. 2.

8 Π.Καρολίδον, ενθ' άν., σ. 242 σημ. Βλέπε καί F. G. Hasluck, Christianity and Islam
under the Sultans, vol. II, Oxford 1929, σ. 741 έξ., 749. Ό Ήλ. Π. Βουτιερίδης ('Ιστορία τής
νεοελληνικής λογοτεχνίας άπό τών μέσων τοΰ ΙΕ' αϊ. μέχρι τών νεωτέρων χρόνων κλπ., τόμ. Α",
1924, α. 79 σημ.) συνδέει τό §σμα πρός τό ιστορικόν γεγονός τοΰ έτους 1326 τής καταλήψεως
τοΰ φρουρίου Σεμένδρα παρά τήν Νικομήδειαν υπό τοΰ τούρκου Γαζή Άβδουρραχμάν διά τής
προδοσίας τής θυγατρός του φρουράρχου έξ έρωτος αυτής πρός τόν Γαζή Άβδουρραχμάν.



14

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΙ1ΥΡΙΔΑΚΗ

Τόν ιστορικόν συσχετισμόν τούτον τού ςίσματος πρός τήν άλωσιν του Αμο-
ρίου θεωρεί ό Η. Grégoire άπίθανον εν συνεχείς όμως διερωτάται περί τής μή
υπάρξεως καί εΐς τους βυζαντινούς, άντιστοίχως πρός τους "Αραβας, επικού κύκλου
γύρ(ιΐ από τάς πολεμικός επιχειρήσεις τών βυζαντινών άπό τού 837 - 863 κατά
τών 'Αράβων \ εκδικούντων τήν εθνικήν συμφοράν τοΰ 838, δηλ. τής καταστροφής
τοΰ 'Αμορίου.

Περί τό υπό εξέτασιν δημώδες άσμα ήσχολήθη άκολούί>ως ό S. Baud-Bovy
Οΰτος χωρίζει τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος εΐς δύο ομάδας, έκ τών οποίων ή
πρώτη περιλαμβάνει τάς καππαδοκικάς, ή δέ ετέρα τάς έκ τών άλλων ελληνικών τό-
πων, θεωρεί δέ ώς άρχαιοτέρας τάς καππαδοκικάς, αΐτινες φαίνονται εΐς αυτόν
οτι διασώζουν πιστότερον στοιχεία τού ίστορικοΰ γεγονότος τής αλώσεως τοΰ
'Αμορίου, τό οποίον, άκολουθών τόν Κ. Σάθαν, θεωρεί ώς ύπόθεσιν τοΰ εξεταζο-
μένου άσματος'. Ούτω δ πρώτος στίχος

Σαν τής Μαρονς το Κάοτρο, κάοτρο δεν είδα
πιστεύει οτι προήλθεν εξ άρχικοΰ στίχου υπό τήν μορφήν:

Σαν τ 'Αμορίου το κάοτρο, κάστρο δεν εΐδα.

Τήν γνώμην ταύτην, ιδία τήν συσχέτισιν τοΰ ονόματος «τής Μαρονς» πρός
τό Άμόριον, εθεώρησεν ό Στίλπ. Κυριακίδης «παρακεκινδυνευμένην» παρα-

1 Βλ. Η■ Grégoire, Études sur l'épopée byzantine. Revue des études Grecques,
vol. XLVI (1933) σ. 34 «...l'existence d'un cycle grec d'Amorium. Malheuresement, les
seuls «fragments épiques» qu' il ait tenté de rattacher à ce cycle, ceux qui chantent
la prise du Κάστρον τής Ώρηάς, ne semblent pouvoir être introduits dans la geste
d'Amorium que par un grand effort d'imagination. Et pourtant, si les Arabes ont si
long temps «vécu», épiquement parlant, sur les souvernirs de la grande lutte des an-
nées 837 à 863, comment les Byzantins n'auraient-ils pas chanté, eux aussi, ces faits
de querre tantôt désastreux, tantôt glorieux pour leurs armes?».

2 La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I. Les Textes. Paris 1936, a.
277-284, ίδί<ϊ έν σ. 279-280.

3 Αυτόθι, σελ. 278-279, 283.

4 Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48) σ. 32Ô. Ό Κ. Ρωμαίος, συντάκτης τοΰ Ίστορ. Λεξι-
κού τής Ν. Έλλ. Γλώσσης, μή δεχόμενος τήν ώς άνω γνώμην τοΰ S. Baud-Bovy περί της
σχέσεως τοΰ άσματος πρός τό ιστορικόν τοΰτο γεγονός τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου νομίζει οτι
τό τραγούδι είναι «μυθολογικής άρχής» (βλ. είς περ. Άρχεΐον Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θη-
σαυρού, τόμ. 18 (1953) σ. 339-340 καί τόμ. 19 (1954) σ. 235 σημ. 1). Ό συσχετισμός ύπό τοΰ
Ρωμ. τοΰ ονόματος 'Ωριά, τοΰ τής ήρωίδος τοΰ Κάστρου, πρός τό δαιμονικόν όν τήν Καλην
τών ορέων (Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 19 (1954) σ. 212-213) φαίνεται όλως άπίθανος, λαμβανομέ-
νης ύπ' Οψιν, ανεξαρτήτως τής ύποστηριζομένης ένταΰθα παρ' έμοΰ γνώμης, τής υποθέσεως
τοΰ άσματος καί τής διαρθρώσεως αυτής, πρός δέ καί τής διαδόσεως πλήθους παρα-
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ΐηρήσας έτι ότι εις τάς §κ Καππαδοκίας παραλλαγάς «καί ό "Αγ. 'Ιωάννης ό
Θεολόγος, ό όποιος τίθεται επί κεφαλής τού άσματος δεν είναι αδύνατον νά είναι
τό κάστρον τής 'Εφέσου, όπερ περιέβαλλε τόν περίφημον ναόν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάν-
νου τοΰ Θεολόγου, οπόθεν καί ή "Εφεσος ή ή σωζομένη έτι ακρόπολις αυτής κατά

τόν μέσον αιώνα εκλήθη "Αγιος Θεολόγος____» \ Έν τή συνεχεία όμως ό Κυρια-

κίδης φαίνεται μη επιμένων εις τήν άποψιν ταύτην2.

Έπί τής τελευταίας παρατηρήσεως ταύτης σημειώνω ενταύθα ότι ό "Αγιος
'Ιωάννης ό Θεολόγος ό αναφερόμενος εις καταγραφάς τοΰ άσματος έκ τής περι-
οχής τής Καππαδοκίας: Κάτω στον αγιο Γιάννη τον Θεολόγο (παραλλ. εκ Ποταμιάς,
Σινασοΰ, Άνακοΰ, Τζαλέλας) έχει σχέσιν μέ όμώνυμον έκκλησίαν εις τήν Καππα-
δοκίαν καί ουχί μέ τόν "Αγιον Ίωάννην τον Θεολόγον τής Εφέσου. Πρόκειται
περί τοΰ παλαιού παρεκκλησίου τοΰ 'Αγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου νοτίως τής Σινα-
σού υπό τό όνομα «Γιωγάν Θεγόδολος» ή «Γιωγάν Θεγόλογος», τό όποιον υπάρ-
χει λαξευμένον «σε κωνοειδή πελώριο μονόλιθο βράχο». Ήτο ό προστάτης "Αγιος
τών αγοριών. «"Οσες δέν έκαναν αγόρια ή τις πέθαιναν τ' αγόρια παρακαλούσαν
κ' έταζαν στόν Γιωγάν Θεγόλογο» Τελευταΐον, όσον γνωρίζω, ή σχολή θη μέ τό
υπό έξέτασιν ασμα ό Κ. Άμαντος, όστις δέχεται μετά πιθανότητος τήν σύνδεσιν

τοΰ Κάστρου τής Μαροΰς πρός τό 'Αμόριον 4.

*

Γ) Περί τό ζήτημα τούτο, δηλ. τής σχέσεως ή μη τοΰ έν λόγω άσματος πρός
τήν κατά τό έτος 838 ά'λωσιν τοΰ 'Αμορίου, σημαντικόν όσον αφορά τήν ίστορικήν
τοΰ άσματος αρχήν αλλά καί τήν ίστορίαν γενικώτερον, ήσχολήθην πρό ετών, τά
σχετικά δέ πορίσματα έκ τής έρεύνης τοΰ θέματος τούτου άνεκοίνωσα είς τό XI
Βυζαντινολογικόν Συνέδριον έν Μονάχω τώ J9586.

δόσεων τοΰ κύκλου τούτου, δηλ. μέ ηρωίδα κόρην κάστρου ή πύργου, ού μόνον είς τόν έλληνι-
κόν άλλά καί εις τόν άραβικόν, îôiq. δέ τόν τουρκικόν χώρον' (βλ. F. W. Hasluck, Christianity
and Islam under the Sultans. Vol. II, Oxford 1929, σ. 748 καί 77. Καρολίδον, Ή πόλις 'Αμό-
ριον έν τή χριστιανική καί μωαμεθανική ιστορία καί ποιήσει. Έπιστ. 'Επετ. Παν. 'Αθηνών, τόμ.
3(1906-7) σ. 242 σημ.).

1 Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48) σ. 325.

2 Αυτόθι, σ. 325-26.

' Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Δ/σις Μέλπως Μερλιέ):Φάκελ. Σινασός, σ. 605, άρ. 3·

4 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους, εκδ. α', τόμ. Α', 1939, σ. 429" εκδ. β', τόμ. Α", 1953,

σ. 414.

5 Βλ. G. Κ. Spyridakis, Ή αλωσις τοΰ 'Αμορίου τώ 838 καί τό δημώδες ασμα «τοΰ Κά-
στρου τής Ώριας». Akten des XI Internationalen Byzantinisten-Kongresses 1958, Mün-

chen 1960, σ. 581-585.
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Λόγω σπουδαιότητος τοΰ θέματος τούτου και τής δλως συντόμου ανα-
πτύξεως εν τφ ώς άνω συνεδρίω τών σχετικών απόψεων μου εθεώρησα σκόπιμον,
όπως συζητήσω ταύτας ενταύθα εκτενέστερον πρός συμπλήρωσιν οΰτω τής μελέ-
της μου ταύτης.

Έκ τής παρατηρήσεως τών παρατεθέντων ανωτέρω (σ. 3-10) κυρίων χαρα-
κτηριστικών στοιχείων τού άσματος: 1) ό'νομα τοΰ κάστρου καί 'ισχυρά δχύρωσίς του,
εξ ήςχαρακτηρίζεται «άπαράδοτον» καί «άσάλευτο»· 2) πολιορκία αύτοΰ επί 12 έτη
υπό Τούρκων ή Σαρακηνών άνευ άποτελέσματος·3) παρουσία τοΰ άρνησιθρήσκου "Ελ-
ληνοςώς προδότου, δστις διαπραγματεύεται καί λαμβάνει ύπόσχεσιν ειδικής αμοιβής
υπό τοΰ εχθρού καί επιτυγχάνεται δι'αύτοΰ ή άλωσις· 4) τό τραγικόν τέλος τού
ύπερασπιστοΰ τού κάστρου (τής κόρης Ώριας ή Μαροΰς), ευρίσκει τις πράγματι
πολλάς δμοιότητας τούτου πρός τό ιστορικόν γεγονός τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου
τφ 838 ύπό τών 'Αράβων. Οΰτω φρούριον τοσούτο φημισμένον εις δχύρωσιν, ώς
εξυμνείται εις τό ασμα τού Κάστρου τής Ώριας, είναι γνωστόν έκ τών Βυζαντινών
χρόνων τό Άμόριον1, τόσον είς τήν λογίαν δσον καί εις τήν λαϊκήν παράδοσιν. Χα-
ρακτηριστική περί τούτου είναι σύγχρονος τής καταστροφής τής πόλεως δημώδης
βυζαντινή παράδοσις, ητις άναφέρει περί τού 'Αμορίου ώς οχυρού «άπαραδότου»,
δηλ. άπάρτου ύπό εχθρού.

Ή παράδοσις αΰτη υπάρχουσα εις τόν βίον τού Όσιου Ευστρατίου (+846),
ηγουμένου τής μονής τών Αυγάρου παρά τόν "Ολυμπον τής Βιθυνίας, λέγει περί
τού πολιορκουμένου 'Αμορίου ύπό τών 'Αράβων τοΰ καλίφου Μοτασέμ: Ήνί-
κα ουν ή ϋεομάχος τών Άγαρηνών φυλή περί το αστν 'Αμορίου εστρατοπε-
δεύκει και τοντο αννειχεν πολιορκούσα εν ταϊς ήμέραις Θεοφίλου τοΰ δυσσεβοϋς
ανακτος, μοναχός τις τοννομα 'Ιωάννης, τήν τον κελλαρίτον διακονίαν πεπιατ ευ μέ-
νος και λίαν παρά του δ ο ίο ν δι εύϋύτητα γνώμης στεργόμενος, εφη τω τιμίφ πατρί
οτι περ «εκπαλαι τοντο ακοντίζομαι ώς άπαράδοτον ν π ά ρ χ ε ι Άμό-
ριον.» ό δέ δσιος φησιν πρός αντόν. «Μή πλανηϋής, αδελφέ· μετά γαρ δύο ημέρας
παραδίδοται.» δπερ και γέγονεν - εσημειώσατο γαρ δ αδελφός τήν ήμέραν καί άψενδή
εγνω τήν πρόρρησιν τοΰ πατρός 2.

1 Βλ. 77. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ'άνωτ., σ. 256 κ.έ'ξ. καί Κ. Παπαρρηγοπούλου,
'Ιστορία τοΰ έλλην. "Εθνους, εκδ. 5η έπιμελείςι Π. Καρολίδον, έν Αθήναις 1925, τόμ. Γβ, σ.
257-259 (Προσθήκη ένταΰθα ύπό Π. Καρολίδου). Πρβλ. καί Η. Grégoire, Études sur l'épopée
byzantine, Rev. des étud. Gr. 46 (1933) σ. 35.

2 Βίος καί θαύματα τοΰ όσίου πατρός ημών Ευστρατίου ηγουμένου τής μονής τών Αυ-
γάρου (Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ανάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, τόμ. 4, έν Πε-
τρουπόλει 1897, σ. 382 § 21). Βλ. ετι περί τής παραδόσεως ταύτης Γ. Κ. Σπνριδάκη, Βυζαντι-
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Έκ τής παραδόσεως ταύτης προκύπτει σαφώς ότι κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ
ενάτου αιώνος, ήτοι κατά τους χρόνους περί τό 838, ύπήρχεν ευρέως εις τόν
λαόν από παλαιού χρόνου ή πίστις ότι τό 'Αμόριον ήτο φρούριον «άπαράδοτον»
είς τόν έχθρόν, όπως θά έλέγομεν σήμερον «κάστρο ά'παρτο».

Ή πολυάνθρωπος πόλις αΰοη ήτο πρωτεύουσα τοΰ θέματος τών 'Ανατολι-
κών μέ ίσχυροτάτην οχύρωσιν ήτο δέ έτι κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 9ου αιώνος
καί ονομαστή, περίβλεπτος, ώς γενέτειρα τής βασιλευούσης τότε δυναστείας, διότι
ό ιδρυτής αυτής, ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ Β' (820-829), κατήγετο έξ 'Αμορίου.

Εις τό μαρτύριον τών άγιων Τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων καλείται «περιώ-
νυμος πόλις» 2 καί «πρώτη τών μετά τήν βασιλεύουσαν καί τών άπασών πόλεων
προκαθημένη* 3.

Ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος (Συνέχ. τοΰ Θεοφ., έκδ. Βόννης, σ. 126, στ. 7 έξ.) εν
ό'ψει τής κατά τής πόλεως ταύτης επιδρομής υπό τοΰ καλίφου Μοτασέμ έκρινε «κα-
λόν καί πρός άνδρίαν ενοδον τό μάλλον εποχυρώσαι αυτό (δηλ. τό 'Αμόριον) και
στρατηγού γενναίου διασώσαι βουλαΐς. 'Αέτιος ην ούτος ό πατρίκιος και τών 'Ανα-
τολικών στρατηγός____».

Εις τό Χρονικόν τοΰ Γεωργίου Μοναχού (έκδ. Car de Boor, σ. 797, στ. 23
έξ.) αναφέρεται ότι οί Σαρακηνοί έπελθόντες κατά τοΰ 'Αμορίου εΰρον τήν πόλιν
«καρτερώς ώχυρωμένην... καί κατησφαλισμένην πάνυ και υπό στρατηγών οκτώ μετά
λογάδων αυτών και στρατευμάτων φρονρουμενην».

Σύμφωνοι πρός τάς βυζαντινός επί τούτου πηγάς είναι και αϊ άραβικαί.
Ούτω ό άραψ χρονογράφος Tabarï (839-923), περιγράφων τήν έν λόγω καταστρο-
φήν τοΰ 'Αμορίου υπό τών 'Αράβων, άναφέρει ότι έπροστατεύετο δια 44 πύργων
έπί τού τείχους4. Επίσης καί είς τήν έκ τών χρόνων τούτων προερχομένην μυθι-
στορίαν τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ τό 'Αμόριον μνημονεύεται ώς σπουδαιοτάτη πόλις τοΰ

ναι παραδόσεις. Έπισιημ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής του Πανεπ. 'Αθηνών, ετ. 1954-1955 «'Αφιέ-
ρωμα είς Νικόλαον Έξαρχόπουλον», σ. 358-359.

1 Βλ. Κωνατ. Ί. Άμάντον, 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού κράτους, τόμ. Α', εκδ. β', 1953, σ.
413. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates. 2te Aufl., München 1952,
σ. 169-170.

s ASS Mart., τόμ. I, σελ. 881 § 12.

8 Μαρτύριον τών αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, σ. 11' βλ. παρά Κωνατ. Ί. Άμάντον
Ίστορίςι Βυζ. Κράτους, ενθ' άν., σ. 414-15 σημ. 3.

4 Βλ. Α. Α. Vasiliev, Byzance et les Arabes. Tome I. La dynastie d'Amorion
(820-867). Edition française préparée par Henri Grégoire et Marius Canard. Bruxelles
1935, a. 161 καί σ. 302.

2
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Βυζαντινού κράτους «τοΰ Ρούμ». Τέλος ό 'Ισπανός χρονογράφος Άλή-μπέν Θαβα-
θάμ, περιγράφων τήν γενομένην πολεμικήν παρασκευήν υπό τοΰ Μοτασέμ κατά
τοΰ Βυζαντίου, αναφέρει ότι ή «Άμουρεΐα ( = τό Αμόριον) ήτο ό οφθαλμός τού
κράτους» τών Ρωμαίων από έπόψεως σπουδαιότητος και όχυρώσεως \

Ό Μοτασέμ, ζητών έκδίκησιν τής γενομένης καταστροφής υπό τοΰ αυτοκρά-
τορος Θεοφίλου τών σημαντικών αραβικών πόλεων τής Σωζοπέτραςή Ζαπέτρας καί
τών Άρσαμοσάτων, εισέβαλε μετά πολυαρίθμου, βαθέως φανατισμένου, στρατοΰ εις
τήν Μ. Άσίαν καί κατευθύνεται μετά τήν κατάληψιν καί δηωσιν τής 'Αγκύρας πρός
τό 'Αμόριον.

Ή πόλις καίτοι, ώς ανωτέρω ελέχθη, ισχυρώς ώχυρωμένη 2 καί ενισχυμένη δι'
έπαρκοΰς φρουράς υπό τήν άρχηγίαν τοΰ ίκανοΰ στρατηγού 'Αετίου καί άλλων δια-
κεκριμένων αξιωματούχων έξεπορθήθη δι' έφόδου μετά πολιορκίαν δώδεκα περί-
που ημερών 4 κατόπιν προδοσίας.

Αί έλληνικαί πηγαί αναφέρουν ότι ό προδότης, καλούμενος Βοϊδίτζης,
Βουδίτζης ή Βοώδης δ, ήτο κάτοικος τοΰ 'Αμορίου, πρώην μωαμεθανός, όστις ύπέ-
δειξεν εις τόν εχθρόν τό ασθενές μέρος τοΰ τείχους. Οΰτος προσκαλών oUtov πρός
συνάντησιν εις τό σημεΐον τούτο τού τείχους λέγει- «κάκεΐσέ μοι περιτυχόν-

τες.....έγκρατεΐς τε τών έσω γενήσεσθε καί εμε πολλού άξιον κρίνετε» 8. 'Ομοίως

καί αίάραβικαί πηγαί συμφωνούν περί τής αλώσεως τής πόλεως δια προδοσίας. Έκ

1 Βλ. 77. Καρολίδην εις τήν 5η ν έκδοσιν ύπ' αύτοϋ τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού "Εθνους
του Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου, εν 'Αθήναις 1925, τόμ. Γβ, σ 258.

2 Βλ. καί 77. Καρολίδην, ενθ' άν., σ. 258.

3 Συνεχ. τοΰ Θεοφ., (εκδ. Βόννης, σ. 126, στ. 7).

4 Α. Vasiliev, ενθ' άν.. σ. 170, σημ. 3. Εις τό Χρονικόν τοΰ Γεωργίου τοΰ Μονάχου
(εκδ. Car de Boor, σ. 797, στ. 26) αναφέρεται ότι ή πολιορκία διήρκεσεν έπί 15 ημέρας"
«καί ταύτην (τήν πόλιν) δι' ήμερων ιε' τοΰ Αυγούστου μηνός έκπορθήσαντες καί δορυά-
λωτον ειληφότες». Πρβλ. καί Α. Α. Vasiliev, ενθ' άνωτ., σ. 170-171, σημ. 3.

5 Συνεχ. τοΰ Θεοφ. (έ'κδ. Βόννης, σ. 130 στ. 11-20). Συμεών μαγ. καί λογοθέτου, Χρο-
νογρ. (έκδ. Βόννης, σ. 638, στ. 17 κέξ.). Μαρτύριον τών αγίων 42 μαρτύρων. ASS Mart., τόμ. I,
σ. 883, κεφ. 28 (βλ. καί παρά Κ Σάθα, ενθ' άν., σ. 312β καί 77. Καρολίδην, Ή πόλις 'Αμόριον,
ενθ' άν., σ. 241).

Ό Συμεών, μάγ. καί λογοθ. (ένθ' άν., σ. 638, στ. 20-23) άναφέρει παρά τόν Βουδίτζην
καί ετέρους δύο προδότας, ήτοι τόν Μανικοφάνην μαζί μέ τόν Βουδίτζην, καί μαθητήν τίνα
Λέοντος τοΰ φιλοσόφου, όστις έμήνυσεν εις τόν Μοτασέμ, έτοιμαζόμενον νά λύση τήν πολι-
ορκίαν τοΰ 'Αμορίου, νά έπιμείνη εις αυτήν καί έντός δύο ήμερων θά γίνη κύριος τής πόλεως'
«εί προσκαρτερήσετε δύο ημέρας έκπορθεΐτε ημάς, δ καί γέγονεν». Πρβλ. καί Α. Α. Vasiliev,
ενθ' άν., σ. 169 σημ.

6 Συνεχ. τοΰ Θεοφ. (έκδ. Βόννης, σ. 130, στ. 19-20).
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ίουτων ό Μιχαήλ ό Σύρος αναφέρει επίσης τόν προδότην Bodin \ δηλαδή τόν
Βουδίτζην των Βυζαντινών, ό δέ χρονογράφος Tabarï κάμνει λόγον περί δύο
προδοτών. Ό πρώτος τούτων ήτο πρώην αιχμάλωτος Μουσουλμάνος, δστις, άσπα-
σθεις τόν Χριστιανισμόν, είχεν εγκατασταθή νυμφευμένος εις τό Άμόριον. Οΰτος
διαφυγών κρυφίως εκ τής πόλεως ήλθε πρός τόν καλίφην καί ύπέδειξεν εις aU-
τόν ασθενές τμήμα τοΰ τείχους πρός τό όποιον έπρεπε νά στρέψη τήν πρσοχήν του 2.

Εις τό ΰποδειχθέν μέρος τοΰτο συνεκεντρώθη ισχυρά ή επίθεσις τοΰ εχθρού
δια πολιορκητικών μηχανών καί άλλων μέσων, οΰτω δέ εντός τριών ημερών επρο-
ξενήθη εύρύ ρήγμα, τό οποίον ύπερήσπιζεν ό έλλην άξιωματικός Wandü, ήτοι ό Βοώ-
δης8. Οΰτος, βλέπων οτι οί υπ' αυτόν ύπερασπισταί τοΰ κρημνισθέντος τμήματος
τοΰ τείχους εΐχον τό πλείστον τραυματισθή έκ τής άδιακόπου εχθρικής προσβολής,
έζήτησε παρά τού στρατηγού Άετίου ενισχύσεις πρός περαιτέρω ύπεράσπισιν τής θέ-
σεώς του. Ή α'ίτησίς του όμως αύτη δεν εγένετο δεκτή, οπότε δ Wandü ήγανακτημέ-
νος άποφασίζει πρός εκδίκησιν νά παραδώση τήν πόλιν εΐς τόν έχθρόν, αφού πρώ-
τον έλθη εΐς έπαφήν μέ τόν καλίφην Μοτασέμ καί έπιτύχη παρ' αυτού έξα-
σφάλισιν τής οικογενείας του καί τών συντρόφων του. Ούτως δ Wandü, όταν
άνέτειλεν ή ημέρα —λέγει δ χρονογράφος Tabarï —είπεν εΐς τους στρατιώτας του·
«πηγαίνω νά συναντήσω τόν άρχηγόν τών πιστών». 'Αμέσως, άφοΰ παρήγγειλεν
εις τους ύπ° aUrôv νά φρουρούν τάς δύο πλευράς τού ρήγματος χωρίς νά κτυπούν
τούς "Αραβας μέχρι τής επανόδου του, εξήλθε τοΰ τείχους καί κατηυθύνθη πρός
τόν Μοτασέμ. Καθ' δν χρόνον όμως δ Wandü εύρίσκετο εις επίσκεψιν παρά τω
Μοτασέμ εντός τής σκηνής του, οί "Αραβες δλονέν καί επλησίαζον πρός τό τεί-
χος Μετ' ολίγον δέ, δτε δ Μοτασέμ καί δ Wandü έξήλθον από τήν σκηνήν συν-
εχίζοντες τήν συζήτησιν καί επλησίαζον πρός τό τείχος, εις άξιωματικός τοΰ Μο-
τασέμ, δστις προεπορεύετο αύτών, έδωκεν εν μιφ στιγμή τό σύνθημα τής εισβολής
τών 'Αράβων εΐς τήν πόλιν, ήτις καί εγένετο προ τών ομμάτων τοΰ Wandü,
χωρίς οι σύντροφοι του, οί όποιοι εφρούρουν τό άνοιγμα τοΰ τείχους, νά προβάλουν
άντίστασιν \

1 Βλ. καί Κ. Σάϋαν, ενθ' άν., 312β καί Π. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ' άν., σ. 246,
Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 169, σημ. 2.

2 Βλ. παρά Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν·, σ. 302. Περί προδότου κατά τήν αλωσιν τής πόλεως
άναφέρουν Ιτι καί άλλοι, ώς ό ΣΟρος Βαρεβραΐος, ό Άραψ Μασούδης καί ό Αρμένιος Μιχαήλ
(βλ. παρά Κ. Σάθςι, ενθ' άν., σ. 312β καί Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ· 169 σημ. 2).

8 Α■ Α. Vasiliev, ενθ' άνωτ-, σ. 302-306. Τό όνομα άντιστοιχεϊ πρός τό τών Βυζαντινών
πηγών: Βοώδης, Βουδίτζης καί Βοϊδίτζης. Βλ. καί Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 167, σημ. 2.

4 Βλ. Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 167-168 καί σ. 306-307.



ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡίΔΔΚίί

Είς τήν κρίσιμον στιγμήν ταύτην, κατά τόν Tabarî, ό προδότης Wandu
ευρέθη είς άμηχανίαν, βλέπων καταλαμβανομένην τήν πόλιν χωρίς νά έχη ακόμη
συμφωνήσει μετά τού Μοτασέμ έπί των όρων τής παραδόσεως καί τής αμοιβής
του. Ό Μοτασέμ όμως, αντιληφθείς τήν ψυχολογικήν κατάστασιν αυτήν τοΰ Wandü
(τοΰ Βουδίτζη), τόν ενεθάρρυνε και τοΰ είπε νά ζητήση ο,τι επιθυμεί καί θα τό
έχη παρ' αυτού

Μετά τήν εΐσόρμησιν τών 'Αράβων έντός τοΰ 'Αμορίου καί ένφ ειχεν αρ-
χίσει ή σφαγή τοΰ πληθυσμού καί ή πυρπόλησις τής πόλεως, ό Μοτασέμ, έφιππος,
ώς αναφέρει ό Tabarî, έπλησίασεν έξω τού τείχους ύποκάτω τοΰ πύργου, ον ΰπε-
ρήσπιζεν ό αρχηγός τής αμύνης τής πόλεως στρατηγός 'Αέτιος (YaÇis)2. Εις τών
'Αράβων ανήγγειλε μεγαλοφώνως ότι ευρίσκεται έκεΐ ό Μοτασέμ και περιμένει τόν
Άέτιον νά έμφανισθή έμπροσθέν του. Ή περί τόν στρατηγόν φρουρά μετά τινας
δισταγμούς άπήντησεν ότι ό 'Αέτιος ευρίσκεται έντός τοΰ πύργου.

'Αμέσως ανήλθε δια κλίμακος ό Χασάν, άντιπρόσωπος τοΰ Μοτασέμ, καί
συνεζήτησε μετά τού 'Αετίου περί τής παραδόσεώς του. Ό 'Αέτιος μετ' ολίγον έξέρ-
χεται τοΰ πύργου έζωσμένος τήν σπάθην του, έσταμάτησε έπί τών έπάλξεων τοΰ
τείχους εις θέαν τοΰ Μοτασέμ, ειτα δέ παρέδωσε τήν σπάθην εις τόν Χασάν καί
κατελθών τήν ' κλίμακα παρεδόθη είς τόν καλίφην, όστις, αφού τόν έρράπισε
μέ τό μαστίγιον, έφερεν αυτόν μεταξύ τών λοιπών αιχμαλώτων.

1 II [Wandû] sortit donc, arriva auprès d' al Mu'taçim et s'avança devant lui,
tandis que les Musulmans marchaient vers la brèche. Les Grecs leurs faisaient signe
de la main de ne pas avancer, mais ils avançaient toujours, tandis que que Wandû était
assis devant al Mu'taçim.

Ό Μοτασέμ έζήτησεν ένα ϊππον καί ίππεύσας έπροχώρησε μαζί μέ τόν Wandü πρός
τό ρήγμα τοΰ τεύχους.

'Abd al Wahhäb ibn précédait al Mu'ta§im et de la main il fit signe à ses gens
d'entrer, et les soldats pénétrèrent dans la ville et Wandü porta regards de ce
côté et de la main il se toucha la barbe. Al Mu'ta§im lui dit. «Qu'as-tu?». Et il repondit:
♦Je suis venu, désireux de t'entendre et voulant que tu m'entendes, et tu m'as trompé.»
Al Mu'taçim lui dit «Tout ce que tu voudras bien dire sera une obligation pour moi;
dis ce que tu désires, car je ne te contredirai pas«. L'autre lui repondit: «Quoi, tu ne
me contrediras pas ? Voilà qu'ils sont entrés dans la ville!». Al Mu'taçim dit encore».
«Montre de la main tout ce que tu voudras, tu l'auras, dis ce que tu veux, je te le don-
nerai». Et l'autre [revint et] demeura dans la tente d al Mu'tasim. Βλ. παρά A. A. Va-
siliev, ένό'άν., σ. 306-307 βλ. καί σελ. 167-168' ίδίςι έν σ. 168 σημ. 2.

2 Yâ^is restait dans sa tour avec ses compagnons autour de lui et le reste des
Crées. Car ceux-ci avaient été massacrés et ils étaient tous ou morts ou blessés. Βλ.
παρά A. A. Vasilüv, ένθ' άν., σ. 307.
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Μεταξύ τών αϊχμαλωτισθέντων ήσαν πλήν τού φρουράρχου, στρατηγού, Άε-
τίου καί άλλοι άξιωματούχοι, έν συνόλω 42, οϊτινες όδηγηθέντες είς τήν Σαμάρραν
εφυλακίσθησαν, μή δεχθέντες δέ νά εξισλαμισθούν, άπεκεφαλίσθησαν τέλος τό
έτος 845.

'Η Εκκλησία άνεκήρυξε τούτους 'Αγίους- εΐς τήν πρός αυτούς δέ ύμνολο-
γίαν διαφαίνεται τό μίσος τών Βυζαντινών καί τό πνεύμα τής έκδικήσεως διά τήν
τρομεράν aUrnv συμφοράν, ή οποία προεκάλεσεν έκ τού μεγέθους της, πρός δέ καί
διότι επρόκειτο περί τής γενετείρας πόλεως τού αύτοκράτορος Θεοφίλου, βαθεΐαν
θλΐψιν.

Έκ τής σχετικής εκκλησιαστικής υμνολογίας ταύτης παραθέτομεν τόν πρώτον
οίκον τοΰ ύμνου (κοντακίου) καί τό από στίχου τροπάριον τοΰ Εσπερινού.

Το τον Χρίστου άμήχανον κάλλος, \ και τήν αφραστον δόξαν, \ ην Αγγέλων
χοροί επιϋνμοϋσι &εάσασ&αι, | εν παρρησία νμεϊς δρώντες, | μετά πάντων αγίων τών
απ' αιώνος \ σνν τοις δ ν σι τεσσαράκοντα άγιοι μάρτυρες, \ πρεσβείαις υμών άγίαις
ί τους υμάς εύφημονντ'ας φωτίσατε, \ αμαρτιών το σκότος διώκοντες, \ καί νιους
φωτός εργαζόμενοι. | Ώς πύργοι και πρόβολοι τ ή ς Ρω μαίων αρχής1.

Φάλαγγα ΰεοστεφή άρτιφανών Μαρτύρων, \ σφάγιον αμωμον, \ υπέρ Χριστον
τυΰέντων προϋ-ύμως, | τον άγιόλεκτον σννασπισμόν τών τεσσαράκοντα δύο, | φtXoμάρ-
τυρες δεντε τιμήσω μεν, \ και τήν πανίερον μνήμην πνενματ ικώς τελέσαντες, | βοήσω-
μεν αντοΐς. | Θ ρ αύ σ ατε & ρ άσο ς Άγαρηνω ν τών άϋέ ω ν,\ κ αϊ ρύ σ α -
σ ϋ· ε λαόν ενσεβόφρονα, \ ενχαΐς υμών πάσης περιστάσεως1. (

Τό ανωτέρω τροπάριον είναι χαρακτηριστικόν τής βαθείας τότε συγκινήσεως
τών Βυζαντινών έ'νεκα τής καταστροφής τοΰ 'Αμορίου, άλλα καί τοΰ πόθου τής έκ-
δικήσεως αύτής.

Εις τόν άραβικόν κόσμον άνιιθέτως ή ανέλπιστος έντός τόσον βραχέος χρό-
νου έκπολιόρκησις τής πόλεως, τής οποίας τό όνομα ειχεν άναγραφή επί τών άσπί-
δων τοΰ φανατισμένου θρησκευτικώς άραβικοΰ στρατού, εθεωρήθη μεγάλης σημα-

1 Τό κείμενον συμφώνως πρός τόν Πατμιακόν κώδικα 212, έκδιδόμενον ύπό τοΰ
Κ. Krumbacher είς Gotting, gelehr. Anzeigen, 1905 Nr 12, σ. 945. Εκδίδεται ένταΰθα,
σελ. 944-947, ό σωζόμενος ΰμνος εκ τοΰ κοντακίου καί εξ οίκων. Βλ. περί τού ΰμνου έκ τοΰ
κώδικος τούτου καί Μάρκου Ν. Ναονμίδου - Παναγιώτον Γ. Νικολοπούλου, Τά κοντακάρια τής
Πάιμου (κώδικες 212 καί 213 ΙΑ' αιώνος), έν 'Αθήναις 1954, σ. ροδ'-ροε'. Ό Krumbacher (ενθ'
άν., σ. 949 καί 952) υποστηρίζει ότι ό έν λόγφ ΰμνος συνετέθη άμέσως μετά τό μαρτυριον,
ήτοι κατά τά μέσα τοΰ 9ου αιώνος.

' Βλ. ΜηναΤον τοΰ Μαρτίου. 'Εν Κοονσταντινουπόλει 1843, σ. 22α.
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σίας κατόρθωμα, τό όποιον ΰμνήθη καί διελαλήθη υπ' αυτών είς τόν ίσλαμικόν
κόσμον τής 'Ανατολής τόσον, ώστε ου μόνον έξυψώθη τό 'Αμόριον ούτως εΐς τήν
συνείδησίν του ώς ή πρώτη βυζαντινή πόλις (βλ. άνωτ., σ. 17-18) άλλα καί τό γε-
γονός τούτο με τόν επακολουθήσαντα έκδικητικόν άγώνα μεταξύ Βυζαντινών
καί 'Αράβων καί τάς εκατέρωθεν άνδραγαθίας απετέλεσαν θέμα διαμορφώσεως εΐς
τους "Αραβας ιδίου επικού κύκλου. Εις τόν κύκλον δέ τούτον ανήκει ή μυθιστο-
ρία τού Σαγίδ Μπαττάλ, ήτις κατά τόν Η. Grégoire άποτελεΐ μουσουλμανικήν
έκδοσιν τών ιστορικών τούτων γεγονότων μεταξύ 'Αράβων καί Βυζαντινών άπό
838-863 \

*

Δ) 'Εκ τής παρεξετάσεως τής όλης διαρθρώσεως τής υποθέσεως τοΰ δημώδους
ασματος τού Κάστρου τής Ώριας πρός τάς μαρτυρίας ταύτας τών βυζαντινών καί
άραβικών πηγών, έκ τών τελευταίων δέ ιδιαιτέρως τοΰ Tabarî, ώς ανωτέρω, περί
τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου, νομίζω ότι δύναται νά πεισθη τις ότι τό υπό έξέτασιν
δημώδες ασμα συνδέεται πράγματι πρός τό ιστορικόν γεγονός τούτο."

Έκ τής συγκρίσεως ταύτης παρατηροΰμεν ότι ώς τό Κάστρον τής Ώριας ή
τήςΜαροΰς έθεωρεΐτο άπόρθητον, ούτω καί τό 'Αμόριον έπιστεύετο ομοίως υπό τοΰ
λαού ώς πόλις άπαράδοτος2, ήτις έπολιορκήθη υπό τών 'Αράβων έπί περίπου 12
ημέρας", ώς έπί 12 έτη καί τό Κάστρον τής Ώριας4.

Κατά τόν Tabarî, ώς ανωτέρω (σ. 19), ό προδότης Wandü είναι "Ελλην
αξιωματικός, όστις, ώς προκύπτει έκ τής στιχομυθίας του μέ τόν καλίφην Μοτασέμ
κατά τήν στιγμήν τής έφόδου τών 'Αράβων εΐς τό 'Αμόριον, συνεζήτει περί τής
αμοιβής του δια τήν παράδοσιν τής πόλεως*. Κατά παρόμοιον, αυθόρμητον, τρό-
πον, ώς Wandü, παρουσιάζεται εϊς τόν Σουλτάνον ή τόν Άμιράν καί ό «τουρκί-

1 Βλ. Η. Grégoire, L'épopée byzantine et ses rapports avec l'épopée turque et
l'épopée romane. Bull, de la Classe de lettres et des se. mor. et pop. de l'Acad Royale
de Belgique, sème série, torn. XVII (1931)σ. 469-470. Βλ. Τοΰ αΰτο ö, Ό Διγενής 'Ακρίτας,
New York, N.Y. (1942) ο. 142-143.

5 Βλ άνωτ., σ· 16-17.

8 Α Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 170, σημ. 3.

4 Ή άντιστοιχία αΰτη είς τόν χρόνον τής πολιορκίας άπό έπόψεως μόνον τοΰ άριθμοΰ
δώδεκα είναι χαρακτηριστική, δύναται όμως νά είναι τυχαία, τοΰ άριθμοΰ είς τό ασμα θεω-
ρουμένου ώς τυπικοΰ. Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βιιζαν-
τινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι, εν 'Αθήναις 1939, σ. 1' ένταΰθα καί σχετική βιβλιογραφία.

5 Βλ. άνωτ., σ. 20 σημ. 1. Ό τρόπος οΰτος τής συζητήσεως υπό τοΰ προδότου είναι
έμφανής καί είς τήν σχετικήν μαρτυρίαν τοΰ Συνεχ. τοΰ Θεοφ. (έκδ. Βόννης, σ. 130, στ,
19-20) «εγκρατείς τών εσω γενήσεσθε καί έμέ πολλοΰ άξιον κρίνετε».



ΤΟ ΔίίΜΩΔΕΣ 4ΣΜΑ «ΤΟΥ ΚΑΣΪΡΟΥ ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ» 23

τσης ό ρωμιογενής» τοΰ άσματος καί συζητεί τήν έπ' αμοιβή παράδοσιν τού Κά-
στρου. 'Αξία προσοχής ενταύθα είναι ή γενναιόδωρος συμπεριφορά αντιστοίχως τοΰ
καλίφου Μοτασέμ καί τοΰ σουλτάνου άπό απόψεως παραχωρήσεων είς τόν προδότη ν
κατά τήν μεταξύ των σχετικήν στιχομυθίαν, τόσον εΐς τό ασμα όσον καί εΐς τήν ώς
άνω (σ. 20 σημ. 1) διήγησιν τοΰ άραβος Tabarî. Είναι έτι άξιοσημείωτον ότι ό προ-
δότης φέρεται εΐς τό ασμα ώς μουσουλμάνος ρωμιογενής ή ρωμιογύριστος, δηλαδή
πρώην Έλλην, όπως έλλην ήτο επίσης καί ό Wandü (ό Βουδίτζης).

Τοΰ στοιχείου τής εισόδου τοΰ εχθρού δι' απάτης εΐς τό κάστρον τής 'Ωριάς
άντίστοιχον έν γένει, κατά τήν άφήγησιν τοΰ Tabarî, είναι ή έξαπάτησις τών συν-
τρόφων τοΰ Wandü ενεκα τής παρουσίας τούτου πρό τού τείχους μέ τόν Μο-
τασέμ, ώστε νά μή προβάλουν άντίστασιν, ούτω δέ έγένετο ακώλυτος δια τοΰ ρή-
γματος τοΰ τείχους ή εΐσόρμησις τού εχθρού έντός τοΰ φρουρίου

Τό τραγικόν τέλος έπεισόδιον εΐς τό υπό έξέτασιν ασμα, τής κατακρημνίσεως
τής ήρωίδος τοΰ Κάστρου έκ τών πύργων του, άφοΰ έξεδύθη τήν πανοπλίαν της,
υποδήματα καί ζώνη ν 2, κατά τάς καππαδοκικάς παραλλαγάς, δηλαδή τά χαρακτηρι-
στικά της γνωρίσματα ώς πολεμιστού, νομίζω ότι αντιστοιχεί πρός τήν σκηνήν τής
αιχμαλωσίας τοΰ στρατηγού 'Αετίου, ώς αύτη περιγράφεται υπό τοΰ Tabarî*. Κατά
τούτον ό 'Αέτιος, άφοΰ έκ τοΰ πύργου, ον ΰπερήσπιζεν, είδε τήν πλήρη καταστροφήν
τοΰ 'Αμορίου, άπεζώσθη τήν σπάθην του καί κατελθών έκ τών επάλξεων τοΰ τεί-
χους έπεσεν εΐς χείρας τού εχθρού.

Ε) Αί ομοιότητες αύται μεταξύ τού άσματος τού Κάστρου τής Ώριας καί
τοΰ χρονικού τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου κατά τόν Tabarî πιστεύω ότι δέν δύνανται
νά είναι τυχαΐαι αλλ' ότι προέρχονται άμφότεραι έκ τής αυτής ιστορικής παραδό-
σεως περί τής σημαντικωτάτης ταύτης δια τους "Αραβας πολεμικής έπιτυχίας. Νο-
μίζω ούτω, ότι εΐς τό ύπό έξέτασιν ασμα τού Κάστρου τής Ώριας εξυμνείται πρά-
γματι τό γεγονός τούτο άλλ' άπό αραβικής πλευράς, δηλαδή τό τραγούδι θα ύπήρ-
ξεν εις τήν άρχικήν του σύνθεσιν έπικόν άσμα τών 'Αράβων τής περιοχής τής Με-
λιτηνής μέ υπό&εσιν τήν ποιητικήν άφήγησιν τής μεγάλης ταύτης νίκης.

Εΐς τήν πρώτην μορφήν τής ή ποιητική επική σύνθεσις αύτη τοΰ χρο-
νικού τής αλώσεως τού 'Αμορίου θά κατέληγε, κατά τήν γνώμην μου, μέ τό
έπεισόδιον τής αιχμαλωσίας έπί τών έπάλξεων τού τείχους τής 'Αμουρεΐας ('Atn-

1 Βλ. άνωτ., σ. 19.

2 Βλ. άνωτ., σ. 9.
' Βλ. άνωτ., σ. "20.
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mûriya)1 τού στρατηγού Άετίου (Yatis)3. Θα ανήκε δέ αναμφιβόλως τό
ασμα τούτο εις τόν έπικόν κύκλον, δ όποιος, παραλλήλως πρός τόν άκρι-
τικόν τών βυζαντινών έντεΰθεν τού Εύφράτου, ειχεν άναπτυχθή αντιστοίχως
εις τόν άραβικόν κόσμον είς τήν άντιπέραν δχθην, ίδια δέ εΐς τήν περιοχήν τού
Εμιράτου τής Μελιτηνής. Εις τόν ποιητικόν κύκλον τούτον τών 'Αράβων άνήκει
επίσης καί ή μνημονευθείσα ήδη μυθιστορία τού Σαγίδ Μπαττάλ, ήτις άνεγνωρίσθη
τελευταίως οτι συνετέθη αρχικώς κατά τά τέλη τοΰ 9ου ή άρχομένου τοΰ 10ου
αιώνος", ώς υπεστήριξε πρώτος δ Κ. Σάθας4. Εΐς τό έργον τούτο ένθα εξυ-
μνούνται αΐ άνδραγαίΚαι τοΰ μωαμεθανού ήρωος Σαγίδ Μπαττάλ, πιστού υπη-
κόου τού έμίρου 'Ομάρ τής Μελιτηνής, κατά τών Βυζαντινών, αναφέρεται προσέτι,
κατά τόν Η. Grégoire *, εΐς διήγησιν μέ μορφήν μύθου (légendaire) καί τό γεγο-
νός τής πτώσεως τοΰ'Αμορίου τφ 838, πρός δέ καί ιστορικά γεγονότα τής πάλης
μεταξύ Βυζαντινών καί 'Αράβων άπό τού έ'τους 838 μέχρι τοΰ 863". Εΐς τήν επο-
ποιίαν ταύτην μεταξύ τών άθλων τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ κατά τών άπιστων, δηλ.
τών χριστιανών, αναφέρεται λεπτομερώς καί τό έπεισόδιον τής αρπαγής ύπό τού-
του, μετημφιεσμένου εΐς Έλληνα μοναχόν, τής ωραίας χριστιανής κόρης Ναουρούζ
Μπανού έκ τοΰ πατρικού πύργου, δ όποιος ήτο ώχυρωμένος καί έφυλάσσετο ύπό
ΐσχυράς φρουράς'. Τήν δμοιότητα τής διηγήσεως ταύτης πρός τό θέμα τής μεταμφιέ-
σεως εΐς τό δημώδες άσμα τοΰ άναλαβόντος τήν έξαπάτησιν τής'Ωριάς τοΰ Κάστρου
ομοίως εΐς καλόγερον ή, κατά τό πλείστον τών παραλλαγών, εΐς έπίτοκον γυναίκα8,

1 Κατά τόν Tabarï. Βλ- παρά Α. Α. Vasiliev, ενθ1 άν., σ. 301, 302 κ. ά.

2 Βλ. Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ· 307 κ. ά. βλ. καί άνωτ., σ· 20.

8 Βλ. Η. Grégoire, L' épopée byzantine, ενθ' άν., σ. 468-473.

4 Βλ. άνωτ., σ. 12.

5 L' épopée byzantine, ενθ' άν., σ 468-469' βλ. τ ο ΰ αύτοΰ, Ό Διγενής 'Ακρίτας,
New York, N.Y. (1942) σ. 143.

' Βλ. H. Grégoire, 1' épopée byzantine, ενθ'άν., σ. 468-470 Περί των γεγονότων τού-
των άναφέρεται καί εις έ'ιερον άραβικόν μυθιστόρημα, τό καλούμενον έν Αιγύπτιο Delhem-
ffla. Βλ. Mar. Canard, Questions Epiques. I. Delhemma. Épopée arabe des guerres ara-
bo-byzantines. Byzantion X (1935) σ. 283 έξ· Τό έργον τοΰτο ευρίσκεται είς άμεσον συνά-
φειαν πρός τήν μυθιστορίαν τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ (βλ. έν σ. 284).

7 M- Ethé, Die Fahrten des Sajjid Battal, Bd I, Leipzig 1871, σ. 85-87. Βλ. καί παρά
Κ. Σάϋ·α. ενθ' άν., σ. 813β-314α, δστις παραλαμβάνει έκ τής μεταφράσεως ταύτης τής μυθι-
στορίας.

8 Βλ. άνωτ., σ. 8-9 καί μέρ. II, σ, 28 κ.έξ.
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ύπεδειξεν ό Κωνστ. Σάθας δστις καί υπεστήριξε πρώτος τήν σχέσιν τού άσματος
πρός τό ιστορικόν γεγονός τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου 2.

Είς τό άρχικόν άραβικόν ασμα τής αλώσεως τοΰ Κάστρου τής 'Αμουρέϊας,
'Αμουρίγιας ('Ammouryya) ή τής 'Αμουρίας (Amuria), ώς έκάλουν οί "Αραβες τό
Άμόριον πιστεύω οτι θά εισήχθη άργότερον εκ τής μυθιστορίας τοΰ Σαγίδ
Μπαττάλ τό έπεισόδιον τούτο τής αρπαγής έκ τοΰ ελληνικού κάστρου τής ώραίας
νεάνιδος, τής Ναονρούζ Μπανού, ύπό τοΰ Μπαττάλ, μετημφιεσμένου εϊς "Ελληνα
καλόγερον, πρός άντικατάστασιν τοΰ θέματος τής αιχμαλωσίας τού στρατηγού Άε-
τίου έπί τοΰ πύργου τού κάστρου τού 'Αμορίου μέ τό δποΐον θά έτελείωνε τό
άρχέτυπον ασμα.

Ή μεταβολή αύτη εις τό άσμα θά συνέβη άσφαλώς, όταν, μέ τήν πάροδον
τού χρόνου, ειχε πλέον έξασθενήσει εις τόν άραβικόν κόσμον ή ζωηρά άνάμνησις
τοΰ γεγονότος τής αλώσεως τοΰ Άμορίοΐ', τό δποΐον άπετέλει τήν ύπόθεσιν τοΰ
άσματος, ίσως κατά τό πρώτον τέταρτον τού 10ου αιώνος, ήτο δ' οΰτω εΰχολον ή
μή συγκινούσα πλέον τήν λαϊκήν ψτιχήν άφήγησις εΐς τό ασμα τού επεισοδίου τής
αιχμαλωσίας τοΰ ήρα>ος Άετίου εΐς τήν όποίαν, ώς έλέχθη, θά κατέληγε τό άσμα,
νά συμφυρθή καί διαπλασθή υπό τήν έπίδρασιν τής ελκυστικωτέρας, επίσης λαϊκής,
διηγήσεως, ισως καί άσματος, εκ τοΰ αυτού επικού κύκλου, περί τής καταλήψεως τοΰ
οχυρού ελληνικού πύργου δι' άπάτης ύπό τοΰ μετημφιεσμένου Σαγίδ Μπαττάλ καί
τής αρπαγής τής έν αύτώ ωραίας νεάνιδος (τής Ναουρούζ Μπανού)

Ό συμφυρμός οΰτος τού αραβικού επικού άσματος της αλώσεως τής Άμου-
ρίας (Hammouryya) πρός τό έπεισόδιον τής αρπαγής τής κόρης έκ τοΰ Κάστρου

1 Βλ. άνωτ., σ. 11.

2 Βλ. άνωτ., σ. 11-12. Προσέτι και 77. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ' άν., σ. 230,

σημ. 2.

* Βλ. 77. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ' άν., σ. 230-31 σημ. 2.

4 Άλλαι ειι διηγήσεις μέ ύπόθεσιν τήν άπαγωγήν νεάνιδος χριστιανής ή συνηθέστερον
τήν προσέλκυσιν αύτής είς έρωτα ύπό μωαμεθανού, όστις πολιορκεί τόν πατρικόν της πύργον,
αύτη δέ συντελεί ώς προδότις είς τήν έκπόρθησίν του καί νυμφεύεται τόν νικητήν μουσουλμά-
νον, άσπαζομένη τήν θρησκείαν του, άπαντοϋν διαδεδομένοι είς τόν μωαμεθανικόν κόσμον,
ιδία είς τόν τουρκικόν. 'Ομοίως δέ πρός τά κάστρα τής 'Ωριάς ή άλλως (βλ. άνωτ., σ. 4), τά
όποια ύπάρχουν είς τόν έλληνικόν χώρον μέ διαφόρους πρός αύτά παραδόσεις (βλJV. Γ. ΊΊολί-
τον, Παραδόσεις, Μέρ., Β', έν Αθήναις 1904, σ. 716 εξ.), ευρίσκονται άντιστοίχως καί είς τήν
Μικράν Άσίαν, καλούμενα ομοίως ύπό τών Τούρκων Kiz kalezi (=κάστρον τής κόρης,
τής Ώριας) μέ σχετικός επίσης πρός τά ήρειπωμένα κτίσματα αύτά δημώδεις παραδόσεις.
(Βλ. Ε. W. Has hick, Christianity and Islam under the Sultans, vol II, Oxford 1929, σελ.
743 κ. έξ., 748-749).
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υπό τού Σαγίδ Μπαττάλ νομίζω ότι δύναται νά άναγνωρισθη εις άλλην σχετικήν
πρός τό γεγονός τής αλώσεως τού 'Αμορίου διήγησιν. Αύτη απαντά είς τήν επίσης
άραβικήν μυθιστορίαν Delhemma, ήτις ευρίσκεται εις άμεσον συνάφειαν πρός τό
μυθιστόρημα τού Σαγίδ Μπαττάλ, (βλ. άνοκ., σ. 24, σημ. 6).

Λέγεται ένταύθα (κεφ. 55) περί έπιχε ι ρηθείσης εκστρατείας τού Μοτασέμ
κατά τοΰ 'Αμορίου πρός άπελευθέρωσιν μωαμεθανίδος κόρης έκ τών Χασιμιτών.

Ή πόλις μετά μακράν πολιορκίαν κυριεύεται διά στρατηγήματος τοΰ Βατ-
τάλ, δηλαδή διά τής διεισδύσεως έντός αύτής τμήματος αραβικού στρατού υπό
μορφήν καραβανιοΰ, τό όποιον έζήτει άνεφοδιασμόν. Ούτως ήλευθερώθη ή αιχμά-
λωτος μωαμεθανίς και κατεστράφη τό 'Αμόριον \

Είναι χαρακτηριστικόν ένταύθα ότι τά δρώντα πρόσωπα περί τό 'Αμόριον
είναι ό Μοτασέμ καί ό Σαγιδ Βαττάλ καί ότι ή πόλις κατελήφθη δι' άπάτης και
συνδέεται ή άλωσις μέ τήν άπελευθέρωσιν κόρης φυλακισμένης έντός τής πόλεως.

Εις τήν άρχικήν μορφήν τής διηγήσεα>ς ταύτης νομίζω ότι θα έλέγετο πι-
ί^ανώς περί αρπαγής κόρης έκ τοΰ 'Αμορίου, είτα δέ διά ήθικοθρησκευτικούς λό-
γους θα διεσκευάσθη τό θέμα τούτο 2 υπό τών άφηγητών τής μυθιστορίας ε'ις άπε-
λευθέρωσιν ομοθρήσκου νεάνιδος.

Τό δημώδες ασμα υπό τήν νέαν αύτήν, έπεξειργασμένην, μορφήν του, εις
τήν οποίαν ό ήρως 'Αέτιος τού Κάστρου τής Άμουρέϊας ή τής Άμουρίας είχεν άν-
τικατασταθή διά τής ώραίας χριστιανής νεάνιδος τού Κάστρου, πιστεύω ότι θά πα-
ρελήφθη έκ τών 'Αράβων τής Μελιτηνής υπό τών γειτονικών ελληνικών πληθυσμών
τής Καππαδοκίας.

Οί δανεισμοί στοιχείων τοΰ λαϊκού βίον, μεί)' ών καί τά δημώδη άσματα,
μεταξύ διαφόρων λαών είναι, ώς γνωστόν, σύνηθες φαινόμενον. Ειδικώς μάλιστα
κατά τήν περίοδον ταύτην τοΰ 9ου καί 10ου αΙώνος γνωρίζομεν ότι οί "Αραβες
έχουν περιλάβει είς τήν σύγχρονον έποποιίαν τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ ελληνικήν ποιη-
τικήν ύλην καί ότι γνωρίζουν τά άκριτικά τραγούδια καί τόν Διγενήν μέ τήν έπα>-
νυμίαν Άκριτης (Akrates)*, ότι δέ καί οί Βυζαντινοί, αργότερον κατά τόν 10ον
αιώνα, μετά τήν πλήρη ύποταγήν τώ 934 τοΰ 'Εμιράτου τής Μελιτηνής εις τό
κράτος των4, έχρησιμοποίησαν καί αύτοί εις τήν σύνθεσιν τοΰ λογίου έπους τοΰ Δι-

1 Βλ. Mar. Canard, ενθ-' άν., σ. 295.

2 Περί διασκευών καί προσθηκών είς τήν μυθιστορίαν ταύτην αναφέρει καί ό Μ Ca-
nard, ένθ' άν., σ. 284, σημ. 2.

* Η. Grégoire, L' épopée byzantine, ένθ' άν , σ. 477. Πρβλ. καί άνάλυσιν τής πρα-
γματείας ταύτης υπό Στίλπ. Κνριακίδου, έν Λαογρ., τόμ. 10 (1929-30) σ. 626.

4 Βλ. καί Στίλπ. Κνοιακίδψ, έν Λαογρ. 10 (1929-30) σ. 628.
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γενή έπικήν υλην (ήρωικάς παραδόσεις καί άσματα) των 'Αράβων τής περιοχής
ταύτης1.

Κατά τους χρόνους τούτους πιθανώς, ιδία μετά τό 934, οτε ύπήρχεν ειρηνική
καί άμεσ°ζ έπαφή των δύο τέως αντιπάλων κόσμων, μετά τών πνευματικών τότε
άνταλλαγών μεταξύ Βυζαντινών καί 'Αράβων θά διεδόθη ε'ις τους πρώτους εις τήν
γειτονικήν Καππαδοκίαν καί τό άραβικόν ασμα τοΰ Κάστρου τής'Αμουρίας ύπό τήν
νέαν μορφήν του, δηλ. μέ τήν διασκευήν είς αυτό τοΰ αρχικού έπεισοδίου τής αιχμαλω-
σίας τού στρατηγού Άετίου δια τής ρωμαντικής διηγήσεως περί τής διεισδύσεως τού
μετημφιεσμένου Σαγίδ Μπαττάλ εντός τοΰ βυζαντινού Κάστρου καί τής αρπαγής
έκ τούτου τής ώραίας κόρης τού άρχηγοΰ τοΰ φρουρίου. Μέ τό νέον περιεχόμενον
πλέον τούτο τό <|σμα δέν περιείχε στοιχεία θίγοντα τήν έθνικήν φιλοτιμίαν τού βυ-
ζαντινού κόσμου, άλλωστε κατά τήν περίοδον αύτήν, μετά τό 934, τής ειρηνικής
συνυπάρξεως τών Αράβων τής Μελιτηνής μετά τών Βυζαντινών, θά είχε πλέον
λησμονηθή εις τόν λαόν καί τό πρό εκατονταετίας περίπου ιστορικόν γεγονός, τό
δποΐον άπετέλει τήν ύπόθεσιν τοΰ αρχετύπου άσματος.

Εις τό ύπό συζήτησιν άσμα, αφού μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου ήμαυρώθη
εΐς τήν ίστορικήν μνήμην τοΰ λαού τό γεγονός μέ τό δποΐον αρχικώς συνεδέετο,
πρός δέ καί μετεπλάσθη τούτο, ώς ελέχθη άνωτέρω, διά τοΰ συμφυρμοΰ καί άφο-
μοιώσεως εΐς αυτό τού επεισοδίου τής άπαγωγής τής κόρης Ναουρούζ Μπανού εκ
τού πατρικού της πύργου, τό όνομα τού κάστρου Άμουρέϊα ή Άμουρία (άραβ. Άηι-
muriya) έξελήφθη πλέον ώς όνομα τής κόρης, τής ήρωίδος τοΰ συμφυρθέντος
έπεισοδίου τούτου. Τότε πλέον τό όνομα τούτο Άμουρέϊα ή Άμουρία, ώς όνομα τής
κόρης, ήδύνατο εύκόλως εις τό στόμα τοΰ ελληνικού λαού νά ύποστή άλλοιώσεις εΐς
Άμονριάν }Ονριάν}, είτα δέ εις Ώριάν έπίσης εΐς Μάρου καί άλλα ονόματα (βλ.
άνωτ., σ. 4) τόσον εΐς τάς κατά τόπους παραλλαγάς τού ςίσματος, δσον καί εις τάς
σχετικός παραδόσεις.

Εΐς τό άρχικόν ασμα τούτο τού Κάστρου τής Άμουρίας οι Άραβες, ώς
ελέχθη, εξύμνησαν τόν πολεμικόν θρίαμβόν των έν Άμορι'ω τ<ρ 838 κατά τών
Βυζαντινών. Τόν χαρακτήρα τούτον, τόν ΰμνητικόν, διασώζει τό άσμα καί ύπό τήν
σημερινήν μορφήν του εξαιρέσει τοΰ επεισοδίου τοΰ τραγικοΰ τέλους τής κόρης τοΰ
Κάστρου. Άν τό άρχέτυπον τοΰ άσματος τούτου συνετίθετο ύπό Ελλήνων, θά είχε
ύπό τήν σωζομένην σήμερον εις oUto οΐκονομίαν τής ύποθέσεως μορφήν μάλλον
θρήνου, έστω καί άν άκόμη ήθέλομεν δεχθή, ώς ύπεστηρίχθη ήδη ύπό τοΰ Ν. Γ.

1 Βλ. Η. Grégoire, ενθ·' άν., σ. 477-479. Τοΰ αύτοΰ, Ό Διγενής 'Ακρίτας, New
York, Ν. Υ. (1942), σ. 140 κ. έξ. καί ΣτίΧπ. Κνριακίδην, èv Λαογρ., τόμ. 10 (1929-32) σ. 625 χ εξ.
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Πολίτου, ότι τό ασμα δεν έχείκάφετηρίαν γεγονός τι αλλ' ότι συνετέθη τούτο επί τη
βάσει "'στοιχείων μυθικών και ιστορικών»

Ό τόνος τής θλίψεως διά τό έν λόγω γεγονός τής αλώσεως τού 'Αμορίου,
υπάρχει, ώς ήδη παρετηρήθη2, εις τήν ύμνολογίαν τής 'Εκκλησίας διά τους έκ τών
θυμάτων τής καταστροφής ταύτης 42 Μάρτυρας, διά τους οποίους ζητείται
έκδίκησις. Αύτη δέν έβράδυνε νά έπιτευχί)ή· συνετελέσθη μέ τάς νίκας τών Βυζαν-
τινών κατά τών 'Αράβων άπό τοΰ 856-863 έπί Μιχαήλ τού Γ' (841-867), όστις
δι'αυτάςύμνήθη ώςέκδικητής τοΰ 'Αμορίου εις τό γνωστόν δημώδες ασμα τοΰ υιού
τοΰ "Αρμούρη ή τοΰ Άρμουρόπουλου s. Ούτω τό έπος τούτο δύναται νά θεωρηθή
ώς άπάνιησις τών Βυζαντινών εις τό άραβικόν §σμα τοΰ Κάστρου τής Άμουρίας,
τό όποιον, ώς ε'ίπομεν, αργότερον, τόν 10ον αι., παρελήφθη υπό τών κατοίκων
τών γειτονικών ακριτικών περιοχών καί διεσώθη μέχρι τής σήμερον ώς τραγούδι
τοΰ Κάστρου τής τής Ώριας, διαδεδομένον εις όλον σχεδόν τόν ελληνικόν κόσμον.

II

(Παραλλαγαί τοΰ ασματος)

Α'.

Κάτω 'ς τον Ά γι Γιάννη τον Θεολόγον,
πολλά κάστρα ντ' ελάσθα 1 μικρά μεγάλα,
σαν τον Μαροϋς το κάστρο, κάστρο δεν είδα,
διπλούν, τριπλούν χτισμένο, μολνβόκτιστο,
5 οιδεροκαρφωμένο και ασάλευτο.

Χίλιοι το πολεμούσαν χρόνους δώδεκα,
κι άλλους δεκατεσαάρους και δεν παίρνει ο.
Μά 'νας μικρός Τουρκάκης, 'νας γενίτζαρος
εΐπεν είς τόν αφέντη τ': « Αι αφέντη μου·
10 κ' εγ' αν πάρω τό κάστρο, τ' εΐν' τά δώρα μου ; »
— « Ξανθά ξανθά κοράσια, ας εΐν οι σκλάβες σου,

1 Βλ. άνωτ., σ. 12, ίδια έν σημ. 7.

2 Αυτόθι, σ. 21.

8 Βλ. Η. Grégoire, Autour de Digénis Akritas. Les cantilènes et la date de la
recension d' Andros-Trepizonde, Byzantion, tome VII (1932) σ. 291-294. Toi aûxoî,
Études sur Γ épopée byzantine, tome Rev. d. ét. gr , XLVI (1933) σ. 38 κ .έξ Τ ο 0 αυ-
τόν, Ό Διγενής 'Ακρίτας, New York, Ν. Υ. (1942) σ. 201 ν. εξ. Βλ. τό κείμενον του $σμα-
τός καί είς Στίλπ. Κνριακίδου, Ό Διγενής 'Ακρίτας, εν 'Αθήναις [1926] σ. U9-129·
* περιηλθον.
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τά 'μορφα παλληκάρια, ας εΐν οι δούλοι σου
και την Μαροϋ που λεν , ας εΐν' γυναίκα σου».

— «"Ανοιξε, Μαροϋ μ\, ανοιξ , νά μπη δ ξένος·
15 Βάι, βάι, εμέν τον ξένον και τον έρημο

καί τον ξενυχτισμένο που νά βραδυαστώ·
πού 'ν' τά βουϊνά γιομάτ' άπό στρατέματα
κ' οί στράτες οκοτωμέν' άπό τ' αδέλφια μου.
"Ανοιξε, Μάρου μ', ανοιξ', νά μπη δ ξένος,
20 την νύχτα τ' νά περάση, νά μη σκοτω&η»·
Και στον ξένο κατόπι χίλιοι μπήκανε.
Ούλοι τρέχανε στ ασπρα κι δ γενίτζαρος
ετρεξεν 'ς την Μαροϋ του και την ε ζητεί-
Μά η Μαροϋ, σάν είδε τοϋτο τό κακό,
25 εβγαλε τά ζ'εγκιά 1 της, τσάρουχα φορεί 2,
εβγαλε την ζωατρη της, ράμμα ζώνεται"
'ς τους πύργους ανατρέχει και μοιριολογύ.

— « Τό κάοτρο μ σάν επάρτη, τί ·&έλ' την ζωην ! »
Και κάτω εκρημίστην κ° εσκοτώύηκε.

Ί. Σαραντίδον 'Αρχελάου, Ή Σινασσός, έν 'Αθήναις 1899, σ. 168-69

Β'.

'Ατόσα* κάστρα είδα κ ελογύρισα
κι αμον1 τα' Ώριας τό κάστρο, κάστρο °κ' ετουνε*.
Σεράντα πόρτας είχε κι όλα σίδερα,
κ εξήντα παραν&ύρια κι όλα χάλκενα·
5 και τοΰ γιαλού η πόρταν άσ σό 6μάλαμα.
Τούρκος τό τριγυρίζει χρόνους δώδεκα·
μηδέ μπορεί τό πάρη μηδ' άφηνει άτο \
Κ' εν ας μικρός τουρκίταος, ρωμιογύριατος,
ρόκα και ροκοστέλι βάλ' 'ς σά μέσα του8,
10 αδράχτι και σποντύλι ', παίρ 'ς σά 10 χέρια του.
Μαξιλαρίτσα βάλλει κ' έμπροζώα κεται11

1 τσαγγιά" υποδήματα υψηλά μέχρι τών γονάτων. 2 τσαρούχια, χαμηλά υποδήματα.

3 τόσα. 4 ώς, όπως. 5 δεν ήτο. 6 άπό τό. 7 αΰιό. 8 εΐς χήν μέσην, τήν όσφύν του. 9 σφον-

τύλι. 10 παίρνει είς τά. 11 έμπροζώνεται, δηλ. τοποθετεί έπί τής κοιλίας του προσκεφάλαιον

καί τό συγκρατεί διά ζώνης.
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κ έγέντουνε γυναίκα, βαρασμένισσα \
Τόν κάσ τρο 'λογυρίζει και μοιρολογί}.

— «"Ανοιξον, πόρταν, ανοιξον, κασ τρόπορτα·
15 ανοιξον, νά èμπαίνω, Τούρκοι διώχνε με».

— "Κι nnô'tf εμπαίν δ ήλιον ε μπα άπέσ κ' εσύ ',
κι άπόϋ·' εβγαίν' δ φέγγον' εβγα εξ' κ εσύ».

— *Ν' άλι4 εμεν τή μάρ'σσαs τή χιλιάκλερος6
και που νά παιδοποίγω 1 χειμων'κό καιρό.

20 "Ανοιξον πόρταν, ανοιξον, κασ'τρόπορτα'

ανοιξον νά έμπαιναν, Τονρκοι διώχνε με».
Τον Κάστρο 'λογυρίζει και μοιρολογά
κι άπέσ 8 ή κόρ άκούγει και καρδοπονά.
Κι α μον' ντ ενοίγε ή πόρτα χ'ίλιοι ετρεξαν
25 κι α μ, ο ν ντ' εκαλονοίγε μύριοι ετρεξαν.

Κι άλλοι τήν κόρ' άρπάζ'νε κι άλλοι τα φλουριά.
Κι από τΐ> παραϋύρ' ή κόρ' επήδησε,
σε παλληκάρ' άγκάλιας ψυχομάχησε.

Ποντιακά Φύλλα, ετ. Α' (1936-37) άρ. 1, σ. 26-27.

Γ.

"Οσα καστριά κι αν είδα κι αν περπάτησα1β,
σαν τής Ώριας τό κάστρον δεν ελόγιασα.
Σαράντα πύργους εχει δλον μάλαγμα
κι άλλους σαράντα πέντε δια τόν πόλεμο.
5 Τούρκος τό πολεμάει χρόνους δώδεκα,
δέ μπόρει νά τό πάρη τ Ώραιόκαστρον.
"Ενας κακός Τονρκάκης, ενας Κόνιαρος,
πάγει 'ς τόν βασιλέα και τόν προσκυνεί.
— «'Αφέντη βασιλέα, τί 'ν'τό τάγμα σον;».
10 — «Χίλια φλωριά σε δίνω κι αλογον καλόν

καί δυο σπαϋια ασημένια διά τόν πόλεμο».

1 έγκυος. 2 άπό εκεί πού μπαίνουν, είσδύουν, αί άκτΐνες τοΰ ηλίου εΐσελθε και σύ. 3 τό
φεγγάρι. 1 άλλοίμονον. 5 τήν μαύρην, χήν δυστυχή. 6 τήν χιλιάκις ακληρον. 7 νά παιδο-
ποιήσω, γεννήσω 8 άπό μέσα. 8 όταν, ώς. 10 εκδ. Κίνδ. : κι δοα λόγιαοα.
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— «Ουδέ τ ασπρα Οου θέλω, ουδέ ta φλωριά,
ουδέ και τ αλογό σον, κι ουδέ τά σπαθιά·
μόνον την κόρη θέλω, 'π' είναι 'ς τά γυαλιά».

15 — «"Ωσάν τό κάστρο πάρης» χάρισμα κι αντη'".
Καλογεράκ εγίνη, ράσα 'φόρεσε.
Πάγει 'ς την πόρτα, κλαίει, πέφτει, προσκυνεί,
κλαίει και γονατίζει και παρακαλεί.

— «"Ανοιξάνοιξε, πόρτα, πόρτα της Ώριας,
20 πόρτα της μαυρομάτας, της βασίλισσας!»

— « Σύ 'σαι ενας Τονρκάκης, ενας Κόνιαρος'
φεύγα και σε σκοτώνουν, φενγα, σε κρεμνούν!»

— « Μά τό στανρό, κυρά μου, μα την Παναγιά,
ουδέ Τονρκάκης είμαι, ουδέ Κόνιαρος·

25 είμαι καλογεράκης άπ άσκηταριό.

Της πείνας άποθαίνω, και λυπήσου με».

— ι-Γιά δώτε τον ψωμάκι· κι Άμε 'ς τό καλό»·

— sΚυρά,'ς την εκκλησία νά προσευχηθώ!

Ανοιξ', Άνοιξε, πόρτα, πόρτα της Ώριας,
30 πόρτα της μαυρομάτας, της βασίλισσας».

— «Για ρίξετε τους γάντσονς νά τόν πάρετε».

— «2α ράσα μ είναι σάπια και ξεσκίζονται».

— « Για ρίξετε τόν σάκκο, νά τόν πάρετε».

— «*Α μη, κυρά, τόν σάκκο κι αντραλίζομαι2».
35 Ή πόρτα μισανοίγει, 'γέμισ η ανλη.

"Αλλοι 'ς τ Άσπρα 'χύθηκα κι Άλλοι 'ς τά φλωριά,
κι αυτός μέσα ς την κόρη, 'π' είναι 'ς τά γυαλιά.
Κ' η κόρη 'σάν τόν είδε, 'πέσε 'ς τό γιαλό.

Θεσσαλία.·Θεοδ. Κίνδ, Τραγφδια τής νέας 'Ελλάδος,
Leipzig 1833, σ. 6-7, άρ. VI

Δ'.

'Σ σε γούλα τά κάστρη πηα, γοϋλα τά 'νρισα
σάν της Σουριάς τό κάστρο, κάστρο δεν είδα
μέ πόρτες μαρμαρένες, μ αργυρά κλειδιά.
Τούρκοι τό πολεμούσα χρόνους δώδεκα

1 σιδηρούν αγκιστρον. 2 ζαλίζομαι.
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Ο κι άλλους δεκατεσοάρους οι Σαρακηνοί.

Κ' εναμ μικρόν Τουρκάκι, μιας Ρωμιάς παιδί,
'ς τον Άμιράν του πάει 'ς τόσ Σουρτάνον τον

— «'Αφέντη μΆμιρά μου και Σουρτάνε μου,
που παραδώκη χώραν τί 'ναιρ ρόα του;»

10 —« Χίλια 'ναιφ φορεοά του, μύρια ρόα του

κ ή κόρ' απ ου το μ πύργον νά 'ναιγ γυναίκα του».
Γυναίκας ρούχα βάλλει και γγαοτρώννεται
κι απ δξ' άπου τό κάοτρο κΐλαίε καί δέρεται.

— «Για 'ννοίξητέ μον νά 'μπω τοΰ βαρόμοιρου,
15 νά το πικρογεννήοω τό κακόμοιρο·

γιά 'ννοίξητε μου νά 'μπω τον κακόμοιρου
νά τό πικρογεννήοω τό βαρόμοιρο».
"Οσον νά 'ννοίξονν νά 'μπη, χίλιοι 'μπήκασι,
κι δσον νά καλοννοίξου, μύριοι ' βγήκασι,
20 κ' ή κόρ' άπου τόμ πύργον όξω πέταξε·

μηέ 'ς σέ πέτραδ γίδει, μηε 'ς σέ μάρμαρο,
'ς α άγούρ' άγκάλια γίδει και ψυχομαχεΐ '·

Σύμη.-Αα,ο^., τόμ- 2 (1910-11) σ. 572, άρ. 1
(Μιχ Δ. Χαβιαράς).

RÉSUMÉ

La chanson populaire : Le chateau de la belle. Son rapport avec
la prise d'Amorium par les Arabes en 1' an 838.

Cette chanson est, de nos jours encore, répandue dans toutes les par-
ties de l'Hellénisme, du Pont (Mer Noire) et de la Cappadoce (Asie Mineure)
à l'Est, jusqu'aux îles Ioniennes, à l'Ouest, puis, de l'Epire, de la Macédoine
et de la Thrace jusqu'aux rivages de la Mer Noire au Nord, comme aussi
en Crète, dans le Dodécanèse et à Chypre au Sud.

Il y est question d'un château-fort, assiégé pendant douze ans par

1 Τό ασμα συνεχίζεται:

Κ' ή μάννα της φωνάτζει....
« Άνέθάεμά σε, πύργε, πύργε μον φονιά,
πον ψόνε-ψες τηγ κόρη μ μου και λίοόυμά».
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les Turcs ou par les Sarrasins sans que ceux-ci aient pu s'en rendre maî-
tre. Un jeune Turc, ex-Chrétien converti à l'Islamisme, propose alors au
Sultan de l'aider à s'emparer du fort, mais à condition de recevoir en ré-
compense de ses services, entre autres gains, la Belle du Château qui est
à la tête de la défense du fort.

Le Sultan (ou l'Émir) le lui promet. Aussitôt après, le renégat se dé-
guise en femme enceinte. Il vient près des murs du fort et se met à sup-
plier qu'on lui ouvre afin qu'il puisse entrer pour accoucher.

Il existe certaines variations d'après lesquelles le traître, déguisé en
moine, supplie la Princesse de lui ouvrir et de lui accorder l'hospitalité;

Pourtant celle-ci, ainsi que les défenseurs du château, refusent d'ou-
vrir, craignant que la femme (ou le moine) ne soit un Turc déguisé, mais
ils finissent par lui offrir l'hospitalité..

Ses ennemis, qui guettaient, se précipitent à la suite de leur émis-
saire et s' emparent du fort, puis, tandis que les soldats massacrent et pil-
lent, le traître se prépare à aller enlever la Belle du château.

Celle-ci, s'étant rendue compte, du haut de sa tour, du désastre de la
ville, se jette dans le vide pour ne pas tomber entre les mains des Turcs.

Outre cette chanson, il existe nombre d'autres légendes se rappor-
tant à des châteaux en ruines de divers régions du pays. Comme cette
chanson, elles se rapportent toutes à la prise des forts conquis par trahison.

Ces châteaux forts, dans cette chanson comme dans les autres légen-
des, portent des noms différents. Les plus usités sont: Le Château de la
Belle ; le Château de Marous (des réfugiés de Cappadoce), le Château de
Sourias dans le Dodécanèse, etc.

Considérant le thème de cette chanson au point de vue historique,
C. Sathas, en 1880, a été le premier à soutenir qu'il est basé sur un fait hi-
storique authentique, celui de la prise d'Amorium par les Arabes en 838.

Cette opinion a trouvé un certain nombre de défenseurs, parmi les-
quels Paul Carolidés, S. Baud-Bovy et C. Amantos (voir ci-dessus, pp. 12-15)
mais aussi un certain nombre de contradicteurs, comme N. Politis, St. Ky-
riakidés et H. Grégoire (voir ci-dessus).

L'auteur, après avoir-examiné de nouveau le sujet, soutient que cette
chanson se rapporte bien à la destruction d' Arnorium en 838 par les
Arabes, mais il croit que l'original de cette chanson est probablement une
chanson arabe se rapportant à l'Emirat de Melitène.

Il considère les différents points caractéristiques de cette chanson —a)
le nom du château fort et ses fortifications, siège de ce même château par les
Turcs ou les Sarrasins pendant douze ans; b) la prise du fort par duperie,
à l'aide d'un chrétien converti à l'Islam, déguisé en femme enceinte ou en
moine; c) la récompense du traître: La Belle Princesse du Château; d) la fin

3
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tragique de la Princesse, sa chute dans le vide du haut du fort—en les
comparant aux attestations byzantines et surtout aux attestations arabes
relatives à la fortification de la capitale Amorium, au siège et à la prise de
ce même fort, due à la trahison d'un des défenseurs de la ville comme aussi
à sa complète destruction par les Arabes, survenue en 838.

Les traits communs qu'on trouve dans la chanson du Château fort
de la Belle et dans la description de la prise de ce même fort par l'écri-
vain arabe Tabari (839-923) (voir ci-dessus, pp. 19-20) font supposer que
cès ressemblances ne sont pas l'effet du hasard, mais sont étroitement liées
entre elles et que par conséquent cette chanson a dû être composée à l'é-
poque où ce premier événement historique a dû avoir lieu.

L'auteur croit que la chanson a dû être au début une chanson épique,
composée par les Arabes dans le but de raconter la prise de ce château
par eux-mêmes, puisque l'on soutient même que ce fait d'armes a gran-
dement aidé à émouvoir le monde arabe de l'époque au point de vue re-
ligieux. Le nom d'Amorium était aussi devenu légendaire dans l'histoire
et la poésie de ce peuple. Il ajoute même que cette chanson appartient au
cycle épique dans lequel on classe aussi la légende de Sayyid Batthal, qui
est aussi, dans sa composition originale, une épopée arabe de la fin du neu-
vième ou du début du dixième siècle, car elle parle d'événements qui ont
eu lieu entre 838-863.

L'original de cette chanson arabe devait se terminer par l'épisode de
la captivité du général Aétios, chef des forces de la défense d'Amorium.
Cette scène a dû plus tard être remplacée par le récit, peut être même par
la chanson racontant 1' enlèvement de la Belle Chrétienne jeune fille
Naourous-Banou, du Château de son père, par Sayyid Batthal travesti en
moine. On retrouve aussi ce récit dans le roman de Sayyid Batthal.

En conclusion l'auteur ajoute qu'au Xe siècle les Byzantins de la ré-
gion de Cappadoce ont probablement pris la chanson chez leurs voisins
Arabes.

C'est la période pendant laquelle 1' émirat de Mélitène est assujetti à
Byzance. Il éxistait alors entre les deux nations rivales (Byzantins et Arabes)
des relations politiques et culturelles. A noter qu'on trouve également d'au-
tres échanges poétiques entre les deux épopées, celle de Sayyid-Batthal
des Arabes et de Digénis Acritas des Byzantins

1 Les résultats de cette recherche ont été communiqués par l'auteur pour la
première fois en 1958 au XI Congrès International des Études Byzantines à Munich :
(voir Akten des XI Internant. Byz. Kongresses 1958, München i960, p. 581-585).



ΤΟ ΔΗΜΩΔΕΣ ΑΣΜΑ "ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

νπο

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΟΥ

Ύπό τόν τίτλον «Όνειρο τής Παναγίας» είναι γνωστόν δημώδες άσμα, τοΰ
όποιου υπάρχουν εΐς τόν σχετικόν φάκελον τού Λαογραφικού 'Αρχείου καταγεγραμ-
μένοι μέχρι σήμερον 18 παραλλαγαί. Τούτων τρεις προέρχονται έκ Κρήτης (Ίννα-
χώριον (Τοπόλια) Κισάμου, Λατσίδα Μεραμβέλλου, Λίθινες Σητείας), μία έκ Σά-
μου (Μαυρατζαΐοι), εξ έκ Δωδεκανήσου (Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος, Ψεριμος, Κα-
στελλόριζον, Δωδεκανήσιοι 'Αμερικής), τρεις έκ Κύπρου (Κούκλια Πάφου, Λευκό-
νοικον, Κάρμι Κερύνειας), τρεις έκ Πόντου (Σινώπη, Ίνέπολις, Σαμψούς), μία έκ
δυτικής Μακεδονίας (Πελεκάνος Σιατίστης) καί μία έκ Φαναριού· Κωνσταντινουπό-
λεως. Έκ τών παραλλαγών τούτων αί εννέα είναι έκδεδομέναι, αί δέ ύπόλοιποι
ανέκδοτοι.

Τό ασμα τούτο χρησιμοποιείται ώς προσευχή πρός πρόληψιν παντός κακοΰ
έπαπειλούντος τόν λέγοντα, ώς τούτο εμφαίνεται έκ τοΰ προοιμίου και τής κατα-
κλεΐδος τών περισσοτέρων παραλλαγών του. Ούτως εΐς τήν έκ Λατσίδας Μεραμ-
βέλλου Κρήτης παραλλαγήν λέγεται έν προοιμίω :

Σταυρέ μον, σταυρωμένε μον, σταυρέ μ', αλη&ινέ μον,
κι άπούσταν εγεννήϋηκα στή χάρη σον πιστεύγω .,.
καί έν κατακλείδι :

Κι οποίος θάλασσα πατήση
και στεριά νά προπατήογ),
νά το λέη τρεις φορές τήν ημέρα και τρεις φορές τή νύχτα \

Είς τήν έξ Ίνναχωρίου τής αυτής νήσου υπάρχει έν άρχή :
"Αγγελέ μον, ευλογημένε ...

εΐς δέ τό τέλος:

1 Λαογραφικού'Αρχείου άρ. 1162 Β', σ. 55-56 (συλλ. Μαρίας Λιονδάκη έκ Λατσίδας
Μεραμβέλλου Κρήτης, 1938). Εφεξής αϊ παραπομπαΐ είς χειρογράφους συλλογάς τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου θά σημειοϋνται διά τής βραχυγραφίας : A.A.
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Απου βρεθη
νά τό πη
τρεις το πρωί,
τρεις το μεσημέρι
και τρεις τό βράδυ,
άγγελος εκεί1.

Όμοίως εις τήν εκ Σάμου (Μαυρατζαΐοι) παραλλαγήν άναγινώσκομεν : «Τ' δ-
νειρό σ', μητέρα μου, οποίος του λέει τρεις φουρές τη μέρα και τρεις τη νύχτα, ποτε
δέ θά Îôfj οντ αστραπή ούτι βροντή | κι σε θάλασσα νά μπη | σα στ' στιριά θα
πιρπατη [ κ' η ώρα θανάτ άν του θ'μηθη, | στ' Δευτέρα παρουσία δε θά κριθή»2,
Τά αύτά λέγονται περίπου καί είς άλλας τινάς παραλλαγάς τοΰ άσματος. Έν Σι-
νώπη τοΰ Πόντου τό έλεγον κατά τήν πρωίαν, προτού φάγουν®, καί έν Σαμψούντι
κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν τρις τής ημέρας4. Τέλος εις Πελεκάνον Σιατί-
στης τής Μακεδονίας σημειούται, ότι «οποίος τό ξέρει αυτό, να τό λέη τρεις φορές
την ημέρα κι οκτώ τό Σάββατο»*, έν δέ τή νήσω Ψερίμω Δωδεκανήσου «λέγεται τό
βράδυ που θά κοιμηθούν»β.

Παραθέτων κατωτέρω τά κείμενα τριών παραλλαγών τοΰ άσματος (2 έκ Κρή-
της και 1 έκ Ρόδου), ώς άρτιωτέρων τών άλλων υπό έποψιν περιεχομένου καί μορ-
φής, προβαίνω είς τήν σύγκρισιν αυτού πρός άντίστοιχον έν Ρουμανία δημώδες
ασμα τής αυτής υποθέσεως, τέλος δέ συζητώ τό ζήτημα τής προελεύσεως τοΰ
τελευταίου.

1. Παραλλαγή έξ Ίνναχωρίου (Τοπολίων) Κισάμου Κρήτης7.

"Αγγελε μου, ευλογημένε,
χαίρε, κεχαριτωμένε8,
βλέπε, σκέπε την ψυχή μου,
την ψυχή και τη ζωή μου.

1 Λ.Α. άρ. 1161 Β", σ. 82-83 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη έξ Ίνναχωρίου (Τοπολίων) Κρή-
της, 1938)

2 Λ.Α. άρ. 1428, σ. 38, άρ. 8 (συλλ. Ν. Δημητρίου έκ Μαυρατζαίων Σάμου, 1939).

8 Λ.Α. άρ. 1141, σ. 22-26, 167 -68 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη παρά προσφύγων έκ Σινώ-
πης, 1938).

4 "Ενθ' άνωτ., σ. 61.

δ Λ.Α. άρ. 1369 Α', σ. 85, άρ. 24 (συλλ. Κ. Μπέντα έκ Πελεκάνου Σιατίστης, 1939).

6 Λ.Α. άρ. 2193, σ. 236-37 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη έκ Ψερίμου Δωδεκανήσου, 1956).

' Βλ. άνωτ. σημ. 1.

8 Χφ : και χαριτωμένε.
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5 Μήν ερϋγι μαύρη ταραχή, μήν έ'ρϋη μαύρος φόβος,

νά μον τήν πάρη τήν ψυχή, νά πα νά μον τήν κρίνη,
μόνο ας εράη ό Δαβής1 με τήν ταπεινοσύνη.

Εφτά ουρανοί ανοίξανε, χρνσός στανρός εφάνη,
δεξά πάει ή Παναγιά και πάει κι "Αγιοάννης
10 "Εκειδά σπήλιος φοβερός και τρομερός εφάνη,

πον εκατσ ή μητέρα μας κ' εκαμε τόν αφέντη μας Χριστό.
Tool τρεις εγεννήϋη,
τσοι τέσσερεις εξύπνησε.

— «Κοιμάσαι, μητέρα μον,

15 φως και άναλαμπίδα μον ; »

— *Κοιμονμαι, γιέ μον, και ξνπνώ
κι όνειρο βαρν ϋ·ωρώ,

πώς σ' επιάσανε οΐ σκύλοι οι γΐ 'Ιουδαίοι.
Σάν πονλι σ' επιάσανε,
20 σάν όζο σ' εσφάξανε,

τό τιμητικό σον αίμα χάμαι στη γή εχύ'&η·
στραβός τό 'βαλε,
μάϋια εκαμε·
κοντσός τ' αλείφτηκε,
25 πόδια εκαμε·

ατεκνη τό 'πιε,
παίδι εκαμε.
'Απόν βρεϋή
νά τό πή
30 τρεις τό πρωί,

τρεις τό μεσημέρι
καί τρεις τό βράδυ,
άγγελος έκεϊ.

2. Παραλλαγή έκ Λατσίδας Μεραμβέλλου (Κρήτης)*.

Στανρέ μου, σταυρωμένε μον, στανρέ μ' άληϋινέ μον,
κι άπούσταν1 εγεννήϋηκα ατή χάρη σον πιστεύγω,

1 Δαβίδ. 2 "Αγιος 'Ιωάννης.

3 A.A. άρ. 1162 Β', α. 55-56.

* 'Αφ' ότου.
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στη χάρη σου, στη δόξα σον καί στην ανάσταση σον.
Πιστεύω πώς δά κατεβης στη γης, την οικουμένη,
5 νά κοινής την ψυχούλα μου, την πολυκολασμένη,
άπου την έ'χω κρίματα περισσά φορτωμένη.
Παναγία, χαριτωμένη
κι άγγελοχαιρετιαμένη,
στέκω και παρακαλώ σε,
10 τοΰ Χριστού με παραδώσε.

Κι ό Χριστός νά μέ περάση
άπου τ ση Τρίχας τό γιοφύρι
κι από φοβερό κριτήρι.
Πάνω στο σπήλαιο, στη φάτνη τών άλόγω,
15 έγέννησεν ή Δέσποινα τόν Ίησον Χριστό.

Τριώ μερώ, τριώ νυχτώ βρέχος, παιδί, έμίλησε και είπε :

— «Κοιμάμαι, μάννα μου,
κοιμάσαι, μητέρα μου ; »

— «zJèv κοιμούμαι, ύγιέ μου, μόνο άγρυπνώ
20 κι δνειρο βαρύ σέ θωρώ,

πώς σ' εστεφανώσανε μ' άγκάϋινο στεφάνι,
τό σύντριο> τό μίντριο1 ποτίσασί σε,
πέντε κάρφους εβαστονσαν κ' έκαρφώσασί σε,
δυο στά πόδια
25 δυο στά χέρια

«' êva στά φύλλα τσή καρδούλας.
Κι οποίος θάλασσα πατήση
και στεριά νά προπατήση,
νά τό λέη τρεις φορές την ημέρα
30 και τρέϊς φορές τη νύχτα,

ποτέ κακό δεν τοΰ τυχαίνει,
μήτε στην κρίση του Θεοϋ δεν κρίνεται.

1 «Ξίδι καί χολή. "Ετσι τό ξήγησε ή Μαρία Παπαστεφανάκη, 71 χρόνων», σημειώνει
ή συλλογεύ; Μαρία Λιουδάκη.
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3. Παραλλαγή έκ Ροδου 1.

Ή Κυρά ή Θεοτόκος
ατά κλαδάκια εκοιμάτο,
κι δ μονογενής Υιός της
ξάγρυπνος εστεκεν κοντά της.

5 — « Κοιμάσαι, μάννα μου, καλή

καί μητέρα δλου τοΰ κόσμου ; »

— «Μηδέ κοιμούμαι, γιούκα μου,
μηδέ ξαγρυπνώ, παιδί μου,
μόνον όνειρο σέ 'δα και τρέμω

10 και σνλλογιονμαι πώς νά σου τό πώ».

— «Πές μου, μάννα μου καλή,
κ' εγώ ϋά ατό διαλύνω».

— «Χρυσό μον, κλωναράκι μου,
στον Παράδεισο α' είδα σήμερα

15 κ' εκαμες μεγάλο κάλεσμα·

κάλεσες οϋλους τους 'Αποστόλους
κ' ενας σέ κατάδωσε
στους άπιστους Όβραίονς,
καί τά σκνλιά σ' επιάσασι

20 και στον Πιλάτον τήν αυλή

σ' επήραν νά σέ κρεμμάσουσι.
"Εβγαλαν τ αγια σου παπούτσια
και τά τσαρούχια σου φορέσασι,
βγάλλουσ' σου τ' άγιοζώναρο

25 και βάτοσ σ' ετνλίξασιν,
κρύο νερό τονς ζήτηξες,
ξίδιν και χολήσ σον δώσααι».

— «Άληύινή 'σαι, μάννα μον,
άλη&ινό και τ' όνειρο σον,

30 κι όποιος τό 'πή για τό φογγραστή,
κακοϋ· ϋάνατον 'έν ϋωρεΐ
και στον καιρό τής κρίσης τον
.καλό ϋ·ά βγή γιά τήν ψνχήν τον».

1 Άναστ. Βρόντη, Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος 1950, σ. 88 - 89, άρ. 4.
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Εις τό ασμα, κατά τάς ώς άνω παραλλαγάς, κύριον θέμα είναι ό διάλογος
μεταξύ Χριστού καί Παναγίας. Ό Χριστός, ιστάμενος παρά τό πλευρόν τής μητρός
του, ευρισκομένης μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, τήν έρωτά, αν κοιμάται, εκείνη δέ
τοΰ απαντά, ότι έξύπνησε τρομαγμένη, διότι έβλεπεν είς τό ό'νειρόν της τήν υπό
των 'Ιουδαίων σύλληψιν, τους εμπαιγμούς καί τήν σταύρωσιν αυτού. Ό 'Ιησούς,
άκούων άτάραχος τό όνειρον τής μητρός, έπιβεβαιώνει τήν άλήθειαν αύτοΰ1.

Ή προσευχή 2 αύτη είς τάς περισσοτέρας τών παραλλαγών παρουσιάζεται άπό
μετρικής έπόψεως 'ιδιόμορφος. Τοΰτο έξηγείται έκ τοΰ ότι ή ποιητική σύνθεσίς
της είναι σύμφωνος πρός τήν τεχνικήν τών έπφδών. Άλλως τε οί στίχοι:
Τό τιμητικό οον αίμα χάμαι στη γη εχύθη,
στραβός τό 'βαλε,
μάϋια εκαμε,
κουτσός τ αλείφτηκε,
πόδια εκαμε..."

μεταφέρουν ημάς είς άναλόγους κατά τήν μορφήν διατυπώσεις επωδών, άναφερο-
μένων εις τήν θεραπείαν διαφόρων νόσων.

*4σμα δημώδες τοΰ αυτού περιεχομένου γνωρίζομεν ότι άπαντα καί παρά
τφ ρουμανικώ λαώ, χρησιμοποιούμενον έν Ρουμάνι^ ώς «φυλαχτό» καί άπαγγελ-
λόμενον ώς προσευχή \ Παραθέτω καταιτέρω τό κείμενον αυτού έν τώ πρωτοτύπω
μετά μεταφράσεως εις τήν ελλην ικήν κατά λογάδην :

1 Κατά τήν ώς άνω παραλλαγήν τοΰ ασματος έκ Ρόδου ό Χριστός λέγει :
Άληύινή 'σαι, μάννα μου,
άληϋινο και τ' ονειρό σου.
Καί εις τήν έκ Σάμου παραλλαγήν λέγεται:

'Αλήθεια εϊνι, μάννα μον,
μητέρα μου . . .

Λ.Α. άρ. 1428, σ. 37 - 38. άρ. 8.

" Μόνον έν Κύπρφ «τό τραγουδοϋν με λυπητερό σκοπό. Τό τραγονδονν συνή&ως στη
γιορτή της Παναγίας». Λ.Α. άρ 1896 Α', σ. 131 (συλλ. Δ. 'Α. Πετροπούλου, άπό Κουκλιά Πάφου,
1953).

* Βλ. τήν ώς άνω ύπ' άρ. 1 παραλλαγήν, στίχ. 21 - 25.

* Τοΰτο λέγουν εις τόν νομόν Muscel τής Βλαχίας κατά τήν 15ην Αυγούστου, έορτήν
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ώς καί κατά τάς ώρας κινδύνου. Βλ. Τ. Pamfile, Särbätorile
la Români. Särbätorile de toamnä postul Cräciunului, Bucureçti 1914, a. 33 - 34.
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Piaträ peste piaträ
Maica Domnului
Jos pe piaträ §edea ;
Domnul Hristos
5 P'altä parte venea...
—Ο Maica noasträ ce iubeçti
Ori dormi, ori odihneçti?

— Ο Doamne, fiul meu,
Nici dorm, nici odihnesc

10 Pu^inel somti însomnai
§i mare vis cä visai :
Unde te prinsese câinii de Jidovi
In Udeia,

Te cäsnia, te chinuia,
15 Cu o£et §i fiere te - adäpa...
Te 'mbräcase
Cu cäma§e de urzicä,
Te 'ncinsese eu brâu de märäcine
§i - Çi pusese
20 Coroanä de spini în cap.
—Ο Doamne, Maica noasträ,
Cine mä vrea bate cu palmele
Peste fa£ä obrazului,
Cu biciu de foe din cer
25 L'oiu sägeta.

— Ο Doamne, fiul meu,
Cine va vrea zice
Aceste cuvinte
Ziua de trei ori

30 §i noaptea de douä ori,
Nici focu nu-1 va arde.
Nici Tätari nu-1 va robi.
Nici de ciuma nu va muri \

Πέτρα στην πέτρα. | Ή Παναγία !
κάτω σέ πέτρα έκάθονταν | καί ο Κύ-
ριος Ιησούς Χριστός | άπ' άλλο μέ-
ρος έρχονταν... | —Ώ μητέρα μου,
τί έχεις, | κοιμάσαι ή αναπαύεσαι; |
— "Ω Κύριε, υιέ μου, | ούτε κοιμού-
μαι, ούτε αναπαύομαι. I Λίγονύπνον
έπήρα | και μεγάλο δ'νειρο είδα : |
πώς σ' έπιαναν οί σκύλοι οί Εβραίοι,|
στήν 'Ιουδαία | σ' έτυραννούσαν,
σ' έβασάνιζαν, | ξίδι καί χολή σ' έ-
πότιζαν... | Σοΰ έ'βαζαν πουκάμισο
άπό τσουκνίδα, | σ' έδεναν μέ σχοινί
από αγκάθια ! καί σοΰ έβαζαν στήν
κεφαλήν άκάνθινο στεφάνι. | — Ώ
Κυρία, μητέρα μου, | οποίος θά μέ
ραπίση | στο μάγουλο, | μέ πύρινη
ρομφαία άπό τόν ουρανό | θά τόν
κτυπήσω. | —Ώ Κύριε, υίέ μου, |
οποίος θά είπη | αυτάς τάς λέξεις |
τήν ήμερα τρεις φορές | καί τήν νύ-
κτα δυό φορές, | ούτε φωτιά θά τον
καύση I ούτε άπό τούς Τατάρους
θά ύποδουλωθή | ούτε άπό χολέρα
θά πεθάνη.

1 Tudor Pamfile, ενθ·' άν., σ. 33 - 34. Βλ. καί παρά C. Rädulescu - Codin §i D. Mihalache,
Särbätorile poporului, Bucure§ti 1910, σ. 84. Ν. Cartojan, Carole populäre in literaturä
Romäneascä. Epoca influence! grece§ti, τόμ. II, Bucure§ti 1938, σ. 105.
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Φανερά είναι ή όμοιότης τού ρουμανικού τούτου άσματος πρός τό έλληνικόν1.
Τό περιεχόμενον εις αμφότερα είναι τό αύτό, ή δέ πλοκή των επεισοδίων καί ή σειρά
τών στίχων είναι περίπου αί ί'διαι. Κύριον θέμα και εις τό ρουμανικόν είναι ό κα-
τόπιν τοΰ φρικτού ονείρου τής Παναγίας διάλογος μετά τού Χριστού περί τής έπι-
κειμένης έκείνου σταυρώσεως. "Ετι δ' ώρισμένοι τών στίχων τού άσματος τούτου
νομίζει τις οτι μετεφράσθησαν άπ' ευθείας έκ τοΰ ελληνικού ή καί άντιστρόφως
Διαφοραί παρατηρούνται μόνον είς τό προοίμιον. Τό ρουμανικόν άρχίζει μέ τόν
τυπικόν στίχον Piaträ peste piatra ( = Πέτρα στήν πέτρα), τό δέ έλληνικόν εΐς τάς
περισσοτέρας γνωστάς παραλλαγάς αύτοΰ μέ τήν έρώτησιν τού Χριστού : Κοιμάσαι,
μητέρα μου ; Σημειωτέον δ' οτι ή αποστροφή πρός τόν Aγγελov ή τόν Σταυρόν, ή
υπάρχουσα μεν εΐς τά δύο ώς άνω έκ Κρήτης παρατεθέντα κείμενα, μή άπαντώσα
δ εΐς τάς άλλας έλληνικάς παραλλαγάς *, ώς φαίνεται έκτής μελέτης τοΰ σχετικού φα-
κέλου τού Λαογραφικού 'Αρχείου, νομίζω, οτι είναι μεταγενεστέρα τής συνθέσεως
τοΰ άσματος προσθήκη. Ή δέ κατακλείς εΐς άμφότερα τά άσματα, τό έλληνικόν καί
τό ρουμανικόν, είναι τοΰ αυτού περιεχομένου μέ τήν διαφοράν, οτι έν τω ρουμα-
νικω γίνεται μνεία καί τών Τατάρων, ήτις κατά τόν Ν. Cartojan δεικνύει οτι τούτο
«είναι προγενέστερον τής Φαναριωτικής εποχής ή τό δλιγώτερον τών άρχών αύτής,
έπειδή κατά τήν Φαναριωτικήν περίοδον εΐχον παύσει αί έπιδρομαί τών Τατάρων»4.

"Ηδη τίθεται τό έρώτημα. Πόθεν προέρχεται τό δημώδες τούτο έν Ρουμα-
νίςι ασμα; Κατά τον Ν. Cartojan πρότυπον αύτοΰ είναι ή γνωστή εν Ρουμανία
άπόκρυφος διήγησις «Τό δνειρον τής Παναγίας». Εΐς λαϊκόν φυλλάδιον, κυκλοφο-
ρούμενον εκεί ύπό τόν τίτλον «'Επιστολή τής Παναγίας», περιέχονται καί τό «"Ονει-
Qov τής Παναγίας» καί ή "Κά&οδος εις τον "Αδην». 'Εν τή Βιβλιοθήκη τής έν
Βουκουρεστίφ ρουμανικής 'Ακαδημίας ευρίσκονται πολλαί έκδόσεις μέ τά έν λόγο„)
κείμενα, έξ ών ή παλαιοτέρα έξετυπώθη έν Βουκουρεστίω τό έτος 1863 εΐς τό τυ-
πογραφειον Rassidescu, ετέρα δέ έκδοσις τούτων έδημοσιεύθη καί πάλιν έκεΐ κατά
τό 1887 διά κυριλλικών, ώς καί παλαιότερον, γραμμάτων'.

1 'Οφείλω να σημειώσω, οτι τήν ομοιότητα ταύτην πρώτοι ημείς παρατηροΰμεν εν-
ταύθα. Οί έν Ρουμανία έρευνηχαί αγνοούν τήν ΰπαρξιν τοΰ ελληνικού άσματος, μή έξαιρου-
μένου καί τοΰ αειμνήστου Ν. Cartojan, ό όποιος μάλιστα έπεσκέφθη τήν Ελλάδα πρό τοΰ τε-
λευταίου παγκοσμίου πολέμου καί έμελέτησε συν τοις άλλοις τά ασματα τά σχετικά μέ τήν
σταΰρωσιν τοΰ Χριστοΰ. Βλ. Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 106.

2 Πρβλ. τους σιίχους 17 - 26 τής ώς άνω έκ Λατσίδας Μεραμβέλλου Κρήτης παραλλα-
γής πρός τους στίχους 6-20 τοΰ ρουμανικοΰ άσματος.

8 'Εξαιρουμένης τής έκ Ψερίμου της Δωδεκανήσου.

4 Ν. Cartojan, ένθ' άν., σ. 105.

6 Βλ. βιβλιογραφίαν περί τών χειρογράφων καί εκδόσεων τής άποκρύφου ταύτης διη-
γήσεως παρά Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 106.
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Εΐς όλας τάς παραλλαγάς αυτής ή εν λόγω ρουμανική διήγησις τοΰ «'Ονεί-
ρου» έχειέν περιλήψει ώς εξής: «Ή Παναγία κοιμάται έν Βηθλεέμ παρά τό όρος
τών Έλαιών. Ό Χριστός έρχεται πρός αυτήν, τήν έξυπνα, εκείνη δέ τοΰ λέγει τό
όνειρον, τό όποιον έβλεπε δι3 αύτόν. — Υιέ μου, γλυκύτατε, τοΰ λέγει, είδα τόν Πέ-
τρον εις τήν Ρώμη ν, τόν Παΰλον είς τήν Δαμασκόν, αλλ' έσέ σέ ειδον σταυρού με-
νον έν τώ μέσω δύο ληστών. Οί Γραμματείς, οί Φαρισαΐοικαί οί άπιστοι 'Ιουδαίοι
όξος καί χολήν σέ έπότιζον..., στέφανον έξ ακανθών έπί τήν κεφαλήν σου έθε-
τον... »'. Τό κείμενον τελειώνει μέ τήν συμβουλήν τής Παναγίας: «Όποιος θά τό
γράψη καί θά τό έχη έπάνω του, θά έχη τόν οικτον τοΰ Θεού... καί κατά τήν
ώραν τοΰ θανάτου του θά παρουσιασθώ εγώ καί θά παρακαλέσω μετά τών αγγέ-
λων τον υίόν μου διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής του»2. Έν Ρουμανία, κατά τόν
Ν. Cartojan, τό τελευταΐον τούτο μέρος τής έν λόγω διηγήσεως συνετέλεσεν, ώστε
τό «Όνειρον τής Παναγίας» νά κατακτήση τάς λαϊκάς τάξεις, άφοΰ καί σήμερον
oî Ρουμάνοι χωρικοί φέρουν τοΰτο ώς «φυλαχτό», προωρισμένον νά προφυλάττη
αύτούς άπό τάς δυστυχίας8. 'Αλλά καί εΐς τάς πόλεις τής Ρουμανίας, επάγεται, ή
άπόκρυφος αύτη διήγησις μεγάλως τιμάται*.

Πρότυπον καί πηγή τής διηγήσεως ταύτης, κατά τόν ίδιον έρευνητήν, είναι
τό άπόκρυφον κείμενον τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», τό όποιον διεσώθη, ώς
έδειξεν ό Tischendorf, εΐς διαφόρους παραλλαγάς, ελληνικήν, άραβικήν, 2 λατινι-
κός, κοπτικήν καί συριακή νδ. Εις μίαν έκ τών δύο λατινικών παραλλαγών, δημο-
σιευθεΐσαν υπό τοΰ Tischendorf, έχομεν, λέγει ό Cartojan, διάλογον μεταξύ τής
Παναγίας καί τοΰ Σωτήρος. Ή Παρθένος παρακαλεί τόν Χριστόν νά εΐπη εΐς αύ-

1 Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 104 - 105.

2 Ν. Cartojan. ενθ' άν., σ. 105. "Ας σημειωθή, ότι τό «"Ονειρον τής Παναγίας» συμφύρε-
ται μέ τήν «Έπιστολήν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ», περί τής οποίας βλ. Hipp. Delehaye, La lettre
tombée du ciel, έν Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe de lettres, 1899,
σ. 211 κ.έξ. Maximilian Bittner, Der vom Himmel gefallene Brief Christi in seinen mor-
genländischen Versionen und Rezensionen, έν Denkschriften der kaiserlichen Aka-
demie d. Wissensch, in Wien. Pilosoph. - hist. Kl. 51 (1906). Ό Delehaye, στηριζόμενος
είς τό γεγονός, ou αί παλαιότεραι παραλλαγαί τής «'Επιστολής τοΰ Χριστοΰ» είναι λατινικαί,
πιστεύει οτι ή «'Επιστολή», ήτις, ώς γνωστόν, έγένετο γνωστή τό πρώτον κατά τόν 6ον αΐ. (τφ
584), έπλάσθη έν τή λατινική 'Αφρική. Ό δέ Bittner, βασισθείς είς τήν κριτική ν τής έσωτε-
ρικής μορφής τών κειμένων, πιστεύει ότι τό πρωτότυπον αυτής έγράφη ελληνιστί. Βλ. Ν. Car-
tojan, Cär^ile populäre, τόμ. I, Bucureçti 1929, σ. 102, ενθα καί σχετική βιβλιογραφία.

8 Ν. Cartojan, Cär^ile populäre, τόμ. II, σ. 105.

4 Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 106.

5 Βλ. παρά Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 104.
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τήν περί τοΰ θανάτου της τρεις ημέρας πρότερον. Καί ό Χριστός λέγει: «Πώς εί-
ναι δυνατόν νά σέ έγκαταλείψω ; ... Οί άγγελοι μου θά σέ φυλάττουν ... Άφ' ου
δ' υποστώ τό πάθος διά τό άνθρώπινον γένος, θά αναστηθώ μετά τριήμερον»
Ό διάλογος οΰτος, καθ' ον ό Χριστός αποκαλύπτει εΐς τήν μητέρα του τά συμβησό-
μενα, ύπήρξεν, ώς ύπεστήριξεν ό Ν. Cartojan, ή άφετηρία τής άποκρύφου διηγή-
σεως περί τοΰ «'Ονείρου τής Παναγίας» 2.

Δυστυχώς δέν επέτυχαν νά εύρω εΐς τάς δημοσίας βιβλιοθήκας τών 'Αθηνών
τό έλληνικόν άπόκρυφον κείμενον τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», αλλ'εΐδον έν τή
Μπενακείφ βιβλιοθήκη τό λατινικόν καί τό κοπτικόν κείμενον τής διηγήσεο)ς ταύ-
της μετ' άντιστοίχου αγγλικής μεταφράσεως τοΰ δευτέρου*. Έκ τής μελέτης τών
σχετικών κειμένων διεπίστωσα ότι ή δημώδης ρουμανική διήγησις: «Τό όνειρον τής
Παναγίας» δέν απορρέει άπό τήν άπόκρυφον διήγησιν τής «Κοιμήσεως τής Θεο-
τόκου», καθώς ύπεστήριξεν ό Ν. Cartojan· έκ τής συγκρίσεως τοΰ περιεχομένου
άμφοτέρων τών ώς άνω διηγήσεων δέν δύναται νά έξαχ&ή τοιούτο συμπέρασμα.
Τό μόνον κοινόν μεταξύ τούτων σημεΐον είναι απλώς ό τής Παναγίας μετά τοΰ
Χριστού διάλογος, όστις όμως ούδεμίαν έχει εις τάς διηγήσεις ταύτας ομοιότητα.

Άλλαχοΰ λοιπόν πρέπει ν' άναζητήσωμεν τήν πηγήν τής προελεύσεως τής
ρουμανικής διηγήσεως τού «'Ονείρου τής Παναγίας».

Ή ΰπαρξις τοΰ μέ τό αύτό περιεχόμενον ελληνικού δημώδους άσματος, τό

1 Παραθέτω ένταϋθατό σχετικόν απόσπασμα έκ τής λατινικής παραλλαγής τοΰ άποκρύ-
φου κειμένου τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», τό όποιον δέν παραθέτει ό Ν. Cartojan :
«In tempore illo antequam Dominus ad passionem veniret, et inter multa verba, quae
mater filio inquisibit, de suo transitu interrogare coepit eum tali affamine. Ο caris-
sime fili, precor sanctitatem tuam ut, quando anima mea de corpore exierit, tertio die
ante facias me scire, et tu, dilecte fili, cum tuis angelis eam suscipe. Tum suscepit
deprecationem dilectae matris dixitque ei. Ο aula et templum dei vivi, ο perpetua
benedicta, ο regina omnium sanctorum et benedicta super omnes feminas ; antequam
me portares in tuo utero, semper custodivi te et cibare feci te cotidie meo angelico
cibo, ut nosti : quomodo de deseram postquam tu me portasti et nutristi, fugiendo in
Egyptum detulisti et multas angustias pro me sustinuisti ? Ecce scias quia angeli
mei semper custodierunt te et custodient usque ad transitum tuum. Sed postquam
sustinuero passionem propter homines, sicut scriptum est, et in die tertio resurrexero
et post LX dies in celum ascendero, cum videris me cum angelis et archangelis, cum
sanctis et cum virginibus et cum meis discipulis ad te venientem ...». Apocalypses
Apocryphae .... ed C. Tischendorf, Lipsiae 1866, σ. 113 -14.

2 Ν. Cartojan, ενθ' άνωτ., σ. 104.

' Coptic Apocryphal Gospels Translations... by Forbes Robinson, Cambridge
1896, σ. 33, 95.
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οποίον, ώς εΐπομεν ανωτέρω, ήγνόει ό Cartojan, γεννά τήν εύλογον υποψίαν 1 μή-
πως τούτο είναι ή πηγή, έξ ης άπέρρευσεν ή έν λόγω απόκρυφος ρουμανική διή-
γησις τού «'Ονείρου», έκ ταύτης δέ ακολούθως καί τό σχετικόν δημώδες έν Ρουμα-
νία ασμα.

Τήν υποψίαν ταύτην ενισχύουν, νομίζω, τά εξής, σχετικά πρός τό ύπό εξέτα-
σιν ζήτημα.

Παλαιότερον τοΰ Ν. Cartojan ό λαογράφος S. Fl. Marian έθεώρει τήν ώς
άνω ρουμανικήν διήγησιν τοΰ « Ονείρου», έν συμφυρμφ μετ' άλλου τινός χριστια-
νικού άποκρύφου καί μετά ειδωλολατρικής τίνος παραδόσεως, προγενεστέρας τής
σταυρώσεως τοΰ Χριστού, ώς πηγήν συνί}έσεως τών γνωστών έν Ρουμανία έμμε-
τρων «διηγήσεων» περί τής άναζητήσεως τοΰ Κυρίου ύπό τής Παναγίας2. 'Η Θεο-
τόκος, συμφώνως πρός τάς «διηγήσεις» ταύτας, συναντήσασα τόν ήγαπημένον μα-
θητήν τού υίοΰ της Ίωάννην, ερωτά αυτόν περί τοΰ διδασκάλου του". "Επειτα
αύτη ζητεί πληροφορίας άπό τόν ξυλουργόν, τόν κατασκευάσαντα τόν σταυρόν, καί
κατόπιν άπό τόν σιδηρουργόν, ό όποιος έχάλκευσε τούς ήλους τής σταυρώσεως.
'Επίσης ε'ις τά έν λόγω ρουμανικά άσματα άναφέρονται οί παρηγορητικοί λόγοι,
τούς οποίους άπηύθυνεν ό Κύριος πρός τήν μητέρα του επάνω άπό τόν σταυρόν.

Προς πληρεστέραν κατατόπισιν τού "Ελληνος άναγνώστου θά παραθέσω εν-
ταύθα απόσπασμα μακροσκελούς παραλλαγής τοΰ ρουμανικού άσματος έκ Μπου-
κοβίνης, λεγομένου κατά τά Χριστουγεννιάτικα κάλανδα.

Ν'ο väzut pe fiul säu, (Ή Παναγία) δεν είδε τόν υίόν της, |

Pe fiul lui Dumnezeu, τόν υΐόν τοΰ Θεού, | άλλα ειδε

Da ο väzut pe Ion, τόν 'Ιωάννην, | τόν Άγιον Ίωάννην, |

Pe Sânt-Ion τόν νουνόν τοΰ Θεοΰ | καί κουμπά-
Nanaçul lui Dumnezeu

1 'Εκφράζω υποψίαν καί ούχί βεβαιότητα, διότι δέν γνωρίζομεν, άν τό έλληνικόν άσμα
είναι προγενέστερον χρονικώς τής ρουμανικής διηγήσεως τοΰ «'Ονείρου». 'Επίσης ύπο-
πτεύομεν μήπως είς τήν σύνθεσιν τοΰ έλληνικοΰ άσματος υπόκειται άγνωστος ήμΐν ελληνική
απόκρυφος διήγησις, ήτις πιθανώς εγένετο γνωστή καί έν Ρουμανία, χρησιμείίσασα ώς πρότυ-
πον τής συνθέσεως τοΰ «'Ονείρου», ώς τοΰτο συνέβη μέ τόσα άλλα έλληνικά αγιολογικά κεί-
μενα, έπί τή βάσει τών όποιων έσχηματίσθησαν αντίστοιχα ρουμανικά. Βλ. περί τούτων
Legende hagiografice, έν Ν. Cartojan, ένθ' άν., σ. 131 -134.

2 .S- F. Marian, Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic. Bucure§ti 1904,
σ. 106- 107 (έκδ. τής Ρουμαν. Άκαδημ.).

3 '■Μην είδες τον νγιόκα μον κ' εοε το δάσκαλο σον, ώς λέγεται είς τό έλληνικόν δημώδες
ασμα τής Μεγάλης Παρασκευής.
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ρον της. | Κα! σάν τον είδε,
τόν ερώτησε | κ' έτσι τού
ώμίλησε: | —'Ιωάννη, |
"Αγιε 'Ιωάννη ! | Δεν είδες, |
δεν άκουσες | γιά τόν υιόν
μου, I γιά τόν υίόν τού
Θεού I καί άναδεκτόν σου ; |
-Μητερούλα ! νά τόν
'ιδώ, I εγώ δέν τον ειδα, |
άλλά έχω άκουστά, |
εγώ άκουσα, | πώς οί
Εβραίοι τον τυραννούν |
καί τόν βασανίζουν | κοντά
στήν θύρα τοΰ Πιλάτου, | πού
είναι άσπρη άπό έ'λατο, | σταυ-
ρωμένον σέ σταυρό | άπό γλυ-
κομηλιά. | Μέ πουκάμισο
άπό τσουκνίδα | τόν έντυσαν, |
μέ ζώνην άπό βάτον | τόν έ'ζωσαν, |
στεφάνι άπ' άγκάθια | τοΰ
έβαλαν στο κεφάλι, 1 μέ
καλάμι τόν έκτύπησαν. I
'Από τό αίμα του σέ πο-
τήρι I έβαλαν I οί Εβραίοι
καί στο τραπέζι | μέ
τήν σειράν τό ήπιαν.

$i cumätul säu.
§i vazându-1 l-o întrebat
§i astfei i-o cuvântat:

— Ioane,

Sänt-Ioane!
N'ai väzut,
N'ai auzit
De fiul meu,
De fiul lui Dumnezeu
§i de cinul ( = finul) tau?

—Maicä ! de väzut
Eu nu 1-am väzut.
Da de auzit
Eu am auzit
Cä Jidovi-1 ehinuesc
§i amar îl mai muncesc
Längä poarta lui Pilât
Cea alba de brad,
Rästignit pe cruce
De mär dulce.
Cu camaçâ de urzicä
L-o îmbrâcat,
Cu cureà de mäcie§
L o încins.
Coroana de spini
Pe cap i-o pus,
Trestie sub unghii
I-o bätut,
Sânge în pähar
I-o sprijinit,
Jidovii la masä
De-a rândul l-o baut'.

Άξιόλογον διαφέρον παρουσιάζει έν τή συνεχεία τοΰ ςίσματος ό διάλογος τής
Παναγίας άφ' ενός μέ τόν ξυλουργόν καί άφ' ετέρου μέ τόν σιδηρουργόν. Έκ τού-
των παραθέτω τόν δεύτερον:

S. F. Marian, ενθ' άνωτ., σ. 109.
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-Buna ziuä, me§tere!

-MulÇumesc dumi-tale,
Maicä Sfäntä, preacuratä.
Ce plângi, ce oftezi,
Ce te väerezi?

-Cum n'oiu plânge §i oftà
§i cum nu m'oiu vâerà,
Ca numa-un fiu am avut
§i pe-acela 1-am perdut.
§i acum am auzit
Ca Jidovi-1 chinuesc
§i amar îl mai muncesc
Lânga poarta lui Pilât,
Cea alba de brad,
Rästignit pe cruce
De mär dulce!
N'ai väzut,
N'ai auzit
De fiul meu,
De fiul lui Dumnezeu?

-Ba, eu, Maie', am auzit
§i eu ochii l'am väzut
Lângâ poarta lui Pilât,
Cea albä de brad,
Rästignit pe cruce
De mär dulce.
Da nu numai 1-am väzut,
Ci §i cuie i-am fäcut
Cu cari a fost rästignit

-Καλημέρα, μάστορα! | —Σας ευχα-
ριστώ, I 'Αγία Παρθένα. | Γιατί κλαις,
γιατί άναστενάζεις, | γιατί θλίβε-
σαι; I —Πώς νά μή κλαίω καί
νά μή άναστενάζω I καί πώς
νά μή θλίβωμαι, | πού εΐχα
ένα μοναχοπαίδι | καί τό έχασα. |
Καί τώρα ήκουσα, | ότι οί 'Εβραίοι
τό τυραννούν | καί πικρά
τό βασανίζουν | κοντά στή θύρα
τοΰ Πιλάτου, | τήν άσπρη άπό
έ'λατο, I σταυρωμένον σέ σταυρό |
άπό γλυκομηλιά ! | Δέν είδες, |
δέν ήκουσες | διά τόν υίόν μου, |
διά τόν υιόν τοΰ Θεοΰ ; | —Ναί,
Παρθένα, ήκουσα | καί μέ τά
μάτια μου τόν ειδα | κοντά στοΰ
Πιλάτου τήν θύρα, | πού είναι
άσπρη άπό έλατο, | σταυρω-
μένον σέ σταυρό | από γλυκο-
μηλιά. I Κι όχι μονάχα πού
τόν είδα, ! αλλά έκαμα καί
τά καρφιά | πού μ' αύτά τον
έκάρφωσαν.

Έξ άλλης παραλλαγής τοΰ άσματος, προερχομένης έκ Βλαχίας, παραθέτω
κατωτέρω άπόσπασμα:

Jidovii, când au väzut Οι Εβραίοι, σάν είδαν | πώς ό Ίη-

Cä Isus e domnul Sfânt, σοΰς είναι ό Άγιος ό Κύριος, | τόν

1 S. F. Marian, ενθ' άν., σ. 110.
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Dupa el au alergat,
Cu lanÇuri cä 1-au légat
§i 1-au dus §i la Pilat.
Sus pe cruce 1 au suit
§i pe el 1-au rästignit:
Cu piroane de otel
Ca sä moarä u§urel.
Cu fiere 1-au adäpat
Pe Christos eel înselat,
Pe Dumnezeu împârat.
Pâmântul s'a tremurat,
Soarele s'a întunecat,
Luna fata §i-a schimbat,
Jidovii s'au spaimântat
§i eu glas tare-au strigat:
Ca Isus cu adevärat
Fost al lumii împârat.
Impäratul cerurilor,
Bucuria oamenilor,
Präpädul Jidovilor!1
Αί έμμετροι αΰται ρουμανικοί «διηγήσεις» χρησιμοποιούνται, όπως καί τό
<|σμα: «Τό όνειρον τής Παναγίας» ώς «φυλαχτό» (προσευχή), διότι εΐς τινας πα-
ραλλαγάς καταλήγουν ώς εξής: «Όποιος θά τό λέγη τό πρωί, όταν έξυπνα, αύτός
θά όδηγηί)ή ύπό τοΰ Κυρίου, τής Παναγίας καί τών 'Αγγέλων εις τόν Παράδεισον».

Πρότυπον τών έμμετρων τούτων «διηγήσεων» έθεωρήθη καί ύπό τοΰ Μ.
Gaster3 ή απόκρυφος διήγησις «Visul Maicii Domnului» ( = Τό όνειρον τής
Παναγίας). Τήν γνώμην ταύτην τοΰ S. F. Marian και τοΰ Μ. Gaster δέν παρεδέχθη
ό Ν. Cartojan καί ύπεστήριξεν, ότι αί έν λόγω «διηγήσεις» περί τής αναζητήσεως
τοΰ Κυρίου ύπό τής μητρός του δέν απέρρευσαν έκ τής άποκρύφου ρουμανικής
διηγήσεως τοΰ «'Ονείρου τής Παναγίας», αλλ' απ' εύθείας έκ τών ελληνικών δη-
μωδών Ασμάτων, τών άδομένων εις τά χωρία τής Ελλάδος κατά τήν Μεγάλην

1 S. F. Marian, ενθ' άν., σ. 222.

2 Μ. Gaster, Studies and Texts in folklore magic mediaeval romances hebrew

apocrypha. II. London, 1925-1928. Βλ. παρά Ν. Cartojan, ενθ' άνωτ., τόμ. II, σ. 106, σημ.

έκυνήγησαν καί μέ αλυσίδες τόν
έδεσαν | καί στοΰ Πιλάτου τόν έφε-
ραν. I Επάνω σέ σταυρό τόν άνέ-
βασαν | καί τόν έσταύρωσαν: | μέ
περόνια άπό άτσάλι | διά νά
άργοπε9άνη. | Μέ χολήν έπότισαν |
τόν προδομένο Χριστό, | τόν
βασιλέα, τόν Θεόν. | Ή γή έσεί-
στηκε, I ό ήλιος έμαΰρισε, ! τό φεγ-
γάρι άλλαξε όψη. | Οί Εβραίοι
έτρόμαξαν | καί μέ δυνατή φωνή
έφώναξαν : | Ό Ιησούς άληθινά |
υπήρξε τοΰ κόσμου βασιλιάς. | Βα-
σιλιάς τών ούρανών, [ χαρά τών
άνθρώπων, | καταστροφή τών Ε-
βραίων.
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Παρασκευήν καί γνωστών ύπό τούς τίτλους: «Τό μοιρολόι τού Χριστού», «τής
σταύρωσης», «ό θρήνος τής Παναϊάς» κ.τ.δΛ

Μέ τήν γνώμην ταύτην τοΰ Ν. Cartojan συνετάχθη έπ' εσχάτων καί ό Ούγ-
γρος καθηγητής L. Galdi γράφων : «Είς τήν Μολδαβίαν oU μακράν τής Suceava
ό S. Fl. Marian κατέγραψε περίεργον ασμα συγκείμενον έκ σειράς διαλόγων. Ή
Παναγία, ή οποία φαίνεται νά μή είναι καθόλου πληροφορημένη διά τά γεγονότα
τοΰ Γολγοθά, ζητεί πανταχού τόν υίόν της καί εΐς τόν δρόμον τών άναζητήσεών
της συναντά πρώτον τόν "Αγιον Ίωάννην, ό όποιος τής αναφέρει τό πάθος τοΰ
Χριστού, έπειτα τόν ξυλουργόν, ό όποιος εΐργάσθη διά τήν κατασκευήν τοΰ σταυ-
ρού, τέλος δέ τόν σιδηρουργόν, ό όποιος έκαμε τούς αναγκαίους διά τήν σταύρωσιν
ήλους. Οί διάλογοι έχουν τήν μορφήν παραλογής. Αί ερωτήσεις τής Παναγίας καί
αί άπαντήσεις τών μετ' αυτής διαλεγομένων προσώπων είναι κατά τό μάλλον ή
ήττον στερεότυποι. Προσθέτομεν άκόμη ότι τά τοιούτου είδους άσματα, γνωστά ύπό
τό όνομα «Povestea Maicii Domnului» ή «Povestea lui Christos» ( = «Διήγησις
τής Παναγίας» ή «Διήγησις τοΰ Χριστού») συνήθως τελειώνουν διά διαλόγου τής
Παναγίας μέ τόν έσταυρωμένον. Κατά τήν συνδιάλεξιν ταύτην δ Χριστός προσπα-
θεί νά παρηγορήση τήν μητέρα του»2. «'Αλλά ποία ή αρχή τής παραλογής ταύτης;»
έρωτα ό Galdi, καί απαντά ό ίδιος: «'Αντιθέτως πρός τάς γνώμας τοΰ S. F. Ma-
rian καί τοΰ Μ. Gaster, οί όποιοι προσεπάθησαν νά ερμηνεύσουν τό ασμα... διά
τής επιδράσεως έτερου κειμένου λεγομένου «Visul Maieii Domnului» ( = Τό ô-
νειρον τής Παναγίας), προτιμώμεν νά παραδεχθώμεν τάς απόψεις τοΰ Ν. Carto-
jan, κατά τόν δποΐον τό άσμα τής άναζητήσεως τοΰ Ιησού πρέπει ν' άναχθη εις
γνωστόν είδος τής Νεοελληνικής λαογραφίας, ήτοι εις «τό μοιρολόγι τού Χριστοΰ»,
«τής σταύρωσης», «δ θρήνος τής Παναϊάς», «δ θρήνος τής Μεγάλης Παρασκευής»,
«τά πάθη τοΰ Χριστού» κτλ.»*.

Εις τό συμπέρασμα τούτο, προσθέτομεν ημείς, κατέληξεν δ Ν. Cartojan,
διότι έγνώριζε τά άντίστοιχα πρός τό ρουμανικόν «τής άναζητήσεως» ελληνικά
ςίσματα, έκ τής μελέτης τών όποιων έπείσθη, ότι ταΰτα ου μόνον είναι προγενέ-

1 Ν. Cartojan, ενθ·' άνωτ. Βλ. καί Στίλπ. Π. Κνριακίδην, έν Λαογρ., τόμ. 11 (1934/37),
σ· 253, ενθα βιβλιογραφία περί τών φσμάτων τούτων.

2 L. Galdi, Les échos Roumains des Μοιρολόγια neohelléniques, έν Byzantino-
slavica, τόμ. XI, 1. Prague 1950, σ. 1 -2.

3 L. Galdi, ένθ'άνωτ., σ. 2. Έκ του ίδίου «μοτίβου» προέρχεται κατά τόν Galdi (ενθ' άν.,
σ. 4 - 5) καί ή παραλογή τής Miori^a, ενθα «ό δολοφονηθείς ποιμήν υιός αναζητείται ύπό
τής μητρός του».
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στερα τού ρουμανικού, αλλ' ότι υπήρξαν καί το πρότυπον δια τήν σύνθεσιν αυτού
Όσον δ' αφορ§ είς τό επίσης ρουμανικόν ασμα : «Τό Όνειρον τής Παναγίας»
καί τήν διήγησιν περί αυτού, νομίζομεν, ότι διάφορον θά διετύπωνε γνώμην ό
ίδιος ερευνητής, ό Cartojan, εάν εγνώριζε τήν ύπαρξιν τοΰ αντιστοίχου ελληνικού
άσματος μέ τό αυτό περιεχόμενον καί τήν ιδίαν παρά τε τώ ελληνικώ καί τώ ρου-
μανικώ λαφ χρησιμοποίησαν. Τό ελληνικό ν δημώδες άσμα — προσευχή — τοΰ «'Ονεί-
ρου τής Παναγίας» πιθανώς γενόμενον γνωστόν εν Ρουμανία πρό τής Φαναριωτι-
κής εποχής συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν τής τε άποκρύφου ρουμανικής διηγή-
σεως καί τοΰ ομωνύμου άσματος.

résumé

La chanson populaire : Le songe de la Sainte Vierge

Dans certaines régions du monde grec (Chypre, Dodécanèse, Crète,
Macédoine, Pont - Euxin et plus particulièrement celles de Sinope et de
Samsun) le peuple chante comme prière «le songe de la Sainte Vierge»,
chanson à laquelle on attribue la valeur d'une protection contre les mala-
dies ; elle peut empêcher ou guérir tous les maux.

Le sujet principal de toutes les variantes de la chanson est un dialo-
gue entre le Christ et la Sainte Vierge ; Jésus se tient à côté de sa Mère
qui se trouve dans un état de rêve, mais sans dormir; il lui demande
si elle dort; elle répond qu'elle vient de se réveiller, effrayée par un songe
terrible : les Juifs auraient arrêté, torturé, et, finalement, crucifié son fils.
Jésus, ayant entendu dans le calme le rêve de sa Mère, l'assure qu'il n'est
que trop prophétique.

Cette chanson populaire est connue aussi en Roumanie, où, récitée
comme prière, elle protège des maladies.

L'auteur du présent article compare la chanson grecque à la chanson
roumaine et tire au clair leur parenté évidente. Au sujet de la chanson
roumaine, il réfute la thèse de N. Cartojan, selon laquelle l'original de cette
chanson était une narration du même nom, tirée du texte apocryphe de la
«Dormition de la Sainte Vierge». Cartojan ignorait l'existence de la chan-
son grecque, qui l'aurait aidé à découvrir l'origine de la chanson roumaine.
Le savant roumain, dans son effort de fixer l'origine des contes populaires
en vers de son pays ayant comme sujet la «recherche du Seigneur par la

1 «Επιβιώσεις ρουμανικός ενός περιφήμου «είδους» τής έλληνικής λαογραφίας» ονο-
μάζει τά κάλανδα τής αναζητήσεως τοΰ ' Ιησοΰ καί τήν παραλογήν τής Miorita ό Ζ. Galdi,
ενθ' άνωτ-, σ. 5.
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Sainte Vierge», avait abouti à la conclusion qu'elles proviennent des chan-
sons populaires grecques concernant la Crucifixion, connues sous le nom
de Μοιρολόγι τής Παναγίας (Lamentation de la Sainte Vierge). C'est exac-
tement le cas aussi bien des contes en vers que de la chanson populaire
roumains, ayant comme sujet le «Songe de la Sainte Vierge». Leur com-
paraison à la chanson grecque entreprise par l'auteur du présent article
nous amène à conclure à leur origine grecque·



Ο ΑΣΚΑΥΛΟΣ (ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ)
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

υπο

ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

Ό άσκαυλος είναι γνωστός, ώς μουσικόν δργανον, εις τόν έλληνικόν κό-
σμον από τής Άοχαιότητος. 'Αναφέρεται ύπό τοΰ Δίωνος τού Χρυσοστόμου
(II, 184, έκδ. I. de Arnim) «και αυλειν τω τε στόματι και ταΐς μασχάλαις ασκον
υποβάλλοντα». Φαίνεται ότι έφέρετο καί μέ τό ονομα συμφωνία ώς αναφέρεται
εις τήν Παλ. Διαθ. Ο' (Δανιήλ, κεφ. Γ' § 5) : «ή αν ώρα άκούσητε τής φωνής
τής σάλπιγγος σνριγγός τε και κι&άρας, οαμβύκης τε και ψαλτηρίου, συμφωνίας
και παντός γένους μουσικών...»1. Ό Πολύβιος (XXVI, 1, 4) έτι, αναφερών
περί τής κοινωνικής αναστροφής τοΰ Άντιόχου τοΰ 'Επιφανούς μέ τόν λαόν,
λέγει ότι εσύχναζεν οΰτος είς κέντρα διασκεδαζόντων οπου «παρήν μετά κερα-
τίου και συμφωνίας·, ώστε τους πολλούς διά το παράδοξον άνισταμένους φεύγειν».

Ό ασκαυλος, λαϊκόν σήμερον οργανον, άπαντά υπό δύο τύπους. Έκ τού-
των δ εις μέ τό ονομα γκάιντα είναι διαδεδομένος είς τήν ήπειρωτικήν Ελ-
λάδα, κυρίως είς τήν Μακεδονίαν καί Θράκην, καί έξω τοΰ Ελληνικού χώρου εΐς
όλόκληρον τήν Βαλκανικήν, πρός δέ εΐς τήν Εύρώπην καί άλλας χώρας. Ό έ'τερος
τύπος απαντά κυρίως εΐς τήν νησιωτικήν περιοχήν τής Ελλάδος. Παραθέτομεν έν-
ταΰθα άπεικόνισιν τού πρώτου τύπου (γκάιντας) έκ τού 16ου αιώνος (εΐκ. 1), ήτις
έχει παραληφθή έκ τοΰ έ'ργου τοΰ Nicola de Nicolay, Le navigationi et viaggi
nella Turchia... in Anversa MDLXXVI, F° 188 2, ώς καί τοΰ δευτέρου, τοΰ
νησιωτικού, έξ άπεικονίσεως κατά τόν 18ον αιώνα (εΐκ. 2) ύπό τοΰ περιηγητοΰ
M. Guys (Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et

* Ή μελέτη αΰτη άνεκοινώθη είς τά κΰρια σημεία της είς τό Ζ' Γιουγκοσλαβικόν
Ααογραφικόν Συνέδριον έν Σκοπίοις καί Άχρίδι από 17 - 22 Σεπτεμβρίου I960.

1 Βλ. καί Ή "Αγία Γραφή. Παλαιά Διαθήκη. (Γενική έπιστασία Άθ-αν. Π. Χα-
στοΰπη), τόμ. Β' ['Αθήναι] (1955), σ. 876.

2 Ή είκών έ'χει δημοσιευθή ήδη υπό τής 'Ελένης Βονραζέλη είς τό βιβλίον της : Ό
βίος τοΰ "Ελληνικού λαοΰ κατά τήν τουρκοκρατίαν επί τή βάσει τών ξένων περιηγητών.
Τεΰχος Α'. Εισαγωγή, έν 'Αθήναις 1939, σ. 219.
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modernes, avec un parallele de leurs moeurs, tome I, A Paris 1783, εικών
εκτός κειμένου μεταξύ τών σελίδων 160-161). Έκ τών δύο τούτων τύπων τού

Είκ. 2.

άσκαύλου έξετάζομεν ενταύθα τόν δεύτερον, ήτοι τόν νησιωτικόν (βλ. είκ, 3),
έπιφυλασσόμεθα δέ είς έτερον δημοσίευμα νά άσχοληθώμεν καί μέ τόν έτερον τύ-
πον, τόν τής ηπειρωτικής Ελλάδος (βλ. κατ, είκ, 4).
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1. Τεχνική τής κατασκευής.

Ό νησιωτικός ασκαυλος, φερόμενος εΐς τόν λαόν μέ τά ονόματα : άσκαύλι,
τσαμπούνα, άσκοτσάμπουνο, άσκομαντούρα, τουλούμι, αποτελείται έκ τού ασκού
τοΰ επιστομίου καί τής συσκευής παραγωγής των μουσικών ήχων.

Εΐκ. 3.

α) Ό ασκός κατασκευάζεται άπό δέρμα αΐγός ή έρίφου 2, τό όποιον είναι
ειδικώς πρός τόν σκοπόν τούτον κατειργασμένον. Ό τρόπος κατεργασίας του
είναι διάφορος κατά τόπους. Συνηθέστερος είναι ό εξής.

1 Ό ασκός κατά τόπους ε χει διάφορα ονόματα : ΰνλακούρι, ασκί, τουλούμι, άγγεΐον κλπ.

2 Προτιμάται τό δέρμα αίγός ή έρίφου ώς περισσότερον στερεόν άπό τό δέρμα τοΰ
προβάτου,
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'Αμέσως μετά τήν έκδοράν τού ζώου αλατίζεται τό δέρμα του πρός αποφυγήν
σήψεως αυτού και τοποθετείται είς κατάλληλον μέρος τρεις εως τέσσαρας εβδομά-
δας μέχρις ότου άποξηρανθή τελείως. 'Ακολούθως φέρεται καί εμβαπτίζεται εις
τήν θάλασσαν, ίνα έπανέλθη εις τήν νωπήν κατάστασιν, ούτω δέ λειαίνονται αί
πτυχαί του διά τριβής έκ τής τριχωτής επιφανείας επί λείας κεφαλής ξυλίνου στύ-
λου. Έν συνεχείςι αναστρέφεται τούτο καί άποκόπτονται διά ψαλίδος αί έπ' αύ-
τοΰ τρίχες, ή τοποθετείται πρός τόν σκοπόν τούτον εντός έσβεσμένης άσβεστου
ή τέλος διαβρέχεται διά ζέοντος ύδατος.

Ή άφαίρεσις τών τριχών τού δέρματος θεωρείται άπαραίτητος, διότι, εάν
παραμείνουν αΰται εντός τοΰ άσκοΰ, άργότερον κατά τήν λειτουργίαν τής τσαμ-
πούνας δύνανται νά άποσπώνται ύπό τοΰ έμφυσωμένου εντός τοΰ άσκοΰ αέρος
και φερόμεναι πρός τήν συσκευήν τής παραγωγής τών ήχων νά φράσσουν τάς
γλωττίδας τών δύο μικρών αύλών (μπιμπικιών), οΰτω δέ νά παρεμποδίζουν τήν
παραγωγήν τών ήχων ή καί νά τούς άλλοιώνουν.

'Αφού οΰτω προετοιμασθή τό δέρμα, προσδένεται έπειτα τό δπίσθιον
τμήμα αυτού στερεά εκ τοΰ τριχωτοΰ μέρους, ώστε νά μή έκφεύγη ό άήρ.
Ή πρόσδεσις γίνεται διά δερματίνου ιμάντος ή νήματος καννάβεως, άφοΰ προη-
γουμένως διαπερασθοΰν τά άκρα τοΰ δέρματος, πτυχούμενα, εΐς μικρόν αΐχμη-

Εΐκ. 4.
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gov ξύλον μήκους 10-12 εκ. τοΰ μιέτρου. 'Ακολούθως αναστρέφεται τό δέρμα,
ώστε ή τριχωτή επιφάνεια τοΰ άσκοΰ νά καταστή εσωτερική, έν συνεχεία δέ
προσδένεται τό έμπρόσθιον άνοικτόν μέρος αυτού, δηλ. ό λαιμός. Ή πρόσδεσις
αύτη λόγω τής αναστροφής τοΰ δέρματος, διά νά είναι όμοια προς τήν τοΰ
οπισθίου μέρους, δηλαδή έσωτερική, πρέπει τά άκρα τούτου νά διαπερασθοΰν έκ
τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ ασκού εις τήν όπήν τοΰ δεξιού ποδός είς σημειον, ώστε νά

Είκ. 5.

έξέρχωνται ολίγον αύτής. Τά περισσεύοντα ούτω έκ τής οπής άκρα τού δέρματος
προσδένονται στερεά καί κατόπιν έπαναφέρεται τό δέρμα εις τήν προτέραν θέσιν
του έχον τήν πρόσδεσιν έσωτερικήν (βλ. είκ. 5).

Εις τάς ετέρας δύο όπάς τοΰ άσκοΰ, δηλ. τών έμπροσθίων ποδών, τοποθε-
τούνται τό έπιστόμιον καί τό κύριον όργανον τής παραγωγής τών ήχων.

β) Τό έπιστόμιον, τό όποιον λέγεται μασούρι ή φνοητήρι, είναι σωλήν, συν-
ήθως έκ καλάμου άλλά καί έξ δστοΰ ή καί ξύλου, μήκους 12-15 εκατ. τού μέτρου.
Τοΰτο εισάγεται εις τήν όπήν τοΰ δεξιοΰ ποδός τοΰ δέρματος είς βάθος 7-8 εκατ.
καί προσδένεται στερεά. Ή πρόσδεσις γίνεται, άφοΰ διαπερασθή έσωτερικώς τό

1 Τό ξύλον τοΰτο είς τήν μορφήν ώς μικρόν μολυβδοκόνδυλον λέγεται έν Νάξψ πε-
ράτης.
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άκρον τού δέρματος τής οπής ταύτης εΐς τήν όπήν τού αριστερού ποδός, άνα-
στρεφομένου εΐς τήν τριχωτήν επιφάνειαν καί εΐς σημεΐον, ώστε νά εξέρχεται τής
οπής κατά 7 - 8 εκατ. τοΰ μέτρου Κατά τήν πρόσδεσιν τοΰ έπιστομίου άφίνε-
ται νά περισσεύη άπό τήν όπήν τούτου δέρμα 5-6 εκατ. τοΰ μέτρου.

"Οταν τό έπιστόμιον τής τσαμπούνας είναι κατεσκευασμένον έκ καλάμου,
ή έντός αύτής οπή κόπτεται λοξοειδώς. Είς τό άνω δέ μέρος ταύτης καί εΐς
τό άκρον τής επιφανείας χαράσσεται σχισμή έπί τής οποίας τοποθετείται λε-
πτόν φύλλον έκ τοΰ φλοιού κρομμύου άπεξηραμμένου, τό όποιον καλύπτει τήν
λοξοειδή επιφάνειαν τής οπής χωρίς όμως καί νά έφάπτεται αύτής.

Τό περισσεύον δέρμα εΐς τήν προηγουμένην περίπτωσιν καί τό φύλλον τοΰ
φλοιού τοΰ κρομμύου καλείται ύπό τών οργανοπαικτών τής τσαμπούνας άνε-
μο λ ό (γ) ο ς.

Τό έπιστόμιον τοΰτο χρησιμεύει διά τήν έμφύσησιν ύπό τοΰ όργανο-
παίκτου άέρος έντός τού άσκοΰ μέχρι τελείας πληρώσεως αυτού.

"Οταν ό οργανοπαίκτης κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας τοΰ άσκαύλου
διακόπτη έπί ελάχιστον χρονικόν διάστημα τήν έμφύσησιν διά ν' άναπαυθή,
παρεμποδίζεται ή έξοδος τοΰ έντός τού άσκοΰ άέρος διά τοΰ περισσεύοντος δέρ-
ματος ή τοΰ φύλλου έκ τού φλοιού τοΰ κρομμύου, άμφοτέρων τούτων λειτουρ-
γούντων ούτως ώς βαλβίδος.

γ) Ή ειδική συσκευή τής παραγωγής τών μουσικών ήχων έχει μήκος 30 -
35 εκατ. Αύτη τοποθετείται εΐς βάθος 6-7 εκατ. μ. έντός τού άσκοΰ έκ τής
οπής τοΰ έμπροσθίου άριστεροΰ ποδός τού δέρματος καί στερεοϋται διά προσδέ-
σεως μέ ιμάντα δερμάτινον ή έκ καννάβεως.

Ή έν λόγω συσκευή αποτελείται άπό μίαν έπιμήκη αύλακωτήν βάσιν, ήτις
φέρεται μέ διάφορα ονόματα, οίον : μάρθα εΐς Κάλυμνον καί Ψέριμον Δωδεκανή-
σου, ποταμός εΐς Σαντορίνην, αφονκλας εΐς Νάξον, αγαθός είς Σΰρον κ.ά., κα-
τασκευάζεται δέ άπό ξύλον έλαίας, ιδία δέ άπό τήν ρίζαν αύτής, έκ πικροδάφνης,
στόκου ή καλάμου 2 μήκους 27 - 30 εκατ. μ. καί καταλήγει έμπροσθεν εΐς χοάνην
καμπύλην ή καί εύθεϊαν (βλ. κατωτ., εικ. 6, 7, 8, 9).

Όταν ή συσκευή είναι κατεσκευασμένη έκ καλάμου, ή χοάνη άποτελεί πρόσθε-
τον έξάρτημα (βλ. κατωτ., εικ. 8, 10). Κατασκευάζεται δέ άπό κέρας βοός, καταλλή-

1 Ό τρόπος προσδέσεως είναι ό 'ίδιος μέ τήν τοΰ έμπροσθίου μέρους, ώς ανωτέρω
περιεγράφη, μέ τήν διαφοράν ότι προσδένεται καί τό έπιστόμιον.

2 Τό καλάμι αποκόπτεται, όταν άναπτυχθή τελείως, καί κυρίως κατά τήν «χάσιν τοΰ
φεγγαριού», δηλ. είς ημέρας άσελήνους, τοΰτο δέ, ώς πιστεύεται, διά νά μή σαπίζη.
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Είκ. 8.

Εΐκ. 9.
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λως κατειργασμένον, επί τού οποίου τίθενται διάφορα στολίδια από έγχρωμους
μικρούς λίθους (χάντρες). Τό κέρας τοποθετείται είς τό κάτω μέρος τής συσκευής,
τής οποίας τό άκρον εισέρχεται ε'ις τό πρός τόν σκοπόν τούτον είδικόν άνοιγμα τοΰ
κέρατος (βλ. είκ. 10) καί είς τήν θέσιν ταύτην στερεοϋται τοΰτο δι' ίμάντος, τού
οποίου τό έν άκρον προσδένεται διά κόμβου εις μίαν όπήν τοΰ αιχμηρού άκρου
τοΰ κέρατος, τό δέ ετερον εΐς τό άνω μέρος τής συσκευής, τό όποιον ευρί-
σκεται έντός τού άσκοΰ, καί εΐς τό σημείον τού σχηματιζομένου δακτυλίου
(βλ. άνωτ., εΐκ. 5, 6).

Έπί τοΰ μέρους τής αύλακος τό όποιον ευρίσκεται έξω τού άσκοΰ τοποθε-
τούνται δύο ισομεγέθεις αυλοί1 έκ καλάμου, μήκους 20-22 περίπου εκατοστών
τού μέτρου. Ούτοι στερεοΰνται έντός τής αύλακος διά μαλακού κηροΰ ή δύο μι-
κρών ξύλινων ήλων, οι όποιοι τοποθετούνται άπό τά πλάγια τής αύλακος. Τά
άνω άκρα τών αυλών ένσφηνοΰνται εις τό έσοηερικόν τοΰ κενού δακτυλίου, όστις
σχηματίζεται μεταξύ τοΰ μικρού τμήματος τής συσκευής τοΰ τοποθετουμένου έν-
τός τής οπής τοΰ άριστεροΰ ποδός τοΰ δέρματος καί τοΰ τμήματος τοΰ έκτος τού-
του, καί στερεοΰνται διά κηροΰ (βλ. εΐκ. 11). Έπί τής πρόσθιας έπιφανείας τών
αύλών κατασκευάζονται διά πυρακτωμένου καρφιού όπαί ισομεγέθεις καί είς
ΐσας μεταξύ των άποστάσεις, διαμέτρου 7 - 8 περίπου χιλιοστών τοΰ μέτρου. Εις

1 Οί αυλοί ονομάζονται συνήθως υπό τών τσαμπουνιέρηδων μπιμπικομάννες.

Είκ. 10.

Είκ. 11.
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ε'καστον aUÀov διανοίγονται συνήθως πέντε δπαί (τύπος Α', είκ. 8)' ε'ίς τινας
όμως άσκαύλους αί δπαί δύνανται νά είναι επί τοΰ δεξιού μόνον αυλού δλιγώ-
τεραι, ήτοι τρεις (τύπος Β', είκ. 7) ή μία (τύπος Γ', ε'ικ. 8), αναλόγως τοΰ τόπου
προελεύσεως τής τσαμπούνας.

Είς τό άνω άκρον τής συσκευής τό δποΐον εγκλείεται εντός τής δπής τοΰ
αριστερού ποδός τοΰ άσκοΰ ύπάρχει εις τήν όπισθεν πλευράν τής εμπρόσθιας αύ-
λακος ετέρα αΰλαξ βραχυτέρα. Εντός αυτής τοποθετούνται δύο μικροί σωλήνες

εκ καλάμου, μήκους 4-5 εκατ. καί διαμέτρου 8-9 χιλιοστών. Τών σωλήνων
τούτων, οΐ όποιοι ονομάζονται ύπό τών οργανοπαικτών μπιμπίκια, τό έν
άκρον τό πρός τόν άσκόν είναι κλειστόν, τό δέ έτερον τό δποΐον έ'χει έφαρμοσθή
εντός τών οπών τών αύλών είναι άνοικτόν. 'Επί τής πρόσθιας επιφανείας τών
σωλήνων τούτων χαράσσεται έπιγλωττίς, λεγομένη γλώσσα ή φτερούλα, τής
όποιας τό άνοιγμα άρχεται ολίγον κάτωθεν τοΰ κλειστού άκρου τοΰ σωλήνος.
'Ενίοτε όμως χαράσσεται αύτη καί αντιθέτως. Είς τήν βάσιν τοΰ ανοίγματος τής
γλωττίδος τοποθετούνται τρίχες τής κεφαλής ή τεμάχια λεπτού νήματος προς δια-
τήρησιν τοΰ ανοίγματος τής γλωττίδος (βλ. είκ. 12, 13, 14).
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2. Λειτουργία τοΰ άσκαΰλου (τσαμπούνας).

Ποός λειτουργίαν τού άσκαύλου ό οργανοπαίκτης έμφυσ§ εκ τού επιστο-
μίου, ώστε ό ασκός νά πληρωθή τελείως αέρος (εΐκ. 3). 'Ακολούθως πιέζει δια
τού άγκώνος του τόν άσκόν, ώστε νά δημιουργηθή ή αναγκαία πίεσις τού άέρος
πρός παραγωγής τών μουσικών ήχων κατά τήν έξοδον αύτού διά μέσου τών μπι-

μπικιών πρός τούς αυλούς. Οί εξερχόμενοι
ούτω δύο φθόγγοι άνευ τής τοποθετήσεως
τών δακτύλων έπί τών οπών είναι οί οξύ-
τεροι τοΰ οργάνου καί τής αύτής όξύτητος
(ταυτοφωνία), όταν άμφότεροι οί αύλοί έ-
χουν πέντε όπάς. Οί υπόλοιποι φθόγγοι τοΰ
οργάνου παράγονται διά τής άναλόγου το-
ποθετήσεως τών δακτύλων επί τών οπών.

Εΐς τσαμπούναν τής όποιας οί δύο
αύλοί φέρουν άνά πέντε οπάς έκαστος
(Α' τύπ.) παράγονται έν συνόλω δώδεκα
φθόγγοι, ήτοι έξ από έ'καστον αύλόν. Οί
φθόγγοι ούτοι άμφοτέρων τών αύλών εί-
ναι όμοιοι μεταξύ των κατά τό ύψος, τήν
έντασιν καί τήν χροιάν.

Ή μουσική έκτασις τού άσκαύλου
περιλαμβάνει γενικώς έξ φθόγγους οΐτινες
σχηματίζουν άπό τοΰ βαρυτέρου μέχρι τοΰ
όξυτέρου διάστημα έκτης μεγάλης. Ή δέ διαστηματική διάταξις τούτων άπό τοΰ
βαρυτέρου προς τόν οξύ είναι δύο τόνοι, έν ήμιτόνιον, δύο τόνοι, ήτοι sol' la'
si' do" re" mi" (βλ. κατωτ. μουσ. πίνακα 1).

Ή όξύτης τών φθόγγων εΐς τούς διαφόρους τύπους τής τσαμπούνας δέν
είναι σταθερά. Αύτη έξαρτάται από τήν κατασκευήν τοΰ οργάνου καί ΐδίφ άπό τό
μέγεθος τών μπιμπικιών καί τών αύλών. "Ενεκα τούτου είναι σπανία ή περίπτω-
σις τής χρησιμοποιήσεως δύο ή καί περισσοτέρων άσκαύλων κατά τήν έκτέλεσιν
μελφδιών. Ή όξύτης αύτη κυμαίνεται μεταξύ τοΰ φθόγγου sol' δίεσις, λαμβανο-
μένου ώς πρώτου βαρυτέρου, μέχρι τοΰ φθόγγου si' καί σπανιώτερον τού φθόγ-
γου do".

'Εκ τών έξ φθόγγων, ώς τονική εις τάς διαφόρους μελωδίας αΐτινες παίζον-
ται εΐς τήν τσαμπούναν χρησιμοποιείται κυρίως ό δεύτερος φθόγγος έκ τοΰ βα-

Είκ. 14.



5 ΑΣΚΑΥΛΟΣ (ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ) El Σ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΪΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ éâ

ρέος πρός τόν όξΰν, ήτοι ό φθόγγος la'. Όλιγώτερον δέ οί φθόγγοι si' καί do".
Κυριαρχεί δηλαδή είς τάς μελωδίας τοΰ άσκαύλου ό διατονικός τρόπος τοΰ la = re,
όλιγώτερον δέ ό τρόπος τοΰ si = mi καί τοΰ do = fa. (Βλ. κατωτ., σ. 67 χ.έξ.
μουσικά παραδείγματα I - III).

Πίν. 1 (τύπος Α ).

Εΐς τούς παρατιθεμένους σχηματογραφικούς πίνακας (αρ. 1-6)' δεικνύεται
ό τρόπος τής παραγωγής τών μουσικών φθόγγων εΐς τούς τρεις τούτους τύπους
τοΰ έξεταζομένου νησιωτικού άσκαύλου. Οί μικροί κύκλοι κάτωθεν εκάστου πεν-
ταγράμμου άντιστοιχοΰν εις τόν άριθμόν τών οπών τών δύο αύλών τών τύπων
τούτων. 'Εκ τών κύκλων τούτων, οί μεν μέλανες δεικνύουν τάς κεκλεισμένος
διά τών δακτύλων όπάς, οί δέ έτεροι, οί λευκοί, τάς άνοικτάς όπάς.

Ή τοποθέτησις τών δακτύλων επί τών οπών τών αύλών εΐς τούς τρεις τύ-
πους τής τσαμπούνας γίνεται ώς εξής.

Ό δείκτης τής αριστεράς χειρός τοποθετείται επί τών δύο πρώτων οπών
άμφοτέρων τών αύλών, άριθμουμένων τών οπών έκ τών άνω, ό δέ μέσος εΐς τάς
δύο έπομένας. Τής δεξιάς χειρός ό δείκτης τίί)εται επί τής τρίτης οπής τών aU-
λών' ό μέσος τής ιδίας χειρός εΐς τάς έπομένας όπάς (τετάρτην) καί ό λιχανός
επί τών τελευταίων' (βλ. άνωτ., εΐκ. 3).

1 Ό χαρακτηρισμός τών αύλών είς άριστερόν ή δεξιόν νοείται ώς πρός τόν όργανο-
παίκτην, δστις παίξει είς τόν ασκαυλον.
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Αί μελωδίαι είς τόν τύπον τούτον τοΰ άσκαύλου (Α' βλ. άνωτ., σ. 61)
παίζονται δια των δυο αύλων συνήθως ομόφωνοι (unissono). "Οταν όμως ό

Χ F=f=f pF=h » m m
ο  3.  ό ̂   t- *  c <3 Q  ω ̂   ο Ä Δείκτης Μέύος é 4 •  • m ■ •  • ΗΗ •  • rH •  • —ρ-  •  ο ο ο —
ο——  ο •

ο/  κο  Kr  «j <1 Δείχτης Μέύος Λ ιχανά • · • · • · • · • ·  Ο Ο • ·  ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
• · • · • ·

Πίν. 2 (τύπος Β').

άσκαύλης (τσαμπουνιέρης) είναι δεξιοτέχνης, τότε δια τοΰ δεξιού αυλού, όστις
θεωρείται πάντοτε ώςνβοηθητικός αύλός, ποικίλλει ούτος τήν μελφδίαν μέ άλλους

it Ρ --ρ- -Η-
πτ 1 Μ a * a ■ J
"μ ι
ft)  δ i  ο 5 ο  a Δείκτης Μέύος • • • • • • i » •  Ο ο ο ο
•
t- x α <1 "ο ιο  IU < Δείχτης  Μέύος  Λιχανός • • • · • •  Ο ο •  Ο  ο ο Ο  ο  ο ο ο  ο  ο ο ο
ο ο ο • • • ·

Πίν. 3 (τύπος Γ')·

φθόγγους, ούτω δέ δημιουργείται άκουσμα πολυφωνικόν ιδιότυπον' (βλ. κατωτ.,
σ. 67-68 μουσ. παραδείγματα I, Ii καί Ι2).
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"Οταν εις τόν άσκαυλον φέοη πέντε όπάς ό αριστερός αύλός και τρεις
ό δεξιός (τύπος Β') (βλ. και ανωτέρω, σ. 61), παράγονται δέκα έν συνόλω φθόγ-
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γοι, εξ έκ τού άριστερού, ήτοι: sol' la' si' do" re" mi" καί τέσσαρες έκ τοΰ
δεξιού, ήτοι sol' la' si' do'" (βλ. άνωτ. μουσ. πίνακα, αρ. 2). Εις τήν περίπτωσιν
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Πίν. 5.

1 Οί πίνακες 4, 5 καί 6 δεικνύουν διαφόρους συνδυασμούς δακτυλισμών παραγωγής
μουσικών φθόγγων τών τριών τύπων του άσκαύλου.

δ



66

2ΠΥΡ. Δ ΠΕί>ΐΣΤΕί»ίί

ταύτην ό συνοδεύων δεξιός αυλός παρέχει ομοίως τήν ευ^έρειαν εις τόν δε|ιο'
τέχνην άσκαύλην νά ποικίλλη τήν μελωδίαν μέ τούς τέσσαρας τούτους φθόγγους,
αναλόγως τής δεξιοτεχνικής του ικανότητος καί καλλιτεχνικού του ενστίκτου'
(βλ. κατωτ., σ. 69, μουσ. παραδ., άρ. II καί ΙΙ^.

Άπό άσκαυλον τοΰ οποίου οι αύλοί φέρουν πέντε οπάς ό άριστερός καί
μίαν ό δεξιός (τύπ. Γ'), ώς άνωτέρω, σ. 61, παράγονται οκτώ έν συνόλω φθόγγοι,
έξ έκ τοΰ άριστεροΰ, ήτοι sol' la' si' do" re" mi" καί δύο έκ τοΰ δεξιού, ήτοι
sol' la' (βλ. άνωτ. μουσ. πίνακα, άρ. 3). Εις τήν περίπτωσιν ταύτην διά τοΰ αύ-
λοΰ συνοδείας ποικίλλεται ή μελωδία διά δύο μουσικών φθόγγων, τοΰ ίσου, όπερ
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Πίν. 6

εΐναι ή τονική τής μελφδίας, καί τής υποτονικής ήτις είναι ό βαρύτερος φθόγ-
γος τοΰ άσκαύλου' (βλ. κατωτ., σ. 70, μουσ. παράδ., άρ. III").

Τό χόρδισμα τής τσαμπούνας άποτελεΐ άπαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν
κανονικήν λειτουργίαν καί καλήν άπόδοσιν αυτής.

Ό τσαμπουνιέρης, προτοΰ άρχίση τό κύριον παίξιμον τής τσαμπούνας,
εκτελεί δοκιμαστικώς μίαν μελφδίαν διά νά έξακριβώση, εάν οΐ φθόγγοι τών
αυλών εύρίσκωνται έν άπολύτω ισορροπία μεταξύ των. Διότι τό όργανον τούτο,
λόγω των υλικών έξ ών κατασκευάζεται άλλά καί τοΰ πρακτικοΰ τρόπου τής
κατασκευής του, παρουσιάζει εύπάθειαν, δηλ. έπηρεάζεται ευκόλως άπό τήν
άτμοσφαιρικήν κατάστασιν, ιδίως όταν παραμένη έπί τι χρονικόν διάστημα άχρη-
σιμοποίητον. "Ενεκα τούτου οί φθόγγοι άλλοιοΰνται διαφοροτρόπως.
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'Εάν ό άσκαύλης διαπιστώση κατά τήν δοκιμήν διαφοοάν μεταξύ των
φθόγγων τών δυο αυλών, οιτινες δημιουργούν- ούτω δυσάρεστον άκουσμα, τότε,
άφοϋ έξακριβώση ποίοι είναι οί φθόγγοι ούτοι, δια νά τούς έπαναφέρη είς από-
λυτον ταυτοφωνίαν μεταξύ των, κλείει ή ανοίγει αναλόγως τήν άντίστοιχον όπήν
διά μαλακού κηρού ή τοποθετεί εις τό έσωτερικόν ενός τών αύλών από τού ανοί-
γματος τής χοάνης έν μικρόν χόρτον" (βλ. άνωτ., είκ. 1, 7).

Ή τσαμπούνα κατά τήν εκτέλεσιν τών διαφόρων μελωδιών συνοδεύεται
κατά κανόνα ύπό μικρού τυμπάνου, τό όποιον ονομάζεται ύπό τών λαϊκών οργα-
νοπαικτών τουμπάκι (βλ. είκ. 4). Τούτο κρούεται διά τών δακτύλων άμφο-
τέρων τών χειρών ή μέ δύο ξύλα έπί τής μιάς μόνον έπιφανείας του. Ή κρούσις
αποδίδει τήν εκάστοτε ρυθμικήν μορφήν τής έκτελουμένης εις τόν άσκαυλον
μελωδίας.

Κατωτέρω παραθέτομεν έξ μουσικά παραδείγματα εκ τών τριών, ώς ανω-
τέρω, τύπων τής τσαμπούνας, ήτοι έκ τοΰ τύπ. Α' τρία, τοΰ Β' δύο και τοΰ Γ' έν.
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ΣΗΜ.— Κατά την έκτνπωσιν της μελέτης ταύτης ελαβον γνώσιν του ειδικού βιβλίου τον
Anthony Baines (Bagpipes, Oxford 1960'J, το όποιον δυστυχώς δεν κατέστη δννατόν να λάβω υπ'
οχριν μου-

résumé

La cornemuse dans les îles de Grèce

La cornemuse, connue déjà depuis l'antiquité, existe encore aujourd'hui
dans le monde Hellénique sous deux formes: la première répandue dans les
Iles de la Grèce (voir fig. 2 et 3) sous les noms de tsambouna, askavli, etc.,
la seconde connue dans la Grèce continentale sous le nom de gaïda (fig. 1
et 4). Cette forme survit d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe.

Dans cette étude l'auteur examine spécialement le premier type qu'on
rencontre surtout dans les Cyclades, le Dodécanèse et l'Ile de Crète.

La partie principale de l'instrument qui produit les sons se compose
d'une base oblongue creuse de 30 à 35 cm. faite d'un bois spécial ou d'un
roseau, et se terminant en entonnoir de forme droite ou courbe.

Dans la cavité on place deux chalumeaux de même longueur (voir
fig. 8), sur chacun desquels 011 ouvre d'habitude cinq trous d'égale gran-
deur (type A). Le tuyau de droite peut avoir parfois trois trous et celui de
gauche cinq (type B), ou un trou seulement au tuyau droit et cinq sur celui
de gauche (type C. Voir également les fig. 6, 7, 8).

Dans la partie supérieure de la base et les côtés postérieurs il existe
un autre sillon, long de 7 à 8 cm, dans lequel on place deux petits chalu-
meaux de 4 à 5 cm. chacun, les «bibikia». fermés à l'un des bouts et sur
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la surface desquels on entaille une languette. Les parties ouvertes de ces
petits chalumeaux s'insèrent dans la cavité du sillon de la base (voir
fig. 12, 13, 14).

La «tsambouna» fonctionne de la même manière que la cornemuse
commune. L'instrument produit six sons, lesquels forment une sixte ma-
jeure, contenant deux tons, un demi ton, deux tons, soit les notes : sol, la,
si, do, ré, mi. Des ces tons on emploie comme tonique la note la, et moins
fréquemment les notes si et do, c.à.d. que c'est le mode diatonique du la
qui prédomine.

Les six tableaux publiés aux pages 63, 64, 65 et 66 montrent la ma-
nière dont les trois types de «tsambpuna» produisent les sons, ainsi que
les doigtés appropriés.

Les cercles noirs montrent les trous bouchés par les doigts de l'instru-
mentiste, tandis que les cercles blancs montrent les trous non bouchés. La
combinaison des trous bouchés ou ouverts produit les différents sons de
l'instrument.

Des exemples de mélodies jouées sur chacun de trois types de cor-
nemuse (tsambouna) sont publiés dans les pages 67 à 71.



ΟΔΗ ΓΙ A I
ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

υπο

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ε1ΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

α') σκοποσ τησ λαογραφικησ συλλογησ

Ή λαογραφία, ώς επιστήμη, επιζητεί τήν μελέτην τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκού
πολιτισμού, όπως ούτος υπάρχει σήμερον εις τόν λαόν, ή άκόμη μέχρι πρό τίνος, εις
τάς ποικίλας έκδηλώσεις του μέ λόγους, πράξεις ή ένεργείας εις τόν νλικόν, τόν κοι-
νωνικόν και τόν πνευματικόν του βίον δηλαδή εις τήν λαϊκήν κατοικίαν, τό έν-
δυμα, τήν τροφήν, τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, τό κυνήγιον, τήν άλιείαν καί
τάς βιοτεχνικάς του άσχολίας· ε'ις τήν οίκογένειαν, τάς κοινωνικός τοΰ λαού σχέσεις
(εις έορτάς καί πανηγύρεις, τόν γάμον, τόν θάνατον κ.ά.) καί τέλος τάς θρησκευτικός
δοξασίας, τήν μαγείαν, μαντικήν, δημώδη φιλοσοφίαν, τά δημώδη άσματα, τήν
μουσικήν καί χορούς, τούς μύθους περί τών ζώων, παραμύθια, παραδόσεις, εύτρα-
πέλους διηγήσεις καί άνέκδοτα, τά αινίγματα, λογοπαίγνια, τήν γλώσσαν (ονόματα:
βαπτιστικά, επώνυμα, παρωνύμια, τοπωνύμια κ.ά.).

Αί μορφαί αύται τοΰ λαϊκού βίου, αί όποΐαι υπάρχουν εΐς τόν λαόν διά τής
παραδόσεως άπό γενεάς εΐς γενεάν, έχουν τήν άρχήν των καί τήν διαμόρφωσίν των
εις τό παρελθόν μέχρι καί τής άπωτάτης 'Αρχαιότητος.

Μέγα μέρος τών στοιχείων τοΰ έθνικοΰ τούτου πολιτισμού έγκαταλείπεται
σήμερον ένεκα τής εισδοχής συνεχώς νέων στοιχείων καί τρόπων εις τόν καθ' ήμέ-
ραν βίον τοΰ λαοΰ, οί όποιοι άντικαθιστοΰν τούς παραδεδομένους, ώς π.χ. εΐς τήν
καλλιέργειαν τής γής, τήν ποιμενικήν ζωήν, τά διάφορα βιοτεχνικά έπαγγέλματα,
τήν άμφίεσιν, τάς συνήθειας του κατά διαφόρους έορτάς καί περιστάσεις τοΰ βίου,
ώς εΐς τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, τάς διασκεδάσεις του σχετικώς μέ
τά τραγούδια καί τούς χορούς κατ' αύτάς καί άλλα.
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Πρός διάσωσιν καί περαιτέρω έπιστημονικήν εξέτασιν τών στοιχείων τούτων,
προτού ούτως εξαφανισθούν, είναι επιβεβλημένη ή εκτέλεσις συστηματικώς συλ-
λογής τής σχετικής λαογραφικής ύλης από όλους τούς ελληνικούς τόπους. Ούτως ή
συλλογή αύτη τών διαφόρων εκδηλώσεων τού έκ παραδόσεως πολιτισμού τοΰ
λαού καί ή πλήρης γνώσις αύτοΰ δύναται νά συμβάλη εις τήν βεβαίωσιν τής
άνευ διακοπής συνεχίσεως τοΰ έθνικοΰ βίου τοΰ λαού άπό τής αύγής τής ιστο-
ρικής του παρουσίας μέχρι τής σήμερον, ώς έπίσης καί τής ενότητος τής εθνικής
παραδόσεως ταύτης είς όλον τόν έλληνόφωνον κόσμον είς τά κύρια χαρακτηριστικά
της, πρός δέ καί εΐς τήν διάκρισιν τών γονίμων στοιχείων τοΰ πολιτισμού τούτου
(π.χ. έκ τής λαϊκής άρχιτεκτονικής, τής διατροφής τοΰ λαοΰ, τής λαϊκής τέχνης, τών
δημοτικών τραγουδιών, τής μουσικής καί τών χορών, τών παροιμιών, τών παρα-
μυθιών κλπ.) πρός ένίσχυσιν τής χρησιμοποιήσεως τούτα>ν εις τόν σύγχρονον βίον
τού "Εθνους.

β ) τροποσ συλλογησ τησ λαογραφικησ υλησ

Ή συλλογή τών στοιχείων τοΰ λαϊκού βίου δέν-ύπήρξε μέχρι τούδε εΐς όλας
τάς μορφάς του σύμμετρος. Ούτω συνέβη νά συλλέγωνται κατά κύριον λόγον τά δη-
μώδη άσματα, αί παροιμίαι, τά παραμύθια κλπ., νά παραμελώνται δέ άλλαι εκδη-
λώσεις ώς αί σχετικαί πρός τόν γεωργικόν καί τόν ποιμενικόν βίον, τά λατρευτικά
έθιμα, τήν κατοικίαν, τήν άμφίεσιν, τήν ύφαντικήν καί κεντητικήν, τήν κεραμική ν,
τήν μεταλλοτεχνίαν κλπ.

Εις τό παρατιθέμενον κατωτέρω γενικόν διάγραμμα τών εκδηλώσεων τοΰ έκ
παραδόσεως βίου τοΰ λαού επιζητείται ύφ' ημών νά προσανατολίζεται ό συλλογεύς
λαογραφικής ύλης εΐς τά θέματα, εις τά όποια δύναται νά στρέφη τήν προσοχήν του,
ώστε ή συλλογή του νά καταστή πλήρης, ούτω δέ άσφαλής εΐς έπιστημονικήν χρη-
σιμοποίησιν αύτής.

Εις τό έργον του τοΰτο ό συλλογεύς δέον νά προσέχη κυρίως εΐς τά εξής:

1) "Ολοι οί πληροφοριοδόται έπί τίνος λαογραφικοΰ θέματος δεν είναι ίσης
άξίας. Διά τούτο πρέπει νά άναζητήται ό καλύτερος, δηλαδή εκείνος ό όποιος δέν
έχει νοθεύσει μέ στοιχεία έκ τοΰ συγχρόνου άστικοΰ πολιτισμοΰ όσα παρέλαβε καί
γνωρίζει άπό τούς παλαιοτέρους του. Έπίσης έκ τών προσώπων τούτων άλλοι εί-
ναι ειδικοί εΐς τά παραμύθια, άλλοι εΐς τάς εύτραπέλους διηγήσεις καί άνέκδοτα, άλ-
λοι εΐς τά τραγούδια ή τήν λαϊκήν ΐατρικήν, τήν μαγείαν κλπ. Άναγκαιον επομέ-
νως είναι νά άναζητώνται τά ειδικά πρόσωπα καί έκ τούτων εκείνοι οί όποιοι
πιστεύοντες περισσότερον τών άλλων εΐς τήν λαϊκήν παράδοσιν ή έχοντες ΐσχυράν
μνήμην, διασφζουν πληρέστερον τά στοιχεία αύτής.
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2) Τό έξεταζόμενον θέμα δέον νά καταγράφεται ακριβώς, όπως τό άφηγεΐται
(ασμα, παράδοσις, παραμύθι, παροιμία κλπ.) ή τό περιγράφει (μαγική πράξις, μαν-
τική, έθιμον, χορός, βίος (γεωργικός, κτηνοτροφικός)) ό πληροφοριοδότης, χωρίς
μεταβολάς εις τό γλωσσικόν ιδίωμα τής διατυπώσεως αύτού. Διά τήν άρτιότητα τής
συλλογής είναι άναγκαία όχι μόνον ή ακριβής γλωσσική καταγραφή, αλλά καί ή
παράθεσις όλων τών σχετικών λεπτομερειών, άκόμη καί τών θεωρουμένων έκ
πρώτης όψεως ώς άσημάντων.

"Οπου είναι άναγκαΐον, διά τήν κατανόησιν τής συλλεγομένης ύλης δέον νά
παρατίθεται γραφική παράστασις (σχεδιάγραμμα) ή φωτογραφία τής περιγραφομέ-
νης πράξεως ή τοΰ άντικειμένου. 'Αντικείμενα τοΰ λαϊκού βίου δύνανται καί νά
συγκεντρώνωνται ύπό τοΰ συλλογέως πρός συγκρότησιν είς εκαστον σχολειον ή
κοινότητα τοπικών Λαογραφικών Μουσείων.

3) Εις τό τέλος τοΰ καταγραφομένου θέματος (άσματος, παραμυθιού, παρα-
δόσεως, έθίμου κλπ.) πρέπει νά άναγράφεται : α) τό όνομα καί έπώνυμον τοΰ πλη-
ροφοριοδότου, β) ή ηλικία καί γ) αί γραμματικοί γνώσεις του.

4) Χρήσιμοι είναι έτι πληροφορίαι τοΰ συλλογέως σχετικαί πρός τόν τόπον
καί τό πρόσωπον άπό τό όποιον έμαθεν ό πληροφοριοδότης τήν ύπαγορευθεΐσαν
εΐς αύτόν ύλην: π.χ. άσμα, έθιμον, δοξασίαν, παραμύθι κλπ.

5) Είς διαλεκτικός λέξεις καί φράσεις, τών οποίων τήν σημασίαν είναι δυνα-
τόν νά μή έννοή εύκόλως ό μή έμπειρος τοΰ γλωσσικού ιδιώματος άναγνώστης τής
συλλογής, δέον νά παρατίθεται ύπό τοΰ συλλογέως έπεξηγηματική ερμηνεία έντός
άγκυλών ή εΐς τό κάτω περιθώριον τής σελίδος.

Πρός άμεσον προσέτι κατατόπισιν τοΰ συλλογέως έπί τοΰ έρευνωμένου θέμα-
τος παρατίθενται μετά δύο τελείας : ή τήν βραχυγραφίαν π.χ. ( = παραδ. χάριν) εΐ-
δικώτερα ενδεικτικά στοιχεία, πρός τά όποια καί άλλα άκόμη δύναται νά στρέψη
ό συλλογεύς τήν προσοχήν του. Ούτως έπί παραδείγματι εΐς τό κεφάλαιον μέσα
κυνηγίου: πυροβόλον όπλον, σκύλος, δίκτυα, παγίδες κλπ. αί παρατιθέμεναι λέ-
ξεις αύται μετά τάς δύο τελείας βοηθούν τόν συλλογέα, ώστε ούτος ν' άντιληφθή
άμέσως τό περιεχόμενον τοΰ κεφαλαίου. Έντός παρενθέσεως ( ) τίθενται έπεξη-
γήσεις τής προηγουμένης λέξεως ή φράσεως ή άνάλυσις τού περιεχομένου αύτής.

Εΐς τόν όδηγόν τούτον συλλογής λαογραφικής ύλης αναφέρονται έν συν-
τομία τά κυριώτερα τών θεμάτων, έκ τούτων όμως πιστεύομεν ότι θά κινηθή ή
προσοχή τοΰ συλλογέως εις τήν παρατήρησιν καί περιγραφήν καί άλλων άντιστοίχων
ή^διαφόρων εις κάθε τόπον έθιμικών συνηθειών ή δοξασιών τοΰ λαού κλπ., ού μόνον
κατά τάς σημειουμένας ένταύθα περιστάσεις (π.χ. ημέρας τού έτους, έορτάς κλπ.), άλλά
και κατ' άλλας ειδικώς τοπικάς εΐς τάς»διαφόρους περιοχάς τοΰ ελληνικού χώρου.
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I. ΓΕΝΙΚΑ

Σύντομος περιγραφή τοΰ συνοικισμού ή εύρύτερον τής περιοχής έκ τής οποίας
καταρτίζεται ή λαογραφική συλλογή, ήτοι γεωγραφική θέσις αύτής, διαμόρφωσις
τοΰ εδάφους (όρεινόν, πεδινόν κλπ.), πληθυσμός. Εγκαταστάσεις κατοίκων κατά τό
παρελθόν εις τήν εξεταζόμενη ν περιφέρειαν έξ άλλων τόπων ή μεταναστεύσεις άλ-
λαχοΰ. Άσχολίαι τών κατοίκων (γεωργοί, ποιμένες, αλιείς, άλλα έπαγγέλματα).
Προϊόντα τής περιοχής. Μέ ποιον κέντρον (πόλιν) συνεδέετο οικονομικώς ό τόπος
παλαιότερον ή καί μέχρι σήμερον διά τάς έμπορικάς συναλλαγάς του. Σύντομος
ιστορία τοΰ τόπου. Σχεδίασις γεωγραφικοΰ χάρτου τής περιοχής.

II. ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Α'· Κατοικία.

α) Σχεδιάγραμμα τής οικίας καί περιγραφή αυτής. 1) 'Εξω-
τερική μορφή: σχήμα τής οικίας, τοποθέτησις τής εισόδου1 οίκίαι μονώροφοι ή διώ-
ροφοι, στενομέτωποι, πλατυμέτωποι. Κατασκευή τών τοίχων (έκ λίθων, πλίνθων,
ξύλου) καί τής στέγης: ύλικά και τρόπος κατασκευής. Ή στέγη είναι επίπεδος
(δώμα) ή επικλινής, καλυμμένη μέ κεράμους ή μέ άχυρον, δηλ. κεραμοσκεπής, άχυ-
ροσκεπής ή μέ πλάκας. Προστφον (άμπρόστι, ηλιακός κ. ά.). 2) 'Εσωτερικώς. Πού
στηρίζεται ή στέγη (άπ3 ευθείας εΐς τούς τοίχους ή υποβαστάζεται εΐς τό μέσον ύπό
στύλων); Περιγραφή τοΰ τρόπου τής κατασκευής τής στέγης· σχετικά έθιμα κατ'
αύτήν καί διάφοροι δοξασίαι ώς πρός τόν χρόνον τής κοπής τών ξύλων (δοκών)
καί τής τοποθετήσεως εΐς τήν στέγην. Κατασκευή τής θύρας. 3) Οικοδομική. Ύλικά
καί τρόπος οικοδομής τής οικίας. Οι κτίσται. "Εθιμα κατά τήν θεμελίωσιν τής οι-
κίας καί τήν οΐκοδομήν αύτής: αγιασμός κλπ.

β) Εσωτερικοί χώροι. Οΐκίαι μέ έ'να μόνον δωμάτιον (μονόσπιτο) ή
μέ περισσότερα (σάλα, μαγειρειον, άποθήκαι).

"Εσωτερική διαίρεσις. Θέσις τής εστίας (τζακιού) καί τοΰ χώρου διά τόν ύπνον
(κρέββατος, κράατος, σοφάς). Διαρρύθμισις τών χώρων τούτων.
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γ) "Επιπλα καί σκεύη τού οίκου πρός χρήσιν τών ενοίκων ή προς
στολισμόν τής οικίας. Ποία ταύτα ;

δ) Είδη ρουχισμού: α) πρός οίκιακήν χρήσιν : κουβέρτες, χράμια, πα-
τανίες, μαξιλαροθήκες, μαντήλες, πετσέτες κ.ά. β) πρός στολισμόν τής οικίας: στόρια
παραθύρων, τραπεζομάνδηλα κ.ά. γ) πρός έπίστρωσιν τού πατώματος τής οικίας:
χαλιά, ψάθες κλπ.

ε) Βοηθητικοί χώροι. Θέσις καί σχήμα τών βοηθητικών χώρων: άπο-
θήκη διά τά γεωργικά προϊόντα, άχυρών καί στάβλος, όρνιθών κ.ά. Ό φούρνος:
θέσις καί σχήμα αύτού, κατασκευή, έργαλεΐα τοΰ φούρνου.

ς) Α ύλη.

ζ) Ποιμενική καλύβη: έξωτερική καί έσωτερική μορφή· κατασκευή

αύτής.

Β'. "Ενδυμα, ύπόδεσις, «όμμωσις «αί καλλωπισμός.

α) "Ενδυμα (φορεσιά): άνδρός, γυναικός καί παιδιών· χειμερινόν καί θερι-
νόν· έπίσημον (τά καλά διά τάς έορτάς· τόν γάμον: γαμπριάτικο καί νυφιάτικο) καί
καθημερινό, δηλαδή διά τάς ημέρας εργασίας. "Ονομα τοΰ ένδύματος (φορεσιάς γυ-
ναικείας καί άνδρικής). Άπό πόσα μέρη άποτελειταΐ' π.χ. ή γυναικεία φορεσιά:
ποκάμισο, αακκάκι, κολόβι, φούστα, ζώνη, καμονχάς, γούνα κλπ.

"Ονομα καί περιγραφή τοΰ ένδύματος κατά επαγγέλματα (γεωργού, ποιμένος,
άλιέως, κυνηγού, άγροφύλακος κ.ά.) μέ σχεδιάγραμμα καί φωτογραφίας.

β) Υποδήματα: άνδρικά καί γυναικεία, καθημερινά καί κατά τάς έορτάς.
"Ονομα, σχήμα καί κατασκευή αύτών.

γ) Καλύμματα τής κεφαλής καί κόμμωσις (άνδρός καί γυναικός).

1) Γυναικεία καλύμματα (τσεμπέρι, μπόλια) καθημερινά καί κατά τάς έορτάς.

2) Άνδρικά καλύμματα (σκούφος, μαντήλι κ.ά.).

3) Όνομα, σχήμα καί ποικίλματα (στολίδια) έπ' αυτών.

4) Πώς φορούνται.

5) Πώς χτενίζεται ή κόμη. Είδη κομμώσεως. Κεφαλόδεσμοι τής γυναικείας
κόμης καί στολισμός αυτής.

δ) Καλλωπισμός. 1) Κοσμήματα: άνηρτημένα έκ τών ώτων (σκουλαρί-
κια), τού λαιμού (κρέμασες, αλυσίδες, κολαί'νες, κοσάρια, πεντόλιρα), τοΰ βραχίονος
(βραχιόλια), έπί τοΰ ένδύματος (καρφίτσες), τών δακτύλων τής χειρός κλπ. 2) Ψιμύ-
θια γυναικών (φτειασίδια). Είδη αύτών καί χρησιμοποίησις.
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Γ'. Τ ρ ο cp α ί.

α) Τροφαί: είδη τροφών καί παρασκευή (ό'σπρια, οικιακά παρασκευάσμα-
τα, χόρτα, κρέας, ίχθύες κλπ.). Τρόπος εψήσεως αυτών.

Ή τροφή τών γειοργών καί τών ποιμένων.

β) Είδη τροφών, ποτών, γλυκυσμάτων καί άλλων εδεσμάτων εΐς εΐδικάς πε-
ριστάσεις, ημέρας, έορτάς (οίον: γάμον, περίδειπνον (μακαριά) μετά τήν ταφήν
τοΰ άποθανόντος, φιλοξενίαν, ΙΊρωτοχρονιάν, Άπόκρεων, Πάσχα κλπ.).

γ) Παρασκευή τοΰ άρτου, (Ζύμωσις καί έ'ψησις εΐς τόν φοΰρνον)· είδη
άρτων. Δεισιδαίμονες δοξασίαι (π. χ. μάτιασμα τοΰ ψωμιού) καί έ'ιΉμα (π.χ. κατά τήν
έ'ψησιν τοΰ πρώτου άρτου έκ τής νέας έσοδείας). Διανομή άρτου εΐς γείτονας, πτωχούς
κ.ά. κατά διαφόρους εορτάς καί άλλας περιστάσεις (π.χ. εις κηδείαν, μνημόσυνα κλ,π.).

δ) Γλυκύσματα. Είδη αυτών καί πότε συνη&ίζονται. Παρασκευή αυτών.
Σχετικά έθιμα.

ε) Ποτά. Είδη ποτών καί τρόπος παρασκευής.

επαγγελματικοσ βιοσ

Δ'. Γεωργία.

α) Σπορά τών δημητριακών.

1. Διάφορα είδη χωραφιών πρός σποράν, άναλόγως τής μορφής καί τής
ποιότητος τοΰ εδάφους· π.χ πλαγιαστά (δηλ. πολύ καταχρερικά), χωματερά, πα-
χιά, φτενά, βαρικά, ξεκαψάρικα κλπ.. Προετοιμασία τού άγροΰ προ τής σποράς
π.χ. ό'ργωμα κατά τήν άνοιξιν. Εις τούς χέρσους άγρούς κάψιμο τών θάμνων,
κατασκευή προστατευτικών τοίχων (δεσιές, δέματα) εις τά κατωφερικά εδάφη ή
φράκτου.

2. Σπόρος. Μετά τόν άλωνισμόν χωρισμός καί φύλαξις αυτού. Μεταφορά
τοΰ σπόρου τήν 14ην Σεπτεμβρίου (τοΰ Σταυρού) εΐς τήν έκκλησίαν πρός εύλόγη-
σίν του ύπό τοΰ ιερέως. "Αλλα έ'θιμα σχετικά μέ τόν σπόρον-

3. Προγνωστικά τών γεωργών κάθε μήνα διά τήν έσοδείαν· έκ τής πρωίμου
άνθοφορίας καί καρποφορίας φυτών τίνων έκ τής μετεωρολογικής καταστάσεως
κα&' ώρισμένην ήμέραν (Πρωτοχρονιάν, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Προφήτου
'Ηλία κ.ά.). Παρατήρησις τής σελήνης, τής άνατολής καί τής δύσεως τοΰ ηλίου κ.ά.

4. Ετοιμασία ύπό τοΰ γεωργοΰ τών γεωργικών εργαλείων (άροτρου, ζυγού,
σκαπάνης κλπ.). Περιγραφή εκάστου εργαλείου καί σχεδίασμα ή φωτογραφική εΐ-
κών τούτου.
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5. Τά ζφα τοΰ γεωργού δια τό ζευγάρι (άροτριασμόν) καί τάς άλλας εργασίας
του. 'Ονόματα αύτών. Περιποίησις καί εθισμός τών ζώων ε'ις τάς εργασίας τού
γεωργού (όργωμα, άλωνισμόν, μεταφοράς). Άσθένειαι τών ζώων καί τρόποι θε-
ραπείας.

6. Πότε άρχίζει ή σπορά τών δημητριακών καί άλλων ειδών (όσπρια, τροφαί
τών ζώων· π.χ. τό ρόβι, τό τριφύλλι). Ποίαν ήμέραν καί εις ποίαν φάσιν τής σελή-
νης. "Εθιμα κατά τήν παραμονήν καί τό πραιί τής ημέρας πού γίνεται έναρξις τής
σποράς: τροφή εις τά βόδια, τοποθέτησις κόκκων ροδιού, σταφίδων, καρυδιών εις
τό δισάκκι τοΰ σπόρου, εύχαί καί κάπνισμα τών άροτήρων βοών καί τοΰ άροτρου
προ τής έκκινήσεως διά τόν άγρόν, προφυλάξεις άπό τό κακό μάτι (βασκανίαν) κ.ά.

7. Ό γεωργός εΐς τό χωράφι: τρόπος σποράς τοΰ άγρού· π.χ. εΐς λωρίδας.
"Εθιμα τής πρώτης ημέρας τοΰ οργώματος εΐς τό χωράφι και όταν ό γεωργός έπι-
στρέψη τό βράδυ εΐς τήν οΐκίαν του. Εΐς τινας τόπους ό γεωργός, όταν άρχίζη τήν
σποράν, δέν ξυρίζεται έπί 40 ημέρας.

8. Πώς σπείρεται τό σιτάρι, ή κριθή, ή βρώμη, τό καλαμπόκι, τό τριφύλλι,
τό ρόβι καί τά όσπρια. Ειδική προπαρασκευή τοΰ άγροΰ διά τήν σποράν τούτων.

Ποία είδη σπείρονται πρώιμα καί ποια όψιμα.

9. Βοτάνισμα καί πότισμα τών σπαρτών. Άσθένειαι τών δημητριακών κλπ.

β) Θερισμός καί άλωνισμός.

1. Προετοιμασία διά τόν θερισμόν. "Εθιμα προτού έκκινήσουν άπό τό σπίτι
καί έπειτα εΐς τό χωράφι προτού άρχίση ό θερισμός.

2. Περιγραφή τού θερισμοΰ. Τό πρώτον δράγμα (χεριά)· οι θερισταί (ονό-
ματα: πρωταργάτης, ονραδάρης κ.ά.). Συναγωνισμός τών θεριστών κατά τόν θερι-
σμόν καί τραγούδια κατ' αύτόν. "Εθιμα, όταν τελειώνη ό θέρος, δηλ. όταν θερί-
ζωνται οί τελευταίοι στάχυες· ύποχρέωσις τότε εΐς τόν νοικοκύρην νά ύποσχεθή τήν
παράθεσιν τραπέζης εΐς τούς θεριστάς εΐς τήν οΐκίαν του διά νά διασκεδάσουν. Τρα-
γούδια καί χοροί εις τό χωράφι, ώς π.χ. έν Κύπρω ό χορός τοΰ δρεπανιοΰ. Πολ-
λαχοΰ άφήνουν ολίγους στάχυς άθερίστους καί κάμνουν γύρω κύκλον μέ τό δρεπάνι,
ή όταν θερίσουν τούς τελευταίους στάχυς ρίπτουν υψηλά τό δρεπάνι. Έκ τών τε-
λευταίων σταχυών σχηματίζεται δέσμη ή πλέκονται ούτοι εΐς σταυρόν, ψάθαν κλπ.
Τό πλέγμα τούτο φέρεται εΐς τήν οΐκίαν, όπου άναρτάται πλησίον τοΰ εικονοστασίου
ή εΐς άλλο μέρος αύτής.

3. Άλωνισμός. Μεταφορά τών δεματιών τών δημητριακών εΐς τό αλώνι.
Θεμωνιές. Προετοιμασία (φτειάξιμο) τοΰ αλωνιού διά τόν άλωνισμόν.

4. Τό άλώνισμα καί τό λίχνισμα. Ποίαν ήμέραν άρχίζει τό άλώνισμα καί πώς
γίνεται. Ό σωρός τών άλαινισμένων σταχύαιν (μαλάματος) διά τό λίχνισμα. Τρόπος
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τού λιχνίσματος καί έθιμικαί συνήθειαι κατ' αύτό. Χάραξις τού σημείου τού
σταυρού καί κύκλου είς τόν σωρόν τοΰ νέου γεννήματος (σίτου, κριθής κ.ά.).

5. Μέτρησις τής έσοδείας εις τό αλώνι δια τήν καταβολήν τής δεκάτης (δε-
κάτισμα). Ποία μέτρα έχρησιμοποιοΰντο παλαιότερον ή καί σήμερον διά τήν μέτρη-
σιν τών δημητριακών (κοίλον, μόδι, πινάκι, ξάϊ (εξάγιον), πρατικό, μονζούρι, δριμόνι,
κότι, κόσκινον κλπ.). Μορφή, κατασκευή καί χωρητικότης του.

6. Άποθήκευσις τοΰ καρπού, δηλ. τών δημητριακών, καί χωρισμός εκείνου
πού θά χρησιμοποιηθή ώς σπόρος.

γ)"Αλεσις τών δημητριακών εΐς τόν μύλο ν.

1) Ό υδρόμυλος ή νερόμυλος καί ό άνεμόμυλος. Σχεδίασμα αύτών. Εξαρ-
τήματα τούτων καί τρόπος λειτουργίας. Άντίτιμον διά τήν άλεσιν: εΐς είδος (τό
ξάϊ) κλπ.

2) Ό μυλωνάς. Διάφοροι διηγήσεις, παροιμίαι καί συνήθειαι σχετικαί μέ τήν
άλεσιν τοΰ σίτου, τόν μυλωνάν κλπ.

3) Ό χειρόμυλος. Τί άλέθεται εις τόν χειρόμυλον. Τραγούδια κατά τήν
άλεσιν.

Ε'. 'Αμπελουργία.

α)Φύτευμα τοΰ άμπελιοΰ καί σχετικαί συνήθειαι: π.χ. άλληλοβοή-
θεια κατά τήν φύτευσιν· έ'θιμα κατά τό τέλος αύτής.

β) Καλλιέργεια τής άμπελο υ.

1. Φθινοπωρινή καί χειμερινή έργασία : ξελάκκισμα, λίπανσις, κλάδεμα.

2. 'Εαρινή καλλιέργεια : σκάψιμο, θειάφισμα, κορφολόγημα.

3. Άσθένειαι τής άμπέλου.

γ) Τρυγητός· είδη σταφυλών. Ποίαν ήμέραν γίνεται ή κοπή τών πρώτων
σταφυλιών.

1. Προετοιμασία διά τόν τρύγον. Πότε αρχίζει ό τρύγος: Διάφοροι έθιμικαί
συνήθειαι κατ' αυτόν καί κατά τό τέλος του.

2. Μεταφορά τών σταφυλιών εΐς τό πατητήρι (ληνόν)· έκθλιψις (πάτημα)·
άποθήκευσις τοΰ γλεύκους (μούστου). Ποΰ άποΟηκεύεται: εΐς βαρέλια, πιθάρια.
Παραγωγή οινοπνεύματος (ρακής, τοίπονρον) δι' άποστάξεως τών σταφυλών. Περι-
γραφή καί σχεδιάσματα τών έγκαταστάσεων άποστάξεως (άμβυκες).

δ) Δοκιμασία τοΰ νέου κρασιού. Πολλαχού άνοίγονται οί πίθοι ή τά
βαρέλια καί δοκιμάζεται τό κρασί τήν 3ην Νοεμβρίου, έορτήν τοΰ "Αγ. Γεωργίου.
Οινοποσία καί διασκέδασις. Σχετικά έθιμα.
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ε) Ποΐαι ίστορίαι λέγονται περί τοΰ πώς έγνώρισεν ό άνθρωπος τήν αμπε-
λον καί τα σταφύλια· πώς έμαθε νά κλαδεύω τό κλήμα- τί λέγεται δια τό κρασί.
Σχετικά τραγούδια, παροιμίαι καί αλλαι διηγήσεις. Χρήσις τοΰ κλήματος (πρός
κατασκευήν παλαιότερον στεφάνων τοΰ γάμου κ.ά.) καί τών φύλλων τής άμπέλου
(εις θεραπευτικούς σκοπούς) κλπ.

ΣΤ'. 'Ελαιοκομία.

1. Τό φύτευμα τής έλαίας καί ή καλλιέργεια αύτής. Διάφοροι τρόποι φυτεύ-
σεως. Δοξασίαι καί διηγήσεις τοΰ λαοΰ περί τής έλαίας· π.χ. ώς ίεροΰ δένδρου. Σχε-
τικαί παροιμίαι.

2. Εϊδη έλαιοδένδρων άναλόγως τοΰ καρπού των : χονδρολιά, λειανολιά,
παστολιά, λεμονάτη κ.ά.

3. Συγκομιδή τοΰ έλαιοκάρπου καί έκθλιψίς του εις τό έλαιοτριβεΐον.

Ποίου είδους ελαιοτριβεία έχρησιμοποιοΰντο παλαιότερον (υπαίθρια, έστεγα-

σμένα). Τρόπος λειτουργίας αύτών. Σχετικαί ευτράπελοι διηγήσεις καί άσματα, ΐδίρι
περί τών εργατών τοΰ έλαιοτριβείου. Τά έλαιοτριβεΐα ήσαν συνεταιρικά ή ιδιόκτητα.
Πώς κατεβάλλετο τό δικαίωμα διά τήν έ'κθλιψιν τοΰ έλαιοκάρπου εΐς τό έλαιοτρι-
βεΐον ή άμοιβή τών έργατών καί ό φόρος τής δεκάτης. Μέτρησις τοΰ ελαίου (μί-
ατατο, λαήνι κλπ.) καί χωρητικότης τοΰ δοχείου.

4. Ή ίερότης τοΰ έλαίου' χρήσις αυτού πρός θεραπευτικούς καί άλλους σκο-
πούς· π.χ. εΐς ξόρκια, γητέματα κλπ.

5. Χρήσις τών κλάδων καί τών φύλλων τής έλαίας εΐς διάφορα έθιμα: κλά-
δοι έλαίας φέρονται εΐς τήν έκκλησίαν τήν Κυριακήν τών Βαΐων- Κάπνισμα άσθε-
νών πρός άποδίωξιν τοΰ κακού. Μαντεία μέ φύλλα έλαίας πού ρίπτονται εΐς τήν
φωτιάν κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς.

Ζ'. "Αλλαι γεωργικοί καλλιέργειαι και άσχολίαι.

1. Καλλιέργεια: α) τών οσπρίων (κουκκιά, λαθούρι, φάβα, φασόλια)· β) τοΰ
καλαμποκιού· γ) τοΰ καπνού.

2. Δενδροκαλλιέργειαι (άμυγδαλιά, ξυλοκερατιά, βελανιδιά κ.ά.).

3. Κηπευτικαί καλλιέργειαι.

4. Έκμετάλλευσις τοΰ δάσους. Παραγωγή ξυλείας καί ξυλανθράκων, ρητί-
νης κ. ά.

6



fEOPr. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΪΙ

Η'. "Εθιμα ιών γεωργών (συνεργασία, αλληλοβοήθεια, άγοραϊτωλησίαι).

1. Έθιμα συμπράξεως τών γεωργών πρός άλληλοβοήθειαν καί συνεργασίαν
αύτών κατά τήν καλλιέργειαν τών άγρών, τής άμπέλου, κατά τον θερισμόν, τόν
άλωνισμόν, τόν τρυγητόν, τήν συλλογήν τού ελαιοκάρπου καί τήν έκ&λιψίν του εις
τό έλαιοτριβεΐον κ.ά. π.χ. σύζευξις άροτριώντων ζώων υπό δύο γεωργών (ονζευτών)
καί χρησιμοποίησις εναλλάξ τοΰ ζευγαριού.

2. Πώς γίνονται αι ενοικιάσεις άγρών πρός σποράν ή πρός καλλιέργειαν (μι-
σάρικο, τριτάρικο χωράφι).

3. Άγοραπωλησίαι : α) εισοδήματος (δημητριακών, έλαίου, κ.ά'.)· προπωλήσεις,
β) κινητών (ζώων, άντικειμένων) καί άκινήτων.

Σχετική διαδικασία κατά τήν πώλησιν (προτίμησις συγγενών ή γειτόνων) καί
έθιμα βεβαιωτικά τής δικαιοπραξίας (πιάσιμο τών χεριών κ.ά'.).

4. Ή φύλαξις τών χωραφιών: άγροφύλαξ (δραγάτης). Πώς διορίζεται ό ά-
γροφύλαξ· υποχρεώσεις αύτοΰ- άμοιβή του.

Θ'· Φυτικός κόσμος.

Î. Τά διάφορα δένδρα (οπωροφόρα καί δασικά), οι θάμνοι, τά φυτά καί ή
χλωρίς τής περιοχής. Όνομα αύτών, καλλιέργεια· χρησιμοποίησις τών καρπών, τοΰ
ξύλου, τών φύλλων καί τών άνθέων.

2. Παραδόσεις· π.χ. διά τήν έλαίαν, τόν πλάτανον, τήν δρΰν, τήν κυπάρισ-
σον, τήν καρυδιάν, τήν συκιάν, τόν έλατον, τόν βάτον, τόν βασιλικόν, τό κλήμα,
τήν λοιδοριάν, τόν άζώγυρον, τό λούπινον, τά άνθη, τά διάφορα χόρτα κλπ.

3. Θρησκευτικοί ή δεισιδαίμονες δοξασίαι περί δένδρων καί φυτών. Χρήσις
αύτών είς μαγικάς καί θεραπευτικός ένεργείας. Ίαματικαί ιδιότητες βοτάνων. Χρό-
νος καί τρόπος συλλογής αύτών πρός τον σκοπόν τούτον.

Γ. Ποιμενικός βίος.

α) Γενικά.

'Ονόματα τού βοσκού (βοσκός, τσοπάνης) καί τοΰ κοπαδιοΰ (κουράδι). Βο-
σκός προβάτων ή αιγών. Οικόσιτα αιγοπρόβατα (μαρτί, μαρτίνι).

Ό βοσκός καί τό ένδυμά του. Ή μάνδρα (στάνη) κατά τον χειμώνα καί τό
καλοκαίρι. Κατασκευή καί σχήμα αύτής. Καλύβαι τών βοσκών. Ή ράβδος τοΰ
βοσκού (ή γκλίτσα). Σχήμα, διακόσμησις καί χρήσις αύτής.
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β) Τό κοπάδι.

1. Διάκρισις καί όνομασίαι τών προβάτων καί τών αιγών : άπό τό χρώμα τοΰ
μαλλιού καί τών ματιών· άπό σημάδια εις τά αυτιά των (τήν σαμιά έν Κρήτη)· άπό
τά κέρατα, τήν ούράν καί τούς μαστούς.

2. 'Ονόματα τών αιγοπροβάτων άναλόγως τοΰ φύλου, τής ηλικίας ή τής γέν-
νας (τραΐ, κριάρι, βετούλλι ( = τό έρίφιον ενός έ'τους), πρωτόγεννο, στέρφα ( = στεΐρα)).

8. Τά κουδούνια. Είδη κουδουνιών τών προβάτων καί τών αιγών.

4. Τόποι βοσκής τοΰ κοπαδιοΰ κατά τόν χειμώνα καί τό καλοκαίρι (ξεχει-
μώνιαομα καί ξεκαλοκαίριασμα).

5. Πότε γίνεται ή ένοικίασις τών βοσκοτόπων καί διά πόσον χρόνον.

6. Τό σμίξιμο τών προβάτων καί τών αιγών δι' άναπαραγωγήν.

Ό καιρός πού γεννούν (τής γέννας)· πώς λέγονται τά αιγοπρόβατα πού έχουν
γεννήσει. Τό άπόκομμα άπό τό γάλα τών άμνών καί τών έριφίων. Χωρισμός διά
τήν βοσκήν τών γαλακτοφόρων (έγγάλων, γαλάρικων) άπό τά στείρα.

γ)Τό άμελγμα καί ή τυροκομία. Πότε καί πώς γίνεται τό πρώτον
άμελγμα. Σκεύη τοΰ γάλακτος: καρδάρα, κακκάβι. Είς ποιον μέρος καί πώς γίνε-
ται ή τυροκομία. Ποία εργαλεία καί σκεύη χρησιμοποιούνται κατ' αύτήν. Σχετι-
καί προλήψεις καί έθιμα· π.χ. προφύλαξις άπό βασκανίαν.

Προϊόντα τής τυροκομίας παλαιότερον καί σήμερον : τυρί, γαλοτνρι, τουλον-
μοτνρι κ.ά.

δ)Τό κούρεμα (κούρος) τοΰ κοπαδιού- τό κολύμπημα είς τήν θάλασ-
σαν· π.χ. κατά τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως. Έθιμα κατά τό κούρεμα· π.χ. διανομή
τοΰ γάλακτος τής ημέρας εΐς τούς μετέχοντας τής κουράς ή έπισκεπτομένους τήν
μάνδραν.

ε) Ά σ θ έ ν ε ι α ι τών προβάτων και τών αιγών καί μέσα θεραπείας : γητειές,
ξόρκια, τρυποπέρασμα, πρακτικαί θεραπείαι κ.ά.

ς) Διάφοροι συνήθειαι τών ποιμένων.

1. Συμβάσεις τών βοσκών άπό τής εορτής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Συνεταιρι-
σμοί αύτών.

2. Εΐς ποίας περιστάσεις γίνεται δωρεάν διανομή γάλακτος.

ζ) Τραγούδια και μουσικά δ'ργανα τών βοσκών. Παραδόσεις, πα-
ραμύθια, παροιμίαι κλπ.

Παραδόσεις (διηγήσεις) διά τά πρόβατα καί τάς αίγας· π.χ. διατί τό πρόβα-
τον είναι ευλογημένον άπό τόν Χριστόν καί ή κατσίκα κατηραμένη. Διατί αί αίγες
είναι άγριαι καί τά πρόβατα ήμερα κ.ά.

η) "Αγιοι, προστάται τών ποιμένων π.χ. ό "Αγιος Γεώργιος. Θυ-
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σίαι αιγοπροβάτων εις 'Αγίους (κατά τήν έορτήν τού 'Αγίου Γεωργίου, του προ*
φήτου Ηλία) καί διά ποίον σκοπόν. Περιγραφή των θυσιών τούτων.

ΙΑ'. Μελισσοκομία.

1. Ή μέλισσα καί ό τρόπος διαβιώσεως της. Παραδόσεις τοΰ λαού δια τήν
μέλισσαν καί τό μέλι. Παροιμίαι, δοξασίαι καί έθιμα.

2. Κυψέλη· όνομα: δνψέλι. Μορφή αύτής. Παράθεσις σχεδιάσματος ή εΐκό-
νος. Τρόπος κατασκευής καί τοποθετήσεως. Πώς λέγεται ό τόπος όπου τοποθετούν-
ται αί κυψέλαι τών μελισσών : μελισσότοπος, θνρί.

3. Τροφή τής μελίσσης. Άπό ποία άνθη παίρνει τό μέλι· τί άλλο παραλαμ-
βάνει άπό τά λουλούδια καί τά φυτά: πρόπολη καί τροφήν διά τόν γόνον.

4. Πώς λέγεται τό σμήνος τών μελισσών, τό όποιον ζή εις τήν κυψέλη ν π.χ.
λαός. Πώς έργάζεται διά τήν κατασκευήν τής κηρύθρας καί τήν έναπόθεσιν τοΰ
μέλιτος. Περιποιήσεις τών μελισσών.

5. Πότε γίνεται ό τρυγητός τών μελισσών. Εργαλεία τής μελισσοκομίας· περι-
ριγραφή καί σχήμα αύτών. ΓΙώς γίνεται τό χώρισμα τοΰ μέλιτος άπό τόν κηρόν.

6. Εχθροί τών μελισσών : άγρια ζώα, πουλιά, ερπετά (όφεις) κ.ά. Προφυλα-
κτικά μέσα έκ τούτων.

IB'. Κυνήγιο ν.

1. Τό κυνήγιον. Ποία ζώα καί πουλιά θηρεύονται καί εΐς ποίαν έποχήν.

2. Μέσα κυνηγίου : πυροβόλον όπλον, σκύλος, δίκτυα, παγίδες κλπ. Ό κυνη-
γετικός κύων· όνομα· ιδιότητες αύτοΰ.

3. Προλήψεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι, παροιμίαι κλπ. διά τόν κυνηγόν, τό ό-
πλον του καί άλλα θηρευτικά μέσα, τόν σκύλον καί τό κυνήγιον : μάτιασμα κ.ά.
έθιμα τών κυνηγών.

ΙΓ'. 'Αλιεία.

1. 'Ονόματα τών ψαριών.

2. 'Εργαλεία τής αλιείας: δίκτυ, καμάκι. Πώς γίνεται τό ψάρεμα (περιγραφή).

3. Προλήψεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι, παραδόσεις καί παραμύθια σχετικά
πρός τήν άλιείαν καί τούς ΐχθ ΰς.

ΙΑ Ζωικός κόσμος.

1. Τά ήμερα καί άγρια ζώα, πτηνά, ερπετά, έντομα: βόδι, όνος, ίππος, όρ-
νιθα, λύκος, άλώπηξ, λαγωός, κόραξ, ποντικός, ιέραξ, πέρδιξ, γλάρος, ψ δικά πτηνά,
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περιστέρι, κουκουβάγια, όφις, σαύρα, διάφορα έντομα καί ζωύφια, π.χ. τό μυρμήκι
κ.ά. 'Ονόματα αυτών· συνήθειαι τής ζωής των.

2. Δημώδεις μύθοι, παραδόσεις, εύτράπελοι διηγήσεις, τραγούδια, παροιμίαι
περί εκάστου ζώου.

Προλήψεις καί δεισιδαίμονες δοξασίαι άπό τάς φωνάς των· π.χ. τού σκύλου,
τής κουκουβάγιας, τής όρνιθος, τοΰ κόρακος κλπ.

ΙΕ'. Βιοτεχνία.

α) Υφαντική.

1. Ύφαντικαί ύλαι: α) Ζωϊκαί: τό έριον καί ή μέταξα. β) Φυτικαί: τό λίνον
(λινάρι) καί ό βάμβαξ.

Κατεργασία τοΰ έρίου· πλύσις πρός καθαρισμόν ξάνσις αύτοΰ καί κλώσις εΐς

νήμα.

Παραγωγή τής μετάξης (σηροτροφία· παραγωγή κουκουλιών καί έξ αύτών
τοΰ νήματος τής μετάξης). Σχετικαί δεισιδαίμονες δοξασίαι καί έθιμα.

Καλλιέργεια τοΰ βάμβακος καί τοΰ λίνου καί κατεργασία αύτών πρός παρα-
σκευή ν τοΰ νήματος.

2. Τό νήμα: στήμων καί υφάδι. Παρασκευή τού στήμονος πρός ύφανσιν.
Διάσιμο τού στήμονος καί μίτωσις (πέρασμα τοΰ στήμονος άπό τούς μίτους). Σχε-
τικαί προλήψεις.

3. Ό υφαντικός ιστός. "Ονομα : αργαλειός, αργαστήρι, βονφα κ.ά. Περι-
γραφή αύτοΰ λεπτομερής καί εΐκών ή σχεδίασμα.

4. "Υφανσις.

Είδη ύφαινομένων ύφασμάτιον. Όνομα καί τρόπος ύφάνσεως· μονό, δίμιτο,
π,εραματιστό, δεξιμάτο κλπ. ΓΙοικίλματα τού υφάσματος κατά τήν ύφανσιν.

Δοξασίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν ύφανσιν· μαντεΐαι, τραγού-
δια, παροιμίαι κ.ά.

5. Κατεργασία τοΰ υφανθέντος πρό τής χρησιμοποιήσεώς του' π.χ. λεΰκανσις
τών βαμβακερών, κτύπημα τών μάλλινων εις τήν νεροτριβήν ή πάτημα διά τών
ποδών πρός πύκνωσιν τοΰ υφάσματος καί δημιουργίαν χνουδιοΰ.

β) Β α φ ική.

1. Χρώματα τών υφασμάτων. 'Ονόματα αύτών.

2. Βαφικαί ύλαι- ζωϊκαί καί φυτικαί. Παρασκευή τής βαφής. Τρόπος βαφής
εκάστου υφάσματος (μάλλινου, βαμβακερού, λινού) καί χρώματος (κόκκινον, πρά-
σινον, κίτρινον, νερατζί, πορτοκαλί κλπ.). Συνταγαί βαφικής.
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3. Υφάσματα τυπωμένα (οκχιιτιίτα). Τροπος τυπωσεως αυτών.

γ) Πλεκτική καί κεντητική.

1. Είδη πλεκτών καί κεντημάτων. Πώς λέγεται τό κέντημα· π.χ. ξόμπλι. Κεν-
τήματα έπί ένδυμάτων (εΐς τό γυναικείον ύποκάμισον, τό σακκάκι (το ζιπόνι), εΐς τό
μανίκι, τό φουστάνι· ε'ις τό άνδρικόν γελέκι κ.ά.) καί έπί υφασμάτων οικιακής χρή-
σεως ή στολισμού τής οικίας (στόρι, τραπεζομάνδηλον, προσόψιον, προσκεφάλαιον,
σινδόνι κλπ.).

2. Θέματα τοΰ κεντήματος έκ τοΰ φυτικού καί τοΰ ζωικού κόσμου καί σχή-
ματα. (Σχεδιάσματα αύτών ή φωτογραφίαι).

3. Πώς σχεδιάζεται καί πώς γίνεται τό κέντημα: εΐς τό χέρι ή εΐς τό τελ-
λάρο. Είδος βελονιάς π.χ. περαοτή, άναχντή κλπ.

δ) Ξυλοτεχνία καί ξυλογλυπτική.

1. 'Αντικείμενα κατασκευαζόμενα έκ τοΰ ξύλου, α) 'Εργαλεία καί σκεύη οι-
κιακής καί έπαγγελματικής χρήσεως (τοΰ γεωργού, τοΰ ποιμένος κ.ά.). β) "Επιπλα
τής οικίας. Μορφή καί τρόπος κατασκευής αύτών μέ γραφικός παραστάσεις ή εικόνας.

2. Ξυλογλυπτική. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία, α) Διακόσμησις διά τής ξυλο-
γλυπτικής άντικειμένων οικιακής ή έπαγγελματικής χρήσεως· ώς π.χ. ή ρόκα, ή άνέ-
μη, τό άργαστήρι (άργαλειός), τό σεντούκι, τό κουτάλι, τό πιρούνι, σφραγίδες, καθί-
σματα κ.ά. β) Διακοσμητικά θέματα.

ε) Κεραμική.

1. Είδη κεραμικής δι' οΐκιακήν χρήσιν καί πρός στολισμόν τής οικίας. Τρό-
πος κατασκευής τούτων.

2. Διακοσμήσεις (πλουμίσματα) δι' απλής χαράξεως ή διά χρώματος. Διακο-
σμητικά θέματα: πουλιά, ζφα, γεωμετρικά σχήματα κλπ.

ς·) Μεταλλουργία.

1. Οικιακά σκεύη άπό χαλκόν, χαλκώματα : λύχνοι, δίσκοι (οινιά), μπρίκια,
ταψιά, θυμιατά κ.ά.

2. Τρόπος κατασκευής: διά σφυρηλατήσεως τοΰ μετάλλου ή χυτά. Διακοσμή-
σεις έπί τών σκευών.

3. Χρυσοχοί καί άσημούργοι. Κοσμήματα καί άντικείμενα χρυσά καί άργυρά.

4. Ό σιδηρουργός (γύφτος). Ποια έργαλεΤα καί άλλα αντικείμενα κατασκευά-
ζει. Γεωργικά εργαλεία. Τρόπος άμοιβής τής έργασίας του ύπό τοΰ γεωργού. Εις τινας
τόπους ό σιδηρουργός πληρώνεται τήν εργασίαν του εΐς είδος (σιτάρι, κριθάρι κ.ά).

ζ) "Αλλα επαγγέλματα: ράπτου, υποδηματοποιού, σαγματοποιοΰ, βυρ-
σοδέψου, καλαθοπλέκτου κλπ. Περιγραφή τούτων. Σχετικαί παροιμίαι καί ευτρά-
πελοι διηγήσεις.



ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

87

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

εθιμα κατα την γεννησιν, τον γαμον και την τελευτην *

Α'. Γέννησις.

α) Παιδοποιΐα.

1. 'Αντιλήψεις τοΰ λαού περί τής τεκνοποιίας. Σχετικαί εύχαί διά τήν άπό-
κτησιν τέκνου· Κοινωνική θέσις τής άτέκνου.

2. Εις ποία μέσα καταφεύγει ή στείρα πρός τόν σκοπόν τής αποκτήσεως τέ-
κνου (μαγικά μέσα, φαρμακευτικά παρασκευάσματα έκ βοτάνων κ.ά.) καί άντι-
θέτως διά τήν πρόλη\|πν τής εγκυμοσύνης: διάφοροι βοτάναι, ως τό άτεκνόχορτο.

Μέσα διά τήν γέννησιν άρσενικοΰ παιδιοΰ: άσερνικοβότανο, μαγικοί τρό-
ποι κλπ.

β) Εγκυμοσύνη.

1. Όνομα τής έγκύου (άγγαστρωμένη κ.ά.). Συμπτώματα τής έγκυμοσύνης:
άδιαθεσία. Κίνδυνος άποβολής· προφυλακτικά μέσα. 'Αντιλήψεις περί τής άποβα-
λούσης έγκύου. Τρόποι φθοράς (έκτρώσεως) τοΰ έμβρύου.

2. Προγνωστικά μέσα διά τό γένος τοΰ έμβρύου (άρρεν, θήλυ).

3. Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί συνήθειαι τών έγκύων : άργία κατά τήν έορ-
τήν τοΰ άγ. Συμεών' άπαγόρευσις τής έγκύου νά μεταβή εΐς κηδείαν ή νά φάγη
ώρισμένα είδη τροφών κ.ά.

4. Εύχαί πρός τήν έγκυον.

γ) Τοκετός καί αί μετ' αυτόν ένεργειαι.

1. Ώδΐνες τοΰ τοκετού (ή επίτοκος κοιλιοπονεΐ). Προετοιμασία τής επιτόκου
ύπό τής μαίας (μαμμής). Πώς έτοποθετείτο αύτη παλαιότερον διά τόν τοκετόν : έπί
σκαμνιού, σέλλας κλπ.

Ώκυτόκια. Διάφοροι ένέργειαι πρός διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού : ξεκούμπωμα
τής έπιτόκου· άνάρτησις είς αύτήν ειδικού λίθου κλπ.

2. Γέννησις τού βρέφους. Τό ύστερον (λεντέρι, ακόλουθο ή ακλονι^ο κ.ά.).
Έάν γεννηθη τό παιδί μέ υμένα (προσωπίδα, τσίπα) τί τόν κάμνουν ; Σχετικαί

* Κατά τήν σύνταξιν τών κεφαλαΰον τούτων ώς καί τών σχετικών πρός τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν καί τήν λαϊκήν λατρείαν, μαγείαν, μαντικήν, άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν καί
τήν λαϊκήν ίατρικήν ελήφθησαν ύπ' όψιν καί τά Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας ύπό
Γ.'Α. Μέγα, έν τή Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. "Αρχείου, ετ. Α' (1939) σ. 99-149, ετ. Β' (1940)
σ. 118-205, ετ. Γ'-Δ' (1941 - 1942) σ. 77-195, έτ. Ε'-ΣΤ' (1943 - 1944) σ. 86-144, τόμ. 5 (1945-
1949) σ. 3 - 100.
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δοξασίαι. Τί λέγουν, όταν τό γεννηθέν έ'χη τρίχας οπίσω εΐς τό κάτω μέρος (ούράν)
τοΰ κορμού- (φωνάζουν : αντρειωμένος εγεννήΰηκε).

3. Περιποιήσεις εΐς τήν λεχώ μετά τον τοκετόν. Κατάκλισις αυτής, κάπνισμα
μέ τόν άχνόν μυρωδικών (δενδρολιβάνου, φλισκουνιοΰ, έλελισφάκου (φασκομηλιάς)).
Ειδική τροφή εΐς τήν μητέρα διά νά άρχίση ή παραγωγή εις αυτήν γάλακτος πρός
θηλασμόν τοΰ βρέφους.

4. Τό βρέφος. Άφαλόκομμα· λούσις και αλάτισμα αύτοΰ.

Πώς γίνεται τό λούσιμον τοΰ νεογνού. Τί ρίπτουν εΐς τό νερό. Σπαργάνωσις.
Διάφοροι δεισιδαίμονες ένέργειαι άποβλέπουσαι εις τήν ύγείαν τοΰ νεογεννήτου.
Πώς γίνεται ή παράδοσις τού βρέφους εΐς τήν μητέρα. Εύχαί. Πρόσκλησις τού ιε-
ρέως. "Ονομα τοΰ νεογνού προτού βαπτισθή : δράκος.

Έθιμικαί πράξεις, εάν τό γεννηθέν είναι άρρεν ή θήλυ.

Μαντειαι σχετικαί πρός τό μέλλον, τήν τύχην, τοΰ παιδιοΰ έκ τής φάσεως τής
σελήνης καθ' ην τούτο έγεννήθη (γέμωοι, λίγωοι), τοΰ μηνός καί τής ημέρας.

5. Δώρα καί εύχαί προς τήν λεχώ. Παράθεσις τραπέζης ή προσφορά τρωγα-
λίων (γεννητονρια). Πώς τελούνται τά γεννητούρια. "Αλλα έθιμα.

δ) Ή λεχώ.

1. Προφυλάξεις τής λεχοΰς μέχρι τής συμπληρώσεως σαράντα ημερών (εως
ότου σαραντίστ)) άπό τήν βασκανίαν καί διάφορα δαιμονικά ό'ντα (Νεράιδες, Γελ-
λον, Καλές κνράδες, κακά αερικά κ.ά.). Πρός τούτο τοποθετούνται ύπό τό προσκε-
φάλαιον ή τήν κλίνην της ή ό'πισθεν τής θύρας τεμάχιον ψωμιού, σκόρδον, άλας,
εικόνισμα 'Αγίου, μαυρομάνικο μαχαίρι, σάρωθρον κ.ά. Δέν άφήνεται ή λεχώ μόνη
εις τήν οΐκίαν τήν νύκτα δέν άνοίγεται ή θύρα· προφυλάξεις άπό τήν βασκανίαν
(τό κακό μάτι).

2. "Αλλαι δεισιδαιμονίαι διά τήν λεχώ προτού σαραντίση. Ποίας προφυλά-
ξεις λαμβάνει αύτη, όταν πρόκειται νά έξέλθη τής οικίας- π.χ. κρατεί σίδερο. Συν-
άντησις υπό τής λεχούς νεονύμφου ή κηδείας. Θάνατος τής άσαράντιστης. Σχετικαί
δοξασίαι.

3. Έγερσις τής λεχοΰς. Πότε σηκώνει ή μαία τήν λεχώ έκ τής κλίνης καί
σχετικά έθιμα- π.χ. πατεί ή λεχώ εΐς σίδερο- σταυρώνει τό σπίτι εις τάς γωνίας του
καί τήν θύραν.

4. Τό γάλα τής λεχοΰς. Ποϊαι αί τροφαί αύτής τάς πρώτας μετά τόν τοκετόν
ημέρας καί κατόπιν. Συνήθειαι σχετικαί πρός τό γάλα της- τροφαί εΐδικαί, βοτάναι
γαλακταγωγοί, καταπλάσματα, περίαπτα (έξάρτησις γαλατόπετρας), αγιάσματα- π.χ.
Παναγίας τής Γαλατιανής κλπ.
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Έπίσχεσις (σταμάτημα) τού γάλακτος ένεκα βασκανίας. Συνήθειαι σχετικαί
μέ τήν διατήρησιν τού γάλακτος τής λεχούς.

5. Σαράντισμα. Προετοιμασία τής λεχούς διά τήν μετάβασίν της εΐς τήν εκ-
κλησίαν μέ τό βρέφος, ίνα λάβη παρά τοΰ ιερέως τήν εύχήν τοΰ καθαρμού αύιής.
Σχετικά έ'θιμα κατά τήν μετάβασίν καί επιστροφήν της εις τήν οΐκίαν.

ε) Τό βρέφος.

1. Ό θηλασμός. Ποία θηλάζει πρώτη τό βρέφος· σχετικαί συνήθειαι. Πότε
δίδονται εΐς αύτό καί άλλαι τροφαί. Διάρκεια τοΰ θηλασμού- απόκομμα τού θηλα-
ζομένου παιδιού.

2. Πού κοιμίζεται τό νεογνόν κατά τάς πρώτας ημέρας. "Εθιμα κατά τήν
σπαργάνωσιν καί τήν τοποθέτησίν του εΐς τήν κούνιαν : νανουρίσματα, προσευχαί,
σταύρωμα, εξορκισμός τοΰ κακοΰ κλπ. Ό ύπνος τοΰ μωροΰ. Γέλιο ή κλάψιμο κατά
τόν ύπνον. Σχετικαί δοξασίαι.

3. Μοίραμα τού παιδιού. "Εθιμα κατά τήν εβδόμην ή τήν όγδόην ήμέραν
άπό τής γεννήσεως τοΰ παιδιοΰ. Μεταφορά τού βρέφους εΐς τήν έκκλησίαν πρός
άνάγνωσιν εΐς αύτό σχετικής ευχής. Συγκέντρωσις τών συγγενών μέ δώρα (γλυκύ-
σματα κ.ά.) τό εσπέρας τής εβδόμης ημέρας. Εύχαί πρός τό παιδί. Διασκέδασις. Πί-
στις ότι έρχονται οί Μοίρες διά νά γράψουν τήν μοίραν του· (πολλαχού τήν νύκτα
τής 7ης πρός τήν 8ην ήμέραν). Πρόσκλησις τών Μοιρών καί προσέλκυσις αύτών εις
ευμένειαν ύπέρ τοΰ νεογεννήτου διά ετοιμασίας τραπέζης μέ γλυκά ή καί φαγητά.

4. Διάφοροι κίνδυνοι τοΰ μωροΰ έκ βασκανίας καί δαιμονικών όντων (Γελ-
λον, κακά πράματα, αερικά, Νεράιδες). Προφυλακτικά μέσα μέχρι τής τεσσαρακο-
στής ημέρας. Προφυλάξεις αύτοΰ άπό τήν βασκανίαν. Θεραπεία τοΰ βασκαμένου
παιδιού.

'Αρπαγή τοΰ νεογνού ύπό δαιμονικών όντων. Σχετικά προφυλακτικά μέσα.
Ένέργειαι πρός επιστροφήν τοΰ άρπαγέντος" π.χ. κατάθεσις τοΰ άσθενούς βρέφους
εις σταυροδρόμι- έγκατάλειψις έκει τών ρούχων του- δίοδος (πέρασμα) τοΰ παιδιοΰ
άπό όπήν λίθου (τρνποπέρασμα) κλπ. Καταφυγή εΐς 'Αγίους· τάξιμον.

5. Άσθένειαι τών νηπίων (ονόματα τών άσθενειών) καί τρόπος θεραπείας.

6. Ή πριότη οδοντοφυΐα. Σχετικαί δοξασίαι καί έθιμα. Δεισιδαΐμονες δοξα-
σίαι καί συνήθειαι κατά τό κόψιμον τών νυχιών καί τών μαλλιών τοΰ παιδιού.

ς) Βάπτισις.

1. Όνομα τοΰ άβαπτίστου : δράκος, δρακονλα κ.ά.

2. Ανάδοχος: σύντεκνος, κουμπάρος, νονός κ.ά.
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Τί πιστεύεται περί τού αναδόχου καί τοΰ έ'ργου του, δηλ. τής βαπτίσεως. Πως
ορίζεται οΰτος. Πότε γίνεται ή βάπτισις· υπάρχει ώρισμένη προθεσμία χρόνου ;

3. Τέλεσις τής βαπτίσεως (βαπτιστικά- ήμερα βαπτίσεως, παραλαβή τοΰ παι-
διού έκ τής οικίας καί μεταφορά του εΐς τήν έκκλησίαν). 'Ονοματοθεσία (ποίος ορί-
ζει τό όνομα).

Προγνώσεις περί τοΰ έπαγγέλματος τοΰ παιδιού έκ τών σχηματισμών τού
ελαίου μέσα εις τήν κολυμβή&ραν.

Επιστροφή έκ τής έκκλησίας εΐς τήν οΐκίαν, παράδοσις τού νεοβαπτίστου εΐς
τήν μητέρα καί ευχή πρός αύτήν. Έστίασις καί διασκέδασις. Είδη φαγητών. Δια-
νομή μαρτυριάτικων. Δώρον τοΰ άναδόχου εις τήν μητέρα τού νεοφώτιστου κλπ.

4. Σχέσις τού άναδεκτοΰ πρός τά τέκνα τοΰ άναδόχου του ή άλλους άναδε-
κτούς αύτοΰ. Υποχρεώσεις τού άναδόχου πρός τόν άναδεκτόν (μετάληψις, δώρα κλπ.).

5. Πώς γίνεται τό βάπτισμα έτοιμοθανάτου βρέφους, τό όποιον δέν έχει
άκόμη βαπτισθή : αεροβάπτισμα. Τί πιστεύεται περί τών άποθανόντων άβαπτίστων.

ζ) Τό παιδί μετά τήν συμπλήρωσιν έτους.

1. Παιγνίδια καί χοροί εΐς τό παιδί ύπό τής μητρός- άπαγγελλόμενα ή άδό-
μενα άσμάτια (ταχταρίοματα).

2. Παιδικαί προσευχαί καί τραγούδια.

3. Τό πρώτον περπάτημα τοΰ παιδιού. Τί πιστεύεται περί τοΰ παιδιού πού
καθυστερεί νά βαδίση.

4. Σχολική ζωή.

Σχολικά είδη κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους. Διδάσκαλοι, άμοιβή αυτών
καί δώρα· σχολεία, διδασκαλία, τιμωρίαι εΐς τούς μαθητάς, σχολικά έ'θιμα.

η) Παιδιαί.

1. Παιγνίδια τά όποια παίζουν οι γονείς (ιδία. αί μητέρες) ή άλλοι μέ πολύ
μικρά παιδιά, ηλικίας 1-2 ετών· συνοδεύονται ταύτα καί ύπό ασματίων ;

2. Παιγνίδια τών παιδιών (άρρένων καί θηλέων) άπό ηλικίας 2-6 ετών (τής
προσχολικής ηλικίας) καί τής κατόπιν σχολικής ηλικίας μέχρι τής εφηβικής.

3. Παιγνίδια τά όποια εκτελεί μόνον του τό παιδί (άτομικά)· π.χ. ό άετός, ή
σβούρα.

4. 'Ομαδικά παιγνίδια τά όποια εκτελούνται ύπό δύο ή περισσοτέρων παι-
διών ή ύπό ομάδων παιδιών.

Παιδιαί κοινοπραξίας: κτίσιμο σπιτιού- οί στρατιώτες· τσίμπι-τσίμπι
τόν άθό (ρυθμικόν παιγνίδι πρός κλήρωσιν ενός έκ τών παικτών), οί κούκλες κ.ά.
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Παίδια ί ανταγωνιστικοί (ανταγωνισμοί μεμονωμένων παικτών ή
ομάδων παικτών)· π.χ. οι βώλοι, τό τρέξιμον, ή πάλη, οί άμάδες, τό πήδημα, ή ρΐ-
ψις λίθων, ή κολοκυθιά, τό κρυφτό, τό κυνηγητό, ό πετροπόλεμος, ό πόλεμος, πε-
τάει-πετάει κλπ.

5. Παιγνίδια τών ηλικιωμένων : τό μπουκάλι, ή κολοκυθιά, τό δακτυλίδι
(κυκλικόν παιγνίδι), οί σούσες (αιώρα) κ.ά.

6. Παιγνίδια καί αγώνες εΐς ώρισμένας περιστάσεις : κατά τάς Άπόκρεως,
τό Πάσχα, τοΰ Αγίου Γεωργίου, τόν γάμον κλπ.

Β'. Γάμος.

α) Γενικά.

1. Θέσις τοΰ νέου καί τής κόρης εΐς τήν κοινωνίαν πρό τοΰ γάμου. Σχέσεις
τών δύο φύλων.

2. Ποίος έχει τό δικαίωμα τής εκλογής τής συζύγου ή τοΰ συζύγου. Φρον-
τίς τοΰ πατρός διά τόν γάμον τής ί)υγατρός καί τοΰ υίοΰ. Ποία ή ήλικία τοΰ νέου
καί τής νέας διά τόν γάμον.

β) Προξενεία καί μνηστεία.

1. Ποίον πρόσωπον άποστέλλεται ώς προξενητής. Πώς γίνεται ή προξενεία.
(Πώς μεταβαίνει τις εΐς τήν προξενειάν, ποίας συνεννοήσεις κάμνει, πώς γίνεται ή
συμφωνία (τά τελειώματα)). 'Αμοιβή τοΰ προξενητοΰ.

2. Μνηστεία· όνομα: άρραβών, χάρτωμα, λογόστεμα κ.ά.

Ήλικία διά τήν μνηστείαν. Πού γίνεται ό άρραβών καί ποία ή τελετή αύτοΰ :
Μετάβασις τοΰ νέου εΐς τήν οΐκίαν τής νύφης. Δώρα, συνοδοί, ε'ίσοδος εΐς τήν οΐ-
κίαν, εύχαί, άλλαγή δακτυλίων, φίλημα τής μνηστής, σύνταξις προικοσυμφώνου
(ε'ίδη τής προικός). Διασκέδασις μετά τήν τελετήν τοΰ άρραβώνος.

3. Διάρκεια τοΰ άρραβώνος καί σχέσεις κατ' αύτόν τών μνηστευμένων. 'Επι-
σκέψεις καί συνοδεία τής μνηστής έξω τής οικίας της. Ποία προετοιμασία γίνεται
διά τόν γάμον.

ν) "Εθιμα προ τής τελετής τοΰ γάμου.

1. "Ονομα τοΰ γάμου: γάμος, βλόγα, στεφάνωσι, χαρά κ.ά.

2. Προπαρασκευή. Καθορισμός τής ημέρας τελέσεα>ς αύτοΰ. Ποίαν εποχήν
γίνονται συνήθως οΐ γάμοι. Πώς γίνονται αί προσκλήσεις. (Ποιοι προσκαλούν καί
πώς;). Ποία δώρα (κανίσκια) φέρουν ο! προσκεκλημένοι.

3. Ποίος ορίζεται ώς παράνυμφος (κουμπάρος) : πολλαχοΰ ό ανάδοχος. Ποία
πρόσωπα χρησιμεύουν ώς παράγαμπροι (μπράτιμοι) καί παράνυμφοι (κονμέρεςΚ
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4. Πού υπάρχει τό έθιμον τού φλάμπουρου ή μπαϊρακιού εις τόν γάμον. Πώς
καί πότε κατασκευάζεται· στολισμός αύτοΰ. Ποία ή χρήσις του κατά τόν γάμον.

5. Παρασκευή τών ψωμιών τοΰ γάμου.

Ετοιμασία τού σιταριού διά τά ψωμιά τοΰ γάμου- άλεσμα εις τόν μύλον:
κοσκίνισμα καί ζύμωμα τοΰ αλεύρου. Πλάσιμον τών ψωμιών (σχήματα αυτών) καί
έ'ψησις εις τόν φοΰρνον. Σχετικά τραγούδια.

Δεισιδαίμονες δοξασίαι και συνήθειαι κατά τήν μεταφοράν τών ξύλων και
κλάδων διά τόν φοΰρνον, κατά τό ζύμωμα τοΰ προζυμιού, τό κοσκίνισμα τοΰ αλεύ-
ρου, τήν μεταφοράν τοΰ νερού : αμίλητο νερό. ΓΙοια πρόσωπα μετέχουν εις τήν έρ-
γασίαν ταύτην- π.χ. γυναίκες πρωτοστέφανες, κόραι αμφιθαλείς, δηλ. πού ζούν οι
γονείς των (μαννοκνρονδάτες) κ.ά. <

6. Πώς γίνεται ή μεταφορά τής προικός εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού. Σχε-
τικά έθιμα καί τραγούδια κατά τήν πομπήν πρός τήν οικίαν τοΰ γαμβρού. Στρώσις
τοΰ κρεββατιού. Πότε καί πώς γίνεται τό ράι^ιμον τοΰ στρώματος καί τό στρώσι-
μον τοΰ κρεββατιού. Ποιαι τό στρώνουν. "Εθιμα κατά τό στρώσιμον : χρήματα
έπί τοΰ κρεββατιοΰ, κύλισμα άγοριοΰ, κουφέτα κλπ. "Αλλαι συνήθειαι, χοροί καί
τραγούδια.

Ποΰ στολίζεται παστός. Πώς γίνεται ό στολισμός καί ποία τραγούδια άδονται.

7. 'Αποστολή δοορων ύπό τοΰ γαμβρού είς τήν νύμφην. ΙΙοΐα δώρα στέλλον-
ται καί πώς γίνεται ή μεταφορά των.

8. ΤελευταΤαι έτοιμασίαι. Παρασκευή γλυκυσμάτων καί σφαγή ζώων διά τό
κρέας τοΰ γάμου. Σχετικά έθιμα κατ' αυτήν.

9. Λουτρόν τής νύφης καί τοΰ γαμπρού- Κτένισμα τής νύμφης. Ποίαν ήμέ-
ραν καί πώς γίνεται τό λουτρόν τών μελλονύμφων. Συνοδεία μέ ό'ργανα καί τρα-
γούδια. "Αλλα έθιμα.

10. Τό Σάββατον τό εσπέρας εις τό σπίτι τής νύφης. Κίνιασμα τής νύφης,
ήτοι βάψιμον αύτής μέ κινά. Έστίασις τών προσκεκλημένων και χορός. Ποία
τραγούδια άδονται ειδικώς εις τήν περίστασιν ταύτην.

δ) Ή τελετή τοΰ γάμου (στεφάνωσις).

1. Ποίαν ήμέραν γίνεται ή στέψις.

2. Ετοιμασία τοΰ γαμβροΰ καί τής νύμφης. Μετάληψις αύτών.

α) Ξύρισμα καί ντύσιμο τοΰ γαμπροΰ. Σχετικαί συνήθειαι καί τραγούδια.
Ποιον τό ένδυμα τοΰ γαμπροΰ (γαμπριάτικο). Προφυλάξεις αύτοΰ άπό μαγικός
ένεργείας- π.χ. άπό δέσιμο (αμπόδεμα) καί άλλας (δίχτυ εΐς τήν μέση του, άπλυτο
ρούχο, κλειδαριά έπάνω του κλπ.)

β) Τό νυφικό φόρεμα καί τό ράψιμόν του- ό νυφικός πέπλος. Ποία πρόσωπα
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βτολίζουν τήν νύμφην : κόραι αμφιθαλείς (δηλ. πού ζούν oî γονείς των) ή ειδική
γυναίκα· τραγούδια πρός έ'παινον τής νύμφης. Προφυλακτικά μέσα άπό μάγια.

3. Προετοιμασία διά τήν έκκλησίαν.

Παραλαβή τοΰ παρανύμφου (κουμπάρου, ουντέκνου, νουνοΰ). Ποίος τόν πα-
ραλαμβάνει καί τόν φέρει εις τήν οΐκίαν τοΰ γαμπροΰ. Έκκίνησις τής συνοδείας
τοΰ γαμπροΰ πρός παραλαβήν τής νύφης. Άπό πού γίνεται ή έκκίνησις καί πώς
καταρτίζεται ή γαμήλιος πομπή. 'Αποχαιρετισμός τοΰ γαμπροΰ πρός τούς γονείς
του καί τραγούδια καθ' όδόν. Όταν ή πομπή φθάση έξω άπό τό σπίτι τής νύ-
φης· συνήί^ειαι προτού εΐσέλθη ό γαμπρός εΐς τήν οΐκίαν καί κατά τήν ε'ίσοδόν
του. Μηλοβολία. Δώρα εΐς τόν γαμπρόν (μπατίκια).

4. Παραλαβή τής νύμφης.

α) "Εθιμα καί άσματα κατά τήν παράδοσιν τής νύμφης ύπό τών γονέων της
εΐς τόν γαμβρόν.

β) 'Αποχαιρετισμός ύπό τής νύμφης τών γονέων της καί έίΗμα κατ' αύτόν :
ζώσιμον αύτής ύπό τοΰ πατρός, μετάνοιες τής νύφης πρός τούς γονείς καί χειροφί-
λημα. "Εθιμα κατά τήν έξοδόν της έκ τής πατρικής οικίας πρός μετάβασίν εις τήν
έκκλησίαν.

γ) Συνήθειαι κατά τήν παραλαβήν τής νύμφης έξ άλλου χωρίου. Ποιοι μετα-
βαίνουν πρός παραλαβήν της. Υποδοχή τοΰ γαμπροΰ έξω τοΰ χωρίου : ύποχρέω-
σις νά πεζεύση έκ τοΰ ίππου. Πώς γίνεται ή παραλαβή τής νύμφης καί μέ ποίαν
συνοδείαν. Συνήθειαι καί άσματα κατά τήν διαδρομήν καί κατά τήν άφιξιν εις τό
χωρίον τοΰ γαμπροΰ.

5. Έκκίνησις τής πομπής πρός τήν έκκλησίαν.

Πώς γίνεται ή μετάβασις τών μελλονύμφων εΐς τήν έκκλησίαν. Ή νύμφη
μεταβαίνει πεζή, έφιππος ή έφ' αμάξης;

Ποίος προηγείται τής νύμφης. "Α.σματα καθ' όδόν. Φλάμπουρο (σημαία).
Δεισιδαιμονίαι. "Εθιμα πρό τής θύρας τής έκκλησίας: δίδεται εις τήν νεόνυμφον
νά κράτηση άρρεν βρέφος.

6. Ή ιεροτελεστία τοΰ γάμου (στεφάνωμα).

Άπό τί κατεσκευάζοντο παλαιότερον τά στέφανα· π.χ. άπό κλήμα.

Τό στεφάνωμα. Αί λαμπάδες τοΰ γάμου· ποίοι τάς κρατούν. Τό κοινόν πο-
τήριον τοΰ οίνου. Ποίοι άλλοι πίνουν πλήν τών νεονύμφων. Τό ποτήριον τοΰτο
τό θραύει ό ιερεύς ; Μέ τί ραίνουν τούς νεονύμφους κατά τόν χορόν τοΰ Ησαΐα
(καταχύσματα).

Μαγικαί ένέργειαι κατά τοΰ γαμπροΰ καί τής νύφης τήν ώραν τοΰ στεφανώμα-
τος: δεσίματα, καρφώματα. Μέσα πρός άπόκρουσιν τής βλαπτικής ενεργείας τούτων.
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Ποιοι φιλούν τά στέφανα· φιλούν καί οί έχοντες πένθος; Δώρα (χαρίσματα)
εις τούς νεονύμφους κατά τό φίλημα τών στεφάνων. Χρησιμοποίησις διά μαντι-
κούς σκοπούς τών κουφέτων τοΰ γάμου : όνειρομαντεία.

7. Επιστροφή έκ τής έκκλησίας.

"Εθιμα κατά τήν έξοδον τών νεόνυμφων έκ τής έκκλησίας καί καθ' όδόν
πρός τήν οικίαν τοΰ γαμβρού. Σχηματισμός τής γαμήλιου πομπής. Συνοδεία τών
νεονύμφων. Πυροβολισμοί, τραγούδια κλπ.

8. Προ τής οικίας τοΰ γαμβρού.

Ή πενθερά υποδέχεται τήν νύμφην καί τής προσφέρει γλυκό, μέλι μέ καρύδι
κλπ. Τί φορεί τότε είς τήν κεφαλήν της ή πενθερά. "Αλλα έθιμα. Υποσχέσεις (τά-
ξιμο : άγελάδος, προβάτου, σκεύους, άκινήτου) τής πενθεράς ή τού πενθερού πρός
τήν νύμφην, όταν έρχεται εξ άλλου χωρίου διά νά πεζεύση έκ τού αλόγου και είσ-
έλθη εις τό σπίτι. Πώς λέγεται τό δώρον τούτο : μπατίκι.

Προ τής εισόδου τών νεονύμφων: θυσία πετεινοΰ ή όρνιθος προ τής θύρας
τής οικίας· σταύρωμα ύπό τής νύμφης τής θύρας μέ μέλι ή βούτυρον. Θραΰσις
ροδιού είς τό άνώφλιον ή ριψις αυτού ή σίτου εντός τής οικίας.

9. Είσοδος τών νεονύμφων εις τήν οικίαν.

α) Πώς γίνεται ή ε'ίσοδος. Ή νύμφη είσερχομένη πατεί επί σιδήρου (εις ύνί,
χάλκινον σκεύος) ή κρατεί λάγηνον ύδατος. Οι νεόνυμφοι περιβάλλονται υπό τής
μητρός τοΰ γαμβρού μέ ζώνην καί σύρονται εντός τής οικίας. Ποιος ό λόγος τού
εθίμου κλπ.

β) Μετά τήν εΐσοδον τού ζεύγους προσκύνησις ύπό τής νύφης εις τό εικονο-
στάσι ή εις τήν εστίαν τοΰ σπιτιού. "Αλλα έ'θιμα εντός τής οικίας· π.χ. τίθεται εις
τάς άγκάλας τής νύφης άρρεν παιδίον τού οποίου ζοΰν οί γονείς.

γ) Παστός ή ννφοστόλι. "Αλλα ονόματα: (ννφειό, αγκωνή) κλπ.

Εις τόν παστόν ΐσταται μόνον ή νύφη ή καί ό γαμπρός. Ποία άλλα πρόσ-
ωπα ευρίσκονται πλησίον αυτού. Τραγούδια έπαινετικά εΐς τούς νεονύμφους.
Διανομή κουφέτων ή άλλων ειδών κεράσματα. Τρώγουν τι οί νεόνυμφοι, ενφ
ΐστανται εΐς τόν παστόν ;

10. Διασκέδασις τοΰ γάμου.

α) Τό γαμήλιον συμπόσιον. Είδη φαγητών. Κάθηνται εΐς τό τραπέζι χωρι-
στά οί άνδρες καί αί γυναίκες ; Παρακάθηνται καί οί νεόνυμφοι ; Ποία ή θέσις
τοΰ κουμπάρου ; Τραγούδια της τάβλας (τοΰ τραπεζιού).

β) Γαμήλιος χορός. Ποίοι χοροί χορεύονται· ποίος χορεύει πρώτος τήν νύ-
φην καί ποιοι κατόπιν. Τραγούδια κατά τόν χορόν.

11. Ή πρώτη νύκτα μετά τήν στέψιν.
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Τήν πρώτην νύκτα κοιμάται τό άνδρόγυνον μαζί ή χωριστά ή νύμφη άπό τόν
γαμβρόν; Πότε κοιμώνται μαζί; Πότε άποχωρούν οι νεόνυμφοι άπό τον χορόν.
Ποίος τούς συνοδεύει εις τόν νυμφικόν θάλαμον.

ε) Τά μετά τήν έορτήν τοΰ γάμου.

1. "Εγερσις τών νεονύμφων τό πρωί τής Δευτέρας. Ποία τραγούδια άδον-
ται έξω άπό τόν νυμφικόν θάλαμον. Υποδοχή τών τραγουδιστών ύπό τού ζεύγους-
Δώρον εις τήν νύφην ή τόν γαμπρόν ύπό τών πεθερικών. Δώρα τής νύμφης είς
τήν οίκογένειαν τοΰ άνδρός της καί νίψις τών ποδών τών συγγενών του.

2. Έξέτασις τών σινδονίων τής νυμφικής κλίνης ύπό τής πενθεράς ή άλλου
προσώπου καί έπίδειξις αύτών πρός πιστοποίησιν τής παρθενίας τής νύφης. Πυ-
ροβολισμοί τοΰ ύποκαμίσου αύτής καί γνωστοποίησις τοΰ γεγονότος τής παρθενίας
της. Παράθεσις τραπέζης. Διασκέδασις. Τί συμβαίνει, εάν ή νύμφη δέν εύρεθή
παρθένος.

3. Επίσκεψις τών νεονύμφων έν συνοδεία; εις τήν βρύσιν. Προσφοραί εις
τήν κρήνην : άλειψις αύτής μέ βούτυρον· ρίψις τεμαχίου άρτου εΐς τό νερό κ.ά,
Άντλησις ύδατος· ραντισμός τοΰ γαμπρού καί τής οικίας διά τού ύδατος.

Πότε έλευθεροκοινωνεΐ ό γαμπρός- έπί πόσας ημέρας δέν εξέρχεται άπό τό
σπίτι. Σχετικαί δεισιδαίμονες δοξασίαι.

4. Τά πιστρόφια.

Επιστροφή τής νύμφης μέ τόν γαμβρόν εις τήν πατρικήν της οΐκίαν. Πότε
γίνεται καί ποιοι οί συνοδοί των. Σχετικά έθιμα.

5. 'Αντίγαμος (Άντίχαρα).

Συγκέντρωσις εις τήν οΐκίαν τοΰ άνδρογύνου συγγενών καί φίλων τήν πρώ-
την Κυριακήν μετά τόν γάμον. Παράθεσις τραπέζης καί διασκέδασις. Άλλα έθιμα
κατά τόν άντίγαμον.

6. Εκκλησιασμός τοΰ ζεύγους τών νεονύμφων τήν πρώτην ή τήν δευτέραν
Κυριακήν μετά τόν γάμον. Επισκέψεις τοΰ άνδρογύνου εΐς τάς συγγενικάς καί
φιλικάς οικίας, αί όποΐαι ειχον κληθή εις τόν γάμον.

7. Τό άνδρόγυνον κατά τό πρώτον τεσσαρακονθήμερον καί έ'τος μετά τόν γά-
μον. Διάφοροι δεισιδαιμονίαι καί συνήθειαι. Απαγορεύσεις εΐς τήν νύμφην καί τόν
γαμβρόν κατά τό τεσσαρακονθήμερον άπό τοΰ γάμου : π.χ. τό σκούπισμα, ή έξοδος
κατά τήν Τρίτην, ή συνάντησις άλλου γάμου ή κηδείας ύπό τής νύμφης. Μέχρι τής
τεσσαρακοστής οί νεόνυμφοι δέν μεταβαίνουν εΐς γάμον. Ή νεόνυμφος άποφεύ-
γει νά συναντήση άλλην νεόνυμφον ή λεχώ. Διατήρησις τής νυμφικής πλεξίδος
μέχρι τής τεσσαρακοστής. Άλλα έ&ιμα τών νεονύμφων κατά τό πρώτον έτος.
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8. 'Αντιλήψεις καί συνήθειαι δια τούς ερχομένους εις δεύτερον γάμον (χή-
ροι, χήραι, διεζευγμένοι).

Γ'. Τελευτή.

α) Γενικά.

Δοξασίαι τού λαού περί τοΰ θανάτου : φόβος τοΰ άνθρώπου διά τόν θάνα-
τον. Πότε πιστεύεται ότι επέρχεται" π.χ. όταν έλθη ή ώρα τοΰ Θεοΰ· όταν καη τό
καντήλι τοΰ δείνα κλπ.

β) Προμηνύματα τοΰ θανάτου.

Πρόγνωσις τοΰ θανάτου εξ οπτασιών καί οραμάτων ή διαφόρων οιωνών,
οίον έκ τοΰ κρωγμοΰ κόρακος, ούρλιάσματος τοΰ σκύλου, φωνής τής κουκουβάγιας
κ.ά.· προσέτι έκ διαφόρων έκφράσεων ή κινήσεαιν τοΰ άσθενοΰς (π.χ. άγγελόσκιασμα)·
γ) Τά προ τής τελευτής.

ΐ) Τελευταΐαι θελήσεις τοΰ άσθενοΰς· παραγγελίαι περί τής ταφής του· ύπο-
θήκαι, εύχαί εΐς τούς οικείους καί αποχαιρετισμός.

2) Συγχώρησις καί μετάλη\|ης.

Πότε καί πώς δίδεται εΐς τόν έτοιμοθάνατον ή αγία κοινωνία. Τί γίνεται,
εάν δέν προφθάση ό ιερεύς νά μεταλάβη άποθνησκοντα. Δοξασίαι περί τοΰ άπο-
βιώσαντος άκοινωνήτου.

3) Ψυχομάχημα καί τελευτή.

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί με τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ αρρώστου : ψυ-
χομαχει, άγγελοκρίνεται, χαροπαλεύει, είναι στό ζύγι, είναι στο ϋατερό του κ.ά.
Στροφή τοΰ ψυχομαχοΰντος, ώστε νά βλέπη ούτος πρός ανατολάς (κατά ήλιοΰ, νε-
κρικά)· Τοποθέτησις αύτοΰ χαμαί (κατά γης).

Διηγήσεις σχετικαί πρός τό ψυχομάχημα. Ό μελλοθάνατος βλέπει τόν Χάρον
καί ψυχάς νεκρών συγγενών του.

Δοξασίαι περί τοΰ αιτίου τής παρατάσεως τοΰ ψυχορραγήματος: κατάρα γο-
νιού, άφορισμός ιερέως, άδικίαι, κάψιμο ζυγού, άναμονή οικείου, ξενιτεμένου· λεί-
πονται εΐς τόν άσθενή βήματα βαδίσεως κ.ά.). Τί γίνεται, ώστε νά επέλθη ή εκ-
πνοή τοΰ βασανιζομένου' π.χ. άνάγνωσις εύχής ύπό ιερέως, πρόσκλησις ατόμων
μεθ' ών ειχε διαφοράς πρός συγχώρησιν· άνάπτεται κηρίον, λύσις τών κόμβων τών
ενδυμάτων του κλπ.

δ) "Εθιμα μετά τήν τελευτήν.

1) Αί πρώται περί τόν νεκρόν φροντίδες.

Φράσεις σχετικαί πρός τήν έκπνοήν: έγλύταισε, έ'σβησε τό καντήλι του, μάς
άφήκε χρόνους κ.ά.
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Κραυγαί τών οικείων μετά τήν έκπνοήν καί κροΰσις τοΰ κώδωνος τής εκκλη-
σίας πρός άγγελίαν τοΰ θανάτου. "Ανοιγμα τών θυρών καί τών παραθύρων. Κέ-
νωσις τής στάμνου καί πλήρωσις αύτής διά νέου ύδατος κ.ά.

Μόλις ξεψυχήση ό άρρωστος κλείονται οί οφθαλμοί του, φράσσονται τό

στόμα καί τά ώτα διά βάμβακος, σταυρώνονται αί χείρες καί 'ισιώνονται οι πόδες.

«

Δοξασίαι σχετικαί πρός τάς ενεργείας ταύτας.

β) Περιστολή τοΰ νεκρού (λούσις, σαβάνωμα, στολισμός).

Λούσις τού νεκρού· πώς γίνεται: μέ νερό, κρασί, λάδι. Πλύνεται όλον τό
σώμα ; Άλειψις αύτοΰ διά μύρων ή ελαίου.

Περιτύλιξις τού λειψάνου μέ τό σάβανον (άνεβόλι). Πώς καί άπό ποιον
ύφασμα κατασκευάζεται τό σάβανον. Χρησιμοποιούνται ειδικά πρόσο^πα ώς σαβα-
νωταί; Πώς γίνεται τό σαβάνωμα.

Ένδυσις τού νεκρού καί στολισμός. Ποία ενδύματα καί ύποδήματα φοροΰν-
ται εΐς αύτόν, ειδικώς εΐς ύπανδρον νέαν ή νέον, εΐς γέροντα καί εΐς άνύπανδρον
νέαν ή νέον. Στέφανοι εΐς τόν νεκρόν καί άνθη.

Δεισιδαίμονες συνήθειαι μετά τό σαβάνωμα. Τί κάμνουν όσα πρόσωπα ήγγι-
σαν τόν νεκρόν, διά νά μην πεθάνη άλλος εκ τής οικογενείας. Κάρφωμα τοΰ Χάρου.

Άνάγνωσις ευχής ύπό τοΰ ιερέως εις τόν νεκρόν.

γ) Π ρ ό θ ε σ ι ς.

1. Ποΰ τοποθετείται ό νεκρός μετά τήν ένδυσιν καί τόν στολισμόν του. Εΐς
ποίαν αϊθουσαν έπί κρεββάτου ή χαμαί έπί τής γής; πρός ποΰ είναι έστραμμένον τό
πρόσωπον του· τοποθέτησις παρ' αύτόν λαμπάδων, καντηλιοΰ, καίοντος θυμιάματος
καί έπί τών χειλέων του νομίσματος (δβολός, περατίκι) ή κηρίνου σταυρού- έπίσης
εΐς τήν θέσιν όπου έξεψύχησε ποτηριού ύδατος, πινακίου πλήρους σίτου κ.ά. Πό-
σον χρόνον παραμένει τό ποτήριον τοΰτο εΐς τήν ί^έσιν πού έξεψύχησεν ό νεκρός.

2. Διάφοροι δεισιδαίμονες συνήθειαι μέχρι τής ταφής- π.χ. άπαγόρευσις τοΰ
σαρώματος- όσον χρόνον ευρίσκεται ό νεκρός εΐς τό σπίτι δέν σκουπίζουν.

δ) Θρήνος καί μοιρολόγι.

1. Θρηνώδεις, γοεραί, κραυγαί άμέσως μετά τήν έκπνοήν καί ειτα μετά τήν
ένδυσιν τοΰ νεκρού- κλήσις τοΰ νεκρού διά τοΰ ονόματος του. Έκ τών θρηνούν-
των αί γυναίκες διαρρηγνύουν τά ένδύματά των, τύπτουν τό πρόσωπον καί τό στή-
θος, αίματώνουν τάς παρειάς διά τών ονύχων, σπαράσσουν καί έκριζώνουν τάς τρί-
χας τής κεφαλής; ποΰ οί άνδρες άνασποΰν τό γένειόν των, ρίπτουν κόνιν έπί τής κό-
μης καί άλλα. Ποΰ υπάρχουν αί συνήθειαι αύται ή άλλαι. Λέξεις καί φράσεις σχε-
τικαί πρός τόν θρήνον, οίον άνακάλημα, σν&ρηνο, ξόδι, σνρομαδιέται κλπ.

2) Μοιρολόγι ( = έμμετρος θρήνος).

6
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Ποίοι μοιρολογούν καί πώς, δηλ. γυναίκες ή άνδρες- καθήμενοι έπί σκάμνων ή
κατά γής και μέ ποίαν τάξιν. Ποία μοιρολόγια λέγονται (παράθεσις τού κειμένου).

ε) Φύλαξις τοΰ νεκρού.

1. "Ονομα: παραμονή ή ξεννχτισμα τού πεθαμένου.

2. Πότε καί διά ποίον λόγον φυλάσσεται ό νεκρός τήν νύκτα. Είναι σκεπα-
σμένος ή άκάλυπτος- τί προσέχουν διά τόν νεκρόν· π.χ. νά μήν τόν διασκελίση
γάτα. Τί προσφέρονται είς τούς άγρυπνούντας διά τήν φύλαξιν (παραμονήν) τοΰ
νεκρού. Θρηνούν τόν νεκρόν τήν νύκτα; Ή θύρα είναι ανοικτή; Πίστις περί τοΰ
ποΰ πηγαίνει ή ψυχη μέχρι νά ταφή τό σώμα.

5. Ταφή.

α) Ήέκφορά τοΰ νεκρού.

1. Τό φέρετρον. "Ονομα : νεκροκρέββατο, καδελέττο, κασσόνι κ.ά. Πώς κατα-
σκευάζεται τό φέρετρον- σχήμα αυτού. Υπάρχει φέρετρον κοινής χρήσεως διατι-
θέμενον ύπό τής έκκλησίας ;

2. Κηδεία τοΰ νεκροΰ. Ποίοι μεταφέρουν τόν νεκρόν καί πώς λέγονται ού-
τοι. "Εθιμα κατά τήν έξοδον τοΰ λειψάνου έκ τής οικίας- π.χ. θραύσις τοΰ ποτη-
ριού ή τοΰ πιάτου τό όποιον περιείχε τό κρασί μέ τό όποιον έπλυναν τόν νεκρόν
κατά τό σαβάνωμα- χύσις τοΰ νεροΰ τοΰ σταμνιοΰ, είτα σάρωσις τής αιθούσης
όπου εκείτο ό νεκρός. Τά σαρώματα τί τά κάμνουν ; Έξήγησις τών εθίμων τού-
τα>ν ύπό τοΰ λαοΰ. Ό νεκρός εκφέρεται μέ κεκαλυμμένον τό πρόσωπον;

Πώς σχηματίζεται ή νεκρώσιμος πομπή. Ποιοι άπό τούς οικείους δέν άκολου-
θοΰν τήν κηδείαν. Οί άκολουθοΰντες κρατούν κηρία' θρήνοι- ποία μοιρολόγια λέ-
γονται καθ' όδόν. Ποίαν διεύθυνσιν πρός τήν έκκλησίαν άκολουθεΐ ή νεκρώσιμος
πομπή. Περιφορά διά τών οδών. Κατά τήν διέλευσιν προ τών οικιών κλείονται αί
θύραι καί τά παράθυρα; χύνεται νερό διά τόν νεκρόν; γίνεται κένωσις τοΰ ύδατος
τών υδριών;

3) Νεκρώσιμος άκολουθία. Εις ποίαν έκκλησίαν ψάλλεται- κηραψία- άλλα

έθιμα.

4) Δεισιδαίμονες δοξασίαι. Τί πιστεύεται, άν τις πταρνισθή κατά τήν κηδείαν,
άν τό λείψανον είναι γελαστό ή έχη ό νεκρός τά μάτια του ανοικτά, αν βρέχη κ.ά.
Ό ιερεύς κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ έπιτρέπεται νά στραφή καί κοιτάξη πίσω του ;

β) Ενταφιασμός.

1. "Ανοιγμα τοΰ τάφου καί σχετικαί προς αυτό δεισιδαίμονες δοξασίαι.
ΓΙοΐοι σκάπτουν τόν τάφον. Κατασκευή αυτού- τάφοι άτομικοί, οικογενειακοί καί
κο ινοί.

2. Κατάθεσις τοΰ νεκροΰ εις τόν τάφον. Λύσις τών χειρών καί ποδών. Χά-
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ραξις τού σχήματος τής πεντάλφας ή τών γραμμάτων ^^α ^πί κεράμου καί τοπο-
θέτησις αύτού εΐς τό στόμα τού νεκρού. Έπίχυσις ελαίου έκ κανδηλίου έπί τού λει-
ψάνου. 'Αντικείμενα συνθαπτόμενα μετά τοΰ νεκροΰ- π.χ. εργαλεία τοΰ επαγγέλματος
του, ήτοι δρέπανον, αδράχτι, στάμνος μέ νερό, πινάκιον μέ σίτον, γλυκύσματα κλπ.

3. Πώς γίνεται ή κάλυψις τοΰ τάφου. Τί τοποθετούν επάνω εΐς τόν τάφον:
εικόνισμα, φωτογραφία, ποτήρι μέ νερό, κανδήλι, σταυρός κλπ. Θραύσις ή τοπο-
θέτησις λαγήνου έπί τοΰ τάφου.

"Εθιμα σχετικά μέ τούς νεκροθάπτας. Δεισιδαιμονίαι.

4. Εΐς τό νεκροταφεΐον μοιράζονται εΐς τούς μετασχόντας τής κηδείας μικροί
άρτοι ολόκληροι ή εΐς τεμάχια, παξιμάδια, κουφέτα, κόλλυβα κ. ά. διά τό «συγ-
χώριο» τοΰ πεθαμένου. Τά προσφερόμενα είναι τά ίδια διά τούς πανδρεμένους καί
τούς άνυμφεύτους;

5. Νεκρικά έθιμα έπί θανάτου μέλους τής οικογενείας εις τήν ξενιτειάν, σχε-
τικά μοιρολόγια.

6. Πώς θάπτεται ό ξένος ό μή έχων οΐκογένειαν ή συγγενείς.

6. "Εθιμα μετά τήν ταφήν τοΰ νεκροΰ.

α) Σάρωσις τής οικίας. Περισυλλογή τών ενδυμάτων τοΰ άποβιώσαντος
καί τών σκευών τά όποια έχρησιμοποίησε. Καθαρισμός τής οικίας καί άνανέω-
σις τοΰ ύδατος τής στάμνου μέ καινούργιο νερό άπό τήν βρύσιν. Πλύσις τών χειρών
εκείνων πού μετέσχον τής κηδείας. Ποΰ πλύνονται ούτοι- έ'ξω τής οικίας; Σχετικαί
δεισιδαίμονες δοξασίαι.

β) Περίδειπνον ( νεκρόδειπνο, πορϋιάτικο, μακαρία, παρηγοριά, κοινό
κλπ.). Ποιος ετοιμάζει τά φαγητά διά τήν εστίασιν ταύτην καί ποίοι παρακάθηνται
εΐς αύτήν· Ποια τά εδέσματα καί τά ποτά· ποΰ παρατίθενται· έπί τραπέζης (υψηλής,
χαμηλής) ή έπί τοΰ εδάφους; Ποΰ πιστεύεται ότι μετέχει είς τήν εστίασιν ταύτην
καί ό νεκρός.

Τέλεσις παλαιότερον άγώνων μετά τήν κηδείαν: π.χ. άγών δρόμου, ρΐψις λί-
θου, σκοποβολή κ.ά.

γ) Τό τεσσαρακονθήμερον μετά τήν ταφήν.

Δοξασίαι περί τής ψυχής. Πώς αύτη παρουσιάζεται· π.χ. ώς μυίγα ί] άέρας.
Ποΰ διαμένει ή ψυχή μέχρι τής τεσσαρακοστής καί ποΰ μεταβαίνει κατόπιν. Παρου-
σιάσεις τής ψυχής μέχρι τής τεσσαρακοστής. Σχετικαί διηγήσεις τοΰ λαοΰ.

Εΐς τήν οΐκίαν τοΰ νεκροΰ εΐς ην θέσιν ούτος έξεψύχησεν άνάπτεται λαμπάς,
πλησίον δ' αύτής τίθεται πινάκιον μέ νερό καί τεμάχιον άρτου. 'Αγρυπνία έπί τριή-
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μερον. Δέν σκουπίζουν έπί τρεις ημέρας, διότι έρχεται ή ψυχή καί ένδέχεται νά
ριφθή έξω μέ τά σκουπίδια.

Εστιάσεις συγγενών καί φίλων εις τήν οικίαν τοΰ άποβιώσαντος. ΓΙοΐοι φέ-
ρουν τά εδέσματα.

Φροντίς διά τόν έν τω τάφω νεκρόν. Ποτήριον ύδατος καί κανδήλιον άκοί-
μητον έπί τού τάφου. Χύνουν νερό έπί τρεις ημέρας έπί τοΰ μνήματος ή θέτουν έπ'
αυτού λάγηνον ύδατος.

Πλύσις τών ενδυμάτων τοΰ άποβιώσαντος. Πού πλύνονται.

Έλεημοσύναι ύπέρ τοΰ νεκρού είς πτωχούς.

δ) Μνημόσυνα καί έθιμα κατά τό τεσσαρακονθή μερον άπό
τής τελευτής.

1. Τήν τρίτην (τρίμερα)- 2) τήν ένάτην (εννιάμερα)· 3) τήν τεσσαρακοστήν
(τά σαράντα).

'Ονόματα τών μνημοσύνων: τρίμερα, τρίτα, εννιάμερα ή έννιάτα, σαράντα.

Τί φέρονται καί διανέμονται είς έ'καστον μνημόσυνον: κόλλυβα (παρασκευή
αύτών), άρτοι, γλυκύσματα, όπώραι, κρασί κλπ. Διανομή έν τή εκκλησία καί κατ'
οικον. Εύχαί πρός συγχώρησιν. "Εθιμα κατ' αύτά: θραΰσις τοΰ πιάτου τών κολλύ-
βων έπί τοΰ τάφου, θυμιάματα κλπ.

2. Γίνονται καί άλλα μνημόσυνα, π.χ. τήν είκοστήν, ή λειτουργίαι ύπέρ τού
νεκροΰ μέχρι τής τεσσαρακοστής; Σαρανταλείτουργα. Πώς γίνονται καί είς ποίας
περιπτώσεις.

ε) Φροντίδες περί τοΰ νεκροΰ μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ τεσ-
σαρακονθή μέρο υ.

1· Τέλεσις μνημοσύνων μετά παρέλευσιν έ'ξ μηνών, εννέα μηνών, έ'τους καί
δύο έτών. "Ονομα: ξαμήνια, έννιαμήνια, χρόνια, διπλόχρονα ή συναπαντήματα.
Πώς τελούνται τά μνημόσυνα ταΰτα.

2. Επισκέψεις εις τό νεκροταφεΐον. Περιποίησις τοΰ τάφου- στολισμός δι'
άνθέων. Είς ποίας ημέρας τοΰ χρόνου άνάπτεται τό κανδήλι. "Αλλαι προσφοραί.

3. Ψυχοσάββατα. Πόσα είναι τά ψυχοσάββατα. Προσφοραί καί σχετικά έθιμα
κατ' αύτά- δεισιδαίμονες δοξασίαι, μιαντεΐαι τών κοριτσιών μέ τά κόλλυβα.

4· Ψυχοκέρι. Πώς κατασκευάζεται καί πότε άνάπτεται.

5. "Ανοιγμα τοΰ τάφου (ξέχωμα) καί άνακομιδή τών οστών. Πότε καί πώς
γίνεται. Δεισιδαίμονες συνήθειαι.

7. Δοξασίαι περί τοΰ σώματος τοΰ νεκροΰ.

α) Πίστις περί τής διαλύσεως (άποσυνθέσεως) τού σώματος- π.χ. «στις τρεις
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μέρες μαραίνεται καί στις εννιά χωρίζει καί στο σαρανταήμερο αρμούς-αρμούς χο)-
ρίζει». Υπάρχει ή πίστις ότι τό σώμα τό τρυπά ενα φίδι καί τότε άρχίζει τοΰτο νά
λειώνη ;

β) Τί πιστεύεται, όταν τό σώμα μείνη άδιάλυτον (αλειωτο). Ένέργειαι διά νά
διαλυθή : εύχαί, λειτουργίαι.

γ) Βρικόλακες. Πότε ό νεκρός βρικολακιάζει (ααρκώνεται, καταχανεύει,
κακαθρωπίζει)· άλλα ονόματα τοΰ βρικόλακα. Ποίαν ώραν έγείρεται ό νεκρός έκ
τοΰ τάφου καί ποΰ πηγαίνει. Διηγήσεις περί Βρικολάκων.

Ένέργειαι κατά τοΰ Βρικόλακα: έκταφή τοΰ σώματος καί καΰσις αύτοΰ.
'Ανάγνωσις εύχής ύπό ιερέως κ.ά. Προφυλακτικά μέσα νά μή γίνη βρικόλακας ό
νεκρός.

8. Πένθος.

Πώς εκδηλώνεται τό πένθος είς τόν θάνατον τοΰ συζύγου, τής συζύγου, τοΰ
πατρός, τής μητρός, τών τέκνων π.χ. πλήν τοΰ πένθιμου ένδύματος ό άνδρας μένει
άκούρευτος, άξύριστος· ή γυναίκα κόπτει τήν κόμην, καλύπτει τό πρόσωπον κλπ.
Κοινωνική συμπεριφορά τοΰ πενθοΰντος. 'Αποφυγή επισκέψεων κλπ. Ειδική δια-
κόσμησις τής οικίας: κάλυψις έπίπλων, φωτογραφιών, καθρέπτου κλπ.

Συμμετοχή άλλων προσώπων (συγγενών καί φίλων) είς τό πένθος.

Α'. Κοινωνική όργάνωσις*.

α) Κοινότης.

1) Όργάνωσις παλαιότερον τής κοινότητος. Άρχοντες (προεστώτες)· πώς έλέ-
γοντο ούτοι· π.χ. άρχοντες, προύχοντες, κεφαλάτορες, πρωτόγεροι.

2. Εξουσία τών άρχόντων : διοικητική, άστυνομική, δικαστική κλπ.

3. Υπάλληλοι τής κοινότητος· π.χ. ό δραγάτης (άγροφύλαξ). Ή θέσις τοΰ ιε-
ρέως εις τήν κοινότητα.

4. Κοινοτικοί φόροι. Κοινοτικά κτήματα διά σποράν ή βοσκή ν.

5. Κοινωνικά! τάξεις: πλούσιοι, εύγενεΐς, πτωχοί. Διακριτικά γνίορίσματα
αύτών ή ίδιαίτερον ένδυμα. Διαίρεσις τών κατοίκων τοΰ χωρίου κατά γένη (γε-
νιές) ή πατριός μέ κοινά συμπόσια, κοινόν προστάτην Άγιον.

6. Αποδημία. "Εθιμα κατά τήν άναχώρησιν εΐς τήν ξενιτειάν. Ό βίος τοΰ
ξενιτευμένου. "Εθιμα εις τήν οΐκογένειαν διά τό ξενιτευμένον μέλος της.

* Κατά τήν σύνταξιν καί τοΰ κεφαλαίου τούτου ελήφθησαν ύπ" όψιν, ώς έλέχθη καί
ανωτέρω (σ. 87 σημ.), κυρίως τά Ζητήματα Ελληνικής λαογραφίας ύπό Γ· Ά. Μέγα.
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7. Κοινωνικά! σχέσεις, οίκογενειακαί σχέσεις, επισκέψεις, κοινωνική εθιμοτυ-
πία. φιλοξενία.

β) Οικογένεια.

1. 'Ονόματα τών μελών τής οικογενείας: π.χ. ό πατήρ λέγεται: κύρης, αφέν-
της, πατέρας κλπ.

2. Σχέσεις μεταξύ τών μελών τής οικογενείας. 'Εξουσία τού πατρός, τής μη-
τρός, τού πρωτοτόκου, τού πενθερού και τής πενθεράς.

Θέσις τής γυναικός εντός τού οίκου καί εΐς τήν κοινωνίαν, έάν είναι άτεκνος
ή γέννηση άρρεν ή μόνον θήλεα. Θέσις αυτής έν τή εκκλησία. Πώς προσονομάζεται,
όταν είναι άνύπανδρος καί πώς ύπανδρευμένη. Πότε αύτη δέν παρακάθεται εΐς τήν
τράπεζαν τοΰ φαγητού.

γ) Συνεργασία καί αλληλοβοήθεια. (Βλ. καί άνωτ., σ. 82, κεφ. Η ).

1. α) Εΐς άτομικάς εργασίας, ώς π.χ. ό θερισμός, ό τρυγητός, ή φύτευσις
άμπέλου- μεταφοραί προϊόντων, άλληλοβοήθεια εΐς εργασίας πρός καλλιέργειαν κ.ά.

β) Εΐς κοινοτικάς ύποθέσεις: π.χ. άνέγερσις έκκλησίας, σχολείου, κατασκευή
υδραγωγείου, διάνοιξις δρόμου κλπ.

2. α) Συντεχνίαι καί σωματεία επαγγελματιών.

(Έσνάφια, ρουφέτια : τών γουναράδων, ραπτών, κτιστών κλπ.)

Όργάνωσις τής συντεχνίας ή τοΰ σωματείου. Αί σχέσεις μεταξύ τών μελών

β) Τσελιγκάτο. Όργάνωσις αύτοΰ. Μέλη καί σχέσεις αυτών.

δ) Έθιμικόν δίκαιον τοΰ λαοΰ.

'Αντιλήψεις περί τοΰ δικαίου.
Α'.) Γενικαΐ Άρχαί.

1· 'Από ποίον έτος θεωρείται τό άρρεν καί τό θήλυ ενήλικον πρός δικαιο-
πραξίαν : άγοραπωλησία καί άλλαι συμβάσεις.

2. Συνεταιρισμός. Ποίοι συνεταιρισμοί ύπήρχον παλαιότερον. Υποχρεώσεις
τών μελών καί δικαιώματα.

Β'.) Ένοχικόν δίκαιον.

1. 'Αρραβών (καπάρο) καί ποινική ρήτρα εις περίπτωσιν άκυρώσεως τής
συμφωνίας.

2. Δάνειον- "Οροι συνάψεως αυτού. Τόκος.

3. Πώς γίνεται ή άνάληψις χρέους άλλου οφειλέτου.

4. Δωρεά. Ή δωρεά γίνεται έγγραφος ή άγραφος. Δύναται νά γίνη ύπό
όρους καί νά άνακληθή ύπό τού δωρητοΰ;
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5. Πώλησις. Τρόποι πωλήσεως ακινήτων, ζώων καί άλλων κινητών.
'Υπάρχει προτίμησις συγγενών ή γειτόνων κατά τήν πώλησιν άκινήτων ; Πώς έγί-
νετο παλαιότερον ή σύνταξις τών πωλητηρίων έγγράφων.

6· Μ ί σ θ ω σ ι ς. Όροι μισθώσεως άκινήτων ίδί$ άγροτικού κτήματος (σπορά,
θερισμός, συγκομιδή έλαιών κλπ.).

Καταβολή τού ενοικίου είς είδος ή εις ποσοστόν έκ τής παραγωγής τοΰ κτή-
ματος.

7. Μεσιτεία. Πώς συμφωνείται καί καταβάλλεται ή μεσιτεία- Καταβάλ-
λεται άμοιβή είς τόν προξενητήν γάμου ;

8. Έγγύησις. Ποία ή ύποχρέωσις τοΰ έγγυητοΰ.

9. Στοιχήματα καί παίγνια- Πώς τίθενται τά στοιχήματα- ενώπιον
μαρτύρων; 'Αθέτησιζ στοιχήματος.

10. Συμβιβασμός. Τρόπος τοΰ συμβιβασμοΰ. Πώς ορίζεται ό συμβιβαστής.
Γ.) Έμπράγματον δίκαιον.

1. Κυριότης πράγματος.

α) 'Αγροτικού κτήματος: κύριος αύτοΰ ό έχων τήν κατοχήν καί τήν νομήν
του μέ διακριτικά σύνορα (σημάδια, κιόνια, αταλίκια κ.ά.).

β) Επί ζώων παρά τήν κατοχήν καί νομήν διακριτικά γνωρίσματα: π.χ. χά-
ραγμα τών ώτων τών αιγοπροβάτων ή επί τοΰ γλουτού τοΰ 'ίππου- σφραγίδες διά
χρώματος κλπ.

γ) "Αλλος ό ιδιοκτήτης άγροτικού κτήματος καί άλλος ό ιδιοκτήτης τών έν
αύτφ δένδρων.

δ) Καρποί έκ κλώνων δένδρων οί όποιοι πίπτουν εις γειτονικόν κτήμα- θεω-
ρούνται ότι άνήκουν εΐς τόν ΐδιοκτήτην τοΰ γειτονικού κτήματος;

ε) Μεταβίβασις τής κυριότητος διά προφορικής συμφωνίας ή διά συντάξεως
σχετικού εγγράφου. Εγγραφή εις εΐδικόν βιβλίον (μάννα κλπ.),
ς') Κυριότης διά χρησικτησίας. Πόσα έτη χρειάζονται.

2. Δουλεία.

'Επικαρπία: Διά ποία πράγματα ορίζεται τό δικαίωμα τής επικαρπίας.

Δικαίωμα διά μέσου ξένου κτήματος- π.χ. διελεύσεως (εμπασά, πέραμα)' διο-
χετεύσεως ύδατος πρός άρδευσιν· ποτισμοΰ ζώων ή υδρεύσεως κλπ.

3. Έ ν έ χ υ ρ ο ν.

Ποία πράγματα δίδονται ώς ένέχυρον.

Πώς γίνεται ή ένεχύρασις. Δικαίωμα τοΰ δανειστού νά προβή εις πώλησιν
τοΰ ενεχύρου.
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Δ'.) Οίκογενειακόν δίκαιον.

1. Μνηστεία.

Εις ποίαν ήλικίαν τού νέου καί τής νέας δύναται να γίνη άρραβών. Γίνεται
καί εΐς πολύ μικράν ήλικίαν ;

Τρόπος τελέσεως τού άρραβώνος. Δώρα. Σχέσεις τών αρραβωνιασμένων μέ-
χρι τής τελέσεως τοΰ γάμου.

Πότε δύναται νά διαλυθή ό άρραβών καί ποίας υποχρεώσεις άναλαμβάνει ό
μνηστήρ. Επιστροφή δώρων ή καταβολή καί άποζημιώσεως.

2. Γάμος.

α) Ηλικία διά τόν νέον καί τήν νέαν πρός σύναψιν γάμου.

β) Προίξ. Ποία ή προίξ τής μελλονύμφου' κινητή και άκίνητος. Δίδει
προίκα καί ό πατήρ τοΰ νέου; Σύνταξις προικοσυμφώνου. Πώς λέγεται: άγκλαβή,
χαρτί κλπ. Έχει δικαίωμα ό σύζυγος έπί τής προικός; "Αλλα έ'θιμα σχετικά πρός
τήν προίκα.

γ) Προγαμιαία δωρεά εις τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην. Άπό ποίους δίδε-
ται καί πώς;

δ) Πού υπάρχει ή συνήθεια αρπαγής τής νύμφης. Πώς γίνεται ή άρπαγή
(κλεψιά).

ε) "Εθιμον καταβολής ύπό τοΰ γαμβρού ποσού τίνος ή πράγματος εΐς τούς
γονείς (τόν πατέρα) τής νύμφης, όταν τήν ζητήση εΐς γάμον.

ς") Σχέσεις τοΰ γαμβροΰ πρός τόν πενθερόν, όταν έγκατασταθή εΐς τήν οι-
κίαν του (σώγαμπρος).

ζ) Δώρον διδόμενον εΐς τήν ύπανδρευομένην ώς άντίτιμον τής παρθενίας της.

η) Περιουσιακά στοιχεία χορηγούμενα εΐς τόν γαμβρόν ύπό τοΰ πατρός τής
νύμφης, έάν αύτη δέν εύρεθή παρθένος.

θ) Προσωπικαί καί περιουσιακοί σχέσεις τών συζύγων. 'Εξουσία τοΰ ανδρός
καί τής γυναικός έν τφ οίκω κ°ί επί τών τέκνων. Δικαιώματα τοΰ άνδρός επί τής
προικός. Βαρύνεται ή προίξ μέ χρέη τού άνδρός;

ι) Εις περίπτωσιν στειρότητος τής συζύγου έλαμβάνετο δευτέρα σύζυγος πρός
άπόκτησιν τέκνου ; Πώς προσελαμβάνετο αύτη καί ποία ή θέσις έν τω οίκω τής
πρώτης συζύγου.

3. Αύσις τοΰ γάμου.

Εΐς περίπτωσιν θανάτου τής συζύγου άνευ τέκνου ποία ήτο παλαιότερον ή
τύχη τής προικός της καί τών άλλων περιουσιακών στοιχείων αυτής; Κληρονομεί
καί ό επιζών σύζυγος ή έπιστρέφεται ή προίξ εΐς τόν προικοδότην;
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Εις περίπτωσιν άποβιώσεως τοΰ συζύγου άτέκνου, ή χήρα έ'μενεν εις τήν οΐ-
κίαν τοΰ άνδρός της; Είχε δικαίωμα καρπώσεώς τίνος έκ τής περιουσίας αύτοΰ;

4. 'Επιτροπεία καί κηδεμονία τών ορφανών άνηλίκων τέκνων. Ποίοι τήν
άνελάμβανον.

5. Υιοθεσία.

Πότε καί πώς γίνεται υιοθεσία. Όνομα υιοθετουμένου.

6. 'Αποκλήρωσις τέκνου.

Εΐς ποίας περιπτώσεις λαμβάνει χώραν ή άποκήρυξις και άποκλήρωσις.

7. "Αδελφοποιΐα.

Πώς συνάπτεται ή άδελφοποιΐα (έ'νωσις αιμάτων, άλλαγή ύποκαμίσων) καί
ποία ή σχέσις τών συνδεομένων δι' αύτής. 'Ονόματα άδελφοποιητών: άδελφοποιτός,
βλάμης, μπράτιμος κλπ.

8. Ποία ή σχέσις τών βαπτισθέντων ύπό τοΰ αύτοΰ άναδόχου καί έκείνιον
πού εθήλασαν άπό τήν ιδίαν γυναίκα (βνζαδερφια).

Ε'.) Κληρονομικό ν δίκαιον.

1. Διανομή τής περιουσίας ζώντος τού πατρός. Πώς γίνεται ή διανομή- τί
κρατεί ό πατήρ διά τήν συντήρησιν αύτοΰ καί τής συζύγου του.

2. Διαθήκαι. Πώς γίνεται ή σύνταξις τής διαθήκης. Ποιος τήν συντάσσει.

3. Κληρονόμοι.

α) Τέκνα. Τό κληρονομικόν δικαίωμα είναι τό ίδιον δι' όλα τά τέκνα (πρω-
τότοκος, άρρενα καί θήλεα;). Υπάρχει προνόμιον διά τό πρωτότοκον τέκνον ;

β) Πώς κληρονομείται ή περιουσία, εάν δέν ύπάρχη σχετική διαθήκη.

γ) 'Εάν άδελφός άποβιώση άγαμος ή έγγαμος άνευ τέκνου, ποίος κληρονομεί
τήν περιουσίαν του.

δ) Τί κληρονομεί ή επιζώσα σύζυγος μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου.

ε) Ποία ή τύχη τής περιουσίας εις περίπτωσιν πού δέν υπάρχει κληρονόμος.
ΣΤ'.) Έμπορικόν δίκαιον.

1. Εμπορία: διά χρημάτων ή εις είδος, δηλ. μέ άνταλλαγήν προϊόντων.

Εμπορικά έθιμα. 'Εμποροπανηγύρεις.
Ζ'.) Ποινικόν δίκαιον.

1. Π ο ι ν α ί.

α) Ραβδισμός καί μαστίγωσις. Αποκοπή μέλους τοΰ σώματος (χειρός, ποδών,
ώτων, ρινός), κούρεμα τής κόμης, ξύρισμα τοΰ μύστακος. Διαπόμπευσις (πόμπεμα)
διά τών οδών ή έπί όνου. Πώς γίνεται ή διαπόμπευσις. "Αλλαι ποιναί. Εΐς ποίας
περιπτώσεις επιβάλλονται αί ποιναί αύται.
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β) Καταλογισμός. Ποίοι είναι ποινικώς ανεύθυνοι· π.χ. ό ανήλικος, ό παρά-
φρων, ό μεθυσμένος κλπ.

γ) Αύτοδικία· έκδίκησις (βεντέττα).
Η'.) Δικονομία.

1. Μέ ποίον τρόπον έπεβάλλοντο παλαιότερον αί ποιναί εΐς τόν παραβάτην
ή τόν έγκληματίαν.

2. "Απόδειξις τής ενοχής: α) δια θεοκρισίας· π.χ. πρός άπόδειξιν τής άθωότη-
τός τίνος δίδεται εΐς αύτόν νά κρατήση εΐς τάς χείρας πυρακτωμένον σίδηρον
β) δι* όρκου έμπροσθεν εικόνος. 'Ορκίζεται ό ύποπτος ώς κλέπτης ένώπιον εικόνος.
Έάν οΰτος είναι πράγματι κλέπτης, θά άνοιξη ή μύτη του κλπ.

Ε'. Χαιρετισμοί. Προπόσεις, Εΰχαί και άποτροπαί.
Κατάραι καί 'Αφορισμοί. "Ορκοι. Βλασφημία ι,

ύβρεις καί υβριστικά σχήματα*.
Α'.) Χαιρετισμοί.

1. 'Αντιλήψεις τοΰ λαού περί τοΰ χαιρετισμού. Ύποχρέωσις πρός χαιρετισμόν.
Σχετικαί παροιμίαι καί γνώμαι. Ποίος ύποχρεοΰται ν' άπευθύνη τόν χαιρετισμόν.

Ποίος ό χαιρετισμός πρός άτομον τής αύτής, ανωτέρας ή κατωτέρας ηλικίας
ή κοινωνικής τάξεως ή πρός άξιωματοΰχον τής Πολιτείας καί τής Έκκλησίας ή με-
ταξύ άνδρός καί γυναικός.

2. Διάκρισις τοΰ χαιρετισμού κατά τήν λέξιν (λέξις ή φράσις) καί τό σχήμα,
ώς π.χ. μέ τά χέρια, σύναψις χειρών, φίλημα κλπ.

Χαιρετισμοί: σχετικοί προς τό πρόσοοπον πρός ο απευθύνονται καί τήν περί-
στασιν π.χ. πρός τούς γονείς, θείον, θείαν, γέροντα, προύχοντα, ιερέα, κλπ. διαρ-
κούσης τής ημέρας ή κατά εορτάς· π.χ. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κ ά.

Ποία τά σχήματα κατά τόν χαιρετισμόν· π.χ. χειραψία, φίλημα, εναγκα-
λισμός, ασπασμός τής χειρός ή τοΰ ποδός, ύπόκλισις, έπίθεσις τής χειρός έπί τοΰ
στήθους, έμπτυσμός πρός άποτροπήν τοΰ ματιάσματος κλπ.
Β'.) Προπόσεις.

Όνομα: εντολή, γιομάτο, κλπ.

Προπόσεις κατά εστιάσεις: κοινάς, κατά όνομαστικήν έορτήν, βάπτισιν, γά-
μον κλπ.

* Κατά τήν σύνταξιν τοΰ κεφαλαίου τούτου έχρηοιμοποιήΌηοαν καί τά εκτιθέμενα
σχετικώς ύπό τοΰ Στίλπ. Κυριακίδου εις τό βιβλίον του; 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α', Ιν
'Αθήναις 1922, σ. 108 κ.έξ.
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Μέ ποίαν σειράν καί πώς γίνονται αί προπόσεις. Τί λέγει καί κάμνει ο προ-
πίνων (φράσεις καί πράξεις).

Γ'.) Εύχαί, άπευχαί και άποτροπαί. Κατάραι, αφορισμοί, αναθέ-
ματα, όρκοι.

1. Δοξασίαι περί τής εύχής, τής κατάρας, τού άφορισμού καί τοΰ αναθέματος
καί τής δυνάμεως αυτών. Σχετικαί παροιμίαι καί γνώμαι- π.χ. «ευχή γονέων ά-
γόραζε καί στά βουνά πορπάτειε».

2. Ευχαί. Πότε λέγονται αί εύχαί' π.χ. έπί καλών πράξεων, κατά τήν γέν-
νησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, εις εορτάζοντας κλπ.

α) Εύχαί εις μικρά παιδία, έφηβους, ηλικιωμένους καί κληρικούς,
β) Εύχαί εις άγάμους καί εγγάμους (άνδρα καί γυναίκα),
γ) Ευχαί σχετικαί μέ τήν γέννησιν τέκνου: εΐς γυναίκα άτεκνον, έ'γκυον, έπί-
τοκον, λεχώ· κατά τήν βάπτισιν ε'ις τόν άνάδοχον καί τούς γονείς.

δ) Εύχαί περί τόν γάμον· κατά τόν άρραβώνα : εΐς τούς μνηστευμένους καί
προς τούς γονείς των. Κατά τόν γάμον: πρός τούς νεονύμφους, τούς γονείς των, τόν
κουμπάρον καί τούς παρευρισκομένους εΐς τόν γάμον (άγάμους καί εγγάμους).

ε) Κατά τήν τελευτήν: ε'ς τούς οικείους τοΰ άποβιώσαντος καί διά τόν νε-
κρόν. Κατά τά μνημόσυνα.

ç) Κατά τήν άναχώρησιν διά ταξίδιον καί τήν έπάνοδον έξ αύτοΰ: εις τόν
άναχωρούντα καί τούς οικείους.

ζ) Κατά τάς έργασίας : α) τοΰ γεωργού (σπορά, λίχνισμα τοΰ σίτου, ζύμωμα
τοΰ άρτου, άμπελουργικαί έργασίαι: σκάψιμο τής άμπέλου καί τρυγητός)· β) τοΰ
ποιμένος (κατά τήν τυροκομίαν) κλπ.

η) Κατά τάς ονομαστικός έορτάς (επισκέψεις), εορτάς τοΰ έ'τους (Πρωτοχρο-
νιά, Πάσχα) καί εστιάσεις: πρός τόν έορτάζοντα καί τούς οικείους του. Κατά τήν
άρχήν τής εστιάσεως καί τό τέλος αύτής. Εϊς έσθίοντας καί πίνοντας,
θ) Εΐς άτομα ευρισκόμενα έν δυστυχία.

ι) Εΐς έκείνους οί οποίοι προσφέρουν τι. Κατά τήν γεΰσιν πρώτου καρπού,
ια) Εις φοροΰντας καινουργή ενδύματα καί εΐς άλλας περιπτώσεις (πτάρνισμα,
ξύρισμα, λοΰσις κλπ.).

3 'Α π ευχαί καί άποτροπαί.

Φράσεις πρός άποτροπήν καί ματαίωσιν κακοΰ τό όποιον θεωρείται ότι συν-
δέεται πρός λέξιν ή φράσιν τήν οποίαν εΐπέ τις· π.χ. ό άκούων τήν λέξιν διάβολος
λέγει τήν άπευχήν : «μακριά άπό '0ώ» πρός άπομάκρυνσιν τοΰ έκ τοΰ διαβόλου
κακού. 'Επί βλασφημίας ή κατάρας λέγει ό άκούων πρός ματαίωσιν τοΰ κακοΰ:
«κουφό καί μολυβωμένο τοΰ πονηρού τ' αυτί» κλπ.
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4. Κ α τ ά ρ α ι.

Κατάραι πρός τήν ψυχήν, τά ύλικά αγαθά, τήν σωματικήν ύγείαν καί ήθικήν
ί)έσιν έν τή κοινωνία τοΰ προσώπου καθ' οΰ ή κατάρα.

5. 'Αφορισμοί καίάναθέματα.

Ποία ή πίστις περί τοΰ άφορισμοΰ καί τοΰ άναθέματος.

Ποίοι αφορίζουν (ιερεύς, άρχιερεύς) καί ποιοι κάμνουν τό άνάθεμα: π.χ. οί
κάτοικοι χωρίου έναντίον τινός.

Πώς γίνεται ό αφορισμός καί τό άνάθεμα καί πρός ποίον σκοπόν.

6. "Ορκο ι.

Δοξασίαι περί τοΰ όρκου καί τής παραβάσεως αύτοΰ. Είς ποίας περιπτώσεις
ορκίζεται τις.

Τί έπικαλείται, δηλαδή τί θέτει ώς παρακαταθήκην ό όρκιζόμενος διά τήν
άλήθειαν. Όρκος είς τήν ιδίαν του ζωήν· π.χ. «νά μή χαρώ τή ζωή μου, τά μάτια
μου»· εις τήν οίκογένειάν του, τούς γονείς του (μητέρα, πατέρα), τά τέκνα του καί
άλλα προσφιλή άτομα· εις τόν Θεόν, τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τούς 'Αγίους·
είς άντικείμενα (π.χ. ψωμί : μά τό ψωμί πού κρατώ, μά τήν άγία κοινωνία πού
πίνω, άν λέω ψέματα).

Δ. Βλασφημίαι, ύβρεις και υβριστικά σχήματα.

1. Βλασφημίαι: ύβρεις πρός όσια καί ιερά.

2. "Υβρεις. Διάφορα σχήματα συνοδεύοντα ή μή τήν ύβριν (βρισιάν)· π.χ.
τό φάσκελο ή σφακέλωμα, ή έπίδειξις τοΰ άντίχειρος κ.ά.

Εΐς ποίας περιστάσεις γίνεται τό σφακέλωμα καί πρός ποίον σκοπόν. "Αλλαι
χειρονομίαι καί ύβριστικαί πράξεις, π.χ. διαπόμπευσις (πόμπεμα), έπίδειξις τοΰ άν-
τίχειρος καί τοΰ δείκτου τής δεξιάς χειρός (σαμάρκο) κ.ά.

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
α', θρησκεία (Λαϊκή πίστις καί λατρεία).

I. α) Δοξασίαι περί τοΰ Θεοΰ, τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας καί τών
'Αγίων. 'Επενέργεια αύτών εΐς τά άνθρώπινα πράγματα.

1. Πίστις περί τοΰ Θεοΰ ώς δημιουργού τοΰ κόσμου καί έπιβλέποντος αύτόν
καί τόν άνθρωπον. 'Επικλήσεις πρός τόν Θεόν καί τόν Χριστόν.

2. 'Η Παναγία καί ό Χριστός εΐς τήν πίστιν τοΰ λαοΰ. Εΐς ποίας περιστάσεις
ιδιαιτέρως γίνεται έπίκλησις τής Παναγίας. Επίθετα τής Παναγίας: Έξακονοτή,
Γαλατερή, Πακουή, Γλνκοφιλονοα κλπ.
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3. "Αγιοι. Προσφυγή είς τους 'Αγίους καί τήν Παναγίαν πρός προστα-
σίαν άπό κακοΰ καί ΐασιν άπό παθήσεως.

Προστάται "Αγιοι: π.χ. "Αγιος Νικόλαος τών ναυτιλλομένων, ό
"Αγιος Γεώργιος καί ό "Αγιος Μάμας τών ποιμένων, ή 'Αγία Βαρβάρα κατά τής
εύλογίας, ό "Αγιος Ελευθέριος τών εγκύων, ό "Αγιος Τρύφων καί ό "Αγιος Μό-
δεστος τών γεωργών. "Αγιοι παρέχοντες ιάσεις (ιατροί) : ό "Αγιος Χαράλαμπος, οί
"Αγιοι 'Ανάργυροι (Κοσμάς καί Δαμιανός).

4. Διηγήσεις περί σωτηρίας έκ κινδύνου ή περί ίάσεως έξ άσθενείας διά τής
επικλήσεως τής άρωγής τής Παναγίας ή Αγίου. Έκκλησίαι καί παραδόσεις σχετι-
καί πρός αύτάς καί τόν τιμώμενον "Αγιον.

5. Εικόνες. Θαυματουργός άνεύρεσις εικόνος (δι' οράματος ύπό τίνος)
καί ΐδρυσις εκκλησίας έν τώ τόπο) τής ευρέσεως αύτής. Θαυματουργοί εικόνες,
ΓΙροσκύνησις τών εικόνων.

6. Έγκοίμησις (διανυκτέρευσις) έν τή εκκλησία πρός θεραπείαν έκ τίνος ά-
σθενείας· π.χ. επί επιληψίας.

7. 'Αναθήματα καί τάματα.

Είδη προσφορών (ταμάτων). Τέλεσις λειτουργίας εις τόν "Αγιον- άναμμα
κανδηλιών τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου- έλεημοσύναι εις πτωχούς. Προσφορά : α) ο-
μοιώματος τοΰ πάσχοντος ή τοΰ μέλους τοΰ σώματος αύτοΰ, τό όποιον είναι κατε-
σκευασμένον έκ χρυσού, άργύρου ή κηροΰ- β) άντικειμένου- π.χ. πλοίου· προσφορά
ποσότητος λιβάνου, έλαίου, κηροΰ- ζφου κλπ.

Νηστεία κατά τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ 'Αγίου ή επί ώρισμένον χρονικόν
διάστημα κλπ. Τάξιμον τού άσθενοΰς νά τύχη θεραπείας καί νά άφιερωθή είς τόν
"Αγιον, ήτοι νά γίνη μοναχός.

Προσφορά είς τόν "Αγιον καρπών, σταφυλών κλπ. επίσης τοΰ πρώτου άρτου
πού θά παρασκευασθή άπό τήν νέαν εσοδείαν τοΰ σίτου εις πτωχόν ή εις τήν
βρύσιν κλπ.

Θυσία ζφου (ταύρου, κριού, πετεινού) ύπό ίδιώτου ή ύπό τοΰ κοινού ή καί
ύπό τής 'Επιτροπής τής έκκλησίας καί διανομή τοΰ κρέατος εΐς τούς παρευρισκομέ-
νους. Εΐς ποίας περιστάσεις (έπί έπιδημικών νόσων κ.ά.) τελούνται αί θυσίαι αύται
καί μέ ποίον τρόπον. Ποίος προσφέρει τό ζφον πού πρόκειται νά θυσιασθή.
Πρός ποιον σκοπόν γίνονται αί θυσίαι αύται.

8. Περισχοινισμός (ζώσιμο) έκκλησίας ή καί άσθενοΰς πρός
θεραπείαν ή άπαλλαγήν έξ ασθενείας, άπόκρουσιν αύτής καί άλλων κακών- π.χ.
ζώσιμο τής έκκλησίας έπί άνομβρίας ή λοιμοΰ.
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9. Αγιάσματα:

Πηγαί εντός έκκλησίας ή εγγύς αύτής, τών οποίων τό ύδωρ πιστεύεται ώς
ήγιασμένον καί έ'χον θεραπευτικήν δύναμιν.

Αγιασμός (τών Φώτων, τού 'Αγ. Τρύφωνος)· ποία ή χρησιμοποίησις τού άγι-
σμού τούτου ύπό τών γεωργών, τών ποιμένων, τών ναυτικών κλπ. Πόσις τοΰ
άγιασμοΰ.

10. Λιτανεία ι: α) κατά τήν εορτήν 'Αγίου, β) έπί ανομβρίας πρός πρό-
κλησιν βροχής ή άποδίωξιν κακού (άσθενείας) έκ τοΰ χωρίου. Πώς γίνεται ό καταρ-
τισμός τής πομπής τής λιτανείας (περιγραφή αύτής).

11. Πανηγύρεις κατά τάς εορτάς 'Αγίων καί εΐς άλλας περιστάσεις" π.χ. τόν
γάμον, τάς Άπόκρεως κλπ. Περιφορά εικόνων καί λιτανεία.

Προσφοραί κατά τάς πανηγύρεις άρτων καί άλλων άντικειμένων. 'Εστιάσεις
εΐς τον αύλόγυρον τής έκκλησίας διά δαπάνης τής ενοριακής επιτροπής τής έκκλη-
σίας. Χοροί, τέλεσις άγώνων. "Αλλαι συνήθειαι.

β) Πίστις είς δαίμονας.

1. Ό διάβολος. 'Ονόματα αυτού· π.χ. ό όξω άπό 'δώ, ό πονηρός, δ
πειρασμός κλπ. Μορφαί ύπό τάς οποίας εμφανίζεται ό διάβολος. Επήρεια αυτού
εΐς τόν άνθρωπον- π.χ. άσθένειαι εξ επήρειας τοΰ διαβόλου, ώς ή επιληψία κ.ά.

Διάφοροι διηγήσεις περί τοΰ διαβόλου.

2. Τελώνια, 'Αερικά, Νεράιδες, Γελλώ, Άνασκελάς (όνοσκελίς), Λάμιαι, Καλι-
κάντζαροι, Γοργόνες, Στοιχειά. 'Ονόματα εΐς κάθε τόπον τών δαιμονικών τούτων
όντων. Λαϊκαι δοξασίαι περί αύτών καί παραδόσεις.

3. Μοίρες. Πίστις εΐς τάς Μοίρας. Πόσαι είναι καί πώς εμφανίζονται. Πότε
καί πώς άποφασίζουν περί τής τύχης τοΰ γεννηθέντος άτομου.

"Εθιμα πρός έξευμενισμόν τών Μοιρών. Διηγήσεις περί τών Μοιρών. Πα-
ροιμίαι.

γ) Δοξασίαι περί τοΰ Χάρου καί τοΰ Κάτω κόσμου.

1. Πώς φαντάζεται ό λαός τον Χάρον, δηλ. υπό ποίαν μορφήν. Πώς έρχεται
οΰτος πρός παραλαβήν τής ψυχής τοΰ ετοιμοθάνατου. Διηγήσεις σχετικαί πρός τον
Χάρον.

2. Δοξασίαι περί τών νεκρών καί της ψυχής.

Πίστις περί τής έγέρσεως τοΰ νεκροΰ έκ τού τάφου· βρικόλακας· άλλα ονό-
ματα : καταχανάς, ό νεκρός σαρκών.εται.

3. Ό Κάτω κόσμος· τί πιστεύεται περί αύτοΰ. Σχετικαί διηγήσεις.

4. "Αγγελος φύλαξ. Πίστις ότι έκαστος άνθρωπος έχει τον άγγελόν του.
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δ) Πίστις είς στοιχεία της φύσεως «αι ούράνια σώματα.

1. Δενδρολατρία.

Ιερά δένδρα- π.χ. ή έλαία. Δένδρα τών οποίων ή σκιά επιφέρει βλάβην εις
τόν κοιμώμενον κάτωθεν αύτών: καρυδιά, συκιά κ.ά. Τί πιστεύεται περί τών δέν-
δρων τούτων: ότι είναι στοιχειωμένα κλπ. Πίστις ότι τό δένδρον έχει ψυχήν. Σχε-
τικαί διηγήσεις.

2. Δοξασίαι σχετικαί πρός τό πύ ρ, τό ύδωρ καί λίθους,
α) Πίστις είς τήν δύναμιν τής φωτιάς τοΰ σπιτιού.

Συνήθειαι καί δοξασίαι σχετικαί προς τό πΰρ. Περιστάσεις καθ' ας γίνεται
χύσις ελαίου καί οίνου εις τήν φωτιάν. Ή νύφη τό πρώτον εισερχόμενη εΐς τήν
οΐκίαν τοΰ άνδρός προσκυνεί τήν εστίαν. Δέν επιτρέπεται δανεισμός τής φωτιάς
κατά τήν νύκτα κλπ.

Άνανέωσις τοΰ πυρός τής οικίας. Καινούργια φωτιά. Μεταφορά εις τό σπίτι
τής φωτιάς τής 'Αναστάσεως κλπ.

β) Τό ύδωρ τών πηγών. Πίστις ότι κοιμάται τό νερό εΐς ώρισμένας
στιγμάς τοΰ έτους· π.χ. τήν νύκτα πρός τήν Πρωτοχρονιάν. ΙΊροσφοραί εΐς πηγάς
(γλυκύσματα, μέλι, πίττες κλπ.) κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων, τής
Πρωτοχρονιάς καί άλλας περιστάσεις.

"Αλειψις τής βρύσης μέ βούτυρον καί στολισμός αύτής μέ άνθη κατά τά έξη-
μερώματα τής Πρωτομαγιάς. 'Ασήμωμα αύτής ύπό τής νεονύμφου κλπ.

Μεταφορά εις τόν οίκον ύδατος άμιλήτου κατά τήν Πρωτοχρονιάν, τήν νύκτα
πρός τήν Πρωτοχρονιάν ή λίαν πρωΐ, κατά τό εσπέρας τής παραμονής ή τήν πρωΐαν
τής εορτής τοΰ Κληδόνου κ.ά.

γ) Λίθοι συνδεδεμένοι μέ προσκυνήματα. Άγιολίθαρα. Κυλίστρες. Κυλίον-
ται έπ'αύτών αί έγκυοι πρός διευκόλυνσιν τού τοκετού;

δ) Ό ήλιος καί ή σελήνη. Στροφή πρός τόνήλιον καί προσευχή. Άσμά-
τια. 'Επήρεια τής σελήνης έπί τά άνθρώπινα- π.χ. έπί τής τύχης τοΰ γεννηθέντος,
διά τήν έπιτυχίαν ώρισμένων πράξεων (π.χ. έν τή γεωργία ή έν τή οικία), έπί τής
καιρικής καταστάσεως.

ε) Μιμικαί καί δραματικαί παραστάσεις: ώς έπί άνομβρίας πρός
πρόκλησιν βροχής (έ&ιμον τής περπερούνας). Ό Καλόγερος, δηλ. παραστάσεις
τήν Δευτέραν τής Τυρινής. Τ' 'Αναστενάρια. Τό έθιμον τοΰ κατακλυσμού
έν Κύπρω κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγ. Πνεύματος· ή παράστασις τής 'Αναστάσεως
τοΰ Λαζάρου κλπ.
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ii. εθιμα του λατκου εορτολογιου

α) Τό τεσσαρακονθήμερον προ τής έορτής τών Χριστουγέννων.

1. Τοΰ Αγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρ.). (Μικρή αποκριά, μικρή οήκωοη).

ΙΙαραδόσεις δια τόν "Αγ. Φίλιππον ως γεωργόν. Γεωργικά έθιμα- παροι-
μίαι. 'Από τής επομένης αρχή τής Τεσσαρακοστής (τοΰ Σαραντάμερου).

2. Είσόδια τής Θεοτόκου (21 Νοεμβρ.). Αγίας Αικατερίνης.
'Αγ. Στυλιανού καί 'Αγ. 'Ανδρέου (25, 26, 30 Νοεμβ.). 'Αγίας Βαρ-
βάρας, 'Αγ. Νικολάου (4, 6 Δεκ.). 'Αγ. Σπυρίδωνος (12 Δεκ.). 'Αγ.
Ελευθερίου καί 'Αγ. Μοδέστου (15, 18 Δεκ.).

Γεωργικά έθιμα κατά τάς έορτάς ταύτας· π.χ. τής Παναγίας Μεσοσπορίτισ-
σας, προσφοραί οσπρίων εις τήν βρύσιν κλπ.

Εδέσματα {τηγανίτες) κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγ. 'Ανδρέου. Ή 'Αγία Βαρ-
βάρα καί ή ευλογιά· Ό "Αγ. Νικόλαος ώς θαλασσινός Άγιος: σχετικαί διηγήσεις
καί συνήθειαι. Ό Άγ. Ελευθέριος βοηθός τών τικτουσών γυναικών. Ό Άγ. Μό-
δεστος προστάτης τών ζ(όων (βοδιών) τοΰ γεωργού. Σχετικαί διηγήσεις περί θαυμά-
των τούτων καί λαϊκά έθιμα.

β) Τό Δωδεκαήμερον (25 Δεκ.-5 Ίανουαρ.).

Ή περίοδος τοΰ Δωδεκαημέρου θεωρείταιέπικίνδυνος διά τήν έκτέλεσιν ώρι-
σμένων εργασιών: πλύσιμον, κόψιμον ρούχου μέ τό ψαλίδι κλπ.

1. Παραμονή τών Χριστουγέννων.

Παρασκευή τοΰ Χριστόψωμου. Τρόπος παρασκευής αύτοΰ καί στολισμός· π.χ.
μέ ζύμη ν σχηματίζονται έπ' αύτοΰ ό γεωργός μέ τά ζφα του, ή μάνδρα τοΰ βοσκού
καί τό κοπάδι του κ.ά. Κατασκευάζονται κουλούρια διά τά βόδια. 'Επίσκεψις
ε'ις τό νεκροταφεΐον·

Πώς γίνεται ή σφαγή τών χοίρων. Διάφορα άλλα έθιμα.

Κάλαντα (παράθεσις τοΰ κειμένου). Ποιοι τά λέγουν καί πότε. Τί κρατούν
είς χείρας, τί λαμβάνουν ώς άμοιβήν.

Καλικάντζαροι "Ονομα: Καλικάντζαροι, κάονδοι, πλανήταροι, παγανά,
λυκοκάτζαροι κ.ά.

Πότε έμφανίζονται οί Καλικάντζαροι καί ύπό ποίαν μορφήν : υψηλοί, κοντοί,
μαύροι, κουτσοί κλπ. Άπό πού εισέρχονται είς τήν οικίαν καί ποίας ζημίας επιφέ-
ρουν. Μέ ποία μέσα άποφεύγουν οί άνθρωποι τήν βλαπτικήν ένέργειαν τών Καλι-
καντζάρων π.χ. μέ άναμμένον δαυλόν, τούς ρίπτουν ξεροτήγανα. Πότε φεύγουν καί
ποΰ μένουν όλον τόν χρόνον. Σχετικαί διηγήσεις τού λαού περί αύτών.
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"Εθιμα κατά τό εσπέρας.

Τοποθέτησις χονδρού ξύλου (κούτσουρου) εις τήν εστίαν. Πώς λέγεται τούτο.
Τό αφήνουν νά καίεται καθ' όλον τό Δωδεκαήμερον ; Ποΰ χρησιμοποιούν τήν
στάκτην του ; Πάντρεμα τής φωτιάς.

Ετοιμασία τοΰ δείπνου. Κόψιμο τοΰ Χριστόψωμου κατά τό δεΐπνον. Προσ-
φορά μετά τό δειπνον λαγγιτών (γλυκών) διά τήν λεχώ Παναγίαν.

Πίστις ότι κατά τήν νύκτα τής παραμονής τών Χριστουγέννων άνοίγουν οι
ούρανοί.

2. Χριστούγεννα. "Εθιμα κατά τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων.

3. Μεταμφιέσεις κατά τάς ημέρας τών Χριστουγέννων.

Πώς μεταμφιέζονται· ποίας παραστάσεις κάμνουν καί ποία άσματα τραγου-
δούν οι μετημφιεσμένοι. 'Ονόματα τών μετημφιεσμένων: μωμόγεροι, ρογκάταια.
Εύχαί καί φιλοδωρήματα.

4. Παραμονή τής Πρωτοχρονιάς.

Πώς παρασκευάζεται καί διακοσμείται ή βασιλόπιττα· κουλλούρια, ποτά
καί άλλα γλυκά· παρασκευάζονται ειδικά φαγητά διά τό δεΐπνον ;

'Αγερμοί τών παιδιών. Κρατούν κλάδους έλαίας, σουρβιάς ή τι άλλο καί πε-
ριέρχονται τά σπίτια. Κάλανδα (παράθεσις τοΰ κειμένου). Ποίοι καί ποίαν ώραν
τά ψάλλουν. Τί κρατούν εΐς χείρας των οι καλανδισταί καί ποία φιλοδωρήματα
λαμβάνουν.

Τό εσπέρας τής παραμονής.

'Ανάρτησις κλάδων ελαίας ή άλλου δένδρου επάνω άπό τήν θύραν ή εΐς
άλλο μέρος τής οικίας.

Πώς ετοιμάζεται τό δεΐπνον καί τί παρατίθεται. 'Ετοιμάζεται τράπεζα, διά νά
έλθη ό °Αις Βασίλης νά δοκιμάση καί εύλογήση τό σπίτι, τά ζφα καί τά έργα-
λεΐα τοΰ γεωργού ; Ποΰ ύπάρχει ή πίστις ότι τά ζώα ομιλούν τήν νύκτα τής παραμο-
νής τής Πρωτοχρονιάς.

Διάφοροι μαντικαί ένέργειαι μέ φύλλα έλαίας ριπτόμεν.α εΐς άναμμένους άν-
θρακας διά τό τυχερό τής οικογενείας κατά τό έρχόμενον νέον έτος κλπ.

Τυχηρά παιγνίδια: χαρτοπαιξία· παιγνίδια τών παιδιών κλπ.

Βασιλόπιττα. Τό κόψιμον τής βασιλόπιττας γίνεται τήν νύκτα τής παρα-
μονής ή τήν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς; Ποίος τήν κόπτει καί εΐς πόσα κομμάτια.
"Αλλα έθιμα κατά τήν κοπήν τής βασιλόπιττας.

5. Πρωτοχρονιά.

Μεταφορά αμίλητου νεροΰ εΐς τόν οίκον προτού άνατείλη ό ήλιος. Εισαγωγή

8
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πέτρας εις τήν οικίαν δια τό τυχερό. Άνάρτησις σκιλλοκρομμύδας (σκίλλης) άνωθεν
τής θύρας.

Ποδαρικό. Ποίος κάμνει τό ποδαρικό- πώς γίνεται- π.χ. θραΰσις ροδιού, ει-
σαγωγή πέτρας εις τήν οικίαν μέ σχετικός ευχάς. 'Επισκέψεις- ευχαί κατ' aUtâç καί
δώρα.

"Αλλα έθιμα τής Πρωτοχρονιάς- πρόγνωσις τού καιρού δι' όλον τό έτος κ.ά.

6. Θ εο φ ά ν ε ια (Φ ώ τ α).

Παραμονή: Κάλανδα (παράθεσις τοΰ κειμένου). Ποίοι τά λέγουν καί πότε·
είναι μετημφιεσμένοι;

Πότε εξαφανίζονται οί Καλικάντζαροι- π.χ. μετά τόν μικρόν άγιασμόν. Σχε-
τικαί διηγήσεις τοΰ λαού και δοξασίαι περί τούτων.

Παρασκευή πίττας καί άλλων γλυκυσμάτων. Φροντίς τοΰ γεωργοΰ διά τά βό-
δια. Παρασκευή βουδόπιττας.

Συλλογή τής στάκτης τοΰ Δωδεκαημέρου άπό τήν έστίαν καί χρησιμοποίησις
αυτής· π.χ. σκόρπισμα αύτής εΐς τήν οικίαν, τούς αγρούς κλπ. Πού απαντά ή πίστις
ότι τήν νύκτα άνοίγει ό ούρανός, ό,τι δέ ζητήση τις τήν ώραν έκείνην τό επιτυγχάνει.

Ήμερα τών Φώτων.

Παραλαβή αγιασμού έκ τής έκκλησίας καί χρήσις αυτοΰ διά τόν ραντισμόν
τοΰ σπιτιού καί τών άγρών.

'Αγιασμός τών υδάτων. Κατάδυσις τοΰ σταυροΰ καί σχετικαί πρός αυτήν συν-
ήθειαι- π.χ. περιφορά τοΰ σταυροΰ πρός προσκύνησιν καί συλλογήν χρημάτων κ.ά,

"Αλλα έθιμα κατά τόπους τήν ή μέρ α ν τών Φώτων.

γ) "Αλλαι έορταί τοΰ Ιανουαρίου.

Τοΰ "Α γ. Ί ω ά ν ν ο υ (7 Ιαν.), τής 'Αγ. Δ ο μ ν ί κ η ς (8 Ιαν.), τοΰ Ά γ.
'Αντωνίου καί Άγ· 'Αθανασίου (17 καί 18 Ιαν.).

Τοΰ Άγ. 'Ιωάννου λαμβάνουν χώραν άγερμοί ανδρών (παμπόγεροι)· διασκε-
δάσεις τών παιδιών.

Τής Άγιας Δομνίκης εις τήν Θράκην είναι ή ήμερα τής μαμμής· εορτάζουν
καί συμποσιάζουν μόναι των αί γυναίκες, οί δέ άνδρες μένουν εΐς τό σπίτι καί εκ-
τελούν τά έ'ργα τών γυναικών.

δ) Έορταί τοΰ Φεβρουαρίου.

1. Άγ. Τρύφωνος (ί Φεβρ.). Αγιασμός κατά τήν εορτήν τοΰ Άγ. Τρύ-
φωνος καί ραντισμός τών άμπέλων. Άπαγόρευσις τοΰ κλαδεύματος. Άλλαι γεωργι-
χαί συνήθειαι.
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2. Τής Υπαπαντής (2 Φεβρ.): 'Ονόματα τής εορτής. Συνήθειαι τών
γεωργών. Πρόβλεψις τοΰ καιρού.

3. 'Αγ. Συμεών (3 φεβρ.). Κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγ. Συμεών προσέχουν
αι έγκυοι νά μή έργασθοΰν ούτε νά πιάσουν τι διά νά μή γεννηθή τό παιδί «ση-
μειωμένο»·

4. Ά γ. Χαραλάμπους (10 Φεβρ.). 'Από ποίας άσθενείας προστατεύει ό
"Αγ. Χαράλαμπος· π.χ. άπό έπιδημικάς νόσους, ώς ή πανώλης. Σχετικαί διηγήσεις
καί πανηγύρεις.

5. "Αγ. Βλασίου (11 Φεβρ.). Ποίων είναι προστάτης ό Ά γ. Βλάσιος: α)
τοΰ βοσκοΰ· προστατεύει τό κοπάδι κατά τοΰ λύκου· β) τοΰ γεωργοΰ, νά μή πά-
θουν τά ζώα του. Σφαγή αιγών ή προβάτων καί παράθεσις κοινής τραπέζης μετά
τήν λειτουργίαν εΐς τόν περίβολον τής έκκλησίας κλπ.

ε) "Απόκρεω (άπόκριες).

Έθιμα άπό τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί τοΰ Φαρισαίου μέχρι τής Τυρο-
φάγου καί τής Καθαράς Δευτέρας.

1. Πρώτη έβδομάς· (άρχή τοΰ Τριωδίου).

Πώς λέγεται· π.χ προφωνη, άμολυτή κλπ.

Γίνονται μεταμφιέσεις ή δραματικαί παραστάσεις; ποιαι καί πώς (περιγραφή).

Άλλα έθιμα· π.χ. παρασκευή ειδικών γλυκών· ανάβονται φωτιές κ.ά.

2. Δευτέρα έβδομάς.

Πώς λέγεται· π.χ. κρεατινή, σνγκόκκαλη, άρτοι - βονρτσι κλπ.

Σφαγή χοίρων. Τοικνοπέφτη· τί γίνεται κατά τήν ήμέραν αύτήν.

Ψνχοσάββατον. Ετοιμάζονται κόλλυβα· άλλαχοΰ καί χαλβάς. Διανομή αύτών
πρός συγχώρησιν τών νεκρών, εκάστης οικογενείας. Μετάβασις εΐς νεκροταφεΐον.
Αποχή άπό ώρισμένας έργασίας· π.χ. δέν κλώθουν, δέν ράβουν, δέν λούονται κ.ά.

3. Τρίτη εβδομάς (τής Τνροφάγου).

Δευτέρα. Μεταμφιέσεις καί παραστάσεις μέ άγροτικόν χαρακτήρα, ώς π.χ. εΐς
Θράκην : Καλόγεροι, Κούκερος, Κιοπέκμπεης.

Ψυχοσάββατον. Σχετικά έθιμα.

Κυριακή τής Τυροφάγου. Πυραί εΐς τάς οδούς (φανοί). Διατί άνά-
πτονται. Ύπερπήδησις αύτών. Ποία ειδικά φαγητά ετοιμάζονται. Διάφορα έθιμα·
π.χ. οί νεώτεροι μεταβαίνουν εΐς τά σπίτια τών πρεσβυτέρων συγγενών, φιλούν τό
χέρι των καί ζητούν συγχώρησιν. Συνεστίασις τών συγγενών κατά τό δεΐπνον τής
εσπέρας τής Κυριακής· έ'θιμα κατά τό δεΐπνον, είτα δέ διασκεδάσεις. Ποία τραγού-
δια άδονται (μετ' αύτών άσεμνα καί πειρακτικά) καί ποίοι χοροί χορεύονται. Περι-
γραφή τής εκτελέσεως τούτων.
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Μεταμφιέσεις. Ποίοι καί πώς μεταμφιέζονται καί πώς λέγονται. Τί κάμνουν
καί τί λέγουν οι μετημφιεσμένοι. Τραγούδια, χοροί κ.ά.

Μαντεΐαι έκ τών ονείρων κατά την νύκτα τής Κυριακής τής Τυροφάγου. "Αλ-
λαι συνήθειαι. Εΐς τινας τόπους τό τραπέζι μέ τά φαγητά δέν τό σηκώνουν, όταν
άποσυρθούν διά νά κοιμηθούν· τό άφήνουν έτσι όλην τήν νύκτα- διατί ;

'Απαγορεύσεις καί άλλα έθιμα κατά τήν εβδομάδα τής Τυρινής· π.χ. δέν
λούονται, δέν σκουπίζουν τό σπίτι τό βράδυ μετά τό φαγητόν κ.ά.

4. Κ α θ α ρ ά Έ β δ ο μ ά ς.

α) Καθαρά Δευτέρα (Κα&αροδεντέρα, Σκυλοδεντέρα κλπ.).

Ειδικά φαγητά καί άρτοι τήν ήμέραν ταύτην. Διασκεδάσεις καί παραστάσεις
μετημφιεσμένων (μασκαράδων) εΐς τάς όδούς. Μετάβασις εΐς τήν εξοχήν (κούλουμα).
Σχετικαί συνήθειαι.

"Ασεμνα άσματα καί χοροί. Κωμικαί παραστάσεις· π.χ. γάμος (βλάχικος γά-
μος), κηδεΐαι τής 'Αποκριάς (κηδεία τού μακαρονιοΰ) κ.ά.

Μαντικαί πράξεις. Όνειρομαντεία : άρμνροκονλλούρα κ.ά. Πρόσκλησις τής
Μοίρας κατά τήν νύκτα κ.ά.

Παράστασις τής Σαρακοστής· π.χ. ώς γριάς μέ επτά πόδια.

β) Νηστεία έπί τρεις ήμέρας: Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην (τρίμερο).

Έθιμα κατά τάς ήμέρας αύτάς.

στ) Τών 'Αγίων Θεοδώρων (Ψυχοσάββατον).

Τήν νύκτα τής παραμονής α! άνύπανδροι νέαι τοποθετούν κόλλυβα έκ τής
έκκλησίας κάτω άπό τό προσκέφαλον, διά νά ΐδουν εν δνείρφ τόν μέλλοντα σύζυ-
γόν των.

Τό Σάββατον, ήμέραν τών νεκρών, γίνεται διανομή κολλύβων, επίσκεψις νε-
κροταφείων κλπ. Τί πιστεύεται περί τών ψυχών καί τής διαμονής των εις τόν Κάτω
κόσμον.

ζ) Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως.

Πού καί πώς χρησιμοποιούνται κλάδοι (δενδρολιβάνου κ.ά.) ή άνθη, τά
όποια παραλαμβάνονται άπό τήν έκκλησίαν.

η) Προετοιμασία δια τον Μάρτιον (παραμονή, 28 Φεβρ.).

'Αποπομπή τού Κουτσοφλέβαρου : θραύσις αγγείων εις τούς δρόμους καί
έπωδαί (γητειές, ξόρκια).

■θ) Έορταί τοΰ Μαρτίου.

1. Πρώτη Μαρτίου (Πρωτομαρτιά).
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Σάρωσις τής οικίας καί μεταφορά τών σκουπιδιών είς σταυροδρόμι. Νίψις
τό πρωί μέ αμίλητο νερό καί ραντισμός τοΰ οίκου.

Κτύπημα τών ζώων μέ βλαστόν π.χ. άσφοδέλου, δια νά παχυνθούν καί νά
είναι εύρωστα.

"Αγερμοί παίδων. Παίδες, φέροντες ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος, τρα-
γουδούν ^σμα (χελιδόνισμα) είς έ'καστον σπίτι καί λαμβάνουν δώρα.

Δένουν τόν Μάρτη (δηλ. τρεις κλωστές) τά παιδιά καί αί γυναίκες, διά νά
μήν τάς μαυρίση δ ήλιος τοΰ Μαρτίου. Πρόγνωσις τοΰ καιρού. Αί τρεις πρώται
ήμέραι τού Μαρτίου τ^εωροΰνται μερομήνια;

Διάφοροι δεισιδαίμονες δοξασίαι καί παροιμίαι διά τόν Μάρτιον.

2. Τών 'Αγίων Σαράντα (9 Μάρτ.).

Τήν έορτήν τών 'Αγ. Σαράντα παρασκευάζονται πίττες (σαραντόπιττες) καί
διανέμονται· «σαράντα φάς, σαράντα πιής, σαράντα δώσ' γιά τήν ψυχή σου».

Σπείρονται άνθη· π.χ. ό σαραντάφυλλος βασιλικός. Προσφοραί ύπέρ τών νε-
κρών: χορτόπιττες κ.ά. "Αλλαι συνήθειαι.

3. Τοΰ Εύαγγελισμοΰ (25 Μάρτ.).

'Απαγόρευσις ώρισμένων έργασιών· π.χ. αι γυναίκες δέν άνοίγουν τό σεντούκι,
δέν σαρώνουν, δέν φέρνουν νερό στο σπίτι κ.ά. Τήν παραμονήν κρούονται ύπό τών
παιδιών μετάλλινα αντικείμενα πρός έκδίωξιν τών έντόμων καί τών ερπετών άπό
τό σπίτι καί τά περιβόλια.

Τήν ήμέραν τοΰ Ευαγγελισμού πιστεύεται ότι άποχαιρετούν τήν γήν ο! αυ-
ξανόμενοι στάχυες τών δημητριακών. Αί παρθένοι εξέρχονται είς τούς άγρούς καί
άγκαλιάζουν τά σπαρτά.

ι) Έορταί προ τοΰ Πάσχα.

1. Σάββατον τοΰ Λαζάρου.

Ποίοι λέγουν τά κάλαντα, δηλ. τήν Άνάστασιν τοΰ Λαζάρου (παράθεσις τοΰ
κειμένου) καί τί κρατούν εις χείρας των π.χ. σταυρόν έξ άνθέων, εικόνα τοΰ Λα-
ζάρου, κλάδους φοίνικος, κώδωνας. Γίνεται καί παράστασις τής 'Αναστάσεως τοΰ
Λαζάρου; Δώρα εΐς τους λέγοντας τό άσμα" π.χ. αύγά, τυρί, χρήματα κ.ά.

Παρασκευή ειδικών ψωμιών ή κουλλουριών (λάζαροι, λαζαράκια). Πώς πα-
ρασκευάζονται καί ποίαν μορφήν έχουν. Σχηματίζονται έπ' αυτών μέ τήν ζύμην
ή άλλως παραστάσεις, οίον ή Άνάστασις.

2. Κυριακή τών Βαΐων.

"Ονομα τής εορτής: Κυριακή τώ Βαγιώ, Κυριακή τής ελιάς κλπ. Ποίου δέν-
δρου οί κλάδοι χρησιμοποιούνται ώς βάγια· π.χ. δ φοίνιξ, ή δάφνη, ή ελιά- Ποϊος
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φέρει τά βάγια εΐς τήν έκκλησίαν. Πλέκονται σταυροί; Χρησιμοποίησις κατόπιν
τών κλάδων τών Βαΐων εΐς τήν οικίαν : κάπνισμα κατά τής βασκανίας, μαντικαί
ένέργειαι.

Κτυπήματα μέ τούς κλάδους τών Βαΐων ΰπό ομίλων παιδιών καί διάφοροι
έπιφωνήσεις. Τραγούδια τών παιδιών κατά τήν ήμέραν τών Βαΐων.

3. Μεγάλη Έβδομάς.

'Αντιλήψεις καί δοξασίαι περί τής Μεγ. Εβδομάδος. Τραγούδι τής Μ. Εβδο-
μάδος- π.χ. Μεγάλη Δεύτερα, μεγάλη μαχαίρα κλπ. Πώς παριστάνεται εΐς τά παιδιά
ή Λαμπρή- π.χ. ώς γραία ή οποία έ'ρχεται από μακριά εΐς τό χωριό.

Μεγάλη Δευτέρα καί Μεγ. Τετάρτη.

Έθιμα νηστείας καί δοξασίαι. Άγερμοι παίδων τήν Μεγ. Δευτέραν. Ποίον
τραγούδι άδουν ούτοι καί τί λαμβάνουν ώς άμοιβήν- π.χ. αυγά.

Τέλεσις εύχελαίου τήν Μεγ. Τετάρτην. Παρασκευή τοΰ ζυμαριού τής χρονιάς.
Πού λαμβάνει χώραν τελετή τοΰ νιπτήρος καί πώς τελείται αύτη.

Μεγάλη Πέμπτη.

Όνομα: Κόκκινη Πέφτη.

Ζύμωσις τών άρτων καί τών κουλλουριών τής Λαμπρής. 'Ονόματα τών ψω-
μιών καί τών κουλλουριών καί τρόπος παρασκευής αυτών (υλικά, σχήμα).

Βαφή καί ζωγράφισμα τών αυγών. Δοξασίαι σχετικαί μέ τό βάψιμον καί τά
μεγαλοπεφτιάτικα αυγά. Παραδόσεις σχετικαί προς τό κόκκινον χρώμα τών αυγών.

Τοποθέτησις ερυθρών υφασμάτων εΐς τά παράθυρα. Πίστις περί εξόδου τών
νεκρών έκ τοΰ Ά δ ου.

Δώδεκα ευαγγέλια. Διάφοροι συνήθειαι κατά τήν άνάγνωσιν έν τή εκκλησία
τών 12 ευαγγελίων δέσις κόμβων διά τήν άπόκτησιν ποθουμένου, άποδίωξιν άσθε-
νειών κλπ. Χρησιμοποίησις τών κεριών τών 12 ευαγγελίων.

Δεισιδαίμονες συνήθειαι καί άπαγορεύσεις· π.χ. έξάρτησις κωδώνων διά πο-
λυχρώμων νημάτων έκ ζώο)ν διά προφύλαξίν των άπό άσθενείας· άπαγόρευσις
πλύσεως ρούχων, σκουπίσματος τής οικίας κλπ. Πυραί εΐς τήν αύλήν τής έκκλησίας.

Μεγάλη Παρασκευή.

Ζυμώνουν τήν Μεγ. Παρασκευήν; Στολισμός τοΰ 'Επιταφίου καί περιφορά
αυτού- Έθιμα κατά τήν περιφοράν. Διάβασις κάτωθεν τοΰ Επιταφίου.

Παραλαβή καί μεταφορά εΐς τήν οικίαν άνθέων καί κεριών τοΰ Επιτα-
φίου. Χρησιμοποίησις τούτων: διά κάπνισμα πρός άπαλλαγήν άπό τής βασκανίας-
έν ώρςι τρικυμίας ρίπτεται κερί τοΰ Επιταφίου εις τήν θάλασσαν, ϊνα καταπαύση
ή θαλασσοταραχή "κλπ.
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Τό μοιρολόγι ή ό θρήνος τής Παναγίας· Πότε ψάλλεται καί πού- εις τήν έκ-
κλησίαν ή ύπό παίδων προ εκάστης οικίας; (παράθεσις τού κειμένου).

'Επισκέψεις γυναικών εΐς έξωκκλήσια καί νεκροταφεία.

Μέγα Σάββατο ν.

"Εθιμα όταν έκφωνή ό ιερεύς εΐς τήν έκκλησίαν: «'Ανάστα ό Θεός...» Πολ-
λαχού διασκορπίζονται φύλλα δάφνης ή θραύονται δοχεία.

Παρασκευή κουλλουριών τής Λαμπρής. Σφαγή άμνών· σταυροί μέ τό αίμα
εις τήν θύραν τής οικίας ή άλλαχού. Φροντίδες υπέρ τών νεκρών επισκέψεις εΐς τό
νεκροταφεΐον καί προσφοραί.

ια) Κυριακή τοΰ Πάσχα.

"Ονομα: Λαμπρή, Κυριακή"χτ\ς Λαμπρής, τού Κάλου λόγου κλπ.

1. Τελετή τής 'Αναστάσεως.

Πώς γίνεται ή συγκέντρωσις εις τήν έκκλησίαν· έ'θιμα κατά τήν έκφώνησιν
τοΰ «Χριστός ανέστη»: κρότοι, φώτα, θραΰσις άγγείων, άσπασμοί κ.ά.

Μεταφορά διά τής άνημμένης λ,αμπάδος τοΰ φωτός τής 'Αναστάσεως εις τήν
οΐκίαν. Σταυροί εΐς τάς παραστάδας ή μόνον εις τήν άνω παραστάδα τής θύρας μέ
τόν καπνόν άπό τήν φλόγα τής λαμπάδος. "Αλλαι συνήθειαι κατά τήν επιστροφήν
έκ τής έκκλησίας. Πώς χρησιμοποιείται τό κερί τής 'Αναστάσεως.

2. Ήμερα τοΰ Πάσχα.

Πασχαλινόν φαγητόν. Μαντικαί ένέργειαι· π.χ. έκ τής παρατηρήσεως τής πλά-
της τοΰ άμνοΰ.

Διασκεδάσεις: τραγούδια καί χοροί. 'Επισκέψεις. Έκτέλεσις άγώνων π.χ. σκο-
ποβολής, δρόμου, πάλης, ρίψεως λίθου.

Κούνιες (αοϋσες, ροδάνη). Πότε στήνονται καί ποίοι κουνιούνται. Τραγούδια
τής αιώρας. Περιγραφή τοΰ εθίμου.

Πίστις περί τής εξόδου τής ψυχής άπό τόν "Α^ην. Δεισιδαίμονες συνήθειαι
τών γεωργών καί τών ποιμένων- π.χ. οί βοσκοί τήν ήμέραν τής Λαμπρής δέν πιά-
νουν εΐς τά χέρια των κόκκινα αύγά κ.ά.

"Εθιμα τών άρραβών ιασμένων.

3. Δευτέρα Άνάστασις (αγάπη, διπλανάστασι κλπ.).

Πώς τελείται· έθιμα κατ' αύτήν· κάψιμο ομοιώματος παριστάνοντος τόν
'Ιούδα κλπ. 'Επίσκεψις εΐς τό νεκροταφεΐον μνημόσυνον ενταύθα υπέρ τών νε-
κρών ύπό τοΰ ιερέως.

Τό έθιμον τής καύσεως τοΰ 'Ιούδα. Κατασκευή τού ομοιώματος τού 'Ιούδα ή
τοΰ Εβραίου καί καΰσις αυτού,
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ιβ) Ή έβδομάς τής Διακαινησίμου.

'Ονόματα αύτης: Λαμπρόσκολα κλπ.

Οι ποιμένες σφάζουν άρνί ή ρίφι ταμένο εΐς τήν Παναγίαν ή εις Άγιον.

1. Δευτέρα. Διασκεδάσεις, κούνιες (αιώρα)· ιδιαίτερα έ'θιμα καθ' έκάστην
ήμέραν.

2. Τρίτη. ΆγερμοΙ των παιδιών (Ροναάλια).

3. Πέμπτη. Δεισιδαίμονες συνήθειαι διά νά κοπάση ό βόρειος άνεμος· άπο-
φυγή εΐσόδου' εΐς άμπελον.

4. Σάββατον. Μετάβασις εΐς νεκροταφεΐον και διανομή κουλλουριών ή βαμ-
μένων αύγών διά τούς νεκρούς.

5. Κυριακή τού Θωμά καί Δευτέρα.

Όνομα: (Ξώλαμπρα κ.ά.).

'Αρχή εργασιών π.χ. καινούργιο αδράχτι.

ιγ) Έορταί τοΰ 'Απριλίου.

1. Πρωταπριλιά. "Εθιμον τής εξαπατήσεως διά ψευδολογίας. Μαντεΐαι
έκ τών ονείρων.

2· Ά γ.^Γ ε ω ρ γ ί ο υ (23 'Απρ.). "Εθιμα κατά τήν παραμονήν. Πυραί κατά
τό εσπέρας καί ύπερπήδησις αύτών. Εκκλησιαστικά έ'θιμα. Περιφορά τής εικόνος
τοΰ "Α γ/* Γεωργίου. Σφαγή άμνοΰ (τοΰ ' Αγιωργίτη) ύπό ποιμένων καί χάραξις
σταυροΰ μέ τό αίμα εΐς τήν θύραν.

Μεταφορά τήν πρωίαν τής εορτής άμίλητου νερού και άνθέων εις τήν οικίαν.
Προσφορά άμνοΰ εΐς τήν έκκλησίαν σφαγή καί διανομή τοΰ κρέατος. "Αλλαι προσ-
φοραί: γάλακτος, άρτων.

Αΐώραι (κούνιες). 'Αγώνες δρόμου δι* ίππων, πάλη κλπ.

"Εθιμα τών ποιμένων : στολισμός μέ πράσινους κλάδους καί άνθη τοΰ δο-
χείου όπου άμέλγεται τό γάλα. Διανομή δωρεάν τοΰ άμελχθέντος γάλακτος κατά
τήν ήμέραν τής εορτής ή κρέατος. Ποιμενικαί συμφωνίαι, οίον ένοικίασις βοσκής,
μισθοί βοσκών. Άλλα γεωργικά έθιμα.

3. Ά γ. Μάρκου. (25 Απρ.). Άποδίωξις ερπετών, ώς π.χ. τού όφεως διά
τής κρούσεως χάλκινων σκευών κατά τήν παραμονήν τής εορτής.

ιδ) Έορταί τοΰ Μαΐου.

1. Παραμονή Πρωτομαγιάς (30 Άπριλ.). Συλλογή άνθέων διά τήν
κατασκευήν στεφάνου (Μάης). Διάφοροι ένέργειαι διά τήν άποτροπήν τού κακού,
οΐον άνάρτησις σταυρών εξ άνθέων άνωθεν τής θύρας, τοποθέτησις σκορόδου εις
ΐά ενδύματα ή ύπό τό προσκεφάλαιον κατά τήν νύκτα κ.ά.
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2. Πρωτομαγιά.

Συνήθεια μόλις ξυπνήσουν νά φάγουν κάτι (μαγιοκουλλούρα, σκόροδον, κ.ά.),
διά νά μή πάθουν (κούμπωμα), δν ακούσουν νηστικοί φωνήν τού γαϊδάρου ή τοΰ
κούκκου. Μεταφορά αμίλητου νερού άπό τήν βρύσιν· στολισμός αύτής μέ άνθη
κλπ. Μεταφορά θαλασσίου ύδατος καί πέτρας εΐς τήν οΐκίαν. Μετάβασις εΐς τήν
εξοχήν· νίψις μέ δρόσον τής πρωίας· κύλισμα επί τής χλόης. Ζώσιμον τής μέσης
τοΰ σώματος διά βλαστών.

Κτυπήματα ζώων μέ κλάδους φυτών διά νά προκόψουν, νά γίνουν εύρωστα-
π.χ. μέ τόν βλαστόν τής άσφενδιλιάς (άσφοδέλου).

'Ανάρτησις έπί τής θύρας τοΰ Μάη (στεφάνου έκ διαφόρων άνθέων). "Εως
πότε μένει άνηρτημένος εκεί ό στέφανος; Μαγιόξυλο· στολισμός αύτοΰ καί περι-
φορά του ύπό παιδιών. Χοροί καί τραγούδια τοΰ Μάη. Περιφορά κλάδου ή κορ-
μού δένδρου ώς Μάη. Διά ποίον λόγον γίνονται τά έ'θιμα ταύτα.

'Αγερμοί καί μιμικαί παραστάσεις: έθιμον τοΰ Ζαφείρη, νεκρανάστασις.

Μαντικαί ένέργειαι: έθιμον τοΰ Κλήδονα.

Μαγεία. Πίστις εΐς τά μάγια κατά τήν Πρωτομαγιάν. Διάφοροι μαγικαί πρά-
ξεις. Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ένέργειαι. Τί πιστεύεται διά τό νερό τής βροχής
τής Πρωτομαγιάς. Περίδεσις λινής κλωστής εΐς τήν χείρα- φόνος έχίδνης καί χρη-
σιμοποίησίς της πρός άποδίωξιν τοΰ κακοΰ. Μελάνωμα τών παιδιών εΐς τό πρόσω-
πον πρός προφύλαξιν άπό ώρισμένας άσθενείας κλπ.

3. Ά γ. 'Αθανασίου, Άγ. Μ α ύ ρ α ς καί Ά γ. Π ε λ α γ ί α ς. (2,3,4
Μαΐου).

Θυσίαι ζφων κατά τήν εορτήν τοΰ Άγ. Αθανασίου.

Έθιμα και δεισιδαιμονίαι- π.χ. τήν ήμέραν τής εβδομάδος καθ' ην θά τύχη
ή εορτή τής Άγ. Μαύρας τήν προσέχουν καθ' όλον τό έτος καί δέν κάμνουν ώρι-
σμένας εργασίας. Τήν ήμέραν τής εορτής τής Άγ. Πελαγίας δέν θερίζουν.

4. Τών Ά γ. Κωνσταντίνου καί Ελένης. (21 Μαΐου).

Πανηγυρισμός τής εορτής καί δημοτελεΐς θυσίαι ταύρων, κριών. Διανομή τοΰ

κρέατος δωρεάν.

Τελετή τών Άναστεναρίων έν Μακεδονία- ήτοι χορός έπί άναμμένης άνθρα-
κιας κλπ.

Δοξασίαι σχετικαί μέ τήν άνατολήν τής Πλειάδος (πούλιας) καί άλλα διάφορα

έ'θιμα.
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ιε) Έορταί σχετικαί πρός το Πάσχα.

1. Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή.

Τέλεσις αγιασμού καί έξοδος εΐς τούς αγρούς καί τα αμπέλια.

Μιμικαί παραστάσεις νεκραναστάσεως· π.χ. έ'θιμον τού Ζαφείρη έν Ήπείρω,
τοΰ Κάνναβου έν Πόντω· 'Ενταφιασμός ομοιώματος· θρήνος καί άνάστασις αύτοΰ.
"Αλλαι δεισιδαίμονες πράξεις κατά τήν ήμέραν ταύτην.

2. Τής °Α ν α λ ή ψ ε ο) ς.

Όνομα : τής 'Αρμυρής, τοΰ Σνναλψμιοί"> κ.ά.

Τό εσπέρας τής παραμονής καίονται οί κλώνοι τής δάφνης πού έχουν σκορ-
πισθή εΐς τήν έκκλησίαν κατά τό Μέγα Σάββατον.

Δοξασίαι περί τών "ψυχών καί περί άνοίγματος τοΰ ούρανοΰ κατά τήν νύκτα
τής παραμονής·

Ημέρα τής 'Αναλήψεως.

Εορτή ΐδία τών ποιμένων. Τέλεσις αγιασμού εις τάς μάνδρας και εορτασμός.
Διανομή γάλακτος. Κολύμβησις ύπό τών ποιμένων τών αιγοπροβάτων εΐς τήν θά-
λασσαν.

Έναρξις τής κολυμβήσεως. Καθαρμός. Μεταφορά πέτρας μαλλιαρής εΐς τό
σπίτι δι' εύτυχίαν. Συλλογή βοτανών διά θεραπευτικούς σκοπούς: χαμόμηλον κλπ.

Μαντικαί ένέργειαι (κλήδονας). Μαντεϊαι τών νεανίδων άπό όνειρα τά οποία
βλέπουν κατά τήν νύκτα τής 'Αναλήψεως. Πίστις περί τών ψυχών ότι επιστρέ-
φουν κατά τήν ήμέραν αύτήν εΐς τόν "Α.δ1Ίν·

3. Πεντηκοστή (τής Γονατιστής).

Σάββατον, παραμονή τής Πεντηκοστής.

"Ονομα : Σάββατο τον Ρονσαλιον κλπ.

Ψυχοσάββατον. Πιστεύεται πολλαχού ότι τήν ήμέραν αύτήν επιστρέφουν αί
ψυχαί εΐς τόν Άδην. Σχετικά έθιμα.

Κυριακή τής Πεντηκοστής.

"Ονομα : Γονογλησά, Γονατιστή, Γονατιά κ.ά.

Προσφοραί εΐς τήν έκκλησίαν διά τούς νεκρούς: γαλατόπιττα, κόλλυβα.

Γονάτισμα εις τήν έκκλησίαν. Διάφοροι συνήί)ειαι καί δεισιδαιμονίαι κατ'
αύτήν (πέτρα έπί τής όσφύος, κλειδί τής οικίας εΐς τήν κεφαλήν) δι' ύγείαν κλπ.

4. Τοΰ 'Αγίου Πνεύματος.

Δοξασίαι περί τών ψυχών και έ'θιμα" π.χ. τό έ'θιμον τοΰ κατακλυσμοΰ έν Κύ-
πρφ. Πανηγύρεις.
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ιστ) Έορταί τοΰ 'Ιουνίου.

1. Τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου (12 Ίου ν.) καί Προ φ. Έλισσαίου
(14 Ίου v.).

Διάφοροι δοξασίαι καί συνήθειαι.

2. Τό Γενέσιον Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ίουν.).

Παραμονή (23 Ίουν.). Ετοιμασία τοΰ κλήδονα: συλλογή ανθέων, σημαδιών

(ριζικαριών, δηλ. μήλων ή δακτυλιδιών), μεταφορά άμίλητου νερού. Τοποθέτησις
τών σημαδιών (αντικειμένων) τοΰ κλήδονα εντός δοχείου· κλείδωμα αύτοΰ καί
έκθεσίς του, σκεπασμένου μέ κόκκινον παννί, εΐς τά άστρα καθ' όλην τήν νύκτα.

Πυραί (φωτιές τον "Αι Γιάννη, φοννάρες, φανός) και ύπερπήδησις αύτών.
Καΰσις τοΰ Μάη, δηλ. τοΰ στεφάνου τής Πρωτομαγιάς. Τί λέγεται κατά τήν ύπερ-
πήδησιν τής φωτιάς· π.χ. έν Κέα: Περνώ περνώ τους ψύλλους μον κι αφήνω τους
κοριούς μον. Χρησιμοποίησις τής τέφρας άπό τήν φωτιάν αύτήν.

Μαντικαί ένέργειαι τών νεανίδων κατά τήν νύκτα τής παραμονής περί τοΰ
μέλλοντος συζύγου των : α) τοποθέτησις κουκκιών (κυάμων) ή καθρέπτου ύπό τό
προσκεφάλαιον· β) βρώσις αλμυρού κουλλουριοΰ (άρμυροκουλλούρας)· γ) μαντεϊαι
έκ τής τέφρας τής πύρας· δ) σπορά εΐς σταυροδρόμι κριθής, βρώμης καί παρατή-
ρησις είτα τοΰ ονείρου τής νυκτός· ε) έκθεσις φύλλων συκής εΐς τά άστρα καί πα-
ρατήρησις αύτών τήν πρωίαν κλπ.

Πίστις περί άνοίγματος τοΰ ούρανού κατά τό μεσονύκτιον.

Ημέρα τής εορτής.

Όνομα: τοΰ Ρηγανα, τοΰ Φανιστή κλπ.

Στροφή πρός τόν άνατέλλοντα ήλιον καί σχετικά φσμάτια. Παρατήρησις τής
σκιάς τοΰ σώματος πρός πρόβλεψιν περί τής υγείας.

Θεραπευτικαί ένέργειαι : Περίζωσις τής όσφύος καί τής κεφαλής μέ χλωρόν
κλάδον διά τήν ύγείαν τοΰ σώματος. Συλλογή θεραπευτικών βοτανών π.χ. τοΰ
λουλουδιοΰ τ' "Αι Γιαννιοΰ.

Γεωργικά έ'θιμα: Τοποθέτησις στάχτης εΐς τήν ρίζαν τής συκής διά καρπο-
φορίαν κ. ά.

"Ανοιγμα τοΰ κλήδονα. Πώς γίνεται ή έξαγωγή έκ τοΰ δοχείου τών σημαδιών
(ριζικαριών) καί σχετικά κατ' αύτήν άσματα.

Μαντικαί ένέργειαι: μέ τό νερό τοΰ κλήδονα εΐς σταυροδρόμι κ.ά. Παρατη-
ρήσεις κατά τήν μεσημβρίαν εΐς τό ύδωρ τοΰ φρέατος μέ καθρέπτην κλπ.

3. Τών "Αγίων 'Αποστόλων (29 καί 30 Ίουν.).

Εορτασμός καί σχετικά έ'θιμα.
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ιζ) Έορταί τοΰ "Ιουλίου.

1. Κοσμά καί Δαμιανού 'Αναργύρων (1 Ίουλ.). Ή κατάθεσις
τής έσθήτος τής Παναγίας (Παναγίας τής Καψοδεματούσας) (2 Ίουλ.)
καί τής Ά γ. Κ υ ρ ι α κ ή ς (7 Ίουλ.).

Οί "Αγιοι 'Ανάργυροι προστάται τών βοδιών εξ άσθενειών. Θυσίαι αφιερω-
μένων βοών καί διανομή τοΰ κρέατος εΐς τούς πανηγυριστάς.

"Εθιμα τών γεωργών- π.χ. δέν αλωνίζουν ού'τε δένουν στάχυς- δέν ζυμώνουν.

2. Τής 'Αγίας Μαρίνας (17 Ίουλ.).

Πανήγυρις και θυσία ζχόου ύπό τοΰ κοινού (κουρμπάνι). Πώς γίνεται ή σφαγή
καί ή διανομή του εΐς τούς παρευρισκομένους εϊς τήν πανήγυριν. Διηγήσεις περί έλά-
φου, ήτις άλλοτε προσήρχετο μόνη της πρός θυσίαν. Διά ποίον σκοπόν ώρίσθη ή
θυσία αύτη.

Γεωργικά έ'θιμα. Πρώτη συλλογή σταφυλών. Γανησμός τών σπαρτών μέ άγια-
σμόν. 'Απαγόρευσις τοΰ άλωνισμοΰ κατά τήν ήμέραν ταύτην κ.ά.

3. Τοΰ Προφήτου 'Ηλία (20 Ίουλ.).

Τί πιστεύεται σχετικώς μέ τήν τοποθέτησιν τών εκκλησιών τού προφήτου
'Ηλία εις τάς κορυφάς τών ορέων. Σχετικαί παραδόσεις: "Αγιος τής βροχής, τών
βροντών κλπ. Λαϊκαί πανηγύρεις (περιγραφή). ΠυραΙ εις τάς κορυφάς τών ορέων.

Προγνώσεις κατά τήν πρωίαν τής εορτής τού προφ. 'Ηλία περί τής καιρικής
καταστάσεως κατά τόν προσεχή χειμώνα- π. χ. έκ τού τρόπου τής κατακλίσεως τού
σκύλου κατά τήν ώραν τής άνατολής τοΰ ηλίου· άπό τό χρώμα τού καπνού τού θυ-
μιάματος κλπ.

Δεισιδαίμονες συνήθειαι : λίθοι (πέτρωμα) επί τών δένδρων διά νά μή πίπτη
ό καρπός των προ τής ώριμάσεως κλπ. "Αλλα έθιμα τών γεωργών καί μαντικαί
ένέργειαι.

4. Τής 'Αγίας Παρασκευής και τοΰ Ά γ. Παντελεήμονος (26,
27 Ίουλ.).

Άπαγόρευσις εργασίας ύπό τών γυναικών τήν παραμονήν (εσπέρας) τής εορ-
τής τής 'Αγ. Παρασκευής- σχετικαί παραδόσεις. Πανηγύρεις.

Πίστις και παραδόσεις περί τοΰ 'Αγ. Παντελεήμονος ώς ιατρού. Διηγήσεις
και επωδαί (γητέματα).

ιη) Έορταί τοΰ Αΰγοΰστου.

1. Πρώτη Αυγούστου.

Ύπερπήδησις πυρών τό εσπέρας τής παραμονής (31 Ίουλ.). Πίστις ότι
κατά τήν νύκτα άνοίγουν οι ούρανοί.

'Από τής πρώτης Αυγούστου άρχή τοΰ χειμώνος. "Εναρξις τών ημερομηνιών.
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Πόσας ήμέρας διαρκούν τρεις, εξ η δώδεκα ; Σχετικαί μετεωρολογικά! παρατηρή-
σεις. Δρίμες. Διάρκεια αύτων καί απαγορεύσεις, ώς ή πλύσις ρούχων, ή λούσις κλπ.

Γεωργικαί συνήθειαι. Τέλεσις αγιασμού καί ραντισμός δι'αύτού τών δένδρων
καί τών αμπελιών άλλα έθιμα.

2. Τής Μεταμορφώσεως (6. Αύγ.).

Ονομα : τοΰ Σωτήρος, τοΰ Χρίστου κ.ά.

Δοξασίαι ότι κατά τήν νύκτα τής παραμονής τής εορτής ανοίγουν οί ουρα-
νοί, ό,τι δέ προφθάση καί ζητήση τις to λαμβάνει.

Προσκόμισις τών πρώτων σταφυλών εΐς τήν έκκλησίαν (άπαρχαί).

'Αλιεία καί σχετικά παρατηρήματα δι' αύτήν.

3. Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 Αύγ.). Τά εννιάμερα τής
Παναγίας (23 Αύγ.).

Εορτασμός. Δημοτελής εστίασις μετά τόν έκκλησιασμόν διά δαπάνης τού κοι-
νού ή τής Έκκλησίας. Σφαγή ζώων άφιερωμένων ύπό κτηνοτρόφων εΐς τήν Παν-
αγίαν. Τέλεσις άγώνων κ.ά. Παραδόσεις σχετικαί πρός τήν εύρεσιν εικόνων τής
Παναγίας.

Θυσίαι κατά τά εννιάμερα τής Παναγίας.

4. Τού 'Αγ. Φανουρίου (27 Αύγ.).

Τάματα διά τήν άνεύρεσιν άπολεσθέντος άντικειμένου. Παρασκευή καί δια-
νομή πίττας διά συγχώρησιν τής μάννας τοΰ Άγ. Φανουρίου.

5. Άποτομή τής κεφαλής τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου
(29 Αύγ.).

Όνομα: τοΰ Νηστεντή, τοΰ Κοψοκέφαλον, τοΰ Ριγολόγου κ.ά.

Νηστεία καί πανηγυρισμός.

Πίστις ότι ό άγιος 'Ιωάννης θεραπεύει τήν έλονοσίαν (ΰέρμην). Τάματα.
Περίζωσις διά νήματος τής όσφύος τοΰ άρρώστου ή άνάρτησις κλιοστής όσον τό
άνάστημά του εΐς τήν εικόνα τοΰ Άγ. 'Ιωάννου. Διανυκτέρευσις τοΰ άσθενοΰς εΐς
τήν έκκλησίαν.

ι/θ) Έορταί τοΰ Σεπτεμβρίου.

1. Πρώτη Σεπτεμβρίου.

Συνήθειαι κατά τό εσπέρας τής παραμονής (31 Αύγ.)· έκθεσις εΐς τά άστρα
(άστρονόμη μα) καρπών π.χ. ροδιού. Άνάρτησις όρμαθού πρασίνων κλάδων
καί καρπών άνωθεν τής θύρας τής οικίας κλπ.

Πού ή πρώτη Σεπτεμβρίου θεωρείται ώς άρχή τοΰ έ'τους, δηλ. άρχιχρονιά.
Σχετικά έθιμα τών γεωργών π.χ. ευλόγησις τοΰ σπόρου, άροτρίασις χωραφιού, ραν-
τισμός τής οικίας, άπαγόρευσις επισκέψεων, ποδαρικό, άγιασμός εϊς τάς οικίας κ.ά.
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2. Τοΰ Ά γ. Μ ά μ α ν τ ο ς (2 Σεπτ.) καί τόΓενέσιον τής Θεοτόκου
(8 Σεπτ.).

Δοξασίαι καί διηγήσεις περί τοΰ 'Αγ. Μάμαντος ώς προστάτου τών αιγο-
προβάτων έξ άσθενειών. Πανηγύρεις καί προσφοραί εις τόν "Αγιον.

"Ονομα τής εορτής τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου καί εορταστικά έθιμα κατά
τήν ήμέραν ταύτην.

3. Τής Υψώσεως τοΰ τιμίου Σ τ αυ ρ ο ΰ (14 Σεπτ.).

"Εθιμα κατά τήν παραμονήν.

'Ημέρα τής εορτής. Συνήθειαι τών γεωργών- π.χ. προσκόμισις έντός μανδη-
λίου τών σπόρων τών δημητριακών καί οσπρίων είς τήν έκκλησίαν πρός ευλόγησιν
κλπ. Χρησιμοποίησις τοΰ αγιασμού καί τοΰ βασιλικού πού μοιράζονται εΐς τήν
έκκλησίαν- π.χ. μέ τόν βασιλικόν καπνίζουν τόν άρρωστον πρός θεραπείαν κ.ά.

'Αρχή τής χειμερινής περιόδου διά τούς γεωργούς καί τούς ναυτικούς. Σχετι-
καί συνήθειαι καί δεισιδαιμονίας π.χ. δέν κοιμούνται τήν ήμέραν τοΰ Σταυροΰ.
κ) ΈορταΙ τοΰ 'Οκτωβρίου.

1. Πρώτη 'Οκτωβρίου. Τοΰ Εύαγγ. Λουκά (18 Όκτ.)- τοΰ 'Αγ.
'Αρτεμίου (20 Όκτ.) καί τοΰ Ά γ. Δημητρίου (26 Όκτ.).

Πανηγύρεις κατά τάς εορτάς ταύτας. "Εθιμα γεωργικά καί ποιμενικά.

Συμβάσεις τών ποιμένων άπό τής εορτής τοΰ 'Αγ. Δημητρίου. Πότε είναι
τό καλοκαίρι τοΰ 'Αγ. Δημητρίου;

κα) ΈορταΙ τοΰ Νοεμβρίου (άπό τής 1 -13).

1. Τών 'Αγ. 'Αναργύρων (Κοσμά καί Δαμιανού) καί τοΰ 'Αγ. μέγα λ
Γεωργίου (1 καί 3 Νοεμβ.).

ΓΙανήγυρις καί θυσίαι ζώων (βοδιών) κατά τήν έορτήν τών Άγ. Αναργύ-
ρων. Παραδόσεις περί έλάφου, ήτις ήρχετο άλλοτε μόνη πρός σφαγήν της ύπό τών
πανηγυριστών.

Έθιμα τών γεωργών τήν ήμέραν τοΰ Άγ. Γεωργίου τοΰ Σποριάρη ή με-
θυστή. Σπορά δημητριακών. "Ανοιγμα τών κρασιών. Σχετικά έθιμα.

2. Τών Ταξιαρχών καί τοΰ Ά γ. Μηνά (8, 11 Νοεμβρ.).

Δοξασίαι καί έ'θιμα τήν ήμέραν τών Ταξιαρχών π.χ. σφάζονται οί χοίροι.

Πίστις ότι ό Άγ. Μηνάς βοηθεΐ είς τήν άνεύρεσιν άντικειμένου τό όποιον

εχει χαθή ή κλαπή.

Άπαγόρευσις έργασιών εις τούς ποιμενικούς πληθυσμούς διά τόν φόβον τοΰ
λύκου, νά μή άρπάζη τά πρόβατα. Πίστις ότι άπό τοΰ Άγ. Μηνά άρχίζει ό χει-
μών μέ τό ψΰχος.
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Β'.) Μαγεία καί σχετικαί προς αυτήν δεισιδαιμονία ι καί συνήθειαι

α) Ή βασκανία (μάηααμα, φταρμος κ.ά.).

1. Ποιοι βασκαίνουν (ματιάζουν, έ'χουν κακό μάτι)· π.χ. αύτοί πού έχουν πυ-
κνά φρύδια. Ποιοι βασκαίνονται (ματιάζονται): άνθρωποι, κυρίως τά μικρά παιδιά·
ζώα (τά βόδια, τό άλογο, τά αιγοπρόβατα κλπ.) καί πράγματα (φυτά, δένδρα,
τά σπαρτά, σπίτια). Ποιος δέν ματιάζεται- π.χ. ό Σαββατογεννημένος. Τί παθαίνει
ό ματιασμένος.

2. Πως άποτρέπεται ή βασκανία (τό μάτιασμα). Φτύσιμο- χρήσις προφυλα-
κτικών μέσων, φυλακτού, εΐς άντικείμενα: άνάρτησις σκορόδου, κρομμύου, κρα-
νίου ζφου, ώς τοΰ άλογου, τοΰ βοός, τοΰ ήμιόνου κλπ. Πώς κατασκευάζεται τό
φυλακτό διά τόν άνθρωπον ή τό ζώον.

3. Πώς γίνεται ή διάγνωσις τής βασκανίας, δηλ. τοΰ ματιασμένου· π.χ. μέ
τρεις σταγόνας λάδι σ' έ'να ποτήρι νερό. Πώς γίνεται ή θεραπεία άπό τήν βασκα-
νίαν- τρόποι θεραπείας: μέ γητειάν, έξορκισμόν, κάπνισμα μέ άνθη τοΰ Επιτα-
φίου ή μέ τεμάχιον ένδύματος τοΰ βασκάναντος κ.ά., ράντισμα τοΰ άρρώστου (πε-
ριγραφή) κλπ.

β) 'Ανεμοστρόβιλος.

Κόψιμο τής τρούμπας (άνεμοστροβίλου έν τη θαλάσση) μέ μαυρομάνικο μα-
χαίρι. "Αλλοι τρόποι άποτροπής τοΰ κακοΰ έξ αύτής.

Τί πιστεύεται περί τοΰ άνεμοστροβίλου έν τή ξηρά- π.χ. ότι υπάρχουν εκεί
δαιμονικά όντα. Τρόποι πρός άπόκρουσιν τοΰ κακοΰ έκ τούτου.

γ) 'Απαλλαγή έξ επιδημιών καί άλλων άσθενειών.

1. 'Αροτρίασις πέριξ τοΰ χωρίου μέ δύο ζευγμένους μόσχους. Ζώσιμο τής
έκκλησίας ή όλου τοΰ χωρίου μέ νήμα. Χάραξις κύκλου. Κατάδεσμοι (δέσιμο) άσθε-
νειών· π.χ. τής πανούκλας.

2. Τρνποπέρασμα : δίοδος τών ζώων (αιγοπροβάτων) δι' οπής πρός άπαλλα-
γήν των άπό άρρώστειαν.

3. Μεταφορά άσθενοΰς παιδιού εΐς σταυροδρόμι. Πίστις περί τής άνταλλα-
γής του εκεί μέ τό πραγματικόν τέκνον τό όποιον έ'χουν άρπάσει οί Νεράιδες. Κύ-
λισμα τοΰ άσθενοΰς· εικονική πώλησις τοΰ άρρώστου παιδιοΰ εΐς άλλην γυναίκα-
πέρασμα αύτοΰ διά μέσου τοΰ ύποκαμίσου τοΰ πατρός κ.ά.

4. Μεταφορά άσθενών εις τήν έκκλησίαν. Διανυκτέρευσις (εγκοίμησις) Ιν
αυτή πρός θεραπείαν. Διασκελισμός τοΰ πάσχοντος ύπό τοΰ ιερέως ή επίθεσις τών
άμφίων του (τοΰ επιτραχηλίου) επ' αύτοΰ. Διάβασις κάτωθεν τοΰ Επιταφίου.
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Είς ποίας περιστάσεις χρησιμοποιούνται άνθη ή κηρία τού Επιταφίου, κόλ-
λυβα τών Άγ. Θεοδώρων κ.ά.· π.χ. μέ άνθη 'Επιταφίου καπνίζουν τόν ματιασμένο
διά νά γίνη καλά.

5. "Αλλαι μαγικαι ένέργειαι. Προσφοραί στίς Νεράιδες. Κάπνισμα μέ βό-
τανα. Χρησιμοποίησις τής στάχτης τού Δωδεκαημέρου· έπίσης ώρισμένων άντικει-
μένων πρός προστασίαν άπό τό κακόν: δίκτυ καί ψαλίδι κατά τόν γάμον. Πυρο-
στιά, πέταλον, ύνί, αλάτι, σάρωθρον, σκιλλοκρομμύδα, άπήγανος, σκόροδον, ιρωμί,
μαννόγαλα, θαλάσσιον ύδωρ καί άλλα* π.χ. τοποθέτησις πετάλου όπισθεν τής
θύρας πρός προφύλαξιν άπό τήν γλωσσοφαγιάν κλπ.

δ) Αιτανεΐαι καί μαγικαι ένέργειαι είς περιπτώσεις ανομβρίας.

Λιτανεία εις τόν προφήτην Ήλίαν. Τελετή τής Περπερούνας, ήτοι στολι-
σμός κορασίδος δι' άνθέων, περιφορά αύτής είς τάς οικίας καί ραντισμός της δι'
ύδατος.

ε) Φίλτρα καί μισητικά.

1. Ποία μέσα χρησιμοποιούνται διά τήν προσέλκυσιν τής άγάπης (τού έ'ρω-
τος) άλλου προσώπου: τής νέας πρός τόν νέον ή τού νέου πρός τήν νέαν π.χ.
ώρισμένα φαγητά ή ποτά ειδικώς παρεσκευασμένα.

2. Ένέργειαι πρός πρόκλησιν έχθρας μεταξύ άγαπωμένων προσώπων (μιση-
τικά).

στ) Κατάδεσμοι καί καρφώματα.

1. Όνομα: δέσιμο, δήμα, αμπόδεμα, κάρφωμα.

Κατάδεσμος καί κάρφωμα α) πρό τού γάμου ή κατά τήν στέψιν πρός πρό-
κλησιν κακού εις τό ζεύγος τών νεονύμφων, έπίσης εΐς κλέπτην καί άλλους· β) ζώων
(αλώπεκος, λύκου, κυνός, γυπός κλπ.), άντικειμένων (παγίδος, τουφεκιού) καί δένδρων.

Πώς γίνονται αί μαγικαι ένέργειαι αύται καί πρός ποίον σκοπόν αποβλέπει
εκάστη· π.χ. τό άμπόδεμα τού λύκου διά νά μή άρπάζη τά πρόβατα· τοΰ κυνός νά
μή συλλαμβάνη κυνήγιον· κάρφωμα δένδρου διά νά ξεραθη κλπ.

2. Πώς δύναται νά λυθή ό κατάδεσμος ή τό κάρφωμα καί έξουδετερωθή ή
βλαπτική των επενέργεια (λύσις άνδρογύνου κ.ά).

3. Προφυλακτικά μέτρα άπό τής βλαπτικής έπενεργείας τοΰ καταδέσμου ή τοΰ
καρφώματος· π.χ. διά τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην προ τής στέψεως λαμβάνονται
ώρισμέναι προφυλάξεις, δηλ. ζώνουν τόν γαμβρόν μέ δίκτυ, φέρει εΐς τήν μέσην του
μαυρομάνικον μαχαίρι· τοποθετείται ψαλίδι κάτω άπό τήν νυμφικήν κλίνην κλπ.

ζ) Στοιχειώματα.

Πώς στοιχειώνεται τό σπίτι κατά τήν θεμελίωσίν του- π.χ. μέ σφαγήν πετει-
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νου, ώστε νά ρεύση τό αΐμα εις τά θεμέλια. Επίσης μέ τό στοίχειωμα τοΰ ήσκιου
διερχομένου άνθρωπου.

Στοιχειωμένοι θησαυροί. Τρόπος ευρέσεως αυτών· π.χ. κατόπιν ονείρου.

η) Δεισιδαίμονες δοξασίαι σχετικαί προς διαφόρους ενεργείας καί
απαγορεύσεις· π.χ. άπαγόρευσις έργασίας καθ' ώρισμένας ημέρας καί ώρας.
Δέν έπιτρέπεται δανεισμός φωτιάς τήν νύκτα· είσοδος εις τήν οΐκίαν μέ τόν δεξιόν
πόδα. Συμβολικοί ένέργειαι έπί πρώτης όψεως τής νέας σελήνης· π.χ. πιάνει τις χρυσό
ή χαιρετά τήν νέαν σελήνην. Μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου δέν δίδεται τι εκ τοΰ οί-
κου· ομοίως καί κατά τό ζύμωμα προτού γίνη (άνεβή) τό φύραμα. Δέν σαρώνεται
ή οικία, όταν τις φεύγη εΐς ταξίδι. Δέν έμβολιάζει δένδρα δ άγαμιος ή ό έγγαμος
αλλ' άκόμη άτεκνος. Τήν ήμέραν πού άρχίζει ό γεωργός τήν σποράν δέν δίδουν
άντικείμενόν τι έξω άπό τό σπίτι. Δέν είναι καλόν νά ρίπτεται άλας είς τήν φωτιάν
ή νά χυθή τοΰτο άπό τό άλατοδοχεΐον. Θά συμβή κακόν εΐς τήν οΐκογένειαν, έάν
πέση εΐκών ή κανδήλα άπό τό εΐκονοστάσιον. Έάν ή οικία έχη δύο θύρας, θεωρεί-
ται κακός οιωνός νά μή έξέλθη ό επισκέπτης έκ τής θύρας πού εισήλθε. Πιστεύεται
ότι θά πάθη κακόν εκείνος, ό όποιος πατεί έπί τοΰ σαροόθρου κ.ά.

Γ'. Λαϊκή ιατρική

1. Γενικά. Δοξασίαι τοΰ λαοΰ διά τάς άσθενείας καί τά α'ίτια αυτών, α) Αί-
τια φυσικά: άσθένειαι άπό κρυολόγημα, στενοχώριας, κακήν διατροφήν, άπό
τό κακό μάτι, άπό τόν ήλιον κ.ά. β) αίτια υπερφυσικά: ό Θεός στέλλει τήν
άρρώστεια- προσβολή τίνος ύπό Νεράιδων καί άλλων δαιμονικών όντων κλπ.

2. 'Ονόματα τών διαφόρων άσθενειών καί διαγνωστικά σημεία αύτών.

3. Τρόποι θεραπείας, α) Προσευχαί καί ταξίματα εΐς 'Αγίους- μαγικαί
ένέργειαι: λειτουργίαι, προσφοραί, άναθήματα, έγκοίμησις εΐς έκκλησίαν, εξορκισμοί
ύπό τοΰ ιερέως, τρυποπέρασμα τοΰ άσθενοΰς, έπφδαί (γητέματα), μαγικαί ένέργειαι.

β) Θεραπευτικά μέσα: 1) Φάρμακα (γιατρικά) μέ βότανα κ.ά.· τρόπος συλλο-
γής, παρασκευής τούτων καί χρήσις. 2) Φυσικά μέσα καί χειροπρακτική : έντριβαί
καί μαλάξεις, ζεστά έπιθέματα, πάτημα εΐς τήν ράχιν τοΰ άρρώστου, γύρισμα τοΰ
ομφαλού, σικύαι (βεντούζες), έμπλαστρα, σιναπισμός κ.ά. Χειρουργική : άνοιγμα άπο-
στήματος- έπίδεσις πληγών κλπ.

γ) Διαιτητική. Τί πρέπει νά τρώγη ό ασθενής εΐς εκάστην περίπτωσιν.

4. Πρακτικοί ιατροί. Όνομα αύτών. Ίατροσόφια (παλαιά βιβλία μέ οδη-
γίας διά τήν θεραπείαν διαφόρων νόσων καί παθήσεων).

10
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5. Ειδική νοσολογία καί θεραπευτική.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των νόσων ή παθήσεων καί τρόπος θεραπείας
αυτών. Παθήσεις: πρήξιμο τών αδένων (άδενΐτις), αναιμία, ανθραξ (κακό σπειρί),
άμυγδαλαΐ, άκροχορδόνες (καρναβίτσες, κουρτσίκοι), βήχας, δοθιήν (καλόγερος), ελο-
νοσία (θέρμη), έρυσίπελας (ανεμοπύρωμα), επιληψία (σεληνιασμός), 'ίκτερος (χρυσή),
ιλαρά, πονόματος (άσθένειαι τών οφθαλμών), παρωτίτις (μαγουλΐτις), κοκκύτης(
πόνος τών αύτιών κλπ.

6. Κτηνιατρική.

Άσθένειαι τών κατοικίδιων ζώων (βοδιών, όνου, ήμιόνου, ίππου, αιγοπρο-
βάτων, ορνίθων, χοίρου) καί τρόποι θεραπείας.

Δ'. 'Αστρολογία καί μετεωρολογία

α) Ό ήλιος καί ή σελήνη.

1. Δημώδεις παραδόσεις διά τόν ήλιον καί τό φεγγάρι. Πού μεταβαίνει ό
ήλιος, όταν δύη. Σχέσις του μέ τό φεγγάρι- π.χ. λέγεται ότι είναι άδέλφια ή σύ-
ζυγοι. Ή μαύρη κηλίς τοΰ φεγγαριού πιστεύεται ότι προήλθεν άπό ράπισμα τοΰ
ηλίου ή ότι είναι λάσπη, τήν οποίαν τοΰ έρριψεν ό ήλιος έκ φθόνου, διότι έφεγγεν
εκείνο καλύτερα κ.ά.

2. Τί πιστεύεται περί τής εκλείψεως τοΰ ηλίου καί τής σελήνης. Σχετικαί
διηγήσεις.

3. Μέτρησις τοΰ χρόνου τής ήμέρας: α) έκ τής θέσεως τού ηλίου εις τό στε-
ρέωμα- π.χ. ό ήλιος έβγήκε τρία ποδάρια, β) έκ τής μετρήσεως τής σκιάς τού σώ-
ματος μέ τό πέλμα τών ποδών δηλ. πόσοι πόδες είναι.

4. Τραγούδια παιδικά, παροιμίαι καί παραμύθια διά τόν ήλιον καί τό φεγ-
γάρι.

5. Φάσεις τής σελήνης : λ ί γ ω σ ι καί γ έ μ ι σ ι, δηλ. μείωσις καί αύξησις τοΰ
φεγγαριοΰ. Έπίδρασις τής σελήνης κατά τάς φάσεις αύτής εις γεωργικός καί άλλας
εργασίας' π.χ. διά τήν άρχήν τής σποράς, φύτευσιν κηπικών, έ'ναρξιν εργασιών,
κοπήν ξύλων, κατεργασίαν τοΰ λίνου κλπ. Παρατηρήσεις και έθιμα κατά τήν
πανσέληνον.

6. Πρόγνωσις τοΰ καιρού έκ τής παρατηρήσεως τής άνατολής καί της δύ-
σεως τού ηλίου, τοΰ φωτεινού κύκλου τού φεγγαριού, αν είναι μεγάλος ή μικρός,
τής νεφώσεως κατά τήν πρωίαν καί τήν δύσιν τοΰ ηλίου κλπ.
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3) 'Αστέρες.

1. Παρατηρήσεις τών αστέρων προς πρόγνωσιν τοΰ καιρού ή δι' όίλλα γεγο-
νότα. Έπίσης διά τόν ύπολογισμόν ύπό τών γεωργών τής ώρας τής νυκτός.

2. Μαγικά, μαντικά μέσα κ.ά. έκτιθέμενα εις τήν έπήρειαν τών άστέρων· π.χ.
τό δοχεΐον τό περιέχον τόν κλήδονα. Τήν νύκτα τής παραμονής πρός τήν Ιην Μαρ-
τίου έκτίθεται είς τά άστρα ό Μάρτης, δηλ. αι κλωσταί πού θά δέσουν είς τά δά-
κτυλα τών παιδιών καί εις τά ιδικά των αί γυναίκες διά νά μή μαυρίσουν άπό τον
ήλιον.

3. Διάφοροι δοξασίαι καί διηγήσεις (παραδόσεις) περί τών άστρων.

Τό άστρον 'Αφροδίτη: Έσπερος ('Αποσπερίτης), Εωσφόρος
(Αύγερινός, ήμερινός, άστρον τής ήμέρας, άστρον τής πωρνής κλπ).

"Αρκτος (άλετροπόδα, κιβοοτός τοΰ Νώε, εφταπάρθενος χορός κλπ.).

Πλειάς (πούλια, πλειά, όπλειά, έξαστέρι κ.ά).

Γαλαξίας (ζουνάρι, 'Ιορδάνης ποταμός, τού κουμπάρου τ' άχερα).

Ζυγός (ζύγια, ζυγάλετρα).

Πολικός άστη ρ. "Αστρο τής τραμουντάνας.

Ώριων (πουαλέρκα, πήχες, άλετροπόδα κ.ά.).

4. Δοξασίαι περί έπηρείας τών άστέρων είς τούς άνθρώπους· π.χ. κατά τήν
γέννησιν τού άτομου.

Διάττων άστήρ (πέσιμο ή χύσιμο τοΰ άστρου). Σχετικαί δοξασίαι-π.χ.
όταν χύνεται έ'να άστρο, κάποιος άπέθανε.

Κομήται. Τί πιστεύεται διά τούς κομήτας.

γ) 01 μήνες και αί ήμέραι τοΰ χρόνου.

1. Μήνες άπαίσιοι, δηλ. μή τυχεροί- π.χ. τόν Μάρτιον δέν πλύνουν τά χονδρά
ρούχα διότι καταστρέφονται- τόν Μάη δέν γίνονται γάμοι.

2. Μερομήνια καί μηναλλάγια διά τήν πρόβλεψιν τοΰ καιρού είς κάθε
μήνα τοΰ έτους- π.χ. τά μερομήνια τοΰ Αύγούστου (1-6 Αύγ. ή άπό 1-12 Αύγ.).

Δρίμες καί Δρίματα, Κακαουσκιές κ.ά. π.χ. Δρίμες: τοΰ Αύγούστου άπό
τής 1ης - 6ης· τού Μαρτίου καί άλλων μηνών. Δεισιδαίμονες δοξασίαι. Αί ήμέραι
πού είναι Δρίμες θεωρούνται κακές ημέρες. "Ετσι π.χ. άποφεύγουν νά λουσθούν εις
τήν θάλασσαν, ν' άνέβουν εις δένδρον καί νά πλύνουν αί γυναίκες. Πολλαχοΰ ένή-
στευον παλαιότερον κατά τάς ήμέρας αύτάς.

Ήμέραι αΐσιαι (τυχεραί) και ήμέραι άποφράδες: τής εβδομάδος, τοΰ μηνός
καί τοΰ χρόνου- π.χ. τήν Παρασκευήν πλύνονται τού άσθενοΰς τά ρούχα, διά νά
γίνη καλά. Ό ζευγάς δέν άρχίζει τήν σποράν Τρίτην ή Παρασκευήν. Τήν Πέμ-
πτην δέν κόπτουν ύφασμα κλπ.
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δ) "Ανεμοι.

1. Δημώδη ονόματα των άνεμων. Παραδόσεις καί δοξασίαι περί τών άνεμων.

2. 'Ανεμοστρόβιλος καί σίφουνας. Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ένέργειαι πρός
άποτροπήν κακής έπηρείας εκ τοΰ άνεμοστροβίλου. Πιστεύεται ότι μέσα εΐς τόν
άνεμοστρόβιλον ύπάρχουν δαιμονικά όντα- π.χ. Νεράιδες, διάβολος, μάγισσα.

ε) 'Αστραπή, βροντή, κεραυνός καί βροχή.

Διάφοροι δοξασίαι. Πώς γίνεται ή αστραπή, ή βροντή και ή βροχή. Ό προ-
φήτης 'Ηλίας επόπτης καί δημιουργός τής βροχής. Τί πιστεύεται περί τοΰ κεραυ-
νού (άστροπελεκιοΰ). Μέσα προφυλακτικά έξ αύτοΰ.

ς) Ίρις. 'Ονόματα: Ζο>νάρι τής Παναγίας, Κερασελένη, καμάρα κ.ά.

Διάφοροι δοξασίαι καί διηγήσεις: Ό διερχόμενος κάτωθεν αύτής θά ύποστή
άλλαγήν τοΰ φύλου του. Προγνώσεις (μαντεΐαι) τών γεωργών άπό τά χρώματα
αύτής περί τής παραγωγής (δημητριακών, έλαίου κ.ά.).

ζ) Πρόγνωσις τής μετεωρολογικής καταστάσεως (βροχής, άνεμων,
καταιγίδος)· 1) άπό τήν παρατήρησιν : τών άστέρων, τοΰ φεγγαριού (άλως, κύκλος
αύτοΰ), τής άνατολής καί τής δύσεως τοΰ ηλίου, τών συννέφων. 2) άπό τάς κινή-
σεις ώρισμένων ζώων, πτηνών καί τάς φωνάς αύτών π.χ. τοΰ άλέκτορος, τής γά-
τας, τών μυιών, τών βοών, τών προβάτων, τών αιγών, τοΰ άλογου, τοΰ σκύλου,
τών κοράκων, τών γερανών, τών γλάρων κλπ. Ούτω είναι δηλωτικόν : κακοκαιρίας,
τό νίψιμον τής γάτας καί όταν τό βόδι κλωτσ$ τό πόδι· βροχής, όταν τσιμπούν οι
μυΐγες ή όταν φωνάζουν αί αίγες· βαρυχειμωνιάς, όταν ό σκύλος κάθεται κουλλου-
ριασμένος τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ Προφήτου 'Ηλία κλπ. 3) άπό παρατηρήσεις
εΐς ώρισμένας ημέρας τοΰ έ'τους: Χριστούγεννα, Άγ. Βασιλείου, Θεοφάνεια, τοΰ
Προφήτου 'Ηλία, τοΰ Σταυρού (14 Σεπτ.).

Ε'. Μαντική

1. Μαντεΐαι : α) έκ τών φωνών ή κινήσεων ζώων: κυνός, γαλής, προβάτου,
ίππου, μυρμηκιοΰ, μελίσσης κ. ά.- π. χ. όταν ό σκύλος ούρλιάζη, κάποιο κακό θά
συμβή εΐς τήν οΐκογένειαν. β) εκ τών πτήσεων ή τών φωνών πτηνών, ώς τής όρνι-
θος, τοΰ πετεινού, τοΰ κόρακος, τής γλαυκός (κουκουβάγιας), τής χελιδόνος, τών γε-
ρανών κ. ά.· π. χ. κοιτάζουν όταν περνούν οί γερανοί" αν πετούν εΐς εύθειαν γραμ-
μήν, θά είναι καλοχρονιά· αν πετούν άνακατεμένοι, θά είναι κακοχρονιά. Πτήσις
ίέρακος έξω οίκίας τινός σημαίνει θάνατον μέλους τών ένοικων.

2. Όνειρομαντεία. Ποία όνειρα είναι δηλωτικά μελλόντοον γεγονότων. Έξή-
γησις τών ονείρων· π.χ. τό κόκκινο είναι γρήγορο- τό φίδι είναι εχθρός κλπ.
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3. Παλμός τοΰ ματιού (ξεπέταγμα τών βλεφαρίδων, παίξιμο). Βόμβος τού
αυτιού· π.χ. ό βόμβος τού δεξιοΰ ώτός προμηνύει καλό. ΙΙταρμός (φτάρνισμα).
Κνισμός (φαγούρα) : τής παλάμης, τής ρινός, τής παρειάς, τοΰ πέλματος, τής ράχεως.

4. Διάφοροι κρότοι έντός τής οικίας. Τρίξιμο: τής στέγης, τής θύρας, τών
τοίχων, τού πατώματος· θραΰσις τοΰ καθρέπτου· π.χ. όταν τρίζη τό πάτωμα τής
στέγης, θεωρείται προμήνυμα ότι κάποιος θά πεθάνη άπό τήν οίκογένειαν.

5. Μαντεΐαι έκ διαφόρων περιστατικών : κατά τήν εκφοράν τοΰ νεκρού έκ τής
συναντήσεως καθ' όδόν διαφόρων άτόμων, ζώων καί πτηνών κ. ά. "Όταν ό νεκρός
έ'χη τό πρόσωπο γελαστό, είναι σημειον ότι θά πεθάνη καί άλλος. Όταν πέση κάτι
άπό τό φέρετρον (μαντήλι, λουλούδι) είναι κακόν σημειον.

6. Προβλέψεις άπό χαρακτηριστικά σημεία εΐς τό σώμα· π.χ. κεφαλή μυ-
τερή, μαλλιά κόκκινα, σμεικτά φρύδια, ευρύ μέτωπον, μεγάλα αυτιά, οδόντες άραιοί,
ελιές τοΰ σώματος· τριχωτόν σώμα· γραμμαί έπί τής παλάμης τής χειρός κλπ.· π.χ.
ό έχων κόκκινα μαλλιά θεωρείται κακός άνθρωπος.

Μαντεΐαι : α) έκ τής παρατηρήσεως 1) εΐς τόν καθρέπτην (καθρεπτο-
μαντεία) ή εΐς τό νερό (εντός τοΰ πηγαδιού, λεκάνης η ποτηριού)· 2) τών σπλάγ-
χνων ζώου (σπλαγχνοσκοπία) καί τής ώμοπλάτης (ώμοπλατοσκοπία)· 3) τοΰ ελαίου
τής κολυμβήθρας· 4) έκ τοΰ πυρός· π.χ. άπό τήν φλόγα τοΰ λύχνου, τούς εκπεμ-
πόμενους σπινθήρας, τήν σπινθηροβολίαν τής χύτρας κλπ. β) διά τής σποράς κρι-
θής· γ) έκ φύλλων συκής εκτιθεμένων τήν νύκτα εΐς τά άστρα- διά τοΰ ξεφυλλί-
σματος τής μαργαρίτας, τού βασιλικού· δ) διά διαφόρων ενεργειών κατά τήν Πρω-
τοχρονιάν, τόν Κλήδονα (24 Ίουν.) και άλλας περιστάσεις.

ΣΤ'. Δημώδης ποίησις. Μουσική καί χοροί

α) 'Ά σ μ α τ α.

1. 'Ακριτικά: τοΰ Διγενή 'Ακρίτα ή τοΰ 'Ακρίτα· τού Κωσταντά· τοΰ
Άνδρονίκου· τού υιού τού Άνδρονίκου- τοΰ Προσφύρη (Προσσύρκα κ.ά.)· τού γιοΰ
τοΰ Άρμούρη (Άσγουρή, Άντζουλή)· τοΰ Θεοφύλακτου· τοΰ Τσαμαδού πού παλεύει
μέ τόν υίόν του· τού μικροΰ Βλαχόπουλου· τοΰ Συνοδινόπουλου· τοΰ γιού τής χήρας-
τοΰ φόνου τού δράκοντος καί τού όφεως κατόπιν πάλης· τών εννιά άδελφών εΐς τον
πόλεμον τού Κάστρου τής Ωριάς· τής αρπαγής τής γυναικός κατά τήν άπουσίαν
τού συζύγου (τού Σκληρόπουλου, Σγουρόπουλου)· τής κόρης τής άστραπής πού
σκοτώνει τόν δράκοντα· πάλη μέ τό Στοιχειό κ.ά.

2. Παραλογές: τής 'Αρετής ή τοΰ Κωσταντή (νεκρού άδελφοΰ)· τού γεφυ-
ριοΰ της Τρίχας ή τής 'Άρτας- τού κολυμβητή· τής Λάμιας· τοΰ γυρισμού και άνα-
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γνωρισμού τοΰ ξενιτεμένου συζύγου· τοΰ Μαυριανοΰ καί τοΰ βασιλιά" τοΰ Μαυρια-
νοΰ καί τής αδελφής του. 'Αναγνώρισις άδελφοΰ καί αδελφής. Κατάρα τής μάννας
νά φάη τό παιδί της ό λύκος ή τό αρκούδι· τοΰ Χαρτζανή ή τής Ηλιογέννητης·
τοΰ κριματισμένου- τοΰ βοσκοΰ καί τής Λάμιας· τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τοΰ φό-
νου τοΰ δράκοντος· τής κακής πεθεράς- τής Έβραιοπούλας· τοΰ έρωτευμένου πού
προσποιείται τόν άρρωστο καί ζητεί φιλί- τής άπολησμονημένης- τής άπαρνημένης
πού καταράται τόν έραστήν της· τής Σούσας κ.ά.

3. Ί σ τ ο ρ ι κ ά καί κλέφτικα.

4. Τής ά γ ά π η ς (ερωτικά).

5. Τοΰ γάμου: εΐς τούς άρραβώνας· εις τά προικιά· κατά τό στόλισμα τοΰ
γαμβρού καί τής νύμφης· κατά τήν παραλαβήν τοΰ γαμβρού- όταν έκκινή ή νύμφη
διά τό στεφάνωμα- καθ' όδόν πρός τήν έκκλησίαν καί έκ τής έκκλησίας εΐς τήν οΐ-
κίαν τοΰ γαμβρού- έξω άπό τό σπίτι τού γαμβρού- εις τό γαμήλιον τραπέζι καί
τόν χορόν· παινέματα εΐς τούς νεονύμφους· τήν έπομένην τοΰ γάμου (πρωίαν τής
Δευτέρας) προ τοΰ νυμφικού θαλάμου· στον κουμπάρο· στούς συμπεθέρους κ.ά·

6. Τής ξενιτειάς. Τραγούδια διά τούς ξενιτεμένους- π.χ. εΐς τόν γιόν της
πού φεύγει στην ξενιτειάν ή μάννα ζυμώνει παξιμάδια. Κακή μάννα διώχνει τό
παιδί της στην ξενιτειά όπου καί άποθνήσκει· ξενιτεμένος άρρωστος· ξενιτεμένος
πέμπει γράμμα νά μήν τόν περιμένουν, διότι έ'πεσε εΐς τά χέρια μάγισσας καί έξέ-
χασε τό σπίτι κ.ά.

7. Μοιρολόγια: Γενικά θρηνητικά άσματα, εις τά όποια οΐ θρηνοΰντες
άπευθύνονται πρός τόν νεκρόν (διά τόν θάνατον του· άποχαιρετισμοί- παραγγελίαι
πρός άλλους νεκρούς τής οικογενείας ή συγγενείς) ή παρουσιάζεται ό νεκρός νά
άποχαιρετά τόν 'Επάνω κόσμον, νά έκφράζη έπιθυμίας του ή στέλλονται άπό τούς
νεκρούς μηνύματα άπό τόν "Α^ην. 'Αλληγορικά (ελαφίνα· είχα μηλιά στήν πόρτα
μας) κ.ά. Μοιρολόγια α) εΐς παιδί· εΐς άδελφόν, άδελφήν εΐς γονείς (μητέρα καί
πατέρα)· εΐς άνύπανδρον νέον ή νέαν· εΐς νοικοκύρην καί γεωργόν εις νοικοκυράν.
β) εις τόν νεκρόν μόλις ξεψυχήση· όταν τόν σηκώσουν διά τήν ταφήν. γ) είς ξένον,
δ) είς θαλασσινόν κ.ά. ε) Μοιρολόγια τοΰ Χάρου, δηλ. διάφορα άσματα θρηνητικά
μέ ύπόθεσιγ τόν Χάρον π.χ. ό Χάρος πραματευτής· ό πύργος τού Χάρου· τοΰ Χά-
ρου τό περιβόλι· ή μάννα τού Χάρου· άντρειωμένοι καί ό Χάρος κλπ.

8. Σατιρικά, α) γέρου: γέρος έρωτεύεται ή παντρεύεται νέαν· γέρος άνώ-
φελος. β) γυναικών : γριές πού παρουσιάζονται ώς νέαι, γριές μέθυσοι, γ) σατιρικά
παπάδων καί καλόγερων, δ) ζώων : μέρμηγκας· ποντικοί καί γάτοι- λαγός- σκαντζό-
χοιρος. ε) φτωχών καί σπανών : γάμος φτωχού, ς) άποκριάτικα. ζ) άσεμνα κ.ά.

9. Θρησκευτικά" κάλαντα τών Χριστουγέννων- τοΰ 'Αγ. Βασιλείου- τών
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Φώτων· τοΰ Λαζάρου· τής Μεγάλης Εβδομάδος· τό μοιρολόγι τής Μεγ. Παρα-
σκευής· τραγούδι τής Λαμπρής· τοΰ Άγ. Γεωργίου κλπ.

10. "Ασματα σχετικά μέ έ'θιμα: τραγούδια άποκριάτικα' χελιδόνισμα
τής 1ης Μαρτίου· τής Περπερούνας· τής αιώρας (κούνιες· σοΰσες) κατά τήν Λαμ-
πρήν (Πάσχα) ή τοΰ Άγ. Γεωργίου- τής Πρωτομαγιάς· τοΰ Κληδόνου· τοΰ Λει-
δινοΰ (έν Αίγίνη)· τοΰ Ζαφείρη (θρηνητικόν ασμα) κλπ.

11. Εργατικά· κατά τήν κωπηλασίαν- εΐς τόν μύλον (χειρόμυλον)· κατά
τό θέρος (όταν τελειώνη ό θερισμός)- κατά τόν άλωνισμόν- τόν τρυγητόν κατά
τήν μεταφοράν βαρέος άντικειμένου- π.χ. μυλόπετρας" εΐς τόν δρόμον κλπ.

12. Δ ιδακτ ικά- π.χ. φιλονικία λουλουδιών ποίον μυρίζει καλύτερα (δά-
φνη καί μηλιά- ό δυόσμος, ό βασιλικός καί τό μακεδονήσι κ.ά'.)- τά περασμένα
νιάτα- χαρήτε νιοί, χαρήτε νιές- τοΰ γέρου τό φίλημα- παραγγελίαι φρόνιμης μάν-
νας στον γιό της- οί καλοί γειτόνοι. Εκλογή γυναικός (ψηλής, κοντής) κ.ά.

13. Τραγούδια τών βοσκών καί ναυτικά, α) τό λάγιο άρνί- στοίχημα
βοσκού καί βασιλιά- τσοπανάκος ήμουνα- τό κλέψιμο τοΰ κοπαδιού κ.ά. β) ό θάνα-
τος τοΰ ναυτόπουλου κλπ.

14. Παιδικά: α) κατά τήν έμφάνισιν ζώων ή πτηνών· π.χ. τών πελαργών,
τών χελιδονιών- κατά τήν έναρξιν τής βροχής τό φθινόπωρον. β) σχετικά πρός
έορτάς: τών Χριστουγέννων, τοΰ Λαζάρου κ.ά. γ) συνδεδεμένα μέ παιγνίδια, δ)
σκωπτικά κ.ά. ε) προσευχαι τών παιδιών.

15. Ταχταρίσματα καί νανουρίσματα τών μητέρων εϊς τά παιδιά
των κατά τήν νηπιακή ν ήλικίαν.

β) Μουσική.

1. Λαϊκοί όργανοπαϊκται και μουσικά όργανα.

2. Έπαγγελματίαι όργανοπαϊκται- (βιογραφικόν σημείωμα και φωτογραφία
τοΰ όργανοπαίκτου). Ποια μουσικά όργανα έχρησιμοποίουν παλαιότερον και ποία
σήμερον. Πνευστά καί κρουστά όργανα- (περιγραφή καί σχεδίασμα ή φωτογραφία
τούτων).

3. Συνήθειαι τών οργανοπαικτών κατά τήν έκτέλεσιν μουσικής τραγουδιών ή
χορών. Άμοιβαί των κατά τούς γάμους, τάς διασκεδάσεις καί τούς χορούς.

4. 'Άσματα μόνον οργανικά, δηλ. άνευ κειμένου.

5. 'Άσματα α) μονωδιακά (τραγουδεϊ είς) μετά ή άνευ συνοδείας οργάνου,
β) χορωδιακά : άνδρών, γυναικών ή μεικτά- κατ' άντιφωνίαν μονφδοϋ και ομάδος
τραγουδιστών,
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6. Πολυφωνικά τραγούδια χορωδιακά, έκτελούμενα μετά ί) άνευ συνοδείας
οργάνου.

7. Χορευτικά.

8. Ελευθέρου ρυθμού άσματα, έπιτραπέζια, άλλοις λεγόμενα τής τάβλας καί
καθιστά.

9. Ήχογράφησις τής μουσικής των ασμάτων καί χορών ή καταγραφή αύτής
είς τό πεντάγραμμον.

γ) Λαϊκοί χοροί.

1. Ποιοι χοροί είναι σήμερον εν χρήσει καί ποίοι παλαιότερον.

2. 'Ονόματα χορών· π.χ. καλαματιανός, πεντοζάλης, σούστα κλπ.

Χοροί μεικτοί, δηλ. πού χορεύονται ομού ύπό γυναικών καί άνδρών, καί χο-
ροί ιδιαίτεροι τών άνδρών (άνδρικοί) καί τών γυναικών (γυναικείοι).

3. Περιστάσεις κατά τάς οποίας χορεύεται έκαστος χορός: κοιναί διασκεδά-
σεις, γάμοι- κατά τάς άπόκρεως· τήν τελετήν τών Άναστεναρίων, άλλαι είδικαί έορ-
ταί κλπ.

4. Έκτέλεσις τοΰ χοροΰ.

Χορογραφική θέσις (δηλ. στάσις τοΰ σώματος τών χορευτών κατά τήν έκτέ-
λεσιν εκάστου χοροΰ): κορμός κεκλιμένος προς τά έμπρός, οπίσω, πλαγίως. Θέσις
τής κεφαλής, τών χειρών. Τί κρατοΰν οί χορευταί είς τάς χείρας.

5) Βήματα τοΰ χοροΰ (γραφική παράστασις τών βηματισμών)· σχηματισμοί
τοΰ σώματος (φιγούρες) κατά τόν χορόν.

6. Τραγούδια κατά τόν χορόν. Ποιοι τραγουδοΰν καί μέ ποίαν σειράν.

7. 'Εθιμοτυπική συμπεριφορά κατά τους χορούς· π.χ. μέ ποίαν σειράν χο-
ρεύουν, ποιος θά χορεύση πρώτος κλπ.

Ζ'.) Μΰθοι - Παραμύθια - Ευτράπελοι διηγήσεις καί ανέκδοτα

1. Μ ΰ θ ο ι.

01 μύθοι άναφέρονται είς τά ζφα, ειδικώς εΐς τήν ζωήν των, τήν κοινωνίαν
καί τά ήθη των, τάς ιδιότητας (πανουργίαν, εύφυΐαν) κ.ά.

Εΐς ποίας περιπτώσεις λέγονται οΐ μύθοι- π.χ. ώς παροιμιώδεις διηγήσεις, εύ-
τράπελοι κλπ. Μύθοι- π.χ. ό λύκος καί ό γάιδαρος- ό λύκος καλόγερος- ό σκατζόχοι-
ρος καί ή άλεπού- ή άλεπού καί ό γάιδαρος- ή καμήλα καί ό γάιδαρος· ό κάβουρας
καί τό φίδι ώς κουμπάροι· ό γεωργός καί ό ό'φις· ή κουκουβάγια καί τό γεράκι- ό
ακύλος καί ό γάτος- ό γάτος καί ή οχιά- ό γάτος καί ό ποντικός κ.ά.



ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΛΔΟΓΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

137

2. Παραμύθια.

Πότε λέγονται τά παραμύθια. Θέσις τού παραμυθιού εΐς τόν λαόν. Παραμυ-
θάδες. Καταγραφή παραμυθιών.

3. Εύτράπελοι διηγήσεις καί άνέκδοτα.

Αί εύτράπελοι διηγήσεις είναι σύντομοι άφηγήσεις, άνέκδοτα, μέ χαρακτήρα
σκωπτικόν διά νά γελάσουν οι άκούοντες. Έκ τούτων άλλαι είναι τοπικαί, δηλ. πε-
ριπαικτικοί τόπων, άλλαι δέ γενικού περιεχομένου- άναφέρονται δηλ. α) εΐς ελατ-
τώματα άνθρώπων, ώς ή εύπιστία, ή άφέλεια, ή άμάθεια, ή νωθρότης, ή ήλιθιό-
της, ή πονηρία, ή κουτοπονηριά, ή φιλαργυρία, ή πολυλογία κ.ά. β) εΐς συμβάντα
τής κοινωνίας έξ άπάτης, πανουργίας, μοιχείας, λαγνείας, άπαγωγής γυναικός κλπ.

Η'.) Παραδόσεις

Σύντομοι διηγήσεις, α! όποΐαι συνδέονται χρονικώς μέ ώρισμένα κτίσματα
ή τόπους εκάστης περιοχής (πύργους, κάστρα, έρειπωμένα άρχαΐα κτήρια, σπήλαια,
όρη, τοποθεσίας), πρόσωπα (μυθικά, ιστορικά), γεγονότα, πρός δέ μέ όντα καί φαι-
νόμενα τής ^«ρύσεως κλπ.

α) Ίστορίαι έκ τής 'Αρχαιότητος.

1. Θεοί, ήρωες, ιστορικά πρόσωπα- π.χ. τού Δία τό μνήμα, ό τάφος τοΰ
'Ασκληπιού, ό "Ομηρος, ό Πλάτων, ό Μέγας 'Αλέξανδρος κ.ά.

2. Ίστορίαι περί τόπων, πόλεων, κάστρων, πύργων, έρειπωμένων κτηρίων
κ.ά.- π.χ. ή φυλακή τοΰ Σωκράτους- ό κάμπος τού Μαραθώνος- οί κολόνες τών Φι-
λίππων. Πίνδος υιός τοΰ Μακεδόνα- τό παχνί τοΰ άλογου τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου·
τό σπίτι τοΰ 'Ιπποκράτους (Κώς)- ή Πόλη κ' ή Άγιά Σοφιά- τό Κάστρο τής Ώριας,
τά παλάτια τής Ρήγαινας (Κύπρος)- ή πέτρα τοΰ Διγενή. Βουλιαγμένοι τόποι (κα-
ταβόθρες) κλπ.

β) Μαρμαρώματα.

Ή λιθωμένη γριά. Τής γριάς τά τυριά· τής γριάς σωρός. Ή γονατιά τοΰ
Διγενή. Ή πεταλιά τοΰ άλογου: τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου, τοΰ Χριστού, τοΰ "Αι
Γ'ιωργιού. Ή πετρωμένη πέστροφα. Ό βοσκός κι ό Μάρτης. Ή γυναικόπετρα κ.ά.

γ) Βασιλιάδες καί Ρηγάδες.

Ή Ρήγαινα καί τά παλάτια της (Κύπρος)· Ό Διγενής κ'ή Ρήγαινα. Ό Μέγας
'Αλέξανδρος κλπ.

δ) 'Αρχαίοι "Ελληνες· γίγαντες· άντρειωμένοι.

Οί παλαιοί Έλληνες. Ό Θεός καί οί γίγαντες. Σαραντάπηχοι. Κύκλωψ. Τρια-
μάτες ή Τρίμματοι. Μονοβύξα. Διγενής. 'Αντρειωμένοι.
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ε) Παραδόσεις περί νεωτέρων ιστορικών προσώπων και γεγονότων

π.χ. δια τόν Κατσαντώνην, τον Δάππαν, τήν Αένω Μπότσαρη, τόν Καταρραχιάν,
τόν Γιουσούφ 'Αράπην, τον °Αλή Πασάν, έχθρικάς έπιδρομάς και καταστροφάς
τόπων κλπ.

ς) Θρησκευτικοί Παραδόσεις.

1. Ό Χριστός και τά πάϋη τον. 'Η Παναγία. Ό Χριστός καί οί Εβραίοι.
Καταδίωξις τού Χριστού ύπό τών Εβραίων. Ό Χριστός καί ή αίγα καταραμένη.
Ό Χριστός καί τό πρόβατο ευλογημένο. Άπαγχονισμός τού 'Ιούδα. Τοΰ Καϊάφα
τό μνήμα. Ή αγία Καλή κ.ά.

2. Παραδόσεις περι προσώπων της Παλαιάς και Καινής Διαϋήκης και'Αγίων:
α) ό 'Αδάμ, ό Κάϊν καί ό "Αβελ, ό Νώε και ό κατακλυσμός, ό 'Αβραάμ, ό Προ-
φήτης 'Ηλίας, ό 'Απόστολος Παύλος, ό 'Ιούδας κλπ. β) "Α γ ι ο ι : 'Ανάργυροι, Βαρ-
βάρα, Γεώργιος, Δημήτριος, Μάμας, Μαρίνα, Μόδεστος, Νικόλαος, Παρασκευή,
Παχώμιος, Σπυρίδων, Τρύφων κλπ-

3. Παραδόσεις άναφερόμεναι εις εκκλησίας εκάστης περιοχής. 'Ανέγερσις έκ-
κλησίας κατόπιν : οράματος, άνευρέσεως εικόνος κλπ. Θαυματουργοί εικόνες καί
θαύματα. 'Αγιάσματα.

ζ) Παραδόσεις περί δαιμονικών όντων.

1. Νεράιδες- ονόματα αύτών (Καλομοίρες, Καλότυχες, Καλές κυράδες κ.ά.)·
μορφή καί τόποι όπου παρουσιάζονται: πηγαί, ποταμοί, σταυροδρόμια, αλώνια κ.ά.

2. Άνασκελάδες (αρχ. όνοσκελις). Χαμοδράκια (ποιμενικοί δαίμονες)· π.χ. τό
Σμερδάκι έν Πελοπονήσω·

3. Καλικάντζαροι. Οί δαίμονες οί οποίοι παρουσιάζονται άπό τής 25 Δεκ. -
5 'Ιαν. 'Ονόματα αύτών· π.χ. Κάονδοι (έν Κρήτη), Σκλαποννταροι (έν Κύπρφ).
Διηγήσεις περί τών δαιμονικών όντων τούτων.

4. Αάμιες. Στρίγγλες. Γελλώ. Διηγήσεις περί τής μορφής καί τής δράσεως
αύτών.

5. Φαντάσματα και διάβολος.

6. Βραχνάς ή "Ησκιος κλπ. (άρχ. έφιάλτης).
η) Θησαυροί καί 'Αράπηδες.

Διηγήσεις περί στοιχειωμένων θησαυρών τούς οποίους φρουρεί τό σχοιχειό
ή έ'νας άράπης και περί άποκαλύψεως τοΰ τόπου όπου είναι θαμμένος ό θησαυρός.
Τρόπος ευρέσεως και παραλαβής αύτοΰ.
θ) Δράκοι.

Ό γέρο Δράκος. Τά σπίτια τοΰ Δράκου. Ή σπηλιά τοΰ Δράκου· Δράκο-
σπηλιά κ.ά'.
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ι) Δράκοντες καί οφεις. Ό Δρακόλακκος· τό Δρακονέρι· Δράκοι πού πα-
ρουσιάζονται ε'ις πανηγύρι καί άρπάζουν γυναίκες. Ό "Αι Δονάτος καί ό Δράκον-
τας (έν Ήπείρω) κλπ. Ή πέτρα τής Κουφής (Κύπρος). Φίδια διαφόρων τόπων κλπ.

ια) Στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι. Τό στοιχειό : τοΰ σπιτιού, τής
βρύσης, τοΰ πηγαδιού, τής θαλάσσης· τόπων, δένδρων. Διηγήσεις περί στοιχειών
καί στοιχειωμένων τόπων.

ιβ) Μάγοι καί μάγισσες. Σχετικαί ίστορίαι.

ιγ) Μοίρες. Διηγήσεις περί τοΰ άριθμοΰ τών Μοιρών, τής μορφής των καί
τής πίστεως εις αύτάς.

ιδ) 'Ασθένειαι. Παραδόσεις περί άσθενειών· οίον τής πανώλους, τής ευλο-
γιάς, τής χολέρας κλπ.

ιε) Ημέρες. Προσωποποίησις ημερών· π.χ. 'Αγ. Παρασκευή, Πεφταργά κλπ.
ις) Θάνατος, Χάρος καί Κάτω Κόσμος. Διηγήσεις περί τοΰ Χάρου. Πώς
ούτος εμφανίζεται καί άρπάζει τήν ψυχή ν. Θεός καί Χάρος. Περί τοΰ Κάτω Κό-
σμου. Τρίχινο γεφύρι κλπ.

ιζ) Νεκροί καί "ψυχαί. Παραδόσεις περί ψυχής. Διηγήσεις περί τής ψυχής
τών αποβιωσάντων έκ βιαίου θανάτου (άδικοσκοτωμένοι). Περί βρυκολάκων
(καταχανάδες, σαρκωμένοι, κακαθρωπισμένοι κ.ά'.).
ιη) Φυσικός κόσμος.

1. 'Αστρολογικοί καί μετεωρολογικοί παραδόσεις.

α) Ό ουρανός καί ή γή· ουρανός καί θάλασσα. Ό ήλιος καί τό φεγγάρι· ό
ήλιος όταν δύη πάει στή μάννα του· τά μαυράδια τοΰ φεγγαριού- τά άστρα- ή Πού-
λια· ή μεγάλη άρκτος- τ' 'Αλετροπόδι· ό Γαλαξίας (άχερα, 'Ιορδάνης ποταμός)· άνοι-
γμα τοΰ ουρανοΰ κλπ.

β) Πώς γίνονται ή άστραπή, ή βροντή, τά σύννεφα, ό άνεμοστρόβιλος.

2. Ζφα: άρκούδα- έ'λαφος· ελάφι πού έρχεται εις πανηγύρι 'Αγίου νά θυ-
σιασθή· τό ελάφι και τό φίδι· τό φίδι καί ή μέλισσα· ό λύκος, ή χελώνα, τό μυρ-
μήκι, ό ψύλλος, ή άράχνη, ή όρνιθα, ή πέρδικα, ό κόρακας, ό άετός, τό άηδόνι, ή
νυκτερίδα, τό δελφίνι, ή φώκια. Ευλογημένα καί κατηραμένα ζώα· π.χ. τό πρόβα-
τον, τό βόδι, ή αιγα κ.ά'·

3. Φυτά : ή έλαία, ό πεΰκος, ή λεύκη, ή καρυδιά, ό βασιλικός, τό δενδρολί-
βανον καί ή δάφνη· τό κυπαρίσσι, ό βάτος καί τό κλήμα· ό άζόγυρας, ή μελισσαν-
τρού· τής Παναγιάς τό λουλουδάκι· τά λούπινα· ή ροδοδάφνη κλπ.

ιθ) Αϊτια (αιτιολογικοί παραδόσεις).

Ό Μάρτης· ή γυναίκα τοΰ Μάρτη. Διατί γκαρίζει ό γάιδαρος, μαλώνει δ
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σκύλος μέ τόν γάτη, μυρίζονται τά σκυλιά τό έ'να τ' όίλλο, μυρίζονται τ' άλογα όταν
σμίξουν διατί ή αίγα έχει υψωμένη τήν ουρά της κλπ.

Θ'.) Παροιμίαι, παροιμιώδεις φράσεις καί γνωμικά

Εις έκάστην παροιμίαν ή παροιμιώδη φράσιν καί γνωμικόν είναι άναγκαϊον
νά έπεξηγήται εΐς ποίαν περίπτωσιν λέγεται καί προς ποιον σκοπόν. Εΐς τήν έπε-
ξήγησιν ταύτην πρέπει νά περιλαμβάνωνται έτι καί σχετικαί τυχόν πληροφορίαι
τοΰ ύπαγορεύσαντος ώς πρός τήν άρχήν, δηλ. τό γεγονός, τήν αΐτίαν ή τόν μΰθον
έκ τοΰ οποίου προήλθεν ή παροιμία ή τό γνωμικόν.

Ι .) Αινίγματα. Λογοπαίγνια. 'Αριθμητικά προβλήματα.
Καθαρογλωσσή ματα

α) Αινίγματα.

Όνομα: ανοιωμα, παρατσάφαρο, παραμύ&ι, μνάος κλπ.

Εΐς ποίας περιστάσεις καί μεταξύ ποίων λέγονται τά αινίγματα.

Εΐς έ'καστον αίνιγμα άπαραιτήτως πρέπει νά σημειώνεται καί ή λύσις του,
δηλ. τί σημαίνει.

Ύποκείμενον αινίγματος είναι: α) ό άνθρωπος καί τά μέλη τοΰ σώματος
του : ή κεφαλή, ή γλωσσά, τά μάτια, τό κρανίον μετά τοΰ εγκεφάλου κ.ά. β) τά
διάφορα άντικείμενα τής οικίας καί αΐ τροφαί· π.χ. ή σκάφη, τό σταμνί, τό λαγύνι,
ό σοφράς, ό μύλος, ό λύχνος, ή λεπίς, τό τηγάνι, ό άσκός, ό άργαλειός, τά χερό-
κτενα, ή άνέμη. τό αύγό κλπ. γ) ό γεωργικός καί κτηνοτροφικός βίος· π.χ. τό ζευ-
γάρι τοΰ γεωργοΰ, ό ζυγός, τό άροτρον κλπ. δ) ό φυσικός κόσμος· π.χ. ό ούρανός,
ό ήλιος, τά άστρα, τά νέφη, ή θάλασσα, τό ποτάμι, τό βουνό, ή οδός κλπ. ε) ό ζωι-
κός κόσμος" π.χ· τό βόδι, ή αιγα, τό άρνί, ό ήμίονος, τό χελιδόνι κ.ά. στ) ό φυτικός
κόσμος· π.χ. ή κράμβη, τό ραπάνι, ή κιτριά, τό πουρνάρι, τό κρεμμύδι, τό σκόρο-
δον, τό κάστανον, τό ρόδι, τό καρπούζι κλπ.

β) Λογοπαίγνια και Καθαρογλωσσή ματα (ή γλωσσοδέτες).

1. Εΐς τά λογοπαίγνια γίνεται χρήσις λέξεων διά τής ταχείας έκφοράς
των οποίων συνδέονται αύται προς σχηματισμόν διαφόρου εννοίας· π.χ. έκ τών λέ-
ξεων Χω, Λαμία (Κρήτη), ταχέως έκφερομένων, άκούεται ή φράσις: κόλλα μία =
κτύπα μία, οπότε ό έτερος, δηλ. ό άκούων, καταφέρει κτύπημα εΐς τόν λέγοντα.
Έπίσης παραλείπονται συλλαβαί ή λέξεις έκ τοΰ λόγου ή μετατίθενται σύμφωνα
λέξεως, ώστε νά παρασυρθή ό άκούων εΐς άλλην έ'ννοιαν. Χάριν έ'τι παιδιάς ή ώς
αίνιγμα ή πρός κατάραν, ύβριν κ.ά. χρησιμοποιούνται λέξεις όμόηχοι ή κατά παρή-
χησιν π.χ. πές αλεύρι.
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'Αλεύρι. Ό τάδε βε γυρεύει. — Δεν ξέρω■ Νά ξεραϋής.

2. Προς έπίδειξιν λεκτικής ικανότητος κυρίως μεταξύ τών παιδιών λέγονται
καί κ α θ α ρ ο γ λ ω σ σή μ α τ α. Πρόκειται περί ταχείας κατ' έπανάληψιν απαγγε-
λίας δυσπροφέρτων λέξεων π.χ. 'Ανέβηκα σιήν ζερδελιά, τήν μπερδελιά και την
ζερδελομπερδελοκουκκιά, νά κόψω ζέρδελα, μπέρδελα και ζερδελ.ομπερδελόκουκκα
(Σάμος).

γ) Λαϊκά προβλήματα. Ταύτα έ'χουν θέσιν εις τόν λαόν όπως τά αινί-
γματα, ήτοι ώς παιδιαί πνευματικής άσκήσεως· π.χ. τό πρόβλημα· Δύο μάννες και
δύο κόρες επήραν άπό ενα πορτοκάλι ή κάθε μία· ήσαν 4 όλα τά πορτοκάλια κ'
έμεινε καϊ ενα ατό μοιραστή. Πώς 'έγινε; (Μάννα, κόρη, εγγονή).

ΙΑ'.) Εύχαί. Κατάραι. Βλασφημία ι. Όρκοι. Χαιρετισμοί. Προπόσεις

(Βλ. άνωτ., σελ. 106- 108. Κοινωνικός βίος, κεφ. Ε').

IB'.) Έκ τοΰ γλωσσικού θησαυρού

1. Βαπτιστικά ονόματα: τό έπίσημον όνομα, δηλ. τό βαπτιστικόν, καί οί διά-
φοροι τύποι ύφ' ους τοΰτο λέγεται· π.χ. Εμμανουήλ: Μανόλης, Μανολιός, Μανο-
λάκης, Μάνος, Μανιός, Μανιάς.

2. 'Ονόματα οικογενειακά ή επώνυμα.

3. Τά παρωνύμια (παρατσούκλια). 'Από ποΰ δίδονται τά παρατσούκλια.

4. Συνθηματικοί γλώσσαι (μπουλιάρικα, κουδαρίτικα κ.ά.).

5. Τοπωνύμια, δηλ. ονόματα πόλεων, χοορίων, συνοικισμών, άγροτικών τοπο-
θεσιών. Δέον νά παρατίθεται καί ή σχετική διήγησις τοΰ λαοΰ, έάν ύπάρχη, διά τό
όνομα τοΰ τόπου, δηλ. άπό ποίαν αίτίαν ή γεγονός κλπ. έλαβεν ό τόπος τό όνομα.

6. 'Ονόματα τών μηνών καί τών εποχών τοΰ έ'τους, ήμερών κ.ά.· π.χ. Καλο-
μηνάς ό Μάιος. Πεντάγνωμος ό Μάρτιος. "Αι Άντριάς ό Νοέμβριος κλπ. Ήμέραι:
οί μέρες τής γριάς, μερομήνια, δρίμες, πρωτομηνιά κλπ.

7. Προσωπικά ονόματα, τά όποια δίδονται εις τά ζώα, ως εις τόν κύνα, τόν
όνον, τόν ήμίονον, τό βόδι, τά αιγοπρόβατα κλπ.
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V. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑ'Ι'ΚΟΥ ΒΙΟΥ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Πρός πλήρη κατανόησιν διαφόρων σημείων τού λαϊκού βίου δέν είναι επαρ-
κής ή περιγραφή, όσον λεπτομερής και παραστατική καί αν είναι αύτη. Είναι άναγ-
καΐον πρός τούτο ό μελετητής νά έ'χη ύπ' όψει του καί άπεικόνισιν τού περιγραφο-
μένου θέματος ή τό ίδιον τό άντικείμενον, έάν πρόκειται περί αυτού. Δια τούτο ό
συλλογεύς, εφ' όσον αποβλέπει ε'ις τόν καταρτισμόν άρτιας κατά τό δυνατόν συλ-
λογής, δέον νά παραθέτη τουλάχιστον φωτογραφίας τών περιγραφομένων προσώ
πων, άντικειμένων, τόπων, εθιμικών ή άλλων ένεργειών εις τόν ύλικόν καί τόν κοι-
νωνικόν βίον, όταν δέν είναι εύ'κολον νά περισυλλέξη τό άντικείμενον περί τοΰ
οποίου κάμνει λόγον.

Διά τής συγκεντρώσεως ταύτης, ώς ελέχθη καί άνωτ., σ. 75, δύνανται έ'τι νά
καταρτίζωνται κατά τόπους εις τό Σχολεϊον ή εΐς τήν Κοινότητα καί λαογραφικαί
μουσειακαί συλλογαί, εΐς τάς οποίας νά συγκεντρώνωνται τά σχετικά άντικείμενα ή
φωτογραφίαι αύτών, ώς έπίσης καί διαφόρων έθιμικών πράξεων.

Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτική άναγραφή άντικειμένων καί κοινωνικών
εκδηλώσεων προς συλλογήν ή φωτογράφησιν.

i. υλικοσ βιοσ

Α) 1. Κατοικία. Μορφή τής κατοικίας έξωτερικώς καί εσωτερικώς· τής
αυλής· τοΰ φούρνου- τής καλύβης τών ποιμένων καί τής μάνδρας- (σχεδιάγραμμα
καί φωτογραφίαι).

2. Σκεύη καί έπιπλα τής οικίας.

3; 'Ενδύματα γυναικών καί άνδρών (εορταστικά καί καθημερινά)
(βλ. άνωτ., σ. 77).

4. 'Υφαντική. Πρώται υλαι. 'Εργαλεία: άδράχτι, ρόδα, τυλιγάδι, ανέμη,
άργαλειός κλπ. Βαφικαί υλαι.

5. Κεντητική καί πλεκτική. Εργαλεία. Τά διάφορα κεντήματα: εις
τά ρούχα, τά φορέματα τών γυναικών, διά τόν στολισμόν τοΰ σπιτιού κλπ.

6. Κοσμήματα γυναικών (βλ. άνωτ., σ. 77).

7. Ξυλοτεχνία. Ξυλόγλυπτα: καθίσματα, τραπέζια, σεντούκια (κασσέλες)·
σοφράς. Σκεύη : κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια, ξύλιναι λεκάναι, ξύλινες καρδάρες.
Πλεκτά σκεύη· π.χ. διά τήν τυροκομίαν. Ράβδοι τών βοσκών (γκλίτσες)· σφραγίδες
κλπ.
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8. Μεταλλοτεχνία· π.χ. ταψιά, μπρίκια, λυχνάρια, θυμιατά, καντηλέρια,
γαβάθες, δίσκοι, λεκάναι, παγούρια κ.ά.

9. Κεραμική: σταμνιά, λαγύνια, κανάτες, τσουκάλια, πιάτα, μπρίκια, θυ-
μιατά, γλάστρες, μικροί πίθοι κ.ά.

10. Ζωγραφική.

Β) 'Αγροτική καί κτηνοτροφική ζωή κλπ.

1. Γεωργία. Τό άροτρον μέ τά έξαρτήματά του: ζυγός, βουκέντρι, φίμω-
τρα· σάκκος σπόρου· άλλα εργαλεία καλλιεργείας. Θερισμός: δρεπάνια· δέσμη στα-
χύων ή σταυρός κατ' έ'θιμον εΐς τήν άρχήν ή τό τέλος τοΰ θερισμοΰ.

2. 'Αμπελουργία καί ελαιοκομία· 'Εργαλεία : κλαδεύματος καί τρυ-
γητού τοΰ άμπελιοΰ" συλλογής τών έλαιών. Σκεύη μετρήσεως τοΰ έλαίου.

3. Κτηνοτροφία. Ράβδοι (γκλίτσες) τών ποιμένων· κουδούνια τών αιγών
καί τών προβάτων. Σύνεργα καί σκεύη τής γαλακτοκομίας καί τυροκομίας.

4. Μελισσοκομία. Μελισσοκομικά εργαλεία καί σκεύη.

5. Κ υ ν ή γ ι ο ν. Μέσα τοΰ κυνηγίου : παγίς, δόκανον, σφενδόνη, δίκτυ.

6. 'Αλιευτικός βίος. 'Ομοιώματα καραβιών. Γοργόνες. Σύνεργα πα-
λαιότερον τοΰ ψαρέματος.

ii. κοινωνικοσ βιοσ

1) Γεννησις - Βάπτισις - Παιδικός βίος.

α) Βότανα: 1) διά τάξ στείρας πρός άπόκτησιν παιδιών· 2) πρός γέννησιν
άρρενος· π.χ. τό άρσενικοβότανο· 3) πρός πρόληψιν τής εγκυμοσύνης· π.χ. τό άτεκνό-
χορτο, τό γυναικόχορτο κ.ά.

β) Προφυλακτικά μέσα άπό τήν άποβολήν, π.χ. ό άνεβασταχτήρας, καί πρός
εύτοκίαν- π.χ. τό χέρι τής Παναγίας.

γ) 'Αντικείμενα εις τήν λεχώ ή τό μωρό πρός προφύλαξιν άπό τήν βασκα-
νίαν (κακό μάτι)· π.χ. ματόπετρα, φυλακτό, φλουρί δεμένον μέ κοκκίνην κλωστήν,
σταυρός, χάντρα κ·ά'.· γαλατόπετρα διά νά παράγη γάλα ή λεχώ κλπ.

δ) Σπάργανα τοΰ μωροΰ παλαιότερον· π.χ. ή φασκιά, τό φακιόλι. Κούνια.

ε) Β ά π τ ι σ ι ς : κουλλούρα μέ στολίσματα άπό ζύμην διά τό κάλεσμα τοΰ
άναδόχου (νουνοΰ) διά τήν βάπτισιν. Τά βαπτιστικά παλαιότερον καί τά φωτίκια.

στ) 'Αντικείμενα τών παιγνιδιών τοΰ παιδιού : βώλοι, κότσια (αστράγαλοι),
τσιλίκια, κούκλες κ.ά.

2) Γάμος.

Τά ψωμιά τοΰ γάμου. Τό κουλλούρι τής νύφης. Δείγμα τοΰ κινά (κόκκινης
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βαφής) δια τήν βαφήν τής κόμης καί τών νυχιών τής νύφης. Όμοίωμα του φλάμ-
πουρου (σημαίας τοΰ γάμου).

Δείγμα ή φωτογραφία τοΰ στολισμού παλαιότερον τής νύφης καί τοΰ γαμ-
προΰ. Στέφανα τοΰ γάμου παλαιότερον: άπό κλήμα, δάφνην κ.ά. (Φωτογραφίαι
τών διαφόρων έθιμικών πράξεων κατά τόν έορτασμόν τοΰ γάμου).
3) Τελευτή.

Όβολός (περατίκι) εΐς τό στόμα ή τά θυλάκια τοΰ νεκρού ή σταυρός κέρινος
ή κεραμίδι μέ χαραγμένα τά γράμματα ΙΣ - ΧΣ NI - ΚΑ. Πεντάλφα· νεκροκέρια.

Φωτογραφίαι: πομπής κηδείας καί ένταφιασμοΰ· τού σχήματος τών κολλύ-
βων έντός τού δίσκου· τής πένθιμου περιβολής τών οικείων τοΰ άποβιώσαντος κλπ.

iii πνευματικοσ βιοσ

1) Λαϊκή πίστις και λατρεία.

α) Σφραγίδες διά τήν τύπωσιν τής προσφοράς διά τήν λειτουργίαν καί τών άρ-
των. "Αρτοι (ψωμιά, κουλλούρια, πίττες) κατά διαφόρους έορτάς, οίον κατά τά Χρι-
στούγεννα, τήν Πρωτοχρονιάν, τά Φώτα, τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου, τό Πάσχα κ.ά.

β) Σύνεργα τών παιδιών ότε ψάλλουν τά κάλαντα ή άλλα ειδικά άσματα: κατά
τά Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιάν, Φώτα, Σάββατον τού Λαζάρου, τήν Ιην Μαρτίου·
π.χ. τρίγωνον έκ σιδηράς ράβδου- ξύλινον χελιδόνι· κλάδοι θάμνων- εΐκών σταυρός κλπ.

γ) Προσωπεία (μάσκες) διά τάς μεταμφιέσεις κατά τάς Άπόκρεως. Φωτογρα-
φήσεις μετημφιεσμένων.

δ) Βάγια τής Κυριακής τών Βαΐων. Αύγά τοΰ Πάσχα. Λαμπάδες τοΰ Πά-
σχα. Πέτρα μαλλιαρή τής 'Αναλήψεως ή πέτρα τής Πρωτομαγιάς.

ε) Τάματα είς Αγίους : ομοιώματα μετάλλινα ή έκ κηροΰ άνθρώπων (ολου
τοΰ σώματος ή μελών αύτοΰ), ζώων, πλοίων κ ά.

στ) Φωτογραφήσεις έθίμων: Παιδιά πού λέγουν τά κάλαντα κατά
τά Χριστούγεννα ή τήν Πρωτοχρονιάν. Άγερμοί τών παιδιών τήν Ιην Μαρτίου
(χελιδόνισμα), τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου- ή ύπερπήδησις τών πυρών τό εσπέρας
τής παραμονής τοΰ Άγ. 'Ιωάννου (24 Ιουνίου)· ή άνάρτησις εΐς τήν θύραν τής
αρχιχρονιάς τήν παραμονήν τής 1ης Σεπτεμβρίου- θυσίαι ζώων κατά πανηγύρεις
καί διανομή τοΰ κρέατος εϊς τούς παρευρισκομένους· λιτανεϊαι έπί άνομβρίας- ζώ-
σιμο τής έκκλησίας μέ κηρωμένον νήμα· σταυροί εις τάς θύρας τών οικιών μέ αίμα
ζώου κατά τό Μέγα Σάββατον ή τήν παραμονήν τοΰ Αγίου Γεωργίου· έγκοιμή-
σεις άσθενών εΐς εκκλησίας προς θεραπείαν κ.ά.
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2) Λαϊκή ιατρική.

Θεραπευτικά βότανα· λίθοι με θεραπευτικές ιδιότητας· π.χ. ό αίμοστάτης' 'Ια-
τρικά εργαλεία παλαιότερον : βεντούζες, δοντάγρα, νυστέρι κλπ.

3) Μαγεία και δεισιδαιμονίαι.

α) Σύνεργα δια τήν μαγείαν : άγιοκωσταντινάτο, καβουροκόκκαλο, κόκκαλο
νυκτερίδος, μαυρομάνικο μαχαίρι, σφραγίς Σολομώντος, μαγικοί δακτύλιοι κ.ά.

β) Μαγικά βότανα: λησμονοβότανο, άπήγανος κλπ.

γ) Προφυλακτικά κατά τής βασκανίας: βασκαντήρες, φυλακτά, χάντρες, κλά-
δοι θάμνων· π.χ. άγκαραθιά.

δ) Μαγικά βιβλία : Σολομωνικαί, Κυπριανάρια κ.ά.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Είσαγωγικόν σημείωμα, σ. 73 - 75.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ, σ. 76.
II. ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α' Κατοικία, σ. 76- 77.

Β ' "Ενδυμα, ύπόδεσις, κόμμωσις και καλλωπισμός, σ. 77.
Γ' Τροφαί, σ. 78.

Επαγγελματικός βίος
Δ' Γεωργία, σ. 78-80.
Ε' 'Αμπελουργία, σ. 80-81.
ΣΤ' 'Ελαιοκομία, σ. 81.
Ζ' "Αλλαι γεωργικά! καλλιέργειαι κα! άσχολίαι, σ. 81.
Η "Εθιμα τών γεωργών (συνεργασία, άλληλοβοήθεια, άγοραπωλη-

σίαι), σ. 82.
Θ' Φυτικός κόσμος, σ. 82.
I ' Ποιμενικός βίος, σ. 82 - 84.
ΙΑ' Μελισσοκομία, σ. 84.
IB' Κυνήγιον, σ. 84.
ΙΓ' 'Αλιεία, σ. 84.
ΙΔ' Ζωικός κόσμος, σ. 84- 85.

10
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ΙΕ' Βιοτεχνία

α) Υφαντική, σ. 85.
0) Βαφική, σ. 85-86.
γ) Πλεκτική καί κεντητική, σ. 86.
δ) Ξυλοτεχνία καί ξυλογλυπτική, σ. 86.
ε) Κεραμική, σ. 86.
στ) Μεταλλουργία, σ. 86.
ζ) "Αλλα επαγγέλματα, σ. 86.

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α' Γέννησις καί βάπτισις. Παιδικός βίος, σ. 87-91.

Β' Γάμος, σ. 91 - 96.

Γ' Τελευτή, σ 96- 101.

Δ' Κοινωνική όργάνωσις, σ. 101 - 106.
α) Ή Κοινότης, σ. 101 - 102.
β) Οικογένεια, σ. 102.
γ) Συνεργασία καί αλληλοβοήθεια, σ. 102.
δ) Έθιμικόν δίκαιον, σ. 102-106.

Ε' Χαιρετισμοί. Προπόσεις. Εύχαί καί άποτροπαί. Κατάραι καί
'Αφορισμοί. "Ορκοι. Βλασφημίαι. "Υβρεις καί υβριστικά σχήματα,
σ. 106-108.

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α' Θρησκεία (λαϊκή πίστις και λατρεία), σ. 108-126.

Β' Μαγεία καί σχετικαί μέ αύτήν δεισιδαιμονίαι καί συνήθειαι,
σ. 127 - 129.

Γ' Λαϊκή ιατρική, σ. 129-130.

Δ' 'Αστρολογία καί μετεωρολογία, σ. 130-132.

Ε' Μαντική, σ. 132- 133.

ΣΤ' Δημώδης ποίησις. Μουσική καί λαϊκοί χοροί, σ. 133- 136.

Ζ Μύθοι, παραμύθια, ευτράπελοι διηγήσεις καί άνέκδοτα, σ. 136-137.

Η' Παραδόσεις, σ· 137 - 140.

Θ' Παροιμίαι· παροιμιώδεις φράσεις καί γνωμικά, σ. 140.

I' Αινίγματα, λογοπαίγνια, άριθμητικά προβλήματα καί καθαρογλωσ-
σήματα, σ. 140 - 141.
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ΙΑ' Εύχαί, κατάραι, βλασφημίαι, όρκοι, χαιρετισμοί, προπόσεις, σ. 141.
IB' 'Εκ τοΰ γλωσσικού θησαυροΰ (ονόματα, τοπωνύμια κλπ.), σ. 141.

V. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Συλλογή αντικειμένων τοΰ λαϊκού βίου ή φωτογραφήσεις αύτών,
σ. 142 -145.

résumé

Questionnaire d'enquête folklorique

Beaucoup de ceux qui s'occupent, particulièrement dans les villages,
de recueillir de la matière folklorique et de l'étudier, les instituteurs notam-
ment et d'autres, travaillent le plus souvent sans guide pour leurs sujets
d'observation. D'où les recueils de matière rédigés selon les conceptions
personnelles sont souvent incomplètes.

L'auteur, pour aider les débutants dans leur tâche, a pensé utile de
rédiger ce questionnaire qui doit fournir des idées générales et spéciale-
ment un diagramme des sujets constituant le folklore.

Ce guide se proprose d'attirer l'attention des chercheurs sur les di-
verses catégories de la vie populaire traditionelle c'est-à-dire de la civili-
sation matérielle, sociale et intellectuelle.



ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΠΛΑΤΥ Σ MÛ I

υπο

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Εις τήν γνωστήν συλλογή ν τών παροιμιών του ό Νικόλαος Γ. Πολίτης χα-
ρακτηρίζει ώς πλατυσμούς τάς παρατηρουμένας ενίοτε έπαυξήσεις εις τά κεί-
μενα τών παροιμιών. Τόν όρον χρησιμοποιεί τό πρώτον εις τήν ύπό τό λήμμα
αγάλια έκ Λακεδαίμονος παροιμίαν:

'Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι
κι από το μέλι τό κρασί καί στό βαένι μπαίνει,
όπου παρατηρεί: «Πλατυσμός τής κοινής παροιμίας: αγάλια άγάλια γίνεται ή
άγουρίδα μέλι»,1

"Εκτοτε έπαναλαμβάνει τόν χαρακτηρισμόν κατά διαφόρους τρόπους, όταν
παρουσιάζωνται ομοιαι περιπτώσεις. Παραθέτω τινάς έκ τούτων.

Βραχυγραφίαι

Ί. Βενιζέλος = 'Ιωάννου Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις, εκδ. Β', έν Έρμουπόλει 1867.

Λ. Α. άρ. = Δαογραφικόν Άρχεΐον' αριθμός χειρογράφου συλλογής.

Migne, P. G. = Migne, Patrologia Graeca.

P. G. — Paroemiographi Graeci. Ed. E. L. Leutsch —- F. G. Schneidewin. Tom. I - II, Got-
tingae 1839 - 1851.

Ν- Γ. Πολίτου, Έκλογαι —Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ,
έν 'Αθήναις 1914.

Ν· Γ. Πολίτου, Παροιμ. = Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ 'Ελλη-
νικού λαοΰ. Παροιμίαι, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1899, τόμ. Β', 1900, τόμ. Γ', 1901,
τόμ. Δ', 1902.

Ν. Γ. Πολίτου, Π. = Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι άνέκδοτοι είς χειρόγραφον συλλογήν άποκει-
μένην είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον.

λ. = λήμμα.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 140, άρ. 4.
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α . 'Αγάλια αγάλια φύτενεν δ φρόνιμος αμπέλι,
κι αγάλια αγάλια εγίνετο ή αγουρίδα μέλι.1
Ό Ν. Πολίτης ένταύθα παρατηρεί: «Πλατυσμός τής κοινής [ά.ά.φ. ό φρ.
άμπ.], ήτις (sic) επεκτείνει τήν ίδέαν, έκθέτουσα τά γενόμενα προ τής βλαστήσεως
τής αμπέλου»·

β . Άπό τά χείλη πηγαδιού δέ λείπει πρασινάδα,

άγάπη χωρίς πείσματα δέν 'έχει νοατιμάδα. *
Τό σχόλιον τού Ν. Πολίτου ενταύθα είναι, ότι ή γνωστή παροιμία τοΰ β'
στίχου διεπλατύνθη δια τοΰ α' στίχου «πρός έμφαντικήν βεβαίωσιν». Καί ανα-
πτύσσει τήν παρομοίωσιν : «Ώς είναι βέβαιον, ότι ούδέποτε στερούνται χλόης τά
χείλη τοΰ πηγαδιού, ούτω καί ότι άναγκαΐον ά'ρτυμα τοΰ έρωτος είναι τά πείσματα»,
γ'. "Αδειασέ μας τή γωνιά

τή φετεινή χρονιά (Μάνη).9
Ό Ν. Πολίτης σημειώνει: «'Ο δεύτερος στίχος είναι έκ τών ούχί άσυνήθων
παραπληρωμάτων, τών ούδέν άξιον λόγου προσθετόντων εΐς τήν έννοιαν τής
παροιμίας».

δ'. "Αρχοντας και διάολος δέ αυμπεϋερεύουνε·

σάν νά λές, πώς είν' άδρεφοξάδερφα (Λευκάς).4
Τό β' μέρος καί τής παροιμίας ταύτης ό Ν. Πολίτης χαρακτηρίζει πλατύ-
σ μ ό ν.

ε'. "Οποιος δουλεύει βασιλιά, πρέπει τό νου τον νά 'χγι,

ο(χ)ι τόν νοϋν τοϋ βασιλιά, μόνο τόν εδικό του (Κρήτη). 5
Ένταύθα ό Ν. Πολίτης σημειώνει: «Παραλλαγή τής παροιμίας [τής περι-
λαμβανομένης εΐς τόν α στίχον] διακρινομένη ταύτης διά τής εύφυεστάτης
προσθήκης τής επεξηγήσεωςεντφβ' στίχω-
ς' Τό βιό μας ατή βιά μας

καί τό κρασί στήν κοιλιά μας ( Ιωάννινα).6
Ό Ν. Πολίτης χαρακτηρίζει έπίσης τό β' μέρος «προσθήκη ν έπί τό
άστειότερον, ούτω λεγομένην έν πότοις».

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 144 άρ. 13 (Θήρα).

2 Αΰτ., σ. 154 άρ. 8.

5 Αύτ., σ. 286 άρ. 2.

4 "Ενθ' άν., τόμ. Β', σ. 516, 11.

5 "Ενθ' άν., τόμ. Γ', σ. 57, 8.

6 Αύτ., σ· 128, άρ- 11
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ζ'. Βάστα, γέρο, βάοτα

γιά τά γεράματά σου ! (Κων/πολις).1

'Ενταύθα χρησιμοποιείται πάλιν ή λέξις πλατυσμός διά τόν πρόσθετον
προσδιορισμόν τού β' μέρους τής παροιμίας.

η'. Αέ σου δίνω, γρά, ψωμί.

— Βρέξε μου το στο ζουμί !

Δέ σου δίνω σκιαουλιάς.

— Βρέξε μου το σκιάς καλά (Κρήτη). '

Καί τοΰ διαλόγου τούτου τήν έπαύξησιν ο Πολίτης ονομάζει πλατυσμόν.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων συνάγεται, ότι «πλατυσμός» ή «παραπλή-
ρωμα» μιας παροιμίας δύναται νά όνομασθή πάσα έπαύξησις τοΰ κειμένου της, ή
οποία γίνεται κατ' έπίτασιν ή κατά προσδιορισμόν, προκειμένου τό κείμενον τοΰτο
νά διατυπωθή πληρέστερον καί έντονώτερον, νά προσδιορισθή (τοπικώς, χρονικώς,
συγκριτικώς κλπ.), νά κριθή κάποτε σκωπτικώς ή καί νά συμπληραιθή άφηγημα-
τικώς. 'Η έπαύξησις αύτη γίνεται ύπό τοΰ λέγοντος όχι μόνον συνειδητώς, άλλα
καί μηχανικώς, όταν συνειρμικοί λόγοι τόν οδηγούν εις τήν προέκτασιν ή τήν συμ-
πλήρωσιν τοΰ κειμένου

"Αλλά τό θέμα δέν είναι απλούν. Έάν εξετάσω μεν τάς ποικίλας μορφάς τών
έπηυξημένων παροιμιών, θά ΐδωμεν ότι αύται, γεννώμεναι έκ περισσοτέρων ψυχι-
κών παρορμήσεων τού γνωμολογοΰντος καί παροιμιακώς έκφραζομένου λαοΰ, είναι
πολλοί, δύνανται δέ νά ύπαχθοΰν είς χωριστά κεφάλαια καί κατηγορίας, άναλόγως
πρός τήν έ'μπνευσιν, τήν διάταξιν, τήν σκοπιμότητα καί τό περιεχόμενόν των.

Κυριώτατα οί συνειρμικοί νόμοι τής όμοιότητος, τής άντιθέσεως καί τής δια-
δοχής φέρουν εις τό στόμα τοΰ λαοΰ τάς περιστατικός συμπληρώσεις, τάς κλιμακω-
τός επαυξήσεις, τάς άντιθέσεις, τά παράλληλα καί τάς επεξηγήσεις, αΐτινες συνιστούν
τούς ποικίλους πλατυαμους τών παροιμιών, μετ' αύτών δέ καί ή περαιτέρω άφηγη-
ματική διάθεσις, ή κριτική ή ειρωνική τάσις, ή ψυχολογική άνάγκη τής έπιτάσεως
καί ή αγάπη τού λαοΰ πρός τούς αμέσους προσδιορισμούς πλουτίζουν τάς μορφάς
τών πλατυσμών τούτων, άπό τήν άπλήν λέξιν έ'ως τόν παραστατικόν διάλογον \

1 Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαροιμ. Α', σ. 579, 9.

2 "Ενθ' άν., τόμ. Δ', σ. 455, 15.

8 Τήν προέκτασιν ταύτην έπιφέρει ένίοτε καί ό άκούων, όστις κατά τό λεγόμενον «εγ-
κρίνει καί επαυξάνει».

4 Σχετική άλλ' άντίστροφος είναι ή περίπτωσις των ελλιπώς έκφερομένων παροιμιών,
τάς οποίας ό μέν λέγων άπαγγέλλει κατά τό ήμισυ (*Άπό κακό χρεωφειλέτη/»), ό δέ άκούων
συμπληρώνει («καί οακκί αχερα!»). Δι' άρχαίας φράσεις, βλ. Χ Χαριτωνίδον, Παροιμίαι έλλι-
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Έχρησιμοποίουν καί οί ά ρ χ α I ο ι Έλληνες πλατυσμούς είς τάς παροι-
μίας καί τάς παροιμιώδεις φράσεις των, όπως δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν από
πολλά κείμενα των Παροιμιογράφων.

1. Άγων πρόφασιν ουκ επιδέχεται, οΰτε φιλία.

P. G. I 44, 45 (πρβλ. II 56, 10-11)

2. Πϋρ επί πυρ καί κακόν έπί κακφ.

P. G. I 148, 69

3. Οίκοι τά Μιλήσια■ μή γάρ ενθάδε.

P. G. I 369, 22 β'

4. Χρήματ' άνήρ- πενιχρός δ' ούδέποτ' έσθλός.

P. G. I 377, 98 (Πρβλ. I 173, 43)

5. Ήλιξ ήλικα τέρπει, γέροντα δέ γέρων.

P. G. II 33, 88 (Πρβλ. I 253, 16)

6. Τ" ανω κάτω φασί· τά κάτω δέ άνω.

P. G. II 61, 61

7. Μία χελιδών έ'αρ ου ποιεί, ουδέ μία μέλισσα μέλι.

P. G. II 79, 71 (Πρβλ. I 121, 12)

8. Δεινά τά δεινά καί δεινότερα Δεινίου.

P. G. II 156, 28

9. Ου πρέπει γαλή κροκωτός, οΰτε πορφύρα.

P. G. II 197, 65

10. Ουδείς εκών πονηρός, οϋδ' άκων μάκαρ.

P. G. II 197, 72

11. Γέρων πίϋ-ηκος οϋχ άλίοκεται πάγη. — 'Αλίσκεται μέν, μετά χρόνον δ' άλί-
σκεται.

P. G. II 343, 37α

12. Διαβολής όξύτερον ξίφος, ει τό ξίφος προφθάσει τόν διαβάλλοντα.

P. G. II 365, 3 (Πρβλ. Πλουιάρχ. ΆποφίΚ Λακεδ. 221 c)

13. Δις και τρις τό καλόν, τό δέ κακόν ούδ' άπαξ.

P. G. II 369, 26 (Πρβλ. I 66, 33)

14. 'Εξ ονύχων λέοντα ενεοτι μα&ειν καί εκ μικρας γεύσεως πηγήν.

P. G. II 409, 57 (Πρβλ. II 389, 93)

15. Αεβηρίδος γυμνότερος καί κινδάλου.

P. G. II 499, 49 (Πρβλ. I 56, 95)

16. Όνος λύρας άκούων καί σάλπιγγος ύς.

P. G. II 193, 38

πως έκφερόμεναι. Πλάτων, τόμ. Α', 'Αθήναι, 1949, σελ. 180 - 185. Πρόκειται περί συνειρμικής
Επίσης ενεργείας, fjτις δέν επαυξάνει ο(λλ° αποδίδει ÇÎÇ τήν παροιμίαν τό έλλειπαν μέρος.
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17. Αίεί τοι τόν δμοιον άγει θεός εις τόν δμοιον καί ποιεί γνώριμον.

P. G. II 746, 6 (Πρβλ. II 54, 7)

18. "Ερωτα παύει λιμός- ει δε μή χρόνος. Έάν δέ μηδέ ταϋτα τήν φλόγα
σβέσγ], θεραπεία σοι τό λοιπον ήρτήσθω βρόχος.

P. G. II 754, 61

19. Σπάρταν έ'λαχες, κείναν κόσμει' τάς δέ Μυκήνας ήμεΐς ιδία.

P. G. II 772, 86 (Πρβλ. I 307)

Καί παρά βυζαντινοίς:

1. Δειλού μήτηρ ού κλαίει, αλλ' ουδέ χαίρει.

«Αισώπου κωμφδίαι». (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ· 3, 10)

2. Δός μοι τήν σήμερον καί λάβε τήν αϋριον.

Ίωάνν. Χρυσόστομος. (Migne, P. G. 61, 462)

3. Έάν τά πρώτα καλά καί τά υστέρα κακά, όλα κακά·

καί πάλιν εί τά πρώτα κακά καί τά υστέρα καλά, όλα καλά.

«Ψελλοΰ, Επιρρήματα». (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν-, σ. 9, ξζ')

4. Εΐπερ μη δε μία χελιδών έ'αρ ποιεί
μτ,δέ γραμμή μία τον γεωμέτρην
ή πλους είς τον θαλάττιον ...

Γρηγ. Ναζιανζηνός, παρά P. G. II, σ. 79,71)

5. Λογισμός
αγνισμός,

καί κοτύλη δακρύων !

(Μ. Πλανούδη, Συλλογή παροιμιών, εκδ. Kurtz, Αειψ. 1886 άρ. 265)

6. Ουδέ του φεύγοντος, ουδέ τού τρέχοντος,
εί μή τοΰ θεοϋ θέλοντος.

«'Αθωνική συλλογή ΣΤ ». (Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 59, 19. Πρβλ. 46, 46)

7. ία εκατόν προσκυνήματα αξια φόλεως [φόλλης] ουκ είσιν άλλα είς τόπον
ώφελοΰσι.

Συλλ. Krumiacher. (Ν. Γ. Πολίτου, Π λ. προσκύνημα 1. Πρβλ. Παροιμ. Α', σ. 43, 34)
Οί ξένοι λαοί χρησιμοποιούν έπίσης πλατυσμούς εις τάς παροιμίας των, όχι

όμως πάντοτε μέ τήν αύτήν συχνότητα.1

__ "ν

1 Νομίζω ότι εξαρτάται άπό τήν ίδιοσυγκρασίαν καί τόν χαρακτήρα ενός λαοΰ, άπό τήν
ταχύτητα τής σκέψεως, τήν άνάγκην της έκδηλώσεως, τήν πληθωρικότητα τοΰ λόγου, τήν τά-
σιν πρός ύπερθεματισμόν, πρός άνιίρρησιν άλλα καί άπό τήν συνήθειαν τοΰ μετρικού ρυθμοΰ,
νά χρησιμοποιή περισσόιερον τούς πλατυσμούς είς τάς παροιμίας του. "Ο 'Ελληνικός λαός, ώς
μεσογειακός καί μέ μακραίωνα παράδοσιν λόγου, έ'χει έντόνως άνεπτυγμένας τάς ιδιότητας
αντάς.
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Παραθέτω παραδείγματα εξ αγγλικών, γαλλικών καί ιταλικών συλλογών πα-
ροιμιών, τάς οποίας έχω ύπ' όψιν μου·
α) "Αγγλικαί.

1. Let your letter stay for the post, not the post for the letter.

(Smith \ a. 362).

2. Like than Jack fletcher and his bolt. No more.

(Αυτόθι, σ. 368).

3. Like to like, and Nan for Nicholas.

(Αυτόθι, σ. 368).

4. Bring your line to the wall ; not the wall to the line.

(Αυτόθι, σ· 370).

5. Little fishes slip through nets, but great fishes are taken.

(Αυτόθι, σ. 373).

6. Little sticks Kindle the fire ; great ones put it out.

(Αυτόθι, σ. 375).

7. Long and lazy, little and loud ; fat and fulsome, pretty and proud.

(Αυτόθι, ο 380).

8. Love asks faith, and faith (asks) firmness.

(Αυτόθι, σ. 388).

9. Many rains, many rowans ; many rowans, many yawns.

(Αυτόθι, σ. 406).

10. Many women, many Words ; many geese, many turds.
(Αυτόθι, σ. 406).

β) Γαλλικαί.

1. A père avare, fils prodigue ;

à père pilleur, fils gaspilleur.
Martel, άρ. 233 2.

2. Un malheur ne vient jamais seul ;
un maleur amene son frère.

Martel, άρ. 386.

3. Chacun à son métier et les vaches seront bien gardées.

Martel, άρ. 405.

4. On ne peut contenter tout le monde et son père.

Martel, άρ. 483.

1 The Oxjord, Dictionary oj English Proverbs, compiled by William George Smith. Se-
cond edition revised throughout by Sir ΓαιιΙ Harvey, Oxford (at the Clarendon Press)

1952, σελ. XXXII + 740.

31. Martel, Petit recueil des proverbes français (5e édition), Paris [1939].
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5. Grand navire veut grande eau ;
et gros moine gras veau.

De Lincy \ I, 24.

6. Noir terrain porte gain et bien ;
et le blanc ne porte rien.

De Lincy, I, 59.

7. La bonne année en peu de temps s'en va ;
La petite se garde.

De Lincy, I, 61.

8. Brume obscure, trois jours dure ;
si elle poursuit, en dure huit.

De Lincy, I, 63.

9. A la fête de la. Chandeleur.

les jours croissent de plus d' une heure,
et le froid pique avec douleur.
De Lincy, I, 64.
10. Chat miaulleur ne fut jamais bon chasseur,
non plus que sage homme grand caqueteur.
De Lincy, I, 99.

γ) Ίταλικαί.

1. Amor non ha sapienza, e 1' ira non ha consiglio.

Giusti- Capponi 3, σ. 4.

2. In casa dell' amico ricco, sempre ammonito ;
in quella dell' amico povero, sempre lodato.

(Αυτόθι, a. 3)

3. A Natale, mezzo pane ;
à Pasqua, mezzo vino.

(Αυτόθι, a. 7)

4. Chi troppo ride, ha natura di matto ;
e chi non ride è di razza di gatto-

(Αυτόθι, σ. 19)

5. Per far un amico, basta un bicchier di vino ;
per conservarlo, è poca una botte.

(Αυτόθι, a. 25)

1 Le Roux de Lincy, Le livre des proverbes français, Tome I-II, Paris 1842.
? Giuseppe Giusti-Gbw Capponi, Dizionario dei Proverbi Itali^ni, Varese 1956.
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6. Ama chi t' ama, e chi non t' ama lascta;

chi t' ama di buon cuore, strigni e abbraccia.

(Αυτόθι, σ. 2ß)

λ

7. Non ν' è s al· at ο senza sole,
non ν' è donna senza amore
nè domenica senza sapore
nè vecchio senza dolore.

(Αυτόθι, σ. 31)

8· Il lianco e il rosso va e vien,
ma il giallo si mantien :
anzi il giallo è un color forte,
che dura anche dopo morte.

(Αυτόθι, σ. 39)

9. Uomo peloso, ο força ο lussurioso ;
ο matto ο avventuroso.

(Αυτόθι, σ. 40)
10. Dio ti salvi da un cattivo vicino
e da un principiante di violino.

(Αυτόθι, σ. 52)

Έκ τών ανωτέρω παραδειγμάτων φαίνεται ότι ό πλατυσμός χρησιμοποιείται
ψυχολογικώς καί εΐς άλλων εθνών τάς παροιμ ιολογίας, άφοΰ είναι φυσική λει-
τουργία τής συνειρμικής σκέψεως τών λαών καί τής διαθέσεώς των πρός παιγνιώδη
κριτικήν.

'Ιδιαζόντως είς τάς νεοελληνικός παροιμίας τό φαινόμενον παρουσιάζεται συ-
χνότατον καί ποικίλον, ώς θέλει δείξει ή εις τά οικεία κεφάλαια παράθεσις περι-
πτώσεών του.

Προτού όμως προχωρήσωμεν εΐς τήν έξέτασιν τοΰ καθαρώς παροιμιακοΰ
πλατυσμοΰ, σκόπιμον είναι νά γνωρίσωμεν τόν κατά γενικώτερον τρόπον χρησιμιο-
ποιούμενον πλατυσμόν εΐς τά έκ τής Γραφής καί τής φιλολογίας άπομνη-
μονευόμενα χωρία, όπου ούτος γίνεται έξ άναπλάσεως τών γνωστών
παραστάσεων καί έχει χρώμα παροιμιακόν, όταν μάλιστα τά έν λόγω κείμενα
έχουν καταστή δημώδη.1

'Σημειώνομεν ότι τό φαινόμενον τοΰ πλατυσμοΰ εμφανίζεται επίσης εντονον καί εις τάς
ελληνικός εΰχάς, τάς αράς, τάς βλασφημίας, τούς χαιρετισμούς, εχει δέ στενή ν σχέσιν μέ τήν
λεγομένην άντιλαβήν, ήτις είναι ασυγκράτητος είς τήν ψυχολογίαν τοΰ "Ελληνος. 'Ομοίως έμ-
φανίζεται ούτος καί μεταξύ τών στίχων τών δημοτικών ασμάτων, είς τά δίστιχα καί εις τά
διάφορα παιδικά άσμάτιο;.
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Είς τάς περιπτώσεις ταύτας των κατ' άνάπλασιν παροιμιών ό λέγων (ή ό
άκούων) δέν περιορίζεται είς τήν φράσιν, τήν παροιμίαν ή τό γνωμικόν, τά όποια
έ'χουν αύτοτελώς ληφθή έκ τίνος κειμένου (τής Γραφής, τών κλασσικών συγγραφέων
ή τής νεωτέρας φιλολογίας), αλλά προχωρεί μέ συνειρμικήν άνάπλασιν σχεδόν aU-
τόματον καί εις τούς άκολουθοϋντας λόγους ή στίχους \

Παραθέτω παραδείγματα τοιούτων πλατυσμών, διακρίνων τάς έπί μέρους
περιπτώσεις.

α) έκ τής Βίβλου και τών εκκλησιαστικών κειμένων.

— Γενέσεως το ανάγνωσμα ! Σοφία πρόσχωμεν.

Συνήθης προσθήκη εΐς τήν πρώτην φράσιν (λεγομένην έπί φλυάρων ή κα-υ-
χωμένων διά τήν καταγωγήν των), ήτις έ'χ,ει ληφθή άπό τήν άντιφώνησιν τού
ιερέως.

— Ανξάνεσ&ε και πληΰύνεσΟε ! ... καί κατακυριεύσατε τήν γην !

Τό συμπλήρωμα έπιτείνει τήν γνωστήν εύλογίαν τής Γραφής, έχει δέ ληφθή
άπό τό σχετικόν εδάφιον τής Βίβλου (Γενέσ. 1, 28), όπου άκριβέστερον λέγειαι :
«καί πληρώσατε τήν γήν και κατακυριεύσατε αύτής».

— Στήτω ό ήλιος !... κατά Γαβαών !.. . καί ή σελήνη κατά φάραγγα Αίλών.

'Ενώ άρκεΐ εΐς τήν κοινήν παροιμιολογίαν ή πρώτη φράσις, συμπληροΰται

συνήθως μέ τά συμφραζόμενά της έν τή Γραφή (Ιησούς 10, 12).

— Στενά μοι πανταχόθεν ! ... σφόδρα έστί.

Ή συμπλήρωσις χρησιμοποιείται συνήθως άπό τούς καλούς γνώστας τής
Γραφής. (Βασιλ. II 24, 14).

— Διεμερίσαντο τά ίμάτιά μον έαντοΊς /... καί έπί τόν ίματισμόν μου εβαλον
κληρον.

Ή συνέχεια τής παροιμιακής φράσεως είναι γνωστή άπό τήν Γραφήν
(Ψαλμ. 21, 19) άλλά καί άπό τήν ύμνογραφίαν τής 'Εβδομάδος τών Παθών.

—'Ανάστα ό Θεός! ή Εγινε τό'Ανάστα ό Θεός... κρίνων τήν γήν!

Ή φράσις, γνωστή άπό τήν άκολουθίαν τοΰ Μ. Σαββάτου, λέγεται παροι-
μιακώς έπί τών άναταραχών καί θορύβων, μέ τήν προσθήκην ενίοτε τής βιβλικής
συνεχείας της.

— Γρηγορείτε και προσεύχεστε ! ... ίνα μή είσέλθητε εΐς πειρασμόν.

Ή συμπλήρωσις άπό τον Ματ&αΐον (26, 41) καί άπό τήν ύμνογραφίαν τής
Μεγ. Εβδομάδος.

1 Συγγενής περισσότερον είναι ενταύθα ή περίπτωσις τών ελλιπώς έκφερομένων παροι-
μιών ή φράσεων, ας καλείται ό άκούων νά συμπληρώση. (Βλ. καί Χ. Χαριτωνίδην, ενθ' άν.).
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IS?

Αλλη δόξα ηλίου καί αλλη δόξα σελήνης !... καί άλλη δόξα άστέρων.
Άνευρίσκομεν ήδη τόν πλατυσμόν είς τό κείμενον τής Καιν. Διαθήκης
(Α' Κορινθ. 15, 41).

— Ό απείρων φειδομένως, φειδομένως και θερίσει· καί ό σπείρων επ' εόλογίαις,

Ιπ' εύλογίαις καί θερίσει.
Ό πλατυσμός ενταύθα γίνεται κατ' αντίθεσιν, όπως ακριβώς έχρησιμοποιήΟη
καί υπό τοΰ 'Αποστόλου Παύλου (Β' Κορινθ. 9, 6).

Εις τούς έκ τής Γραφής πλατυσμούς υπάγονται καί αί έκ τοΰ κειμένου έκτρο-
παί, όταν συνεχίζουν τοΰτο έν παρωδία :
—"Αρμα Φαραώ ... καί καρδιά μπούφα !

(Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ , Β', σ. 461, 3)

— Kai Σαούλ εν Προφήταις... καί κόρκορος έν λαχάνοις ;

Συμπλήρωσις τοΰ Βιβλικού (Βασιλ. I 10, 12) φερομένη ήδη είς βυζαντινά
κείμενα.

Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. προφήτης 1. (Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, τόμ. Στ', 1957, σ. 446).
—Ή ράβδος σου και ή βακτηρία σου... αυτή μέ κατασκότωσε !
'Αντί τοΰ βιβλικού: «αύται με παρεκάλεααν». (Ψαλμ. 22, 4).
— Αός ήμιν σήμερον ... καί αύριο βλέπουμε !...

Άπό τήν Κυριακήν Προσευχήν, αντί τοΰ «καί άφες ήμιν κτλ.». Όμοίως καί
παρά Ίω. Χρυσοστόμφ : Αός μοι τήν σήμερον καί λάβε τήν aöpiov ! (Migne P. G.,
61, 462).

'Αλλά καί άπλαΐ λέξεις συμπληροΰνται έκ τής Γραφής συνειρμικώς.

— Ξύλο !... της γνώσεως !

— Κλειδιά!... τοϋ Παραδείσου.

— Ζωή!... καί άνάστασις κ.ά.
β) Έξ αρχαίων κείμενων.

—"Εργον ουδέν δνειδος /... άεργίη δέ τ' όνειδος !
Ησιόδου, "Εργα καί Ήμέραι, στ. 309.

— Πολύτροπος!... 8ς μάλα πολλά !

Όδύσσ. α', 1.
—*Ω κοινδν αυτάδελφον/... 'Ισμήνης κάρα!

Σοφοκλ. Άντιγ., στ. 1.
—"Ερως άνίκατε μάχαν !... έρως δς έν κτήμασι πίπτεις!
Αυτόθι, στ. 781.

— Πολλά τά δεινά /... κ' ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει !

Αυτόθι, στ. 332.



158

ΔΗΜ. Σ. ΑΟΥΚΑΤΟΥ

—"Ανω ποίαμών Λ .. Ιερών χωροϋσι παγαί !
Εύριπ., Μήδεια, στ. 410.

γ) Έκ τής νεωτέρας λογοτεχνίας καί τής δημώδους Λοιήσεως.

— Γλυκεία ή ζωή !... κι ό θάνατος μαυρίλα !

(Σολωμός)

"Αργειε νά ' ρϋη εκείν' ή μέρα !... κ' ήταν όλα σιωπηλά !...
(Σολωμός)

" Οντις επλασεν ό Θ ιός τήν οικουμένη !... τό Ληξούρι καί τόσους άλλους τό-
πους!

(Δασκαράτος)

Πώς μας θωρείς άκίνητος ;... που τρέχει ό λογισμός σου; (καί παρωδία:...
το μυαλό σου ;)

(Βαλαωρίτης)

Καλότυχοι οί νεκροί που λησμονάνε !... τήν πίκρα τής ζωής!
(Μαβίλης)

Άνά&εμά σε ξενιτειά/... μέ τά φαρμάκια πό'χεις !

(Κρυστάλλης)
Και τώρα τί ί)ά γίνουμε ; ... χωρίς βαρβάρους !
(Καβάφης)

Καί από τά δημοτικά τραγούδια:

— Τρία πουλάκια κάθονται !... στη ράχη, στό λημέρι !

Ή αρχική φράσις λέγεται παροιμιωδώς διά τούς άνοήτους ή βραδεΐς εις τήν
άντίληψιν. Ή συμπλήρωσις γίνεται έκ τοΰ στίχου τού δημοτικού τραγουδιού.1

— Σαράντα παλληκάρια!... άπό τή Λεβαδειά.

Ή αρχική φράσις λέγεται έπίσης παροιμιωδώς έπί τή έμφανίσει ή τφ άκού-
σματι περί νέων καί γενναίων ανδρών. Ή συνέχεια είναι γνωστή έκ τού στίχου
τοΰ αύτοΰ δημοτικοΰ ςίσματος.2

— Βασίλη, κάτσε φρόνιμα/... νά γίνης νοικοκύρης!

Ή πρώτη φράσις λέγεται συμβουλευτικώς είς πάσαν περίπτωσιν άταξίας ή
αφροσύνης. Συνήθως προστίθεται καί τό υπόλοιπο ν τοΰ στίχου.8

— Λάμπουν τά χιόνια στά βουνά κι ό ήλιος ατά λαγκάδια,
λάμπουν καί τ' άλαφρά σπαθιά τών Κολοκοτρωναίων.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 49, στ. 1.
' Αυτόθι, άρ. 22, 1.
' Αυτόθι, άρ. 25, 1.
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'Ëvcjj ό πρώτος στίχος είναι έπαρκής και αύτοτελής δια τήν περιγραφήν τής
φύσεως, συνήθως έρχεται εις τό στόμα, ώς πλατυσμός, καί ό δεύτερος στίχος.1

— Καβάλλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλλα προσκυνάνε ! ...
καβάλλα παίρν' άντίδερο άπ' του παπα τό χέρι.

Ό πρώτος στίχος λέγεται παροιμιωδώς δια τούς ισχυρούς καί αύταρχικούς· ό
δεύτερος, γνωστός επίσης, προστίθεται διά νά έπιτείνη τήν προηγουμένην περι-
γραφήν. 2

— Προξενητάδες ήρθανε ! ... από τή Βαβυλώνα !

Ή αγγελία περί τής άφίξεως προξενητοΰ φέρει εις τόν νουν στίχον τοΰ
γνωστού άσματος «τοΰ νεκροΰ αδελφού». 'Αλλά κάποτε λέγεται ολόκληρος ό
στίχος παροιμιωδώς, έπί περιζητήτου νύμφης, οπότε είναι δυνατόν νά προστεθή μέ
πλατυσμόν καί ό επόμενος στίχος.

νά πάρουνε τήν 'Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. '

—Ή άγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη ...

θέλει λαγοΟ περπατησιά, πουλιού γρηγορωσύνη.

Γνωμική παροιμία, αύτοτελής μέν έν τφ πρώτφ στίχω, συμπληρουμένη όμως
καί μέ τόν δεύτερον.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 157, 15).

—'Αλησμονιώνται κ ' οί φιλιές, ξεχνιώνται κ οι αγάπες

στο δρόμον ανταμώνονται σάν ξένοι, σά διαβάτες.

Όμοίως γνωμική παροιμία, συμπληρουμένη, όπως καί είς τό δίστιχον.4

— Για Ιδές καιρόν που διάλεξε δ Χάρος νά μέ (σέ, τόν) πάρη /...

τώρα π ανθίζουν τά κλαριά καί βγάζει ή γης χορτάρι.

Δίστιχον άπό μοιρολόγι, τό όποιον έγινε γνωστότερον μέ τόν Άθανάσιον
Διάκον. Επαναλαμβάνεται παροιμιωδώς συνήθως ό α' στίχος, άκολουθεΐ δέ, ώς
πλατυσμός, καί ό β'.δ

— Τρώτε και πίνετ άρχοντες !... κ' έγώ νά σας δηγοϋμαι. 8

Ή άρχική φράσις λέγεται έν χαιρετισμώ, όταν κάποιος εισέρχεται είς συμπό-
σιον ή συνεστίασιν. Ή επομένη προστίθεται πλατυαστικώς, κάποτε δέ καί έν παροι-
δίςι:... κ' έγώ νά σας κοιτάζω ή άστειότερον: νά κάτσγι στο λαιμό σας!

1 Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 64, 1-2.

2 Αύτ. στ. 7-8.

5 Αύτ. άρ. 92, 6-7.

4 Αύτ., άρ. 135, η'.

5 Αύτ., άρ. 212, στ. 1-2.

® Αύτ., άρ. 215, στ. 1.
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II. ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΙ ΠΛΑΤΥΣΜΟΙ

Προβαίνομεν ήδη εΐς τήν έξέτασιν τών κυρίως παροιμιακών πλατυσμών, οΐ-
τινες άνεπτύχθησαν αύτοτελώς καί ασχέτως πρός αλλα φιλολογικά κείμενα. 'Από
τάς ομοιότητας καί τάς αντιθέσεις τών έννοιών οδηγείται ό λαός νά σύνθεση τό
όλον κείμενον τής παροιμίας ή νά τό έπαυξήση, ακολουθών άλλοτε τόν στιχουργι-
κόν ρυθμόν καί τήν όμοιοκαταληξίαν (ρίμαν), άλλοτε τήν συνειρμικήν διατύπωσιν
τοΰ ιδίου λόγου.

Α' Πλατυσμοί έξ αναπλάσεως όμοιων «αί αντιθέτων έννοιών.
α') Πλατυσμοί καθ' ομοιότητα.

1. Παράλληλοι καί αντίστοιχοι.

1. "Ανθρωπος ανθρώπου μοιάζει
καί το πράμα τοΰ πραμάτου.

(A.A. άρ. 438, σ. 11, Κεφαλληνία). 1

2. Άπό τής συκιάς το γάλα κι άπ' αμυγδαλιάς ζουμί.

(Λ. Α. άρ. 1421, σ. 458. 'Ακαρνανία, Δ. Λουκόπουλος)

3. Βγάζει άπο τή μνΐγα ξύγκι
κι άπ' τό τσίπουρο στελιάρι.

(Λ7. Γ. Πολίτου, Π. λ. μΰγα 3, Χίος).

4. Βλέπει δ γύφτος στ' δνειρό του
κάρβουνα, σφυριά κι αμόνια·
βλέπει κ' ή Τριανταφυλλιά
πώς κοιμώμαστε αγκαλιά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όνειρο 5, Κεφαλληνία)

5. Αεν πιστεύει δ χορτάτος τοΰ νηστικού, κι ό καβαλλάρης τοΰ πεζοϋ.

(Λ Α. άρ. 489, σ. 612, Γορτυνία)

6. Εϊδεν τον ουρανόν σποντύλ', καί τήν (γ)ήν χαμαιλέτεν.

('Αρχ. Πόντου, τόμ. Θ', σ. 70, 102, Σταυρίν)

7. Είσαι νοικοκύρης καί καραβοκύρης.

(Κεφαλληνία)

8. 'Εξανόστηαες, κερά μου,
σάν τοΰ Μάρτη τό ραπάνι,
σάν του Μάη το σέλινο.

Συλλ. Βάρνερ, Μάρτης 1. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 85)

1 "Η παραπομπή γίνεται είς τήν πλατύνΟεισαν παροιμίαν μέ τήν προϋπόθεσιν ότι τό
πρώτον μέρος της (αρχική φράσις) είναι κοινότερον είς τήν έλληνικήν ιταροιμιολογίαν.
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9. °Ηλιος και βροχή,
παντρεύονται οί φτωχοί'
ήλιος καί φεγγάρι,
παντρεύονται οί γαϊδάροι"
ήλιος καί χιόνι,
παντρεύονται οί άρχόντοι.

(Λ. Α. άρ. 1101, σ. 57. Καστοριά)1

10. Κ' ή φακή μαγέρεμα ; κι ό Χασάνης Τούρκος;

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. φακή 18)

11. Κούφιο καρύδι καί σάπιο ρόϊδο.

(Λ.Α. άρ. 819, σ. 22. "Ηπειρος)

12. Λάδι βρέχει, κάστανα χιονίζει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λάδι 20. Ήπειρος)

13. 'Μ εις οί Βλάχοι,
όπως λάχη !
'Μεϊς οί Γραικοί
όπως πρέπει.

(ευγενής άπάντησις των φιλοξενουμένων).
(A.A. 1465, 6. 'Αλμυρός. Δ. Πουλάκης)

14. Μέ γ' αρνιά κουρεύεται, μέ τά κατσίκια παίζει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κουρεύω)

15. Νηστικός κομμάτια βλέπει, κι ό ξυπόλυτος τσαρούχια !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νηστικός 6. Δακκοβίκια 'Ανατ. Μακεδονίας)

16. Ξέρει δ Βλάχος τί 'ναι δ σφόγγος,

κι ό Ρωμιός ή μαμαλίγκα ;

(Γερ. Δρακίδου, Ροδιακά (1937, σ. 196)

17. Ό Θεός νά σέ φυλάη άπό φτωχό περήφανο και άπό γέρο πόρνο'

άπό φαγα κεραστή

καί άπό τήν γυναίκα τήν κακή.

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Δάστα καί τά μνημεία της, έν Πύργφ 1902, σ. 227).

18. "Ολοι οί χοίροι μιά γενιά, κ' οί ψύλλοι μια κουβέντα!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Γ', σ. 533, 15. Κεφαλληνία)

1 Περί τής παροιμίας ταύτης καί των είς άλλους λαούς παραλλαγών της, αί όποΐαι
παρουσιάζουν έπίσης ομοίους πλατυσμούς, εχει πραγματευθή ό Φινλανδός Matti Kuusi είς
τήν έκτενή μελέτην του «Regen bei Sonnenschein» (F. F. Commun., τόμ. LXIX, άρ.
171, Helsinki 1957).

11
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19. cO λόγος τρνπα ôèv κάνει
καί λάκκο δέ σκάφτει.

(Ί. Βενιζέλος, α. 194, 246)

20. Ό λύκος μπήκε στ' Άντερα κ' ή αλεπού στα σκώτια.

(Αύιτό&ι, 197, 276)

21. Ό παπάς, παπά δέ θέλει

κι ό γιατρός γιατρό δέ θέλει
κ' ή μαμμή μαμμή δέ θέλει.

(Λ. Α. άρ. 883, 450. Λακωνία).

22.Ό,τ ι πάρη ή νύφη ατό θρονί, κ' ή λεχώνα στο στρωσίδι.

(Λ. Α. άρ. 662, 56. 'Αρκαδία).

Ή παροιμία άναφέρεται είς τό εθιμον τών δώρων, πρός μεν τήν νύμφην,

όταν κάθεται έπισήμως είς τόν παστόν, πρός δέ τήν λεχώ, εφ' όσον είναι

κλινήρης.

23. Πέσε πίττα, νά σέ φάω

τσί κουλλίκα νά σ άρπάξου.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ· πέφτω, 22. Λέσβος).

24. Πίσω εΐν' τής λύρας ό χαβάς καί τοΰ βιολιού ή άντάρα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πίσω 31 Πελοπόννησος).

25. Πολλά ξύλα στο λόγγο·
πολλές πέτρες στό δρόμο.

(Λ. Α. άρ. 883, 549. Μεσσηνία).

26. Σάν ή Σούλτω μέ τήν δκνά
κ' ή Χάϊδω μέ τά φρύδια.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. δκνά, 2).

27. Τά προγόνια
εΐν' περόνια·
τ' άνιψίδια
άπονιψίδια !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. προγόνι 5. Στερεά Ελλάς).

28. Τό κρομμύδι τό ταχυ
κάνει τ' άντερο παχύ
καί τό σκόρδο τήν ημέρα
δίνει της καρδιάς άγέρα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κρεμμύδι, 1. Χίος).

29. Το πρώτο μον στεφάνι ( = παντρειά, γάμος)
στον κόσμο δέν εφάνη·
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κ' ή πρώτη μου αρραβώνα
δέν Ιφάνη στον αιώνα.

(Λ. Α. άρ. 883 658. Λακωνία).

30. Φάε λάδι

κ' ελα βράδυ-
φάε βούτυρο
κ' ελα κούτσουρο.

(Λ. Α. άρ. 330, 1725).

Ενδιαφέρουσα περίπτωσις είναι έκείνη, κατά τήν οποίαν ό παράλληλος πλα-
τυσμός γίνεται δ ι ' ε τ έρ ας γνωστής π α ρ ο ι μ ί α ς ή παροιμιώδους φράσεως:

31. 'Αγάλι' αγάλια πάς μακρνά, ρωτώντας είς τήν Πόλη.

(Λ. Α. άρ. 219, 38. Κάρπαθος).

32. "Αδηλα και κρύφια

κ' Ινας Θεός τά ξέρει !

(Λ. Α. άρ. 527, 3. "Ηπειρος, Χρ. Χρηστοβασίλης).

33. Αυτά εΐν' τά λόγια τής κυρ-Γιαννάκαινας
καί τά κουμπιά της κυρ-'Αλέξαινας.

(Λ. Α. άρ. 763, 234. Καλάβρυτα).

34. "Εχεις γρόσια ; εχεις γλώσσα-

Ιχεις φλωριά ; έ'χεις θωριά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 166, άρ. 10. Μήλος).

35. Λέει καί ξελέει, γράφει καί ξεγράφει.

(Λ. Α. άρ. 489, 587. Γορτυνία).

36. Ξύλα κούτσουρα, δαυλιά καμένα
κ' ή άλεπου στο μεϊντάνι.

(Λ. Α· άρ. 883, 417. Θεσσαλία).

37. Ό λύκος παστρομά δέ φκειάνει- κι ό σκύλος σκαλτσοδέτα.

(Λ. Α. άρ. 883, 449. Λακωνία)

38. " Ο λωλός μέ τά θυμάται χαίρεται- καί μέ τό νου πλουταίνει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. θυμούμαι 8 (24) Χίος).

39. "Οξω νους καί πέρα βρέχει!

(Λ. Α. άρ. 441, 105. Κρήτη).

40. Ό,τι μέλει, δέν ξεμέλει, κι ό',τι γράφει, δέν ξεγράφει.

Ν- Γ. Πολίτου, Π. λ. μέλει, 9).

41. Τό πείσμα βγάζει πρήσμα, καί τό γινάτι μάτι.

Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πείσμα, 8).
42- Τον λωλοϋ όλα του λωλά, κι ό γάμος τήν Τετράδη.
Λ. Α. άρ. 432, 52. Κάρυστος).
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2. Παρομοιωτικοί.

Οί πλατυσμοί εκ παρομοιώσεως είναι συχνοί αλλά παρουσιάζονται υπό ποί»
κίλας μορφάς συγχεόμενοι κάποτε πρός άλλας περιπτώσεις.

1 .'Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι

κ' εκείνη πού σου τσούνευε, μεθαύριο σέ θέλει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 139, άρ. 3. Πάρος).

Ό Πολίτης παρατηρεί ότι «διά τής προσθήκης τού δευτέρου στίχου μερι-
κεύεται ή παροιμία τοΰ πρώτου». Ή προσθήκη δηλαδή αύτη είναι πλατυσμός
έπί τό μερικώτερον καί ενέχει τήν παρομοίωσιν : "Οπως ή αγουρίδα γίνεται άγάλια
άγαλια μέλι, έ'τσι καί ή δύσκολη ερωμένη σιγά σιγά μεταβάλλει γνώμην.

2. 'Αλλου τά κακκαρίσματα κι άλλου γεννούν οί κόττες,
άλλη φιλεΐ τόν άγαπώ κ' έγώ μετρώ τΙς μπόττες !

(Ν. Γ. Πολίτου Παροιμ. Α', σ. 582, άρ. 40. Θήρα).

Όμοίως ένταΰθα παρατηρεί ό Πολίτης, ότι «διά τοΰ δευτέρου στίχου ειδι-
κεύεται ή παροιμία, μεταβάλλεται δέ είς κωμαστικόν δίστιχον». Είναι πλατυσμός
παρομοιωτικός.

3. Γάδαρος εΐν' ό γάδαρος, άνέ φορή και σέλλα

κ' ή γρά κι αν όμορφίζεται, δέν γίνεται κοπέλλα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 326, 7).

Παρατηρεί καί έδώ ό Πολίτης, ότι «προστίθεται έν τώ δευτέρα) στίχω μία
τών είδικωτέρων περιπτώσεων τής χρήσεως τής παροιμίας». Ό πλατυσμός όμως
είναι παρομοιωτικός καί σημαίνει ότι, όπως ό γάδαρος κτλ..., έτσι κ' ή γριά...

4. "Εχει τδ σκυλί Τετράδη κι ό κακός συνείδηση ;

{Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Τετράδη 2. Γορτυνία).

5. Κάθε τρύπα τδ καρφί της· κι ό λόγος τον αντίλογο του.

(Λ. Α. άρ. 219, 47. Κάρπαθος).

6. Λείπει δ Μάρτης από τή Σαρακοστή καί το χαλάζι άπό τ' αμπέλια τά
Λαγκαδινά ;

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λείπω 24. Γορτυνία).

7. Ό λύκος γερνώντας γίνεται μασκαράς τών σκυλιώνε,
κι ό άνθρωπος των παιδιώνε.

(«'Αγροτικός κόσμος», Φεβρ. 1937. Ηλεία).

8. "Ομοιος τον δμοιον αγαπά κ' ή γάτα τό ποντίκι.

('/. Βενιζέλος, σ. 198, 305).

Ή έλευθερία τού πλατυσμοΰ οδηγεί καί εις άλλα συμπληρώματα τής ώς άνω
παροιμίας, οία τά:... κ' ή κοπριά τά λάχανα... ψεύτης τον ψεύτη θέλει... Εις μίαν
δέ έκ Κρήτης παραλλαγήν ό πλατυσμός είναι τριπλοΰς :
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"Ομοιος τον δμοιον αγαπά, κοπέλι τό κοπέλι
κι ό άρχοντας τον άρχοντα καί ή κοπριά τ' αμπέλι.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όμοιος 11).
9. Πότε Μάης, πότε λουλούδια, πότ' έγώ [ό] φτωχός γυναίκα ;

(Συλλ. Βάρνερ, Μάης 1. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 83).
10. Στάλα με στάλα τό νερό τό μάρμαρο τρυπά το·
το πραμα π' άγαπα κανείς γυρίζει καί μισα το.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νερό 56. Θήρα).

11. Τά λόγια γυρίζουν τόν άνθρωπο κι ό άέρας τό νερό.

(Ί. Βενιζέλος, σ. 289, 85).

12. Τ' αρκούδι νηστικό δε χορεύει:
κ' ή Μαρία νηστικιά δέ δουλεύει.

(Λ. Α. άρ. 1148, 125 Μ. Λιουδάκη, Βιθυνία).
Ενδιαφέρει μία προτρέχουσα μορφή παρομοιωτικών πλατυσμών, τούς οποίους
δυνάμεθα νά όνομάσωμεν προπλατυσμούς. Εις ταύτην, διάλογους στιχουργι-
κής ομοιοκαταληξίας (ρίμας), προτάσσεται στίχος προχείρου συνί)έσεως καί άκολου-
ί)εΐ ή ούσιαστική παροιμία, ήτις ούτω σχηματίζει δίστιχον.

13. Άπό τά χείλη πηγαδιού δέ λείπει ή πρασινάδα,
αγάπη χωρίς πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 154, 8, Θήρα).

Ό Ν. Πολίτης δέχεται έπίσης ότι ό πρώτος στίχος άποτελεΐ πλατυσμόν
καί παρομοίωσιν: «Ή παροιμία διεπλατύνθη διά τής προσθήκης τού πρώ-
του στίχου, πρός έμφαντικήν βεβαίωσιν. Ώς είναι βέβαιον ότι ουδέποτε στερούν-
ται χλόης τά χείλη πηγαδιού, ούτω καί on άναγκαΐον άρτυμα τοΰ έ'ρωτος είναι τά
πείσματα».

14. Άπό τή γης βγαίνει νερό κι άπ* τήν έλιά τό λάδι

κι άπό τή μάννα τήν καλή βγαίνει τό παλληκάρι.

(Λ. Α. άρ. 489, 427. Γορτυνία. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 121, στ. 1-2).

15. Ή θάλασσα είναι ταπεινή κι ό άέρας τήν ταράζει,
ή μάννα κάνει τό παίδι κι ό ξένος τ' αγκαλιάζει.

(Κεφαλληνία).

16. Ή πρώτη μέρα των Φωτών είναι όπου φωτίζει,

ό ύστερος μετανοιωμός τίποτε δέν άξίζει.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ύστερος, 11).

17. Ό κουλιανός άγάπησε κουρούνας θυγατέρα,

κατά τή νύφη κι δ γαμπρός είναι κ' ή συμπεθέρα.

(Γ. Καζαβη, Νισύρου Λαογραφικά, Νέα Υόρκη 1940, σ· 160, 249).



166

ΔΗΜ. Σ. ΑΟΥΚΑΤΟΥ

18. "Ολα τά δέντρα δέντρα 'ναι, μά ή έλιά έλιά 'ναι

κι άπ άνθρωπο ως άνθρωπο μεγάλη διαφορά 'ναι
(Αυτόθι, σ. 160, 251).

Εις τήν κατηγορίαν τών στιχουργικών γενικώς προπλατυσμών, (οί όποιοι δέν
είναι πάντοτε παρομοιωτικοί), ύπάγονται καί οι άλφαβητικοί ή άριθμητι-
κοί προπλατυσμοί, οΐτινες συνοδεύουν όμοιοκαταληκτικώς μίαν παροιμίαν ή φράσιν.

19. "Αλφα βήτα καί μια γιώτα

που 'ν' τά νιάτα πού 'χα πρώτα ;
(Λ.Α. άρ. 494, σ. 245. Μακεδονία).

20. Τέσσερα καί πέντ' εννιά,

άδειασε μας τή γωνιά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 291, 10).

Διά τήν παροιμίαν ταύτην ό Ν. Πολίτης σημειώνει: «Παιγνιωδώς καί χάριν
τοΰ όμοιοτελεύτου προσετέθη ό ούδέν λέγονν πρώτος στίχος».

21. Τρεις έφτά εικοσιένα,

φάε εσύ, δώ' μου κ' έμενα.
(Επτάνησος).

β'. ΠλατυσμοΙ κατ' αντίθεσιν.

1· 'Αντιθετικοί ιδιοτήτων.

1. "Αδειο σακκι δέ στέκεται, γεμάτο δέ λυγάει.

(Έπετ. τών Βουρβούρων, τόμ. Β' (1925-26) σ. 150, όπου ή άλληγορική ερ-
μηνεία, ότι ό νηστικός δέν δύναται νά έργασθή, άλλα ομοίως καί ό παραχορ-
τασμένος. Ό πλατυσμός όμως προσετέθη κατ' αντίθεσιν).

2. "Αν είναι μήλο, θά μυρίση-

κι άν είναι γουμαράγκαθο, θ' άγκαθίση.

(Λ. Α. άρ. 1141 συλλ. Ά. Τζαρτζάνου, Τίρναβος).

1 Παρομοιωτικός προπλατυσμός είναι προφανώς καί ό πρώτος στίχος διστίχου τοΰ
15ου ή 16ου αιώνος, τοΰ οποίου ό δεύτερος συνιστά παροιμίαν :
Άπο πηγή κι άλλη πηγή, κι άπο πηγή πηγάδι,
κι απο παλιά, φιλήματα πάλι καινοΰρι* αγάπη.
(Η. Pernot, Chansons populaires grecques des XV et XVI siècles, Paris 1931, σελ. 88,
lig). Τό θέμα τής παρομοιώσεως είς τά δίστιχα, είς τά όποια αΰτη έμφανίζεται σιιχνοτάτη,
είναι γενικώτερον καί περιλαμβάνεται έπίσης εις τήν λογοτεχνικήν μελέτην τής λαϊκής στιχουρ-
γίας. (Βλ. Dim.. Pétropoiilos, La comparaison dans la chanson populaire grecque, Athènes,
1954, όπου καί βιβλιογραφία). Ή ειδική όμως περίπτωσις τοΰ προπλατυσμοΰ ή τής προτασ-
σομένης ομοιοκαταληξίας, ή άφορώσα είς τάς παροιμίας, δέν έτιιχε τής δεούσης προσοχής
είς τάς μέχρι τοΰδε έργασίας.
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3. "Α(ν)θρωπος αγράμματος ξύλον άπελέκητον
ά(ν)θρωπος γραμματισμένος, γάιδαρος ξετελεμένος.

(Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στα λαογραφικά τής Κρήτης,
'Αθήνα 1949, σ. 125).

4. "Ανοιξε το ξερό ... κ' έβγαλα χλωρό.

(Λ. Α. άρ. 360, 175, Θράκη. Δι' όσους θέτουν άνθος είς τό αυτί των).

5. 'Από οιγαλό ποτάμι νά φοβάσαι κι ό'χι άπό φουρτουνιάρικο !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ποταμός 4. Δημητσάνα)·

6. Άπον χει τήν άπομονή, τρώει τή νύχτα ψάρι·

μ' άπού 'χει τή λιγοψυχιά, δέν τό θωρεί που πάει.

(Λ. Α. άρ. 433, 137. Κρήτη). Ό πρώτος στίχος φέρεται μόνος
ώς παροιμία έν Κύπρφ. Λ Α. άρ. 347, 50).

7. 'Αφύσικος φορεί βρακί,

καί τον φαίνεται μακρύ·
τό φόρεσε κι ό φυσικός
καί τοϋ φάνηκε κοντό.

(Λ. Α. άρ. 337, 101 Κεφαλληνία).

8. Γάλα γνρεντό (=ζητηθέν)
πικρό σά γιατρικό·

Γάλα φερτό ( = προσφερθέν)
γλυκό ζαχαρωτό·

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ',σ. 250, Ια. Γορτυνία).
9.Ή άλή&ειαι 'ναι μαλώτρα
κ' ή ψευτιά λιγοχαροϋσα.

(Λ. Α. άρ. 431, 69. Κάρπαθος).

10. Ή παντρειά είναι σκλαβιά, ή άνυπαντρειά σκουλήκι.
(Λ. Α. άρ. 330, 672).

1 1. "Η παπάς-παπάς
ή ζενγάς-ζευγάς·
ή καθάριος μυλωνάς !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. παπάς 109. Καλάβρυτα).

12. Καινούργιο κοσκινάκι μον, και που νά σέ κρεμάσο) ;
Παλιό μου παλιοκόσκινο, καί που νά σέ πετάξω ;

(Κεφαλληνία)

13. Μεγάλον καράβι, μεγάλη φουρτούνα-
μικρόν καράβι, μικρή φουρτούνα !

(Λ· Α· άρ. 671, 1Ç. Καστελλόριζον).
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14. Μικρός είσαι κι δ,τι πής, πεντάρα δεν αξίζει·
μεγάλος είσαι κι όί,τι πης, βασίλειο αξίζει.

(Α. Α. άρ. 883, 383. Λακωνία).

15. Ό άσπρος μέ τον κόκκινο, ήλιος μέ τό φεγγάρι·
κι ό μαΰρος με τόν κόκκινο, ή στιά με το τηγάνι !

(Συλλ. Βάρνερ, λ. άσπρος 2. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 41).

16. Ό λωβός αντρας αν τάς,

ό λωβότερος χειλάς-
ö κάλος άντρας μυτάς,
ό καλύτερος δοντάς !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 239, 68. Γορτυνία).

17. Ό Νάχας και δ Νανρας πέθαναν

ο Δουλεψενακάμης ζτ, καί βασιλεύει.1

(Νεοελλ. Άνάλ. Παρνασσού, τόμ. Α' (1870) σ. 184. Χίος).

18."Οποιος εχει καλή γυναίκα, στη χαρά νά μην πηγαίνη-

, < ,
τη χαρα την εχει στο σπίτι.

"Οποιος έχει κακή γυναίκα, στο νεκρό νά μήν πηγαίνη·
τό νεκρό τόν έ'χει στό σπίτι.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 232, 94 Σιάτιστα. Πρβλ. καί σ. 233, 94α).

19. "Οσες κουρούνες γαλανές,
τόσες μητρυιές καλές-

κι όσες κουρούνες μαύρες,
τόσες καλές μαννάδες !

(Λ. Α. άρ. 1161 Δ', 6. Κρήτη).

20. Πόση γνώση κρύβει ή κάππα ;
πόσες τρέλλες κρύβ' ή γοϋννα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 72, 31. Αθήναι).

21. Πρώιμο αρνί, μαλλί και κέρατο-
έ'ψιμο άρνί, ουτε μαλλί ουτε κέρατο !

(Δ. Λονχάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 134).

22. Τό μακρόν τσαϊ τό φαρδύ
ντρέπεται νά ξεσκιστή·

1 Παραλλαγάς τής άνω παροιμίας μετά τών πλατυσμών αύτής βλέπε είς μελέτην μου:
«Εικόνες καί προσωποποιήσεις για τό αβέβαιο στις κυπριακές καί τις άλλες ελληνικές παροι-
μίες». Κυπρ. Γράμμ., τόμ. ΚΑ', Λευκωσία 1956, σ. 169-170.
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το στενόν τσαΙ το κοντό
ντρέπεται νά 'ναι γερό i

(Λ. Α. άρ. 675, 359. Μεγίστη (Καστελλόριζον).

23. Τον νοικοκνρον το μάτι
κοπριά 'ναι στο χωράφι'
καί του ξένου 'ναι φωτιά !

(Λαογρ., τόμ. IB' σ. 127, Ρόδος. Συλλ. Ά. Βρόντη).

2. "Αντιθετικοί σχέσεων καί ενεργειών.

1. "Αλλοι κλαιν' κι άλλοι 'ελονσι (=γελοναι)
κι άλλοι τρων' κι άλλοι πεινοϋσι-

κι άλλοι έπά καρτσολοοϋσι ( = ήσυχοι πλέκουν κάλτσα).
(Νάξος' άνακ. Διαλεκτής Ζευγώλη-Γλέζου).

2. "Αν ζητφ; και δίδονσί σε,

αλλην τέχνη μή μαθαίνγ/ς-
κι αν ζητ^ς καί δέν σέ δίδουν,
άλλην έντροπήν δέν θέλεις.

(Συλλ. Βάρνερ λ. ζητώ 1. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 61).

3 "Αντρα θέλω, τώρα θέλω,
σάν γεράσω, δέν τόν θέλω.
(Λ. Α. αρ. 410)

4. Άπον 'χει μοίρα, γεννά κι ό πετεινός τον

κι άπου δέν εχει, ψοφ^ κι ό γάιδαρος του.

(Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, Άθ. 1938, σ. 209, 24).

5. 'Η πέτρα στον τόπο της είναι βαρειά ' έ'ξω γίνεται 'λαφριά καί κυλάει.

(Θράκη1 σημειώσεις Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή).

6. Καλώς τηνε τή σνφορά κι αν ελθη μοναχή της,
μήν ελθη μέ τόν άντρα της καί μέ τήν αδελφή της.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. συφορά 3. Ζάκυνθος).

7. Κάνει τόν κονφό κι ό'που τ' άρέσει, ακούει.

(Λ. Α. άρ. 3, 504. Πάτραι).

8. Κάψα, λάβρα, νοικοκύρη,
νά πονλήσωμε τό στρώμα'
κρύο ζάλη, νοικοκύρη,

ν' άγοράσωμε τό στρώμα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ· πουλώ. Λευκάς).
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9. Κρύο, κρύο,
καιρός για δύο·

καί μοναχός, κουβάρι!

(Νάξος' σημ. Διαλεκτής Ζευγώλη-Γλέζου).

10. Μπαίνει τό Τριώδι ;
βγαίνει τοΰ παπά τό δόντι-
μπαίνει το Πεντηκοστάρι ;
γίνετ' ό παπάς λιοντάρι!

(Ν. Ί. Λάσκαρι, Ή Αάστα καί τά μνημεία της,σ. 200).

11. Νύμφη τον Χριστού.

καί όχι του παστοϋ. (ό γαμήλιος παστός).
(Λ. Α. άρ. 1512, σ. 241. Κρήτη).

12. eΟπ' εχει μοίρα, ας κάθεται και ριζικό, ας κοιμάται·
κι όπ' είναι κακορρίζικος, άς κλαίη καί άς λυπάται.

(Λ. Α. άρ. 1423, σ. 31. Ζάκυνθο^.

13. Όπου κρατεί, καλά κρατεί-
κι όπό'χασ' άς γυρεύη.

(Δ. Λονκάτον, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 1328).

14. Σ' εχω χάρη, κάβονρα,
νά [πηδφς] στά κάρβουνα'
άν είναι γι à τόν ποταμό,
τόνε πηδώ κ' έγώ !

(Λ. Α. άρ. 702, σ. 136. Σμύρνη). ^

15. Συμπεθέροι και συντέκνοι,
δ,τι φαν' τον πρώτο χρόνο-

κ' ΰστερ' άντεροσφάζουνται καί τσοί κρατεί καί πόνος.
Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. συμπέθερος 8. Κρήτη)..

16. Τό ζουρλό και τό χωριάτη
ξένοι πόνοι τόν γηράζονν

κ' οί δικοί του μαραγγιάζουν.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ξένος 190. Σιάτιστα).

17. Φόρτσα ήλιος, φόρτσα αέρας-
κάτω ήλιος* κάτω αέρας !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 342, 25. Κυνουρία [μετεωρολογική]).

Περί τήν δύσιν ό άνεμος γίνεται ασθενέστερος, ενώ κατά τήν άνύψωσιν τού
ηλίου ήτο ισχυρότερος.
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18. Ψάρια στο γιαλό,

όσα θέλεις σοΰ πουλώ·
ψάρια όμως στη στεριά
θά στά δώσω άκριβά.

(Λ. Α. άρ. 337, σ. 130. Κεφαλληνία).

3. 'Αποφατικοί. ('Από τήν κατάφασιν είς τήν οίρνησιν).

1. "Από Μαρτίου καλοκαιριού, κι άπ' Αυγουστο χειμώνα'

μήτ' ό Μάρτης καλοκαίρι, μήτ' ό Αΰγουστος χειμώνας.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Μάρτης' κοινή).

2. Είναι κι άλλοι γάιδαροι στήν Πόλη· δέν είσαι μοναχός σου !

{Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 336, 34. Μεσσηνία).

3. "Εχεις γρόσα ; ε χεις γλώσσα·

δέν έ'χεις γρόσα ; μηδέ γλώσσα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 168, 14. Λέσβος).

4. Ή πίττα ή καλή περιμένει καλό μουσαφίρη·

άν μείνη γιά τό πρωί,

frà τήν φάη τό σκυλί.

(Λεφτανά "Αρτης, 1957).

5. Ηύρε ή κορφή τόν πάτο ·
δέν πάει άλλο παρακάτω !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πάτος 1. "Επτάνησος).

6. Λίγα λόγια και δεμένα,

μή πολλά καί μπερδεμένα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 57. Κεφαλληνία).

7. Νά 'ταν ή δουλειά καλή,
τήν αγάπα κι δ καδής·
μόν' γιατί δέν εΐν' καλή,
δέν τήν άγαπα κανείς.

{Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 532, 44. Χίος).

8. Ό λόγος είς τήν ώραν τον χίλια τσιτσίνια 1 αξίζει'

κι & δέν τόν πής στήν ώρα του, τίποτας δέν άξίζει.
(Λ. Α. άρ. 1380 Β', σ. 194. Κρήτη).1

9. Ό παπάς δυο χέρια έχει· μέ τό 'να ευλογάει, μέ τ' αλλο παίρνει·

τρίτο χέρι δέν έ'χει γιά νά δίνη !

(Α· Α. άρ. 34, 41. Άδριανούπολις).

1 τσιτσίνια = τσεκίνια, χρήματα.
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10. "Οποιος μ' αγαπά, με κάνει και κλαίω·

κι όποιος δέν μ' άγαπα, μέ κάνει καί γελώ.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κλαίω 45. 'Αθήναι).

11. "Οποιος μίλησε, μετανόησε·

κι οποίος δέ μίλησε, ποτέ δέ μετανόησε.
(Λ. Α. άρ. 244, 6. Γορτυνία).

12. "Οποιος μπορεί, κάνει δ,τι θέλει·

κι όποιος δέ μπορεί, κάνει δ,τι δέ θέλει.
(Λ. Α. άρ. 3, σ· 735. Πάτραι).

13. Όσα δύνασαι νά βγάζης

κι απ τά ίδια νά ξοδιάζης-
νά μή βγάζης δύο-τρία
καί ξοδιάζης δεκατρία !

(Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Ίστορ. τών 'Αθηναίων, τόμ. Γ'., "Αθ· 1896.
Παράρτημα, σελ. ματ').

14. Σάν δέν εχει δ μήνας ρό
βάλε στο κρασί νερό-

κι άν ό μήνας έ'χει ρό
μή βάλης στο κρασί νερό.

(Λ. Α. άρ. 24, 202, Αίνος Θράκης).

15. Τό μετάξι θέλει τάξη

κι άνθρωπος νά τό κοιτάξη·
κι αν δέν τό καλοζετάξη,
θέλει γιά νά τό πετάξη.

{'Ι. Πέτση, Συλλογή άνεκδ. δημοτ. άσμ. Μακεδονίας, 1931, σ. 60).

16. Τόν ξένον είς τό σπίτι σον γιά μάρτυρα τόν εχεις·
κι ό'χι γιά μάρτυρα σωστό, μόνο γιά ψωματάρη !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ξένος 182. Κρήτη).

4. Καταφατικοί ('Από τήν αρνησιν εις τήν κατάφασιν).

1. Ή λωλιά στά βουνά δέ γυρίζει- μέσα σ' τσ' άνθρωποι είναι!

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. μωρία 8. Κρήτη).

2. Μάης αβρεχος, μούστος άμετρος-

Μάης βρεμένος, μούστος μετρημένος.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Μάης 68, κοινή).

3. Μέ πορδές αβγά δέ βάφουνταν θέλουνε μπακάμι. .

(Λ. Α. άρ. 1422, σ. 356. "Ηπειρος).
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Α. Μήτε γλυκύς και φααι σε, πρικύς και ρίξοναί σε'
συγκεραστός σάν τό κρασί, νά σ' άγαό κόσμος !

(Λ. Α. άρ. 1105. Κρήτη).

5. Ξέρει ή γίδα νά φάη χορτάρι ; Αφήνει τό χορτάρι καί τρώει κλαδί.

(Α. Α. άρ. 188, σ. 27. Μακεδονία).

6. Ό Θεδς δέν εΐν' Αρβανίτης ! Είναι δικαιοκρίτης !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Θεός).

7. 01 άλλοι δέν τρώνε αχερο' ψωμί τρώνε !

(Θρακικά, τόμ. ΙΣ'Γ', σελ. 205, Κ. Χουρμουζιάδης).

8. "Οποιος μήνας εχει ρό,
τό κρασί δίχως νερό'

κι όποιος μήνας χωρίς ρό,
τό κρασί μέ τό νερό.

(Λ. Α. άρ. 462. 198. Ρόδος)

9. Τό γαϊδούρι δέν τό καλούν στο γάμο, ουτε γιά νά τραγονδήση ούτε γιά
νά χορέψη' αλλά γιά να κουβαλήση νερό ή ξύλα.

(Λ. Α. άρ. 3, σ. 203. Πάτραι).

10. Τού Μαρτίου τά σκοτεινά,
äv τά ίδής, μή φοβηϋης
καί άν τά ΐδης καί φοβηθης,
ευρε τρϋπα νά κρυφτής.

(Λ. Α. άρ. 956, σ. 47. Λακωνία).

5·'Αντιστροφικοί (ή κατ' αντιστροφή ν).

1. Ακριβαίνεις, λιγοστεύω'
λιγοστεύεις, άκριβαίνω.

(Κεφαλληνία)

Λέγεται διά τήν άντίστροφον σχέσιν ακριβείας τών είδών καί ζητήσεως ή
σπάνιος αύτών καί άκριβείας. Όταν ή τιμή αύξάνη, οί άγορασταί άραιώνουν· καί
όταν, τό είδος σπανίζη, οί άγορασταί πληρώνουν άκριβά.

(Πρβλ. και Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 416, 1).

2. Άπό λύχνον αναμμένο
θέλει ανάψεις τόν σβημένο-
μ' άπό λύχνονε σβημένο
δέν ανάβεις άναμμένο.

(Λ. Α. άρ. 337, σ. 100. Κεφαλληνία).

Ό πλατυσμός άνήκει συγχρόνως καί είς τούς «άποφατικούς». 'Αλλά ή αντι-
στροφή είναι πλήρης.
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3. Άπό ρόδο βγαίνει αγκάθι,
κι άπ' άγκάθΊ βγαίνει ρόδο.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 254, 5. "Ηπειρος κ.ά.).

4. Από τή φράχτη στο κλαρί,
κι άπ' τό κλαρί στη φράχτη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 374, 45. Επτάνησος).
Λέγεται επί περιορισμένων κινήσεων.

5. "Ασχημο παιδί στήν κούνια,

έμορφο παιδί στή ρούγα-
έμορφο παιδί στήν κούνια,
άσχημο παιδί στή ρούγα.

(Ν· Γ. Πολίτου, Π. λ. παιδί 20. Γορτυνία).

6. Είδες δόξα τήν αυγή ;
κακωσύνη τό βραδύ-
εΐδες δόξα τό βραδύ ;
καλωσύνη τήν αυγή.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ· Δ', σ. 515, 2. 'Αθήναι).
Δόξα ένταύθα είναι ή ιρις, τό ούράνιον τόξον η δοξάρι.

7. "Ενας μήνας θρέφει τους 'ένδεκα'
κ' οί ενδεκα τόν εναν·

(Π. Άραβαντινου, Παροιμιαστήριον, έν Ίωαννίνοις 1863, σ. 146).

8. "Ενας πατέρας μπορεί νά θρέψϊ/ δέκα παιδιά,

μά δέκα παιδιά δέ μπορ' à θρέψουν' εναν πατέρα.
(Α. Λουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 454).

9. Κάνει τή νύχτα μέρα καί τή μέρα νύχτα.

(Κοινή).

10. Κυλάει ή πέτρα στ αβγό; αλίμονο στ' αβγό'
κυλάει τ' άβγό στήν πέτρα ; αλίμονο στ' άβγό !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 610, 59, κοινή).

11. Νεκρόν άνασταίνουνε, καί πεθαίνουνε ζωντανό !

{Γρ. Ξενοπούλον, Θέατρον Α', σ. 104. Ζάκυνθος).
Λέγεται διά λουλούδια μέ μεθυστικόν άρωμα.

12.' Ολόρθο φεγγάρι, δίπλα καραβοκύρης·
δίπλα φεγγάρι, ολόρθος καραβοκύρης.

(Κοινή).

Είναι ή γνωστή παροιμία τών ναυτικών, οΐτινες μαντεΰουν τάς προσεχείς και-
ρικάς συνθήκας άπό τήν θέσιν τήν νέας σελήνης.
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13. Ό Πέτρος εΐν' τον Παύλου
κι ό Παύλος εΐν' τοΰ Πέτρου·

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 666, 21).

14. "Οπου λείπει, περισσεύει-
κι ό'που περισσεύει, λείπει.

(Λ. Α. άρ. 319, σ. 29. "Ηπειρος).

15. "Οσα φέρνει ή ώρα, δέν τά φέρνει δ χρόνος-
κι δσα φέρνει ό χρόνος, δέν τά φέρνει ή ώρα.

(77. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή κλπ., έν Πάτραις 1887, σ. 275, 730).

16. "Οταν είχα γρόσι, δέν είχα γνώση·
τώρα πό 'χω γνώση, δέν έχω γρόσι !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 71, 27. Μεσσηνία).

17. Πέντε μήνες, εν α γρόϋο'
πέντε γρόθους, έ'να μήνα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 161, 4. Χίος).
Λέγεται διά τά σπαρτά, τά όποια άπό τοΰ 'Απριλίου αυξάνουν άποτόμως.
6 Έναντιωματικοί ή παραχωρητικοί.

Εις τούς πλατυσμούς τούτους αίρεται πρός στιγμήν ή θέσις τής παροιμίας, διά
νά δειχθή, ότι καί εις τήν έναντίαν περίπτωσιν τό άποτέλεσμα παραμένει.

1. Άπ' άτον κορώνα 'κι γαστροϋται· νά γαστρουται πα 'κί πιάν' ( = 'Απ' αύτόν
κουρούνα δέν γαστρώνεται, αλλά κι άν γαστρωθή, δέν πιάνει). Έπί φυ-
λαργύρων.

(Ξ. Κ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυα>ρων, 'ΑΦ. 1939, σ. 471, 21).

2. Ευχή γονιού αγόραζε καί στα βουνά περπά&ει
καί τά βουνά νά σείνουνται κ' Ισύ νά μή φοβάσαι.

(=άκόμη καί αν σείονται τά βουνά... Λ. Α. άρ. 2241, σ. 90. Κρήτη).

3. Ή κορώνα ήμπαν πάει, μαύρα ώβά εύτάει-

πέραν ποταμού π' άν πάη, μαϋρα ώβά ευτάει ( = Ή κουρούνα όπου κι άν
πάη, μαΰρα άβγά κάνει" καί πέρα άπό τόν ποταμό αν πάη, πάλι μαύρα ά.κ.).
(Ξ. "Ακογλου, ενθ' άν·, σ. 479, 106).

4. Ή οκνιά παιδιά δέν κάνει

κι άν τά κάμγ), δέν προκόβουν.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όκνιά 3).

5. "Η πείνα μάτια δέν έ'χει, κι άν τά 'χη, δέν ή βλέπει.

(Α. Λουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 205).

6. Κάμε το καλό

καλό και ρίξ 'το ατό γιαλό,
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κι ά δέν το γρωνίσν) (γνωρίση) τό ψάρι,
θά το γρωνίσ' ό Θεός !

(Είρ. Παπαύάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, σ. 198, 20. Κρήτη).

7. Κλεψιμιο απειρι στο σπόρο,
ä φντρώση, δε σταχυάζει-

κι ά σταχυάση, δέν ψωμώνει.

(Λ. Α. άρ. 798, σ. 556. Επτάνησος).

8. Κρυφός παπάς δε γίνεται
κι άν γινη, δέ λειτρουγα.

(Λ. Α. 431, σ. 102. Κάρπαθος).

9. Με τό μεγαλύτερο σον κουκκιά μή οπέρνης
γιατ' άν σπείρης, δέ φυτρώνουν

κι άν φυτρώσουν, δέ θά βράζουν !
('/. Βενιζέλος, σ. 158, 125).
'Ενταύθα έ'χομεν δύο πλατυσμους, έκ τών οποίων ενδιαφέρει ό δεύτερος.

10. Παπούτσι άπό τόν τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο·
άν εΐν' κακό τό μπάλωμα, θά 'ναι καλορραμένο.

(Λαογρ., τόμ. Η' σ. 544, 118. Αίγινα).

11. Τα ξένα ξύλα 'κι αφτουνε"

κι άν άψουν, φώς 'κί δείχνουνε (=δέν δείχνουν).
(Λ. Α. άρ. 1151, σ. 67. Σινώπη Πόντου).

12. Τό αίμα νερό δέ γίνεται
καί άν γένη, δέν πίνεται.

(Κοινή).

13. Τό μήλο κάτ απ' τή μηλιά πέφτει· κι άν δέν πέση άπό κάτ' τή μηλιά, θά
πέση στον ήσκιο της.

(Λ. Α. άρ. 1100Β' σ. 27. Καστοριά).

14. Χωριάτης, κι άγιος κι αν γενή, νά μήν τόν προσκύνησης·
κι άν τοϋ άνάψης καί κερί, χάρη μήν τοϋ ζητήσης.

(Λ. Α. άρ. 117, σ. 201, 63. Χίος).

Β. Πλατυσμοί κατ' έπίτασιν.

'Ονομάζομεν ούτω τάς περιπτώσεις προεκτάσεως τών παροιμιών, όταν ό λέ-
γων ή ό άκούων ζητή νά έπιτείνη τήν έννοιαν τής άρχικής παροιμίας, προσθέτων
είς ταύτην ισχυρότερα τεκμήρια, η απλώς προεκτείνων αύτήν κατά παράταξιν ή καί
κατά σατιρικόν στίχον. Ουτω αί μορφαί τών κατ' έπίτασιν πλατυσμών δύνανται νά
είναι αί έξης:
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Άπλοΐ κατά ιταράΐαξιν πλατυσμοί.

1. Ψυχολογικά! άμεσοι προσθήκαι.

1 ."Αλλος θέλει τον παπά, άλλος τήν παπαδιά,

κι άλλος τήν παπαδοπούλα !

(Λ. Α. αρ. 494, σ. 297. Μακεδονία)

2."Επαθε τοϋ λιναριού τά βάσανα καί τοϋ Χριστού τά πάθη.
(Ί. Βενιζέλος, σ. 80)

3. Ζήσε, μαϋρε μου, νά φάς τριφύλλι
καί τόν Αύγουστο σταφύλι !

(Ζάκυνθος)

4. Κάποιος λύκος ψόφησε
καί κάποια γίδα βρώμησε !

(Θεσσαλία)

δ. Κουτσοί, στραβοί στον "Αη Παντελεήμονα
κι αρρωστημένοι στην Άγιάσο !

(Λ. Α. άρ. 1446 Α', σ. 339. Λέσβος)

6. Μαθημένα V τά βουνά άπό χιόνια κι άπό κρύσταλλα,
(Λ. Α. άρ. 124, 43. Ευρυτανία)

7- Μήν κάμης, μή σοϋ κάμουνε, μήν πής νά μή σοϋ πούνε,
μήν κάτσης νά καταλαλης, μή σέ καταλαλοϋνε !
(Λ. Α. άρ. 1105, σ. 10. Κρήτη)

8. Νοικοκυρά κ' ή γάτα μας, ειπε τόν ψύλλο μούχο

καί τό ψωμί μαμά

καί τήν ψείρα μπούμπα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νοικοκυρά, 30)

9. °0 Μανόλης μέ τά λόγια
χτίζει ανώγεια και κατώγεια
κ' έκατό παραθυράκια ! ...

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 451. Ζάκυνθος)

10. Ό μουρλός στ ανήφορο ή τρώει ή τραγουδάει
ή σουράει!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 273, 13. Γορτυνία)
1 \ Οποιος τή νύχτα περπατει, ή κλέβει ή πορνεύει
ή τήν άγάπη του έχασε καί πάει νά τή γυρεύη.
(Λ. Α. άρ. 1421, 1207. Κρήτη)
12/0 Χριστός πρώτα ευλόγησε τά γένεια του

κ' ύστερα τών 'Αποστόλων !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. γένεια 27. Κρήτη)
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13. Πόσα παράδικα θωρεί ό ήλιος τήν ήμερα

καί τό φεγγάρι τήν αυγή καί τ' άστρ' άπ' τήν 'πουσπέρα !
(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. παράδικο, 1. Μ. 'Ασία)

14. Πρίτς, Μάρτη μου ! γλύτωσα τ' αρνάκι μου
καί τό κατσικάκι μου!

(Λ Α. άρ. 1358. σ. 242)

15. Τά ξένα θέλουν φρόνιμα, θέλουν ταπεινοσύνη,
θέλουν λαγοΰ περπατησά, άετοΰ γρηγορωσύνη'
θέλουν τά μάτια χαμηλά, θέλουν τά λίγα λόγια.

(Λ. Α. άρ. 2276, σ. 204. Μεγανήσι Λευκάδος)

16. Τά φέρν' ή ώρα, δέν τά φέρνει δ χρόνος·
καί τί θα γένη, ό Θεός τό ξέρει μόνος !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. ώρα 20. Χίος)

2. Σατιρικά ομοιοκατάληκτα.

1 .'Αγάπα με και μήν τό λές,
νά τελειώνουν οί δουλειές.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 169, 2. Φολέγανδρος)

2."Ακουρα και κουρεμένα
καί γαϊδούρια φορτωμένα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. κουρεύω, 1. Κεφαλληνία)

3. "Αμε λούσου και χτενίσου,

στον μπαρμπέρη μπαρμπερίσου.

{Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. λούζω 1. Γορτυνία)

4. 'Από τήν Πόλη έρχομαι και στήν κορφή κανέλλα

καί στά ξανθά σου τά μαλλιά κρέμεται μια τσαπέλλα.
[Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαροιμ. Β', σ. 370, 34. Κορινθία)
"Εχουν γραφή πολλά διά τήν προέλευσιν, τήν σημασίαν καί τήν χρήσιν τού
πρώτου έκ τών άνωτέρω στίχων, όστις κυκλοφορεί μέ ποικιλίαν πλατυσμών καί χα-
ρακτηρίζει συνήθως τούς άσυναρτήτους καί μωρούς λόγους.1 Ό παρατιθέμενος έν-
ταύθα πλατυσμός είναι ομοιοκατάληκτος, ένφ είναι γνωστόν ότι λέγονται συνήθως
πολλά άσυνάρτητα καί άνευ καταληκτικής όμοιότητος (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν.
άρ. 33-40). Τό φαινόμενον έπρόσεξε καί ό Δημήτριος Καμπούρογλους, όστις άναγνω-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., τόμ. Β', σ. 369, 32. Φ. Κονκουλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, τόμ. Ε — Παράρτημα, 'Αθήναι 1952, σ. 68 - 69. Γιάννη Βλαχογιάννη, «Άπό τήν
Πόλη έρχομαι», Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1935, σελ. 6-11 (όπου ή παροιμία σημειώνεται
έν Χίω άπό τοΰ 1839, ό δέ πλατυσμός της ονομάζεται «παραστόλι»).



ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΠΛΑΤΥΣΜΟΙ

179

ρίζει πλατυσμούς εις τάς διαφόρους αναδιπλώσεις τοΰ πρώτου στίχου, σημειώνει δέ
τοΰτο εις μικράν μελέτην του, μέ διαφορετικήν όρολογίαν. Λέγει: «Δέν ήργησαν
όμως οί έξυπνολόγοινάεπαυξήσουν τούς δύο στίχους τής παροιμίας καί
μέ άλλους, φρονοΰντες ότι μέ αύτόν τόν τρόπον εντείνουν τήν έ'ννοιαν τοΰ
αρχικού». Καί παραθέτει μερικά άπό τά «έ π α υ ξ ή μ α τ α» ταύτα, ώς :

καί πέφτω μέσ' στη θάλασσα, νά πιάσω μιά σαρδέλλα

Μ

η

τό γάιδαρο μου έχασα καί καλή μοίρα νά 'χη.1

Είναι πιθανόν ότι έκ τοΰ άρχικοΰ δεκαπεντασυλλάβου στίχου των άνωτέρω
περιπτώσεων, μόνον τό α' όκτασύλλαβον ήμιστίχιον παρελήφθη έκ δημώδους κει-
μένου («άπό τήν Πόλη έρχομαι»),2 πάντα δέ τά άλλα, άπό τοΰ β ήμιστιχίου καί
εξής, είναι σατιρικοί πλατυσμοί έπιτείνοντες τήν έ'ννοιαν τού βραδύνου, τήν οποίαν
υπαινίσσεται παροιμιακώς τό α' ήμιστίχιον.

5. "Λρες μάρες κουκουνάρες
καί οί τρύπιες οί χουλιάρες.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', 414, 2)

6. Γουρούνι στο σακκί,
νά μήν άβασκαθη.

(Λ. Α. άρ. 662, σ. 50. 'Αρκαδία)

7. "Εχε τήν ευκή μου
μέσ' άπ' το βρακί μου.

(Άστεϊσμός συνήθης τών άνδρών)

8. Ή Σάρα και ή Μάρα
καί ή γαλανή γαϊδάρα !

(Κρήτη)

9. Και χορεύει δ γιός μον δ Γιάννης
και χορεύει κι δ ντρουβάς τον

κ' έχει μέσα δυο σκορπίνες
καί χορεύουνε κ' έκεΐνες.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χορεύω 12. Σίφνος)

1 Βλ. Δ. Γρ. Κάμπουρογλου, Άπό τήν Πόλην έρχομαι. .. Μικρασ. Χρονικά, τόμ. Δ,
(1948) σελ. 9 - 13.

2 Πρβλ. τά : «'Απ' την Πόλη ερχόμουν κι απ'τα νησιά...·». «*Ηρτε μια γρια άπ'την
Πόλη» (παιδικόν (^ομάτιον). *'Απε την Πόλην έρχομαι την ο,οτραποκαμένην ...■». {Έ. Κριαρά, Το
άνακάλημα τής Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκη 1956, σ. 29, στίχ. 11).
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10. Λάαπ ή δουλειά μας·
καήκαν τά χαρτιά μας.

(Λ. Α. αρ. 330, σ. 889. 'Αθήναι)

11. Λόγια καλά

καί πέτρες στον ντρουβά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 60. Λέσβος)

12. Μάζεψε τά πλυμένα του
καί τά κατουρημένα του.

(Λ. Α. άρ. 431, σ. 106. Κάρπαθος)

13. Μέ τά λόγια χτίζ' ανώγεια
καί μέ τΐς πορδές κατώγεια.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 95. Μεγίστη)

14. c Ο Θεός κ' ή ψυχή του

κ' οί διάβολοι στο πετσί του !

(Λ. Α. άρ. 240 Α', σ. 8. Βιθυνία)

15. Όπου πεινά φούρνους θωρεί κι όπου διψάει βρύσες'
θωρεί κι ό άζυπόλυτος παπούτσια μέ τΙς μύτες.

{Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πεινώ 36. Σΰρος)

16. "Οσα όσα!

καί τήν όκά τρακόσα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όσος 2. Μεσσηνία)

17. Ό χαριστής έπέϋανε... κι ό γιός του πάει στήν Πόλη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χαριστής 1)

18. ΊΊές μου το, νά μή στο πώ
καί τ' άκούσω καί ντραπώ !

(Λ. Α. άρ. 238 Α', σ. 14. Βιθυνία)

19. Σκόρδά χω τήν άγάπη σου, κρομμύδια τή φιλιά σου
καί σάν τά παλιοπάπουτσα έχω τήν άφεντιά σου.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 167, 40. Θήρα)

20. 7α καλά και συμφέροντα
δι' εμένα τον γέροντα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. συμφέρον 2. Μεσσηνία)

21. Το βιό μας στή βιά μας

καί τό κρασί στήν κοιλιά μας !
(Λ. Α. άρ. 36, 213. Ήπειρος)
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22. Το μυαλό οον καί μια λύρα
καί μιά κόκκινη κλοντήρα,
νά χορεύ' ή κακομοίρα !

(Λ. Α. άρ. 956, σ. 59. Λακωνία)

23. Φύσις τή φύαιν ε'συρε κ' ή γάτα τό ποντίκι
κι ό μυλωνάς άπέθανε μέσ' στήν άλευροθήκη.

(7. Βενιζέλου, α. 336, 72)

24. "Ωρα σου καλή !

κ' ή στράτα σου γυαλί
κι ό πισινός σ' ροδάνι !

(Λ. Α. άρ. 756, σ. 69. Ήπειρος)

3. Εσωτερικοί ή παρεμβαλλόμενοι πλατυσμοί.
'Ενταύθα ό λέγων, αφού άπαγγείλη τήν πρώτην φράσιν ή τόν πρώτον στί-
χον μιας παροιμίας, πριν ή προχωρήση εΐς τήν γνωστήν το)ν συνέχειαν, παρεμβάλ-
λει μικρούς πλατυσμούς, εσωτερικούς, σχέσιν έχοντας μέ τό πρώτον εκείνο μέρος.

1. Άλλος εψενε τ' άβγό,
άλλος τό παράστεκε

κι άλλος ήρθε τό "φάγε !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 540, 110. "Ηπειρος)
"Ανευ πλατυσμού ή παροιμία θά ειχε τήν διατύπωσιν τών συνήθων άντιθέ-
σεων : "Αλλος εψενε τ' άβγό κι άλλος ήρθε τό 'φάγε !

2. Αμπέλι τοΰ χεριοΰ σου,
συκιά του κυροϋ σου

και ελιά τοΰ πάππου σου !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 165, 4. Θήρα Πρβλ. τήν παρατιΌεμένην
παροιμίαν έκ Μεσσηνίας, άριϋμ. 3, άνευ εσωτερικού πλατυσμοΰ)

3. "Αν κάμγι ό Μάρτης δυο νερά τζ' Απρίλης άλλον ένα,
τζ' άδ δόξη τζαΐ τοΰ Μά' τζαί μιλλοψιχαδίση,

χαρά σέ τζεΐνον τόν ζευκάν, πό 'σει πολλά σπαρμένα.
(Λ. Α. άρ. 347, σ. 43. Κύπρος)

4. "Ηκαμα και γούμενος
καί δοξολογούμενος,
ήκαμα και κελλάρης !

(Νάξος, άνακ. Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζοι')

5. Μάτια που δένε βλέπουνται, μάτια που δέν θωριοϋνται,
τήν έβδομάδχ μια φορά, γλή(γ)ορ' άλησμονιοΰνται.

(Ν. Γ· Πολίτου, Π. λ. μάτι 75. Πάτμος)
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Είναι γνωστή ή απλή παροιμία: Μάτια που δε βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

6. Ό λαγός και το περδίκι
κι ό καλός ό νοικοκύρης
τό Γεννάρη χαίρονται.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 538, 12. Πελοπόννησος)

Είναι πιθανόν, ότι είς τήν άρχικήν διατύπωσίν της ή παροιμία ώμίλει μόνον
διά τά δύο ζώα.

7. "Οπου κουτσός κι οπου στραβός,
τσίρος καί γόμπος καί σπανός
στον "Αι1 Παντελεήμονα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α", σ. 248, 5 Κεφαλληνία)

8. Τ' αμπέλι θέλει αμπελουργό
καί τό μελίσσ' μελισσουργό
και τό καράβι ναύτη.

(Ν. Γ Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 169, 19. Λέσβος)

9. Τόν αράπη νά λευκαίνης,
του κουφού νά τυμπανίζης,

τοΰ τυφλού νά δείχνης στράταν,
εύκαιρα τόν κόπο χάνεις.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 422, 16. Ήπειρος)

Άνευ πλατυσμών ή παροιμία αναφέρεται είς μόνον τόν «άράπην». (Τόν α-
ράπη κι αν λευκάνης, αδικα τόν κόπο χάνεις κ.τ.ό.), είναι δέ συνέχεια τού Αίσω-
πείου μύθου, συμπτυχ&έντος εΐς τά γνωστά « Αιθίοπα σμήχειν», «Αιθίοπα λευκαί-
νειν» κτλ. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ'άν., σ. 417, 12). Οι πλατυσμοί εΐσεχώρησαν
αθρόοι εΐς τάς διαφόρους παραλλαγάς, προερχόμενοι έξ άλλων άλληγοριών περί
ματαιοπονίας· Τό φαινόμενον σημειώνει ό Ν. Πολίτης ώς έξης: «Πολλαί τών
παραλλαγών τής παροιμίας ταύτης προσθέτουσι καί άλλας παρομοιώσεις, ών
τίνες μεν φέρονται καί ώς αύτοτελεΐς παροιμίαι, όλίγαι δέ τίνες μόνον έν προσ-
θήκης μοίρ$ μετ' άλλοον παροιμιών (έ'νθ' άνωτ., σ. 421).

10. Φασουλάκι, φασουλάκι

κι άσπρουλάκι, άσπρουλάκι (=άσπρο νόμισμα)
άδειάζει γλήγορα τό σακκουλάκι !

(Ί. Βενιζέλος, σ. 330, 9)

Ενταύθα ό πλατυσμός επηρέασε τήν παροιμίαν, ώστε νά όδηγήση εΐς γνω-
μικόν περί τής σπατάλης, ένώ ή άρχική : «φασούλι τό φασούλι···» λέγεται διά τήν
άποταμίευσιν.
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β ) Ύπερθεματίζοντες πλατυσμοί.

Πολλάκις ό λέγων ή καί ό άκούων τήν παροιμίαν είναι τόσον βέβαιος ή
σύμφωνος πρός τήν άλήθειάν της, ωστε προσθέτει λόγον καί κρίσιν, ύπερθεματίζων
εις τήν έφαρμογήν τής παροιμίας καί τάς συνεπείας της. Θά ένόμιζε κανείς ότι
πρόκειται πάντοτε περί τρίτου προσώπου, τό οποίον προσθέτει τον πλατυσμόν.*

1. Άπό 'κειά πον πήδηξ' ή κατσίκα, θά πηδήξη και το κατσικάκι
κι ακόμη πιο ψηλά, γιατί 'ναι πια ( = πιό) άλαφροκόκκαλο.

(Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, Ά θ. 1938, σ. 199, 26)

2. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει
καί στάλα δέν άφήνει !

(Λ. Α. άρ. 2276, σ. 416. Μεγανήσι Λευκάδος)

3. Γύρευε ψύλλο στ' αχερα... καί νά 'ναι καί σκοτάδι !

(Ν. Γ· Πολίτου, Π. λ. ψύλλος 5. Ζάκυνθος)

4. Έκεΐ πον μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόϊδι
καί γιά τόν τόκο μας έδωσαν κλωτσιές !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χρωστώ 19. Μακεδονία)

5. "Εχει νου κι άνανοΰ
καί κόντρα νου !

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 210. Λακωνία)

6. Ζήσης χρόνισες, χουλιάρι μή σοΰ λείψη
κι ας εΐν' καί ζεστό νερό !

(Λ. Α άρ. 244, σ. 228. Χίος)

7. Ή όρνιθα σκαλίζοντας έβγαλε το μάτι της
καί ξανασκαλίζοντας έβγαλε καί τ άλλο της !

(Ν. Γ Πολίτου, Π. λ. όρνιθα 5. Νάξος)

8. Ή χάρη θέλει άντίχαρη ... καί πάλι νά 'ναι χάρη !

(Ν. Π. Δημητρακοπούλου, Νομικαί ενασχολήσεις, τόμ. Β', 1925, ο. 125)

9. Λόγος κι αντίλογος καί δέκα παραπάνω.

(Λ. Α. άρ. 319, σ. 23- Ήπειρος)

10. Μέ τά εκατό στή φυλακή καί μέ τά χίλια μέσα-
θά δώσω κι άλλα έκατό, νά πάω παραμέσα !
(Νάξος, άνακ Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου)

' Οί «ύπερθεματίζοντες» πλατυσμοί ομοιάζουν πρός τούς έναντιωματικούς τών σελ.
175 - 6, άλλα εκεί ή έπίτασις γίνεται διά συλλογισμοί καθ' ύπόθεσιν, ενώ ενταύθα συνεχίζεται
παρατακτικώς.
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11. 01 δύο ενας γίνονται κι δ μονάχος κουβάρι·
κι άγκαλιά το μαξιλάρι !

(Σάμος, άνακ. Νικ. Γαλάνη)

12. Όκνδν υιδν κι αν κόμης, τόν προφήτη τί τόν θέλεις ;
κι άν τόν παραναγκάσης, γίνεται κι άστρονόμος.

(Λ. Α. άρ. 462, σ. 195. Ρόδος)

13. Όλις τόν δέρνουν δεκοχτώ και δέν τόν δέρνει ό νους τον !

(καί) τούς δεκοχτώ κουμπώνει τους καί τά 'χει ό νους του κάμνει !

(Γερ. Αρακίδου, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 200)

14. "Ολον τόν Μάρτη φύλαγε
και τ' ' Απριλιοϋ τις δώδεκα·
άκόμα καί τΙς δεκοχτώ
πέρδικα ψόφησε στ' άβγό !

(Λ. Α. άρ. 26, σ. 63. Θεσσαλία)

15. Ό Μάρτης δ πεντάγνωμος
εφτά φορές εχιόνισε,

και πάλι ξαναχιόνισε-
καί πάλι τό μετάγνωσε
πώς δέν έξαναχιόνισε !

(Λ. Α. άρ. 1161 Β', σ. 43. Κρήτη)

16. Ό παπάς κι ή παπαδιά
πέντε μήνες δυο παιδιά·
κι άλλο ένα στην κοιλιά !

(Δ. Α. άρ. 34, σ. 146. Άδριανοΰπολις)

17. "Οποιος θέλει ν' άγαπήση,
θέλει νά χασομερήση·
θέλει κι άσπρα νά ξοδιάση
καί νά μή τά λογαριάση.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 186, 49. Κάρπαθος)

18. Όπου σέ είδε κ' εφαγε, μεγάλη πείνα εϊχεν
άμά ά δέν έξέρασε, καλό στομάχι εΐχεν.

(Συλλ. Βάρνερ, Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ· 44, 3)

19. "Οταν Ιδής τ' αφτί σον
χωρίς γυαλί! (=καθρέπτη)

(Δ. Α. άρ. 1508, σ. 109. Μανιάκι Μεσσηνίας)
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20. Ό χωριάτης κι Άν πλοντηνη,
το τσαρούχι δεν τ' αφήνει-
καί στην εκκλησιά που πάει,
το τσαρούχι προσκυνάει !

(Λ. Α. άρ· 883, σ. 506. Επτάνησος)

21. Σαρανταπέντε Γιάννηδες, ενον κοκκόρου γνώση'
κ' εκείνοι έθαμάζασιν που την εύρηκαν τόση !

(Νάξος, άνακ. Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου)

22. Τα παιδιά είναι παιδεμός·

καΐ στόν ύπνο σ' νά τά δης, παίδεψη θά πάθης !
(Λ. Α· άρ. 51, σ. 34. Ήπειρος)

23. Ίέτοια δρνια τρώει δ λύκος
καΐ κάτι άλλα μεγαλύτερα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όρνιο 3. Γορτυνία)

24. (Τέτοιον αν&ρωπο) νά πλύνης τά πόδια του !
καί νά πίνης τό ζουμί !

("Ανατ. Θράκη. Σημειώσεις 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή)

25. Την ε'φαε τη χνλόπιττα κ' είχε και άμμο μέσα !

(Λ. Α. άρ. 1358, σ. 219. Κυδωνίαι Μ. Ασίας)

26. Το παιδί μου πάντρεψα,
γείτονα το έκαμα-

κι δχι κοντογείτονα,
μόνο μακρογείτονα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. παντρεύω 57. Πάρος)

27. Χίλια λόγια ενα άσπρο·
καΐ πάλι κρίμα στ' άσπρο !

(Λ. Α. άρ. 506, σ. 170. Θήρα)

28. Χίλιος κόσμος, χίλια λόγια·
κι χπ τά χίλια κάν κανένα !

{Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 205. "Ηπειρος)
γ') Κλιμακωτοί πλατυσμοί

"Οταν εις την άρχικήν παροιμίαν έχη διαΐυπώί)ή μετάβασις απο εννοίας εις
έννοιαν μέ βαθμιαίαν σχεσιν, τότε είναι δυνατόν ν' άκολουθήση πλατυσμός συνε-
χίζων την κλιμακωτήν ταΰτην (άνιοΰσαν ή κατιοΰσαν) πορείαν. 1

1 Ή βαθμιαία αυτή οχέσις των παροιμιακών εννοιών δύναται νά είναι: γενεαλογική,
μετεωρολογική, γεωργικής παραγωγής, χρονική μηνών, εορτών, ημερών κλπ., άριθμητική, το-
πική, ζφων, μελών του σώματος, είδών φαγητού κ.ά.
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1. 'Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι

κι άπο το μέλι το κρασί καί στο βαένι μπαίνει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 4. Λακωνία, όπου ή προσθήκη
ονομάζεται άπλως πλατυσμός)

2. 'Αγία Βαρβάρα γέννησε, κι "Α η ς Σάββας το δέχτη
κι "Αης Νικόλας έτρεξε να πάη να τό βαφτίση !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 238, 1. Σύμη)
Ή παροιμία αναφέρεται εις τάς τρεις συνεχομένας εορτάς της 4ης, 5ης καί
6ης Δεκεμβρίου καί υπαινίσσεται τό χιόνι, τό όλονέν επισωρευόμενον, των ήμερων
εκείνων. Τό κείμενον φέρεται υπό πλείστας παραλλαγάς, τάς οποίας βλέπε παρά
Ν. Πολίτη, ενθ' αν., αρ. 1 - 20.

3. "Αν δεν άατράχργι, δε βροντφ κι άν δεν βροντή, δέ βρέχει !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 567, Β. Θήρα κ.ά. Τό β' ήμιστίχιον
χαρακτηρίζεται καί παρά Πολίτη ώς πλατυσμός)

4. "Αν σε φάω ' γώ, ή μάννα,
'τοίμασε πολλά βοτάνια·

äv σε φάω 'γώ, τ' άατρίτσι,
"τοίμασε το σαβανίται-
αν σέ φάη ή δενδρογαλιά,
οΰτε κρίσ' ουτε λαλιά-
αν σέ φάγ) τό κονάκι,
'τοίμασε το σαβανάκι.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 576, 2. "Ηπειρος)
Πρόκειται περί μνημονικών στίχων, οΐτινες καθιστούν προσεκτικόν τόν αν-
θρωπον εις τα δήγματα των δ'φεων. (Βλ. περί τούτων παρά Ν. Πολίτη, ένθ' αν.»
αριθμοί 1-3). Ένταΰθα προσετέθη τό β' τετράστιχον, ώς κλιμακωτός ή καί παράλ-
ληλος πλατυσμός.

5. 'Απο έπαρχος δήμαρχος- κι άπο δήμαρχος κλητήρας !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 360, 9. Πελοπόννησος)

6. 'Από νά'χγι η γειτονιά μον,
κάλλιο νά 'χουν τα παιδιά μου■
κι άπό νά 'χουν τα παιδιά μου,
κάλλιο νά 'xfi ή αφεντιά μου.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 673, 2. Κεφαλληνία)

7. Βαρβάρα βαρβαρώνει,
Σάββας σαβανώνει'

"Αη Νικόλας παραχώνει !

[Ν- Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 242, 18. Σιάτιστα)
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Είναι επίσης ή γνωστή διαδοχή τών τριών αγίων τού Δεκεμβρίου, διατυπου-
μένη ένταΰθα μέ παρετυμολογικά λογοπαίγνια, είς τά όποια τό τρίτον προσετέθη
μάλλον ώς κλιμακωτός πλατυσμός.

8. Είναι και μάννες γροσαριές, είναι και πέντε στ' άσπρο, 1
είναι καί άλλες μερικές, π' αξίζουν ένα κάστρο !

(ΛΤ. Γ. Πολίτου, Π. λ. μάννα 15. Σίφνος)

9. "Εφερεν ή κάτα τον πεντικον μάρτυραν κι ό πεντικός τ' ούράδιν άτ.

(Λ. Α. άρ. 31 Α', σ. 35. Πόντος)

"Η παροιμία ενθυμίζει τό: 'Εγώ πέμπα> τό σκύλο μον κι ό σκύλος τήν
ουρά τον (όπου ή κλιμάκωσις ενυπάρχει ήδη εις τήν παροιμίαν).

10. Ή νύχτα 'Επίσκοπο γεννά κ' ή αυγή Μητροπολίτη-
καί τές μεγάλες τές αυγές γεννάει 'Αρχιμανδρίτη !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νύχτα 13. Τήνος)
ή, μέ κατιούσαν κλιμάκωσιν:
καί μέσα στά μεσάνυχτα κάνει παπά καί διάκο !
(Αυτόθι, άρ. 16. Χίος)

11. Κόψε ξύλο, κάμε 'Αντώνη,
κι άπό πλάτανο Μανόλη

κι άν ρωτάς καί για τό Γιάννη,
δ,τι ξύλο κόψης, κάνει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 638, 17)

Εΐς τάς πολλάς παραλλαγάς τής κλιμακωτής αύτής παροιμίας ό χαρακτηρι-
σμός τού ονόματος Γιάννης παρουσιάζεται ώς έπιστέγασμα (Βλ. παρά Ν. Πολίτη,
ένθ' άν., άρ. 15-24).

12. Νά σέ δώ τό Μάη μέ γούνα,
τόν 'Απρίλη με σιγούν α !

καί τό Θεριστή μέ κάπα
νά φωνάζης «μάννα, κάκκα!»
('/. Βενιζέλος, σ. 170, 28)

13. Οι δκνό ( = δυό) τόν έ'ναδ δέρνουν τον
τζ' οί τρεις καταχαλούν τον

τζ' οί τέσσερις σκοτώνουν τον
τζ' οί πέντε κουβαλούν τον !

(Ν. Γ. Κυριαζη, Κυπριακα! παροιμίαι, έν Δάρνακι 1940, σελ. 165, 10)

1 γροσαριά = πού έχει άξια ν ενός γροσίου.



188

ΔΗΜ. Σ. ΑΟΥΚΑΤΟΥ

14. Ό κλέφτης και ό ψεύτης
τον πρώτο χρόνο χαίρονται-
τον δεύτερο μαραίνονται,
τον άλλο μασκαρεύονται.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κλέφτης 11. Καρυστία Ευβοίας)

15. Ό λόγος έχει αντίλογο,
τ' άντίλογό 'χει πίκρα.

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Δάστα [Γορτυνία], σ. 186)

16. Ό π' έχει δνό άγαπητικές,
νά 'χη καί δέκα μαχαιριές-
όπ' έ'χει τρεις καί τέσσαρες,
νά 'χη σαραντατέσσαρες·

κι όπου δέν έχει καμμιά,
μπάλα νά του 'ρΰϊ] στήν καρδιά*
κι όπ' έχει μιά καί μοναχή,
ό ©ιός νά τοΰ τήνε χαρή !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ· 168, 1. Θήρα)

Οί πλατυσμοί ένταύθα φαίνονται έσωτερικοι καί εξωτερικοί, ανήκουν όμως
εΐς τους κλιμακωτούς. Τό σύνολον τών στίχων αποτελεί κωμαστικόν ασμάτιον.

17. "Οποιος γελάει τσιούπα (=κοπέλα), χαλάει μοναστήρι,

όποιος χήρα, χαλάει εκκλησιά"

κι όποιος παντρεμένη, κάνει ψυχικό !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', ο. 503, 48α. Γορτυνία)

Τό «γελώ» ενταύθα σημαίνει απατώ. Είναι φανερόν ότι ή τρίτη περίπτωσις
προσετέθη ύπό φιλοπαίγμονος.

18. "Οποιος λυπάται τό καρφί, χάνει και τό πέταλο-

κι ό'ποιος λυπάται τό πέταλο, χάνει καί τό σαμάρι"
κι όποιος λυπάται τό σαμάρι, χάνει τ' άλογο.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χάνω 66 (34))

Χαρακτηριστική περίπτωσις κλιμακωτής προσθήκης πλατυσμών.

19. "Οπου δέν μπαίνει ό ήλιος... μπαίνει δ γιατρός"
κι όπου δέν μπαίνει ό γιατρός, μπαίνει ό παπάς.

(Λ. Α. άρ. 685, σ. 44. Θήρα)

Είναι πιθανόν ότι τόν πλατυσμόν διετύπωσε, πρός όφελος τοΰ έπαγγέλμα-
τός του, ιατρός τις.
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20. " Ορνι&ά μου, το Γεννάρη
καί nam τον °Αλωνάρη-
καί τον Αύγουστο κοκκόρι,

νά μην είναι άποσπόρι ( = καπόνι)
(Λ. Α. άρ. 685, β. 42. Θήρα)

21. Ό Φλεβάρης κι α φλεβίση,
καλοκαίρι ϋά μνρίση·

κι άν τσί φλέβες του άνοιξη,
θέ νά κάψη, θά φλο'ί'ση ( = φλογίση)
κι αν στ' αλήθεια θά φλοιση,
πόσους σκύλους θα ψοφήση !
Μά ά σώση καί κακιώση,
μέσ' στό χιόνι θά μας χώση !

(Ζάκυνθος. Βλ. Λαογρ., τόμ. IB', σ. 81)

22. Πάσα ·&αϋμα, τρεις ημέρες·
τό δικό μας τέσσαρες !

(Συλλογή Βάρνερ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 62, θαΰμα 2)

23. Πέσε, πίττα, νά σε φάω

και κουλλούρα, νά σ' αρπάξω
καί κροντήρι, νά σέ πιω !

(Λ. Α. άρ. 29, σ. 194. Αίνος Θρφκης)

24. Περσινά ξινά σταφύλια
κάί προπέρσινα κεράσια !

(Λ. Α. άρ. 1159 Β', σ. 168. Λαμία)

25. Που 'χει κατάρα βονιτση ( = γονική),
το μ Μάν εμπαίν' αργάτης-

τσ' άπου 'χει παπποονιτσή ( = παππογονική),

έμπαίνει τον Πρωτόλη (= Ιούνιο)

(Μ. Μιχαηλίόου Νουάρου, Λαογρ. Σΰμμ. Καρπάθου, τόμ. Α', 1932, σ. 378, άρ. 67)

26. Στους είκοσι τριαντάφυλλο και σ' τσου τριάντα ρόδο !

κ' είς τους σαράντα χλιό νερό καί σ' τσοίι πενήντα μπόρα !
(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', ο. 663, 4. Κεφαλληνία)
Ό β' στίχος, καί αν ακόμη έχη ληφθή άπο συγκροτημένον λαϊκόν ασμα,
χρησιμοποιείται συνήθως σχετλιαστικώς υπό τών γεροντότερων, ως πλατυσμός.

27. Γ' αη Νικολοβάρβαρα οι τοίχοι 'δρώνουν
μά τά Φωτοκάλαντρα άποξυλώνουν !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 245, 32. Θήρα)
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28. Τη πίσω φίδια 'χουν δρές· τά παραπίσω φούντες !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πίσω 11. Κεφαλληνία)1

29. Της Άγια Μαρίνας ρώγα,
και του Άγιο Αιος σταφύλι-

καί τ' Άγιο Παντελεήμονος ξεκούτρουλο κοφίνι !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 211, 3. Μεσσηνία. Βλέπε αυτόθι καί αλλας
παραλλαγάς μέ πλατυσμούς περί της ώριμάσεως των καρπών)

30. Της δμορφης το μάγουλο, όταν γελάη, βουλιάζει
καί της πενταμορφότερης βουλιάζει το σαγόνι.

(Κυνουρία)

31. Το λέ' η μάννα στη γωνιά
και το παίδι στη γειτονιά-

κ' ή γειτονιά τό φώναξε σ' ολην την οικουμένη !
(Κεφαλληνία)

32. Τό Νοέμβρη νόγα σπέρνε
το Δ ικέμβρη δίκια σπέρνε-

τό Γεννάρη κάτσε στη γωνιά καί τραύα τά γένεια σου !
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Νοέμβρης 6. Κεφαλληνία)

33. Τρέχει η λίγδα στον παστό,
κι ό παστός στο βούτυρο.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. παστό 6. «'Επί τών έχόντων καί άεί κερδιζόντων»)

Γ'. Περιγραφικοί πλατυσμοί

Όνομάζομεν οίίτω τάς περιγραφικός ή αφηγηματικός επαυξήσεις τών παροι-
μιών, αΐτινες άναπτΰσσουν, προσδιορίζουν ή αιτιολογούν τό περιεχόμενον τοΰ προ-
ηγηθέντος κειμένου. Δηλαδή πρόκειται περί πλατυσμών, εις τους οποίους δυνάμε&α
νά διακρίνωμεν τάς εξής περιπτώσεις,
α'. 'Αφηγηματικοί πλατυσμοί.

1. 'Απλής συνεχείας (αφηγηματικής ή περιγραφικής).
1. 'Ανάθεμα τά βλίτα
κι όπου τά κάνει πίττα-
μ όπου τά μαγερεύει,
παντρειά νά μή γυρεύη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 176, 2. Ψαρά κ.ά. «Ό πλατυσμός Οφείλεται εις
την πρόληψιν ότι κόρη μαγειρεύουσα βλίτα δυσχεραίνει τους γάμους της»)

1 Περί της παροιμίας καί τών παραλλαγών της βλέπε μελέτην μου είς τά «Ελληνικά»!
(τιμητικόν τόμον Σωκράτους Β. Κουγέα), Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 80 - 84.
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2. "Αν σέ φάχι τό 'κονάκι,

ξιναράκι και φκυαράκι !

καί στον "Αγιο Νικολάκη! ( = νεκροταφεΐον).
(Λ. Α. άρ. 330, σ. 111. Πελοπόννησος)

3. "Αχ, σάν πέθανε, και τί ;
κι <5 χορός καλά κρατεί-
κ' ή λαμπάδα στό καρφί !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χορός 34. Σέρραι)

4. Δανειζόμουν κ' έτρωγα,
θάρρεια Θιός μον τά 'δινε !
σά μου τά γυρευανε,
Ικαθόμουν κ' έκλαιγα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 285, 3. 'Αθήναι)

5. "Έναν έναν παίρνει ό Χάρος

καί κανένα δέν άφήνει !

(Άνατολ. Έπιθεώρ , τόμ. Α', 453, 120)

6. "Εφτασε δ κόμπος ατό χτένι- ή ό κόμπος θά λυθή ή τό χτένι θά χαλάσγ].

(Λεξικογρ. Δελτίον Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. Δ', 1942 - 8, σ. 105-6. Πελοπόννησο;)

7. Ή γυναίκα είναι κόλλα
καϊ χρειάζεται άπ' όλα !

κι όποιος θέλει να τήν πάργ),

πρέπει πρώτα νά πεσάργ) ( = pensare).

(Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαροιμ. Δ', σ. 203, 35α. Κεφαλληνία)

8. Κρΐμαν 'ς σό βονδιν τ' έσπαζα και 'ς σον γάμον τ° έποίκαμ'-

πήραμ' τή λιροπρόσωπον, τήν άγγουρομυτίαν.
(Λαογρ., τόμ. ΣΤ', σ. 44. Πόντος)

9. Ανκον είδες ; πρώτα σέ εΐδε

κι άν πεινάση, 9-ά σέ φάγ) !

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πΰργφ 1901, σ. 187)

10. Μά δέ θέλω άπό τήν ΙΙάρο
μήτε κόττα γιά νά πάρω-
μήτ' άβγό, μήτε κορκό,

μήτε πράμα θηλυκό.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Πάρος 7)

11. Μαντζονράνα στό κατώι,
κι άλεπον ατό παρεθνρι
έχορτάσανε κουβέντα.

(Λ. Α. άρ. 883, σ· 357. Μεσσηνία)
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12. Μάρτης, γδάρτης

και κακός παλονκοκάφτης!
Τά παλιό βοϊδα τά γδέρνει,
τά δαμάλια τά παιδεύει,
τίς παλωγριες τΙς γδέρνει
καί τις νέες τίς παιδεύει !

(Λ. Α. άρ. 763, α. 227. Καλάβρυτα)

13. Μή σε μέλει γιά τ' 'Αλή τά γίδια

κούτ'λα ήτανε για μύδια (άκέρατα ή ώτόεντα).
(Α. Α. άρ. 1160, Β', σ. 200. Λήμνος)

14. Ό Μάρτ'ς φέρ' τά χελιδόνια-
κελαϊδοΰν καί λύν'ν τά χιόνια !

(Ξ. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, Ά&. 1939, σ. 260)
15 .Ό φτωχός μέ τ' δνειρό τον,
τό θωρεί τό ριζικό τον
καί λογιάζει πώς πλουτίζει
καί τον( κόσμο πώς κερδίζει !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. φτωχός 18. Κρήτη)

16. Πάν' τά νιάτα, παν' τά κάλλη,
δέ ματαγνρίζονν πάλι-
οποίος τά 'χει, άς τά χάρη,
γιά δέν τά ματακαρτερεϊ.

(Κεφαλληνία)

17. Παρηγοριά στον άρρωστο, δσο νά βγή ή ψυχή τον
κι ό'σο νά κατεβάσουνε στον Ά^7! κορμί του !

(Λ. Α. άρ. 2364, σ. 9. Θράκη)

18. Σέ τόπον άδιαφόρεντο νά μήν πολυκαθήσης'

σήκω' τά ρούχα σου αψηλά, νά μή τά κουρνιαχτίσης !
(Ί. Βενιζέλος, σ. 40, 47)

19. Τί νά σον πρωτοθν μηθώ
κρομμνδάκι καψερό;
Κάθε μπουκιά καί δάκρυο !

(Νάξος κ.ά.)

20. Χάρου, μάννα, τόν ν'ιό σον
κι αδελφή, τόν αδελφό σου'
ανριο θά *ρθη ή χιονρχιουρίστρα
κ' ή κρεββατομονρμουρίστρα.
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«Έβγα, μάννα μ', άπ' τήν πόρτα
κι αδελφή άπ' τό παραθύρι!»

(Λ. Α. άρ. 1141, σ. 199. Σινώπη. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 300-1)
21. Ώς τ' "Αη Γιαννιού, τρυγόνα,
εΐν' ή φούρια τοϋ χειμώνα-
κι άπο κει καί πίσω, Χιόνα,
κορφοκόβετ' ο χειμώνας !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 230, 10. Κορινθία)

2. Επεξηγηματικοί ή παραθετικοί πλατυσμοί.

1. Βερεοιάν κρασιν 'που πίν', δύο φοράς μεΰεΐ-

μίαν ό'νταν πίν' καί μίαν ό'νταν θά δί' ( = δίνη) τά παράδες.
('Αστήρ τοϋ Πόντου, ετ. Β' (1886) σ. 56, 48. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', 97,1)

2. Δεν τρώγονται !... άλλοι από τή νοστιμάδα καί άλλοι από την άλμυράδα !
( = κόλακες ή άγροΐκοι).

(Λ. Α. άρ. 330, σ. 441. Κρήτη)

3. "Εφεξε, ξημέρωσε,
δώστε στά παιδιά νά φαν-
γιά φασούλια, για κουκκιά,
για τοϋ γέρου τά κακά !

(Λ. Α. άρ. 965, σ. 40. Φιλιππούπολις)

4. Ό Θεός σκάλες φτειάνει-

άλλους κατεβάζει κι άλλους ανεβάζει.

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Λάστα (1902), σ. 168)

5. Ό Μάρτης δ πεντάγνωμος κι ό πεντοταχινάρης,
άπού 'χει πέντε ταχινές καί πέντε μεσημέρια
καί πέντε προσαργατινές κι άκόμα έχει ώρα !

(Λ. Α. άρ. 433, σ. 79. Κρήτη)

6. Ο Μάρτης δ πεντάγνωμος, πού 'χει τις πέντε γνώμες"

μία βρέχει, μια χιονίζει,

μιά τόν ήλιο καμινίζει!

(Λ. Α. άρ. 462, σ. 191. Ρόδος)

7. Ό μπεκιάρης είναι σαν το λεύτερο πουλί·
άπου θέλει φκειάνει φωλιά !

(Λ. Α. άρ. 952, σ. 38. "Ηπειρος)

8. Τά λόγια είναι σάν τά κεράσια" πιάνεις Ινα καί σηκώνονται δέκα !

(Λ. Α. άρ. 29, σ. 191. Θράκη)

13
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9. Τό μπαστούνι εχει δυο άκρες' μια του μουσαφίρη κι άλλη του νοικοκύρη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 414, 11)
10. Τρεις κι δ κονκκος ... τέσσαρες!

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 696. "Ηπειρος)

3. Αιτιολογικοί πλατυσμοί.

1. Άπου 'χει κόρη ν όμορφη, τον Μάρτη μην τη δείξΐγ
γιατ' είν' ό Μάρτης 'πίβουλος καί θά του την μαυρίση.

(Λ.'Α. άρ."1161 Β', σ. 49. Κρήτη)

2. Καινούργια αγάπη επιασες, παλιά μη λησμονηοης,
γιατί θέ νά 'ρθη ενας καιρός καί θά μετανοήσης.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ, Α', σ. 163, 28)

3. Κάτι λάκκο εχει η φάβα,
πού χαμογέλα το λάδι !

('/. Βενιζέλος, σ. 139, 346)

4. Αίγα λόγια καί δεμένα,
γιά νά είναι κερδεμένα.

(Λ. Α. άρ. 125, σ. 286. Γορτυνία)

5. 01 λωλοϊ κουδούνια ·&οροΰν ( = φοροΰν), να τούςε γρωνίζουν (=γνωρίζουν)

(Ευατ. Λαγκάνη, Ροδιακόν Ήμερολ., ετος Β' (1930) σ. 112)

6. "Οπου ίδης κακη γυναίκα,
τρεις φορές τηνε χαιρέτα·

μή σου πη τά 'χει ή ποδιά της
καί τά κάνει ήγ άφεδιά της.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Δ', σ. 234, 97. Κρήτη. Πρβλ. εκεί καί άρ. 96)

7. Ονλλοι φοοϋνται τ od Θεόν, τζ' δ κουτσαγγάς τον τοιχον,
μέν τζ'αί φατσήση πάνω του τζ'αί σπάση τά κουτσάγγεια !

(Ν. Γ. Κνριαζή, Κυπριακαί Παροιμ., Λάρναξ, 1940, σ. 386)

8. Παλιά αγάπη μην άφησης
και καινούργια ν' αρχίνησες'
[τί] ή παλιά θά καινουργώση
κ' ή καινούργια θά παλιώση !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 167, 37. Θήρα)

9. Στη λάσπη πέτρα μη ρίξης· γιατί θα σέ λερώση.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λάσπη 6. "Αθήναι)
10. Τό μάτι τον άνϋρώπου είναι αχόρταγο· καί γι' αυτό, όταν πεθαίνη, του
ρίχνουν πρώτα χώμα στά μάτια.

(Λ. Α. άρ. 3, 712. Πάτραι)
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11. Taiι γυναικός τό παίδι θέλει ξύλο- γιατ' είναι παραπανήσιο !

(Κεφαλληνία. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ'. σ· 204, 38)

4. Τελολογικοί πλατυσμοί.

1. Δέν πάς và Çvrjç κοιλιές. ■. . νά φκειάνης φανάρια !

(Λ Α. άρ. 180, σ. 235. Κοζάνη)

2. Δέν πάς να ψάλης τό Λάζαρο.... νά μάσης κλουβίτες !

(Λ. Α. άρ. 1421, 726. "Ακαρνανία. 'Εννοεί τά άβγά, πού μαζεύουν
τά παιδιά, όταν ψάλλουν τά κάλανδα τοΰ Λαζάρου)

3. "Επαρ' άνθρωπο άπό σπίτι
και σκυλί άπό κοπάδι-
α άνθρωπος νά σέ τιμάη,
τό σκυλί γιά ν' άλυχτάγ] !

(Ζάκυνθος)

4. Μακρυγιά τά ρούχα μας, νά 'μαστι άγαπ'μένοι!

(Ν· Γ. Πολίτου, Π. λ. μακριά 5. Λέσβος)

5. Νά πεθάν' ή πεθερά μου,
νά πλατύνιι ή γωνιά μον,

νά χωρούν καί τά παιδιά μου !

(Άν. Θρ<ϊκη, Σημειώσεις 'Ελπινίκης Σταμούλη -Σαραντή)

6. "Οταν δλοι άποτρνγοΰνε,

ή Μαριά πλέκει σφενδόνα,
νά σκοτώνη τά πουλάκια,
νά μή τρων τά σταφυλάκια.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 396, 4. Αθήναι)

7. Σάν ερτ* ο Μάς,
έ'ναι γιά τά μας,

νά ζαπλώνωμε τήν άρίδα μας !

(Λ· Α. άρ. 1160, Β', σ. 220. Λήμνος)

5. 'Αποτελεσματικοί πλατυσμοί.

1. Άλλον δ παπάς κι άλλου τά ράσα του,
δουλειά δέν γίνεται.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 580, 33. Πύργος)

2. Δέ σ' είπανε καμπούρη ... νά μανίσης !

(Λ. Α. άρ. 448, σελ. 7. Λέσβος)

3. Δυο χειμωνικά σέ μιά άμοσκάλη δέ βαστιώνται·
θά πέσουν καί τά δύο.

(Κεφαλληνία)
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4. "Ητανε στραβό το κλήμα, τό 'φαγε κι ό γάιδαρος....
κι άποστραβώθηκε !

(77. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή . . . ■, Πάτραι, 1887, σ. 242, 352)

5. Μάθε πρώτα νά περπατάς καί νστερα νά τρέχης,
άν δέ θέλης σκοντάματα στο δρόμο σου νά έχη ς !

(Λ. Α. άρ. 337, σ. 116. Κεφαλληνία)

6. Ξένο ψωμί, δικό σου μαχαίρι...
κόβεις δσο θέλεις, κι όπως το θέλεις !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ξένος. 'Αθήναι)

7. Ό λόγος είναι σπόρος... καί μαθαίνεται! (σκορπίζεται).

(Λ. Α. άρ. 21, σ. 150. Βογατσικόν)

8. Ό μύλος αλέθει... αλεύρια βγάζει !

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 451. Λακωνία)

9. Πέρασ' ή μπογιά τον ... καί δέ φελάει !

(κοινή)

10. Σάν κάμ δ Μάρτης δυο νερά κι 'Απρίλης αλλο ενα,
χαρά σ' εκείνον τό ζευγά, πού 'χει πολλά σπαρμένα·
θα δη κουλλούρια σίτινα καί πίττες ρουκουνάτες,

θά δη καί τά μικρά παιδιά μέ τΙς χονδρές κομμάτες.
(Λ. Α. άρ. 1139, σ. 19. Κρήτη)

11. Τοϋ Μάρτη νήλιος μή σέ δή, τ' 'Απρίλη μή σέ κ άψη,
τσαί τή μεγάλην Πασκαλιά θά 'σαι μαϋρον τσεράτσι.

(Λ. Α. άρ. 434, σ. 40. Καστελλόριζον. ['Εθεωρείτο άσχημον
κατά τό Πάσχα τό μελαψόν χρώμα τοΰ δέρματος])

12. Χέατηκ' ή φοράδα στ' αλώνι... κι άβγάτισ' ό σωρός !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χέζω 17, κοινή)
β'. Προσδιοριστικοί πλατυσμοί (χρόνου, τόπου, τρόπου, ποσοϋ κλπ.).

1. "Ασ' τον νά κουρεύεται.... μέ δεκοχτώ ψαλίδια!

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κουρεύω 2. 'Επτάνησος)

2. Βλέποντας και κάνοντας .... κατά τόν καιρό.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 146, 27)

3. Βράζει τό αίμα του____σάν τοϋ ψόφιου λαγοϋ !

(Λ. Α. άρ. 1460, σ. 3. Αιτωλία)

4. Γελάει κι δ νοικοκύρης,
σάν νά 'ναι μουσαφίρης !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 494, 9. Γορτυνία. Ό Πολίτης παρατηρεί :
«'Ανόητος πλατυσμός τής παροιμίας». 'Αλλά είναι πιθανόν, ότι άντεστρά·
φησαν τά υποκείμενα : Γελ. κι ό μουσ. σάν νά 'ναι νοικ.
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5. Έδά 'ναι για φίλου σπίτι.... που νά στάζγ) τό δώμα του ..

.. νά πεινούν καί να κλαϊσι τά κοπέλια του .. καί νά κοιλοπονα ή γυναίκα του !
(Λ. Α. άρ. 441, σ. 16. Κρήτη. Ειρωνικός πλατυσμός τών συνθηκών τοΰ
πτωχού φίλου)

6. "Εφαε τό κουτόχορτο .... άτελώνιστο !

(συνήθης)

7. "Εχει κόπο τό σφογγάτο,
όσο νά σου ποϋνε «φά'το»

καί νά τό 'χγ]ς μέσ' στο πιάτο !
(Κεφαλληνία)

8. Καλός νοννός ατά Μέγαρα,
νά κουβαλάη ρετσίνι !

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 308. Μεσσηνία)

9. "Ογοιος γέρος δεν κρατεί,

ϋ·έλει δέκα μετ αύτη (τή ράβδο),
απουκάτ' άπου τ' άφτί !

(Λ. Α. άρ. 675, σ. 137. Μεγίστη)

10. Πάρ' τονε στο γάμο σου .... νά σου πη «καί τοΰ χρόνου» !

(κοινή)

11. Ροϋπι η βελονιά... καί νωρίς στό σπίτι!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 96, 3. Έπί οκνηρών ραπτών)

12. Σε μεγάλο ποτάμι πιάνονται μεγάλα ψάρια ... μέ μεγάλο όμως αγκίστρι !

(Κεφαλληνία)

13. Στις εννιά τό 'νοιωσ' ό κουφός... πώς τοϋ πήραν τή γυναίκα!
γ'. Διαλογικοί πλατυσμοί.1

Είναι ή περίπτωσις τών πλατυσμών, οΐτινες γεννώνται από την άπόκρισιν
(συμφωνον ή άντιρρητικήν) τοΰ άκοΰοντος η τοΰ πρός δν άπευθυνόμεθα.
1. "Αγιε μου Γιώργη, βόηϋ·α με,
νά φάνω τό παννάκι μου·
— Κούνα κ' εσύ τό χέρι σου!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 231, 2)

1 01 «διαλογικοί πλατυσμοί» είναι περίπτωσις τοΰ γενικοΰ φαινομένου τών διαλογικών
ελληνικών παροιμιών, τάς οποίας ιδιαιτέρως έπρόσεξεν ό D. C. Hesseling εν τή μελέτη του
'Έλληνικαί καί Όλλανδικαί παροιμίαι». Έν 'Αθήναις, τύποις Π· Δ· Σακελλαρίου, 1903,
σελ. 11 - 13 (έκ τοϋ 'Ολλανδικού περιοδ. De Gids, 'Οκτώβριος 1902).
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2. Α(ν)γονστε, καλέ μον μήνα,
νά 'οονν δνό φορές τό χρόνο !

— Νά 'μ°υν φορές τό χρόνο,
ήθελα νά τρώς τον πόνο !

(Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, Άθ. 1938, σ. 234)

3. Αυτή ή γνναΐκα γυαλίζει !

*

— Γυαλίζει, μά δέν δανείζει !

(Λ. Α. άρ. 897, σ. 16. Θράκη, Αίνος)

4. Δέ σον δίνω γρά, ψωμί.

— Βρέξε μον το στό ζονμί.

— Δέ σου δίνω σκιαουλιάς ( = καθόλου).

— Βρέξε μου το σκιάς καλά ( = τουλάχιστον).

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Δ', σ. 455, 15. Κρήτη)

5. Ή ομορφιά τής γνναικός εΐν' ή μισή της μοίρα.

— Πολλές φορές κι ή ομορφιά τήν κάνει κακομοίρα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ομορφιά 3β. Κεφαλληνία)

6. Θειά μον, θειά μον, νά 'σουν ξένη,
τί κακό που ήθελε γένει !

— Κάμε, γιέ μου, τή δουλειά σου,
κ" υστέρα είμαι πάλι θειά σου !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. θειά)

7. Μέ τόν κλεψίον νά επέγ νεν εμπροστά ή δουλεία,
οί πεντικοί πα θά εγίν'σαν ( = θά έπλούτιζαν).

— Μέ τήν καματερωσύναν πα νά Ιπέγ'νεν Ιμπροστά,

οί μερμηκες πα θά έγίν'σαν. [Άλλα ούτε καί οί μύρμηκες πλουτίζουν],
('Αρχ. Πόντου, τόμ Β' (1929) σ. 134, 909. "Α. 'Α. Παπαδόπουλος)

8. Ό Βοριάς κ ή Τραμουντάνα
είπαν τή Νοτιά πουτάνα·

κ' ή Νοτιά τούς άπεκρίθη :

— Βρέ Βοριά, καραβοπνίχτη,
οπού πνίγεις τά καράβια,
τά μικρά καί τά μεγάλα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Νοτιά 4)

9. Ποιος σον 'βγάλε τό μάτι;—Ό δικός ! — Γιά δαϋτο είναι βαθιά βγαλμένο!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Δ', σ. 432, 18. Κρήτη. Πρβλ. καί άρ. 19)
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10. Στον παπά τη σίκαλη
τέτοια βόιδια βοσκάνε·

— τέτοια καί καλύτερα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Γ', σ. 199, 40. Πύργος)

11. Στραβός βελόνα γύρευε μέσα στον άχερώνα·

κ' είπε ό κουφός που ήτον έκεϊ : — «"Ακου το, που βροντάει!»
(Λ. Α. αρ. 1423, 40α. Ζάκυνθος)

12. Φάε, κουμπάρε, ελιές. — Καλό εΐν' και τό χαβιάρι.

— Καλό είναι, μά εΐν' ακριβό !— 'Ακριβό είναι, μά τ' αξίζει!

(Κεφαλληνία. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. τρώγω 319)
δ'. Πλατυσμοί βελλερισμών.

Οί βελλερισμοί είναι κυριώτατα παροιμίαι μετά των οποίων συνδηλοϋται
καί τό είπόν ταύτας πρόσωπον.1 Ή αναγραφή τοΰ προσώπου τούτου (επωνύμου ή
ανωνύμου) γίνεται είτε εν προλόγω, προ τοΰ κειμένου της παροιμίας, είτε εν επι-
λόγω, μετ' αυτήν. Ή δευτέρα αύτη περίπτωσις δύναται, κατά τά προεκτεθέντα, νά
χαρακτηρισθη καί ώς πλατυσμός.

1. Έργάζον και πορενου, λέει ό Θεός.

(Λ. Α. άρ. 480, σ. 1062. Γορτυνία)

2. Εύτες οι δουλείες εντά εχουνε ! ελεγ' ό γέρο Τράμπος.

(Κονίστρες Ευβοίας' άνακοίν. κ. "Ιω. Καλλέρη)

3. Κάλλιο νά μας άκοϋνε, παρά νά μας βλέποννε ! είπ' ό Κολοκοτρώνης.

(Λ. Α. άρ. 3, 86. Πάτραι)

4. Καμός ! πού λέει κι ό Μαϊδανός.

(Νάξος' άνακοίν. Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου)

5. Μάτια μου, τ' αγουρα φρούτα !
είπε κ' ή γριά ή φαφούτα.

(Κωνσταντινούπολις' άνακοίν. Πάνου Τζελέπη)

6. Με τις υγείες σας! πού λένε καί στα κουρεία.

(κοινή)

7. "Ολα μη λέγωμε ! είπεν καί τη Βελβελέ ό Γιώρτ'ς.

(Ξενοφ. "Ακογλον, Λαογρ. Κοτυώρων, σ. 488, 214)

8. Τά στερνά νικάν τά πρώτα,
κι όποιον θέλεις σϋρε ρώτα.

(Λ. Α. άρ. 1442, 11. Γορτυνία)

1 Βλέπε την μελέτην μου «ΒελλερισμοΙ ή Παροιμίες καί φράσεις επιμαρτυρούμενες»
εις τόν τόμον «Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην» (Παράρτημα «Ελληνικών»), Θεσσα-
λονίκη 1953, σελ. 442 - 455.
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9. "Y(y)eia μ' κι άρχοντία μελε(γ)εν ή Σιμέλα τή Χατζηγοργόρ'.
(=ή υγεία μου είναι αρχοντιά μου).

(Πόντος, Κοτύωρα- άνακοίν. Ξενοφ. "Ακογλου, 1954)

10. Φύσα, βοριαδάκι μου,

νά κρυώση το στηθάκι μου !
που είπε κ' ή Χαρικλάνα.

(Λ. Α. άρ. 1479, Γ', 10. 'Αγ. "Αννα Ευβοίας)

Νομίζω ότι δεν έμειναν αλλαι περιπτώσεις πλατυσμών προς εξέτασιν, ή του
λάχιστον ότι δεν έμειναν σημαντικαί. Πιθανόν είναι ότι ωρισμέναι κατατάξεις δεν
υπήρξαν ακριβείς. Τό φαινόμενον τοΰτο, πολλαχώς ψυχολογικόν, παρουσιάζει πε-
ριπτώσεις δυσκόλως ΰπαγομένας εις είδολογικήν κατάταξιν. Εκείνο τό όποιον, εξ
όσων εξητάσαμεν, δυνάμεθα να συναγάγωμεν, είναι ότι ό πλατυσμός αποτελεί φρα-
στικόν καί ψυχολογικόν στοιχεϊον συχνότατον εν τη ελληνική παροιμιολογία, καί ότι
τοΰτο χαρακτηρίζει την στοχαστικήν διάθεσιν τοΰ λαοΰ νά κρίνη, νά έγκρίνη καί
νά επαυξάνη τό σοφόν περιεχόμενον τών παροιμιών του. Πολλάκις δεικνύει επίσης
τό σατιρικόν καί είρωνικόν πνεΰμα του, όταν διασΰρη τό κείμενον, προσέτι δέ καί
την ποιητικήν εμπειρίαν του, όταν συνεχίζη μέ τό αυτό μέτρον καί τόν ρυθμόν
τα διατυπωθέντα νοήματα.

Οι πλατυσμοί βοη&οΰν καί φιλολογικώς νά εξηγήσωμεν την δημιουργίαν
ομοίων επαυξήσεων εις ά'λλα είδη τών μνημείων τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ, ως είναι τά
$σματα, τά δίστιχα, τά αινίγματα καί τα παιδικά ασμάτια. Επίσης βοηθούν εις τήν
άνεύρεσιν τοΰ βασικού κειμένου και τών πρώτων λέξεων μιας παροιμίας, τήν οποίαν
ό χρόνος παρέδωσεν εις ημάς είτε έπηυξημένην είτε άπογυμνωμένην τών αρχικών
της συστατικών. 'Αλλά, γενικώτερον, ή μελέτη τών πλατυσμών, Ιπιστημονική άπαί-
τησις της ελληνικής παροιμιολογίας, είναι πολύτιμος καί δια τήν συστηματικήν
συγκριτικήν εξέτασιν τοΰ αυτού φαινομένου εις τάς παροιμίας τών άλλων λαών.

1 Τόν κλαιυημόν εις τάς ξένας παροιμίας εχει επισημάνει καί ό Αμερικανός παροιμιο-
λόγο Archer Taylor, υπό τό δ*ομα «expansion» (ή καί «enlargement») εις τό βιβλίον του
The Proverb (Harvard University Press-Cambridge Mass. 1931). Βλ σ. 25-27-
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

Παροιμίαι μετά «πλατυσμού» παρά Ν. Γ. Πολίτη· («πλατυσμοί», «παραπλη-
ρώματα», «προσθήκαι»), σ. 148- 150.

Τί είναι ό πλατυσμός καί εΐς ποίους ψυχολογικούς νόμους οφείλεται, σ. 150.
Παραδείγματα πλατυσμών : εις αρχαίας ελληνικός παροιμίας, σ. 151-152,
εις βυζαντινάς παροιμίας, σ. 152, εις παροιμίας ξένων λαών: α') αγγλικός, σ. 153,
β') γαλλικός, σ. 153- 154, γ') ίταλικάς, σ. 154- 155.

Πλατυσμοί - συμπληρώματα έκ φιλολογικής έμπειρίας: α') έκ τής Βίβλου καί
τών εκκλησιαστικών κειμένων, σ 156- 157· β') έξ αρχαίων κειμένων, σ. 157-158"
γ') έκ τής νεωτέρας λογοτεχνίας καί τής δημώδους ποιήσεως, σ. 158- 159-

II. ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΙ ΠΛΑΤΥΣΜΟΙ.

Α') Πλατυσμοί έξ αναπλάσεως ομοίων καί άντιθέτων έννοιών,
σ. 160- 176.

α') Πλατυσμοί καθ' ομοιότητα, σ. 160- 166.

1. Παράλληλοι καί άντίστοιχοι, σ. 160- 163.

2. Παρομοιωτικοί, σ. 164- 166.

2α. Προπλατυσμοί, σ. 165- 166. ('Αλφαβητικοί ή άριθμητικοί προπλαττι-
σμοί, σ. 166).
β ) Πλατυσμοί κατ' άντίθεσιν, σ· 166- 176.

1. 'Αντιθετικοί ιδιοτήτων, σ. 166- 169.

2. 'Αντιθετικοί σχέσεων καί ένεργειών, σ. 169-171.

3. Άποφατικοί (άπό τήν κατάφασιν εις τήν άρνησιν), σ. 171 - 172.

4. Καταφατικοί (άπό τήν άρνησιν είς τήν κατάφασιν), σ. 172- 173.

5. 'Αντιστροφικοί (ή «κατ' άντιστροφήν»), σ. 173 - 175.

6. Έναντιωματικοί ή παραχωρητικοί, σ. 175- 176.

Β) Πλατυσμοί κατ'έπίτασιν, σ. 176-190.
α') 'Απλοί κατά παράταξιν πλατυσμοί, σ. 177.

1. Ψυχολογικοί άμεσοι προσθήκαι, σ. 177- 178.

2. Σατιρικά ομοιοκατάληκτα, σ. 178-181.

3. Εσωτερικοί ή παρεμβαλλόμενοι πλατυσμοί, σ. 181 - 182.
β') Ύπερίΐεματίζοντες πλατυσμοί, σ. 183- 185.

γ ) Κλιμακωτοί πλατυσμοί (μέ άνιούσαν ή κατιούσαν πορείαν), σ. 185- 190.
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Γ ') Περιγραφικοί πλατυσμοί, σ. 190 - 200.
α') 'Αφηγηματικοί πλατυσμοί, σ. 190- 196.

1. Απλής συνεχείας (αφηγηματικής ή περιγραφικής), σ. 190- 193.

2. Επεξηγηματικοί ή παραθετικοί πλατυσμοί, σ. 193-194.

3. Αιτιολογικοί πλατυσμοί, σ. 194- 195.

4. Τελολογικοί πλατυσμοί, σ. 195.

5. 'Αποτελεσματικοί, σ· 195- 196.

β ) Προσδιοριστικοί πλατυσμοί (χρόνου, τόπου, τρόπου, ποσού κλπ.), σ. 196-
197.

γ') Διαλογικοί πλατυσμοί, σ. 197 - 199.
δ') Πλατυσμοί βελλερισμών, σ. 199-200.

résumé

«Prolongements» ou «Elargissements» des proverbes

Le phénomène est bien connu : on ajoute au texte d'un proverbe
donné, d'autres expressions, parallèles ou contradictoires, ayant pour but de
renforcer le sens déjà exprimé, de préciser dans le même esprit certains cas
particuliers, ou bien de contester le contenu du proverbe et parfois le sati-
riser. Il semble alors que celui qui parle devient un interlocuteur, qui re-
prend à son compte la sentence exprimée. En tout cas, la loi psychologique
qui, en grande partie, règle ce prolongement ou élargissement du prover-
be, est celle de l'association des idées.

Le prolongement peut être court ou long, selon le cas, et il peut s'ex-
primer en forme positive ou négative.

Les cas particuliers d'application d'un proverbe original, les éléments
de son histoire, ses justifications, ses torts ou défauts, ses résultantes, etc...
se retrouvent habituellement dans ces prolongements, qui forment souvent
un très long texte. On dirait qu'il s'agit d'un rebondissement d'idées et on
pourrait appeler ces textes «proverbes à rebondissements», puisque tout
revient dans la pensée et tout se reprend \ Beaucoup de proverbes actuel-
lement en usage, avec leurs comparaisons, leurs parallèles, leurs wella-
rismes ou leurs contradictions, n'étaient au début que de simples sentences,
qui ont été depuis prolongées par le peuple.

1 C'est une métaphore, que M. Roger Lecotté, folkloriste français bien connu,
m'a suggérée à Athènes (été 1962).
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Nicolas Politis, le savant folkloriste grec, nota quelques cas de ce
phénomène dans sa Collection de proverbes grecs (vol. I - IV, 1899-1902),
et lui donna le nom de πλατυσμοί^ ( = élargissements). De même Archer
Taylor, dans son livre: The Proverb (Harvard Univ. Press 1931) a constaté
le phénomène dans la paroemiologie internationale, et lui a donné le nom
d'«expansion» (p. 25-27).

Après avoir donné quelques exemples pris dans l'antiquité et dans la
paroemiologie byzantine, ainsi que parmi les proverbes anglais, français et
italiens, et après avoir montré certains cas de prolongements proverbiaux
dans les textes connus de la Bible ou de la Littérature (ancienne et mo-
derne), l'auteur passe à l'étude détaillée du phénomène de «platysmos»
dans les proverbes néo- grecs, dont il donne quelques centaines d'exemples,
qu'il classe sous trois chapitres généraux: a' Prolongements qui utilisent
des éléments pareils ou contraires, b' Prolongements qui renforcent le sens
du texte, c' Prolongements qui décrivent ou déterminent le contenu du
proverbe. Ces chapitres généraux se subdivisent, bien entendu, en plusieurs
catégories, qu'on trouve, détaillées et avec leur terminologie nouvelle, à la
Table des matières.
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Οί ξένοι περιηγηταί, οΐτινες κατά τήν περίοδον ιδία τής τουρκοκρατίας πε-
ριήλθον έ'νεκα διαφόρων λόγων τούς ελληνικούς τόπους, κατέλιπον πολλάκις σχε-
τικά περί των περιηγήσεων των συγγράμματα, έν οίς περιέλαβον πρός τοις άλλοις
καί στοιχεία έκ τοΰ λαϊκού βίου τών νεωτέρων Ελλήνων. Αι παρεχόμεναι ύπ' αύ-
τών ειδήσεις είναι ούχί σπανίως διαφερόντως αξιόλογοι, ώς πληροφορούσαι ημάς
περί μορφών τοΰ βίου, αΐτινες υπέστησαν έκτοτε μεταβολάς ή καί έξέλιπον λόγω
τών έπελθουσών κοινωνικών μεταβολών καί τής έπ' αύτάς επιδράσεως νεωτέρων
άστικών ίδίςι πολιτιστικών στοιχείων.

Μεταξύ τών περιηγητών τούτων σπουδαίαν άναντιρρήτως θέσιν καταλαμβά-
νει ό Γάλλος Pierre Augustin de Guys (1721 - 1799), έμπορος καί λόγιος άνήρ,1
όστις έπεσκέφθη τό πρώτον τήν Ελλάδα κατά τά μέσα τοΰ 18ου αιώνος διά καθα-
ρώς εμπορικούς σκοπούς.

Γνώστης τής άρχαίας καί τής νέας ελληνικής γλώσσης ό Guys ήδυνήθη νά
έλθη εις στενήν έπαφήν μετά τών ύποδούλων Ελλήνων καί νά γνωρίση έκ τού
σύνεγγυς τό έθνος, περί ού είχε πληροφορηθή έκ τών μελετών του. Ή μεγάλη άντί-
θεσις μεταξύ τοΰ άρχαίου μεγαλείου καί τής καταπτώσεως καί τού μαρασμού τοΰ

1 Ίδέ περί τούτου γενικώς :

α) Άλ. Καράλη, Περιηγηταί, Έβδομάς, ετ. Γ', τόμ. Γ' (1886), σ. 431.
β) Κ. Φωστηροπούλου, Πέτρος Αυγουστίνος Γκύς, Ειρηναίου Κ. Άσωπίου, Ήμερολό-
γιον τών κυριών (1889), σ. 212 - 215.

γ) Σπ. Δε Βιάζη, Πέτρος Αύγουστΐνος Γκύς, Παναθήναια, τόμ. 15 (1907-08), σ. 289-292.
δ) Ή Χίος παρά τοις γεωγράφοις καί περιηγηταϊς. Εκδιδόντων Φιλίππου Π. Άρ-
γέντη καί Στίλπωνος Κυριακίδου, τόμ. 2, έν 'Αθήναις 1946, σ. 730.

ε)'Ελένης Δ. Βουραζέλη, Ό βίος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ κατά τήν Τουρκοκρατίαν, έν
Αθήναις 1939, σ. 210-212.

ς) Grande Encyclope'die, έν λ.
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ελληνικού έ'θνους έκ τής δυσβαστάκτου τουρκικής δουλείας έπροξένησεν εΐς αύ-
τόν βαθειαν έντύπωσιν. "Αλλοι προηγηθέντες αύτοΰ έ'σπευσαν άκρίτως νά απο-
φανθούν, ότι έν τή συγχρόνω Ελλάδι μόνον τό όνομα τής άρχαίας είχεν άπομείνει
καί ουδέν ετερον πέρα τούτου. Ό Guys άντιθέτως περιήλθε κατ' επανάληψιν τήν
ελληνικήν γήν άναζητών τάς έν αυτή ύπό τοΰ Όμήρου ή τοΰ Παυσανίου μνημο-
νευομένας τοπωνυμίας καί μελετών τά ήθη καί έ'θιμα καί τήν έν γένει ζωή ν τοΰ
ελληνικού λαοΰ εΐς πάσας αύτής τάς έκφάνσεις. Εκάστοτε συνεπλήρου διά νέων εν-
διαφερόντων στοιχείων τό συγκεντρούμενον ύλικόν του ή έπηνώρθου τυχόν έσφαλ-
μένας προγενεστέρας παρατηρήσεις ή άντιλήψεις αύτοΰ. Έν τέλει απεβίωσε καί ετάφη
έν Ζακύνί^ω Τφ 1799, άνακηρυχθείς διά τάς πρός τήν 'Ελλάδα παρασχεθείσας υπη-
ρεσίας του εΐς 'Αθήναιον πολίτην.

Πάν ό,τι έκ τών ανά τήν Ελλάδα περιοδειών του άπεκόμισεν ό Guys κατε-
χώρισεν εις τό έργον του : Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les
Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs moeurs,1 όπερ έξεδόθη
έν Παρισίοις εΐς τρίτην έκδοσιν έν έτει 1783 διωρθωμένην καί επί τά βελτίω έπηυ-
ξημένην.2

Ώς καί έκ τοΰ τίτλου τοΰ έργου τούτου φαίνεται, ό συγγραφεύς έπρόσεξε τά
ήθη καί έθιμα τών νεωτέρων Ελλήνων έν συγκρίσει πάντοτε πρός άνάλογα τών
άρχαίων. Τάς σχετικάς πληροφορίας καί συμπεράσματά του περιέλαβεν εΐς έπιστο-
λάς, τάς οποίας άπηύθυνε κατ' άρχήν εΐς εύπαίδευτα πρόσωπα, είτα δέ τάς έξέδωκεν.
Έκ τής συγκρίσεως, ην έπεχείρησεν, άπεκρυστάλλωσε τήν γνώμην ότι οι νεώτεροι
Έλληνες είναι άκραιφνεΐς άπόγονοι τών άρχαίων.8 Ό ίδιος ένεθουσιάσθη σφοδρώς
έκ τών συμπερασμάτων τών μελετών του μεταβληθείς εΐς θερμότατον φιλέλληνα*
καί συντελέσας εΐς τήν άνάπτυξιν τού φιλελληνισμού έν Γαλλίςι.

Ή άρχαιομάθειά του υπήρξε ν ούσιαστικώτατον κίνητρον τής προσπαθείας
του νά μελετήση τά έθιμα τών συγχρόνων Ελλήνων καί νά περιγράψη καί συγ-

1 Τό έργον εξεδόθη είς 4 τόμους, έξ ών όμως μόνον οί δύο πρώτοι αφορούν είς τήν
'Ελλάδα. 'Εν τοις ετεροις δύο περιλαμβάνονται ειδήσεις περί τών Τούρκων, 'Εβραίων, 'Αρμε-
νίων, εντυπώσεις εκ ταξιδιών του ανά τήν Ίταλίαν καί άλλας χώρας, μεταφράσεις κ.ά

2 Ή πρώτη εκδοσις εγένετο έν ετει 1771 καί ή δευτέρα τφ 1776. Αί έν τή παρούση με-
λέτη παραπομπαί αναφέρονται είς τήν τρίτην εκδοσιν.

8 J'ai trouvé les Grecs tels que nous les peignent leurs Historiens, et Thucy-
dide (1,20). On observe parmi eux (τών "Ελλήνων) le caractere particulier et distinctif
des divers peuples de l'ancienne Grece (1,26). Il faut vivre avec ce Peuple, qui a con-
servé la simplicité des moeurs et des anciens usages (1,38-39) κ.ά.

4 Vous me trouverez, peut-être, un peu Grec (1,98).
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κρίνη αυτά προς τά αντίστοιχα αρχαία· Τοϋτο όμως εξ άλλου συνετέλεσεν εις τό νά
μή έπιμείνη εις την λεπτομερεστέραν περιγραφήν καί την βαθυτέραν κατανόησιν
αυτών. Ούτως αί μεν περί των νεωτέρων ειδήσεις του παρουσιάζονται κατά κανόνα
ατελείς, εν ώ αί κρίσεις και τά συμπεράσματά του, όσα αναφέρονται εις την άρ-
χαίαν Ελλάδα, αποτελούν σήμερον απηρχαιωμένος θεωρίας άνευ αξίας, δι' ας μάλι-
στα, ώς φαίνεται, επεκρίθη δριμέως ήδη υπό συγχρόνου συμπατριώτου του, τοΰ
"Ελληνιστοΰ Larcher.1

Κύριος αντικειμενικός του σκοπός ύπήρξεν ή σύγκρισις τοΰ αρχαίου προς τόν
νεώτερον βίον καί τοΰτο αισθάνεται την ανάγκην νά επαναλάβη κατά κόρον σχε-
δόν στερεοτύπως πολλαχοΰ των επιστολών του. Ώς πρός την μέθοδόν του, ότέ μεν
όρμάται από τοΰ αρχαίου βίου, δια νά φθάση είς τόν νεώτερον, ότέ δ' αντιστρόφως.
Κατά τό πλείστον ελλείπει παρ' αυτφ ό ακριβής προσδιορισμός τοΰ τόπου, ένθα
απαντούν τά υπ' αυτοΰ περιγραφόμενα έθιμα. Άντί τούτου αρκείται συνήθως νά
άναφέρη ότι τοΰτο ή εκείνο τό στοιχείον της αρχαιότητος σώζεται καί παρά τοις
νεωτέροις "Ελλησι (chez les Grecs modernes) κ.ά.ό. Ενίοτε παραθέτει δημώδεις
όρους, λαϊκάς παροιμίας, αράς κ.ά. δια χαρακτήρων τοΰ γαλλικού αλφαβήτου· συνη-
θέστερον παρέχει λαογραφικήν ΰλην, οίον άσματα, δίστιχα, παροιμίας, δια χαρακτή-
ρων τοΰ ελληνικού αλφαβήτου μετά πολλών όμως σφαλμάτων, γραμματικών, τονι-
κών κ.ά., οφειλομένων κατά κύριον λόγον εις άδυναμίαν των τότε τυπογράφων εις
την τύπωσιν ελληνικών κειμένων, ή παρεφθαρμένας λέξεις, τάς οποίας άκουσας
από τοΰ στόματος τοΰ λαού δεν ήδυνήθη νά άποδώση ορθώς. Παρά τά ελαττώ-
ματα ταΰτα, ατινα φυσικόν είναι νά παρουσιάζη έργον, ώς τό περί οΰ δ λόγος, γρα-
φέν υπό ξένου περιηγητοΰ εις ην εποχήν εγράφη, τό βιβλίον τοΰς Guys αποτελεί
σπουδαίαν πηγήν ειδήσεων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού της εποχής του, εις ην δυνάμεθα
κατά κανόνα νά άποβλέπωμεν μετ* εμπιστοσύνης.

Είναι γνωστόν ότι πολλοί των ξένων περιηγητών περιγράφουν ενίοτε γεγο-
νότα καί εκδηλώσεις τοΰ βίου των 'Ελλήνων, περί ών ουδέποτε αυτοί έλαβον γνώ-
σιν. "Ετι περαιτέρω ουχί σπανίως καταχωρίζουν εις τά έργα των γεγονότα αποτε-
λούντα γεννήματα τοΰ ευφαντάστου νοΰ των πρός δημιουργίαν εντυπώσεων η πρός
διευκόλυνσιν της διαδόσεως τών βιβλίων αυτών καί προσπόρισιν εκ ταύτης υλικοΰ
κέρδους.2 Τό έργον τοΰ Guys δεν ανήκει εις την κατηγορίαν ταύτην. Διότι όσα
αναφέρει περί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων τά παραλαμβάνει εκ πρώτης χει-
ρός ή ζητεί περί τούτων πληροφορίας, φροντίζων να ελέγχη ενίοτε μετά σχολαστι-

1 Grande Encyclopédie, ενθ' άνωτ.

2 Ίδέ καί Έλένην Βονραζέλη, ενθ' άνωτ , σ 125 - 134.
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κότητος καί αισθήματος ευθύνης τό υλικόν του. Ούτω λ.χ. παρέχων πληροφορίαν
σχεηκήν προς τό κληρονομικόν δίκαιον τής νήσου Λέσβου,1 ην δεν ήδυνήθη ό
ίδιος να επαληθεύση γράφει: Comme, dans le cours de mes voyages, je n'ai
fait qu'aborder a cette isle, et que je n'y ai pas fait de séjour, je n'ai pu ve-
rifier le fait par moi même. Mais on me l'a bien assuré, et le premier Mété-
liniote qve j'ai questionné sur cela, m'a dit que le fait étroit vrai (1,448).

Έν τή προσπαθείς του έτι νά απόδειξη ότι εις τήν νεωτέραν Ελλάδα συν-
εχίζεται ή αρχαία δεν φαίνεται νά παρασύρεται συνήθως εις εσφαλμένα συμπερά-
σματα εκ προχείρων καί άκριτων συλλογισμών. Ουτω διαρρήδην αποφαίνεται περί
αρχαίας παιδιάς, τοΰ κοττάβου: Le Père Brumoy, dans son excellent ouvrage
sur le théâtre des Grecs, a décrit le Cottabus, ancien jeu que je n'ai pas re-
trouvé chez les Grecs modernes que j'ai vus (1,218). Ό ίδιος βέβαιοι είσαγω-
γικώς ότι κατέγραψεν, ό,τι μόνον έμαθε καί ήκουσε.'

Είς τήν εργασίαν του ταΰτην ό Guys επεκουρήθη καί υπό άλλων λογίων, οι-
τινες, γνωρίζοντες τά ελληνικά πράγματα, ήδύναντο νά τόν βοηθήσουν. 'Ιδιαιτέρως
εξαίρεται υπ'αυτοΰ ή συμβολή τής Έλληνίδος Chénier" (1, VI), ήτις άπέστειλεν
είς αυτόν δύο επιστολάς, ών ή ετέρα αναφερομένη εις τους ελληνικούς χορούς εί-
ναι πολλοΰ λόγου αξία.4 'Εξ όσων άλλων επιστολών έλαβε τάς οπωσδήποτε διαφέ-
ρουσας έδημοσίευσεν επιθεωρήσας, προσαρμόσας προς τάς αλλας καί επανορθώσας
πρότερον αυτός. Ό Guys παραθέτει έτι πολλαχοΰ καί εικόνας εκτός κειμένου δια-
σαφητικάς τών παρεχομένων ειδήσεων.

Γενικώς ή ύλη, τήν οποίαν παραθέτει ό Guys, δεν είναι πάντοτε καθαρώς
λαϊκή. Διαμείνας επί πολύν χρόνον εις Κωνσταντινοΰπολιν και άλλας πόλεις αναμει-
γνύει τό άστικόν λαϊκόν μετά τοΰ δημώδους, εί καί πολλάκις τά όρια αυτών είναι
δυσδιάκριτα. Τοΰ γεγονότος τούτου αίσθάνεται τήν ανάγκην καί αυτός ό συγγραφεύς
νά κάμη μνείαν. Ούτως εν τφ κεφαλαίω περί τών τροφών αναγράφει περί τίνων,
ότι υπάρχουν dans toutes les bonnes maisons des Grecs (1,45), ήτοι «εις όλα
τά καλά σπίτια», ώς θα ελέγομεν σήμερον.

'Εκ τοΰ έργου τοΰ Guys παρελάβομεν τάς οπωσδήποτε διαφερούσας τόν λαϊ-

1 Ίδέ κατωτέρω.

2 J'ai vu et comparé, je n'ai pas voulu voir par mes yeux seuls, j'ai consulté, et
j'ai écrit, ce que j'ai appris et entendu ; j'ai enfin rassemblé des notes éparses (1, VI).

8 Ίδέ περί ταύτης 'A&. Γ. Δονροντη, Ή Έλλην'ις μήτηρ τών ποιητών αδελφών Chénier,
Ειρηναίου Κ. Άσωπίου, Ήμερολόγιον τών Κυριών (1888), σ. 216-220. Πρβλ. καί είς Κυπρ.
Χρον., ετ. Γ', (1925), σ. 235-238.

1 Αί έπιστολαί αίται έδημοσιεύθησαν είς τήν τρίτην εκδοσιν τοϋ έργου.
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κόν βίον τής τότε εποχής ειδήσεις, τάς οποίας καί παραθέτομεν κατωτέρω μετά τών
απαραιτήτων σχολίων.1

I. Υ Λ I Κ Ο Σ ΒΙΟΣ

Α'. ΟΙΚΙΑ

Les maisons Grecques sont divisées en deux parties par une grande
salle qui occupe le centre et toute la largeur. C'est dans cette salle qu' on
donne les fêtes, et que se font toutes les cérémonies qui exigent un grand
espace. Tel est le divan des Turcs, la galerie des Italiens, le sallon de com-
pagnie des François, etc. D'un côté sont les appartemens des hommes,
leurs chambres à coucher et les salles à manger : l'autre est destiné aux
appartemens des femmes et forme le Gïnaecéon. On trouve au rez-de-chaus-
sée les cuisines, les remises, les écuries etc. Les domestiques de notre sexe
sont logés dans des entresols (l, 29).

Ό λόγος ενταύθα περί τύπου διωρόφου οικίας, τής οποίας τό ισόγειον κατα-
λαμβάνουν τά μαγειρεία, αί άποθήκαι καί οί στάβλοι τών ζώων, τό δ' άνώγειον
ή κεντρική αίθουσα υποδοχής τών ξένων, ήτις χρησιμεύει καί διά τάς έορτάς τής οι-
κογενείας, μέ εκατέρωθεν αύτής δωμάτια προωρισμένα διά τούς άνδρας καί γυναί-
κας". Ό άναφερόμενος ούτος τύπος οικίας υπό τήν άνωτέρω διάταξιν τών χώρων
φαίνεται άστικού χαρακτήρος, άνήκει δέ πιθανώς εΐς τινα πόλιν τής Βορείου Ελλά-
δος ή τήν Κωνσταντινούπολιν.

'Αντί τής εστίας διά τήν θέρμανσιν τών μελών τής οικογενείας κατά τόν χει-
μώνα, ήτις κατά τόν συγγραφέα έλλείπει έκ τών αιθουσών τών ελληνικών οικιών,
άναφέρεται ή χρήσις τοΰ ταντονριον,8 όπερ περιγράφεται ώς τράπεζα ύπό τάπητος
γύρωθεν κεκαλυμμένη, ύπό τήν οποίαν έτοποθετείτο πύραυνος μετ' άνημμένων
άνθράκων. Πέριξ έκάθηντο ίδίςι αί γυναίκες, αΐτινες, έχουσαι ύπ' αύτήν τούς πόδας
καί ούτω θερμαινόμενοι, ήσχολοΰντο περί τήν έκτέλεσιν οικιακών έργων, οίον
κεντήματος, υποδεχόμενοι εκεί καί τούς έπισκεπτομένους αύτάς.

Pour garantir le visage de l'incommodité et de l'ardeur du brasier,
souvent dangereux, on a imaginé le Tendour : c'est une table quarrée sous

1 Ai περί χορών καί μουσικής ειδήσεις, μή εξετάζομε ναι ενταΰθα, θά αποτελέσουν

προσεχώς άντικείμενον ιδίας μελέτης.

3 Περί τών διωρόφων οικιών γενικώς ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ή ελληνική οικία, "Αθήναι

1949, σ. 19 κ.έξ.

8 Ή λ. έκ τοΰ τουρκ. tandir.
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laquelle le feu est placé. Cette table est couverte d'un tapis qui de tout côté
tombe jusqu'à terre, et d'un autre en soie plus ou moins riche qui pare le
Tendour, autour duquel on s'assied sur le soplia ou sur des carreaux. On
peut mettre à la fois les pieds et les mains sous la couverture qui, enve-
loppant le brasier de toute part, entretient une chaleur douce et durable.
Le Tendour est principalement à l'usage des femmes, qui pendant l'hiver
y passent presque toute la journée à broder ou à recevoir les visites de
leurs amies (1,35).

Ό τρόπος ούτος θερμάνσεως ήτο παλαιότερον έν χρήσει έν Ανατολική
Θράκη. Κατά τούς νεωτέρους όμως χρόνους έγκατελείφθη ως ανθυγιεινός, άντικα-
τασταθέντος τού ταντουριού δι' απλού πυραύνου, τοποθετουμένου εις τό μέσον τής
αιθούσης.1 Περαιτέρω γίνεται λόγος διά βραχέων περί τών επίπλων τοΰ οίκου,
περί κλινών προωρισμένων διά τήν κατάκλισιν ενός ή πλειόνων άτόμων, περί τών
κλινοσκεπασμάτων, σινδόνων καί περί πολυτελούς τίνος σοφά (1,32-33).

β'. αμφιεσισ, υποδεσ1σ και καλλωπισμοσ

1. "Ενδυμα. Αι γυναίκες τής εποχής τοΰ Guys, ίδίςι αί νεάνιδες, άποβλέ-
πουσαι εις τήν κομψότητα αύτών, έφερον ενίοτε εφαρμοστά ένδύματα, τά όποια
όμως, ώς καί νΰν, έδυσχέραινον τήν κίνησιν αυτών (1,67). Εΐδικώτερον τά γυναι-
κεία ενδύματα καί ή ύλη έξ ης κατεσκευάζοντο ταΰτα περιγράφονται ύπό τοΰ
συγγραφέως ώς έξης (ίδέ καί πίν. I) :

La chemise est de gaze de soie blanche, et descend jusqu'aux ta-
lons; elle est relevée par la ceinture; les manches en font très-larges; on
met par - dessous un double caleçon; celui qui paroît est d'une étoffe de soie,
et l'autre d'une toile légere. Sur la chemise se met l'anteri qui ferre étroi-
tement la taille et soutient le sein, au lieu de l'ancienne mitra, où écharpe,
qui le soutenoit autrefois. Sur l'anteri vient le caftan, qui descend jusqu'aux
pieds, et sur le caftan la pelisse, qui d'ordinaire est l'habillement le plus
riche (1,66-67).

... le capuchon que les Grecs et les Turcs portent également, pour se
garantir du froid et de la pluie, ou lorsqu'ils sont en voyage. Ce capuchon
est fort grand, et plus ample que celui dont nous nous servons avec nos
redingotes (1,426).

1 'Ελπινίκης Σταμονλη Σαραντή, Άπό τήν Ανατολική Θρφκη, Ή Σηλυβρία μέ τά γύρω
χωριά, τόμ. Α', Αθήναι 1956, σ. 87 - 88.

14
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Έκ τών ενδυμάτων τούτων τό αντερι (εκ τοΰ τουρκ. intari και entari) είναι
γνωστόν ότι ήτο άσιατικόν φόρεμα, έχρησιμοποιεΐτο ώς νυκτικός χιτών καί ήτο
ανάλογον πρός τόν κάνδυν (ή κανδύκην) τών αρχαίων Περσών, όστις εγένετο
γνωστός έν Ελλάδι από της εποχής τοΰ Μεγάλου'Αλεξάνδρου. * Έν Ελλάδι διαφέ-
ρει εκασταχοΰ ώς πρός τό σχήμα, την υλην εξ ης κατασκευάζεται καί τόν χρόνον
καθ' ον φέρεται. Ούτω λ.χ. έν Ρουμλουκίω ανήκει εις την νυμφικήν αποκλειστικώς
ένδυμασίαν, φέρεται επί τοΰ υποκαμίσου καί αποτελεί συνήθως δώρον τοΰ γαμβρού
πρός την νύμφην.3 Έν Μακρά Γεφύρςι Θράκης είναι βραχύς επενδύτης εξ ερίου,
όστις έρράπτετο ή εκεντάτο.8 Έν Άλμυρφ φέρονται επαλλήλως δύο άντεριά. Έκ
τούτων ολόκληρος ή ενδυμασία καλείται τ' άντεριά-4

Τό καφτάνι, όπερ ήτο καί άνδρικόν ένδυμα τών άνατολικών λαών, ομοιά-
ζει καί πρός ά'λλα ελληνικά φορέματα, εκ τούτου δέ, άποτελοΰντος βασικόν μέρος τοΰ
ενδύματος εν Σουφλίω Θράκης, καλείται συλλήβδην ή ενδυμασία τά καφτάνια.6

Περί της ζώνης παρατηρεί άλλαχοΰ ό Guys (1,106) ότι άπετέλει βασικόν μέ-
ρος τοΰ ενδύματος, φερομένη καί υπό τών άνδρών καί υπό τών γυναικών. Ή γυ-
ναικεία ζώνη ήτο πλέον πλουσία εις ποικίλματα καί επιτετηδευμένη, άποτελοΰσα εκ
τών κυριωτέρων στολιδιών τοΰ ενδύματος (1,107).

Ή κουκούλλα τέλος (capuchon) εφέρετο, ώς άναφέρει ο Guys, πρός
προστασίαν άπο τής βροχής καί τοΰ ψύχους Îôîqi κατά την διάρκειαν ταξιδιού.

2. Ύαϊοδεσις. Αί περί ΰποδέσεως πληροφορίαι άφοροΰν μόνον εις γυναι-
κεία υποδήματα, ών τό κάττυμα εκ ξύλου (sandales ou galoches), χρησιμοποιού-
μενα εντός τής οικίας ή κατά τους περιπάτους (1,430).

3. Καλύμματα κεφαλής.

La Mitre que les femmes portoient anciennement avoit des bandelet
tes qui, tombant sur les joues, passoient sous le menton. Les Grecques ont
aujourd'hui le même ornement, qui est brodé avec des franges. On 1'
syppelle Mahoulika, et c'est ordinairement l'annonce de quelque indispo-
sition, ou du froid.

1 Ίδέ σχετικώς και Σωκράτους Β. Κουγέα, Αί έν τοις σχολίοις τοΰ "Αρέθα λαογραφι-
καί βίδήσεις, Λαογρ., τόμ. 4 (1913-14), σ. 253.

2 Ίδέ 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Έλληνικαί έθνικαί ένδυμασίαι, εκδιδόμενοι επιμελείς
'Αντωνίου Έ. Μπενάκη, τόμ. 2, 'Αθήναι 1954, σ. 14 -15, πίν. 49.

' "Ενθ' άνωτ., σ. 18, πίν. 58α.

1 "ΈνΟ·' άνωτ., σ. 9, πίν. 27α.

5 "Ενθ' άνωτ., σ. 18, πίν. 58β.
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L'écharpe, après avoir fait le tour de la tête, vient quelquefois couvrir
et retenir la gorge (1,69).

Ce Voile couvroit, comme aujourd'hui, le tête et une partie du corps;
il étoit par conséquent fort long, et c'est sans doute de sa longueur que les
Grecs l'ont nommé Macrama, du mot Arabe Mahrama qui signifie un
mouchoir et un Voile (1,79).

Τήν μ α (γ) ο υ λ ίκα ν, φερομένην ύπό τόν τύπον τούτον τής λέξεως καί νύν
πολλαχού, ώς καί τήν σάρπαν, κατατάσσει ό Guys μεταξύ τών ενδυμάτων καί
ουχί τών καλυμμάτων τής κεφαλής. Τό μανδήλιον τούτο κατεσκευάζετο έκ ποικίλων
ύφασμάτων διαφόρων έκασταχού άποχρώσεων. Έν Σαυφλίο) Θράκης π.χ. κατεσκευά-
ζετο έξ εγχρώμου βαμβακερού ύφάσματος, συνεπλήρου δέ τόν κεφαλόδεσμον διά
καταλλήλου έπί τής κεφαλής τοποθετήσεώς του.1

Είδος σάρπας έκτος τών γυναικών έ'φερον καί οί άνδρες. Αύτη έχρησίμευεν
ώς κάλυμμα τής κεφαλής πρός προφύλαξιν έκ τής βροχής καί τοΰ άνεμου (1,89).
Ή γυναικεία όμως σάρπα, φερομένη υπεράνω τοΰ κυρίως καλύμματος πρός τόν
αύτόν ώς άνω σκοπόν, ήτο κατά πολύ κομψοτέρα (1,91).

Ό μαχραμάς (ίδέ πίν. II), άλλαχοΰ μαρχαμάς, μαχλαμάς κ.ά.,8 άποτελεΐ
τό κυρίως κάλυμμα τών γυναικών.8 Ούτος κατασκευάζεται άπό μουσσελίναν καί εί-
ναι πάντοτε λευκός. Παραλλάσσει άπό απόψεως ποιότητος ύφάσματος, μορφής καί
κατασκευής, καθιστάμενος άπό πολυτελεστέρου εις εύτελέστερον άναλόγως τής κοι-
νωνικής τάξεως εις ην άνήκον αί φέρουσαι αυτόν, άποτελών ούτω σύμβολον δια-
κρίσεως· Ούτω τών γυναικών τοΰ λαοΰ ό μαχραμάς είναι έντελώς απλούς διαφέρων
τοΰ επιχρυσωμένου κατά τά άκρα τών γυναικών τών άνωτέρων κοινωνικών τάξεων.
Ό τελευταίος έτι είναι βραχύτερος τοΰ πρώτου (1,85 καί 78). Ό ελληνικός γενικώς
μαχραμάς, καλύπτων όπισθεν τόν λαιμόν καί πίπτων έπί τών ώμων (1,427), διαφέ-
ρει τοΰ τουρκικοΰ, διότι δέν καλύπτει όλόκληρον τό πρόσωπον, ώς εκείνος (1,79).

Όσον αφορά είς τάς περιστάσεις καθ' άς συνήθως αί Ελληνίδες έ'φερον τό
κάλυμμα τούτο, ό Guys άπορρίπτει τήν γνώμην τού Montesqueu, ην καί παραθέ-
τει (1,79-80), ότι έφέρετο ύπό τών γυναικών, ίνα προφυλάσσωνται καί άποφεύ-
γουν τάς ύβρεις τών Τούρκων, οσάκις εύρίσκοντο μακράν τής οικίας των καί εντός

1 Ίδέ Άγγελιχήν Χατζημιχάλη, ενθ' άνωτ., σ. 18, πίν. 58β.

* Έκ τής τουρκ. λ. mahrama. Παραληφθείς έκ τών Τούρκων άπαντςί εύρέως διαδεδο-

μένος άνά τούς ελληνικούς τόπους, Θρ^κην, Μακεδονίαν, Ήπειρον, Πελοπόννησον, Κυκλάδας

κ.ά., χρησιμοποιούμενος συνήθως, κατά τό Άρχεΐον τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοί) Ν. Έλλην. τής

Ακαδημίας "Αθηνών, ώς νυμφικός πέπλος. (Ίδέ καί Γ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Η-

πειρον δημοτικών φσμάτων, έν 'Αθήναις 1886, σ. 232).

8 Περί τών καλυμμάτων παρέχονται ειδήσεις κυρίως έν τόμ. 1, σ. 78 - 92.
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τών τουρκικών συνοικιών, επειδή οι τελευταίοι, μή δυνάμενοι προφανώς νά ΐδουν
τό κεκαλυμμένον υπό τοΰ μαχραμά πρόσωπον αυτών, έξελάμβανον καί τάς Ελλη-
νίδας ώς Τουρκίσσας. Την συνήθειαν-τής ούτω καλύψεως τής κεφαλής ΰπολαμβάνει
ό Guys ώς προερχομένην εκ τής ανάγκης τής εξόδου λάθρα τών εντός τοΰ οίκου
περιορισμένων ελληνίδων γυναικών. Ό λόγος όμως οΰτος δεν φαίνεται ισχυρός.
Τουναντίον πλέον σύμφωνος πρός τά πράγματα είναι ή γνώμη τοΰ Montesqueu,
ώς δύναται να συναγάγη τις καί εκ τής παλαιοτέρας συνήθειας έν Θράκη, καθ* ην
αί Ελληνίδες έξερχόμεναι τής οικίας ήναγκάζοντο, όπως φέρουν τό τουρκικόν κά-
λυμμα, τόν φερετζέν, έκ λόγων προφυλάξεως αυτών έκ τών βαρβάρων κατακτητών '.

4. Κόμμωσις «αί καλλωπισμός. Αί γυναίκες, πρό πάντων αί νέαι, κατά
τόν Guys, τρέφουν, ώς καί κατά την άρχαίαν έποχήν, μακράν κόμην 2 (1,63), ήτις
επιτρέπει την δημιουργίαν πολλών ειδών κομμώσεων :

Elles ont différentes sortes de coëffures plus ou moins ornées, qu'el-
les varient de plusieurs maniérés Quelquefois leurs cheveux tombent en
tresses sur leurs épaules ; souvent ils font roulés autour de leur tête ou
rattachés négligemment avec quelques fleurs (1,64).

Περί τής κομμώσεως τών ανδρών παρατηρεί περί διατηρουμένης αρχαίας
συνήθειας έν Θράκη καί Ευβοίςι καθ' ην οι άνδρες: se font raser le devant de
la tête, et ne laissent croître que les cheveux de derriere (1,112).

Αί γυναίκες, φροντίζουσαι περί τής καθαριότητος τοΰ σώματος αυτών, μετέ-
βαινον όμαδικώς καί έλούοντο εις δημοσίους λουτρώνας (1,228), όπου βεβαίως
υπήρχον τοιοΰτοι, τουλάχιστον ά'παξ τοΰ μηνός (1,230). 'Ελλείψει όμως τούτων με-
τέβαινον είς τους ποταμούς. Δια τό λουτρόν έχρησιμοποίουν καί θερμόν ΰδωρ, όπερ
επί τόπου έθέρμαινον.

Άντί τοΰ σήμερον έν χρήσει σάπωνος έχρησιμοποιεΐτο, κατά τόν Guys, ή
κιμωλία γή". Les Grecs et les Turcs emploient aujourd'hui dans les bains
une Terre grasse dont les femmes se servent pour se laver la tête et les
cheveux (la terre Cimolée, nommée de l'isle Cimolus); ils la tirent des isles

1 Ίδέ Έλπινίκην Σταμούλη Σαραντή, ενθ" άνωτ., σ. 93 - 94.

* Αυτή, ώς γνωστόν, θεωρείται κόσμος τής γυναικός κατά την άρχαίαν καί βυζαντινή ν
περίοδο ν (Ιδέ Φαίδωνος Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ', 1951, σ. 342 κ.έξ.).

8 "Αλλως καλούμενη κιμωλίτης, κιμώλιον καί επιστημονικώς ένυδρον πυριτικόν άργί-
λιον. Έχρησιμοποιεΐτο άντί σάπωνος έν τοις λουτροΐς καί κουρείοις τών άρχαίων 'Αθηνών
(Άριστοφ. Βάτρ. 710-712). Σήμερον τό λευκόν τοΰτο χώμα τής Κιμώλου, κοινώς πηλός
καί σαπουνόχωμα καλοΰμενον, είναι έν χρήσει είς πλύσιν καί καθαρισμόν πατωμά-
των, μαρμάρων καί άλλων άντικειμένων.
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de l'Archipel, et des bords de la mer Noire. C'est la même terre que les
Grecs employoient anciennement pour blanchir le linge, et qui suppléoit
au savon, que nous lui avons substitué (1,227-228).

Ώς καλλυντική ύλη τοΰ δέρματος, ινα τοΰτο καθίσταται πλέον μαλακον καί
άτταλόν, εχρησιμοποιείτο υπό τών γυναικών ή χΐα γ ή (1,228), γνωστή εκ τής
αρχαιότητος ώς ουσία πρός καθαρισμόν άλλα καί έν τή φαρμακευτική, δια δε τήν
βαφήν τών βλεφάρων άντιμωνίτης και άλλαι ουσίαι (1,110).

Αι γυναίκες κατέβαλλον φροντίδας, όπως διατηρώνται λιπόσαρκοι, ώς καί σή-
μερον ό σΐ'ρμός απαιτεί, όπερ προσέδιδεν εις αυτάς κομψότητα καί κάλλος. Δια νά
φαίνωνται τοιαΰται έ'φερον εσωτερικώς καί ειδικά στενά φορέματα' επειδή όμως
έπροξενείτο εις αυτάς κατάθλιψις εκ τής περισφίγξεως, υπεβάλλοντο, ώς καί νΰν, εις
δίαιταν τρώγουσαι ολιγώτερον τοΰ κανονικού (1,67).1

γ'. τροφα1 - γευματα

Les Grecs... aiment aussi beaucoup les olives. Ils appellent... Colym-
badès, ces olives préparées par exciter l'appétit (1,122).

L'ancien usage de manger le bled grillé ou rôti... subsiste encore.
Dans la Grece, le gros bled de Turquie, et les pois chiches qu'on fait cuire,
sont des mets très-communs (1,122.123).

Les Grecs modernes, comme les anciens, sont dans l'usage de se la-
ver les mains avant et après le repas. Ils se servent comme eux d'une ai-
guiere et d'un bassin avec lesquels un Domestique sert tous les Convives
(1,421).

La coutume de manger couché sur des lits, et dans un déshabillé
souvent peu décent, vient de l'usage de se mettre a table en sortant du
bain, parce qu'en effet, après un bain chaud, on se couche volontiers, et
que dans cette attitude libre qu'on peu prendre sur un sopha, on mange
plus commodément (1,422).

Ai άναφερόμεναι ώς έλαιαι colymbadés, νΰν κολυμπητές ή κολυμπηστές και
έν Νάξω κολυμπάδες, άκλουμπάδες καί κουλουμπάδες καλουμεναι, είναι γνωσταί καί
παρά τοις Βυζαντινοϊς ώς κολυμβάδες. Ταύτας διετήρουν εντός ά'λμης ή ό'ξους,3
άιτετέλουν δ', ώς δηλοΰται, ορεκτικήν τροφήν.

1 Ίδέ σχετικώς καί άνωτ., σ. 209. Είς τόν αυτόν σκοπόν άποβλέπουσαι αί γυναίκες τών
ανωτέρων κοινωνικών τάξεων άπέφευγον τόν Οηλασμόν τών τέκνων των, προσλαμβάνουσαι
πρός τοΰτο τροφούς (1,48).

2 Φαιό. Κονκουλέ, ενθ' άνωτ., τόμ. Ε', 1952, σ. 34 -35.
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Τροφή εύχάριστος ήτο καί τό μέλι, όπερ επιμελώς συλλέγεται έκ τοΰ 'Υμητ-
τού τής 'Αττικής (1,122).

Ό αραβόσιτος καί οί έρέβινθοι άπετέλουν βασικήν τροφήν τών γεωργικών
ίδίςι πληθυσμών τής Ελλάδος ού μόνον κατά τούς χρόνους τοΰ Guys άλλά καί
κατά τούς παλαιοτέρους καί τούς μετέπειτα χρόνους. Τά όσπρια ταύτα εξ άλλου
χρησιμεύουν έ'τι καί σήμερον εις τάς πτωχοτέρας γειυργικάς τάξεις εΐς τήν κα-
τασκευήν άλεύρου άναμίξ μετά τών σιτηρών ή καί άνευ αύτών.1

Γλυκύσματα άναφέρει ότι κατεσκευάζοντο κατά τήν έορτήν τοΰ Πάσχα καί
τάς άλλας μεγάλας έορτάς, διεμοιράζοντο δέ μεταξύ τοΰ πληθυσμού (1,122).

Αί τράπεζαι φαγητού έ'χουν, κατά συνεχιζόμενον άρχαΐον έ'θος, μορφήν σίγμα
C, πέριξ δ' αύτών υπάρχουν καθίσματα (carreaux) διά τούς συνδαιτημόνας (1,118).
Σημείου μεν ότι πρόκειται ένταύθα περί τής χαμηλής τραπέζης τοΰ σοφρα, όστις,
ώς γνωστόν, έχει άνάλθ)Όν σχήμα.

Τό έθιμον τοΰ νίπτειν τάς χείρας πρό καί μετά τό γεΰμα, όπερ νΰν μέν τυγ-
χάνει καθολικόν παρά πάσι τοις πεπολιτισμένοις λαοΐς, είναι άρχαΐον καί μεσαιω-
νικόν. Ή άναγκαιότης αύτοΰ κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους ήτο έτι έπιτακτικω-
τέρα ώς έκ τής κρατούσης συνήθειας τοΰ τρώγειν διά τών χειρών 3.

Ή συνήθεια τοΰ τρώγειν άνακεκλιμένους είναι άρχαία, συνεχισθεισα παρά
τοις Βυζαντινοΐς μέχρι τοϋ 10ου αιώνος®· Έάν όμως ή άνωτέρω μαρτυρία (ί,422),
άνεξαρτήτως τής παρεχομένης εξηγήσεως, ήτις δύναται καί νά μή άληιΊεύη, εΐ καί
τό περιεχόμενον αύτής συμφωνεί πρός τά κατά τήν βυζαντινήν έποχήν μετά τό
λουτρόν σχετικά έ'θιμα5, άφορά εΐς κατάλοιπον έν τινι τόπο.) τοΰ παλαιού εθίμου,
δέν δύναται τις νά ύποστηρίξη.

δ · γεωργικοσ βιοσ

La maniéré de préparer le raisin et de faire le vin est aussi ancienne
que le siphon qui sert à le tirer, et dont on ne trouve nulle part une descri-
ption aussi exacte que dans Oppien.

L'Agriculture sera toujours regardée comme la source de tous les
biens dont nous jouissons (1,386).

Dans les villages Grecs, ainsi que chez les Bulgares, on observe en-

1 Ίδέ καί ενθ" άνωτ., σ. 23.

3 Αυτόθι, σ. 170-171 καί 175 - 176.

■ Αυτόθι, σ. 165 -169.

4 Ίδέ ενθ' άνωτ., τόμ- Δ', 1954, σ. 455 - 456.
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core les fêtes de Cérés. Quand la moisson approche de sa maturité, on va
en dansant au son de la lyre visiter les champs; on en revient de même
avec la tête ornée de quelques épis entrelacés dans les cheveux, et la plus
ou le moins de gaieté est un présage d'une abondante récolte. Le jour
marqué pour la moisson, on va aux champs en dansant avec la faulx pen-
due à l'épaule; le joueur de lyre chante un air auquel on répond en chœur,
et jusqu'au bruit que fait la faulx en sciant le bled, tout concourt à l'har-
monie de cette musique champêtre. Le chant chez les gens de la campag-
ne, ainsi que chez les ouvries, est partout un aiguillon et un délassement
du travail (1,201-202).

Ό Guys σημειοϊ (1,386) τήν προσκόλλησαν τών γεωργών εΐς τάς παλαιάς πα-
τροπαραδότους μεθόδους εργασίας καί τήν έκ τοΰ γεγονότος τούτου μή έξέλιξιν
τοΰ γεωργικοΰ βίου εΐς πάσας αύτοΰ τάς εκδηλώσεις, άναφέρων δείγματος χάριν
περί τοΰ τρόπου τής παρασκευής τοΰ οίνου ώς καί περί τοΰ σίφωνος τοΰ χρησιμεύ-
οντος εις τήν έξαγωγήν τούτου έκ τών δοχείων, άτινα ευρίσκει ομοίως έν τή άρχαίρ:
εποχή.

Ένδιαφέρουσαι είναι αί πληροφορίαι περί γεωργικών εορτών (1,201-202)
εΐς ελληνικά καί βουλγαρικά χωρία κατά τήν έ'ναρξιν τοΰ θερισμοΰ μετά χορών καί
ασμάτων τή συνοδεία μουσικών οργάνων. 'Ολίγον προ τής τελείας ώριμάσεως τών
σταχύων μεταβαίνουν οί γεωργοί εΐς τούς πρός θερισμόν άγρούς χορεύοντες ύπό τούς
ήχους λύρας, όθεν έπανέρχονται φέροντες στάχυς έπί τής κόμης καί έμπλεοι χαράς,
οσάκις πλούσια προβλέπεται ή συγκομιδή. Επανερχόμενοι μετά τινα χρόνον ύπό
όμοιας συνθήκας επιδίδονται εΐς τό έργον τοΰ θερισμοΰ.1

ε . ναυτικοσ και αλιευτ1κοσ βιοσ

Ό Guys μνημονεύω ν τών Ελλήνων ώς λαού ναυτικοΰ παρατηρεί εΐδικώ-
τερον ότι τά χρησιμοποιούμενα ύπ' αύτών πλοία, φέροντα έ'να μόνον ίστόν μετά
μακρών ιστίων, είναι κατά τό πλείστον όμοια πρός εκείνα τών άρχαίων των προ-
γόνων : La plupart de leurs bâtimens, assez semblables à ceux des Anciens,
n'ont qu'un seul mat, de longues antennes, de grandes voiles; la poupe
élevée, mais plate, souvent ornée, et dont le gaillard avance beaucoup (1,382).

Καί ή αλιεία, ώς καί ή γεωργία, παρατηρεί έν συνεχεία ό συγγραφεύς, δέν

1 Κατά τήν αρχήν τοΰ θερισμοΰ, ώς καί κατά τό τέλος αύτοΰ, επικρατούν παρά τφ
έλληνικφ αλλά καί παρά τοις άλλοις λαοις ποικιλώτατα έθιμα αποβλέποντα κυρίως εις εΰε-
τηρικούς σκοπούς· (Ίδέ Στεφ. Α. Ή μέλλον, Γεωργικά έθιμα τής Νάξου, Λαογρ., τόμ. 18
(1960), σ. 493 κ.έξ., ενθα καί σχετική βιβλιογραφία).
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ήξιώθη προσοχής (1,388). Ούτως οί Έλληνες αλιείς ευρισκόμενοι έπί τών αυτών
τόπων χρησιμοποιούν τά αύτό αλιευτικά όργανα ώς καί κατά τήν αρχαιότητα
(1,389). Περαιτέρω αναφέρει περί τής άλιεύσεως τών θύννων, ίδίςι τοΰ χρόνου
καθ' όν λαμβάνει χώραν αύτη, ώς καί περί τοΰ τρόπου άλιεύσεως τών κεφάλων
καί τών έγχέλεων έν Νάξφ διά φρακτών (haies) έκ καλάμων, συνηρμοσμένων πρός
άλλήλους. Έντός τών φρακτών τούτων εισερχόμενοι οί ίχθύες άδυνατοΰν πλέον νά
εξέλθουν (1,401). Τήν τελευταίαν ταύτην πληροφορίαν λαμβάνει έκ τοΰ περιηγη-
τοΰ Tournefort.

Λίαν διαφωτιστικοί διά τόν άλιευτικόν βίον τής έποχής είναι καί αί παρατι-
θέμεναι κατωτέρω ειδήσεις τοΰ συγγραφέως.

Les Grecs ont eu la même idée, et en ont conservé le souvenir. Man-
dra signifie en Grec une étaple (c'est le nom qu'on lui donne dans toute
la Grèce) ; et de ces mots μανδρα et αγω a dû se former le nom Provençal de
la Madrague, que nous avons reçu des Grecs. Ainsi, dans le mot seul, on
trouve l'histoire de la chose. En effet la Madrague n'étant originairement
qu'une enceinte pratiquée dans la mer, d'où le poisson une fois entré ne
pouvoit plus sortir, elle a visiblement été faite sur le modele de la mandra,
où l'on renferomoit le bétail (1,403).

Les Pêcheurs partent avec deux bateaux appareillés, ayant un seul
mât, avec η hommes d'équipage Chaque bateau a 36 pieds de long, io'/a
de large, et 3V9 de hauteur, portant une voile latine. Un bateau jette le
filet à 25 brasses d'eau, donne le bout de la maille d'une jambe du filet à
l'autre bateau, et tous deux remorquent ce filet jnsqu'au fond de 45 brasses
d'eau que est aux environs de dix lieues de terre, avec une corde de 300
brasses de longueur. Le filet nommé ganguy a 22 pieds de long. La maille
a 3 pouces en quarré. Ces deux bateaux traînent ce filet imitant les deux
cornes d'un bœuf. C'est l'origine du nom de Pêche au bœuf ou au ganguy,
qui est le nom du filet (1,416-417).

Έκ τούτων ή μέν πρώτη κάμνει λόγον περί τοΰ δικτύου madrague, όπερ
τοποθετείται έν εΐδει περιβόλου ένιός τής θαλάσσης, ή δέ ετέρα παρέχει λεπτομερή
στοιχεία τών διαστάσεων αλιευτικών πλοίων, τών δικτύων αύτών, τοΰ τρόπου τής
χρησιμοποιήσεώς των κλπ.

στ'. βιοτεχνια - κεντητικη - υφαντικη

Ils ne s'en tiennent pas au commerce, ils sont encore fabriquans : ils
ont à Chio un très-grand nombre de métiers montés, et font des étoffes qui
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imitent parfaitement celles des Indes, de Perse, et même de Lyon. Chio
fournit donc ces étoffes: on tire des tapis de Salonique et de Smyrne; des
couvertures, de Gypre ; de l'huile et du savon, de Candie; de Santorin, les
étoffes de coton appellées Dimittes ; les bas de soie, de Tine, etc. (1,379-380).

La broderie est l'occupation des femmes Grecques; celles qui ont be-
soin de travailler pour entretenir leur famille, brodent sans relâche du ma-
tin au soir, et font aussi broder leurs filles et leurs esclaves.

Toutes ses jeunes ouvrieres sont a leur métier de grand matin et elles
égaient le travail par leur chansons (1,39). Elles passent leur tems à
broder (1,56).

Έκ των προϊόντων τής βιοτεχνίας έξαίρονται ανωτέρω τα ύφάσματα τής
Χίου, οί τάπητες τής Θεσσαλονίκης καί τής Σμύρνης, τά κλινοσκεπάσματα τής Κύ-
πρου, τό έλαιον καί ό σάπων τής Κρήτης, τά βαμβακερά ύφάσματα τής Σαντορί-
νης, τά καλούμενα δίμιτα (dimittes), καί αί μεταξωταί περικνημίδες τής Τήνου.

Ή κεντητική άποτελεΐ κατ' έξοχήν άπασχόλησιν τών γυναικών. Εις τήν
έργασίαν ταύτην, ήτις, ώς φαίνεται, καί βιοποριστικόν επάγγελμα διά τάς οικονο-
μικώς ένδεεΐς άπετέλει, έπεδίδοντο μετά πάθους αί νεάνιδες ιδία, πρός ίκανοποίησιν
τών άναγκών τής οικογενείας. Ούτως αί πλεΐσται τών οικιών, είς όσας ίδίςι κατώ-
κουν οίκογένειαι περιλαμβάνουσαι θήλεα μεταξύ τών μελών αύτών είναι έξωπλι-
σμέναι καί δι' ιστού κεντήματος μετά τών άναγκαίων έξαρτημάτων (1,44).

Ώς ύλη διά τήν κεντητικήν έχρησιμοποιεϊτο τό έριον κυρίως καί δευτερευόν-
τως ή μέταξα ύπό τών εύπορωτέρων οικογενειών. Πέριξ τοΰ ίστοΰ έκάθηντο αί
γυναίκες κατανέμουσαι πρός μείζονα εύκολίαν τήν έργασίαν. "Αλλαι έκ τούτων προ-
παρεσκεύαζον τά έρια ή τήν μέταξαν, άλλαι έξέτεινον τό ύφασμα έπί τοΰ ιστού,
έν ώ άλλης έ'ργον ήτο, όπως σχεδιάση έπ' αύτοΰ τά θέματα (1,514).

Καί διά τήν ύφαντικήν κυρίαν ύλην άπετέλει τό έριον. AÎ πλουσιώτεραι τών
οικογενειών έχρησιμοποίουν καί τήν μέταξαν (1,44).

II. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

α'. μαγεια

Quel est ce vieillard assis qu'une jeune fille devant lui écoute avec
tant d'attention? C'est un Magicien qui lui apprend à composer un philtre
amoureux, pour attirer chez elle, et contraindre un étranger dont elle est
éprise, à l'épouser. Elle répète les paroles qu' elle doit réciter en préparant
le philtre (1,512).
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Ή γραία, ήτις διδάσκει εις τήν νεάνιν τήν κατασκευήν φίλτρων προς πρό-
κλησιν τής αγάπης τοΰ νέου, ον επιθυμεί νά ύπανδρευθή, είναι ή μάγισσα. Τό φίλ-
τρον, όπερ αορίστως μόνον αναφέρεται,1 συνοδεύεται καί υπό λόγων, προδήλως
εξορκισμών ή επωδών.

Aujourd'hui des gousses d'ail, des talismans, et d'autres amulettes qu'
on met au cou des enfants, sont les moyens les plus usités pour détourner
ce que les Grecs appellent toujours le mauvais œil, et les Turcs eux-mêmes
ont adopté cette superstition (1,146).

Les Grecs, et les femmes sur-tout crachent... dans leur sein, pour dé-
tourner un malheur qu'elles prévoient, qu'elles racontent, ou qu'on leur
fait craindre (1,144-145).

Σκελίδες σκορόδου καί άλλα φυλακτά άποτελοΰν κατά τά ανωτέρω τά συνη-
θέστερα μαγικά μέσα πρός αποφυγήν τοΰ «κακού ματιοΰ», έν ω to πτύειν επί
τοΰ στήθους είναι γενικώτερον άποτρεπτικόν κακών (ίδε καί 1,523).2

β'. μαντικη

1. Όνειρομαντεία. Σχετικώς πρός τα όνειρα καί τήν εξήγησιν, ήτις δίδεται
εις αυτά, ό συγγραφεύς παρατηρεί ότι οί "Ελληνες έχουν κανόνας πρός εξήγησιν
τών ονείρων γνωστούς έκ παραδόσεως. Ώς έξηγηταί αυτών χρησιμεύουν γραΐαι εξ
επαγγέλματος (1,156- 157). Δείγματος χάριν αναφέρει όνειρον, όπερ νεάνίς τις διη-
γείται εις τινα τοιαύτην γραΐαν. Κατ' αυτό ξένος παρουσιάζει καθ' ύπνους τή véq.
λοφειον και άνθη, άνάπτει κηροπήγιον καί άπέρχεται. Τό λοφεΐον, κατά τήν ερ-
μηνεύσασαν τό όνειρον, σημαίνει ότι ή νέα θα ύπανδρευθή, δ άναφθείς πυρσός ότι
ή ημέρα τοΰ γάμου δεν άπέχει μακράν, τά δέ άνθη δηλοΰν τόν άριθμόν τών τε-
χθησομένων ΰπ' αυτής τέκνων (1,157).

Γενικός κανών, κατά τον Guys, είναι νά δίδη τις αντιθέτους ερμηνείας εις
τά όνειρα. Ούτω και τά πλέον δυσοίωνα όνειρα εκλαμβάνονται ώς ευοίωνα, εν ώ
«οί προληπτικοί "Ελληνες διάγουν θλιβόμενοι τήν ήμέραν, ήτις άκολουθεί κατόπιν
ενός καλοΰ ονείρου» (1,157 - 158).

Une fille, pressée de quelque désir impatient, ne mange, en se cou-
chant, qu'un gâteau fort salé, et ne boit point du tout; elle met ensuite
sous son chevet trois pelotons de fil, blanc, noir, et rouge. Après ces dispo-
sitions, l'homme qu'elle voit en songe et qui lui apporte à boire, est celui

1 Ίδέ περί τίνων φίλτρων προχείρως Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας,
Έπετ. Δαογρ. 'Αρχείου, ετ. Γ' - Δ' (1941 - 42), σ. 110 -111· (άνάτυπ., τεϋχ. 2, σ. 34 - 35).

2 Ίδέ καί ενθ' άνωτ., σ. 82 κ.έξ." (άνάτ., σ. 6 κ.έξ.).
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qu'elle épousera. En s'éveillant, elle prend un peloton au hazard. Le noir
désigne un veuf, le blanc un vieux, le rouge un mari jeune et riche, tel
qu'elle le desire (1,158).

Ή περιγραφομένη εν τη παρατιθεμένη είδήσει δνειρομαντεία αποτελεί άνά-
λογον τρόπον μαντείας τής δια τής άλμυροκουλλούρας πολλαχοΰ γνωστής 1.

2. Πυρομαντεία.

... la lumiere d'une chandele qui pétille, annonce sûrement l'arrivée
d'une personne que l'on attend (1,142).

Όμοία δοξασία, καθ' ήν εκ τοΰ σπινθηροβολήματος τής πύρας λαμπάδος
μαντεύονται τήν έλευσιν προσώπου, απαντφ εν τή νήσω Τήνω, Βονίτση, Γορτυνίςι
κ.ά. τοΰ ελληνικοΰ χώρου, ώς καί παρ' άλλοις λαοΐς.'

γ'. αστρολογια

Les Grecs croient que ceux qui sont nés et baptisés le Dimanche ne
prennent point la peste. J'en ai connu qui, n'ayant pas, a ce qu'ils disoient.
cette crédulité, ne me donnoient cependant pas d'autre raison que celle-là
de la témérité avec laquelle ils s'exposoient au mal, sans le prendre (2,80).

«Δεν προσβάλλονται υπό τής πανώλους οί γεννηθέντες καί βαπτισθέντες
κατά τήν Κυριακήν», ήτις προφανώς θεωρείται αίσια ημέρα. Έν Άνατ. Κρήτη
πιστεύουν ότι «όποιος γεννηθή τήν Κυριακή, θά γίνη δεσπότης»3 καί ά.ά. Περί
τών ημερών γενικώς παρατηρεί ό συγγραφεύς, ότι υπάρχουν άπαίσιαι καί αΐσιαι
ήμέραι (1,143).

δ", κλήδονας

C'est le Clidona qui découvre tout, et c'est l'oracle que toutes les jeunes
Grecques consultent. La veille du jour marqué pour ce jeu, deux jeunes
filles ont soin de tirer de tous ceux et celles qui doivent en être, ce que
chacun doit mettre dans le vase, c'est-à-dire, une bague, une pièce de raon-
noie, ou un autre gage de cette espèce. Elles vont ensuite, en observant
un silence religieux, remplir ce vase d'eau de fontaine; elles le couvrent

1 Ίδέ πλείστα περί ταύτης Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις
1931, σ. 119 - 120 καί 142. (Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν ονείρων). Περί τής άλμυροκουλ-
λούρας είδικώτερον ίδέ αυτόθι, σ. 109 -113.

2 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ , σ. 151 -152.

8 Γ. Ά Μέγαν, ενθ' άνωτ., σ. 150' (άνάτ., σ. 74).
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de feuilles de myrthe et de laurier, et le gardent soigneusement exposé en
plein air jusqu'au lendemain. On s'assemble à l'heure indiquée. Une des
vestales découvre le vase à la vue de toute l'assemblée, tandis que l'autre
chante ou récite le couplet fait exprès pour le jeu ; ce qu'on appelle ouvrir
le Clidona. Je joins ici ce couplet avec quelques autres en grec vulgaire.
Chacun, nommé à son tour par celle qui conduit le jeu, récite un distique
grec, et on retire en même temps du vase une pièce qu'on rend à celui à
qui elle appartient. On lui applique le sens du couplet qu'on a dit au ha-
zard, et on l'interprete en sa faveur ou à son désavantage. Ces paroles for-
tuites sont les oracles ou les présages qu'on s'attribue mutuellement, et on
continue dans le même ordre jusqu'à ce que tout ce qui a été mis dans le
vase soit retiré, et bien reconnu. On fait encore usage de l'eau qui reste :
on la boit mystérieusement, pour découvrir si ce qu'on desire arrivera. Si
l'eau paroît bouillonner dans la tasse à l'approche des lèvres, c'est bon si-
gne; sinon, il n'y a rien à espérer. Quelquefois, lorsqu'il y a des mécontens,
on remet tout dans le vase, et le jeu recommence. Ce n'est alors qu'une pa-
rodie de la première pièce et chacun dit avec une liberté, souvent indécente,
tout ce qui lui plaît; on rit beaucoup, on glose encore plus,et les oreilles
chaftes se retirent. Le distique qui ouvre le Clidona, est ainsi conçu :

ανιξε τόν κλήδονα, νάυγι, ώ χαριτομένος ;

όπου τά κάστρα πάλεμα, και βιένι κερδεμένος.

Τί με φελούν ή όμορφιαΐς, τι μέ φελούν τά κάλλη ;

Και τής δρεξέσμον τά κλαιδια, νά τά κρατονσιν άλλοι.

Τά γέλια μέ, τά κλαιματα μέ τήν χοράν ή πρικά.

Μιάν ωραν έαπαρϋήκασι κιό μαδι εγενηθήκα.

Τιαύτος μάζα γνρίξουσι, και το νά ταλλο αλλασει.

Κευπιος έγέλα τό ταχύ, κλαίγει πρίχον βραδιάον.

Μοίρα κακή κΐ άντεδίκη, τνραννις μένη μοίρα,

πιά πάθη άπν τόν "Ερωτα, πιαΤς πίκραις δέν έ'πήρά.1
On divise, en chantant, ces distiques par l'hémistiche de chaque vers .
pour les faire rimer. Les jeunes Grecs, et sur-tout les jeunes filles, savent
par cœur un grand nombre de ces couplets, et> des chansons de toute espece
dont on a fait des recueils (1,220-223).

1 Τά δίστιχα ταύτα μεταφράζονται ύπό τοΰ συγγρ. καί γαλλιστί.
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Πάντα σχεδόν όσα ανωτέρω έκθέτει δ Guys, περιγράφων διαφερόντως τά
κατά τόν Κλήδονα έθιζόμενα, ώς καί τά σχετικά δίστιχα, περιέλαβεν δ Ν. Γ. Πολί-
της έν τή πραγματεία aUrof) «Κλήδονες».1

Έν τή μελέτη ταύτη, είς ην και παραπέμπομεν, ευρίσκονται κατακεχωρισμέναι
και άλλαι πληροφορίαι έρανισθεΐσαι υπό τοΰ συγγραφέως έκ σχετικών περιγραφών
νεωτέρων περιηγητών καί συγγραφέων. Ένταΰθα σημειοΰμεν μόνον, ότι αί παρα-
τιθέμεναι ανωτέρω ειδήσεις τοΰ Guys είναι ιδιαζόντως αξιόλογοι δια τήν πα-
λαιότητα καί τήν δπωσδήποτε πληρότητα αυτών.

ε'. δημωδησ ιατρικη

Γενικώς παρατηρεί δ Guys περί τής δημώδους ιατρικής ότι αύτη έν ταΐς πλεί-
σταις τών νήσων τοΰ Αιγαίου ασκείται επί τή βάσει απλών συνταγών γνωστών έκ
παραδόσεως, ώς δ ίδιος είχε τήν ευκαιρίαν νά διαπιστώση έν Μήλφ (1,258). Έκ τής
αρχαιότητος ωσαύτως έχουν κληρονομηθή πολλαί συνήθειαι καί συνταγαί χρησιμο-
ποιούμενοι έναντίον τής πανώλους (2,74). Πρός άντιμετώπισιν ταύτης κατ' άρχαίαν
συνήθειαν καθαίρεται δ έντός τών αιθουσών άήρ, όπως μή είσπνεόμενος άποβαίνη
παραίτιος τής εκδηλώσεως τής νόσου. Έκ τής συνήθειας ταύτης νομίζει ότι προέρ-
χεται τό λίαν διαδεδομένον έθος παρά τφ έλληνικφ καί τοις άνατολικοΐς γενικώτε-
ρον λαοΐς τής καύσεως έντός τών αιθουσών δεξιώσεως ευωδών άρωμάτων, ώς
καί έν τοις ναοίς λιβάνου καί άλόης προς καθαρισμόν τοΰ άέρος (2,58).

ΣΤ'. ΑιΣΜΑΤΑ

Αΐ σχετικαί περί τών ασμάτων ειδήσεις τοΰ Guys είναι βραχεία ι,2 άφοροΰν
δ' εις τό είδος αυτών, έρωτικά (1,101), μοιρολόγια (1,273 καί 2,22) δίστιχα (πρβλ.
κατωτέρω) καί άσματα πολύστιχα λόγια ή ήμιλόγια, είς τήν μορφήν αυτών, έρω-
τικαί ρίμαι (1,101), άκροστιχίς (1,129), είς τάς περιστάσεις καθ' ας αδονται, οίον
κατά τήν έργασίαν τών νεανίδων έν τφ ίστφ, τερπομένων ούτως έν φ χρόνω κεν-

1 Παρθενών, τόμ. Α' (1871 - 72), σ. 224 - 227 καί σ. 377 - 382. Ίδέ τον αντοΰ, έν Εστία,
τόμ. 1 (1876), σ. 414-415 καί 2 (1887), σ. 406-407 καί Albert Thumb, Der Klidonas,
Zeitschr. des Ver. für Volkskunde, τόμ. 2 (1892), σ. 392 - 406, ενθα περιγραφή τοΰ εθίμου
καί δίστιχα σχετικά. Δια δημοσιεύσεις περιγραφών μεταγενεστέρως ίδέ προχείρως Δ. Β. Οίκο-
νομίδη, Άπεραθίτικα Λαογραφικά Σύμμεικτα, 'Αθήνα 1940, σ. 16 - 17, ένθα ή σχετική βιβλιο-
γραφία. Περί τών παρατιθεμένων ανωτέρω διστίχων ίδέ καί Δ. Ά. Πετροποΰλου, Βιβλιογρα-
φία ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 8 (1953-54), σ. 58-59.

2 Ίδέ περί τούτων καί Δ. Α. Πετροπονλου, έ'νθ' άν., σ. 59-60, ένθα καί παρατίθενται
ένδεικτικώς τά κείμενα δύο διστίχων.
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τούν (1,39), κατά τά συμπόσια (1,121) καί κατά τάς κηδείας (1,273 κ.α.), τέλος δ'
εις τήν αίσθητικήν καί τήν μουσικήν αυτών.*

Παρατίθενται τά κείμενα τών φσμάτων τούτων."

Καραβίν ό που εμίσεπσες, και επίρες τόν καλόν μου

τά ματοκία και το φοαμου,
διά οτρέπαου φερεμετova για ελα επαρε και εμενα.
Κάραβο κίρι άφτεντίμου, καϊ νάφκλερε ποιχιμον,

τι τίν ϋέλο τίν ξοίμου,
διά στρέποου, φερεμέτονα για ελα επαρε και εμενα." (1,191)
Πού ίν ό Αλέξανδρος δ Μακέδονις, που δρίοεν τίν δκουμένιν
ΐλίν.4 (1,198).

Τα χείματα δρω τα σαν αγρία ϋηριά διά ναμε κα
ταπιούνε etc.® (2,35)

ΑΚΡΟΣΤΙ'ΚΟΝ ΕΊΣ ΤΡΑΓΟΎΔΙ

Φ-ώς τοϋ ηλίου εκλαμπρον, λάμψις ώραιοτάτη,
Ρ-ίψε και εις τοΰ λόγου μου απτην καταροτάτη,
Α-πτων ματιώνσου τάς βολάς ακτίνα χηρυσην μίαν,
Ν-ά εν ρ ω εις τά πά&ημου καμίαν ϋεραπείαν ?
Τ-à βασανάμοΰ, η πληγάς, δι πόνοι, τά κακάμον
Ζ-άλεν με δίδουν πάντοτε ϋ·ρηνουν τά μάτιαμου.
Ε-λα, ώ φώσμον, δεΐξεμε 'έλεος ϋ·έραπειαν
Σ-τά άμετράμου τά κακά μικράν παρηγορίαν ?
Κ-άμε, ώ φώσμου, ελεος, κάμε εν αν (τερμάνι) ;
Ε-ϊς τάς πληγάαμου τάς πολλάς βάλε ενα βοτάνι ?
Σ-ώνει η άπονιάαου, φ&άνει η άσπλαχνία.

1 Leurs Airs de sentiment, leurs Chants de douleur, pénétrent - ils l'âme et cau-
sent ils l'émotion la plus douce et la plus agreable (2,22).

2 Ίδέ καί εν σ. 220 κείμενα φδομένων κατά τόν κλήδονα διστίχων.

8 Τά δίστιχα ταϋτα, όίτινα φαίνονται καθαρώς δημώδη, §δονται, κατά τήν πληροφορή-
τριαν τοϋ Guys Chénier, κατά τόν κρητικόν χορόν (1,191).

4 Καθ' α λέγει ή αύτη ώς άνω Chénier τό άνωτέρω αποτελεί άρχήν ασματος, όπερ «οί
παίζοντες τήν λύραν άδουν κατά τόν άρναούτικον χορόν» (1,198).

5 Καί τοϋτο άποτελεϊ σπάραγμα ασματος. Τά ελληνικά ταϋτα κείμενα συνοδεύονται
ΰπό γαλλικής μεταφράσεως.
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Α-λήμονον / έχάθηκα, δεν είναι αμαρτία?1 (1,129)

Το δενδρον της αγαπης σον, μεφυλλα πιστοσύνης

Ισκιον ελπίδος μέ δηδεν, άμετρου σνφροσννης

Πλην τάρα εμαράνθικαν τα φύλλα κύποφερνο

Απελπουσίας φλογισμδν καδηκα παραδερνο

Τον υποσχέσεον κλαδια, που μίσους ή ψυχροτης

Εξερανε πανταπασι η έχθρας και η κρυοτης

Κί μόνον ρίζα του φυτου αδήνατην κοιτάζο

Απτα σημεία τον κλαδιον αν εΐν χλορη δΰσταζο

Φαίνετε παπος εσχασε την ζολικην στοχήντης

Και για αυτο απεβαλε των φύλλων την στολήν της

Αφθαλες ενόμιζα το δενδραυτο με λάθος

Χορις να ενδεχεται το φυλοβολον πάθος.

Κε μολον τούτο προσφερνα κί καθε θεραπείαν

Δακρυον μου ποτεσματα με κατε προθυμίαν

Πλην μάτην εκοπίασα γιαθη δεν είχα φθάαη

Στο βάθος ριζαν μοναχήν στην οψιν ειχα πιαση

Και εδηχνε στα μάτρα μου ολο πος δε ναυξέση

Μα ριξαν στατερότιτος δεν ειχεν αποητίση

Μον άπο θέσην έροτος πάλην αναναδώνη

Ισως τον προστον ίσκιον μου ελπηδος ξαναδοση.s (1,133).

Μέ δνστυχίαις πολεμώ μέ βάσανα ώς τό κεμό
Είμαι, και κινδυνέυω, και νά χάθω κοντεύω
Στο πέλαγος τών συμφορών μέ επικίνδννον καιρόν,
Μανέμονς ό λάτριους, σφοδρούς καϊ εναντίους.
Μέ κύματα πολλών, και μών, τουφανι άναστενασμών.
Θάλασσα φουοκομένη, πόλλα άγριο μένη,

1 Τήν ακροστιχίδα ταύτην χαρακτηρίζει ό συγγραφεύς σύγχρονον καί τρυφεράν πλα-
σθεΐσαν πρός τιμήν νεάνιδος, ής τό όνομα ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΕΣΑ σχηματίζουν τά αρχικά γράμματα
τών στίχων. Έπεται ή αύτή άκροστιχίς διά στοιχείων τοϋ γαλλικού άλφαβήτου καί ακολου-
θεί μετάφρασις είς γαλλικήν.

2 Τοΰ ασματος προηγείται άπόδοσις είς τήν γαλλικήν καί ή μουσική τών δύο πρώτων
στίχων. Τοΰτο μετά τής άνωτέρω άκροστιχίδος έδημοσιεύθησαν εξωμαλισμένα όρθογραφικώς
καί λεκτικώς είς τήν δημώδη ύπό Λ. '/. Βρανονοη εν τφ βιβλίφ αύτοΰ «Οί Πρόδρομοι», Βα-
σική Βιβλιοθήκη «Άετοΰ», άρ. 11, 'Αθήναι 1955, σ. 66.
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Ο'ηοϋ άφριζι και φυσά με σαγανάκια περισσά,

Σννεφα σκοτισμένα, και κατασυγχισμένα,

Και νά φανη μια σωτηρία, νά ίδονν τά μάτιά μου στεριά.

Γλίχα νέρα νά ευ ρω, πάσχα καί δεν ηξευρώ.

Ν άρωξω κα,ί δεν ημπορώ γιατί λιμένα δεν ϋορώ.

Μ' άτελπισίαν ι)ρέχο> στα άρμενα που έ'χω.

Που με αυτά κάν νά πνυγώ, ε σελαμέτινα ευγώ,

Και τοϋτα αν βαστάξουν, ε μπορούν νά άε φυλάξουν. ' (2,39).

Ζ'. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Τους "Ελληνας, τέρπουν οι μΰθοι καί τά παραμύθια (paramythia), άτινα,
κατά τόν συγγραφέα, έχουν παραλάβει έκ τών ανατολικών λαών καί τών 'Αρά-
βων. Ταύτα αποτελούν προσφιλείς διηγήσεις τών γραιών· αί νεάνιδες μέ τήν σει-
ράν των μανθάνουσαι ταύτα παρ' αυτών τά διηγούνται πρός άλλήλας καθ' ον χρό-
νον έργάζονται πέριξ τοΰ ίστοΰ, άνακουφιζόμεναι ούτως έκ τής εργασίας αϋΐών
(1,347 - 348). Αί παρατιθέμεναι υπό τοΰ Guys όμως διηγήσεις είναι άλλαι μεν
ουχί έλληνικαί, ά'λλαι δέ λόγιαι (1,348 κ.έξ.).

Η'. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

Οί "Ελληνες αρέσκονται είς τους μύθους καί τάς παροιμίας. Τά μνημεία
ταΰτα τοΰ λόγου ή παράδοσις έχει διατηρήσει ώς καί τάς έν γένει συνήθειας aU-
τών (1,99). Περί τών παροιμιών ό Guys παρατηρεί περαιτέρω ότι, ώς καί τά
έρωτικά άσματα, έχουν ρίμαν (όμοιοκαταληξίαν), ην παραλαβόντες έκ τών 'Ιταλών
υιοθέτησαν οί "Ελληνες.2

1 Έν τόμ. 2, σ. 34 - 36 υπάρχει άπόδοσις τοΰ άσματος εις τήν γαλλικήν γλώσσαν. Έν
2,41 ή μουσική των δΰο πρώτων στίχων έπί πενταγράμμου. Περί τοΰ ασματος, δπερ έξελήφθη
ο')ς πρωιότυπον ποιήματος του Ρουμάνου ποιητοΰ Γιαννακίτσα Βακαρέσκου, ίδέ καί 'Αριάδνης
Καμαριανον, Λαϊκά τραγούδια καί Φαναριώτικα στιχουργήματα Ελλήνων καί Ρουμάνων τοΰ
18ου καί 19ου αιώνος, έν Λαογρ., τόμ. 18 (1959), σ. 94 -112. Έν σ. 109 -110 παρατίθεται τό
ασμα μετά τής είς τήν γαλλικήν αποδόσεως αΰτοΰ.

Γενικώς παρατηροΰμεν ότι τά παρατιθέμενα άνωτέρω τρία πολύστιχα ασματα προέρ-
χονται, ώς ϋπεδηλώθη, έκ λογίων ή ήμιλογίων στιχοπλόκων. Τά τοιαύτα στιχουργήματα έκυ-
κλοφοροϋντο συνήθως άνωνύμως μεταξύ τοΰ λαοΰ καί ήγαπώντο ύπ' αΰτοϋ εύρίσκοντα άντα-
πόκρισιν λόγω του λυρικοϋ περιεχομένου των.

a Αυτη, ώς γνωστόν, παρουσιάζει έπίδοσιν έν 'Ελλάδι άπό τοΰ 15ου αιώνος. Ίδέ σχετι-
κώς Στίλπ. Κνριακίδον, Ή γένεσις τοΰ διστίχου καί ή άρχή τής ισομετρίας, Θεσσαλονίκη 1947,
σ. 11 καί 25 κ.έξ· (Λαογραφία. Παράρτημα 4).
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Παροιμίας αναφέρει δύο, τάς εξής:

1) Il planta dans le tems une vigne, et avec le tems le verjus devint
du miel (1,100).

2) Ο malheur! si tu es venu seul, sois le bien-venu (calosirthès caco
risikia an vittûs monaki) (2,165 καί σημ. 1).

Περί τής πρώτης, ήτις είναι εύρύτατα γνωστή ύπό τόν τύπον «αγάλια αγά-
λια γίνεται ή άγονρίδα μέλι»1 σημειοί (1,100, σημ. 2), ότι όμοία φέρεται καί παρά
τοις Τούρκοις. Εκτενέστατα ασχολείται περί τήν δευτέραν «καλώς ήρθες κακορρι-
ζικιά, αν ήρθες μοναχή»,2 ην χαρακτηρίζει λίαν έκφραστικήν, άφιερών είς αύτήν
όλόκληρον τήν XLV έπιστολήν του (2,164- 186), ης όμως τό μέγιστον μέρος κατα-
λαμβάνει άφήγησις θλιβερού συμβάντος έν Φιλιππουπόλει, όπερ θεωρεί ώς έχον
σχέσιν πρός τήν παροιμίαν (2,165 κ.εξ.).

Ό νοΰς τής παροιμίας ταύτης, φερομένης παρά τφ νύν λαφ υπό ποικίλους
τύπους, ώς π.χ.

χίλλια «καλώς του» τον κακοχ χάν έ'ρτει μαναχόν àov*
χαράς το το κακό, που ί)ά 'ρτη μοναχό του4
κ.ά. είναι ότι τά δυστυχήματα διαδέχονται άλληλα,5 θά ήτο δ' επομένως εύκταΐον
έν συμβαίνον δυστύχημα νά είναι μεμονωμένον καί νά μή παρακολουθήται ύπ'
άλλων.

θ'. παραδοσεισ

Une imagination vive, et qui s'enflamme aisément, nourrie de contes
et d'erreurs populaires, qui exagere tout, qui croit voir tout ce qu'elle en-
fante, qui voit la peste, ce fléau constant de la Grèce, comme une vieille
femme vêtue de noir qui souffle pendant la nuit, sur les maisons qu'elle
parcourt, le poison mortel qu'elle exhale (1,146-147).

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου,Παροιμίαι, τόμ. Α', εν "Αθήναις 1889, σ. 138 κ,έξ. 'Ενταύθα γίνεται
λόγος περί ομοίων παροιμιών άπαντωσών καί παρ' άλλοις εύρωπαϊκοΐς λαοις.

' Ύπό τόν τύπον «καλώς ήρθε ή κακορριζικιά, άν ήρθε μοναχή (kalos ilther kakori-
skia an ilther monachse)» αναφέρεται καί ύπό τοΰ F. Α. TJkert, Bilder von Griechenland.
Darmstadt 1833, σ. 157, όστις πιθανώτατα παραλαμβάνει ταύτην έκ τοΰ Guys, διότι ό ίδιος
δέν έπεσκέφθη τήν "Ελλάδα.

3 Καλλιόπης Μουσαίου Μπουγιοίκον, Παροιμίες τοΰ Λιβισίου καί τής Μάκρης, 'Αθήνα
1961, α. 162, άρ. 547.

4 Δημ. Σ. Λουκάτον, Κεφαλονίτικα γνωμικά, 'Αθήναι 1952, σ. 183, άρ· 1233. Ίδέ πα-

ραλλαγήν τής παροιμίας καί άνωτέρω έν σ· 169 τοΰ μετά χείρας τόμου, άρ. 6. Προσέτι
Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Δ', 1902, σ. 617, λ. δυστυχία.

6 Πρβλ. τό «ενός κακοΰ δοθέντος μυρία έπονται».

14
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Les Grecs... se figurent encore et se représentent la Peste comme
un spectre hideux qui vient pendant la nuit, et qui marque d'un signe
ineffaçable les maisons où il doit entrer. Ceux qui se vantent de connoître
ce signe de mort, l'annoncent aux malheureux habitans, qu'ils exhortent
en vain à la fuite, et qui par leur obstination, subissent le sort dont ils
sont menacés (2,46-47).

Αί παρατιθέμεναι δύο παραδόσεις αναφέρονται εις τήν παράστασιν ύπό τού
ελληνικού λαού τής νόσου πανώλους, τού ονόματος τής οποίας παρέχει ό Guys
δύο δημώδεις τύπους: πανούκλα (2,59) και σκόρδουλα (2,76, σημ. 3).

Έν τή πρώτη παραδόσει ή νόσος παρίσταται ώς γραία περιβεβλημένη
μαύρα ένδύματα, ήτις κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός έκπνέουσα θανατηφόρον δη-
λητήριον ενσπείρει τόν θάνατον είς τούς ευρισκομένους έν ταΐς οίκίαις, τάς οποίας
έπισκέπτεται. Κατά τήν δευτέραν παρίσταται αύτη ώς άποτρόπαιον φάσμα, «όπερ
μεταβαίνει κατά τήν νύκτα καί σημειοΐ δι° άνεξαλείπτου σημείου τάς οικίας, εις
ας πρόκειται νά είσέλθη. Οί γνωρίζοντες τό θανατηφόρον τοΰτο σημεΐον αναγ-
γέλλουν τον κίνδυνον είς τούς δυστυχείς κατοίκους παροτρύνοντες αυτούς, όπως
έγκαταλίπουν τάς οικίας μάτην, διότι οι τελευταίοι, μή πιστεύοντες, ύφίστανται
τήν τύχην, περί ής εΐχον προειδοποιηθή».1

Ή παρουσία τής λοιμικής νόσου ώς φάσματος (δαίμονος), τό οποίον περι-
ήρχετο κατά τήν νύκτα καί έσημείωνε τάς οικίας, εις ας έμελλε νά έπέλθη ή φθο-
ρά, άπαντα ώς δημώδης παράδοσις ήδη κατά τον 4ον μ.Χ. αι."

Anciennement, dit encore Théophraste, lorsqu'un homme trouvoit un
serpent dans sa maison, il lui érigeoit aussi-tôt un Autel, et c'était un si-
gne de bonheur. Cette superstition subsiste encore (1,145).

Πρόκειται ένταΰθα περί τοΰ οίκουροΰ όφεως τών άρχαίων Ελλήνων,
περί ου καί σήμερον πιστεύεται ότι εδρεύει έν τή οίκίςι καί θεωρείται ση-
μεΐον εύτυχίας. Ή πίστις αύτη περί στοιχειού όφεως φύλακος καί προστάτου τής

1 Περί τών παραδόσεων τούτων ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Γ', 1931, σ. 82-
83. (Αί άσθένειαι κατά τού; μύθους τοΰ λαού). Τοϋ αύτοΰ, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ· 553,
άρ. 903. Έν τή τελευταία παραδόσει συμφυρονχαι οί άνοηέρω παρατεθεΐσαι. "Αλλάς πα-
ραδόσεις σχετικός πρός τήν περί ής ό λόγος νόσον βλέπει τις ενθ' άνωτ., σ. 552 - 555,
άρ. 901-910.

2 Ίδέ Γ. Κ. Σπνριδάκη, Βυζαναναί παραδόσεις, Έπισιημ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. ΠαΛεπ.
'Αθηνών, περ. Β', τόμ. Ε' (1954-55), σ. 360 - 363.
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οικίας απαντά, ώς γνωστόν, ου μόνον παρ' "Ελλησι αλλά και παρ' άλλοις λαοΐς.'

γ. ορκοι - αραι.

Ή έξις τού όρκίζεσθαι άπαντφ παρά τοις νεωτέροις "Ελλησι, ώς καί παρά
τοις άρχαίοις (1,365).

Οί γονείς ορκίζονται συχνότατα εις τήν ζωήν τών τέκνων των καί σπανιώ-
τερον είς τήν κεφαλήν των (1,369), αί νεανίδες είς τους οφθαλμούς των, τήν
ψυχήν των καί εις ό,τι άγαπητόν έχουν (1,366), αί δέ γυναίκες, κατά τήν μαρ-
τυρίαν τοΰ περιηγητοϋ Spoil, είς τον Θεον (Dia ton affendi cosmou) καί τήν
Παναγίαν (1,369).

Ελληνιστί παρατίί)ενται κατά σειράν οί έξης όρκοι, γνωστοί εν πολλοίς καί
μέχρι τοΰ νΰν :2

ματιν παναγιάν (1,369)
νά τίσει το κεφάλιοου (1,370)
μα τώ ϋεώ (1,370, σημ. 2)
μα τη ψυχή μου (1,370, σημ. 2)
νά ζουν τα πεδιάμου (1,370, σημ. 3)
άπάνο στο κεφάλιμον (1,370, σημ. 3).

"Οσας αράς 8 παραθέτει ό συγγρ. περιλαμβάνονται εν τόμ. 1, σ. 371, σημ.
2. Αΰται είναι αί εξής :

ναστα, ματεασου. Τήν άράν ταύτη ν,4 ήτις εκτοξεύεται εν οργή, συνοδεύει
χειρονομία, δι' ης προτείνεται ανοικτή ή παλάμη τής χειρός έμπροσθεν τών
οφθαλμών εκείνου, καθ' οΰ στρέφεται, ητοι σφακέλωμα.5 Αύτη φέρεται και ύπό
άλλας παραλλαγάς, οιον : νά πέντε ή τά πέντε 'ς τά μάτια σου.

νά μην είχες γένει. Λέγεται ύπό τών γονέων κατά τών θλιβόντων αυτούς
τέκνων.

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 250 κ.έξ. καί τόμ. Β', σ. 1051 κ.έξ.
Martin Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία (κατά μετάφρ. Ίω. Θ. Κακριδή), 'Αθήναι 1953,
σ. 68. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ 11 - 12 (1958 - 1959), έν
Αθήναις 1960, σ. 292 - 294.

2 Ίδέ καί Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, έν 'Αθήναις 1922, σ. 124 κ έξ.

8 Γενικώς περί άρών ίδέ Ν, Γ, Πολίτου, Εύχαί καί κατάραι παρά τφ Έλληνικφ λαφ,
Φιλ. Σύλλ. ΚΠ., τόμ. Θ' (1874-75), έν Κων/πόλει 1875, σ. 321 - 335.

4 Περί αυτής Ιδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άνωτ., σ. 334.

5 Περί τοΰ σφακέλου καί τής άποδιδομένης είς αυτό έννοιας ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Λαο-

γραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β", 1921, σ. 317 κ.έξ. ('Υβριστικά σχήματα (Σφάκελο, Μούντζα, ποΰ-

λος, σαμάρκο).
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νά μην είχες πάντρρεψει
νά μιν σοαεις
νά μιν φτάζεις
νά σε πάρει ο χάρος.

ια. γλωσσα

Περί τής συγχρόνου ελληνικής γλώσσης παρατηρεί γενικώς ό Guys ότι
ουχί σπανίως ανευρίσκει τις έν αύτη τουρκικά στοιχεία. Παρά ταύτα ή γλώσσα
διατηρεί τό βάθος καί τόν έκφραστικόν πλοϋτον τής αρχαίας (1,99). Είδικώτερον
προβαίνει εις βραχείας γλωσσικός παρατηρήσεις ή παραθέτει, πλήν τοΰ έπ' ευ-
καιρία αναγραφομένου, καί γλωσσικόν ύλικόν, οίον τοπωνύμια, παρωνύμια κ.ά.
Ούτω κάμνει λόγον περί προφοράς έν συνεκφορά τών συμφώνων ν-π ώς b
(άπερρίνωσις) : tin bor ta άντί tin porta, ton bono άντί ton pono, περί ής λέγει
ότι είναι περισσότερον γλυκεία (plus doux) (1,150), περί τής προφοράς φωνηέν-
των τινών (2,205) κ.ά. Έν τών παρωνυμίων σημειοΰμεν τό Mavromati (Μαυ-
ρομάτης) (1,111). Διά τοΰ Arkhondas (άρχοντας), Arkhondissa (άρχόντισσα)
προσαγορεύονται οι εύγενεΐς τήν καταγωγήν καί πλούσιοι (1,104). Έκ τοΰ άλ-
λου υλικού είναι ενδιαφέροντα έτι τά παρατιθέμενα papas, papadia (παπάς,
παπαδιά) (1,239), paramana (παραμάννα, τροφός) (1,48), oxomessa (όξωμέσα),
όπερ είναι ονομασία τρόπου τοΰ χορεύειν νησιωτικόν χορόν (1,179, σημ. 1),
καί τό τοπωνύμιον Misitra (Μυστράς) (1,183).

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

α'. ειδησεισ και εθιμα κατα την γεννησιν, τον γαμον και την τελευτην

α) Γεννησις.1

Dans la plupart des isles Grecques, les femmes exercent la médecine,
au moyen de quelques recettes héréditaires, ou de simples, dont elles ont
la connoissance ; ce que j'ai heureusement éprouvé moi - même à l'isle de
Milo. Elles se mêlent aussi seules des accouchemens (1,258).

Les Grecs ont aussi leurs jours heureux et malheureux. Le quaran-
tième jour est un jour sacré pour les femmes en couche, qui ne sortiroient
pas auparavant. Anciennement les femmes en couche le célébroient com-

1 Περί τών κατά τήν γέννησιν εθίμων Ιδέ Ν. Γ· Πολίτου, ενθ'άνωτ., τόμ. Γ', σ. 206-221,
ενθα καί βιβλιογραφία.
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me une fête, et de-là il étoit appellé rεσσαρακοατόν. Avant ce jour il ne
leur étoit pas permis d'aller au Temple, et encore aujourd'hui les femmes
ne peuvent pas s'y présenter, dans certains tems (1,143).

Aï γυναίκες έν ταΐς πλείσταις τών ελληνικών νήσων ασκούν τήν ιατρι-
κήν δια συνταγών γνωστών είς αύτάς εκ παραδόσεως ή στηριζόμενοι έπί τής εμ-
πειρίας αύτών, ώς ό ίδιος ό Guys έπιστοποίησεν έν τή νήσω Μήλφ. Αί γυναί-
κες αύται εκτελούν καί τό έργον τής μαίας.

Διά τήν λεχώ ή τεσσαρακοστή άπό τού τοκετού ημέρα θεωρείται ιερά. Πρό
τής έλεύσεως ταύτης δέν έπιτρέπεται νά έξέλθη τής οικίας καί νά εισέλθη εις τήν
έκκλησίαν.

Ή συνήθεια αύτη είναι ομοίως γνωστή παρ' άρχαίοις καί βυζαντινοις
"Ελλησι.1

β) Γάμος.

Ils regardent l'état du mariage comme un devoir de citoyen, et se
marient fort jeunes (les Grecs modernes) (1,232).

... la population languit, parce qu'on ne peut contempler d'un œil satisfait
et tranquile le bonheur de sa postérité. En revanche, le Grec, l'Arménien et
le Juif (Nations dont l'Empire Turc est inondé, et que le Turc méprise au
point de ne pas être effrayé du nombre de ses esclaves), se livrent sans con-
trainte au penchant de la nature. Ils esperent qu'une postérité nombreuse
pourra recouvrer quelque jour, à la faveur d'une révolution, tout ce que
les Conquérans de la Grece leur ont enlevé. Le mariage a donc pour eux
un attrait puissant, et l'on y voit peu de célibataire (1,235).

Αί πληροφορίαι τοΰ Guys περί τών κατά τόν γάμον έθίμων 3 είναι λίαν
εκτενείς έν σχέσει πρός όσα περί τών κατά τήν γέννησιν καί τήν τελευτήν συνη-
θειών άναφέρονται ύπ' αύτοΰ. Ή σχετική ύλη περιλαμβάνεται έν τη 6η κυρίως
επιστολή αυτού (1,232-257).

Γενικώς παρατηρεί ότι οί νέοι "Ελληνες έ'χουν διατηρήσει τάς πλείστος τών
συνηθειών, έξ όσων ύπήρχον εΐς τούς γάμους τών άρχαίων των προγόνων (1,232).

1 Ίδέ Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ' (1952), έν 'Αθήναις
1953, α. 114 -115, ενθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.

2 Περί τούτων γενικώς ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 218-267, τόμ. Γ',

σ. 232-322, ένθα χρησιμοποιούνται καί αί σχετικαί ειδήσεις τοϋ Guys, παρέχεται δέ καί
εκτενής βιβλιογραφία.
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Είτα επισημαίνει τό φαινόμενον τής συζεύξεως τών Ελλήνων εν μικρά ηλικία,
υπολαμβάνων τοΰτο ώς άπόρροιαν τής δεινής θέσεως τοΰ έθνους τών Ελλήνων
έναντι τών σκληρών κυριάρχων Τούρκων καί τής έκ τοΰ γεγονότος τούτου ψυ-
χολογίας αυτών, έπιθυμούντων, όπως καταστούν πολυαριθμότεροι, δια νά δυνη-
θούν έν καιρφ τΦ δέοντι νά εξεγερθούν προς άπελευθέρωσίν των. Ό γάμος ού-
τως αποτελεί δι' αυτούς ίσχυρόν θέλγητρον καί ενεκα τούτου παρατηρεί τις έν
Ελλάδι ολίγους αγάμους.

Ή άποψις αύτη τοΰ Guys ότι ή πρώιμος σύζευξις έν Ελλάδι καί ή τάσις
πρός άπόκτησιν πολλών τέκνων ύπηγορεύοντο έξ έθνικών λόγων γενικωτέρας
σημασίας ανταποκρίνεται ίσως έν μέρει μόνον εις τήν άλήθειαν. Είναι γνωστόν, ότι
πολλαχοϋ τοΰ ελληνικού χώρου έπεκράτει καί μέχρι σήμερον διατηρείται τό έ'θι-
μον τής συνάψεως γάμων έν μικρά ήλικίςι, έχον τήν αρχήν του κυρίως εις τήν
έπικρατοΰσαν άντίληψιν ότι ούτως εξασφαλίζεται ή ευτυχία, ίδίςι δ' ή σωματική
ευεξία τών συζευγνυμένων.1

Κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας οί γονείς, άκολουθοϋντες τό μεν
μακράν συνήθειαν από τών βυζαντινών χρόνων,3 τό δ' αποβλέποντες είς τήν
προστασίαν τών θηλέων τέκνων των από τών αρπακτικών διαθέσεων τών Τούρ-
κων κατέβαλλον ασφαλώς φροντίδας, όπως τά ΰπανδρεύουν κατά τό δυνατόν
ενωρίς. Τό γεγονός τοΰτο καί αι έπικρατοΰσαι κατά τήν έποχήν έκείνην αντιλή-
ψεις περί παιδοποιΐας, διάφοροι τών νύν ιδία τών ανθρώπων τών πόλεων, συν-
επήγοντο άναγκαίως καί τήν άπόκτησιν πολλών τέκνων.

...ils ont, comme autrefois, des entremetteuses, qu'on appelle encore
Proxenetes. Ces femmes sont d'autant plus nécessaires, que les filles, étant
presque toujours renfermées dans le Gynœcéon, un homme ne peut se déci-
der pour celle qu'on lui propose, que sur le rapport qu'on lui en fait; et dès
que le voile tombe devant lui, il est engagé de maniéré à ne pouvoir plus
reculer (1,236).

'Εκ τών ανωτέρω μανθάνομεν ότι ώς προξενηταί έχρησιμοποιοΰντο αι γυ-
ναίκες. Τήν αναγκαιότητα τών προξενητριών τούτων είς τήν σύναψιν τών συν-
οικεσίων έδικαιολόγει πλήρως ή έπικρατούσα αυστηρότης τών ηθών αλλά καί ή
συνέχισις τοΰ αρχαίου, ιδία δε τού βυζαντινού, εθίμου τής θαλαμεύσεως τών
γυναικών κατά τόν προ τοΰ γάμου βίον αυτών.3

1 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνωτ., τόμ. Γ', σ. 232-233.

2 Ίδέ Φαίδ. Κονκονλέ, ενθ' άνωτ., τόμ. Δ', σ. 76-77.

3 Ίδέ Γεώργ. Κ. Σπνριδάκην, ενθ·' άνωτ., σ. 129 κ.έξ.
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Il est vrai qu'un Grec qui se marie fait des présens, mais ils sont
purement arbitraires; et nulle obligation d'acheter la femme qu'il épouse,
puisqu'au contraire il ne la prendrait point sans une dot proportionnée a
sa condition (1,237).

La plus grande partie de la dot consiste en pierreries et en habits
qu'on étale avec faste (1,249).

Les Grecs tirent aujourd'hui beaucoup de vanité de cet étalage, qui
se fait toujours dans l'appartement même où les parens de la fiancée re-
çoivent les visites (1,250).

Διά των άνωτέρω (1,237) ό Guys αποκρούει τήν γνώμην ότι διετηοείτο
εν Ελλάδι ή αρχαία συνήθεια προσφοράς δώρων υπό τού γαμβρού είς τούς γο-
νείς τής νύμφης πρός έξαγοράν α^ής. 'Αντιθέτως, επάγεται, ουδεμία τοιαύτη
ύποχρέωσις υφίσταται εκ μέρους τού γαμβρού, ότι δέ τά προσφερόμενα υπ' αυ-
τού δώρα είναι εντελώς αυθόρμητα.

Τά πράγματα δεν έχουν ούτω. Διότι, ώς είναι γνωστόν, τό έθιμον τής εξα-
γοράς τής νύμφης ύπό τοϋ γαμβρού απαντά καί μέχρι τών τελευταίων χρόνων 1
ενιαχοΰ τής Ελλάδος ώς επί παραδείγματος εν Μάνη. Τούτο, μαρτυρούμενον καί
υπ* άλλων συγγραφέων καί περιηγητών, είναι άνάλογον προς τήν τών Λατίνων
coëmptio καί άπαντα oU μόνον παρ' "Ελλησι άλλα καί παρ' άλλοις λαοίς, οΐον
τοις Άλβανοίς καί Λιθουανοίς, έ'λκον, ώς φαίνεται, τήν καταγωγήν του εκ τών
αρχαιοτάτων βαρβάρων λαών.2

Τά εν 1,149 καί 250 εκτιθέμενα άφορούν εις τήν σύστασιν τής προικός
τής νύμφης. Τό σύνολον τής προικός συνιστών συνήθως πρός τοις άναφερομέ-
νοις καί χρηματικόν ποσόν, κτήματα, έπιπλα κ.ά. Κατά τόν Guys, αποκρούοντα
τήν έξαγοράν τής νύμφης, ή νύμφη ώφειλε νά έχη ιδίαν προίκα, άνάλογον τής
οικονομικής καταστάσεως τής οικογενείας της. Καί κατά τόν 18ον αιώνα μεσούντα
ομως ύπήρχον οί προικοθήραι γαμβροί, οιτινες, ώς καί νΰν, εξεβίαζον τούς
γονείς τής κόρης. Οί τελευταίοι πιεζόμενοι ύπέκυπτον, ώς φαίνεται, είς τάς
παραλόγους άξιώσεις τών μνηστήρων ή εκ φιλαρεσκείας ορμώμενοι, μάλιστα
δ' οί εύπορώτεροι τούτων, έστεργον τόν προικισμόν τών θυγατέρων των διά
γενναιοτάτης προικός, καθιστάμενοι πρόξενοι κοινωνικών άνωμαλιών. Ή 'Εκ-
κλησία ήσθάνθη τήν ανάγκην νά άντιδράση εκτοξεύουσα άφορισμόν εναν-
τίον τών διδόντων ώς προίκα εις τάς θυγατέρας των χρηματικόν ποσόν

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 235 κ.έξ.

2 Αυτόθι.
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πλέον των τριών χιλιάδων γροσιών (1,237, σημ. 2) ή άλλοτε καθορίζουσα τούτο
κατ' άνώτατον όριον είς 1500 γρόσια.1

Les Grecs n'ont pas aujourd'hui de tems marqué pour les noces com-
me les Anciens, qui se marioient ordinairement dans le mois de Janvier,
appellé pour cela Gamélion (1,236).

Διά νά άναφέρη ό Guys, ότι δέν υπάρχει ώρισμένος χρόνος διά τήν τέλεσιν
τών γάμων συνάγεται, ότι δέν παρετήρησεν αποφράδας ήμέρας ή μήνας, καθ' ους
δέν έτελούντο ασφαλώς γάμοι καί κατά τήν έποχήν του.

Le Paranymphe et la Pronube sont aujourd'hui représentés, chez les
Grecs, par le compere et la commere, qui accompagnent les époux jusqu'
au bout de la cérémonie (1,244).

Les Grecs modernes ... ont un Paranymphe différent du Compere>
qui est chargé de tout le détail de la fête (1,252).

Έκ τών ειδήσεων τούτων ενδιαφέρουσα είναι ή περί τού θεσμού τού
παρακουμπάρου, όστις άναφέρεται ύπό τού Guys ώς παράνυμφος καί όστις ήτο
επιφορτισμένος μέ πολλάς έργασίας κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου.

Aujourd'hui, la veille des noces, la jeune mariée est menée au bain
comme en triomphe, et plusieurs femmes l'accompagnent (1,241).

Une jeune fille qu'on va marier est conduite au bain en cérémonie et
au son des instrumens, la veille de ses noces, assistée de toutes ses parentes
et amies; la journée se passe ensuite en festins et en danses (1,230).

Τό λουτρόν τής νύμφης, λαμβάνον χώραν κατά τήν παραμονήν τοΰ γάμου,
προσελάμβανε πανηγυρικόν καί εορταστικόν χαρακτήρα. Ή περιγραφή έξ άλλου
επιτρέπει νά εΐπωμεν, ότι ό συγγρ. έχει υπ' όψει του λουτρόν τελούμενον εν
δημοσίφ τινί λουτρώνι.2

Arrivés à l'Eglise, les nouveaux époux portent chacun une couronne,
que le Prêtre, pendant la celebration, change alternativement, en donnant
la couronne de l'époux, à l'épouse, et celle de l'épouse à l'époux (1,244).

Les couronnes nuptiales étoient consacrées, comme elles le sont au-
jourd'hui parmi les Grecs. Vous avez déjà vu qu'ils en avoient pour les fe-
stins, et pour tous les états, depuis le trône jusqu'à la houlette.

Je ne dois pas oublier une cérémonie essentielle que les Grecs ont

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ 244 - 245.

2 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, ενθ" άνωτ., σ. 259 - 260-
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conservée: c'est la coupe de vin qu'on présentoit anciennement au nouvel
époux en signe d'adoption. Elle étoit le symbole du contrat et de l'alliance.
Après lui, l'épouse buvoit du vin de la même coupe, qu'on offroit ensuite
à tous les parens et aux convives ... aujourd'hui c'est le Prêtre qui, après
avoir béni les nouveaux époux, leur présente la coupe de vin ; il en donne
ensuite au parrein, a la marreine, et aux témoins (1,246-247).

'Εκ τών παρατιθεμένων ανωτέρω εθίμων, λαμβανόντων χώραν κατά τήν
ϊεοοτελεστίαν τοϋ γάμου, άξιον οπωσδήποτε προσοχής είναι τό άναφερόμενον
είς τό κοινόν ποτήριον, έξ ού, προσφερομένου ύπό τοϋ ιερέως, πίνουν οί νυμφίοι,
ό παράνυμφος καί οι μάρτυρες (témoins). Ύπό τούς τελευταίους νοούνται οί
κατά τήν τελετήν τής στέψεως παρευρισκόμενοι έν τώ ναώ·1 Τό έ'θιμον τοΰτο
θεωρεί ό Guys συνεχιζόμενον άπό τής άρχαιότητος, ορμώμενος έκ μαρτυρίας παρά
Πινδάρφ, Όλυμπ. Ζ', 1 κ.εξ. Τήν γνώμην ταύτην όμως δέν αποδέχεται ό Ν. Γ.
Πολίτης.2

Dans les villages et à la campagne, la mariée est conduite au son des
instrumens, sur un chariot traîné par des buffles-(1,254).

On voit aujourd'hui, dans la marche des Grecs, la même pompe,
le même cortège, et la même musique. Elle est ouverte par des danseurs,
par des instrumens, et par des chanteurs qui entonnent l'épithalame. La ma-
riée, chargée d'ornemens, les yeux baissés, et soutenue par des femmes, ou
par deux de ses proches parens, marche avec une lenteur affectée qui doit
la gêner beaucoup. On s'empresse jusqu'à l'impatience pour la voir; on lui
adresserait volontiers les vers de Catulle (1,242).

Marie-t-on une jeune Beauté de Naxe ou de Lesbos, avec un jeune
homme de Smyrne? On célébré le jour de l'hyménée, et les fêtes durent
plusieurs jours. La Mariée part enfin sur un char traîné par des bœufs;
l'Epoux impatient, qu'on voudroit retenir encore, l'enlève malgré les pleurs
d'une mère affligée, malgré des sœurs et des compagnes, qui l'ont suivie
jusqu'au rivage. La barque fend les flots ; le son des instrumens, les regrets,
les chants d'hyménée la suivent encore aussi loin que les batteaux de l'isle
peuvent aller (1,516).

Anciennement la nouvelle Mariée portoit un voile rouge ou jaune, que
les Arméniens ont conservé ;... Le brillant flambeau d'hyménée,... n'a

1 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 237, σημ. 5.

2 Αυτόθι, σ. 237 - 238.



234

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΔΟΥ

pas été oublié par les Grecs modernes. On le porte devant les nouveaux
époux, et dans la chambre nuptiale, où il brûle, jusqu'à ce qu'il soit entiè-
rement consumé. Ce seroit même un mauvais présage, s'il venoit à s'étein-
dre par quelqu' accident. Aussi y veille-t-on avec autant de soin, que les
Vestales en avoient pour le feu sacré (1,243).

J'ai vu jouer encore, à un mariage Grec, un jeu très - ancien, qui se
faisoit aux noces les plus distinguées. On portoit, en courant, des flam-
beaux et des torches, jusqu'au but convenu entre les acteurs : celui qui
laissoit éteindre sa torche perdoit et payoit l'amende imposée par le Roi
du jeu, au profit de celui qui portoit son flambeau allumé jusqu'au bout de
la carriere (1,218).

Αί ειδήσεις αΰται αφορούν γενικώς εις τόν καταρτισμόν τής συν-
οδείας τής νύμφης (ίδέ καί πίν. III), φερόμενης κατ' awàç ύπό τούς ήχους τών
μουσικών οργάνων εφ' άρματος, όπερ σύρεται ύπό βουβάλων ή βοών, καί τήν
λαμπρότητα τής γαμήλιου πομπής, ήτις λαμβάνει χώραν έν τοις χωρίοις.1 Τά
αναγραφόμενα περί δςιδούχων προηγουμένων τής γαμήλιου πομπής ήμφεσβητή-
θησαν ύπό τού Wachsmutli, ώς μή ανταποκρινόμενα προς τήν άλήθειαν. Τήν
γνώμην ταύτην αποκρούει ό Ν. Γ. Πολίτης, στηριζόμενος είς τό γεγονός ότι «καί
μέχρι τού νΰν εις πολλά μέρη επικρατεί ή τοιαύτη συνήθεια».' 'Αντιθέτως τήν
ακολουθούσαν εϊδησιν περί διασώσεως κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου τών αρχαίων
λαμπαδηδρομιών θεωρεί άσύστατον, προελθοΰσαν ίσως εκ παρεξηγήσεως υπό τοϋ
Guys παιδαριωδών παιγνίων τών φερόντων τάς δάδας.3

La mariée, chez les Grecs, est encore soutenue par des femmes, ou par
les hommes qui l'accompagnent; à la porte du mari il se fait une autre
cérémonie aussi ridicule que le passage du seuil qu'il ne falloit pas toucher.
Dès que la mariée arrive, on étend un tapis sur un crible, et on la fait mar-
cher dessus, eu entrant chez son mari. Si le crible, sur lequel elle ne man-
que pas de s'appuyer fortement, ne crevoit pas sous ses pieds, on auroit
contre elle des soupçons qui alarmeroient son époux; mais il est tranquille
et content, après l'épreuve du crible (1,249).

Είναι γνωστόν ότι κατά τήν εΐσοδον τής νύμφης είς τήν οικίαν τοΰ γαμ-
βρού μετά τήν στέψιν επικρατούν ποικιλώτατα έθιμα' π.χ. ενιαχοϋ άναρπάζεται

1 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, ενθ·' άνωτ., τόμ. Γ', σ. 283 - 285.

2 Αυτόθι, σ. 285, σημ. 2·

8 Αυτόθι, σ. 285 - 286.
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ή νύμφη, διά νά μή πατήση έπί τοΰ κατωφλίου, άλλαχοΰ όμοΰ μετά τοΰ γαμ-
βρού δεδεμένη σύρεται ύπό τής πενθεράς εντός τής οικίας κ.ά.1 Κατά τόν Guys
ή νύμφη εισερχόμενη υποχρεούται νά πατήση έπί κοσκινού μετά τάπητος έπ' αύ-
τοΰ, όπερ είναι τεθειμένον έπί τοΰ κατωφλίου τής οικίας, άποδεικνυομένης έκ
τής διαρρήξεως ή μή αύτοΰ τής άγνότητος αύτής.3

Le nouveau marié, chez les Grecs, donne une poignée de dragées à
chacun de ceux qui assistent à sa noce, ou qui vont le voir (1,253).

Οί νεόνυμφοι εισέρχονται εις τήν έστολισμένην κατά τήν ήμέραν τοΰ γάμου
δι' ανθέων καί χλόης εις τάς θύρας οίκίαν (1,254). Μετά δέ τήν εΐσοδον λαμβά-
νει χώραν διανομή κουφέτων εις τούς παριστάμενους.

La cérémonie du mariage est précédée chez les Grecs, par des fêtes
qui l'annoncent (1,240)

Les fêtes du Mariage se passent en jeux, en divertissemens et en
danses. On fait venir des baladins et des sauteurs qui amusent les conviés
par leurs tours d'adresse et de force (1,250- 251).

On danse encore et on chante pendant toute la nuit, mais les com-
pagnes de la nouvelle mariée en sont exclues. Elles se rejouissent entr'elles
dans des appartemens séparés et éloignés du tumulte de la noce (1,254).

Μετά τήν εΐσοδον τής νύμφης εΐς τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού αρχίζει ή ευω-
χία καί διασκέδασις τών προσκεκλημένων τοΰ γάμου. Γελωτοποιοί βεβαίως, ώς
άνωτέρω αναφέρεται, πρός ψυχαγωγίαν τών εύωχουμένων δέν προσεκαλούντο
ειμή μόνον είς οικίας πλουσίων οικογενειών, αιτινες καί θά ήσαν εις θέσιν νά
τούς ικανοποιήσουν χρηματικώς. Οί χοροί καί τά άσματα έξ άλλου διαρκούν
καθ' όλην τήν νύκτα.

Les Parens ne quittent jamais l'appartement où sont les nouveaux
époux, et lorsque le Compere conduit le Marié au lit nuptial, il le laisse à
la porte de l'appartement; il faut qu'il en achete l'entrée par un présent au
Paranymphe qui la garde (1,252).

1 Ν. Γ- Πολίτου, ε vi)' άνωτ., ο. 292-293 και Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. 'Ελλ. Λαογρ., Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, ετ 2 (1940), σ. 155 - 156 (ανατ., σ. 91 - 92).

2 Ό Ν. Γ. Πολίιης παρα&έιων μετ' άλλων τό άνωτέρω απόσπασμα (ενθ' άνωτ , σ. 293,

σημ. 1) γράφει: «'Ενίοτε θέτουσι τάπητα ή κόσκινον, ή τάπητα έπί κοσκινού, ατινα υποχρε-
ούται (ή νύμφη) νά ΰπερπηδήση». Ή παρατήρησις αΰιη καθ' όσον άφορα είς τά ύπό τοΰ
Guys άναφερόμενα είναι έσφαλμένη. Ή νύμφη δηλ. δέν ύπερπηδφ άλλά πατεί, ώς ελέχθη,
έπί τοΰ κοσκινού καί τοΰτο ούχί διά νά μή πατήση έπί τοΰ κατωφλίου, όπερ κακός οιωνός
θεωρείται γενικώς, άλλά πρός δοκιμασίαν τής άγνείας αυτής. Περί τοΰ εθίμου ίδέ καί κατοι-
τέρω, σ. 248.
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Ή όδήγησις των νεονύμφων είς τόν νυμφικόν θάλαμον γίνεται, ως γνω-
στόν, κατά ποικίλους τρόπους. Έν Λέσβφ λ.χ. οδηγείται ή νύμφη ύπό τής μη-
τρός της, ώς καί ό γαμβρός εΐτα ύπό τής ιδίας αυτού μητρός. Έν Πυργίω Χίου
τήν νύμφην συνώδευον οι γονείς, ό κουμπάρος, ό σύντροφος καί ή συντρόφισ-
σα 1 κ.τ.λ. Κατά τόν Guys δ κουμπάρος έχει επιφορτισθή με τήν ύποχρέωσιν
ταύτην. Ούτος εγκαταλείπει τόν γαμβρόν είς τήν θύραν τοΰ νυμφικού θαλάμου,
αφού πρότερον δώση δώρόν τι εις τόν φυλάττοντα τήν θύραν παράνυμφον (πα-
ρακούμπαρον).

Souvent même pendant plusieurs jours le nouveau marié fait de vains
efforts pour détacher la ceinture qu'on lui oppose, et la résistance qu'il
éprouve est regardée par les parens de la jeune femme comme une preuve
de sa bonne éducation : ce qu'on appelle en grec Camaroma de Καμαρένω,
laboro, labore fatùco. La fille de Caradja, premier interprete de la Porte,
fit une belle résistance de trois jours (1,109).

"Οτι ή αναφερόμενη άντίστασις τής νύμφης είς τήν προσπάθειαν τοΰ γαμ-
βρού μετά τόν γάμον, όπως άποσπάση τήν ζώνην αυτής, δεν έχει σχέσιν πρός τό
καμάρωμα αυτής, όπερ λαμβάνει χώραν κατά διαφόρους περιστάσεις πρό τής στέ-
ψεως ύπό διάφορον εντελώς μορφήν, είναι προφανές.2 'Ασφαλώς πρόκειται περί
άλλου τινός εθίμου, δπερ όμως δεν ήδυνήθην νά συσχετίσω ή ταυτίσω προς άλ-
λο γνωστόν εις εμέ.

γ) Τελευτή.

Les Grecs observent l'ancienne coutume de laver les corps avant de
les ensevelir, ce que pratiquent aussi les Turcs (1,272-273).

Les Grecs ont conservé l'usage d'habiller les morts de leurs plus
beaux habits, et de )es porter au tombeau avec le visage découvert (1,284,
σημ. 2).

Si c'est une jeune fille, on lui met ses plus beaux habits, et on la cou-
ronne de fleurs (1,275).

"Οσας πληροφορίας αναφέρει ενταύθα δ Guys αφορούν εις τά μετά τήν
έκπνοήν τοΰ τελευτήσαντος επικρατούντα έθιμα.3

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 298.

2 Ίδέ περί τούτου ενθ' άνωτ., σ. 272, σημ. 1.

' Περί τούτων γενικώς |δέ ένθ'άνωτ., σ· 323 - 362, έ'νθα καί λίαν εκτενής βιβλιο-
γραφία.
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Τόν νεκρόν, τόν όποιον ήπείγοντο να ενταφιάσουν κατά τόν συντομώτερον
δυνατόν χρόνον (1,275) έ'λουον έν πρώτοις, προφανώς δι' ύδατος ή οίνου, όπερ
καί άρχαία συνήθεια ήτο.1 Τήν λοϋσιν επακολουθεί ή περιγραφόμενη ανωτέρω
έ'νδυσις καί στολισμός τοΰ νεκροΰ. Ό τελευταίος ήτο προδήλως ανάλογος τής
ηλικίας καί τής κοινωνικής καταστάσεως τοΰ εκλιπόντος, ώς ανάλογοι θά ήσαν
οί θρήνοι καί τά μοιρολόγια, μυρολογία κατά τόν συγγρ.2, άτινα συμμετε-
χόντων τών οικείων αλλά καί μοιρολογητριών έξ επαγγέλματος (1,273), συνώ-
δευον τόν νεκρόν μέχρι τής ταφής του, συνεχίζοντο δέ καί μετέπειτα (1,273-274).
Αί γυναίκες έτιλλον τάς τρίχας τής κεφαλής ή διερρήγνυον τά ενδύματα των έκ
τής βαθείας λύπης καί άπογνώσεως διά τήν άπώλειαν προσφιλούς των προσώ-
που (1,266-267, 274), ώς καί μέχρι τοΰ νύν συμβαίνει."

Μετά τήν ένδυσιν καί τόν στολισμόν ελάμβανε χώραν ή πρόθεσις τοΰ νε-
κροΰ. Οΰτος τοποθετείται, κατά τόν Guys, είς τόν προθάλαμον τής οΙκίας μέ
τούς πόδας εστραμμένους πρός τήν θύραν καί τό πρόσωπον άκάλυπτον, διατη-
ρούμενον μάλιστα ούτω μέχρι τού ενταφιασμού.

Κατά τήν έκφοράν σχηματίζεται νεκρική πομπή, εΐς ην, προηγουμένων έκ-
μεμισθωμένων μοιρολογητριών, τούτο άσφαλώς δέν θά συνέβαινε πάντοτε, συμ-
μετέχουν άκολουθοΰντες καί κλαίοντες οί γονείς, οί συγγενείς καί οί φίλοι
(1,268-270, 273. Πρβλ. καί 284).

Τήν έκφοράν τού νεκροΰ διερχομένην διά τών οδών παρακολουθούν εκ
τών οικιών αύτών γυναίκες, αΐτινες έκ τών παραθύρων ραίνουν δι' άνθέων καί
αρωμάτων τό διερχόμενον φέρετρον, οσάκις νεάνίς τις π.χ. είναι ή τελευτήσασα
(1,275). Περατωθείσης εν τή εκκλησία τής νεκρώσιμου ακολουθίας επακολουθεί
ύπό τών παρακολουθούντων τήν κηδείαν άσπασμός τοΰ νεκρού" μεθ' ο γίνεται ό
ενταφιασμός αύτοΰ (1,284). Οί τάφοι εΐς ους ό νεκρός εναποτίθεται κείνται εκτός
τών χωρίων καί τών πόλεων παρά τινα όδόν άγουσαν προς αύτάς (1,288-289).

Εΐς έκαστον τάφον δέν επιτρέπεται κατ' άρχαίαν συνήθειαν νά έντίθενται
πλείονες τοΰ ενός νεκροί, εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ' ην ήτο τάφος οι-
κογενειακός (1,293).

1 Ίδέ Ν. Γ Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 326 καί Γ. Ά. Μέγαν, ενθ' άνωτ , σ. 171 (άνάτ , σ.
107), ενθα καί αλλαι σχετικαί ειδήσεις περί τής λούσεως τοΰ νεκροΰ.

2 Περί τούτων ίδέ κατωτέρω, σ. 238.

8 Περί τοΰ εθίμου καί τής άρχής αύτοΰ ίδέ Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν
έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, 'Επετ. "Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. 20
(1950), σ. 118 κ.έξ.
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On ne manque pas de graver un ciseau sur la tombe d'un Sculpteur,
des armes sur celle d' un Militaire, et ainsi des autres (1,291).

Outre les pierres qu'on met sur les tombeaux, on y trouve de petites
colonnes sépulcrales, qui, comme autrefois, portent simplement les noms de
ceux qui sont enterrés. C'est encore un usage adopté par les Turcs (1,296).

D'ailleurs, la curiosité, l'humanité même, trouvent à se satisfaire
dans les inscriptions qui animent ces monumens, et où, trop souvent, les
malheureux humains reçoivent, pour la premiere fois, la récompense de
leurs vertus (1,302-303).

Ή συνήθεια αύτη τοΰ έγχαράσσειν επί των τάφων σύμβολα δηλωτικά
τοΰ επαγγέλματος των τελευτησάντων ήτο 'διαδεδομένη κυρίως εν τή Μικροί Ά-
σίςΕ.1 Τά σύμβολα ταϋτα δύνανται έτι νά δηλούν τό φΰλον ή τήν ήλικίαν τοΰ
αποβιώσαντος. 'Επί των τάφων εχαράσσοντο τά ονόματα τών νεκρών ή επιγρα-
φαί σχετικαί πρός αυτούς.

Le repas des funérailles n'a pas été négligé par les Grecs modernes;
c'est le plus proche parent qui est chargé de ce soin, et qui par-là termine
la cérémonie (1,277).

Τό άναφερόμενον δείπνον, όπερ συνήθως παρηγοριά δημωδώς σήμερον
καλείται, λαμβάνει χώραν κατά τήν ήμέραν τής κηδείας έν τή οικία προφανώς
ιού τελευτήσαντος. Πρός τό δείπνον τοΰτο είναι συνυφασμένα ποικίλα έθιμα,
προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι ακόμη καί μέχρι σήμερον.9

Τό πένθος διά τόν θανόντα, όταν ούτος ιδία είναι νέος, είναι μακρόν. Οί
γονείς μετά τών φίλων τής οικογενείας θρηνούν επί μακρόν καί μοιρολογούν
αυτόν άναμιμνησκόμενοι τών αρετών του καί έξαίροντες αυτάς (1,272 καί 279).
'Εν Πελοποννήσω μάλιστα, παραδίδει ο συγγρ., les pleureuses ne quittent pas
la maison du défunt pendant une espace de tems plus ou moins long,
suivant la condition ou les facultés de la famille. Leur emploi est de
chanter les louanges du mort, elles recommencent pour chaque visite qui
arrive. Leur chant est également appellé μυρολογία (1,273).

Πλην τού ούτως οί'κοι εκδηλουμένου πένθους επικρατεί, κατά τον συγγρ.,
tô έθος νά επισκέπτωνται από καιρού εις καιρόν τούς τάφους, μνήματα καλου-
μένους, καί νά κλαίουν επ' αυτών. Αί γυναίκες τίλλουν εν εΐδει θυσίας τήν κόμην
αυτών επί τών μνημάτων (1,298, 301-303).

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 339.

2 Ίδέ αυτόθι, σ. 342-345.
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ΓΙλήν τών εκτάκτων έπισκέψεων τών συγγενών τών θανόντων εις τά μνή-
ματα λαμβάνουν χώραν τοιαύται καί κατά τακτάς ημέρας. Περί τούτων λέγει ό
Guys: Pendant les Fêtes de Pâques... il y a un jour où ils se rendent en
foule aux tombeaux. Là ils pleurent leurs parens, leurs amis, et peut-être
encore la perte de leurs ancienne liberté (1,298-299).

Ή συνήθεια αύτη τής κοινής έξόδου τών πενθούντων πρός έπίσκεψιν τών
τάφων τών θανόντων είναι, ώς γνωστόν, εύρέως διαδεδομένη παρά τώ ελληνικώ
λαφ. Τοιαύται έξοδοι γίνονται ού μόνον κατά τό Πάσχα άλλά καί κατά τά Χρι-
στούγεννα, τήν πρώτην τού έτους, τής 'Αναλήψεως, τοΰ Σταυρού κ.ά. Τά έπι-
κρατοΰντα έθιμα κατά τάς έξόδους ταύτας είναι έκασταχοΰ διάφορα. 1

Ποίαν άκριβώς ήμέραν τών εορτών τοΰ Πάσχα συνέβαινον όσα ό Guys
αναφέρει δέν δηλοΰται. Έκ παρατιθεμένης εικόνος (πίν. IV) έξ άλλου γίνεται
φανερόν ότι παρευρίσκετο Ιερεύς διά τά καθιερωμένα θρησκευτικά νόμιμα πρός
τούς νεκρούς. Συμπληρωματικώς ό συγγραφεύς παρατηρεί ότι τόν θρήνον επί
τών τάφων ήκολούθουν έορταί καί χοροί' «après avoir pleuré sur les tom-
beaux, y font encore des festins et des danses» (1,308).

β'. λατρεια

Ό Guys κάμνει λόγον περί επιβιώσεως έν τή θρήσκεία τών Ελλή-
νων τών άρχαίων ειδωλολατρικών συνηθειών, παραδόσεων καί δεισιδαιμονιών
(1,134 καί 137), τάς οποίας, ώς γνωστόν, ό Χριστιανισμός παρά τήν κατά και-
ρούς σφοδράν πολεμικήν κατ' αυτών δέν ήδυνήθη παντελώς νά έκριζώση. Ό
ελληνικός λαός είναι κατ' εξοχήν φιλέορτος, λαμπρύνων τάς μεγάλας αύτοΰ έορ-
τάς διά ποικίλων δημοσίων εκδηλώσεων, πανηγύρεων καί χορών, άσμάτων κ.ά.

(1,117,121 -122,298)

Or toujours dans ces lieux déserts et dans ces bois respectés, vous
trouverez une fontaine cécèbre pour les guérisons et les miracles qui s'y
operent. La découverte d'une source abondante et précieuse, ou de ces eaux
minérales, propres pour tant de maladies, a donné lieu a cette dévotion.
Ainsi les Grecs ont encore dans leurs montagnes, des caverves, des forêts,
des eaux consacrées par la dévotion qu'ils appellent κλήδονα κληδονίζειν.
aquae sanctificatae ν el expiatoriœ. Ils y vont en foule dans certains jours
de l'année, et boivent de ces eaux; c'est une fête publique. Ils attachent en-
suite près de la même fontaine ou de la source, des morceaux de linge ou

1 Ίδέ Γ. Ά. Μέγαν, ενθ* άνωτ., σ. 198-199 (άνάτ., σ. 134-135).
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d'étoffe, en signe de guérisons qu'ils ont obtenues. Ils pratiquent aussi la
même chose à l'égard des images des Saints dont ils invoquent le secours
dans leurs maladies; ils attachent au tableau du Saint un morceau d'étoffe,
ou une autre offrande (1,139-140).

'Αναφέρεται περί πηγών περί τών υδάτων τών οποίων πιστεύεται, ότι κέ-
κτηνται θαυματουργικήν καί ίαματικήν δύναμιν. Αί πηγαί αύται, αϊτινες άξιοΰν-
ται πολλής ευλαβείας, υπάρχουν έν τοις όρεσι, σπηλαίοις η δάσεσι. Ταύτας επι-
σκέπτονται καθ' ώρισμένας ήμέρας τοΰ ένιαυτοϋ, δια νά πιουν ύδωρ. Εις aUràç
έτι μετά τήν κοινήν ταύτην εορτήν εγκαταλείπουν «τεμάχια έκ ρούχων η υφα-
σμάτων είς ένδειξιν τής θεραπείας, ην έπιτυγχάνουν». Τό αυτό συμβαίνει καί εις
εικόνας αγίων, ων τήν βοήθειαν κατά τών ασθενειών έπικαλοΰνται.

Αί περί ων ό λόγος πηγαί είναι τά καλούμενα συνήθως αγιάσματα, ών
τά ύδατα θεωρούνται καθηγιασμένα υπό τίνος αγίου, έξ ου κέκτηνται τάς θερα-
πευτικός αυτών ιδιότητας.1 Ώς προς τό έθος τής έγκαταλείψεως είς aUtàç τεμα-
χίων υφασμάτων, τούτο απορρέει, παρατηροΰμεν, έκ τής πίστεως τοΰ λαοΰ ότι
μετ' αυτών συναποβάλλεται καί ή ασθένεια τοΰ πάσχοντος, ώς συμβαίνει καί εις
άλλας όμοιας περιστάσεις, καθ' ας έκ τής πίστεως ταύτης όρμώμενοι έναποθέτουν
παρά τάς εικόνας αγίων, ους έπισκέπτονται, ή τάς όπάς, δι' ών διέρχονται, ολό-
κληρα ενδύματα.4

« ... en voyant de mes fenêtres un bateau Grec qu'on lançoit à l'eau.
Avant de mettre la main à l'œuvre pour commencer l'opération, le constru-
cteur a fait venir du vin, et, tenant la coupe, il en arrosé la pouppe du bâti-
ment, en faisant des vœux pour la prospérité du voyage et du propriétaire;
il a bu ensuite et fait boire tous les assistans. J'ai vu enfin une libation
dans toutes les formes».

Elle doit se retrouver encore à la fin des festins Grecs, qu'on n'acheve
pas sans répandre du vin, comme enciennement, en faisant des vœux pour
le maître de la maison et pour les convives, ainsi que dans les cérémonies
de l'enterrement, ou au repàs des funérailles (1,453-454).

Ό κατασκευαστής πλοίου περιχέει δι' οίνου τήν πρύμνην προ τής
καθελκύσεως αυτοΰ είς τήν θάλασσαν. Τήν ένέργειαν ταύτην συνοδεύουν ευχαί
υπέρ ευοδώσεως τοΰ ταξιδιού αυτοΰ καί τής ευτυχίας τοΰ ιδιοκτήτου. Έκ τοΰ

1 Ίδέ προχείρως Γ. Ά. Μέγαν, ενθ' άνωτ., ετος Ε' - ΣΤ' (1943 - 44), σ. 92 - 93 (άνάτυ-

πον, ο. 12).

3 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ'άνωτ., σ. 97 κ.έξ. και Στέφανον Δ. "Ημέλλον, έν 'Επετ. Λαογρ.

'Αρχ., τόμ. 11 -12 (1958-59), σ. 216.
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εναπομείναντος ο'ινου πίνουν μετά ταύτα οί παριστάμενοι κατά τήν τελετήν.
Τής σπονδής ταύτης, ην θεωρών ό συγγρ. άρχαίαν συνδέει (έ'νθ' άνωτ.) πρός
όμοιας σπονδάς δι' οίνου λαμβανούσας χώραν κατά τό τέλος εορτών ή κατά
τά περίδειπνα, ανάλογα εΐναι τά καταχύσματα, δι' ων ραίνουν τά πλοία προ τής
καθελκύσεως αυτών τό πρώτον είς τήν θάλασσαν, εις τούς αυτούς σκοπούς
άποβλέποντες.

A Rhodes, les enfans... avoient un jeu et une chanson qu'ils conser-
vent encore. Ils alloient en troupes chantans et dansans, et demandoient
aux passans pour l'hirondelle nouvellement arrivé... (1,214-215).

Πρόκειται ενταύθα περί τοΰ γνωστού χελιδονίσματος έν Ρόδω, ώς άναφέρει
ό 'Αθηναίος (Η',60)' περί τούτου παρατηρεί ότι διετηρεΐτο έτι έν τή νήσω· Τό
έ'θιμον έχει επιζήσει καί άλλαχού μέχρι τής σήμερον. 1

On fait ces gâteaux la veille de Pâques et des grandes fêtes, et les
Grecs s'en donnent en présens les uns aux autres (1,122). 2

Vous connoissez, M. les danses champêtres en l'honneur de Flore; vous
'aurez souvent vu le premier de Mai, à Belgrade, à l'isle des Princes, et
ailleurs, les femmes et les filles de village aller danser dans la prairie,
cueillir et répandre des fleurs, et s'en orner de la tête aux pieds. Celle qui
conduit la danse, toujours mieux parée que les autres, représente Flore et le
Printems, dont l'hymne qu'on chante annonce le retour. Une des danseuses
chante :

Κάλος ίλϋ·εν ί νίμφίμας ί μάια ί μάια
et le choeur à chaque couplet répète Déesse du mois de Mai, Déesse du
mois de Mai. L'air de l'hymne est tendre, plein d'expression et de senti-
ment : tout dans cette danse peint les charmes de Flore et les douceurs du
Printems (1,200-201).

De-là, comme nous sommes enfans des Grecs, est sans doute venu
l'usage où sont les nôtres le premier de Mai, de demander un tribut, non
pour Γ hirondelle, comme anciennement c'était le mot; mais pour la jeune
fille qui est assise à la porte de la maison, parée de sa plus belle robe, et
de fleurs du Printems (1,215).

Αί παρατιθέμεναι ειδήσεις αναφέρονται είς τά έπικρατοΰντα κατά τήν

1 Ίδέ καί Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικού έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957,
σ. 136-137, ενθα καί σχετική βιβλιογραφία.

2 Ίδέ περί τούτων άνωτ., σ. 214.

14
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πρώτην Μαΐου έθιμα. Κατά τήν πρώτην εξ αυτών, ήτις αποτελεί μέρος τής περί
ελληνικών χορών επιστολής τής Chénier, έν τφ Βελιγραδίω« τή Πριγκιπο-
νήσω η καί άλλαχού κατά τήν ήμέραν ταύτην λαμβάνουν χώραν πανηγυρική
έξοδος τών γυναικών είς τούς αγρούς, συλλογή ανθέων καί λαϊκοί χοροί, συνο-
δευόμενοι ύπό ασμάτων, ενός τών οποίων ό αρχικός στίχος είναι ό ανωτέρω.

Διά τών συλλεχθέντων ανθέων διακοσμούν είτα τάς θύρας τών οικιών
των (1,125-126).

Έκ τής ετέρας είδήσεως ενδιαφέροντα είναι ωσαύτως τά περί τής νεάνιδος,
ήτις κάί)ηται προ τής θύρας τής οικίας κατά τήν πρώτην Μαΐου εστολισμένη δι'
ανθέων τής ανοίξεως. Τό αύτό απαντά καί παρά τοις Μασσαλιώταις, τούς οποίους
θεωρεί ό συγγρ. απογόνους αποίκων Ελλήνων. 'Ενταύθα οί όμήλικες τής έστο-
λισμένης νεάνιδος «απαιτούν απευθυνόμενοι πρός τούς διερχομένους, όπως δώσουν
ό,τι προαιρούνται διά τήν ώραίαν τοΰ Μάη» (pour la belle de Mai)' αλλά τοΰτο
ενταύθα αποτελεί παίγνιον τ ον παίδων σχετικόν πρός τήν εορτήν (2,150-151).

γ'. φιλοξενια

Les Grecs exercent encore entre eux très-régulièrement l'hospitalité.
La maison est en fête à l'arrivée de l'étranger; on lui donne le meilleur
appartement (1,261).

Chez les Grecs modernes, quant un Etranger arrive, le maître de la
maison va au-devant de lui, l'embrasse, prend sa main qu'il met dans la
sienne, et la porte ensuite à sa bouche et sur son front en signe d'amitié
et de fidélité. Il le conduit ensuite à l'appartement le plus commode de la
maison, et pendant qu'il l'interroge sur sa santé, sur les évènemens de son
voyage, et sur l'état des personnes qui l'intéressent le plus, les domestiques
et les esclaves préparent le bain. Au sortir du bain, il trouve du linge et
des habits pour changer. Ceux qu'il a quittés sont enlevés par les esclaves,
qui les blanchissent, et les réparent pendant le séjour qu'il fait dans la mai-
son. Si c'ect un parent, la femme et la fille du maître de la maison, se
chargent elles-mêmes de la plupart de ces soins (1,263-264).

Τό έθιμον τής φιλοξενίας καί κατά τήν περίοδον, ήτις απασχολεί ημάς,
ασκείται εντόνως παρά τφ έλληνικφ λαφ συμφώνως πρός τάς ανωτέρω πληρο-
φορίας. Κατ' αυτάς ή υποδοχή τοΰ ξένου έν τή οικία λαμβάνει πανηγυρικόν χα-
ρακτήρα. Ό αρχηγός τής οικογενείας σπεύδει πρός ύποδοχήν τοΰ ξένου, τον χαι-
ρετά διά χειραψίας καί φέρει τήν χείρα του εις τό στόμα καί τό πρόσωπον του
εις ένδειξιν τής φιλίας καί τής διαθέσεως αυτού νά τόν φιλοξενήση. Καθ' όδόν



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ Ρ. AUG. DE GUYS 2 1 3

ερωτά τον 'ξένον περί των ύποθέσεών του καί τοϋ σκοπού τοΰ ταξιδιού του.
Εις αύτόν, όταν εισέλθη είς τήν οίκίαν, παραχωρείται τό ευπρεπέστερον δωμά-
τιον. Ειτα οδηγείται εις τό λουτρόν, εν tp-oî οικείοι τοΰ φιλοξενοΰντος, αι ύπη-
ρέτριαι ιδία, φροντίζουν περί τής καθαριότητος των ενδυμάτων αύτοϋ κτλ.

Πολλαχοΰ υπάρχουν καί δημόσιοι ξενώνες, προωρισμένοι διά τήν έξυπηρέ-
τησιν τών ξένων (1,235).

Δ . ΣΧΗΜΑΤΑ

Les Supplians aujourd'hui embrassent les genoux, et parmi les Turcs
on touche quelque-fois, entre égaux, la barbe de celui qu'on veut prier; ce
qui approche fort du menton (1,441).

Ή άνωτέρω συνήθεια τών ίκετευόντων, όπως άπτωνται τών γονάτων τών
ίκετευομένων, είναι γνωστή ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων.1

Ε'. ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗι ΚΟΙΝΩΝΙΑι

Les femmes Grecques d'aujourd'hui sont assiduement renfermées dans
leurs maisons; elles ne se montrent guere plus que ne se montroient les
anciennes; les filles sortent rarement, et ne vont à l'Eglise que quand elles
sont mariées (1,28).

Ce dernier usage, tout ancien qu'il est, n'est pas suivi avec la même
rigueur; cependant elles ne sont pas moins resserrées qu'elles l'étoient an-
ciennement. Elles n'oseroient pas se montrer dans la compagnie des hom-
mes, à moins que le pere ou la mere n'y fussent présens, et ne le trouvas-
sent bon (1,55).

'Ενταύθα γίνεται λόγος περί τοΰ εθίμου τής θαλαμεύσεως τών γυναικών
κατά τόν προ τοΰ γάμου Ιδία βίον αύτών. Τό έθος τούτο, όπερ ήτο άρχαιον καί
βυζαντινόν, συνεχίζετο άσκούμενον κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, ώς
άνωτέρω έρρήθη, καί έκ λόγων άσφαλείας τών γυναικών έκ τών βαρβάρων Τούρ-
κων, οΐτινες ούχί σπανίως ήρπαζον αυτάς άτιμωρητί." Εις τήν έκκλησίαν μετέ-
βαινον μόνον, ότε έπρόκειτο νά ύπανδρευθοΰν, έν ώ δέν επετρέπετο νά συγχρωτί-
ζωνται μετά τών άνδρών, εάν δέν παρευρίσκετο εις τών γονέων ή εάν οί γονείς
δέν παρείχον πρότερον τήν άδειάν των είς αύτάς.

Έντός τοΰ οίκου ήσχολοΰντο κυρίως εις τήν κεντητικήν καί άλλα οικιακά
έργα (1,35).

1 Ίδέ Φαί!). Κονκονλέ, ενθ' άνωτ., τόμ. A' II, 1948, σ. 106 - 107.

2 Ίδέ σ. 230.
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Παρά ταύτα έκαμνον ενίοτε αί γυναίκες καί τάς έπιβαλλομένας εκ κοινω-
νικών λόγων επισκέψεις (1,72-73). 'Οσάκις μάλιστα εισερχόμενοι εις τινα οίκίαν
άπέβαλλον τό κάλυμμα αυτών, ήτο ένδειξις τής διαθέσεώς των vù παραμείνουν έν
αυτή έπ' άρκετόν χρόνο ν (1,91).

Ε". ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

α) Προίκισις.

Il y a dans l'isle de Métélin, qui est l'ancienne Lesbos, un usage bien
extraordinaire, quoiqu'il ne soit peut-être pas destitué de raison, et qui
pourroit provenir des Lesbiens. Toutes les propriétés et tous les immeubles
appartiennent aux filles, et à la fille aînée ; ce qui emporte l'exhérédation
des garçons. Comme, dans le cours de mes voyages, je n'ai fait qu'aborder à
cette isle, et que je n'y ai pas fait de séjour, je n'ai pu vérifier le fait par
moi même. Mais on me l'a bien assuré, et le premier Météliniote que j'ai
questionné sur cela, m'a dit que le fait étoit vrai, que cet usage étoit très-
ancien, et que les garçons consentoient volontiers à tout céder à leurs sœurs,
pour leur procurer de meilleurs établissemens. «Ils pourroient, ajoûtoit-il,
«s'ils vouloient, réclamer la loi Turque, qui admet tous les enfans au partage
des biens paternels ou maternels; mais ceux qui voudroient ainsi se sous-
traire à la loi du pays, seroient déshonorés» (1,447-448).

Έν τοις ανωτέρω γίνεται λόγος περί εθίμου τού λαϊκού οικογενειακού δι-
καίου παρά Λεσβίοις, καθ' ο άπασα ή κινητή καί ακίνητος περιουσία τών γο-
νέων ανήκει εις τά θήλεα τέκνα τής οικογενείας καί μάλιστα εις τήν πρωτότοκον
κόρην έξ αυτών τή προθύμω συγκατανεύσει τών αρρένων τέκνων, ά'τινα oUôèv δι-
καίωμα προβάλλουν. Ή συνήθεια αύτη, ήτις είναι ευρύτερον γνωστή, ήσκεΐτο
σχεδόν άπαρεγκλίτως ιδία έν ταίς νήσοις τοΰ Αιγαίου, ένθα ή θέσις τής πρωτο-
τόκου κόρης, κανακαράς, κανακαριάς, κανακάρισσας κ.ά. καλούμενης, ήτο ιδια-
ζόντως ενισχυμένη έναντι τών άλλων τέκνων, ά'τινα έτίθεντο εις ήσσονα μοίραν
από απόψεως συμμετοχής εις τήν διανομήν τής πατρικής περιουσίας.1 Τόν θε-
σμον τοΰτον, όστις καί πρόξενος κοινωνικών προβλημάτων ήδύνατο νά άποβη,
έπολέμησεν ή Εκκλησία, διότι πολλοί τών γονέων «τό μέτριον και φύσει δίκαιον
αποποιούμενοι ύπερβασίαις δέ άκρίτως καί παρανενοημένως χρώμενοι, καί ταύτα
περί τήν άναγκαίαν διεξαγωγήν καί κυβέρνησιν τής τε ζωής αυτών καί γνησίων αύ-

1 Ίδέ Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρον, Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου τής Δωδεκανή-
σου, έν 'Αθήναις 1926, σ. 110 κ έξ.
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τών τέκνων, λύπαις καί βλάβαις ού ταΐς τυχούσαις, καί συμφοραϊς άνηκέστοις
έθελουσίως ύπό αβουλίας περιπίπτουσι. Μέλλοντες καί γαρ ύπανδρεϋσαι τήν πρώ-
την θυγατέρα αυτών προικοδοτούσιν αυτή κακοβούλως πάντα σχεδόν τά υπάρ-
χοντα αυτών, μηδέν όλως περί τών λοιπών αυτών παίδων φροντίζοντες, καταλι-
πειν καί έκείνοις τό άνήκον αύτοΐς μέρος, όπερ έδει άπολαβεΐν εκείνους, ώς συμ-
μέτοχους τής προγονικής αυτών περιουσίας καί κληρονομιάς».' Έν τή ώς άνω
διατάξει ορίζεται άνώτατον όριον προικός τό ποσόν τών 2.000 γροσιών.2

β) Υιοθεσία.

Chez les Grecs, celui qu'on doit adopter est conduit à l'Eglise par ses
parens, comme celui qui adopte est accompagné des siens : ils portent l'un
et l'autre un cierge allumé ; l'adopté se tient debout près du sanctuaire, le
père adoptif est en dehors. Le Prêtre, revêtu de ses ornemens, récite les
prières d'usage, et donne la bénédiction à tous les deux. Alors l'adopté,
sortant du sanctuaire, le père adoptif le reçoit dans ses bras et l'embrasse
étroitement; le fils se jette à ses pieds, et, dans cette posture, le père pose
son pied droit sur la derrière du col de l'enfant posterné, et déclare qu'il
l'adopte pour son fils : il le releve ensuite, et l'embrasse de nouveau ; l'adopté
lui baise les mains et l'appelle son père. Après la Cérémonie, on dresse un
acte, qui est signé par le père adoptif, par les parens et les autres témoins
qui y ont assisté. Jusqu'à l'âge de quinze ans, le fils adoptif est obligé de
prendre le nom du père; après cet âge, il lui est libre de conserver le sien,
ou de prendre celui de la famille dans laquelle il vient d'entrer (2,129).

Après cette Prière, le père adoptif reçoit son fils au pied de l'Autel...
et, en mettant le pied sur le col de l'enfant prosterné devant lui, il lui dit :
« Tu es aujourd'hui, et tu seras à l'avenir mon fils ; car c'est d'aujourd'hui
que je t'ai engendré». 11 le releve, et ils s'embrassent. Le Prêtre... donne
encore sa bénédiction, et termine la Cérémonie, par une exhortation pathé-
tique, qu'il adresse à ceux qui en sont l'objet, pour les engager à bien vivre
ensemble, et à remplir mutuellement les devoirs de père et de fils (2,133).

J'ai dit plus haut que, lorsque l'Adoption se fait solemnellement à
l'Eglise, elle est suivie d'un Contrat par écrit, qui donne à l'adopté le droit
d'hériter des biens du père adoptif; mais ce nouveau droit n'exclut point

1 Μανονηλ Ίω. Γεδεών, Κανονικά! διατάξεις, τόμ- 1, έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σ. 70.

2 "Ενθ' άνωτ-, σ. 71. Ίδέ καί κατωτέρω έν σ. 231-232.
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celui qu'il conserve toujours sur la succession de ses parens légitimes. Il
n'en est pas de même suivant la Jurisprudence Turque (2,133-134).

Si l'enfant est en bas âge, toute la Cérémonie consiste à la faire passer
sous la chemise de la femme du père adoptif, laquelle, dans ce moment,
déclare qu'elle reconnoît et adopte cet enfant, comme si elle l'avoit fait.
Cet usage est généralement observé par le peuple et les habitans de la
campagne, où l'on retrouve toujours les anciens usages ; Quelques - uns,
après la Cérémonie symbolique de la chemise, appelent le Prêtre, qui récite
quelques prières; mais l'intervention du Prêtre n'y ajoûte rien, et l'on peut
s'en dispenser (2,129-130).

Περί τής υιοθεσίας καί των συναπτομένων αυτή εθίμων τού λαοΰ διαλαμ-
βάνει ό Guys αρκούντως λεπτομερώς κυρίως εν τόμ. 2, σ. 117-148 τοΰ έργου του.

Κατά τάς παρατιθεμένας ανωτέρω πληροφορίας ή υιοθεσία λαμβάνει χώ-
ραν έν τή έκκλησίςι. Είς αύτήν προσέρχονται ό θετός πατήρ μετά τοΰ υίοθετη-
θησομένου τέκνου φέροντες άνημμένας λαμπάδας καί συνοδευόμενοι υπό τών οι-
κείων αυτών. Ό ιερεύς αναγιγνώσκει τάς συνήθεις ευχάς, αναπέμπει διαφόρους
δεήσεις (πολλαί τούτων παρατίθενται έν γαλλική μεταφράσει εν σ. 130-133, ένθ'
άνωτ.) καί δίδει τήν ευλογίαν του εις τόν ίστάμενον προ τής 'Αγίας Τραπέζης παίδα
ώς καί εις τόν εκτός τοΰ ιερού θετόν πατέρα. Μετά ταΰτα έξερχόμενον τού ίεροϋ
εναγκαλίζεται ό πατήρ τό θετόν τέκνον αυτού καί θέτων επί τοΰ τραχήλου αυτού,
έν τφ μεταξύ κύψαντος, τόν δεξιόν του πόδα διαβεβαιοΐ τούτο, ότι τό κατέστησε
τέκνον του. 'Επακολουθεί σύνταξις εγγράφου ύπογραφομένου ύπό τοΰ θετοΰ
πατρός, τών γονέων τοϋ υιοθετηθέντος καί τών παρισταμένων μαρτύρων απο-
δεικτικού τής λαβούσης χώραν υιοθεσίας καί προσδιορίζοντος κυρίως τά κλη-
ρονομικά δικαιώματα τοϋ υιοθετηθέντος. Ό τρόπος ούτος υιοθεσίας, όστις
περιβαλλόμενος θρησκευτικόν ένδυμα γίνεται ισχυρός καί επίσημος,1 αποτελεί
προφανώς εξειλιγμένην μορφήν 'τοϋ εθίμου.

Ό λαϊκός καί πρωτόγονος τρόπος ασκούμενος μάλιστα κυρίως ύπό ανθρώ-
πων τοϋ λαού, ώς αύτός δ Guys σημειοϊ, είναι δ έν συνεχείς αναφερόμενος,
όστις αρμόζει εΐς υιοθετούμενα μικρά παιδία. Οΰτος συνίσταται «εις τό νά κάμουν
νά διέλθη τό παιδίον διά τού υποκαμίσου τής συζύγου τοΰ υίοθετοΰντος, ήτις
τότε εξηγεί, ότι αναγνωρίζει καί υιοθετεί τοΰτο, ώς έάν τό ειχε γεννήσει».

1 "Ομοιον τρόπον υιοθεσίας έν Μικρφ Άσίςι Ιδέ παρά Δ. Λουκάτψ, έν Έπετ. Λαογρ.
'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958/59), σ. 42.
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To ούτως άσκούμενον έθος μαρτυρείται πολλαχόθεν τού ελληνικού χώρου,
οίον έκ Κρήτης καί Μάνης, άπηχεΐ δέ άρχαίας άντιλήψεις. 1 Ή διά τοΰ υποκαμί-
σου διέλευσις λαμβάνει χώραν ενίοτε καί έν τή έκκλησία άνευ όμως οιασδήποτε
άλλης τελετής. 2 Τά υιοθετούμενα τέκνα καλούνται ψυχοπαίδια (1,51)9 συγκεν-
τρώνουν δ' όλας τάς φροντίδας τών νέων γονέων των (2,125).

γ) Σύναψις άδελφοποιΐας.

Il y a encore une Adoption en usage en Grèce, principalement parmi
les gens de mer, comme ceux de Pathmos, de Mycone, de Samos, de Métélin,
de Cypre, etc. C'est proprement une confraternité dans laquelle on s'adopte
mutuellement pour frères, appelés Frères de la sainte CeintureLe Prêtre
donne à l'Eglise, aux frères adoptifs, une ceinture venue de Jérusalem, et les
bénit; ils jurent de s'aimer fidèlement, de se secourir et de ne s'abandonner
jamais. Les femmes ont voulu prendre pour elles le même usage, et elles
se donnent mutuellement le titre de Sœurs. Enfin, comme les abus s'intro-
duisent par-tout, on a voulu introduire cet usage entre les deux sexes, pour
user de toutes les facilités et des privilèges que pouvoit donner le titre
de frère et de sœur. L'évidence et la multiplicité des inconvéniens, n'ont
pas permis à l'Eglise Grecque de tolérer ces dangereuses alliances, qu'elle
a été obligée de supprimer et de défendre sévèrement (2,136-137).

Όσα άνωτέρω αναφέρονται, αφορούν εις τήν σύναψιν άδελφοποιΐας τελού-
μενης ύπό τήν εύλογίαν τής Έκκλησίας. 6 Τούτο είναι μεταγενεστέρα μορφή τοϋ
εθίμου, τής πρώτης μορφής τελούμενης διά τής χρήσεως συνήθως αίματος τών
άδελφοποιουμένων κατά τρόπους ποικίλλοντας κατά τόπους καί χρονικάς περιό-
δους, έν οις πάντως κυριαρχεί κατά τό πλείστον ή μαγική ενέργεια.

1 Ίδέ Δ. Λουκάτον, ενθ' άνωτ., ένθα και σχετική βιβλιογραφία.

2 Νικ. Γ. Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 74.

8 II y en a même qu'ils adoptent encore, jeunes, et qu'ils appellent filles de
leur âme, (Psychopedi, Psychopela).

4 Α'δελφος τής αγέος ζόνας, ou αδελφοπιτος.

5 Περί τοϋ εθίμου γενικώς ίδέ Γεωργίου Μιχαηλίδον · Νονάρου, Περί τής άδελφοποιΐας

έν τη αρχαία Ελλάδι καί τω Βυζαντίιο, τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου (Έπιστημ. 'Επε-
τηρ., τόμ. ΣΤ'), Θεσσαλονίκη 1952, σ. 251 · 313 (περίοδος Τουρκοκρατίας καί έντεϋθεν, σ. 290

κ. έξ.). 'Ενταύθα καί ή σχετική βιβλιογραφία, ή πρόσθες : Δημ. Λ. Τσιτσιπή, Άδελφοποιτοί

τοϋ Παρνασσού, Ρουμελιώτικη ηθογραφία, 'Αθήνα 1953 καί Τάκη Λάπα, "Η άδελφοποιΐα στήν

Τουρκοκρατία, Νέα 'Εστία, τόμ. 55 (1955), σ. 357-358.
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Τό έθιμον τοΰτο, όπερ άρχαιόθεν καί μέχρι τών τελευταίων χρόνων ιδία
έν Μάνη καί Κρήτη άπαντα, ήσκείτο έντονώτερον ή άλλοτε έν Ελλάδι κατά τήν
περίοδον τής Τουρκοκρατίας, υπαγορευόμενον εις τους ύποδούλους έκ λόγων
αμύνης καί αλληλεγγύης κατά τοΰ κατακτητοΰ. Ή Εκκλησία άπεδοκίμασε κατά
καιρούς τό έθιμον καί δή έπί ποινή αφορισμού κατά τών ασκούντων awô ιερέων
καί άδελφοποιουμένων. Τήν μήνιν ιδία: αυτής έπέσυρεν, ώς καί έκ τής παρά
Guys είδήσεως συνάγομεν, ή άδελφοποίησις μεταξύ νέων διαφόρων φύλων, ήτις
ευλόγους ήδύνατο νά δώση λαβάς εις παρεξηγήσεις καί νά άποτελέση πέτραν
σκανδάλου άποβάλλουσα τόν άρχικόν της άγνόν σκοπόν. 'Ενδεικτικός περί τούτου
είναι στίχος παρά τώ Σαχλίκη (Συναξ. γυναικών, έκδ. Κρουμπάχερ. στ. 1201) :

άλλη δι' άδελφοποιητόν
έχει τόν άγαπητηκό.1

ζ'. ποινικον δικονομ1κον δγκαιον

Κατά τόν Guys ή νύμφη είσερχομένη τό πρώτον είς τήν οίκίαν τοΰ γαμ-
βρού οφείλει νά πατήση έπί τάπητος, όστις έχει τεθή έπί κοσκινού. 'Εάν τό κό-
σκινον διερρηγνύετο υπό τους πόδας τής νύμφης, τοΰτο ήτο άπόδειξις περί τοΰ
ασπίλου αυτής (1,249).2

η'. παιγνια

Λόγον ποιούμενος περί τών παιγνίων ό Guys παρατηρεί, ότι προτίθεται
νά έξετάση παίγνια οικιακά, άνδρικά, παίγνια τοΰ λαού, τών νεανίδων καί τών
παίδων (1,211). Ή κατάταξις αύτη βεβαίως δεν λαμβάνεται ενταύθα ΰπ' όψιν.

On plie aussi les feuilles de roses et de pavots en forme de petites
vessies pour les faire claquer sur le front, et par le bruit qu'elles font, un
amoureux juge s'il est payé de retour (1,218).

Τό περιγραφόμενον παίγνιον, καθ' ο οί νέοι καί αί νεάνιδες παρήγον ήχους
έκ τής προσκρούσεως έπί τοΰ μετώπου φύλλων ρόδου ή μήκωνος έμπεπλησμένων
άέρος, μαντεύοντες έκ τούτων περί τής πίστεως τών άγαπητών των προσώπων, εί-
ναι παραλλαγή τού αρχαίου πλαταγωνίου, γνωστού ήδη παρά Θεοκρίτφ (νΰν

1 Ίδέ παρά Κ. Άμάντφ, 'Επιτίμιον κατά τής άδελφοποιΐας, E.E.B.Σ., τόμ Δ' (1927),

σ. 283.

2 Ίδέ τό έθιμον καί άνωτ., σ. 235. Πρβλ. καί Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. Έλλην. Λαογρ., Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, ετ. 1 (1939), σ. 120 (ανατ., σ. 24).
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πλαταγώνι ή χτυπαριές), σωζόμενου δε πολλαχοϋ καί μέχρι τής σήμερον, άποβα-
λόντος όμως έσχάτως τόν μαντικόν σκοπόν.'

Les Grecs jouent beaucoup à Pair ou non: ils ont encore un autre
jeu, fort en usage en Italie, et nommé communément la Mourre. Il consiste
à faire deviner le nombre des doigts qu'on élève, en tenant les autres pliés
dans un lieu obscur: c'est ce que les Grecs appellent λαγχάνειν, et les La-
tins, micare (1,214).

'Ανωτέρω περιγράφεται λάχνισμα, γνωστόν καί μέχρι τοΰ νύν, δια μαντεύ-
σεως τοΰ ζυγού ή περιττού αριθμού τών δακτύλων τής χειρός.2

Les Grecs appelloient άρτια ή περιττά le jeu que nous appelions Pair
ou non et que les Grecs modernes nomment ξνγα ή μονα. Ils le jouoient,
comme on fait encore aujourd'hui, avec des noix, des amandes, ou des piè-
ces d'argent... On faisoit anciennement avec les noix plusieurs jeux qui
sont encore usités, a quelques petits changemens près (1,213-214).

Πρός τοις ανωτέρω χρησιμοποιούνται μέχρι τοΰ νύν δια τό παίγνιον βό-
λοι, καρύδια, κάστανα κ.ά.3

Les jeunes filles ont encore le jeu qu'on appelloit anciennement la
tortue. Celle qui faisoit la tortue étoit au milieu des autres, et ne bougeoit
point de sa place, mais elle y mettait celle qu'elle avoit pu saisir. Aujourd'
hui, comme autrefois, les jeunes filles tournent autour de celle qui est la
tortue, pour l'agacer: ce jeu s'appelloit chelichelone, et on disoit:

Que fait es-vous au milieu de nous, Tor lue, Tortue ?

La Tortue répondoit: Je fais un tissu avec la laine, et la trame de
Milet. Demande. Et votre neveu comment est-il mort?

Réponse. Il est tombé de cheval dans la mer (1,217).

1 Ίδέ περί τούτου Δημ. Ά. Πετροπονλου, Θεόκριτου ειδύλλια υπό λαογραφικήν έποψιν
έρμηνευόμενα, Λαογρ., τόμ. 1S (1959), σ. 67 - 70, Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνο>τ·, τόμ. Γ', σ. 159
καί Ίωάνν. Θ. Κακριδή, Ελληνικά παιγνίδι», Η Μ Ε. 1925, σ. 167. Κατά τόν Guys (εvi)'
άνωτ., σ· 219 - 220) έσφζετο καί ή παραλλαγή της παιδιάς, καθ' ήν παρήγον ήχους έκ της
έπικρούσεως δια τής μιας χειρός φύλλων ρόδου τιθεμένων καταλλήλως, κατά τόν γνωστόν καί
σήμερον τρόπον, έπί τής ετέρας, ώς καί κατά τήν άρχαίαν έποχήν.

2 Παραλλαγήν τοΰ άνωτέρω Ιδέ έν Δημ. Λουκοπονλον, Ποια παιγνίδια παίζουν τά 'Ελ-
ληνόπουλα, 'Αθήναι 1926, σ. 16.

3 Ίδέ Ίωάνν. Θ. Κακριδήν, ένθ' άνωτ., σ. 170 καί Δημ. Λουκόπουλον, ενθ' άνωτ., σ. 201,
άρ. 103.
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Τό ανωτέρω παίγνιον καλούμενον χελιχελώνη επαίζετο, ώς πληροφο-
ρεί ημάς ό Guys, όπως καί κατά τήν αρχαιότητα. Κατά Πολυδεύκη (Όνομ. Θ',
125) «ή δε χελιχελώνη, παρθένων έστίν ή παιδιά, παρόμοιόν τι έχουσα τή χύτρα'
ή μεν γαρ κάθηται, καί καλείται χελώνη, αι δέ περιτρέχουσιν άνερωτωσαι χελι-
χελώνη, τί ποιείς έν τφ μέσω ! ή δε αποκρίνεται έρια μαρύομαι και κρόκην
Μιλησίαν. είτ' έκείναι πάλιν εκβοώσιν ό δ' εκγονός σου τί ποιών άπώλετο ; ή δέ
φησι λευκάν άφ' ίππων εις θάλασσαν ά'λατο».

L'escarpolette est encore un jeu fort en usage parmi les Grecs. Les
jeunes gens, et sur-tout les jeunes filles, s'en amusent beaucoup; et c'est
en se balançant ensemble, dans la belle saison, que les filles, répètent alter-
nativement les chansons qu'elles ont apprises. Les Grecs appelloient ces
trémoussoirs αιώρας (1,215).

Αιώρα είναι ή νΰν καλουμένη κούνια (παιδιά). Αυτή δεν είναι μόνον παί-
γνιον τών νέων αλλά καί τών προβεβηκότων έτι τήν ήλικίαν.1 '

Le jeu des osselets est encore aujourd'hui, comme autrefois, celui des
enfans (1,212).2

Ils le jouent avec de petits coquillages, et dans une boëte où cha-
que joueur a ses cases devant lui: ils l'appellent le Mangala (1,212).

Ή παρατιθεμένη παιδιά παιζομένη oU μόνον διά κογχυλίων αλλά καί διά
μικρών λίθων, χαντρών κ.ά. επί ορθογωνίου τεμαχίου ξύλου Μάγκαλα καλουμέ-
νου ήτο προσφιλής είς τάς γυναίκας ένιαχού τής Μ. 'Ασίας. Ό Guys δεν ανα-
φέρει τι περί τοϋ τρόπου καθ' ον αύτη επαίζετο. Ώς φαίνεται όμως εκ νεωτέρας
περιγραφής ή παιδιά είναι αρκούντως πολύπλοκος.®

Les Grecs jouent encore à Colin-Maillard, jeu très-ancien et qu'on
trouve par-tout. On l'appelloit anciennement Myïnda (μνίνδα), et on le
jouoit aussi de la même façon que les Grecs modernes. On mettoit à la main
de celui qui avoit les yeux bandés un pot de terre ; les autres joueurs en
l'agaçant le frappoient, et crioient; Qui a le pot? il répondoit : c'est moi,
Midas, et il mettoit à sa place celui qu'il pouvoit attraper (1,216-217).

Ή μυΐνδα, νΰν πολλαχοϋ συνήθως ώς τυφλόμυια αλλά καί ύπό ποικίλα
άλλα ονόματα φερομένη, παίζεται πολλαχώς παρηλλαγμένη εις πολλούς τόπους,

1 Ίδέ Ίω. Θ. Κακριδήν, ενθ' άνωτ., σ. 166 - 167.

2 Πως παίζουν σήμερον άστραγάλους ίδέ ενθ' άνωτ., σ· 169 - 170.

8 Λεπτομερή περιγραφήν ταύτης, ώς έπαίζετο έν Βουρδουρίφ Πισιδίας τής Μ. 'Ασίας
ύπό μόνον τών 'Ελλήνων, ίδέ έν περ. «Ξενοφάνης», τόμ. 4 (1906), σ. 434-436.
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ώς και κατά τήν άρχαίαν έποχήν. Ή παρατιθεμένη παιδιά αποτελεί μίαν μόνον
παραλλαγήν.1

Anciennement, comme aujourd'hui, on traçoit un cercle sur une grande
table, ou sur le plancher; et, pour gagner, il falloit, d'une assez grande
distance, jeter un dé ou un petit palet au milieu du cercle. Quelquefois on
y mettoit une caile, et celui qui en frappant avec le doigt seulement, la
faisoit sortir du cercle, de maniéré que l'oiseau en passât le bord, soit en
reculant, ou du bout des aîles qu'il étendoit, avoit gagné. Aujourd'hui on
attache à un piquet une caile ou un autre oiseau ; celui qui doit lui porter
le coup, a les yeux bandés; on lui fait faire vingt ou trente pas en partant
du cercle, il revient sur la même ligne, et s'il frappe la caille avec le bâton
qu'il tien a la main, il est vainqueur: chaque joueur fait à son tour le
même exercice, et le jeu dure assez long-tems (1,216).

Τής παρατιθεμένης λίαν διαφερούσης παιδιάς δέν ήδυνήθην άλλοΟεν νά
διαπιστώσω τήν ύπαρξιν μέχρι τού νύν παρά τώ έλληνικώ λαώ.

Le Clochepied, auquel les Grecs s'exercent encore, pour voir à qui ira
le plus loin, s'appelloit άσκωχίαομος (1,218).

Ή ύπό τού Guys αναφερομένη παιδιά αποτελεί μίαν τών τριών παραλ-
λαγών τοϋ άσκωλιασμοΰ, ουχί άσκωχιάσμου, ών μνημονεύει ό Πολυδεύκης (Όνομ.
Θ', 121). Καί αί τρεις άρχαιαι παραλλαγαί τού παιγνίου διεσώίίησαν μέχρι τοϋ
νϋν ύπό ποικίλα ονόματα.8

Περί τής αρχαίας παιδιάς, διασωίΐείσης ώς παρατίθεται άνωτέρω, αναγρά-
φεται παρά Πολυδεύκει (ένθ' άνωτ.) : «Ό δ'άσκωλιασμός τοϋ ετέρου ποδός αιω-
ρουμένου κατά μόνου τοϋ ετέρου πηδάν έποίει, όπερ άσκωλιάζειν ώνόμαζον, ήτοι
εις μήκος ήμιλλώντο. . . »

Les jeunes filles, en Grece, ont entre elles un jeu qui consiste à se don-
ner des baisers sur les yeux en se prenant par les oreilles· Ce baiser tendre
et affectueux est très-ancien (On l'appelloit χύτρα, et le jeu χυτρίνδα)8 (1,57-58).

Τέλος παίγνιόν τι τών δοιδούχων κατά τήν τελετήν τοϋ γάμου θά ήτο καί
τό άναφερόμενον ύπό τοΰ Guys έν 1,218.4

1 Παραλλαγάς αύτης κατά τήν αρχαιότητα ίδέ προχείριυς παρά Ίω. Θ. Κακριδή, ενθ'
άνωτ., σ. 173- 174. Ίδέ καί παρά Δημ. Λουκοπούλφ, ενθ' άνωτ., σ. 163- 165, νεωτέρας πα-
ραλλαγάς τής παιδιάς.

2 Ίδέ περί τούτων Ίω. Θ. Κακριδήν, ενθ' άνωτ., σ. 172- 173.

8 Παραλλαγάς διαφόρους τής παιδιάς ίδέ παρά Ίω. Θ· Κακριδή, ενθ' άνωτ., σ. 174-175.

4 Ίδέ άνωτ., σ. 234.
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RÉSUMÉ

Informations laographiques du voyageur français Guys

De l'oeuvre du voyageur français du x8ètne siècle Pierre Augustin de
Guys (Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et
modernes, avec un parallele de leurs moeurs, a Paris MDCCLXXXIII) l'au-
teur choisit les informations relatives à la civilisation populaire grecque,
que Guys a publiées dans l'oeuvre mentionnée ci-dessus (vol. 1-2). Ces re-
marques et informations se rapportent aux diverses manifestations de la
vie populaire da cette époque, comme à la vie matérielle, sociale et spiri-
tuelle.

L'auteur les divise en catégories, les commente, puis les compare avec
des témoignages plus anciens ou des informations d'aujourd'hui. De cette
manière l'expansion géographique est mieux marquée et les informations
sont mieux comprises.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ*
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1960-1961

1) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1960
Α.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΑΝ (15-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960)
ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ή Κέα, κοινώς Τζια,1 είναι ή πλησιεστέρα τών Κυκλάδων νήσων προς τήν
ήπειρωτικήν Ελλάδα, κειμένη ιοτιοανατολικώς τής 'Αττικής καί νοτίως τής
Ευβοίας.

Είς τόν ιστορικόν βίον της ήκολούθησε τήν τύχην τών λοιπών νήσων τού
Αιγαίου. Ούτω διετέλεσεν αύτη Φραγκοκρατουμένη άπό τού 1207-1566, ειτα δέ ύπό
τούς Τούρκους άπό τοΰ 1579 μέχρι τής ιδρύσεως τοΰ νέου Ελληνικού κράτους.

Ή νήσος, σχήματος ώ°ειδ°ΰζ κ(χί έκτάσεως 105 τ.χ., διακρίνεται ύπό τοΰ
λαοΰ είς 4 περιφερείας : α) τήν Πετροϋασαν είς τό νότιον άκρον" β) τήν Κάτω
Μεριάν βορειότερον τής Πετρούσαας· γ) την Πέρα Μεριάν πρός τά βορειοανατο-
λικά καί δ) τήν Μεααριάν πρός τό κέντρον καί τήν βορειοδυτικήν περιοχή ν ένθα
καί τό έπίνειον τής νήσου ή Κορησσία, παλαιότερον Λιβάδι.

Ό πληθυσμός έκ 2300 κατοίκων, συμφώνως πρός τήν τελευταίαν άπογρα-
φήν (1961), έναντι 4000 κατά τό 1940, κατοικεί κυρίως : α) εΐς τήν κοινότητα
τής Κέας είς ην υπάγονται πλήν τής πρωτευούσης Κέας, κοινώς Χώρας, καί συν-
οικισμοί εΐς Πέρα Μεριάν καί Κάτω Μεριάν ώς οί Ποΐσες, τά Ελληνικά, ή
'Αγία Μαρίνα καί τό Καστρί καί β) εΐς τήν Κορησσίαν (κοιν. Λιβάδι), ήτις άπο-
τελεί ιδίαν κοινότητα μέ τούς συνοικισμούς Βουρκάρι, Ότζιάν κ.ά.

Τό έδαφος είναι κατά τό πλείστον όρεινόν καί γυμνόν, τά κυριώτερα δέ
επί τής νήσου δένδρα είναι ή δρΰς, έπειτα ή αμυγδαλιά κ.ά.

Ή οικονομία τοΰ τόπου στηρίζεται εΐς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.

* Περί τής καθιερώσεως τής δημοσιεύσεως τούτων βλ. είς Έπετηρ, Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. θ' -1' (1955 - 57), σ. 403.

1 Περί τοΰ ονόματος βλ. Ίωάνν. Ν. Ψύλλα, 'Ιστορία τής νήσου Κέας άπό τών αρχαιο-
τάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, έν 'Αθήναις 1920/21, σ. 125.
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Ή Κέα έχει μακράν ίστορικήν παράδοσιν, ήτις εκκινεί άπό τήν 'Αρχαιό-
τητα μέ τάς πόλεις της, τήν Κορησσίαν, τό σημεοινόν Λιβάδι, τήν Ποιήεσσαν
(σημ. Ποίσες), τήν Καρθαίαν (σημ. Πόλες) καί τήν Ίουλίδα (σημ. Κέαν και
Χώραν) καί μέ Ιπιφανείς έξ αυτής άνδρας.1

Έκ τού μεσαιωνικού της βίου έλάχισται γραπταί ειδήσεις είναι γνωστοί,
μόνον δέ έκ τοΰ πλήθους των σφζομένων ενταύθα βυζαντινών καί μεταβυζαντι-
νών εκκλησιών δύναται τις νά συμπεράνη περί αύτού καί γενικώτερον τοΰ πολι-
τιστικού επιπέδου τοΰ τόπου. Κατά τούς νεωτέρους χρόνους καί δή κατά τό τε-
λευταϊον τέταρτον τοΰ 18ου αι. καί τούς κατόπιν τής 'Ελληνικής επαναστάσεως
έ'νεκα τής γεωγραφικής θέσεως τής νήσου καί τών έδρευουσών ενταύθα ξένων προ-
ξενικών άρχών άπετέλεσεν αύτη όρμητήριον άλλά καί καταφύγιον τών επαναστατών
προς δέ καί αμάχων, άκόμη καί σταθμόν πολεμικού ανεφοδιασμού, ούτω δέ ό
εγχώριος πληθυσμός υπέστη δεινοπαθήματα καί ουχί μικράς καταστροφάς.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, κυρίως όμως κατά τούς κατόπιν τής
Φραγκοκρατίας (1207-1566), διεμορφώθη ένταΰθα, ώς καί εις τάς λοιπάς νήσους,
κοινωνικόν σύστημα διακρίσεως τού πληθυσμού είς άρχοντας ή προύχοντας καί
εις δουλοπάροικους. Οί τελευταίοι μέ τά ονόματα : εξωτάρηδες, τσούλαφοι, άαπρο-
βρακάτοι καί νοικοκύρηδες3 άπετέλουν τούς καλλιεργητάς τής γης καί κατφκουν
έξω τής πρωτευούσης, τής Χώρας, εις τούς αγρούς, μέσα εις χαμηλούς οικίσκους,
οί οποίοι έκαλοΰντο ώς καί μέχρι σήμερον οτάβλοι καί κατοικίες (Λ.Α. χφ., άρ.
2340, σ. 436).'

Ό ύπό τάς συνθήκας aUràç εξελιχθείς ένταύθα λαϊκός πολιτισμός υπήρχε
μέχρι τοΰδε γνωστός έξ όσων κυρίως έσημείωσεν εν συντόμω ό Ίωάνν. Ψύλλας
είς τό ώς άνω έργον του περί τής ιστορίας τής νήσου Κέας, ητοι περί δημωδών
παραδόσεων (σ. 14, 57, 79, 214-216, 256, 305, 307-308), λατρευτικών εθίμων
(σ. 15, 18, 63, 194, 217 - 220), γεωργικών καί κτηνοτροφικών συνηθειών (σ. 219-
220, 283-288), έθίμων κοινωνικής οργανώσεως (σ. 205 έξ., 211), δεισιδαιμόνων
δοξασιών καί συνηθειών (σ. 214 έξ.). Παρατίθενται έτι παροιμίαι 386 (σ. 220-
244), κατάραι κλπ. τοπωνύμια (σ. 244-245, 308-311), έπώνυμα (σ.213).4

1 Βλ. Ίωάνν. Ν. Ψνλλα, εν&'άν., σ. 13 κ.έξ., σ· 80-114.

2 Βλ. ενθ-' άν., σ. 205 κ.έξ· ίδίςι είς σ. 211.

8 Βλ. καί Ίωάνν. Ν· Ψνλλαν, ενθ' άν., σ. 212.

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

a) Alex. Pridik, De Cei insulae rebus, Berolini 1892.

β) * H. Hauttcoeur, Le folklore de l'île de Keos, Bruxelles 1896.
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Ποός ειδικήν άπό τής άπόψεως ταύτης μελέτην τής περιοχής καί περισυλ-
λογήν σχετικής λαογραφικής ύλης είργάσθην έπί τόπου άπό τής 15 - 29 Αυγού-
στου I9601 ίδιοι εις τήν πρωτεύουσαν, τήν Κέαν (Χώραν), ένθα έχρησιμοποίησα
έτι και πληροφορητάς εγκατεστημένους είς Πόΐαες, Άγίαν Μαρΐναν κ.ά., μετέβην

Είκ. 1. Ή Κέα (Χώρα).

δ' έτι πρός έπιτόπιον συλλογήν καί εις άγροικίας πλησίον τής Παναγίας τής Κα-
στριανής καί εΐς Κάτω Μεριάν.

γ) Ίωάνν. Ν. Ψνλλας, 'Ιστορία της νήσου Κέας άπό των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
των καθ·' ημάς, έν 'Αθήναις 1920/21, σελ 344 + 1 χάρτ.

δ) 'Αγγελική Κάλια, Τό γλωσσικόν ιδίωμα τής νήσου Κέας, 'Αθηνά, τόμ. 45 (1933),
σ. 262 - 285.

ε) Ίάκ. Τ. Βιαβίζης, Αί βολαί τής νήσου Κέας, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. ΙΘ'
(1949), σ. 26 - 74.

ς) R. Tourte, 'Εξοχικά σπίτια στόν Κούντουρο, «Τό νησάκι μας ή Κέα», Ιτ. Β' (1953),
άρ. 21, σ. 6 - 7.

ζ) Ίωάνν. Φ. Ααζαρίδης, Παναγία ή Καστριανή. Ή Ιερά μονή Κέας. "Ιστορία, παρα-
κλητικός κανών. Συναξάριον. 'Αθήναι αίίινδ' 8ον, σ. 27 + 1 είκ. έκτός κειμένου.

1 Ή λαογραφική έρευνα αδτη έπραγματοποιήθη κατόπιν ειδικής έντολής της 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών (άρ. έγγρ. 40556/1960.)
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Ό διατεθείς χρόνος δυο εβδομάδων δεν ήτο βεβαίως επαρκής πρός οπωσ-
δήποτε πλήρη έρευναν εις τήν περιφέρειαν ταύτην, παρά ταΰτα όμως δι' εντατι-
κής εργασίας επετεύχθη ή συλλογή ποικίλης ύλης, ήτις κατεγράφη είς σελ. 452,
8ου σχήμ. μεγ. καί κατετέθη είς τό Λαογραφικόν Άρχείον υπ' αύξ. άριθμ. χειρο-
γράφου 2340, πρός δέ καί ή ήχογράφησις μουσικής ύλης έκ 31 δημωδών φσμάτων
καί χορών. Ή εκτέλεσις τών χορών καί αρκετών ασμάτων έγένετο εις άσκαυλον
(τσαμπούναν). Ή ύλη αύτη κατεγράφη είς το σχετικόν βιβλίον Εισαγωγής από
τοΰ άρ. 4253-4284.

Ή περισυλλεχθεΐσα ώς ά'νω λαογραφική ύλη περιλαμβάνει είδικώτερον
πληροφορίας: α) δια τόν ΰλικον β ίο ν : τήν κατοικίαν, τό ένδυμα, τήν γεωργίαν
καί κτηνοτροφίαν κ.ά. β) τόν κοινωνικον βίον, ήτοι τά κατά τήν γέννησιν, τήν
βάπτισιν, τόν γάμον καί τόν θάνατον, έθιμα τής λαϊκής λατρείας, θεσμούς κοι-
νωνικής οργανώσεως, έθιμικόν δίκαιον κ.ά. γ) δια τήν πνενματικην ζωήν, στοι-
χεία τής λαϊκής πίστεως, δεισιδαίμονας δοξασίας, μαγικάς ένεργείας, άστρολογίαν
καί μετεωρολογίαν, λαϊκήν ίατρικήν, δημώδη $σματα 41, δίστιχα 11, παραμύθια
καί ευτράπελους διηγήσεις, άνέκδοτα, μύθους 19, παραδόσεις 79, παροιμίας 37,
έπωδάς 10 κ.ά.1

Πλην τής ύλης ταύτης κατεγράφησαν έτι άπο σελ. 429 - 434 : δύο τραγού-
δια (τής Σούσας καί τού γεφυριού τής "Αρτας), ειδήσεις τινές περί τής λαϊκής
λατρείας καί μία παράδοσις περί αγιάσματος έκ Λειβησίου Μάκρης Μ. 'Ασίας.
(Τήν ύλην ταύτην ύπηγόρευσεν ή εκείθεν καταγόμενη Κα Χρυσώ Νικ. Πολίτου
τό γένος Αυγερινού Χατζηνικήτα).

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής περισυλλεχθείσης έκ Κέας ύλης ταύτης
παρατηρεί τις ότι είς τά κύρια χαρακτηριστικά του ό κατά παράδοσιν ενταύθα
λαϊκός βίος άνήκει εις τόν νησιωτικόν, τόν Κυκλαδικόν υπό στενωτέραν έννοιαν.
Είς τούτον όμως διακρίνονται καί στοιχεία αρκετά, τά οποία εισήχθησαν άπο
τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα δι' έποικων εις τήν νήσον έξ 'Αττικής καί Ευβοίας
κατά τους νεωτέρους χρόνους καί δή κατά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν.9 Περί
τών έξωθεν έγκαταστάσεων τούτων άναφέρεται έτι καί είς σχετικάς παραδόσεις
(βλ. A.A., χειρόγρ., άρ. 2340,8 σελ. 62, 186).

1 "Από τής θέσεως ταύτης ευχάριστοι θερμώς τυύς κ. Άντώνιον Λαζαρίδην, ίατρόν καί
πρόεδρον τής κοινότητος Κέας, καί Κωνστ. Χαρτοφυλακίδην, διευθυντήν τοΰ περιοδ. «Τό

νησάκι μας ή Κέα» διά τήν πολύτιμον συνδρομήν των πρός έπιτυχίαν της έρεύνης μου ταύ-
της, πρός δέ καί τούς πληροφορητάς μου μεθ' ών τους κ. Μιχ. Γεροντάκην, Κωνστ. Μαρού-
λην καί τήν σύζυγόν του κλπ.

3 Βλ. καί Ίωάνν. Ψνλλαν, ενθ' άν., σ. 259.

8 "Εφεξής αί παραπομπαί μόνον μέ τήν βραχυγραφίαν : χφ.
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Κατ' έπίδρασιν προφανώς λογίαν φέρεται ένταύθα ή παράδοσις ότι ή νή-
σος ελέγετο τό πρώτον Ίουλίς. "Επειτα «ήρθαν οί Τούρκοι κ' εβάλανε φωτιά
κ' έκαιγόντανε τά ελαιόδεντρα εξ ε μήνες μέχρι που καήκανε όλα και από τότε
ώνομάσθηκε Κέα. Τότες ερημώθηκε δ τόπος κ' εκατοικήοανε εδώ Νεράιδες.
"Υστερα ήρθαν άπό άλλους τόπους κ' εκατοικήοανε φερτοί. 'Εμείς ήρθαμε άπό διά-
φορους τόπους. Μιά οικογένεια παλιά έμεινε πού λέγεται Χωματιανός. 'Υπάρχουν
άκόμη εδώ άπ' αυτήν τήν οικογένεια του Χωματιανοϋ και κάθουνται στό Λιβάδι
{—Κορησσίαν). (Χφ., σ. 62).

2. Το κάοτρο της 'Αγίας Μαρίνας.

Πολλαί παραδόσεις εντοπίζονται είς αρχαίους τόπους τής νήσου καί σω-
ζόμενα ερείπια καί αλλα μνημεία. Ούτω παραδίδεται ότι στις Πόλες (αρχ. Καρ-
θαία) «εκατοικούσανε μιά φορά παλαιοί "Ελληνες. "Ητανε κάστρο χτισμένο, που
δέν μπορούσανε νά τό χαλάσουνε. Πήγανε άπ' όξω νά χτυπήσουνε τό κάστρο μά
δέν μπορούσανε νά τό πάρουνε» (χφ., σ. 364). Ή παράδοσις συνεχίζει περί τής
αλώσεως τού οχυρού διά προδοσίας γραίας, ήτις ύπέδειξεν εΐς τόν πολιορκούντα
έχθρόν τό σύστημα ύδρεύσεώς του, όστις τότε άπέκοψε τό ύδωρ καί ήνάγκασε
τούς άμυνομένους εΐς παράδοσιν.

17
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Περί τόν ήρειπωμένον άοχαίον πύογον τής 'Αγίας Μαρίνας (είκ. 2) κυκλοϋν-
ται παραδόσεις, αί όποίαι Ιστορούν περί τής αιτίας ένεκα τής οποίας παρέμεινε τό
κτίσμα ημιτελές (χφ., σ. 9- 11)' έπίσης ότι κατώκει έντός τού πύργου τούτου ένας
αράπης, ό οποίος πηδών περιεφέρετο έξωτερικώς άπό τού ενός έξώστου εις τόν
άλλον (χφ., σ. 186) καί ότι έγγύς τοϋ πύργου υπήρχε καί μοναστήρι. Οί Τούρκοι
έπολιόρκησαν τόν πύργο ν καί έγένοντο κύριοι αύτοϋ, αφού κατέστρεψαν τό σύ-
στημα υδρεύσεώς του, τό όποιον καί ενταύθα υπεδείχθη είς αύτούς, ώς εις τήν
προηγουμένην διήγησιν, ύπό έντοπίας γυναικός (χφ., σ. 186).

Έτερα παράδοσις αναφέρει ότι εις τόν πύργον διέμενε βασιλοπούλα, τήν
οποίαν εΐχεν έρωτευθή τό βασιλόπουλον των Ποισων (αρχ. Ποιήεσσα).

Ό πατήρ τής βασιλοπούλας, όστις δεν ήθελε τό βασιλόπουλο ώς άνδρα
τής κόρης του, παρεσκεύασεν είς αυτό ένέδραν είς τήν θέσιν Κρεμαστή. "Οτε δέ
κατά τήν νύκτα διήρχετο έκείθεν επί τού ίππου του τό βασιλόπουλο, παρουσιά-
σθη αίφνης έμπροσθέν του είς έκ τών ένεδρευόντων, δπότε δ ίππος έτρόμαξεν
έκ τοϋ αιφνιδιασμού καί κατέρριψε τό βασιλόπουλο είς τόν παρακείμενον κρη-
μνόν, όπου καί έφονεύθη (χφ., σ. 57).

Ένδιαφέρουσαι είναι αί παραδόσεις περί τόν Λιόντα (είκ. 3), τόν κολοσ-
σιαίον λέοντα (μήκ. 6 μ. καί πλ. 2,70 μ.), λαξευμένον έπί δγκώδους λίθου. Κείται
έπΐ τής κλιτύος τοϋ όρους τής 'Αγίας "Άννας (είκ. 4), άνατολικώς τής Κέας
(Χώρας).

Κατά τόν Ίω. Ψύλλαν 1 τό μνημείον τοΰτο είναι παλαιότατον έν τή νήσω,
άνάθημα είς τόν Άρισταϊον διά τήν εύνοιάν του καί τάς ευεργεσίας του πρός
τούς κατοίκους, ύποφέροντας έκ τής ξηρασίας τού τόπου.

Ai σχετικαί σήμερον παραδόσεις άναφέρουν ότι δ Λιόντας «ήτονε ζωντανό
λιοντάρι πάνω στην Άγια Άννα. Μια μέρα αγρίεψε κ εκατέβαινε κάτω προς τη
Χώρα νά ψάγ) τόν κόσμο. Ή χάρι τής Άγιας "Αννας το μαρμάρωσε στη Θέσι
πού 'ναι τώρα» (χφ., σ. 65). "Αλλη παράδοσις λέγει δμοίως ότι δ Λιόντας ήτο
ζωντανός επάνω είς τό βουνό τής 'Αγίας "Αννας, όπου κατφκουν καί Άνεράϊ-
δες. «Ό λέοντας αγρίεψε πολύ κ οι Νεράιδες φοβηθήκανε και τόν εκυλίσανε κάτω
κ' ής)θε στο μέρος που είναι τώρα στοιχειωμένος»' (είκ. 4)' (χφ., σ. 139).

Όλίγον ΰψηλότερον τοϋ Λιόντα καί κάτωθι τής 'Αγίας "Αννας είς τήν
θέσιν Μάρμαρα πιστεύεται έπίσης ότι κατοικούν Νεράιδες. 'Αναφέρεται ότι ύπήρ-
χεν είς τήν Κέαν (Χώραν) μέχρι πρό τίνος ή δεισιδαίμων συνήθεια, είς οίκίας
ένθα εύρίσκετο λεχώ νά καλύπτουν τούς ύελοπίνακας τών παραθύρων, τά δποία

1 Ένθ' άν., σ. 14 -15, 305 - 306.
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έβλεπον πρός τό μέρος τούτο, ίνα μή ή λεχώ εκ τού παραθύρου ϊδη Νεράιδας,
ούτω δέ πάθη εξ αύτών κακόν τι».1

Τήν δεισιδαίμονα δοξασίαν ταύτην επαναλαμβάνων καί ό Gabriel Welter
(Von den griechischen Inseln. Keos I).2 θεωρεί τό άρχαϊκής τέχνης μνημεϊον
τούτο άρχαιότερον τού 600 π.Χ. παΐ τό συνδέει πρός άρχαϊον έν Κέα σχετικόν
μύθον,8 ο όποιος διεσώθη ύπό τού Ήρακλείδου τοϋ Ποντικού (Fr. Hist. Gr.,

Είκ. 3. Ό λιόντας.

έκδ. C. Müller, II, 214). Έκαλεϊτο μεν Ύδροϋσα ή νήσος" λέγονται δε οΐκήσαι
Νΰμφαι πρότερον αύτήν φοβήσαντος δ' αντάς λέοντος, εις Κάρνστον διαβήναι.
Δ ιό και άκρωτήριον τής Κέω Λέων καλείται. Κέως δ' έκ Ναυπάκτου διαβάς ω-
κισε και άπ' αντοϋ ταύτην ώνόμασαν.

ψ

Άρισταΐον δέ φασι μαθεΐν παρά μεν Νυμφών τήν προβάτων και βοών επι-
στήμην, παρά δε Βρισών τήν μελιττονργίαν' φθοράς δέ οϋσης φυτών και ζώων, δια
τό λείπειν ετησίας. ***4

1 Βλ. Ίωάν. Ψύλλα, ενθ' άν., σ. 14, σημ. 2.

8 Βλ. εις Jahrb. des deutsch. Arch. Inst., τόμ. 69 (1954) (Archäol. Anz., στ. 82).
(Τήν βιβλιογραφικήν ύπόδειξιν οφείλω είς τόν καθηγ. κ. Νικ. Κοντολεοντα).

3 "Ενθ' άν., σ. 79, 82 κ.εξ.

4 Είς τήν παράδοσιν ταύτην φαίνεται ότι άναφέρεται καί ό Ίωάνν. Ψΰλλας, ενθ' άν.,

ο. 307 - 308.



2 260

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Έκ τής παραδόσεως ταύτης, τής όποιας έλλείπει ή συνέχεια, μανθάνομεν
ότι είς τήν Κέαν, ήτις έκαλεΐτο Ύδρούσα δια τήν άφθονίαν προφανώς τών είς
αύτήν ρεόντων ύδάτων, κατώκουν Νύμφαι, παρά τών οποίων εδιδάχθη ό Άρι-
σταΐος τήν τέχνην τής διατροφής προβάτων καί βοών καί ότι τάς Νύμφας αύτάς,
φοβήσας ô εν τή νήσω λέων εξεδίωξεν είς Κάρυστον.

Βραδύτερον επήλθε καταστροφή
τών ζώων καί τών φυτών, διότι καθυστέ-
ρησαν νά πνεύσουν οί έτησίαι. Ό Wel-
ter (ένθ' άν., στ. 82 κ.εξ.) διατυπώνει τήν
ύπόθεσιν ότι είς τό ελλείπον μέρος τής
παραδόσεως ταύτης, θα ελέγετο ότι οι
ΚεΙοι πρός κατάπαυσιν τής ξηρασίας καί
διάσωσιν ούτω τής βλαστήσεως καί τών
ζώων θα έπεζήτησαν τήν επάνοδον είς
τήν νήσον τών Νυμφών, έπρεπε όμως
προηγουμένως νά παύση ύπαρχων εκεί
ο λέων. Ό Άρισταϊος θά παρεκάλεσε
πρός τούτο τόν 'Απόλλωνα, όστις εισα-
κούων άπελίθωσε τόν λέοντα. Οΰτος κα-
τόπιν ίδρύθη ύπό τών κατοίκων ώς μνη-
μείον είς ην θέσιν ευρίσκεται σήμερον
εις ένδειξιν τής έπιδειχθείσης πρός άπο-
λίθωσίν του θείας δυνάμεως.

Ή ύπόθεσις αύτη τού Welter πρός
έξήγησιν τής ιδρύσεως είς τήν θέσιν
ταύτην τοΰ μνημείου είναι άρκετά πιθανή, νομίζω δε ότι δέν δύναται να ύπάρξη
άμφιβολία, ότι. είς τάς σημερινάς περί τού Λιόντα δημώδεις παραδόσεις τών
κατοίκων τής νήσου σώζεται ο άρχαΐος ούτος μύθος περί τού λέοντος καί τών
Νυμφών.

Εις τήν Πετρούσαν, νοτίαν περιοχήν τής νήσου, ευρίσκεται σπήλαιον παρά
τήν άκτήν τής θαλάσσης περί τού οποίου παραδίδεται ότι υπήρξε «τό σπίτι τον
Κύκλωπα. Αυτός έβανε εκεί τά πρόβατά τον. Πήγε ένα παιδί νά τοΰ ζητήα·)]
φωτιά. Ό Κύκλωπας εΐχε ένα μάτι' ρωτά το παιδί' «πώς σε λένε». Λέει τό παιδί :
με λένε «Κανένα».

Κάτσε εδώ μαζί μου. Αντός μέ μιά βολάδα (= μεγάλη πέτρα) έφραξε τήν
πόρτα. "Υστερα τόν εγύρευε νά τόνε φάβ. Δεν τόν εϋρισκε. Τό πρωί αμολάει τ à

Είκ. 4. Ή κλιτνς κάτωϋί της Άγ. "Αννας.
Είς τό μέσον περίπου διακρίνεται δ λιόντας.
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πρόβατα νά βγουν εξω. Τό παιδί επιασε άποκάτω από τό ζυγούρι (= κριόν) κ'
εβγήκε εξω. Γι αυτό ό τόπος αυτός ώνομάστηκε Τραόμαντρα, γιατ' ήτανε τοϋ
Κύκλωπα η μάντρα» (χφ., σ. 355).

Έκ τών θρησκευτικών παραδόσεων ένδιαφέρουσαι είναι αί συνδεόμεναι
πρός εκκλησίας μεταξύ τών οποίων αί τών 'Αγίων 'Αναργύρων, τοϋ Προφήτου
Ηλία καί τής Παναγίας τής Καστριανής.

Οί "Αγιοι 'Ανάργυροι πιστεύονται καί ενταύθα ώς θαυματουργοί. Κατά
τήν έορτήν των «πάνε πολλοί, πέφτουν άπο βραδύς μέσα στην εκκλησία καί κοι-
μούνται καί, αν είναι δίκαιοι, γίνονται καλά. Στην εορτή των είναι πολλοί πού
τάζονται1 καί πάνε ζώα, ενα βόδι, μιά γίδα, ενα πρόβατο καί τό σφάζουν καί τό
τρώει ό κόσμος δωρεά» (χφ., σ. 19-20).

Λέγεται περί τίνος κάποτε, ότι είχε μετανοήσει νά θυσιάση τήν ήμέραν
τής εορτής των άγελάδα, τήν οποίαν είχε άφιερώσει, δπότε tö ζώον έφυγε μόνον
καί κατηυθύνθη είς τήν εκκλησίαν πρός θυσίαν.

Ή διήγησις αύτη είναι προφανώς παραλλαγή τής ήδη έκ τών βυζαντινών
χρόνων γνωστής, σήμερον δέ καί άλλαχοΰ, ώς εν Ήπείρω, διαδεδομένης παραδό-
σεως περί έθελουσίας προσελεύσεως έλάφου κατά τόν χρόνον έκκλησιαστικής
πανηγύρεως πρός θυσίαν.2

Παλλάδιον τής νήσου θεωρείται ή Παναγία ή Καστριανή (είκ. 5), κειμένη
είς τό βορειοανατολικόν άκρον τής νήσου. Ταύτην έχει καί επικαλείται δ λαός
βοηθόν έν ώρα κινδύνου, είς άσθενείας καί είς άλλας άνάγκας του, διό καί ύπάρ-
χουν περί αυτήν ποικίλαι παραδόσεις, ώς αί περί τής ευρέσεως τής θαυματουργού
εικόνος της, τής άνεγέρσεως τής έκκλησίας καί τών θαυμάτων τής Παναγίας
(χφ., σ. 19, 60, 152, 311).

Ή παράδοσις περί τής κτίσεως τής έκκλησίας είς τήν σημερινήν θέσιν άνα-
φέρει, ότι, όταν ευρέθη έκεί ή είκών, μετεφέρθη μεσογειότερον καί έτοποθετήθη
έντός εικονοστασίου. Ό βοσκός, όστις είχεν εύρει τήν εικόνα καί τήν είχε μετα-
κινήσει είς τήν νέαν θέσιν, είδεν είς ονειρόν του τήν Παναγίαν, ή οποία τοϋ
παρήγγελλε νά κτίση τήν εκκλησίαν έκεί όπου είχεν εύρει τήν εικόνα. Τήν πρωίαν
μάλιστα περετήρησεν δ ποιμήν ότι ή είκών είχε φύγει από τό είκονοστάσιον.

1 Είς τούς "Αγίους 'Αναργύρους τάσσουν καί οί κτηνοτρόφοι άρρωστα ζφα των νά
θεραπευθούν, υποσχόμενοι νά τά σφάξουν κατά τήν εορτήν τών 'Αγίων καί διανείμουν τό
κρέας είς τούς πανηγυριστάς δωρεάν (χφ. σ. 162 καί 199).

2 Βλ. Στίλπ. Κνριακίδον, Θυσία έλάφου έν τή νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις,
Λαογρ., τόμ. 6 (1917), σ. 192 κ. έξ. καί Δημ. Λουκάτον, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12
(1958 - 59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 266.
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είς παρακειμένην δε πλάκα «εφαινότανε μόνο τό ποδάρι της Παναγίας, όταν αϋτη
πάτησε πάνω, για νά πάρη τήν εικόνα. 'Ακόμη και σήμερα στο δρόμο φαίνεται τό
ποδάρι τής Παναγίας πάνω στην πέτρα (βλ. είκ. 6). Τότε άποφασίσανε κ έχτί-
σανε τήν Παναγία τήν Καστριανή στο μέρος που βρίσκεται τώρα (χφ,. σ. 311).

Τό ποδάρι τοΰτο τής Παναγίας, δηλαδή τα ίχνη τοΰ ποδός της, επί τής
πλακός εν μέσω til? όδοϋ πρός τήν Καστριανήν (είκ. 6) λέγεται ύπό τού λαού
καί «τσαρούχι τής Παναγίας» (χφ., σ. 311).

Είς τό ύψηλότερον όρος τής νήσου ευρίσκεται ή εκκλησία τοΰ προφήτου
Ηλία. «Ό "Αι Λιάς ε χει τήν εκκλησία τον στο αψηλότερο βουνό" εκεϊ δέν είχανε
οί αθρωποι νερό. Για νά τους άποδείξη τήν πίστι του στο θεό εκτύπησε με τό
δαβρί (=ράβδον) ντου τρεις φορές κ έβγήκε νερό. Άπό τότε χτίζουνε τήν εκ-
κλησία του στο αψηλότερο βουνό.

Έμεϊς εδώ όταν είναι άνοβρία κάνομε λιτανεία εκεί ψηλά στον "Αι Λιά.
Τήν προηγουμένη βραδνά φέρνομε εκεϊ και τήν εικόνα τής Παναγίας τής Καστρια-
νής (χφ., σ. 362).

Τήν πρωίαν τής επομένης ημέρας, ενώ δ κόσμος όλος ευρίσκεται γονυπετής,
γίνεται ή εκφορά έκ τής Εκκλησίας τής εικόνος καί ή περιφορά της γύρω άπό
τόν ναόν, ενώ οί παρευρισκόμενοι εύχονται, νά βρέξη δ Θεός.

Ό Ίω. Ψύλλας (ένθ' άν., σ. 14 κ.έξ.) ύποπτεύει ότι υπάρχει ενταύθα έπι-
βίωσις σχετικής αρχαίας λατρείας. Ό μυθικός Άρισταίος παραδίδεται ότι άνή-
γειρεν έπΐ τής κορυφής ταύτης βωμόν είς τόν Δία Ίκμαϊον είς στιγμάς κινδύνου

Είκ. 5. 'Η Παναγία ή Καατριανή.
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καταστροφής τών κατοίκων εκ τής ξηρασίας καί επέτυχε μέ θυσίας πρός τόν Θεόν
να ύποχωρήση ό καύσων καί πνεύση δροσερός άήρ *, έκτοτε δε συνεχίζετο
κατ' έτος ή τέλεσις τής θυσίας ταύτης.2

'Αξία σημειώσεως έτι είναι ή ύπαρξις έν Κέα τής παραδόσεως περί τοϋ
'Αγίου Κασσιανοϋ, ήτις, ώς γνωστόν, ύπάρχει ευρύτατα διαδεδομένη ιδία είς Ρω-
σίαν' (βλ. Oskar Looritz, Der heilige Kassian und die Schaltjahrelegende,
Helsinki 1954 είς βιβλιοκρισίαν μου έν Λαογρ., τόμ. 16 (1956/57), σ. 317-323
καί σ. 580).

Ή παράδοσις ενταύθα (χφ., σ. 158-159) αναφέρει, ότι «ήτανε ενας δικηγόρος,
πού δεν τόν εδεχότανε οϋτε ή Κόλασι οϋτε ή Παράδεισο. Περνώντας ό δικηγόρος

από τό κελλί τοϋ Άγιου Κασσιανοϋ, ε μπήκε στο κελλί του. Απέξω περνούσανε
διάφορα κάρα φορτωμένα λιβάνι, κεριά, πρόσφορα, λάδι για τόν "Αγιο Νικόλαο.

Ό δικηγόρος ερώτησε τόν "Αγιο Κασσιανό, για ποιόν είναι όλα αυτά τά φορ-
τώματα κ' εκείνος τοϋ 'πε, πώς είναι για τόν "Αγιο Νικόλαο. Τότες τοϋ λέει ό
δικηγόρος : Θά σοϋ κάμω μιαν αναφορά νά τήν πάς ατό Χριστό· κ εκαμε τήν
άναφορά και τήν πήγε στο Χριστό.

Ό Χριστός έζήτηξε αμέσως νά τοϋ φέρουν τόν Άγιο Νικόλαο. Έκάλεσε
τόν Μιχαήλ Αρχάγγελο και τοϋ είπε : Θέλω νά μοϋ φέρης τόν "Αγιο Νικόλαο
αμέσως. "Ετρεξε κ επήγε καί τόν εϋρηκε στήν Μαύρη Θάλασσα, οπου είχε πνιγή
ενα καράβι κ' έκρατοϋσε ενα μικρό παιδί καί τό εσωσε. Πήρε τόν "Αγιο Νικό-

1 Άπολλ. Ροδ., Άργοναυτ. Β' 516 -529.

2 Βλ. καί M. Nilsson, Griechische Feste, Leipzig 1906, σ. 6.

Είκ. 6 Το ποδάρι ιης Παναγίας.
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λαο και τόν πήγε στο Χριστό. Τόν ερώτησε ό Χριστός : Ποϋ ήσουνα, "Αγιε Νι-
κόλαε ; "Ημοννε στή Μαύρη θάλασσα κ έπνίγεντονε ενα καράβι κ έσωσα αυτή
τήν άθώα ψυχή. 'Εσύ Κασσιανέ, τί εκανες άπό τό πρωί ; λέει : Έδιάβαζα στο
κελλί μον. Λέει τον ό Χριστός τοϋ Κασσιανοϋ ; Για τιμωρία σου θά γιόρταζες
κάθε τέσσερα χρόνια».

Έκ τών μεταγενεστέρων χρόνων προέρχονται αί παραδόσεις περί πειρατι-
κών επιδρομών τών Λιάπηδων καί τών καταστροφών άπ' αύτούς (χφ., σ. 61,
64-65, 353). Πειρατικαί έπιδρομαί τών Λιάπηδων άναφέρονται επίσης καί είς
τήν Άστυπάλαιαν

Λιάπηδες έκαλοϋντο κατά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν οί άτακτοι στρατιώ-
ται, οΐτινες παρεδίδοντο εις παντός είδους διαρπαγάς καί αύθαιρεσίας.

Ή Κέα, όπου τό 1825 έγένετο ή συγκέντρωσις 2000 Λιάπηδων πρός τόν
σκοπόν τής προσβολής τών παραλίων τής Συρίας καί ΑΙγύπτου πρός άντιπερι-
σπασμόν τού Ίμβραήμ, όστις κατέστρεφε τήν Πελοπόννησον, υπέστη άνηκούστους
καταστροφάς ύπό τών άτάκτων τούτων στρατιωτών. Τόσον δε φαίνεται ότι
είχε δεινοπαθήσει ό πληθυσμός τής νήσου έκ τών αύθαιρεσιών των, ώστε
έκτοτε ό λαός νά προσδιορίζη γεγονότα μέ τήν φράσιν : «Άπό τόν καιρό
τώ Λιάπηδω»,3 πρός δέ καί παλαιοτέρας παραδόσεις περί ερημώσεων ύπό πει-
ρατών νά άποδώση καί αύτάς είς τούς Λιάπηδες, ώς έπί παραδ. τήν περί τής
τυφλώσεως τών άποβιβασθέντων πειρατών έντός τής μάνδρας διά ριφθέντος είς
τό πρόσωπον αύτών ύπό τού τυροκόμου ζέοντος γάλακτος (χφ., σ. 61).

Πλήν τών διηγήσεων όμως τούτων άπαντούν έτι καί παλαιότεραι, άναφέ-
ρουσαι περί καταστροφών ύπό πειρατών (χφ., σ. 145-47, 351-352).

Σημειωτέα έτι καί ή παράδοσις περί γεροντοκτονίας8 καί τής καταργήσεως
τοϋ θεσμού τούτου ύπό βασιλέως, ότε άπεκαλύφθη εις αύτόν ή έκ τής έμπειρίας
σοφία τών γερόντων (βλ. χφ., σ. 359 καί Ίωάνν. Ψνλλαν, ένθ' άν., σ. 79).

Αί Νεράιδες είς τάς περί αύτών παραδόσεις μέ χαρακτηριστικά όμοια ώς
καί είς άλλους τόπους, ιδία εις τάς νήσους, καλούνται Άνεράϊδες καί Καλές Κυ-
ράδες' (βλ. χφ., σ. 14-16, 166-168, 169, 235, 261, 356, 426).4 Τά δαιμονικά όντα
ταύτα εμφανίζονται κατά τήν μεσημβρίαν (βλ. χφ., σ. 16, 66, 235, 356).

1 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Λαογραφική αποστολή εΐς Άστυπάλαιαν (19 Αύγ. -2 Σεπτ.
1957), Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 9-10 (1955-57), σ. 410-411.

2 Βλ. Ίωάνν. Ψνλλα, ενθ'άν., σ. 254-56.

8 Ή παράδοσις καί άλλαχοΰ βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Λαογραφική άποστολή είς Μήλον
(31 Αύγ.-14 Σεπτ. 1959), Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 292.

4 Βλ. καί Ίωάνν. Ψνλλα, ενθ' άν., σελ. 14 σημ. 2, 214-215, 307-8.
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Παραδόσεις περί υπάρξεως θησαυρών αναφέρονται : είς θέσιν εγγύς τής
πρωτευούσης Κέας (Χώρας) (χφ., σ. 57, 140)' είς τό Φωτειμάρι απέναντι είς τό
Κάστρο τής Χώρας (χφ., σ. 14)' είς τό Μυλοπόταμο (χφ., σ. 144)' εις τΙς Σπόλες
(χφ.,σ. 248) καί είς τήν 'Αργόλα πλησίον τής Φλέας. (χφ. σ. 257).

Είς τά καταγραφέντα καί ήχογραφηθέντα δημώδη άσματα παρατηρεί τις
τήν έλλειψιν γενικώς τών παλαιοτέρων άκριτικών. Έκ τούτων κατεγράφη μόνον
τό ευρέως, ώς πανελλήνιον άλλωστε, άπαντών ασμα «Ό ύπνος τού άγουρου καί
ή λυγερή πού επιζητεί νά τόν έξυπνήση προώρως», τό οποίον οφείλει τήν τοιαύ-
την διάδοσίν του είς τήν χρήσιν του ώς γαμήλιου άσματος.1 Δέν ύπάρχουν ετι,
όσον τουλάχιστον αντελήφθην, καί τραγούδια τής κατηγορίας τών παραλογών, αί
όποίαι απαντούν διαδεδομένοι εύρέως είς τάς λοιπάς νήσους τού συμπλέγματος
τών Κυκλάδων. Πληροφορίαι παρά τών πρεσβυτέρων τήν ήλικίαν άναφέρουν ότι
παλαιότερον ήδοντο καί τά άσματα ταύτα καί ότι βαθμηδόν εγκατελείφθησαν.
Ή εγκατάλειψις αύτη ίσως όφεί^εται είς έπίδρασιν έκ τών άποικων, ώς άνωτέρω,
κατά τούς νεωτέρους χρόνους.

Έκ τής ήχογραφηθείσης ύλης είς ταινίας μαγνητοφώνου σημειούμεν εν-
ταύθα τάς παραλογάς καί τά άκριτιπά τραγούδια :

1. Τώρα τα πουλιά τώρα τά χελιδόνια. (Ό ύπνος τού άγούρου καί ή
λυγερή), (χφ., σ. 440).

2. Κάτω στή Ρόδο στό Ροδονήσι (τραγούδι τής Ρωμιοπούλας πού δέν
παίρνει Τούρκον άντρα). (χφ·, σ. 441).

3. Έμάθετε τί 'γίνη στής Πάτρας τά χωριά (φόνος νέας ύπό τού άδελφού
της), (χφ., σ. 448).

4. Κάτω στό γιαλό κάτω στό περιγιάλι, (χφ., σ. 450).

Ήχογραφήθη έτι καί ή μελορδία τού θρήνου τής Μεγ. Παρασκευής (χφ.,σ. 439).

Χοροί τού τόπου τών οποίων ή μουσική ήχογραφήθη είναι : ο συρτός, ο
μπάλος, ή πόλκα καί τό βουργάρικο.

Έκ τών εργατικών ασμάτων άναφέρομεν τό τραγούδι τοΰ θέρου,2 τού
οποίου δημοσιεύεται κατωτέρω (σ. 266) ή μουσική έκ καταγραφής είς τήν εύρω-
παϊκήν μουσικήν γραφήν ύπό τού Σπυρ. Περιστέρη.

Έκ τών εθίμων τής λαϊκής λατρείας σημειούμεν ότι τό εσπέρας τής Κυρια-
κής τής Τυροφάγου μετά τό δείπνον αφήνεται τό τραπέζι έστρωμένον μέ τά
φαγητά' «δεν τό σηκώνουν μέχρι τό πρωί τής Καθαρής Δευτέρας» (χφ., σ. 135).

1 Βλ. περί του άσματος Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τό δημώδες ασμα «Ό ϋπνος τοΰ άγούρου καί
ή λυγερή», 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), εν 'Αθήναις I960, σ. 229 κ. εξ., 245-46.

2 Τοΰ άσματος παραλλ. άπαντα καί είς Κύθνον (βλ. 'Εθν. Μουσ. Συλλ. Λ.Α. άρ. 3963).
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Ή συνήθεια αύτη, άπαντώσα καί άλλαχού, δέν αιτιολογείται ενταύθα δια
ποίον σκοπόν γίνεται, ώς επί παραδ. εν Μήλω, δια τά ελθη τό στοιχειό τού σπι-
τιού τα φάη. 1

Τό στοιχειό τής οικίας, προστάτης αύτής, πιστεύεται ότι είναι ό όφις τού
σπιτιού' «Τό φίδι είναι δ ήσκιος τον σπιτιού και δέν τό σκοτώνομε» (χφ., σ. 148).
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Ώς αιτιολογία τής λατρευτικής συνήθειας τής παρασκευής κολλύβων κατά
τό Ψυχοσάββατον τών 'Αγίων Θεοδώρων λέγεται ότι «τών 'Αγίων Θεοδώρω βρά-
ζομε τό κόλλνβο, πειδής ό "Αγιος Θεόδωρος είπε στον κόσμο νά μή φάνε κρέας
τήν αποκριά γιατ' ήτανε δηλητηριασμένο τό κρέας. Τό είχε δηλητηριάσει ό βασι-
λιάς, γιά να πεθάνη τόν κόσμο, πειδής επήγαινε τότε ό κόσμος μέ τή θρησκεία τον
Θεοΰ κι αυτός δεν επίστενε.

1 Βλ. έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 292.
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Ό "Αγιος Θεόδωρος είπε να μή φάνε κρέας, ν' άποκριώσουνε, άλλα νά βρά-
σοννε σιτάρι για νά φάνε· "Ετσι δεν φάγανε κρέας και δεν πέθανε ό κόσμος.

Γι' αυτό τών Άγίω Θεοδώρω δλος ό κόσμος βράζει σιτάρι» (χφ., σ. 325).

Ό άγροτικός βίος έχει διαμορφωθή από τής άπόψεως τής κατοικίας τών
αγροτών συμφώνως πρός τήν ίδιόμορφον ενταύθα συγκρότησιν τής κοινωνίας,
ήτοι τούς προεστούς, τούς αρχοντας, καί, ώς ελέχθη ανωτέρω, τούς δουλοπάροι-
κους, καλλιεργητές τής γής, οί οποίοι έξηρτώντο απολύτως έκ τών αρχόντων.
Ούτοι ήσαν εγκατεστημένοι είς τήν ύπαιθρον έντός τού καλλιεργούμενου κτή-
ματος, τό οποίον έλέγετο καθοικιά καί καθέδρα. Ή κατοικία των με πολύ στενήν
καί χαμηλήν εΐσοδον, μονόσπιτο στενοεπίμηκες, έκαλειτο, ώς καί μέχρι σήμε-
ρον, στάβλος. ' Τά καλλιεργούμενα κτήματα, κυρίως τα γόνιμα, είναι περιτετοι-
χισμένα καί λέγονται κλείσματα (χφ., σ. 173, 311), έντός δέ τούτων συντηρείται
σήμερον κατά τό πλείστον καί ή κτηνοτροφία, ή οποία είναι οικόσιτος. Δια τά
ποίμνια ύπήρχον παλαιότερον, περιωρισμένως πλέον σήμερον, έκτεταμέναι άπερί-
φρακτοι περιοχαί, αί οποϊαι καλούνται βολαι (χφ., σ. 435). 2

RÉSUMÉ

Mission folklorique à l'île de Kéa (15 29 Août i960)

Le matériel relevé lors de la mission folklorique à Kéa s'étend sur
452 pages. Il contient des manifestations sur la vie matérielle, sociale et
spirituelle du peuple, à savoir sur l'habitation, les vêtements, l'agriculture,
les pratiques pendant la naissance, le mariage et la mort, la religion, le
culte populaire et la magie ; l'astrologie et la météorologie, la divination,
les chansons, les contes, les proverbes etc.

De ce matériel l'auteur examine brièvement quelques contes, comme
celui a) du Liôndas (Λιόντας), lion, (voir supra, p. 258-260 et fig. 3 et 4). Il
s'agit d'un monument colossal, de l'année 600 A.C. Au dire des habitants
ce lion fut pétrifié en cet endroit par les fées (Nerâïdès), qui sont des êtres
démoniaques et se présentent partout en Grèce sous les figures des belles
femmes.

Le nom «Neraida» provient de l'ancien Grec «Néréïs» (Νηρηίς), mot
qui désignait les nymphes de la mer. La croyance que les «Nerâïdès» fré-

1 Περί τής αρχιτεκτονικής μορφής aüroö βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Ή αγροτική κατοι-
κία (ό στάβλος) είς τήν Κέαν, Έπετ. Έταιρ. Κυκλ. Μελετών, τόμ 2 (1962), σ. 755-760.

2 Βλ. καί Ίω. Ψΰλλαν, ενθ' άν., σ· 162 - 63. Είδικώτερον περί τών βολών τής Κέας βλ.
Ίωακ. Βιαβίζη, Αί βολαί ιής νήσου Κέας, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. ΙΘ' (1949), σ .26-74.
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quentent surtout les sources, fleuves et vallons est très répandue aujourd'
hui et survit de l'antiquité.

Il faut noter qu'un mythe pareil à celui décrit plus haut, existait déjà
dans l'antiquité (voir supra, p. 259). Il est mentionné par Héraclite de
Pontus (FHG, vol. II, p. 214. ed. C. Müller).

Viennent ensuite les contes : b) sur la forteresse en ruines de Ste Ma-
rina (voir plus haut, p. 257-58 et fig. 2) et la construction de l'église de la
Sainte Vierge appelée Castriani (voir p. 261·62, fig. 5, 6); c) sur une caverne
se trouvant au sud de l'île où, selon la croyance du peuple, vivait le Cy-
clope Polyphème (voir p. 260-261); d) sur les Saints Anargyres, médecins,
auxquels 011 sacrifie, le jour de leur fête, des bêtes (voir supra, p. 261); e)
sur la procession qui a lieu, dans la période de sécheresse en l'honneur du
Prophète Elie, dont l'église se trouve sur la plus haute cîme de la monta-
gne de l'île, pour attirer la pluie. Sur la même place existait dans l'anti-
quité un autel (βωμός) consacré à Zeus à qui les habitants offraient des sacri-
fices dans le cas de sécheresse (voir supra, p. 262-263); f) D'autres contes
traitent: des destructions provoquées dans l'île de Kéa par les invasions des
corsaires (voir supra, p. 264), de Saint Cassien, dont la légende est très répan-
due chez les peuples slaves et surtout en Russie (voir supra, p. 263 264) etc.

L'auteur a enregistré également sur bandes de magnétophone 31 mé-
lodies et danses populaires (voir supra, p. 265-66).

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ
ΜΑΘΡΑΚΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (6-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960)

υπο ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Αί νησίδες Όθωνοί, Έρείκουσα καί Μ α θ ρ ά κ ι1 εύρίσκονται βο-
ρείως τής Κερκύρας είς θέσιν τριγώνου είς τήν αρχήν τοΰ 'Ιονίου πελάγους,
άπέχουσαι περί τα 7 ναυτικά μίλια άπ' αλλήλων καί τής Κερκυραϊκής ακτής,
πλην τών 'Οθωνών, οϊτινες άπέχουν άπό τής Κερκύρας περί τα 14 μίλια.

Περί τών νήσων τούτων δεν έχουν γραφή ίδιαίτεραι μελέται, λαογραφικού
ή ιστορικού περιεχομένου, ουδέ συλλογή τις λαογραφική ή γλωσσική έφέρετο
μέχρι τούδε είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής Ακαδημίας Αθηνών. Έκ τών
παλαιοτέρων μελετητών τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας τής Κερκύρας ελάχιστοι
άνέφερον, καί μόνον παρεμπιπτόντως, τα ονόματα τών τριών νήσων, είναι δέ

1 Διατηρώ τήν όρθογραφίαν τής Νομαρχίας Κερκύρας καί τών αντιστοίχων Κοινοτήτων,
μολονότι παραδίδεται ή γραφή Ό&ονοί καί 'Ερικοΰσα (βλ. κατωτέρω).
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άξιοσημείωτον ότι αότός ό I. Partsch, εν τή επιστημονική πραγματεία του περί
Κερκύρας (Die Insel Korfu, Gotha 1887) ουδέ εν τω χάρτη του περιέλαβε τάς
νήσους ταύτας. Μόνας είδικάς περιγραφάς τών τριών νήσων άνεύρον είς τάς
συντόμους εργασίας : α) Φιλίππου Ν. Οικονόμου, 'Οδυσσέως νόστος, έν 'Αθή-
ναις 1937, όπου υποστηρίζεται ότι ή καθ' Όμηρον Σχερίη είναι ή νήσος Όθω-
νοί, καί β) Όθωνοί, Έρρίκουσα, Μαθράκι ( έκδοσις εφημερίδος « Ή
Κερκυραϊκή»), Κέρκυρα 1957, όπου δικαίως διαφημίζεται καί ή γραφικότης τών
νήσων.

Είς τήν ελληνικήν καί τήν έπτανησιακήν ειδικώτερον ίστορίαν, ή μεν τύχη
τών νήσων, αϊτινες δεν ήσαν πάντοτε κατωκημέναι, ήκολούθησεν έκείνην τής
Κερκύρας καί τών άλλων 'Ιονίων, τά δέ όνόματά των πολλάκις παρήλλαξαν, άλ-
λοτε άλλως άναγραφόμενα παρά τών διαφόρων συγγραφέων. Εις τούς άρχαίους
ελληνικούς χρόνους ό τραγικός ποιητής Λυκόφρων (άρχαί τοΰ 3ου αί. π.Χ.) άνα-
φέρει τήν νήσον Ό θ ρ ω ν ό ν, όπου κατά τήν παράδοσιν κατέφυγεν ό Εύβοεύς
Έλεφήνωρ, όταν έφόνευσεν άκων τόν πάππον του "Αβαντα. Επειδή όμως ή νήσος
ήτο πλήρης όφεων, διεπεραιώθη εκείθεν είς τήν 'Αμαντίαν, πόλιν τής Ηπείρου.1

Τό όνομα Όθρωνός ευρίσκεται ετι παρ' Ήσυχίω (5ος αίών μ.Χ.)", ήδη
όμως από τοϋ 1ου μ.Χ. αιώνος είχεν άναγραφή καί ώς Θορωνός (Thoronos) υπό
τοϋ Πλινίου8, μόλις δέ από τοϋ 6ου μ.Χ. αίώνος συναντώμεν παρά Προκοπίω
τό νεώτερον όνομα καί δη είς πληθυντικόν, περιλαμβάνον καί τάς τρεις νή-
σους : Όθονοί δέ καλούνται τανϋν αί νήσοι αύται.4

"Οσον διά τό χωριστόν όνομα τής Έρεικούσης άναφέρεται ήδη τούτο παρά
Πλινίω (1ος μ.Χ. αί.) καί Πτολεμαίω (2ος μ.Χ. αί.) υπό τόν τύπον Ericusa καί
Έρικοϋσα,5 τό δέ Μαθράκι (ή 3η νήσος) σημειώνεται είς τόν Πλίνιον ώς Μαράθη
(Marathe) ή Μαλθάκη (Malthace).6

1 Βλ. Λνκόφρ., «Αλεξάνδρα», στ. 1034-1044 (εκδ. Scheer, 1881).

2 Βλ. λέξ. : «Ό&ρωνός, ή πρός Κέρκυρα νήσος».

8 Hist. Nat. IV, 19. 1.

4 Ίστορ. Β', IV, 22 D (σ. 575, στ. 3 κ εξ., Βόννης). Τό πλήρες κείμενον : Ταύτης γαρ
τής θαλάσσης [άπό Σικελίας εις Κέρκυραν] ουδαμή νήαον τε&έαμαι, οτι μη τρεις, ου πολλφ
άποϋ·εν τής Φαιακίδος, αλλ' οσον άπο σταδίων τριακοσίων, αγχιατά πη αλλήλων οϋσας, βραχείας
κομιδή και ονδε άν&ρώπων έχουσας οικία οϋτε ζφων οϋτε άλλων τό παράπαν ουδέν.

5 Βλ. Πλινίου, Hist. Nat. IV, 19, 2 καί Κλαυδίου Πτολεμαίου, Γεωγρ. ΰφήγ., III, 13, 9.
Σημειωτέον ότι Έρικοϋσα ή Έρικοϋσοα ώνομάζετο καί μία των Λιπάρων νήσων παρά τήν
Σικελίαν (βλ. Στράβ. VI, 276, Πλίν-, Ν. Η. III, 14, 7.

e Hist. Nat. IV, 19, 2· Πολλοί έζήτησαν νά ερμηνεύσουν τά ονόματα ταΰτα άπό τά

άντίστοιχα φυτά (έρείκη καί μάραϋρον ή μάραϋον) άλλα δέν διεπίστωσα πληθωρικήν παρου-

σίαν τών Φυτών τούτων είς τάς ντισους.
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Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους τά ονόματα ταύτα έφθάρησαν ή άντι-
κατεστάθησαν. Ούτω ό Άραψ γεωγράφος Idrisi (ζήσας έν Σικελία κατά τόν IB'
αιώνα) ονομάζει τούς Όθωνούς Thano.1

Είς τούς πορτολάνους τού 16ου αιώνος αί νήσοι αναφέρονται μέ τά ονό-
ματα : 1. ΌθονοΙ («είς τούς Όθονούς άράσσεις είς τήν μερέαν τοϋ λεβάντε»).2
2. Έριχονσα ή Ριγούσα ή Έρίχουσα3 καί Μαρλέρα ή Μαρλέρες.4 3. Σαμα-
θράκι (Μεγάλο καί Μικρό).5 "Εκτοτε άναγράφονται είς τούς διεθνείς ναυτι-
κούς χάρτας τα αύτά περίπου ονόματα ύπό τούς τύπους : Fano ή Fanu, Merlera
ή Mariner καί Samathraki ή Mandracha.β Τά σύγχρονα όμως λαϊκά ονόματα
είναι: Όθονοι ή Θονοί, Έρείκουσα ή Ρονξα καί Μαθράκι. (Εθνικά: Θονιώτης,
Ρουξκότης, Μαθρακιώτης).

Έπεσκέφθην τάς νήσους ταύτας πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης καί μελέ-
την τού λαϊκού βίου, κατόπιν εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (άριθ. έγγρ. 40556
τής 20ής Ίουν. 1960) καί παρέμεινα εις μέν τήν Έρείκουσαν άπό 6-12 'Ιουλίου,
είς τό Μαθράκι άπό 13-19 Ιουλίου καί είς Όθωνούς άπό 20-28 'Ιουλίου I960.7
Κατά τό διάστημα τούτο εμελέτησα μετά πάσης δυνατής λεπτομερείας τόν
παραδοσιακόν βίον καί τά μνημεία τοϋ λόγου τών κατοίκων, οιτινες προθύμως
καί μέ ζήλον με έβοήθησαν εις τό έργον μου.8 Συνεκέντρωσα καί έκ τών τριών
νήσων πλουσιώτατον ύλικόν, τό όποιον κατέγραψα είς 580 εν όλω σελίδας χειρο-
γράφου, μεγάλου σχήματος 8ου, καί κατέθεσα εις τό Ααογραφικόν Άρχεΐον
τής Ακαδημίας Αθηνών ύπ' αριθμόν εισαγωγής 2344.

1 Βλ. παρά Tomaschek, Zur Kunde der Balkan- halbinsel (Sitzungsb. der Akad.
d. Wiss. in Wien, τόμ. CXIII (1886) (Τήν παραπομπήν μοΰ άνεκοίνωσεν ευγενώς ό καθη-
γητής Μιχ. Λάσκαρις, 1960). Ό τύπος Thano δεικνύει ότι τό έλληνικόν όνομα ήτο τότε
άκόμη είς τόν ενικόν (Όθονός), έκ τούτου δέ καί τό μεταγενέστερον Fano.

2 Βλ. Arm. Delatte, Les portulans grecs (Université de Liège), Paris 1947, σ. 305.

3 "Ενθ' άνωτ., σ. 266, σ. 33 καί 305.

4 Ένθ' άνωτ., σ. 190 καί 266.

6 "Ενθ' άνωτ., σελ. 305.

6 Βλ. καί παλαιούς χάρτας είς τό Ναυτικόν Μουσεΐον Πειραιώς.

7 Κατά τόν αύτόν χρόνον έπραγματοποιήβη καί γλωσσική άποστολή είς τάς νήσους,
παρά τοΰ Ιστορικοί Λεξικού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άνατεθεΐσα είς τόν συντάκτην κ.
Δημ. Κρεκούκιαν.

8 'Αναγράφω ώς άντιπροσωπευτικά τά ονόματα τών Προέδρων τών 3 Κοινοτήτων' τών
'Οθωνών Χριστοφόρου Κατεχη, τής 'Ερεικούσης Στεφάνου Κατέχη καί τοΰ Μαθρακίου Δημη-
τρίου Κασίμη, ο'ίτινες έγιναν φορείς τοΰ φιλοξένου πνεύματος τών κατοίκων.
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Είς τάς σελίδας ταύτας περιέχονται έν προχείρω αναλύσει, α') Έκ τού
κατά παράδοσιν βίου τοϋ λαοΰ: ειδήσεις λατρείας, μαγείας, μαντικής
καί δεισιδαιμονιών, έθιμα γεννήσεως, γάμου καί τελευτής, στοιχεία γεωργικού
καί ναυτικού βίου, κοινωνικής οργανώσεως καί λαϊκού δικαίου, λαϊκής ιατρικής,
υφαντικής καί βιοτεχνιών, ειδήσεις περί ενδυμασιών, χορών καί μουσικής, περί
μέτρων καί σταθμών κ.ά. β') Έκτών μνημείων τοϋ λόγου, άσματα 170,
δίστιχα 146, παραμύθια καί μύθοι 30, ευτράπελοι διηγήσεις καί περιπαίγματα
47, παραδόσεις 103, παροιμίαι 208, αινίγματα 21, έπωδαί 10, παιδιαί 8, τοπωνύ-
μια, βαπτιστικά ονόματα καί παρωνύμια, Ιδιωματικοί λέξεις, έπιφθέγματα, επι-
φωνήματα κλπ.

Κατετέθησαν έπίσης είς τό Λαογραφικόν Άρχείον καί ταινίαι έκ μαγνητο-
φωνήσεως, είς τάς οποίας περιελήφθησαν 120 θέματα, ήτοι : άσματα καί δίστιχα
85, έκκλησιαστικά μέλη 6, μουσική χορών 2, νανουρίσματα 7, πεζά κείμενα 20
καί τινα έπιφωνήματα ζώων ή θρηνητικαί εκδηλώσεις κατά τόν γαμήλιον άπο-
χωρισμόν.

Αί ίδιαίτεραι παρατηρήσεις μου διά τόν λαϊκόν βίον καί τήν λαογραφίαν
εκάστης νήσου έχουν ώς εξής :

I. Είς τήν Έρείκουσαν (ή Έρικοΰσαν) οί κάτοικοι, περί τούς
600, διαβιούν μέ τοπικήν ένότητα καί παραδοσιακούς δεσμούς, τούς όποιους
καθιστούν στενωτέρους, άφ' ενός μεν ή είς τό τρικυμιώδες πέλαγος άπομόνωσις
τής νήσου (περί τά 7 ναυτ. μίλια άπό τάς άκτάς τής Κερκύρας, άλλά καί άπό
τό Μαθράκι καί τούς Όθωνούς), άφ' ετέρου δε ή κοινή ναυτιλιακή υπηρεσία
τοΰ άρρενος πληθυσμού είς μεγάλα έμπορικά πλοία καί ή μετανάστευσις είς Ά-
μερικήν, όπου καί «'Αδελφότης Έρεικουσίων», υφισταμένη άπό τοΰ 1949. Οί πα-
ραμένοντες κάτοικοι (περί τούς 450) άποζοϋν έκ τών έμβασμάτων, έκ συντάξεων
καί έκ τής ιδιωτικής άλιείας. ' Κοινά επώνυμα έν τή νήσω (Αργυρός, Κατέχης,
Κασίμης, Μάνεσης, "Ορφανός, Δ αλιέτος, Μαυρομάτης, Μιτσιάλης) δεικνύουν τήν
άρχικήν οίκογενειακήν ένότητα, ήτις φαίνεται ότι προέρχεται (ώς καί είς τάς άλ-
λας δύο νήσους) έκ Παξών. Κατά τήν τοπικήν παράδοσιν « Τό νησί κάποτε είχε
ερημώσει, κ' ήρθαν άπό τους Όθωνονς Παξινες οικογένειες, που ήταν εκεί, και τό
κατοίκησαν. » Ώς δυνάμεθα όμως νά είκάσωμεν άπό μεσαιωνικόν όδηγόν ναυσι-
πλοίας (πορτολάνον), ή νήσος κατά τά τέλη τοϋ 15ου ή τάς άρχάς τού 16ου
αιώνος κατοικείτο, άφοϋ ό οδηγός ομιλεί περί εκκλησίας. [Είς τήν Έρίχονσαν....]

1 Είς παλαιοτέρους χρόνους ή νήσος εΐχεν ίδιον στόλον ιστιοφόρων, όστις, κατά τους
υπολογισμούς τών γεροντοτέρων έφθανε τά 70 πλοία, χωρητικότητος άπό 25 μέχρι 150 τόννων.
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το αραμα τών καραβιών εναι είς τήν μερεαν τής όστριας... και τό νερό εναι εις
τήν εκκλησίαν, είς τήν σπιάντζα τήν μεγάλη». 1 Είς τό αυτό ακριβώς σημείο ν
ευρίσκεται καί σήμερον δ ναός τής άγ. Τριάδος μετά τοϋ νεκροταφείου καί ό
νεώτερος τοϋ άγ. Νικολάου.

Είς τό συγκρότημα τών δύο τούτων ναών, οΐτινες μετά τοϋ παρακειμένου
κελλίου τοϋ έφημερίου καί τοϋ έκ τοϋ κληροδοτήματος Ά. Συγγρού (1912) Δη-
μοτικού Σχολείου άποτελοϋν τό θρησκευτικόν καί πνευματικόν κέντρον τής νή-
σου, τελούνται αί πανηγύρεις καί αί σχολικαί έορταί, χρησιμοποιούσαι ώς λεωφό-
ρον είς τάς λιτανείας καί τάς παρελάσεις των τήν άμμώδη καί γραφικήν πα-
ραλίαν (βλ. είκ. 1).2

Κατά τόν χειμώνα ή νήσος είναι δυνατόν ν' άποκλεισθή καί έπί 15 ή
20 ημέρας, πράγμα πού όδηγεί είς τήν άποθηκευτικήν οίκιακήν οικονομίαν.3

Τό έσωτερικόν τής νήσου (εμβαδού 4 τετρ. χιλιομ. καί με άνώτατον υψό-
μετρο ν 134 μ.) κατοικείται είς έσκορπισμένους συνοικισμούς, οϊτινες φέρουν
ονόματα μέ τήν κατάληξιν -άτικα (Κασιμάτικα, Νικολάτικα, Γκριτσάτικα, Δα-
μασκάτικα κλπ.) καί άποτελοϋν μικρογραφίαν χωρίων. Έμπορικόν κέντρον εί-
ναι τό «Πόρτο» (Λιμάνι) καί μεσογειακώτερος συνοικισμός τά «Δέντρα». Ή άρ-
δευσις γίνεται δι' άγροτικών γερανών.

Οί κάτοικοι, ονομαζόμενοι κοινώς Ρουξιώτες ή Ρουκονσιώτες (καί ή νήσος
Ροϋξα), συναντώνται εκάστοτε είς τους δύο λιμένας τής νήσου, δσάκις υπάρχει άπό-
πλους ή άφιξις πλοιαρίου, έπίσης δέ καί είς τάς άκολουθίας τής έκκλησίας, είς τήν
έορτήν τοϋ Άγ. Νικολάου, καί κυρίως κατά τήν τριήμερον πανήγυριν τοϋ Πάσχα,
άπό τής πρωίας τής Κυριακής μέχρι τοϋ απογεύματος τής Τρίτης. Ενδιαφέρει άπό
λατρευτικής άπόψεως ό τοπικός πανηγυρισμός τοϋ Πάσχα, διότι δεικνύει παράδοσιν
σαφώς έπτανησιακήν. Ή «Άνάστασις» τελείται καί ένταϋθα ουχί τό εσπέρας τοϋ

1 Βλ. Arm. Detatte, ενθ' άνωτ., σελ. 305-306.

2 Τό Δημοτικόν Σχολείον είναι διτάξιον, λειτουργεί όμως άπό καιρού μέ ένα μόνον
δημοδιδάσκαλον, τόν κ. Κ. Μάνεσην (πολΰτιμον πληροφορητήν μου είς τά λαογραφικά).

3 Οί παλαιότεροι διηγούνται, ότι είς τούς χρόνους τής ιστιοπλοΐας ή νήσος άπεμονοΰτο
έπί τρίμηνον, πολλάκις δέ έχρειάζοντο 20 ήμέραι διά νά φθάση μικρόν ίστιοφόρον άπό τής
Έρεικούσης είς τήν πόλιν τής Κέρκυρας ή τάνάπαλιν. Τοΰτο εξηγεί διαιί έπί Άγγλοκρατίας
ή νήσος (ώς καί οί Όθωνοί) εχρησιμοποιήθη ώς τόπος εξορίας τών Ριζοσπαστών (Ενωτι-
κών) Ί. Μομφεράτου, Ή. Ζερβοΰ-Ίακωβάτου κ.ά. (Δεικνύεται εισέτι ή οικία Γ. Κατέχη, όπου
παρέμεινεν ό Ί. Μομφεράτος, νυμφευθείς έν τή νήσω τήν Άγγελικήν Μάνεση). Σήμερον, παρά
τήν εϋχερεστέραν διά βενζινοπλοίων έπικοινωνίαν, ή νήσος εξακολουθεί νά θεωρή έαυτήν έν
απομονώσει, ιδιαιτέρως έπειδή στερείται ίατροΰ καί τακτικής τηλεφωνικής ή τηλεγραφικής
έπικοινωνίας, έπίσης δέ καί λιμένος μέ τεχνικά έργα άσφαλείας.
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Μ. Σαββάτου, άλλά κατά τήν πρωίαν τής Κυριακής.1 «Πάμε όλοι τό χάραμα τής
Κυριακής στήν εκκλησιά, ό καθένας με τό κερί του. "Οταν άπολύση, αφήνουν ό
καθένας εν α αβγό κόκκινο για τόν παπά, κ' έχουν άλλα και τσουγκρίζουν. Φιλιό-
μαστε όλοι με τό «Χριστός 'Ανέστη». 'Αρχίζουμε αμέσως τό χορό στο προαύλιο,
κι ό παπάς πιάνεται πρώτος. "Επειτα φεύγει ό κόσμος, νά φάη στο σπίτι του
(άρνί στο φούρνο, όχι σουβλιστό) και ξανάρχεται τ' άπόγιομα για τόν εσπερινό.
'Αρχίζουμε πάλι τό χορό, ως αργά τό βράδυ. Τή Νια Δευτέρα γίνεται ξανά λει-
τουργία καί χορός, ώς τό μεσημέρι. Τ' άπόγιομα κάνουμε επισκέψεις σ' όλα τά

Είκ. 1. Ή λιτανεία της Τρίτης τον Πάσχα δια τον αμμώδους αιγιαλού (Έρείκονσα).

σπίτια. Τήν Τρίτη αρχίζουμε πάλι με λειτουργία στον "Αι Νικόλα. 'Ακολουθεί
ή μεγάλη λιτανεία τών εικόνων, πού γυρίζει σχεδόν σ' όλες τις γειτονιές. Μπροστά
πάει ό σταυρός καί τά ξαφτέρουγα καί τό σχολείο με τή σημαία. Καί τελειώνει
πάλι ή μέρα με χορό» (χφ., σελ. 23).

Ή ένδυμασία τών κατοίκων είναι σήμερον άπλοποιημένη καί άστική, Ιδιαι-
τέρως ώς πρός τους άνδρας καί τάς νέας γυναίκας, διατηρείται όμως καί ή Ιδιά-
ζουσα άμφίεσις τής παλαιάς νησιώτισσας, μέ κύρια χαρακτηριστικά τό μαντήλι
τής κεφαλής («μαύρο», «καφένιο» ή «χρωματιστό», πού αί νεώτεροι τό φορούν
«άλαφάτσα)», τό άσπρο ποκάμισο (πάννινο ή «καμπρένιο»), τό φουστάνι

1 Πρβλ. Δημ. Σ. Λουκάτον, Κεφαλονίτικη Λατρεία, Άθ. 1946, σελ. 257.

19
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(μαύρο, καφέ ή μπλέ) καί οί άσπρες κάλτσες τά «σκαρτσούνια», πού δίδουν
πολλήν γραφικότητα είς τό βάδισμα καί Ιδιαιτέρως κατά τόν χορόν.

Είς παλαιοτέρους χρόνους (μέχρι τοϋ 1915) οί άνδρες έφερον βράκαν,
άσπρες κάλτσες καί τσαρούχια, άσπρο πουκάμισο, γελέκι σταυρωτό καί φέσι κόκ-
κινο μέ φούντες·». Αί γυναίκες έφερον επίσης «τσιπούνι» καί «γιακέτα» ή «σιγκού-
νι», «κότολο» ( = εσωτερικήν φούσταν) καί «σάλτσα» (εξωτερικήν φούσταν). 'Ιδιό-
τυπος καί πλουσιωτάτη είς διακόσμησιν ήτο ή νυμφική άμφίεσις τής Έρεικουσιώ-
τισσας, κοινή σχεδόν είς 'Οθωνούς καί Μαθράκι, καί άρκετά διάφορος τής Κερκυ-
ραϊκής. Περιελάμβανε «μέρζες» καί «φούντες» είς τό κεφάλι, «πεσελί» χρυσοκεντη-
μένο, «ποδιά» μεταξωτή κ.ά. Πρόκειται πιθανώτατα περί συνδυασμού Παξιακών,
Κερκυραϊκών καί Ηπειρωτικών στοιχείων. Μέ τήν εύκαιρίαν σημειώνω, ότι είς
τά γαμήλια έθιμα τής Έρεικούσης ιδιάζων είναι ό θρήνος τής άποχωριζομένης
άπό τούς γονείς της νύμφης, όστις καλείται «τοϊ» (προφανώς άπό «τό δϊ!») καί
δείγμα τού όποιου εμαγνητοφώνησα.

Οί χοροί τών 'Ερεικουσιωτών είναι γραφικοί (συρτός καί σταυρωτός), τά
δέ συνοδευτικά δίστιχα είναι κυριώτατα θαλασσινά, έμπνεόμενα άπό τήν νοσταλ-
γίαν τών άποδημούντων ή τά αίσθήματα άγάπης τών οίκείων καί τών άγαπημέ-
νων των. Ή μουσικότης τών κατοίκων παρουσιάζεται άξιοσημείωτος, ίδίςι κατά
τήν όμαδικήν έκτέλεσιν τών συνοδευόντων τούς χορούς φσμάτων, άνευ όργάνων,
καί μέ τάς γυναικείας φωνάς έπικρατούσας. Είς τήν συνοικίαν «τά Δέντρα» αί
γυναίκες έτραγούδησαν, όπότε έμαγνητοφώνησα ώραιότατα δημοτικά άσματα. 1

Αί έπιχωριάζουσαι παραδόσεις έν τή νήσω άναφέρονται συνήθως είς θέ-
ματα ναυτικά, ταξιδιών, άποχωρισμοΰ καί ναυαγίων ή είς θέματα πειρατείας
καί νυκτερινών συναντήσεων. Χαρακτηριστική διά τήν σχέσιν τών νήσων
τούτων πρός τάς έναντι Ήπειρωτικάς καί 'Αλβανικάς άκτάς, ώς καί διά τήν
άφοσίωσιν τών κατοίκων πρός τήν έλληνικήν των γενέτειραν, είναι ή κατωτέρω
ίστορικομυθική παράδοσις.

«■"Ηταν' ενα βράδυ τρεις άδερφάδες εδώ στο νησί και χειροπλίζανε ( = χειρο-
μυλίζανε). Στο χειρόπλισμα απάνω τραγουδούσανε. "Ηρθανε τρεις κλέφτες, ξένοι
από τήν Αλβανία, και γυρίζανε στο νησί. Άκούσανε τά τραγούδια καί μπήκανε
μέσα, νά τις πάρουνε. Με τό μέσα που μπαίνανε, ή μία πρόλαβε κ' έσβησε τή
φωτιά κ' έκρνφτηκε. Τίς δυο άλλες τίς προλάβανε καί τίς κατεβάσανε στο γιαλό.

1 ΑΙ γυναικείοι φωναί έχουν όξυνθή καί εκ των επαναλαμβανόμενων καθ-' όλην τήν
ήμέραν αναφωνήσεων, διά τήν πρόσκλησιν των συζύγων καί τών τέκνων των εκ μακρινών
αποστάσεων.
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'Εκεί πάλι τους ξέφυγε ή δεύτερη και κρύφτηκε. Μείνανε με τήν τελευταία, πον τή
μπάσανε στή βάρκα τους κ' εφνγανε. 'Επήγανε στα μέρη τονς, στήν Αυλώνα.
Έκεΐ μόλις φτάσανε, πήρε ό ενας τονς τήν κοπέλα αυτή στό σπίτι τον. Τήν είχε
γιά ύπερέτρια, μά εΐδε πώς ή γυναίκα ήταν τυχερή καί τό σπίτι έπλούταινε. Είπε
λοιπόν τοΰ γιοϋ του νάν τήν παντρευτή κ έτσι έμεινε γυναίκα του. "Εκανε παι-
διά, έφτασε στ άγγόνια !

Μιά μέρα τή ρωτήσανε τ άγγόνια της τί θέλει νά τής κάμουνε, νά τήν
ευχαριστήσουν ε. Αυτή τούς εζήτησε νά τήν άνεβάσουνε ώς απάνω στό βουνό, στό
Λουγαρά, άπό τό μέρος τον Αυλώνα, γιά ν' άντικρύση τή θάλασσα. Τήν πήγανε
τ άγγόνια της ώς τό βουνό. "Οταν είδανε τή θάλασσα, αυτή τούς παρακάλεσε
νά τήν κατεβάσουν ώς τή θάλασσα, ϊσα 'ίσα νά πλύνη τά χέρια της■ Τήν κατε-
βάσανε στό γιαλό καί τότες εκείνη τούς εζήτησε νά τήν περάσουνε μέ μιά
βάρκα στό άντικρυνό νησί, στήν Έρείκονσα, Ια α- Ισα νά φιλήση τά χώματα. Πήρανε
αυτοί τότε μια βάρκα κ' ήρθανε ακριβώς στον "Αι Νικόλα, όπου ήταν παλιότερα
ή έκκλησοπούλα, άλλα τότες ήταν ερειπωμένη. Με μεγάλον κόπο εϋρηκε ή γριά τά
ερείπιά της, έσκυψε κ' εφίλησε τις πέτρες καί το χώμα καί είπε στ à παιδιά :
«—Τώρα είμαι ευχαριστημένη, εγγόνια μον !» Καί πέθανε. Και τήν ενταφιάσανε έ-
κεΐ στα ερείπια» (χφ., σ. 162-163). j

II. Είς τό Μ α θ ρ ά κ ι ό βίος παρουσιάζεται περισσότερον Κερκυραϊκός,
Ιδιαιτέρως λόγω τών έπιγαμιών μετά τής βορειοδυτικής περιοχής τής Κερκύρας
(τ' Άγύρου) καί τής συχνοτέρας χρησιμοποιήσεως Κερκυραϊκών εργατικών χει-
ρών. Ή έπίδρασις αύτη καταφαίνεται άμέσως εκ τής νεωτεριζούσης ενδυμασίας τών
γυναικών καί τής ποικίλης άρχιτεκτονικής τών οικιών. Ούχ ήττον ot Μαθρακιώ-
ται είναι καί αυτοί καλοί ναυτικοί, εργαζόμενοι έπίσης είς μεγάλα έμπορικά
πλοία καί έχοντες άνεπτυγμένην τήν άλιευτικήν τέχνην καί τήν τοπικήν ναυ-
σιπλοΐαν. ' Οι δύο μικροί λιμένες τής νήσου, ό νότιος καί δ ανατολικός, όταν
συμπληρωθούν εις τεχνικά έργα, δύνανται ν' άποβοϋν κέντρα σταθμεύσεως
κατά τόν διάπλουν τής περιοχής, ή δε άμμώδης άνατολική άκτή είναι άπό τάς
γραφικωτέρας τής Επτανήσου.

Ή παλαιοτέρα χρονολογία τήν οποίαν άνέγνωσα εν τή νήσω είναι ή τοΰ
έτους 1807, ένεπίγραφος είς τό προαύλιον τοΰ ναού τού Άγ. Νικολάου τής
«Κάτω Πάντας», δηλ. τοΰ πρός τούς 'Οθωνούς τμήματος τής νήσου.

1 Κατά τάς αναμνήσεις τών παλαιοτέρων τό Μαθράκι διέθετε περί τά 30 Ιστιοφόρα,
τά όποια έφθαναν μέχρις Αύλώνος είς τήν Άδριατικήν.
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Κατά τήν τοπικήν παράδοσιν είς τό Μαθράκι οί πρώτοι οίκισμοί ίδρύθησαν
άπό τούς Παξινούς τών Όθωνών, «φυγοδίκους», οί οποίοι μάλιστα, ώς οί άρχαίοι
Σαβίνοι, έζήτησαν συζύγους άπό τήν Ήπειρωτικήν άκτήν καί τάς έφεραν έδώ έξ
αρπαγής (χφ., σ. 249-250). Τό πιθανώτερον είναι ότι, όταν μετά τήν ναυμα-
χίαν τής Ναυπάκτου (1571), ήρχισαν νά κινούνται μέ περισσοτέραν άσφάλειαν
οί ύπό τούς Ενετούς νησιώται, ήλθον Παξινοί καί Ήπειρώται είς Όθωνούς, άπό
έκεί δέ, πληθυνομένων τών οικογενειακών μελών, μετεπήδησαν είς τάς νήσους
Έρείκουσαν καί Μαθράκι. «.Μέχρι πέντε γενεές, καταγόμαστε άπό τους 'Οθωνούς...
"Ητανε ξανά κατοικημένο τό Νησί. Αυτοί μπορεί νά ήταν άπό τήν "Ηπειρο.
Είχε σκινάρια μεγάλα εδώ, κ' ήτανε τά καλύβια τους χωμένα μέσα, για να. μή
φαίνωνται άπό τσ Άλτζερίνονς·» (χφ., σ. 229).

Είς τούς πορτολάνους τό Μαθράκι άναφέρεται ώς Σαμαθράκι, τό όνομα δέ
τοΰτο επαναλαμβάνεται καί εις τούς διεθνείς χάρτας. 1

Τό Μαθράκι έχει έκτασιν 3.500 τετρ. μέτρων, μέ άνώτατον ύψόμετρον
152 μ. καί 500 κατοίκους. Έκ τούτων οί 150 ευρίσκονται έκτός τής νήσου, είτε
Ας ναυτικοί είτε ώς άπόδημοι καί έπαγγελματίαι. Μέχρι τοϋ 1923 ή νήσος άνήκεν
είς τήν αύτήν μετά τής Έρεικούσης κοινότητα («Κοινότης Έρρικούσης καί Μα-
θράκης»), είς δέ τό έντυπον μητρωον τοϋ 1844 άνευρίσκονται τά έπώνυμα 'Αργυ-
ρός, Κατέχης, Κασίμης, Μάστορας, "Ορφανός, κ.ά. Κοινά έπίσης φαίνονται καί
τά τοπωνύμια Μαθρακίου καί Έρεικούσης, συμπίπτοντα συνήθως μέ τά τών Ό-
θωνών, ένίοτε δέ καί μέ τά τών Παξών.

Μικρόν όρος χωρίζει τήν νήσον Μαθράκι είς δύο τμήματα, τήν «Απάνω
Πάνταν» (τό νότιο ν μέρος) καί τήν «Κάτω Πάνταν» (τό βόρειον). Κατά τόν αύτόν
τρόπον χωρίζονται καί οί κάτοικοι εις Άπανωπαντΐτες ή 'Απανωμερϊτες (40 οίκο-
γένειαι) καί Κατωπαντϊτες (54 οίκογένειαι), τούτο δέ δημιουργεί άμιλλαν καί μι-
ΐ,ροαντιζηλίας, αϊτινες παρά τά δυσάρεστα δδηγοϋν κάποτε καί εις τήν άξιοποίη-
σιν τών χώρων. Παλαιοτέρα έκκλησία τής νήσου είναι δ "Αγιος Νικόλαος τής
Κάτω Πάντας, μέ κειμήλια καί παλαιόν νεκροταφείον καί μέ παράδοσιν πανηγύ-
ρεως κατά τάς τρείς ήμέρας τού Πάσχα. Είς τήν 'Απάνω Πάνταν έκτίσθη προσ-
φάτως νεώτερος ναός, τοϋ 'Αγ. Σπυρίδωνος (Κερκυραϊκή έπίδρασις), όστις εορ-
τάζει τήν 13ην 'Ιουλίου. Ή έορτή δίδει άφορμήν είς συγκέντρωσιν πανηγυριστών
έκ τών τριών νήσων καί έκ τών χωρίων τής Κερκύρας, μέ έκδηλώσεις χορών

1 Βλ. Arm. Delatte, ενθ'άν., σ. 305. Σημειωτέον ότι ό πορτολάνος διακρίνει καί «Μικρό
Σαμαθράκι». Πρόκειται διά τήν μικράν νησίδα Διάπολο, πού ευρίσκεται πρός τό μέρος τής
Κερκύρας.
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καί συμμετοχή ν λαϊκών όργανοπαικτών. Οί τοπικοί λαϊκοί χοροί είναι ό «χωριά-
τικος» (Κερκυραϊκός), «νησιώτικοι συρτοί» καί ο «σταυρωτός». Ωραιόταταέχορεύθη
άπό όμάδα Μαθρακιωτισσών, κατά τήν πανήγυριν τοϋ 1960, συρτός, τόν όποιον
συνώδευαν δίστιχα ναυτικού περιεχομένου, μέ τό τσάκισμα «χάνομαι για σέ».

Τή θάλασσα τήν αρμυρή θά τήνε χαλικώσω,

θάν τήνε στρώσω μάρμαρο, νά 'ρτω νά σ' ανταμώσω 1 (χφ., σ. 220-221) κ.ά.

Ή τοπική ένδυμασία διατηρείται έλάχιστα μεταξύ τών γυναικών, ίδια έκεί-
νων τής Κάτω Πάντας. Κατά τάς αναμνήσεις τών παλαιοτέρων, οί άνδρες έφε-

Είκ. 2. Λαϊκοί οργανοπαΐκται εκ Κερκύρας είς πανήγυριν τοϋ Μαΰ·ρακίον.

ρον « σέλλα » ή «πλατοβράκι» ( = βράκα ν), γελέκο καί σκαλτσοΰνια άσπρα, πάν-
τοτε δέ έφόρουν τρίτσαν (-ψάθινον πίλον) κατά Κερκυραϊκήν έπίδρασιν. Τών γυ-
ναικών ή ένδυμασία ήτο όμοια πρός τήν τής Έρεικούσης.

Οί οίκονομικοί πόροι τοϋ Μαθρακίου (ώς καί τών άλλων δύο νήσων) είναι
κυριώτατα ή έλαιοκομία (παραγωγή μέχρι 45.000 κιλών έλαίου), ή οικιακή κτη-
νοτροφία, έλάχιστα δημητριακά, τά κηπευτικά, ή άλιεία καί τά έκ τοϋ έξωτερικοϋ
έμβάσματα. Οί κάτοικοι ζούν είς χωριστούς συνοικισμούς οίοι : τά Μπενάτικα, τά
Γεάτικα, τά Κατσουράτικα, Φουριάτικα, Καραγκιουλάτικα, Ρονσάτικα κλπ., τά δέ
όνόματα ταύτα οφείλονται είς παρωνύμια τών κυρίων οικογενειών, απαραίτητα
μετά τόν διαχωρισμόν των. Είς τους συνοικισμούς τούτους συγκεντρώνονται κατά

1 Άνταγωνιστικώς οί Ρεικουσιώτισσες έχόρευσαν έπίσης, κατά τήν αύιήν πανήγυριν,
συρτόν, μέ τήν συνοδείαν τοϋ άσματος :

— Μια κόρη, μια μαργιολινή

κάτω στην"Αμμο περπατεϊ... κτλ. (χφ., σ. 210-211).
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ομάδας οί κάτοικοι - συγγενείς, τόν μέν χειμώνα παρά τήν έστίαν τό δέ θέρος είς
κοινόν προαύλιον («άφοδιάν») καί συζητούν, άνταλλάσσουν ειδήσεις, άφηγοϋνται
παραμύθια καί θρύλους, άλλά καί... άκούουν τό ραδιόφωνον. Εύτυχώς ύπάρχουν
μεταξύ τών γυναικών εύφυείς άφηγήτριαι, αΐτινες μεταδίδουν είς τάς νεωτέρας
παραμύθια καί άσματα (παραλογάς) μέ καλήν μουσικήν έκτέλεσιν. Εις μίαν
τοιαύτην συγκέντρωσιν, είς τήν συνοικίαν Καραγκιουλάτικα, κατέγραψα καί
εμαγνητοφώνησα πολλά κείμενα παραλογών καί δίστιχα τοϋ γάμου, μέ όμαδικήν
έκτέλεσιν καί πλήρη διαδοχικήν σειράν (χφ., σ. 261-278).2

Ό γάμος είναι φυσικόν νά συγκινή τάς μικράς κοινωνίας τών νήσων τού-
των, πολύ περισσότερον πού οί γαμβροί άναμένονται έκ τοϋ ταξιδιού καί έπειτα
πάλιν μεταναστεύουν. Τά γαμήλια έθιμα καί τά άσματα είναι έκ τών πιστότερον
καί τελετουργικώτερον διατηρουμένων : « Τό πρώτο βράδυ, πού μπαίνει ή νύφη
ατό σπίτι τοϋ γαμπροΰ, τήν υποδέχεται ή πεθερά μ ενα μαχαίρι, ενα πιάτο ρύζι,
μύγδαλα καί κουφέτα ανακατωμένα. Τήν περιμένει ή πεθερά πριν μπή, καί τής δίνει
τό μαχαίρι. Τό τσιτάει αυτή στήν πόρτα ορθό, καί μένει εκεί ως τό βράδυ. "Επειτα
τής δίνει τό πιάτο μέ τό ρύζι, καί ή νύφη ρίχνει μέ τή χούφτα της μπρος πίσω
τρεις φορές, ώστε νά ρίζωση κ' εκεί πού έφυγε κ' εκεί πον πάει» (χφ., σ. 262).

Τό Μαθράκι έχει έντός τοϋ πελάγους ίδιάζουσαν όριζοντίαν θέσιν διά τά
άποδημοϋντα ή επανερχόμενα πτηνά, ούτω δέ καθίσταται μία τών εξαιρετικών
νήσων διά τό «διάβα» τών τρυγόνων καί τό πυνήγιόν των. Τούτο εχει οδηγήσει
τούς κατοίκους είς τήν επινόησιν τής λεγομένης «κιούδας» (πιθανώς άπό τό
ίταλ. ο1ιίιιάεΓε = κλείω), ενός κλειστού χώρου είς σχήμα καλύβης άπό ξηρούς κλά-
δους, όπου κρύπτεται καί καιροφυλακτεί δ κυνηγός. "Εναντι τής κιούδας έχει ού-
τος προηγουμένως στήσει πλαστά δένδρα, όπου έπικάθηνται κουρασμένα τά πτη-
νά, όλόκληρος δέ ή έκ τριών καί πλέον χιλιομέτρων ράχις τής νήσου είναι γε-
μάτη άπό τοιαύτα ξηρόδενδρα καί κιοϋδες (βλ. είκ. 3).

Τό τοπίον τοϋ πέριξ πελάγους μετά τών νήσων, τών νησίδων καί τής
Κερκυραϊκής άκτής είναι άπό τά γραφικώτερα τής Ελλάδος, οί δέ βράχοι, αί
άκταί καί ή άμμώδης ανατολική παραλία έχουν εμπνεύσει είς τούς κατοίκους
θρύλους καί άφηγήσεις, όσον καί τήν άγάπην των πρός τήν θάλασσαν. Τούς δύο

1 Τό ΜαΟρακιώτικο σπίτι flvai συνήθως επίμηκες μέ διάδρομον («σαλόνι») είς τό κέν-
τρον, δύο δωμάτια («καμαρί») εκατέρωθεν, πρόσθετον κουζίναν («μαγερειό») δεξιά, καί έν
προεκτάσει ύπόστεγον χώρον («ξεχυτό»),

2 Έκ τών παραλογών τάς οποίας κατέγραψα είς τό Μαθράκι, πολλαί συμπίπτουν πρός
τάς τής βορείου Κερκύρας, τάς περιλαμβανομένας εις τήν καλήν συλλογήν τοΰ Ί. Κ. Μαρ-
τζούκου, Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια, 'Αθήναι 1959.
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μικρούς βράχους παρά τήν νησίδα Διάπολο, οί όποιοι όντως ομοιάζουν πρός πλοίον
μετά τής λέμβου του, οί Μαθρακιώτες όνομάζουν «Καράβι« καί «Βαρκούσαν».
«■"Ητανε, λέει, ένα καράβι τούρκικο, πον ήθελε νά πάη στό Διάπολο, ν à κλέιρη τά
καντήλια τον "Αι Νικόλα, τής κλησοπούλας πον 'ναι εκεί. "Ερριξε μάλιστα και τή
βάρκα, για νά βγούνε τά πληρώματα νά κλέψουν ε τήν εκκλησιά. Μα 6 "Αι Νικόλας
τά πέτρωσε και τά δνό, όπως είναι τώρα εκεί πού τά βλέπουμε».

Μία άλλη παράδοσις εξηγεί τήν διαμόρφωσιν όλων τών νήσων τού συγκρο-
τήματος : «"Οταν ό Θεός έκανε τον κόσμο κ' είχε φτειάξει εδώ κοντά τήν 'Ιταλία,

Είκ. 3. Πρόαοψις της *κιονδας» κυνηγίου (Μα&ράκι).

είχε ακόμα ατά χέρια του τις λάσπες, πού τοΰ τέλειωσε ή χεριά. Έτίναξε λοιπόν
τά δάχτνλά του και πέταξε τ άπολασπίδια εδώ στή δική μας θάλασσα κ' ε βγή-
καν ε τοϋτα τά νησιά [εννοεί καί τούς 'Οθωνούς καί τήν Έρείκουσαν]. "Επειτα
ξαναπήρε άλλη χεριά για να φτειάξη τήν 'Ελλάδα... » (χφ., σ. 227).

Είς τήν έκκλησίαν τού Άγ. Νικολάου, ήτις είναι ό μητροπολιτικός ναός
τής νήσου, παρετήρησα πληθύν μεταξωτών μανδηλίων, διακοσμούντων τό εσωτε-
ρικόν της. Περί τούτων μέ έπληροφόρησεν ό επίτροπος κ. Γ. Μάστορας, ότι προ-
έρχονται άπό αναθήματα είς τούς νεκρούς, επί τών οποίων αί γυναίκες (σύζυγοίι
μητέρες, άδελφαί ή θυγατέρες) αποθέτουν τά μανδήλια τής κεφαλής των. Συγκι-
νητικόν έθιμον, πού πιθανώς έχει ύποκαταστήσει τήν άρχαίαν κοπήν ή κατάθεσιν
τής κόμης επί τού νεκρού.

III. Οί Όθωνοί είναι ή μεγαλυτέρα τών τριών νήσων, μητρόπολις άπό
άπόψεως αποικισμού καί αριστοκρατική κοιτίς τών διασπαρεισών οικογενειών.
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Επικοινωνεί μετά τής πόλεως Κερκύρας δις τής εβδομάδος διά μεγαλυτέρων
βενζινοπλοίων, είναι δέ έδρα άστυνομικοϋ σταθμού, ώς ήτο παλαιότερον πρωτεύ-
ουσα τοϋ «Δήμου Διαποντίων». Ό νότιος λιμήν της «"Αμμος» είναι σχετικώς
υπήνεμος, θά ήδύνατο όμως νά καταστή άσφαλής διά τής συμπληρώσεως τών
έργων τοϋ παρακειμένου όρμου. Είς τόν λιμένα τούτον συγκεντρώνεται ή εμπορική

Είκ. 4. «Ρασοψόρεμα» μικρόν παιδιον προς ΐαοιν,
τελεο&εν εις τόν "Αγων Σπυρίδωνα Κερκύρας.

καί επιβατική κίνησις τής νήσου (παντοπωλεία, εστιατόρια, καφενεία, κοινοτικόν
ίατρείον) άλλά ή οικογενειακή διαβίωσις τών κατοίκων γίνεται εις τους έσωτε-
ρικούς συνοικισμούς, τό «Χωριό» καί τήν «Δάφνη» τής «Απάνω Πάντας», εις τά
«Κασιμάτικα, Δελετάτικα, Δαμασκάτικα» κλπ. τής «Κάτω Πάντας». Τά έπώνυμα
ενταύθα είναι τά βασικά τών εις τάς άλλας νήσους γνωστών : Κατέχης, Κασίμης
Μάστορας, 'Αργυρός, Μάνεσης, "Ορφανός, Δαλιέτος κ.ά., άτινα, ώς εΐπομεν, φα'
νεται ότι προέρχονται έκ Παξών.1 Μόνον διά τό Κατέχης ύπάρχει ή παράδοσις ότι
προήλθεν έκ τοϋ Βελλιανίτης, όστις πρώτος κατείχε πολλά κτήματα είς Όθωνούς

1 Βλ. Μητρφον τής Κοινότητος Όθωνών άπό του 1840.
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καί ούτω άπεκλήθη Κατέχης. Ή πληθώρα τών οικογενειών μέ τό αύτό έπώνυμον
ώδήγησε καί ενταύθα είς τήν διάκρισιν τών παρωνυμίων, ούτω δε δια μόνον τό
όνομα Κατέχης έμετρήσαμεν 18 χωριστούς κλάδους, οΐτινες κάποτε καί υιοθε-
τούν τό νέον παρωνύμιον.

Ή νήσος είναι θαμνώδης καί έλαιοφυτευμένη, διαθέτει δέ χώρους πρός ποι-
κιλην καλλιέργειαν Είναι μικρογραφία μεγαλυτέρας γής, ήτις παρουσιάζει πλου-
σίαν μορφολογίαν είς διάφορα υψόμετρα, ποικίλην έδαφικήν σύστασιν, βλάστησιν
καί πανίδα. "Εχει σχήμα πλατύφυλλον, μέ εμβαδόν περί τά 10 τετρ. χιλιόμετρα,
μακρόθεν δέ φαίνεται επιμήκης «ώς δορά λέοντος». Τό άνώτατον ύψόμετρον τών
'Οθωνών είναι 393 μ., είς δέ τό βορειοανατολικόν άκρον της άνάπτεται φάρος
μεγάλης εντάσεως, έξ ού προφανώς διηυκολύνθη καί ή παρετυμολογία τοϋ «Όθω-
νός» είς Φανός («Fano») είς τούς διεθνείς χάρτας.

Διά τόν έποικισμόν τής νήσου ή τοπική παράδοσις επαναλαμβάνει όσα λέ-
γονται καί είς τάς άλλας νήσους. «Ηρθαν άπό τούς Παξούς οί Βελλιανϊτες
κ εκάμανε κατοχή ατούς 'Οθωνούς. Τους είπανε Κατέχηδες. "Επειτα ήρθαν κι άλλες
οικογένειες. Μέ τόν καιρό έπληθύνανε και περάσανε και στ αλλα νησιά. Άπό τό
«Χωριό » τών 'Οθωνών κατάγονται δλοι οί Κατέχηδες πού υπάρχουν στά τρία νησιά.
'Εδώ και πενήντα χρόνια είχανε ακόμα οί Θωνιώτες κτήματα ατό Μαθράκι, και
πήγαιναν καί τά καλλιεργούσαν. 'Εβάνανε τό ζευγάρι στά καΐκι καί πηαίνανε
στο Μαθράκι κι άλατρεύανε 1 (χφ., σ. 335-336).

'Αξιοπρόσεκτος είναι ό παλαιότερος τρόπος επικοινωνίας καί συνεννοήσεως
τών συγγενών κατοίκων τών τριών νήσων. «°Εκάναμε σινιάλο με φωτιές. "Αμα
ήθέλαμε νά πούμε κάτι, ανάβαμε φωτιά καί μας καταλαβαίνανε. "Οταν είχαμε
δικό, που γύριζε στο νησί του, ιδίως μέ κακοκαιρία, έκανε φωτιά, νά δούμε ότι
έφτασε καλά. Αμέσως κ' εμείς «εκάναμε στιά», για νά πούμε ότι είδαμε. Τό
ίδιο καί σε άρρωστο. Τύχαινε κανένας άρρωστος καί τό ξέραμε. "Αν πήγαινε κα-
λύτερα, εκάναμε φωτιά' äv δεν καλυτέρευε, δεν άναβαν. Σήμερα ανάβουμε φωτιές
καί στις εκλογές».

Παρά τήν κοινήν προέλευσιν κυκλοφορούν εύτράπελα περιπαίγματα, μέ
τά οποία οί κάτοικοι τής μιας νήσου σατιρίζουν τούς κατοίκους τής άλλης. Τό
περίεργον είναι ότι καί είς τάς τρείς νήσους άκούονται περιπαίγματα διά τούς
Παξίους, οί όποιοι υποτίθεται ότι είναι οί μητροπολιτικοί γενάρχαι.

1 "Υπάρχει όμως παράδοαις περί εποικισμού των 'Οθωνών καί έξ 'Ηπείρου άπό πρόσ-
φυγας Παργιανούς, ότε ή Πάργα έπωλήθη είς τόν Άλή πασδν (1819). 'Επίσης πριν αρχίσουν
αϊ ελαιοφυτεΐαι, εις τάς τρεις νήσους έκαλλιεργεΐτο ή άμπελος. Άνεζήτουν τότε εργατικός
χείρας είς τήν απέναντι Βόρειον "Ήπειρον, οπόθεν προσήρχοντο πολλοί.
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Οί Όθωνοί φημίζονται δια τούς εργατικούς ναυτικούς των, οϊτινες προσ-
λαμβάνονται είς τά εμπορικά πλοία τών Κεφαλλήνων καί τών 'Ιθακήσιων, ή άλ-
λου τόπου εφοπλιστών. Παλαιότερον ή νήσος διέθετε στόλον ιδικών της μεγά-
λων ιστιοφόρων, άνω τών 30, σήμερον δέ τής άνήκει τό φορτηγόν Σοϋλα Γ.,
3.000 τόννων, ιδιοκτησία τοϋ άγγλικής καταγωγής Όθωναίου Α. Γκρήνγουδ.

Οί κάτοικοι τής νήσου άνέρχονται είς 800, έκ τών όποιων 200 άποδημούν
είς τό έξωτερικόν ή άπασχολοϋνται είς τήν ναυτιλίαν, 100 δέ είς τό έσωτερικόν
τής Ελλάδος (Κέρκυραν, Πάτρας, 'Αθήνας, Πειραιά κλπ.). Υπολογίζεται ότι
εισέρχονται έξ έμβασμάτων καί συντάξεων κατ' έτος είς τούς Όθωνούς περί τάς
60.000 δολλαρίων. Τό εισόδημα τοϋτο είναι καί τό μόνον στοιχεϊον, τό όποιον
δύναται νά συγκράτηση έπί τής άπομεμονωμένης ταύτης νήσου τούς έναπομένον-
τας κατοίκους. Ή άγάπη όμως καί τών έξ 'Αμερικής έπαναπατριζομένων πρός
τόν πατρώον βράχον τής 'Αδριατικής είναι συγκινητική, ώς έπίσης καί ή φλο-
γερά έλληνικότης τών άκριτών τούτων τής 'Ιονίου θαλάσσης, οϊτινες μετά στορ-
γής προσβλέπουν είς τήν έπτανησιακήν των πατρίδα καί πάντοτε συνεμερίσθη-
σαν μετ' αυτής τούς υπέρ άνεξαρτησίας άγώνας.

Άπό τά υπάρχοντα τοπωνύμια καί τάς σχετικάς παραδόσεις άντιλαμβάνεται
κανείς άμέσως, ότι ή νήσος υπήρξε θέατρον ιστορικών καί πολεμικών γεγονότων
είς τήν έσχατιάν ταύτην τοϋ 'Ιονίου. Οί κάτοικοι δεικνύουν «βενετσιάνικα
κάστρα» είς τά δύο υψηλά σημεία τής νήσου, είς τό Μεροβίγλι καί είς τό Χωριό.
Έπίσης όνομάζουν «Καστρί» έρείπια παρά τό Φανάρι καί δεικνύουν «στή Μπα-
ταρία» τά προχώματα, « όπου είχαν τοποθετήσει οί Βενετσιάνοι τα κανόνια τους καί
χτυπούσαν τούς Γάλλους. Οί Γάλλοι όμως ε βγάλανε τους Βενετσιάνους κ εκάψανε
τις δυο εκκλησιές». Όνομάζουν «τοΰ Φραντσέζου κουκούλι» τόπον, όπου ίσως
υπήρξε τάφος Γάλλου στρατιώτου τής Ναπολεοντείου έποχής. Όμιλοϋν διά πει-
ρατάς «Άλΐΐξερίνους», είς δέ τό τοπωνύμιο ν «Σταυρός» άναφέρουν μάχας
Ελλήνων, Γάλλων καί «Ίγγλέζων» ή Τουρκαλβανών επιδρομέων μετά τών εντο-
πίων. «"Ετρεξε ποτάμι τό αίμα άπό τό φονικό πού εγινε εκεί πάνω, κ' εφτασε στή
θάλασσα. Γι αυτό εστήσανε σταυρό». Ό σταυρός είναι πέτρινος καί λευκός (είκ. 5),
πιθανώς δέ έστήθη ώς φυλακτήριος είς τό κέντρον τής νήσου, υπεράνω τής θα-
λάσσης καί τών φαράγγων, είς τό σημεϊον τής διασταυρώσεως περισσοτέρων
οδών (σταυροδρόμι) καί είς τόπον ερημον. 1

1 Τοιούτους σταυρούς είς έρημα καί άποπτα σημεία ειχον υψώσει παλαιότερον καί οί
κάτοικοι τών Παξών, είς δέ τήν 'Ιθάκην, είς παρόμοιον μέρος, εχει ήδη δημιουργηθή χωρίον
καί άνεγερθή ναός μέ τό όνομα «Σταυρός».
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Περίεργος είναι καί ή «ομηρική» παράδοσις, κατά τήν οποίαν τό μέγα
καί γραφικώτατον σπήλαιον τής δυτικής ακτής (μήκους περί τά 100 μέτρα, πλά-
τους περί τα 10-15 καί ύψους περί τα 20), είναι «ή σπηλιά τής Καλυψώς».1
Ουδόλως λοιπόν ελήφθη υπ' όψιν ή θεωρία τοΰ άρχαιολογούντος Φ. Ν. Οίκονό-
μου, κατά τήν οποίαν ή νήσος τού 'Αλκινόου καί τής Ναυσικάς ήσαν αύτοί οΰ-

Είκ. 5. Ό «Σταύρος» και ή ομώνυμος ϋ·έοις εις το κέντρον
τής νήοου, οπου κατά την παράδοαιν εχνόη αίμα εκ πολέμου.

τοι οί Όθωνοί. (Βλ. μελέτην του: 'Οδυσσέως νόστος, εν 'Αθήναις 1937). Άλλα
8jvai γνωστόν ότι είς πολλάς νήσους τού 'Ιονίου ή καί τού Αιγαίου πελάγους
σπήλαια άξιοπρόσεκτα ονομάζονται «τού Κύκλωπος» ή «τής Καλυψούς».

Παλαιαί χρονολογικά! άναγραφαί τάς οποίας άνεύρον έν τή νήσω είναι
κυριώτατα ή τού έτους 1696 επί πωλητηρίου εγγράφου, κατά τό οποίον «οι κον-
μέσκιοι ( = επίτροποι) τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής ΌΟονιώτισσας,

1 Εις τοΰτο συνετέλεσεν ή παλαιά γνώμη τοΰ ιστορικού Προκοπίου, όστις εγραψε περί
τών 'Οθωνών : *ΚαΙ φαίη αν τις την Καλυψώ ενταΰûa γενέοϋαι, και άπ' αΰτοϋ τον 'Οδυσσέα [είς
Φαιακίδα] διαπορΰμεύοασ&αι». Ίστορ. Β', IV, 22 d.
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κυρ Λιάτζος Μαλίτζης και κυρ Πέτρος Κατέχης [ήγόρασαν] δύο κομμάτια χω
ράφι, λεγόμενο εις τό Κεχρί» κλπ.1

Σημειωτέον ότι τής Μονής ταύτης δ ναός σφζεται σήμερον, άνήκων είς
τό χωρίον Δάφνη, καί διατηρών νεωτέρας τινάς εΙκόνας (Χριστός εικονοστασίου,
1852) καί κώδωνας (1783). Είς τόν γυναικωνίτην άνεύρον ξυλοκρέββατον χαρα-
κτηριστικού τύπου, τό όποιον χρησιμοιείται άκόμη καί σήμερον διά τήν έκφο-
ράν πτωχών νεκρών. ^

Μεγάλη πανήγυρις έν τή νήσω τελείται κατά τάς τρείς ήμέρας τοϋ Πάσχα
έν τώ ναω τής 'Αγ. Τριάδος άκριβώς, όπως καί είς τήν Έρείκουσαν. Άξιοπρό-

Είκ. 6. 'Η είσοδος τον λεγομένου 'Σπηλαίου τής Καλνψονς» (Όϋ·ωνοί).

σεκτος είναι ή όμοιότης τών έν τή νήσω λιτανεύσεων πρός τάς πολυημέρους καί
πολυστάθμους τών Παξών (βλ. Έκθεσίν μου είς τήν Έπετ. τού Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. 9-10 (1955-57), έν Αθήναις 1958, σελ. 420). Τούτο έτηρείτο παλαιότερον,ότε
κατά τήν Τρίτην τοΰ Πάσχα μετέφερον έν λιτανεία τάς εικόνας τών έκκλησιών :
Άγ. Γεωργίου (Χωρίου), Παναγίας (Δάφνης) καί Άγ. Παρασκευής (Δαμασκάτι-

1 'Από τό ίδιωτικόν άρχείον τοϋ κ. Θεοδώρου Κασίμη, ετών 81, όστις έχρημάτισε
πρόεδρος μεν τής Κοινότητος 'Οθωνών κατά τά Ιτη 1914-1924, γραμματεύς δέ άπό τοΰ
1924 - 1940. Είναι άριστη πηγή τοπικών Ιστορικών πληροφοριών, τό δέ Άρχείον του, περι-
λαμβάνον πλείστα δημόσια καί ιδιωτικά έγγραφα (πωλητήρια, προικοσύμφωνα, έγκυκλίους,
ομόλογα, έπιστολάς κλπ.), είναι πολύτιμον διά τήν ίστορίαν καί τών τριών νήσων. Μεταξύ
τών υπερδιακοσίων έγγράφων τά όποια έφυλλομέτρησα, έσημείωσα παλαιοτέρας χρονολογίας
τά έτη 1696, 1749,1757, 1758, 1761, 1768, 1772, 1784, 1795, 1800 καί 1828.
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κων) είς τήν Άγίαν Τριάδα τής παραλίας. Ή κοινή συνάντησις έγίνετο είς τόν
«Σταυρόν», κατά δέ τήν κάθοδον, μόλις άντίπρυζον τόν λιμένα, έκαμνον στά-
θμευσιν καί δέησιν. Ή τοποθεσία εκείνη εξακολουθεί νά όνομάζεται «Δέησις».
Αί εικόνες παρέμενον εις τήν Άγ. Τριάδα μέχρι τής Παρασκευής, οπότε διά τής
αύτής δδού καί τών αύτών σταθμεύσεων έπανεφέροντο έν λιτανείςι είς τούς
ναούς των 1 (χφ., σ. 365).

Μεγάλη λαϊκή συγκέντρωσις μέ ένδιαφερούσας λαογραφικάς έκδηλώσεις
γίνεται έπίσης κατά τήν περιοδον τών Άπόκρεων, ιδία τήν Τυρινήν Κυριακήν

Είκ. 7. Γάμος είς Ό&ωνούς. Το τραπέζι - γεύμα (200 άτομα),
μόνον είς τοϋ γαμπροΰ το σπίτι.

καί τήν Καθαράν Δευτέραν, είς τήν τοποθεσίαν «Καμποϋλι». «Μαζεύονται άπ
δλο τό νησί. "Ερχονται με ντόπια βιολιά καί με φυσαρμόνικες, ντυμένοι μάσκαρες,
cm όλες τίς γειτονιές. 7α κορίτσια φορούν παλιές Θωνιώτικες φορεσιές, άλλοι
κάνουν τή νύφη καί τό γαμπρό καί έχουν πάντα ενα ντνμένονε γιατρό, πού δίνει
τά φάρμακα. Παριστάνουνε καί τή « μάμμη », πώς τάχα πάει νά ξεγεννήση τή νιό-

νυφη.....Στο τέλος τό ρίχνουν στο χορό, ώς τό βράδυ. Χορεύουν συρτά διάφορα :

Γαστουριώτικο, Άγυριώτικο (τής Κερκύρας), Παξινίτικο, Θωνιώτικο καί Καλα-
ματιανά. Χορεύουν καί καντρίλιες καί πόρκες... » (χφ., σ. 405).

Άπό τά γαμήλια έθιμα, περισσότερον Ιδιότυπα τών 'Οθωνών (καί τών
άλλων νήσων) δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά άσματα πού ςίδονται άπό δλόκληρον

1 Κατά τους νεωτέρους χρόνους αί κοιναί αύται λιτανεΐαι περιωρίσόησαν είς τά γειτο-
νικά χωρία τής 'Απάνω Πάντας Δάφνην καί Χωριό, (χφ., σ. 428). Ό Άγ. Γεώργιος τοϋ
Χωριοϋ είναι έπίσης παλαιά έκκλησία.
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τήν όμήγυριν κατά τήν εναρξιν καί τό τέλος τού συμποσίου. "Οταν καθήσουν είς
τήν «τάβλα» (τό γαμήλιον τραπέζι, όπου παρακάθηται καί ό ιερεύς), τραγουδούν
όλοι άντί προσευχής τό έξης :

— 'Εδώ π έστρωναν το σονφρά κ εκάναν τό τραπέζι,
κορίτσια ετραγονδονσανε με τό «Χριστός 'Ανέστη».
«Χριστός 'Ανέστη», μάτια μου, κ' ελα να φιληθούμε,
τώρα που είναι Λ αμπριά νά μή μαρτυρηθούμε !

Ein. 8. Ζεΰγος νεόνυμφων. Ή νύμφη με παλαιοτέραν
τοπιχην άμφίεαιν ('Ο&ωνοί).

Καί όταν θά σηκωθούν άπό τό τραπέζι, θά τραγουδήσουν όλοι μαζί τό
πρώτον χορευτικόν άσμα, τό όποιον άπαραιτήτως είναι τό εξής.

— Φούστα μου μπαρμπαρέζικη, σιδεραρματωμένη,
όπου σε άρματώνανε δώδεκα παλληκάρια,
γυρεύει πόρτο για νά μπή, λιμάνι για ν' άράξη.

— Σε τί πόρτο θέλω νά μπω, σε τί λιμνιο ν' άράξω ;
Στην Κίμουλο θέλω ν à μπω κ' εκεί ν à πα ν αράξω,
όπ' εχει τά γλυκά κρασιά, τά έμορφα κορίτσια !
Πίνοντας τά γλυκά κρασιά, φιλώντας τά κορίτσια.
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Τό άσμα τούτο χορεύεται μέ «σταυρωτόν» χορόν είς τόν έγγύτερον πρός
τήν τράπεζαν χώρον, μέ κορυφαίους τόν μάγειρον (ή πρωτομάγειρον) καί τήν νύμ-
φην, χωρίς νά λαμβάνη μέρος δ γαμβρός. Είς τόν μάγειρον έχουν δώσει «ενα μαν-
τήλι χρωματιστό, γεμάτο κουφέτα, καρύδια, άμύγδαλα, κι αυτό τό κρατούν άπό τις
δυο άκρες τον, μαζι με τή νύφη ». 'Ακολουθούν οί άλλοι προσκεκλημένοι καί συγ-
γενείς, ιδία γυναίκες καί κορίτσια, μέσα δέ είς τόν κύκλον τού χορού έχουν
συγκεντρωθή τά μικρά παιδιά, τά οποία έπίσης χορεύουν, πιασμένα άπό τήν
ποδιάν ή τά μαντήλια τής νύφης. Ό μάγειρος συνεχίζει τόν χορόν μέχρι τού
τελευταίου στίχου: «Πίνοντας τά γλυκά κρασιά κτλ.», οπότε σκορπίζει τά κου-
φέτα είς τό πλήθος τών παιδιών καί, καθώς εκείνα ορμούν νά τά συλλέξουν, ό
χορός παύει μέσα είς τόν θόρυβον καί τάς εύχάς.

Είς τά χωρία Δάφνην καί Χωριό άνεύρον ενδιαφέροντα κείμενα παραλο-
γών, τά όποια κατέγραψα. Μεθ' ικανοποιήσεως διεπίστωσα ότι καί νεαρός ηλικίας
άτομα έγνώριζαν νά έπαναλαμβάνουν τά τραγούδια αυτά, καί τούτο διότι, όπως
μοΰ έλεγαν, «παρακαλούν τις μητέρες τους νά τους τά πούνε, σαν παραμύθια». Άπό
τήν σχεδόν έκατοντούτιδα Φωτεινήν Ά. Κασίμη κατέγραψα είς Δάφνην ένδια-
φέρουσαν παραλλαγήν ακριτικού άσματος εις δωδεκασυλλάβους στίχους ( « Τά τέσ-
σερα, τά πέντε ήτουν εννιά άδρεφιά...»),χ\τις έχορεύετο «άπο τά χρόνια τοϋ πάππου
της» ώς «κουτσό» (χφ., σ. 485), έπίσης δέ καί άπό τόν άνω τών 90 ετών, Γεώρ-
γιον Ν. Κατέχην,κατέγραψα παραλλαγήν τοΰ γνωστού ςίσματος «τοΰ παπά Βεργή»
(χφ., σ. 456). 1 Είς τό «Χωριό» κατέγραψα παραλλαγήν τού άσματος τής «Κόρης
ταξιδεύτριας» (άπό τήν Έλένην Κ. Κατέχη, έτών 68), όπου ή κόρη είναι «αρχον-
τοπούλα àjco τήν "Εγριπο» (χφ., σ. 521-2),' έπίσης δέ καί παραλλαγήν τής «Σού-
σας» μέ τήν χαρακτηριστική ν μουσικήν του.3 Είς τό αυτό «Χωριό» ό Γεώργ. Κα-
τέχης - Μποτσόλης μοΰ διηγήθη είς πλήρες πεζόν κείμενον τό παραμύθι « Κολώνιος
καί Άρχεστράτα» (χφ., σ. 496-503), δηλ. τού Απολλώνιου καί τής Άρχιστράτας.

Παραδόσεις καί δοξασίαι κυκλοφορούν πολλαί εις τήν γραφικήν νησίδα τών
'Οθωνών, όπου δ ουρανός καί ή θάλασσα, ή νύκτα καί τό φώς εισχωρούν παντού
ώς κυρίαρχοι, άφήνοντες έλάχιστον χώρον είς τους κατοίκους καί τήν γήν των.

1 Βλ. M. I. Μανούσακα, Ή Ρεθεμνιώτισα Σουλτάνα Εϋμενία Βεργίτση κτλ., Κρητ.
Χρονικά, τόμ. Ε', 1951, σ. 349 - 384.

2 Περί τοϋ άσματος βλ. Στ. Π. Κυριακίδον, Κόρη ταξειδεύτρια, Mélanges offerts à
Octave et Melpo Merlier, τόμ. I, Athènes 1956, σ. 333 - 336.

8 'Ενδιαφέρει ή λέξις "ελεεία* ή *ελεή>, τήν οποίαν μεταχειρίζονται είς 'Οθωνούς αί
γυναίκες, διά νά δηλώσουν τό μέλος τοϋ άσματος. «Παλιό τραγούδι μέ τήν έλεεία του»
(χφ., σ. 434).
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Πλεϊσται είναι αί ίστορικαί (περί τών Άλιτζερίνων) παραδόσεις, ώς καί αί άνα-
φερόμεναι είς Νεράιδας, Τελώνια, βρικόλακας, χαμοδράκια κ.ά., πάντοτε σχεδόν
σχετικαί μέ τήν θάλασσαν.

«νΗτανε ενα καΐκι άραγμένο στ Αυλάκι. 'Αλλά ό καπιτάνιος του αλλιώς τό
είχε άραγμένο αποβραδίς κι αλλιώς τό ηϋρισκε τό πρωί. Λέει, θά κοιμηθώ μέσα,
νά 'δω τί γένεται. ' Εκοιμήθηκε λοιπόν στήν πλώρη κ έπερίμενε. Τή νύχτα, στις 12
ή ώρα, άκουσε σάλαγο, καί υστέρα κρόν, κρόν, κρόν, άκουσε πού άσκώνανε τήν άγ-
κυρα. Δέν εσηκώθηκε νά 'δη. Σέ λίγο άκουσε παλαμάκια καί τό καΐκι ξεκίνησε. Αυ-
τός εκατάλαβε πώς ήτανε Νεράιδες πού τό ταξιδεύανε. Στό πέλαγος ανοιχτά, ακούει
μιά άπό τις Νεράιδες νά λέη : «Μου μυρίζει αίμα χριστιανικό !» Αυτός πιο πολύ
έγινότουνε κουλουμπάρι άπό τό φόβο του... Κάποτε έφτασε τό καράβι στον προ-
ορισμό του, οί Νεράιδες χτνπήσανε πάλε τά παλαμάκια κ' ε βγήκαν ε. . . "Οταν
έγινε ησυχία, βγήκε κι αυτός νά 'δη που βρισκότανε. 'Εκατάλαβε πώς ήτανε στήν
έρημο, στή Μπαρμπαριά. Είδε εκεί καί δέντρα ταταλιές ( = χουρμαδιές), έκοψε
ενα κλωνάρι γιά μαρτυριά, καί ξαναμπήκε γλήγορα στό καΐκι. Σέ λίγο άκουσε
πάλε τά παλαμάκια. "Ηρτανε οί Νεράιδες. Ποιος ξέρει ποϋ έπήανε καί τί σάρκες
έφάγανε ! Τό καΐκι πήρε πάλε δρόμο καί σε λίγο έφτάσανε στ Αυλάκι. Οί Νερά-
ιδες έρεμετζάρανε αλλιώς τό καΐκι κ έ βγήκαν ε. "Ητανε πιο. χαράματα. Βγήκε κι
ό Θωνιώτης κ είδε κιόλας τόν κόσμο που επήγαινε στήν Άγια Τριάδα νά λει-
τρουηθή (ήτανε Κυριακή). Τούς διηγήθηκε τήν ιστορία του: —Ξέρετε ποϋ επήγα
απόψε; 'Επήγα στή Μπαρμπαριά! 'Ορίστε κ' ή ταταλιά, όπου έκοψα !» 1

Άπό τα έθιμα κοινωνικής όργανώσεως τών 'Οθωνών (ώς καί τών άλλων
δύο νήσων) αξιοσημείωτα είναι τά έξης: α) λόγω το,ϋ συγγενικού δεσμού τών οικο-
γενειών καί τής èv τη νήσω ένδογαμίας, τό πένθος είς τούς εκάστοτε συμβαί-
νοντας θανάτους είναι γενικόν καί άλληλέγγυον, ώστε μαυροφορούν όλαι αί
γυναίκες σχεδόν καθ' άπαντα τόν χρόνον. Έορταί καί διασκεδάσεις καί έπισκέ-
ψεις καί συμπόσια διακόπτονται έκ τούτου συχνότατα είς τήν νήσον" β) ή
άπαίτησις τής προικός, καί είς τάς τρεις νήσους, είναι σχεδόν άγνωστος. Ουδέν
ζητεί ό γαμβρός, ιδίως είς χρήμα. Νυμφεύεται στηριζόμενος είς τήν ίδικήν του
κτηματικήν περιουσίαν, εκτός εάν οί γονείς τής νύμφης προσφέρουν άφ' εαυ-
τών. Ή σκοπιμότης πάντως καί ή τάσις τής έν τή ιδία νήσω νυμφεύσεως άκο-
λουθείται αύστηρώς καί παρά τών μεταναστευόντων, Ιδιαιτέρως μάλιστα είς
τούς 'Οθωνούς καί τήν Έρείκουσαν.

1 Βλ. όμοιας παραδόσεις εν Μάνη, Σύμη καί Κεφαλληνία είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδό'
σεις Α', 'Αθήναι 1904, άρ. 801, 802 καί 828.
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Έν συμπεράσματα δύναμαι νά παρατηρήσω ότι καί είς τάς τρείς ταύτας
Κερκυραϊκός νήσους δ ερευνητής έχει πάντοτε νά μελετήση άξιόλογα γλωσσικά
καί λαογραφικά στοιχεία, έν συνδυασμώ μάλιστα πρός ένα έλληνικώτατον παρα-
δοσιακόν βίον ναυτικού καί επτανησιακού χαρακτήρος.

résumé

Mission folklorique dans les îles : Othoni, Erikoussa et Mathraki

(an nord de Corfou)

L'auteur parle d'abord de l'histoire de ces petites îles, dont les noms
figurent sous plusieurs types dans les textes anciens et dans les portulans
du Moyen Age. Il entre ensuite aux détails de sa recherche folklorique
(6-28 Juillet i960); et il mentionne séparément chaque île.

Les trois îles ne sont pas très peuplées (total, 1500 d'habitants) mais
leurs habitations forment des agglomérations pittoresques.

Les hommes travaillent d'habitude dans des bateaux de la flotte de
commerce, ou partent en Amérique pour y faire fortune. Mais ils revien-
nent à leurs îles pour se marier ou pour y passer le reste de leur vie. Les
chansons des îles parlent presque toujours de la nostalgie qui lie les ab-
sents avec leurs familles.

La vie traditionnelle y est encore florissante. L'auteur donne quel-
ques exemples des coutumes des îles, de leurs chansons populaires et de
leurs légendes maritimes (p. 274-5 et 288). Il parle également des costumes
locaux, surtout de ceux de l'île d'Erikoussa, que les femmes ont mieux
conservés. C'est pourquoi leurs danses sont les plus pittoresques (p. 273-4).

L'origine des habitants actuels est plutôt de l'île de Paxos (au sud
de Corfou), avec quelques provenances Epirotes.

Parmi les coutumes les plus intéressantes des îles, l'auteur cite 1. Les
fêtes religieuses, les litanies et les danses de Pâques (p. 273, 276-7 et 284).
2. Le mariage dans tous ses détails, surtout: la complainte de la mariée,
lorsqu' elle se sépare de ses parents (p. 274); la danse de la fin du repas,
lorsque le cuisinier se met en tête et distribue des dragées (p. 286) et l'ac-
cueil rituel, que la belle mère fait à la nouvelle mariée (p. 278). 3. Com-
ment on communique, faisant des signaux, au moyen du feu, d'une île à
l'autre (p. 281). 4. Les méthodes pratiques de la chasse, qui est favorisée
dans les îles (p. 278-9) etc.

19
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΝΑΞΟΝ (26 ΙΟΥΛ-- 25 ΑΥΓ. 1960)

νΠΟ ΣΤΕΦ Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Έν έτει 1959 επραγματοποιήθη υπ' εμού εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
τεσσαρακονταπενθήμερος λαογραφική αποστολή είς τήν νήσον Νάξον επί σκοπώ
συγκεντρώσεως λαογραφικής ύλης εκ τής περιοχής ταύτης τών Κυκλάδων, ήτις
μέχρι τότε δεν εΐχεν ερευνηθή συστηματικώς. 1

Ή αποστολή μου εκείνη περιωρίσθη κατ' ανάγκην είς ολίγα χωρία τής
νήσου, ή δέ συγκεντρωθείσα λαογραφική ύλη, εί καί ύπήρξεν αξιόλογος εις ποσόν
καί ποιόν, δεν έδιδεν επαρκώς πλήρη εικόνα τοϋ λαϊκού πολιτισμού τής νήσου,
ά'τε εξ ώρισμένων μόνον χωρίων συνειλεγμένη. Ύπήρξεν άρα εύστοχος ή μετά
πρότασιν τοϋ διευθυντού τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου άπόφασις τής 'Ακαδημίας,
δι' ης άπεστάλην εκ δευτέρου επί ένα μήνα κατά τό επόμενον έτος i960 εις τήν
νήσον πρός επίσκεψιν τών εναπομεινάντων άνερευνήτων χωρίων, διερεΰνησιν
αυτών καί συγκέντρωσιν σχετικού δημώδους υλικού. Κατά τήν νέαν μου ταύτην
άποστολήν επίκεντρον τής εργασίας μου απετέλεσαν τά χωρία : "Αγιοι ' Απόστολοι
Μελάνων, Κεραμί, Κόρωνος (Βόθροι), Κωμιακή καί 'Απόλλων. 'Αφ' ετέρου
συμπληρών τήν ύλην τής προηγηθείσης ερεύνης επέτυχον τήν συγκέντρωσιν καί
νέας τοιαύτης λίαν άξιολόγου εκ τών χωρίων : 'Αγιερσανίον, Φιλώτιον, Αανακός,
Χαλκίον, Γλιναδος, Δαμαριών, Κεραμωτή, Καλόξνλος καί Σαγκρίον, εύρων προ-
θύμους πληροφορητάς κατά τήν διέλευσίν μου εκ τούτων ή άλλαχού τής νήσου.

Έκ τών κυρίως ερευνηθέντων ύπ' έμοΰ χωρίων οί "Αγιοι ' Απόστολοι, οΐτινες
μετά τοΰ Κονροννοχωρίον, τοϋ 'Αγίου Θαλλελαίον καί τών Μύλων απαρτίζουν τήν
κατ' άπογραφήν τοϋ 1951 εξ 767 κατοίκων κοινότητα Μελάνων, έχουν 300 κατοί-
κους. Ούτοι άποζοΰν κυρίως έκ τής καλλιεργείας περιβολιών μετ' οπωροφόρων δέν-
δρων, αρδευόμενων διά τών άφθονων υδάτων τής περιοχής, ώς καί ελαιώνων. Τά
πλείστα καί κάλλιστα τών κτημάτων άνήκον μέχρι πρό τίνος χρόνου εις τό καθο-
λικόν σωματεΐον «Τίμιος Σταυρός», κληροδοτηθέντα εις αυτό άπό τής εποχής τής
Ενετοκρατίας (1207) εν τή νήσω, καθ' ην ολόκληρος ή περιοχή άνήκεν εις τούς
Ενετούς καί μετέπειτα εις τούς άπογόνους αύτών. Κατά τά τελευταία έ'τη εγένετο

1 Ίδέ σχετικήν έκθεσιν έν Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958-1959), σ. 328-
333, ε ν θα καί ή εις τήν νήσον άφορώσα λαογραφική βιβλιογραφία, ή πρόσθες : α') Στ εφ. ά.
Ή μέλλον, Περί τοϋ έν τή νήσφ Νάξω εθίμου τοϋ «τρυποπεράσματος», Έπετ. Έταιρ. Κυκλ.
Μελετών, τόμ. 1 (1961), σ. 515 -528. β') Νίκον Ά. Κεφαλληνιάδη, Τά σπήλαια τής Νάξου καί
οί θρϋλοί των, 'Αθήνα 1961, εκ σελ. 32.
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εις εύρείαν κλίμακα άπαλλοτρίωσις των κτημάτων καί διανομή εις τους ακτήμονας
καλλιεργητάς. Οί κάτοικοι τών Μελάνων ασχολούνται έτι περί τήν παρασκευήν
άσβεστου εντός υπ' αυτών κατασκευαζόμενων ασβεστοκαμίνων. Ταύτην μεταφέ-
ρουν διά τών υποζυγίων των καί πωλούν εις τά χωρία τής Νάξου πλήν τών
όρεινοτέρων.

Τό έπίπεδον γενικής μορφώσεως αυτών είναι σχετικώς χαμηλόν. Ώς έκ
τούτου παρά τήν συχνήν έπικοινωνίαν αύτών μετά τής πρωτευούσης τής νήσου
Νάξου (Χώρας) ό λαϊκός πολιτισμός συντηρείται εΙσέτι παρά τοις προβεβηκόσι
τήν ήλικίαν τών κατοίκων είς ίκανοποιητικόν βαθμόν, λαμβανομένου πάντοτε ΰπ'
όψιν τοΰ πανελληνίως παρατηρουμένου φαινομένου τής σταθεράς ΰποχωρήσεως
τών στοιχείων αύτού καί τής αντικαταστάσεως αυτών υπό τών αστικής προελεύ-
σεως νεωτέρων.

Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Κεραμί, συμποσούμενοι εις 147, είναι κατά τό
πλείστον γεωργοποιμένες, έλάχιστα εις τά γράμματα καί είς άλλα έπαγγέλματα
επιδιδόμενοι. Τό χωρίον ανήκει εις τήν κοινότητα Τραγαίας, έμπορικόν κέντρον
τής ορεινής Νάξου, εΰρισκόμενον παλαιότερον έν μεγάλη ακμή.

Διάφορον τής ανωτέρω μορφήν παρουσιάζουν τά έρευνηθέντα χωρία τής
Β. Α. Νάξου Κόρωνος (Βόθροι), Κωμιακή καί Απόλλων. Έκ τούτων ή Κόρωνος,
απέχουσα άπό τής πρωτευούσης 30 χιλιόμ., άποτελεί ιδίαν κοινότητα εκ 1237
κατοίκων. Τό έδαφος ένταύθα είναι όρεινόν καί εξαιρετικώς άγονον, ή δέ παρου-
σία τοΰ χωρίου καί ή οικονομική ευρωστία, ην παλαιότερον ιδίςι είχεν, οφείλονται
είς τά έν τή περιοχή του ευρισκόμενα σπουδαία σμυριδωρυχεΐα, έξ ου καί ά'παν-
τες οί κάτοικοι αυτοΰ, ώς καί οί τοΰ παρακειμένου χωρίου Σκαδό, άσχολοΰνται
περί τήν έξόρυξιν τής σμύριδος, ητις έκ τών ορυχείων μεταφερομένη δι° έναερίου
σιδηροδρόμου εις τήν παραλίαν διακομίζεται εκείθεν εις όλόκληρον τόν κόσμον.
Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, φύσει εύφυεΐς, παρουσιάζουν έξαιρετικήν έπίδοσιν εϊς
τάς έπιστήμας καί τά γράμματα. Ή μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον πτώ-
σις τής τιμής τής σμύριδος λόγω τής έφευρεθείσης τεχνητής συντελεί εις τον οϊ-
κονομικόν μαρασμόν τοΰ τόπου καί τον εκπατρισμόν τών κατοίκων, καταφευ-
γόντων ίδίςι είς τήν περιοχήν τής Πρωτευούσης.

Τό χωρίον Κωμιακή, εκτισμένον έπί ΐ)ψο μέτρου 700 μ., κατοικείται υπό
1100 περίπου ψυχών. Παρά τό όρεινόν τοΰ εδάφους υπάρχουν εν τή περιοχή μι-
κραί μέν αλλά γόνιμοι εκτάσεις, τάς οποίας φιλοπονέστατα καλλιεργούν οί κάτοικοι
αυτής παράγοντες είς έκλεκτάς ποιότητας δημητριακά, εσπεριδοειδή, κρόμμυα,
οίνους κ.ά. προϊόντα. Πλήν τών γεωργικών παράγονται καί κτηνοτροφικά προ-
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ϊόντα έκ τής σχετικώς ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας. 1 Οί Κωμιακΐται, ώς καί οί
Κορωνιδιάται, έπιδίδονται εξαιρετικώς εις τά γράμματα. Τά μνημονευθέντα χω-
ρία εύρίσκοντο ένεκα έλλείψεως αμαξιτής οδού εις σχετικήν άπομόνωσιν μέχρις
έσχατων άπό τών λοιπών τής κεντρικής Νάξου, συνδεόμενα μετ' αύτών μόνον
δι' ήμιονικής οδού, δι' ής λόγω *ής μακράς άποστάσεως καί τού ανωμάλου καί
δυσβάτου τού έδάφους δέν καθίστατο πάντοτε εύκολος ή έπικοινωνία. Είς τόν
λόγον τούτον οφείλεται ή διατήρησις εισέτι ικανών στοιχείων τοϋ κατά παράδοσιν
λαϊκού πολιτισμού, οίον προλήψεων, δεισιδαιμονιών κ.ά.

Ό έξ. 171 κατοίκων συνοικισμός 'Απόλλων άποτελει έπίνειον τής Κω-
μιακής. Δι' αύτοϋ συνδέονται διά θαλάσσης ή βόρειος Νάξος μετά τής πρω-
τευούσης αύτής.

Γενικώς είς τά χωρία ταΰτα, ώς καί είς τά λοιπά ορεινά, σημειοϊ τις τά
εξαιρετικώς φιλόξενα αισθήματα τών κατοίκων, άτινα έμποιοϋν ζωηράν τήν έντύ-
πωσιν είς τούς τό πρώτον έπισκεπτομένους ταύτα.

'Εκ τών χωρίων τούτων, ώς καί έκ τών άνωτέρω μνημονευθέντων, έν οϊς
ολίγον μόνον καί συμπληρωματικώς είργάσθην, κατέγραψα ποικίλην λαογραφικήν
ύλην, καλύπτουσαν πάσας σχεδόν τάς έκφάνσεις τοϋ έκ παραδόσεως λαϊκοΰ βίου.
Αύτη κατεγράφη είς 419 σελ. τετραδ. σχήμ. 8ου μεγ. καί κατετέθη έν χειρογράφω
εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ύπ' αύ'ξ. άρ. 2342. Έν τώ χειρ/φφ τούτω περιέχον-
ται στοιχεία :

1) 'Υλικού βίου: ποικίλαι ειδήσεις καί έθιμα τοΰ γεωργικού καί ποιμε-
νικού βίου, πληροφορίαι περί τοΰ ένδύματος, τής έγχωρίου βιοτεχνίας κ.ά.

2) Πνευματικού βίου: μετεωρολογικοί καί άστρολογικαί παρατηρή-
σεις, δημώδης ιατρική, άσματα πολύστιχα 138, δίστιχα ποικίλου περιεχομένου
(ερωτικά, γαμήλια, μοιρολόγια καί νανουρίσματα) 80, ρίμαι 3, έπφδαί 14, παρα-
μύθια 11, άλλαι ποικίλαι λαϊκαί διηγήσεις 21, ευτράπελοι διηγήσεις 26, παροιμίαι
καί γνώμαι 32, παραδόσεις 92, αινίγματα 35, άραί 10, όρκοι, παρωνύμια, τοπω-
νύμια 17, περιγραφή χορών κ.ά.

3) Κοινωνικού βίου: ειδήσεις καί έθιμα κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον
καί τήν τελευτήν, ειδήσεις καί έθιμα λαϊκής λατρείας, λαϊκόν δίκαιον, παίγνια 2.

Έξ άλλου έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Philips, λειτουργούντος διά

1 Τούς κατοίκους τών άλλων χωρίων σκώπτουν οί Κωμιακΐται έπί ελλείψει τροφών
λόγφ τοϋ άγονου τών έδαφών τής περιοχής των διά τοϋ έξης διστίχου :
'ς τήν Κωμιακή τρώνε τυρί καί 'ς τό Σκαδό τσοί σκύλλοι
κι άνάμεσα 'ς τίς Τρικοκιές ( = Κόρωνος ) τρώνε τσοί κορκοδειλοι.
(A.A. άρ. 2342, σ. 209).



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΝΑΞΟΝ

2 97

ξηρών στοιχείων, ηχογράφησα κατά τήν διάρκειαν τής άποστολής μου 32 μελω-
δίας ασμάτων καί λαϊκών χορών. 1

Λίαν ενδιαφέρον μέρος τής περί ης ό λόγος Ικ Νάξου λαογραφικής συλλο-
γής αποτελούν αί εν αυτή παραδόσεις, άναφερόμεναι τό μεν εΐς γενικώτερα, ευρύ-
τερον γνωστά θέματα, τό δέ εΐς τήν τοπικήν ιστορίαν τής νήσου. Παραθέτομεν
κατωτέρω ένίας αύτών μετά τίνων αναγκαίων σημειώσεων.

Ό Κονϊτεντές ήτανε τυφλός. 'Άκουσε ότι ό Σωτήρας σώζει τον κόσμο. 'Επήγε
και τον έσωσε δ Χριστός. Μετά, 'ς τή σταύρωσί ντου, πήγανε δλοι κ έφωνάζανε νά
μην τόνε αταυρώσουνε. Κ' είπε κάποιος, κι αυτόν τον έσωσε. Τόν άρωτοϋνε, κ' εσένα
σ έσωσε δ Χριστός ; Και αυτός τόν αρνήθη. Τον 'πεν δ Χριστός, κι αυτόν τόν
έσωσα. Και πάει και δίνει τοΰ Χριστοΰ ενα σκαμπίλι καί τοΰ καταρήστη δ Χριστός,
νά μή πεθάνη ποτέ. Τον έρωτήσανε τό Χριστό. «Κύριε, εύτός πον σ' ερράπισε, τί
μέλει γενέσθαι;» Λέει, *ούκ αποθνήσκει είς τόν αιώνα». Γυρίζει όλο τόν κόσμο.
Μιά φορά τόν χρόνο πίνει νερό. Ραίνεται καί πορπατεΐ 'ς τόν άέρα (χφ., σ. 86-87.
Ίδέ καί σ. 76", Κόρωνος).

Ή παράδοσις αύτη διαμορφωθεΐσα εΐς ύφος και περιεχόμενον ύπό τήν επί-
δρασιν γνωστών περικοπών τών εύαγγελίοΐν, άναγιγνωσκομένων ΐδίςι κατά τήν
Μεγάλην Πέμπτην εν τή 'Εκκλησία, αποτελεί ενδιαφέρουσαν παραλλαγήν τής καί
άλλαχού τοΰ Ελληνισμού γνωστής περί τοΰ Κουτεντέ παραδόσεως.2 Σημειωτέον
ότι έν Νάξω, ΐδία δ' έν Φιλωτίω, ή παράδοσις φέρεται καί υπό άλλας ποικίλας
παραλλαγάς λίαν διαδεδομένη.8

Ό "Αγιος Συμεών έλέγανε οι προφήτες ότι θά γίνη υιος Θεοΰ κι αυτός δέν
τό πίστευγενε. 'Εταξίδευε σέ κανένα πλοίο κ ήρθενε συζήτησι, πώς θά γίνη υιος
Θεοΰ κ επέταξενε αυτός τό δαχτυλίδι ντου μέσ 'ς τή θάλασσα κ' είπε, ότι τότε θά
πιστέψω, πώς θά γίνη και υιός Θεοΰ, όταν επιστρέψω τό δαχτυλίδι 'ς τό χέρι μου.
" Υστερα πήγε 'ς τό ξενοδοχείο κ έζήτησε ψάρι και τοΰ 'δώσανε κ' ήτανε μέσα τό

1 'Εξ ιδίας πρωτοβουλίας κινηθείς συνεπλήρωσα κατά τάς διακοπάς τοΰ νέου έτους
1961 τήν μουσικήν ταΰτην ΰλην, ήχογραφήσας έν Φιλωτίφ έπί 4 ταινιών μαγνηνοφώνου τοΰ
Λαογραφικού 'Αρχείου, τύπου Butoba, 29 μελωδίας ασμάτων, διστίχων καί χορούς. Ή μουσική
αΰτη έξετελέσθη ύπό λαϊκών οργανοπαικτών μέ τσαμπούναν (άσκαυλον) καί τουμπάκι (τύμπα-
νον), μοναδικά κατά τό παρελθόν λαϊκά όργανα τοΰ χωρίου. Έν τώ έκ 18 σελ. σχήμ. 8ου μικρ.
σχηματισθέντι χειρογράφψ, όπερ κατετέθη εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ύπ' αΰξ. αριθμ. 2363,
περιλαμβάνονται πλήν τών κειμένων τών φσμάτων καί τίνες ειδήσεις λατρείας, μαγέίας κτλ.

2 Ίδέ περί αύτής Ν· Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 103 -105, άρ. 184 -187,

τόμ. Β', σ 787 - 790.

' Ίδέ Στεφ. Δ. Ή μέλλον, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ.

11-12 (1958/59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 212 καί Νίκον Κεφαλληνιάόην, ενθ' άνωτ., σ. 8-9.
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δαχτυλίδι. Τότε λοιπό είπε, πώς νά μην άπεβάνη θάνατο, αν δεν τόνε σηκώση ς τά
χέρια τον. Πήγε και τον εσήκωσε και τον 'λέγανε : *βάστα, γέρο, τό παιδί». Λέει:
«τό παιδί βαστά τό γέρο» (χφ., σ. 111, Κόρωνος).

Δέον νά σημειωθή ενταύθα ό συμφυρμός στοιχείων έκ τής 'Αγίας Γραφής
μετά τού παραμυθιακοΰ στοιχείου τής εις τήν θάλασσαν ρίψεως δακτυλίου καί τής
ανέλπιστου επανόδου αυτού, ευρεθέντος εντός κοιλίας ιχθύος, εις τόν κτήτορα
αύτοϋ,1 όπερ απαντά ήδη παρ' Ήροδότω (ΠΙ, 41-42) έν τφ μυθω περί τοϋ δα-
κτυλίου τοΰ Πολυκράτους.

"Εχ' ακούσει άπό τόν πάππον μου τόν Μακελλάρη, όταν ήμουν παίδι 10 χρονώ
κι ό πάππος μου εβδομήντα, ότι την εκκλησία τοϋ Γλινάδου τήν κτίσανε 'ς τή ϋέσι
που είναι τώρα, διότι είδε κάποιος και 'ς τό σημείο εκείνο άνάβανε τρεις λαμπάδες
τήν νύχτα και ώνειρεύτηκε νά σκάφη εκεί και μόλις πήγε λίγο βάύος ευρέθη ή εικό-
να, ή Μεταμόρφωσις, και δίπλα 'ς τήν εικόνα δυο τζάρες, ή μια γεμάτη κρασί και ή
άλλη λάδι και άπό τήν ώρα πού άρχισε τό χτίσιμο τής εκκλησίας μέχρι που τελείωσε
έτρωγαν λάδ ι κ' έπιναν ε κρασί και δεν σωνόντανε παρά ήταν γεμάτες οί τζάρες και
μόλις τελείωσε ή εκκλησία εχάθησαν οί τζάρες (χφ., σ. 355-356, 'Αγιερσανίον).

Πλην τοΰ στοιχείου κατά τό όποιον διά θαυμαστού σημείου, ιδία δέ φωτός
εκ λαμπάδων ή γενικώς λάμψεως πυρός, υποδεικνύεται ό τόπος, έ'νθα πρέπει νά
άνεγερθή ναός πρός τιμήν θαυματουργού εικόνος, όπερ αποτελεί σύνηθες θέμα
παραδόσεων άπαντωσών καί εις άλλους τόπους αλλά καί άλλαχού τής Νάξου,2 ό-
μοίαν τή ανωτέρω παράδοσιν διηγούνται εν Κωμιακή περί τής κτίσεως τοΰ έν τή
περιοχή τοΰ χωρίου κειμένου μοναστηρίου «Άγιά». Καί κατά τήν άνέγερσιν δηλ.
τούτου άνευρέθη πίθος πλήρης οίνου, έξ ού έπινον οί εργαζόμενοι μέχρι περατώ-
σεως τοΰ έργου, εξαφανισθέντος τοΰ πίθου μετά ταύτην (χφ., σ. 130-131).

Ό Μέγας Άλέξαδρος αγαπούσε μια και άπό Οανε κ εκεϊ μέσα 'ς τό μνήμα
πού ήτανε επήε και τήν εγκάστρωσενε. Και τοϋ λέει αύτη : αυτό π' άφησες εδώ
νά ρ·&ης σε εννιά μήνες νά τό πάρης, διότι είναι τελώνιο και &ά χαλάση τόν κόσμο.
'Σ τσοι εννιά μήνες επήε καί το σήκωσε καί τό 'δέσανε με αλυσίδες καί τό πετάξανε
°ç τή θάλασσα. Αυτή ήτανε ή ' Οργόνα. "Ητανε μισό ψάρι καί μισό άνθρωπος καί
σηκώνεται απάνω και δποιο καράβι περνά, ρωτά: «ζή <5 Μέγας ' Αλέξαδρος ; » κι
αν τοϋ nfj «ζή», τραγούδι% αν δεν τοϋ πή, πολεμά νά χυϋή νά πιάση τό καράβι νά
το πνίξη. Κάϋε χρόνο ή αλυσίδα ερχεται 'ς τήν τρίχα νά κοπή και τήν ανανεώνουνε,
βάνοννε φρέσκια (χφ., σ. 265, Κωμιακή).

1 Ίδέ Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, τόμ. I, 1955, B548. 2.1.

2 Λ.Α. άρ. χφου 2303, σ. 295 καί 2342, σ. 128-130.
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Όμοία παράδοσις έπιχωριάζουσα κατά τόν Ν. Γ. Πολίτην είς τά παράλια τής
Λυκίας τής Μικράς 'Ασίας καί τάς Νοτίους Σποράδας είναι γνωστή ήδη άπό τοϋ
IB'αιώνος, αναφερομένη ύπό συγγραφέων καί περιηγητών τής Δυτικής Εύρώπης.1

Τά έν τή ναξιακή παραδόσει περί τής άλύσεως ΐστορούμενα, ήτις φθειρο-
μένη ύπό τής θυγατρός τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου Γοργόνας άνανεούται κατ' έτος, ομοι-
άζουν πρός τά είς τάς περί καλικαντζάρων διηγήσεις, καθ' ά ούτοι οίκοΰντες
ύπό τήν γήν περιτρώγουν διά τών οδόντων αύτών τούς υποστηρίζοντας αυτήν
στύλους μέχρι τελείας σχεδόν άπολεπτύνσεως αύτών' άνερχόμενοι όμως είς τήν
γήν κατά τό Δωδεκαήμερον καί μετά τήν πάροδον τούτου έπανερχόμενοι εΐς τήν
προτέραν των κατοικίαν εύρίσκουν αύτούς άθικτους.2 Είναι λίαν πιθανόν ότι ή
παρά τώ ελληνικώ λαώ εύρέως διαδεδομένη αύτη δοξασία έπέδρασεν έπί τήν
διαμόρφωσιν τής εν λόγω παραδόσεως.

Οι λαοι κάμανε συνέδριο και είπανε, ότι εμείς όλα τά πράματα τά φοβού-
μαατενε και κανένα δέν μπορούμενε νά καταπολεμήσωμενε. Βγάλαν άπόφασι νά
πάνε νά πνιγούνε. Έπη γ αν ε 'ς τ' "Αι Γιαννιού τή λίμνη 'ς τον Παρατρέχο νά πνιγούνε.
Μόλις επήγαν' εκεΐ, ήτανε χελώνες απάνω 'ς τά χάλαρα και μόλις τσοί 'δανε τρομάξαν,
οί χελώνες κ έπέσανε μέσ ς τό νερό. Λέει: «νά! υπάρχουνε κι αλλα ζφα που μας
φοβούνταινε», κι αρχίσανε τά γέλια. Έγυρίσανε πίσω κ' επήγαν ε 'ς τά βουνά. "Οπως
ήγελάσανε, τών 'έμεινε πια εκεί τ αχείλι κομμένο (χφ., σ. 47, "Αγιοι 'Απόστολοι).

Ή παράδοσις αύτη, ήτις δι' όσων έν τέλει περί τοϋ γέλωτος τών λαγωών
αναφέρονται καθίσταται αιτιολογική τής μορφής τών χειλέων των, απαντά άνευ
τοϋ στοιχείου τούτου έν Φιλωτίφ, διαφέρουσα έτι κατά τό ότι άντί τών τρομο-
κρατηθεισών έκ τής εμφανίσεως τών λαγωών χελωνών άναφέρονται βάτραχοι.8

Ύπό τήν μορφήν ταύτην ή παράδοσις είναι αύτός ούτος ό άρχαίος Αϊσώ-
πειος μύθος,4 τόν όποιον ασφαλώς ό λαός παρέλαβεν έκ τής λογίας παραδόσεως.

"Ενας γονιός εΐχεν' ενα γιο κ' ήτανε δεκαοχτώ χρονών. Ό πάππος του έζοϋοε
κ ήταν ενενήντα χρονώ και λέει δ una μπας του παιδιοΰ : Θά πάς 'ς τ' αμπέλι,
γιατί εγώ θά πάω 'ς τό παζάρι, πού 'χω δουλειά και θά 'ρθω εκεί νά σ' εϋρω».

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 1198-1205. Ή πίστις περί τής Γορ-
γόνας ώ; αδελφής τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου άπανιά καί έν Κρήτη καί Θράκη. Ίδέ Γεωργ. Κ. Σπν-
ριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην των δημωδών παραδόσεων περί τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου,
Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 405-406. Παραδόσεις γενικώτερον περί
τών Γοργόνων καί τής σχέσεως αυτών πρός τόν Μ· 'Αλέξανδρον, ίδέ αυτόθι, σ. 401-414.

2 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 1242.

8 Λ.Α. άρ. 2303, σ. 15.

4 Έκδ. Α. Haussrath, I, 143.
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Λέει: «τί θά κάμης εκεί, πατέρα ;» λέει, «θά πάρω μιά ψάθα, νά τή βάλω τον πα-
τέρα μον νά κοιμάται». Καί άπαντα τό παίδι και τον λέει: «πατέρα, άντί μιά ψάθα
νά πάργ/ς δνό». «Καί δέν φθάνει μιά;» λέει, «όχι, θά πάρης δνό, γιατί τήν άλλη
θά τή φυλάξω γιά σένα». Κι αντίς δ πατέρας νά πάρη ψάθα, πήγε 'ς τόν παπλω-
ματά κ' επήρε παπλώματα καί στρώματα γιά τό γέρο (χφ., σ. 379-380, Φιλώτιον).

Ποόκειται ένταύθα περί διηγήσεως, ητις απηχεί, ως πιστεύεται, παλαιότα-
τον έ'θιμον γεροντοκτονίας \ Ταύτην και τας διηγήσεις εΐς όσας άνήο προτιθέμε-
νος, όπως φονεύση τόν πατέρα αυτού ή μεταχειρισθη κακώς αυτόν, μετανοεί τε-
λικώς διά τήν μελετωμένην άνοσίαν πράξιν έξ αφορμής παρατηρήσεως τοΰ υιού
του, ότι τά αυτά καί αυτός άργότερον υπ' αυτού θά ύποστή, κατατάσσει ό εκτενή
πραγματείαν συγγράψας, εξετάζων τάς όμοιας παραδόσεις εΐς τούς ευρωπαϊκούς
καί τούς άλλους λαούς, Fritz Paudler εΐς τόν δεύτερον τύπον έκ τών τριών,
εις τούς οποίους νομίζει ότι ανήκουν πάσαι αΐ σχετικαί διηγήσεις, λαμβάνων ώς
βάσιν τήν καταγωγήν αυτών.2

Περί τών συλλεχθέντων πολυστίχων φσμάτων παρατηροΰμεν γενικώς, ότι
είναι ποικιλωτάτου περιεχομένου. Ούτω πάσα σχεδόν κατηγορία ςίσματος άντιπρο-
σωπεύεται εν aUTOïç. Τά άσματα ταύτα ηδοντο παλαιότερον ώς χορευτικά, επι-
τραπέζια η καί κατά διαφόρους περιστάσεις, οίον κατά τόν θερισμόν κτλ., εΐ καί
τό περιεχόμενον αυτών δέν ειχε σχέσιν πρός αυτάς. Σήμερον ουδόλως πλέον
§δονται εν Νάξφ τοιαύτα $σματα' παρά ταύτα εξακολουθούν νά παραμένουν
ζωηρώς ένίοτε έν τή μνήμ^ τών πρεσβυτέρων ή καί νεωτέρων τινών, γνωριζόν-
των ταύτα έκ τών γονέων των. Ή νεωτέρα γενεά συνήθως πλήν τών διά τοΰ
ραδιοφώνου καί γραμμοφώνου διαδιδομένων νεωτέρων λαϊκών Ασμάτων γνωρί-
ζει μόνον ή καί αύτοσχεδιάζει ουχί σπανίως ποικίλου περιεχομένου δίστιχα καί
§δει ταΰτα συχνώς.Β Έκ τών θρησκευτικών ασμάτων κατέγραψα πολλάς παραλ-
λαγάς καλάντων, έκ τών χωρίων ΐδίςι "Αγιοι 'Απόστολοι καί Κωμιακή (χφ.,
σ. 48-52, 199-201, 207-208, 227, 258 και 259-261). Έκ τούτων τά πλείστα άδον-
ται κατά τήν πρώτην τοΰ νέου έτους καί άναφέρονται εΐς τόν "Αγιον Βασίλειον
ώς ζευγολάτην η ώς γραμματικόν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά μετά τά κυρίως
κείμενα τών καλάντων άκολουθοΰντα δίστιχα, άναφερόμενα εΐς τόν νοικοκύρην,
τήν νοικοκυράν, τά τέκνα αυτών καί πάντα τά μέλη τής οικογενείας καί έξυμνοΰν-

1 Ίδέ Γ· Ά. Μέγα, Γεροντοκτονία, 'Ελληνικά, τόμ. Ε' (1932), σ. 351 κ.εξ. Έν σ. 357,5
παράδρσις έκ Πάρου άνάλογος τή άνωτέρω, έν δέ ιη σ. 356,4 ειέρα παράδοσις έκ Νάξου.

2 Fritz Paudler, Die Volkserzählungen von der Abschaffung der Altentötung,
F.F.C. No 121 (1937), σ. 18' Ιδέ καί ο. 37-38.

* Ίδέ και έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, ενθ' άνωτ., σ. 331-332.
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τα τά προτερήματα αυτών, αναλόγως καί τού επαγγέλματος, των ασχολιών, τής
δράσεως καί τής κοινωνικής αυτών προβολής. Πάσαι αί καταγραφεΐσαι παραλλα-
γαί καλάντων δεν είναι όμως, ώς τουλάχιστον οΐ εντόπιοι ενθυμούνται, ναξια-
καί. Ούτως εν Κωμιακή ηδετο παλαιότερον ό καλούμενος «χτενάδικος Άι Βα-
σίλης», οφειλών τήν προσωνυμίαν ταύτην εΐς τό γεγονός ότι «ήρχουντανε άπό
τήν Πελοπόννησο Μοραΐτες κ' εφθειάνανε χτένια τσή κρεββαταριάς καί τον έ-
λέανε» (χφ., σ. 258).

Έκ τών ιστορικών ασμάτων ένδιαφέρον παρουσιάζει τό παρατιθέμενον
κατωτέρω διά τήν απλότητα τοϋ ύφους, τήν συντομίαν αλλά καί τήν πληρότητα
αύτοϋ.1

Σημαίνουν τά ουράνια, σημαίνουν κ' οι άγγελοι,
σημαίνει κ' ή Άγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
με δεκαπέντε σήμαντρα, μ' εξηνταδυδ καμπάνες.
Ζερβά στέκει δ βασιλιάς, δεξά ό πατριάρχης
5 κ' ειράλαν τ' άγιος δ Θεός, νά ποϋν τους Αποστόλους
κ ειράλαν τό χερουβικό, για νά σηκώσουν τ' άγια.
Τήν ώρα που τά σήκωναν, τήν ώρα που τά 'ψάλαν,
μέγα φωνήν εκούστηκε απ' αρχαγγέλου στόμα.

— Έβγάρτε τό χρυσό σταυρό και τ ασημένιο τέμπλο

10 και πάρτε τήν Άγιά Σοφιά, γιά τήν πάρη δ Τούρκος.
Κ' η χάρι τζη δντε τό 'κουσε, πολύ παραπονιέται
κι δ Μιχαήλ 'Αρχάγγελος πάει παρηγορά την.

— Σώπα, κερά βασίλισσα, καί μή παραπονιέσαι.

Σε λίγοι χρόνοι καί καιροί πάλι δική μας ·&ά 'σαι.

15 Καί &ά σε λειτρονήσωμε νά λέμε τ' δνομά σου,
άμή, Χριστέ μου, γένοιτο κατά το θέλημα σον.

(χφ., σ. 95, Κόρωνος).

Αί παραλογαί καί τά ακριτικά ασματα είναι ιδιαιτέρως προσφιλή Ιν τη
νήσω, παρουσιάζοντα ευρεΐαν διάδοσιν.2 'Απαντούν έτι ςίσματα σχέσιν προς τάς
πειρατικάς έπιδρομάς έχοντα, ών δείγμα έστω τό κατωτέρω.
Κάτω 'ς τό γιαλό, κάτω 'ς τό περιγιάλι,
κόρη νεπλυνε τ άργυροφούστανά τζη.

1 Ίδέ περί τοΰ ςίσματος γενικώς Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό τραγούδι τής Άγιά Σόφιας,
Θεσσαλονίκη, 1939.

' Παραλλαγήν τοϋ ααματος τοϋ «γεφυριού τής Άρτας» έδημοσίευσα έν Λαογραφία,
τόμ. 18 (1959), σ. 523 - 524.
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Σαν τ' άπόπλννε, ήπεσε κ ίκοιμή&η.
Φύσηξε βοριάς, μαΐστρος, ντραμονντάνα
5 κι άνεαήκωσε τ' άργνροφούστανά τζη
κ' εφανήκανε τά ποδοστράγαλά τζη.
"Ελαιμ' ουρανός κι όλα τά περιγιάλια.

—"Ισα, βρε παιδιά, ίσα, βρε παλληκάρια,
νά τό σώσωμε αυτό που πάει εμπρός μας
10 κι αν εΐν' μάλαμα, νά τό διαμοιραστούμε,
äv εΐν κοπελιά, νά 'ναι τοϋ καπετάνιου.

(χφ., σ. 19-20, "Αγιοι 'Απόστολοι).

'Αντιθέτως τά κλέφτικα είναι λίαν περιωρισμένα εις αριθμόν. Τό φαινόμε-
νον τούτο είναι, ώς γνωστόν, γενικώτερον εις όλας τάς νήσους. Έν αυταις ου-
δέποτε υπήρξε κλέφτικος βίος, όστις θά έδημιούργει κλίμα δια τήν γένεσιν αυτών
αλλά καί τα έκ τής 'Ηπειρωτικής Ελλάδος καί τής Πελοποννήσου ταξιδεύσαντα
καί φθάσαντα εις τάς νήσους δέν έγένοντο κτήμα τού λαού, μή προφθάσαντα νά
αφομοιωθούν ύπ' αυτοΰ λόγω τής εκβολής των υπό τών έν τω μεταξύ είσβαλόν-
των νεωτέρων αστικής προελεύσεως λαϊκών ασμάτων.

Τέλος έν τω χωρίω Κωμιακή έπεσήμανα τήν ύπαρξιν σημαντικού αριθμού
πολυστίχων σατιρικών ασμάτων, ά'τινα καί κατέγραψα.

Έκ τών χορών, έν Νάξω, ώς καί έν ταίς λοιπαΐς νήσοις, έπιχωριάζει κατ' έ-
ξοχήν ό καί άλλαχοϋ τής Ελλάδος γνωστός άντικρυστός χορός μ π άλλος. 'Εν-
διαφέρον παρουσιάζουν δύο χοροί, έν Κωμιακή χορευόμενοι, περί ών παρέχω
πληροφορίας τινάς. Ό πρώτος τούτων καλείται Β ι τ ζ η λ α ι α δ ί σ τ ι κ ο ς, έκ τού
έν τω χωρίω υπάρχοντος έπωνύμου Βιτζηλαΐος. Ό χορός οΰτος, κατά τάς πλη-
ροφορίας τών Κωμιακιτών, είναι κυρίως άνδρικός καί χορεύεται υπό πλειόνων
τοΰ ενός άπεριορίστως άτόμων κατά τάς άπόκρεως ίδίςι τή συνοδεία άσκαύλου
μόνον έν Κωμιακή καί ούχί άλλαχοΰ τής Νάξου. Έν τή εξελίξει του παρουσιάζει
τρεις φάσεις. Σήμερον τόν χορεύουν σπανίως (χφ., σ. 274). Ό έτερος χορός,
όστις φαίνεται ομοιάζων πρός τινα παιδιάν, καλείται Νικηντρές· Κατ' afoov
«Πιάνουν με μαντήλι, όπως 'ς τον συρτόν, και βήματα όπως τοΰ συρτού.
Τραγουδούν και λένε:

Νικηντρέ, Νικηντρέ,
γειά σου, Γιάννη Κουτεντέ' 1
λένε τά ονόματα ενός ενός με τήν σειρά : γειά σον, Γιώργη Κοντεντέ, κτλ.

1 Έντΰπωσιν προξενεί ή προσφώνησις Κουτεντέ. Περί αΰτοϋ ίδέ άνωτ., έν ο. 293.
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Αυτός λέει :

Θά περάσ ω, &ά περάσω,
και το στοίχημα ■& à χάσω,
και περνά, το μαντήλι κάτω άπό τά πόδια τον καί έζακολον&εϊ νά τό κρατή και οι
άλλοι πάλι εξακολουθούν καί χορεύουν. Τό αυτό γίνεται και με τον δεύτερον, τόν
τρίτον, τόν τέταρτον, δλονς. Ό τελευταίος δεν εχει αλλο νά περάση καί περνά ανά-
ποδα, περνά τόν πισινόν του εις τόν άλλον. Κάποιος επίσης πιάνει τό λουρί καί,
χτυπά τους δυο τελευταίους καί κρατούνε χέρια πολλές φορές αντί τών μαντηλιών,
που δεν είναι γερά, γιά νά μη φύγουνε. Σχηματίζουνε μια αλυσίδα, σά εν α σκοινί με
μ ανταλάκια. Τό παίζει καί ή τ ζαμπούνα καί τραγουδιέται κιόλας (χφ., σ. 274).

Τό έθιμον τοϋ «τρυποπεράσματος» ήσκείτο ευρέως παλαιότερον έν Νάξω·
Τούτο συνίστατο είς τήν δίοδον τών ασθενών παίδων κυρίως δι' οπών δένδρων,
οπών ευρισκομένων είς εκκλησίας καί διά τής οπής κουλλούρας εκ τέφρας κατε-
σκευασμένης, απέβλεπε δέ εις θεραπευτικούς καί καθαρτικούς σκοπούς (χφ., σ.
60, 416-419).1 Σήμερον τό έθιμον τούτο σχεδόν εξέλιπε πλέον.

Έκ τών άλλων έθίμων αξιόλογα είναι καί τά κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου,
άτινα ενίοτε είναι περίεργα, ώς τό κατωτέρω:

Θά καθίσουν 'ς τό τραπέζι μέχρι νά ξημερώση. Δνό ώρες πριν φέξη, d'à ση-
κω§ή μια παρέα Από πέντε μέχρι οχτώ ατομα καί ϋά πάνε νά κλέψουν κόττες άπό
τά σπίτια τών συγγενών τής νύφης καί τοϋ γαμπρού. Αυτό είναι έθιμο άπο πολλά
χρόνια νά καϋαρίζη ό λαιμός (χφ., σ. 373, Γλινάδος).

Ή πίστις εις τούς καλικαντζάρους είναι ιδιαιτέρως ζωηρά έν Δανακώ-
Ένταΰθα κατά παλαιάν συνήθειαν πρός άποδιοπόμπησιν αύτών «τά Χριστού-
γεννα καύγουνε φίδες που πετούνε σπίθες, γιά νά κάβου τοί καλικάτζαροι νά
μή μαςε άαάάρουσι. Γι αυτό τά χρόνια 'κείνα κά&α νοικοκύρης θά 'χε ξύλα φιδί-
τικα νά κάψη (χφ., σ. 334). 2

'Ιδιαιτέρως εξαίρεται ή κακοποιός διάθεσις τών βρικολάκων εις τάς έκ Κω-
μιακής σχετικάς διηγήσεις. Ή πίστις τοΰ λαοΰ εις τήν ύπαρξιν τούτων καί ό
φόβος αύτοϋ δι' αύτούς είναι ενταΰθα μεταξύ τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ έκδηλος.

Έν Άγιερσανίω καί έν 'Αγίοις Άποστόλοις Μελάνων τό επικρατούν έ'θι-
μον τής τοποθετήσεως πεντάλφας (σταυρού εκ κηρού) επί τοΰ στόματος τών τε-

1 Ίδέ περί τούτου Στέφ. "Ημελλον, ένθ' άνωτ.

2 Άλλαχοΰ ρίπτουν είς τήν πυράν ξύλα, άτινα καιόμενα κροτοΰν, πρός έκφοβισμόν
αύτών ή καίουν αυτούς δια τής πυρός κ.ά.δ. (Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' ,1904,
σ. 1314 κ.έξ.).
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λευτώντων συνδέουν προς τήν πίστιν εις τήν ύπαρξιν βρικολάκων, θεωρούντες
ότι, έάν δέν τοποθετήσουν τήν πεντάλφαν, ό θανών θά γίνη οπωσδήποτε βρι-
κόλακας (χφ., σ. 308 καί 48).

Τέλος έν τώ χωρίφ Κεραμι έσημείωσα τήν πίστιν τοϋ λαού εις τήν ύπαρξιν
δαίμονος βλάπτοντος τάς λεχωΐδας, τόν όποιον ύπολαμβάνουν ώς φάντασμα, ώς
φαίνεται έκ τής παρατιθεμένης διηγήσεως.

Μια λεχώνα άπό το Καραμι έταξε το παίδι πού 'κάμε, νά τό βάφτιση ό Λνε-
ρος από τα' Άκαδήμους. Σε δυο τρεις μέρες τό βράδυ επήγε ενα φάντασμα 'ς τήν
πόρτα και τής φώναξε: « ώ σνδέκνισσα, μέσα είναι ό σύδεκνος» ; «"Οχι, εΤντα τόνε.
'υρεύγεις τέ&οια ώρα»; «Άνοιξε μον ταδεμή», τσή λέει. Μπαίνει μέσα καϊ τής
ευχήθηκε νά τής ζήση τό παιδί■ 'ς τό βγαλημό εξω τή χάδεψε 'ς τό πρόσωπο κ ε-
βγήκε άπό τό παράθυρο. Μέ τό χάδεμα αύτό ελειωαε ή πλευρά της κ έπέθανε
(χφ., σ. 367 καί 372).

RÉSUMÉ

Exposé sur la mission folklorique dans l'île de Naxos
(26 juillet - 25 août i960)

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique dans l'île de Na-
xos (villages: "Αγιοι 'Απόστολοι Μελάνων, Κεραμί, Κόρωνος (Βόθροι), Κω-
μιακή καί 'Απόλλων) en i960, qui faisait suite à celle de 1959 (villages :
Φιλώτιον, Δανακός etc.).

Il parle en général du matériel de sa collection. Spécialement il
étudie certaines contes concernant Koutentés, Saint - Syméon, l'édifica-
tion d'une église de Glinados, Alexandre le Grand etc., chansons popu-
laires, mœurs et superstitions populaires.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
(21 ΟΚΤΩΒΡ. - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ I960)

υπο

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ και ΣΤΑΥΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
I) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

υπο γεωργ. κ. σπυριδακη

Α'. Ό έκ παραδόσεως λαϊκός πολιτισμός τής Κύπρου εις τάς ποικίλας μορφάς
αύτοΰ, είς τον ύλικόν, τόν κοινωνικόν καί τόν πνευματικόν βίον τού λαού, έ'χει
επισύρει από πολλού τήν προσοχήν πλείστων ερευνητών, ημετέρων καί ξένων, μά-
λιστα δέ Κυπρίων επιστημόνων καί άλλων λογίων.

Άπό τού δευτέρου ήμίσεος τοΰ παρελθόντος αιώνος κυρίως έξεδηλώθη,
ώς γνωστόν, ζωηρόν τό διαφέρον εν Ελλάδι διά τήν περισυλλογήν καί μελέτην
τών μνημείων τού βίου καί τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαού πρός κατάδειξιν
1δLQt τής άδιασπάστου ιστορικής συνεχείας τού έ'θνους άπό τής Αρχαιότητος μέ-
χρι σήμερον καί άντίκρουσιν ούτω τής πολυκρότου τότε θεωρίας τοΰ Fallmerayer
περί εκσλαβισμοϋ τών Ελλήνων κατά τούς μέσους χρόνους.

Ή κίνησις αύτη πρός περισυλλογήν λαογραφικής ύλης εύρεν άπήχησιν καί
εις τήν Κύπρον, ένθα ό Αθανάσιος Σακελλάριος εΐς τό γενικόν έ'ργον
του περί τής Κύπρου «Κυπριακά, ητοι γεωγραφία, ιστορία καί γλώσσα τής νή-
σου Κύπρου από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Αθήναι 1890-1891»
τόμ. 1-2, (προηγουμένως τό έ'ργον ειχεν εκδοθή εΐς 3 τόμους), περιέλαβε πλού-
σιον ύλικόν (βλ. τόμ. Α', 1890, σ. 702-740, τόμ. Β', 1891, σ. 9-358), ΐδί<? τραγούδια
(τόμ. Β', σ. 9-241), ώς καί γλωσσικήν ύλην εΐς γλωσσάριον χρησιμώτατον καί
σήμερον δεδομένου ότι στερούμεθα έ'τι ειδικού λεξικοΰ τής Κυπριακής διαλέκτου.

Μετά τόν Άθανάσιον Σακελλάριον ό Γ. Λουκάς εΐς τό βιβλίον «Φιλο-
λογικά! επισκέψεις τών εν τφ ßutp τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τών Άρ-
χαίων, τόμ. Α', Αθήναι 1874», έκ σελ. 200, περιέλαβεν έπίσης ποικίλην λαογρα-
φικήν ύλην (παραδόσεις, έθιμα λαϊκής λατρείας, έ'θιμα καί δοξασίας κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, άσματα, παιδιάς καί άγωνίσματα, μετεω-
ρολογίαν, άστρολογίαν, παροιμίας κ.ά'.), τήν οποίαν παρεξετάζει προς σχετικάς
ειδήσεις έκ τής Αρχαιότητος.

Τήν παράδοσιν ταύτην τής συλλογής καί μελέτης τών στοιχείων τής λαϊ-
κής παραδόσεως συνέχισαν έ'ξω τής νήσου οί κύπριοι φιλόλογοι Σΐμος Με-
νάρδος καί Χρ. Γ. Παντελίδης, μετά δέ τήν ΐδρυσιν εν Αθήναις ύπό τοΰ
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Ν. Γ. Πολίτου τής Ελληνικής Λαογρ. Εταιρείας καί τής ενάρξεως τής εκδόσεως
άπό τού 1909 τού περιοδ. Λαογραφία (μέχρι σήμερον τόμοι 19, όπου έχει δη-
μοσιευθή άρκετή είς ποσόν λαογραφική ύλη έκ Κύπρου) έκδίδεται εΐς Λάρνακα
τό 1911 τό περιοδ. «Κύπρος» καί τό 1912 εΐς Λεμησόν ή «Κυπριακή Κυψέλη»,
ένθα δημοσιεύονται προσέτι καί λαογραφικά κείμενα έκ τής νήσου.

Νέα ώθησις πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην δίδεται αργότερον άπό τοΰ 1923
μέ τήν ΐδρυσιν έν Λάρνακι τοΰ περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά» (1923 -1937), είτα
δ' εΐς Κτήμα Πάφου τοΰ περιοδ. «Πάφος». Εΐς τά περιοδικά ταύτα δημοσιεύεται
έτι σημαντική εις ποσόν καί ποιόν λαογραφική ύλη. Τό έ'ργον τοΰτο συνεχίζουν
καί άλλα κατόπιν περιοδικά, ώς τά «Κυπριακά Γράμματα» (1934-1956) καί τά
σύγχρονα «Κυπριακαί Σπουδαί», έκδοσις τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
(έ'χουν έκδοθή μέχρι σήμερον 26 τόμοι), ή «Μαθητική Εστία» κ.ά. 1 Πρός τούτοις
έ'χουν δημοσιευί)ή καί αύτοτελείς συλλογαί, ώς παροιμιών, ασμάτων, μουσικής, μύ-
θων, παραμυθιών, παραδόσεων κλπ.,2 ή δέ Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών έχει
έτι οργανώσει καί άξιόλογον Λαογραφικόν Μουσεΐον έν Λευκωσία.

Παρά τήν γενομένην άξιόλογον έργασίαν ταύτην ύπήρχον διά τό Λαογρα-

1 Βιβλιογραφίαν τών δημοσιευμάτων τούτων μέχρι τού ειους 1933 βλ. εΐς τό βιβλίον
Κ. Π. Χατζηϊωάννου, Βιβλιογραφία τής Κυπριακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας (Σύγχρονης
γλώσσας), Λευκωσία (Κύπρου) 1933, 8ον, σελ. 37.

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α') Θεόδ. Καλλίνικος, Κυπριακή λαϊκή Μούσα. Λευκωσία Κύπρου 1951, σελ. 218-
β') Νέαρχ. Κληρίδης, Κυπριακά παραιιύθια, γραμμένα επίτηδες γιά παιδιά. Τόμ. Α' - Β',
Λευκωσία Κύπρου 1958, 8ον, σελ. 70.

γ') Νέαρχ. Κληρίδης, Κυπριακά παραμύθια. Σειρά Γ', Λευκοσία ά. έ., 8ον, σελ. 112.
δ') Νέαρχ. Κληρίδης, Τό φρούριο τοΰ 'Αγίου Ίλαρίωνα, 'Ιστορία καί θρύλοι. Λευκω-
σία 1958, 8ον, σελ. 24.

ε') Νέαρχ. Κληρίδης, Μοναστήρια στήν Κύπρο. Θρΰλοι καί παραδόσεις. "Εκδ. Β' βελτι-
ωμένη. Λευκωσία 1958, 8ον, σελ. 94.

ς') Νέαρχ. Κληρίδης, Θρύλοι καί παραδόσεις τής Κύπρο», Λευκωσία 1954, 8ον, σελ. 94.
ζ') Ν. Γ. Κνριαζής, Κυπριακαί Παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σελ. VIII +415.
η') * 77. Ξιούτας, 'Από τά τραγούδια μας. Λευκοσία Κύπρου 1938, 8ον, σελ. 132.
θ') Γ. Σπανόπουλος, Ή λαϊκή ιατρική έν Κύπρφ, Λευκωσία 1935, 8ον, σελ. 55.
ι') Ξενοφ. Φαρμακίδης, Κύπρια επη μετά σημειώσεων καί σχολίων, έν Λευκοσίςι 1926,
σελ. ζ'+ 168.

ια') Κυρ. Χατζηϊωάννου, Κυπριακοί μύθοι, Λευκωσία 1948, δον, σελ. 96.
ιβ') 'Ισμήνη Χατζηκώστa, Cyprus and its life. Morals and Customs of Cyprus,
Folksongs etc. «Ή Κύπρος κ' ή ζωή της», ήτοι ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ τής Κύπρου [κλπ.],
ΛονδΧνον 1943, 8ον, σελ. 48 + πίν. εικόνων IX + σελ. 93.
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φικόν Άρχείον στοιχεία τοΰ λαϊκού βίου, τά οποία δεν είχον επαρκώς προσεχθή
μέχρι τοΰδε υπό τών συλλογέων, ώς έπί παραδείγματι ό κύκλος δημοτικών Ασμά-
των τά οποία έχουν είσαχθή είς Κύπρον κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους (τής
τουρκοκρατίας καί άγγλοκρατίας έν τή νήσω), έπίσης ό υλικός βίος εις διαφόρους
μορφάς του, ώς καί θεσμοί κοινωνικής οργανώσεως, έθιμα τής λαϊκής λατρείας,
έθιμα καί δοξασίαι κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, πρός δέ καί
ή δημώδης μουσική άπό τής άπόψεως ήχογραφήσεως μελωδιών φσμάτων καί μου-
σικής λαϊκών χορών κ.ά'.

Διά τους λόγους τούτους ήτο σκόπιμος ή υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου
όργάνωσις ειδικής αποστολής πρός μελέτην γενικώς τής περιοχής καί περισυλλο-
γήν συγχρόνως λαογραφικής ύλης μεθ' ης καί ή μουσική·

Ή πραγματοποίησις τοΰ σκοπού τούτου κατέστη δυνατή μόλις μετά τήν
άνακήρυξιν τής άνεξαρτησίας τής νήσου διά τής άποστολής υπό τής 'Ακαδημίας
έπί ένα μήνα (21 Όκτωβρ. - 20 Νοεμβρ. 1960) εις τήν νήσον τοΰ γράφοντος μετά
τοΰ μουσικοΰ τοϋ Λ. Α. Σταύρου Καρακάση.

Ή άποστολή αύτη κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου της είχε τήν πολύτιμον
συνδρομήν τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Κοινοτικής Βουλής Δρος Κωνστ. Σπυ-
ριδάκι καί τοΰ Γραφείου 'Ελληνικής Παιδείας (Διευθυντής Κλ. Γεωργιάδης).
Ουτω έτέθη εις τήν διάθεσιν ημών ό 'Επιθεωρητής τής Μουσικής τών Σχολών
Μ. 'Εκπαιδεύσεως Κωνστ. Δ. Ίωαννίδης, όστις δι* αυτοκινήτου συνώδευσεν ημάς
καθ' όλην τήν διάρκειαν τής παραμονής μας εις Κύπρον καί μετά έξαιρέτου ζήλου
καί βαθείας κατανοήσεως τοΰ έργου μας συνετέλεσε σπουδαίως, ώς καί διά προ-
εργασίας του πρός έπισήμανσιν καταλλήλων καί προθύμων πληροφορητών, είς
τήν επιτυχή έκτέλεσιν αυτού. 1

'Από τής θέσεως ταύτης εκφράζομεν τήν εύγνωμοσύνην μας πρός τους άνω-
τέρω διά τήν παρασχεθείσαν συνδρομήν ταύτην.

Κατανόησιν τοΰ έργου ήμών καί κατ' άκολουθίαν συμπαράστασιν εις τήν
έκτέλεσιν του εύρομεν καί εις τους κατά τόπους γυμνασιάρχας, καθηγητάς καί δι-
δασκάλους, έκτος έλαχίσ-ων εξαιρέσεων, ώς έπίσης εις τάς ιεράς Μονάς, όσας επε-
σκέφθημεν('Αγ. 'Ανδρέου : ήγούμ. Λεόντιος, Κύκκου, Χρυσορρογιάτισσας : ήγούμ.
'Αλέξιος, Όσ. Νεοφύτου) καί εις ιερείς εις τά χωρία : Πηγαίνια (ό παπά Χαράλαμπος
Πρωτοπαπά), είς Ριζοκάρπασον (ό παπά Στυλ. Ραουνάς), εις Πάνω Πανα-
γιάν (ό παπά Γεώργ. Ναθαναήλ). Είς Ριζοκάρπασον έβοήθησεν ημάς ό ιατρός

1 Εις τήν πραγματοποίηση' τής άποστολής ταύτης συνετέλεσεν έπίσης καί ό αείμνηστος
"Ακαδημαϊκός Μαν. Καλομοίρης
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Γεώργ. Παλλήκαρος, εις "Ομοδος ό Γεν. "Επιθεωρητής Κωνστ. Πιλαβάκης, προς
δέ και πολλοί άλλοι. Πάντας τούτους καί τούς προθύμους πληροφορητάς μας
ευχαριστοϋμεν καί άπο τής θέσεως ταύτης.

Β'. Δεδομένου ότι ό προσδιωρισμένος διά τό έργον τούτο χρόνος ενός μη-
νός ήτο όλως ανεπαρκής, έπρεπε δέ νά σχηματισθή παρ' ήμων εικών τής φυσιο-
γνωμίας τής νήσου άπό επόψεως τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού βίου είς αυτήν διά
τής συλλογής σχετικής ύλης, ήναγκάσθημεν πρός τούτο νά έπιλέξωμεν πρόςέ'ρευ-

Εΐκ. 1. Χάρτης τής νήσου μέ τά κέντρα είς α εγένετο λαογραφική έρευνα.

ναν ώρισμένους μόνον, ώς κάτωθι, συνοικισμούς είς διάφορα σημεία τής νήσου :
Μόρφου, Πηγαίνια και Κάτω Πύργος Τηλλυρίας, Τρίκωμον, Μπογάζι, Αίγια-
λοΰσα, 'Αγία Τριάς Καρπασίας, Ριζοκάρπασον, Λεονάρισσον, Κοιλάνεμον, Κώμα
τοΰ Γιαλού, Κώμη Κεπίρ, 'Ακάνθου, Άγιος 'Επίκτητος, Βασίλεια, Άγιος Γεώρ-
γιος Κυρήνειας, Κάρμι, Άνω Λεύκαρα, Κοιλάνι, "Ομοδος, Λεμύθου, Καμινάρια,
Πεδουλάς, Γερακιές, "Αγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, Κάμπος Μαραθάσας, Πάνω Πα-
ναγιά Πάφου, Πολέμι, Γιόλου, Μεσόγει, Τσάδα, Πάνω Άρόδες, Δρούσια, Στρουμ-
πί, Κτήμα Πάφου, Πέγια, Γεροσκήπου. Μετά την επιστροφήν την 17 Νοεμβρ.
τοΰ Στ. Καρακάση είς Αθήνας συνέχισα τήν έ'ρευναν ταύτην μέχρι της 20 Νοεμ-
βρίου είς τά χωρία : Παραλίμνι, Αύγόρου, Άθηαίνου, Περιστερώνα (Μόρ-
φου) και Κακοπετριά.
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Κατά τάς μετακινήσεις πρός τά ανωτέρω κέντρα κατηναλίσκετο πολύτιμος
χρόνος. Έν τούτοις έπετεύχθη μέ σύντονον εργασίαν, ήτις παρετείνετο σχεδόν κα-
θημερινώς μέχρι καί τής νυκτός, πολλάκις καί τοΰ μεσονυκτίου, ή συλλογή
πλούσιας λαογραφικής ύλης, τήν οποίαν κατέγραψεν ό γράφων είς σελ. 6361
σχήμ. μεγ. 8ου> προς δέ καί δημώδους μουσικής (φσμάτων καί χορών) 435 ηχογρα-
φήσεις, τών οποίων 148 εγένοντο ύπ' εμού, αί δέ υπόλοιποι ύπό τοΰ δευτέρου
(Στ. Καρακάση). '

Ή καταγραφείσα ύπ' εμού λαογραφική ύλη, πλήν τής ήχογραφηθείσης, ώς
κατωτέρω (βλ. σημ. 1), περιλαμβάνει στοιχεία έξ όλων σχεδόν τών εκδηλώσεων
τοΰ υλικού, τοϋ κοινωνικού καί πνευματικού βίου. Μέγα μέρος τής ύλης ταύτης
αναφέρεται είς τόν γεωργικόν βίον, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν,
τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν. Έπίσης
κατεγράφησαν ςίσματα 69, μΰθοι, παραμύθια καί ευτράπελοι διηγήσεις 28, παρα-
δόσεις 152, παροιμίαι 53, τοπωνυμίαι κ.ά.

Ό γράφων δι' ειδικών ομιλιών του έτι πρός τούς μαθητάς σχολείων
τής Μέσης καί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως * επέτυχε μέ τήν πρόθυμον συμπαρά-
στασιν τών Διευθυντών των τήν συγκέντρωσιν λαογραφικής ύλης έκ 3332 σελίδων
ως κάτωθι :

α') Γυμνασίου Λαπήθου (Γυμνασ.: Γεώργ. ΙΙιζάνιας), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ.

312. (Άρ. είσ. 2360).
β') Γυμνασ. Λευκάρων (Γυμνασ. : Γεώργ. Τσακίρης) καί Δημοτ. Σχολείου
(Διευθ. : Κωνστ. Κουμενίδης), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 340. (Άρ. εισ. 2359).
γ') Δημοτ. Σχολ. Όμόδους (Διευθ.: Στυλιανίδης), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ.

130. (Άρ. είο. 2355).
δ') Γυμνασ. Πεδουλά (Γυμνασ. : Κωνστ. Γιαλουρίδης), χειρόγρ. σχ. 4ου,
σελ. 616. (Άρ. εια. 2353).

1 Σημαντικόν έτι μέρος τής συλλεχθείσης ύλης, κυρίως ςίσματα καί τινα παραμύθια,
ήχογραφήθη μόνον, έγένετο δέ κατόπιν αντιγραφή αύτής είς τό Λαογρ. Άρχεΐον ύπό τής
γραφέως'Ελευθερίας Δήμου-Παπαδοπούλου" (Βλ. χφον, άρ· 2351, σελ. 639-1000).

2 Τό χειρόγραφον τής λαογραφικής ϋλης καί τών κειμένων τών ήχογραφηθέντων ασμά-
των κατεχωρίσθη εις τό βιβλίον Εισαγωγής χειρογράφων ύπ' άρ. 2351, ή δέ μουσική ΰλη
είς τό βιβλίον Εισαγωγής τής μουσικής άπό τοϋ άριθμ. 5123-5558.

8 'Εκτός τών λαογραφικών τούτων ομιλιών ό πρώτος (Γ. Κ. Σπυριδάκης) ώμίλησεν έν
Λευκωσίςι τήν 19 Νοεμβρ. είς τήν σειράν τών διαλέξεων τοϋ Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου μέ
θέμα: «Έκ τής δημώδους επικής παραδόσεως τής Κύπρου», ό δέ δεύτερος (Στ. Καρακάσης)
τήν 6 Νοεμβρ. μέ θέμα : «Ή ζωή καί τό έργον τοϋ Νίκου Νικολαΐδη τοϋ Κυπρίου».

20
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ε') Γυμνασ. Αεμίθου (Διευθ.: Παναγιώτου), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 148.

(Άρ. είσ. 2354).

ς') Γυμνασ. Π ο λ ε μ ί ο υ (Διευθ. : Γεώργ. Ήλιάδης), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 946.
(Άρ. είσ. 2356).

ζ') Γυμνασ. 'Α γ ρ ο ΰ ('Εμπορ. Γυμνασίου. Διευθ. : Στυλ. Παπαδάκης) και
Δημοτ. Σχολείου (Διευθ. : Ίωάνν. Μιχαήλ), χειρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 122.
(Άρ. είσ. 2357).

η') 'Εμπορ. Κολλεγίου Κτήματος Πάφου (Διευθ.: Κωνστ. Λιασίδης), χει-
ρόγρ. σχ. 4ου, σελ. 204. (Άρ. είσ. 2358).
θ') Δημοτ. Σχολείων: Πεγιας (Διευθ: Θεοδ. Καρύδας), Στρουμπιοϋ
(Δημ/λοι : Σάββας Παπαέτης καί Άνδρ. Σωτηριάδης), χειρόγρ. σχ. 8ου, σελ.
208. (Άρ. εϊο. 2361).
ι') 1) Γυμνασίων: 'Αμμοχώστου (Γυμνασ. : Κυριάκος Χατζηϊωάννου),
Κτήματος Πάφου (Γυμνασ. : Π. Παυλίδης), Τρικώμου (Γυμ-
νασ. : Γ. Σεργίου). 2) Δημ. Σχολείων: 'Ακανθού (Δημοδ.: Σωτήρ.
"Ορφανός), Κώμης Κεπίρ, Άγ. 'Ιωάννου Άγροΰ, Δρού-
σιας, Γερακιών, Σωτείρας κ.ά., σχ. 4ου, σελ. 306. (Άρ. εϊο.
2376). '

ια') Κωνστ. 'Ιωαννίδης, Λαογραφικοί όμιλίαι από τοΰ Ραδιοφωνικού
σταθμού Κύπρου, σχ. 4ου, σελ. 94. (Άρ. εϊο. 2377).

Γ'. 'Εκ τής γενικής επισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύπ' εμού λαογραφικής
ύλης (χφον ύπ' άρ. 2351) παρατηρώ, ότι ό λαϊκός πολιτισμός τής νήσου μέ έν-
τονα χαρακτηριστικά τής ελληνικής παραδόσεως άπό τής Αρχαιότητος διά τοΰ με-
σαίωνος μέχρι σήμερον άνήκει μέ τά ιδιόμορφα γνωρίσματά του είς τόν νησιωτικόν
κύκλον μέ γλωσσικά στοιχεία κοινά πρός τόν νότιον Δωδεκανησιακόν, πρός δέ καί
τόν Κρητικόν,2 ίδιοι δέ εις πολιτιστικά άπό τής έπόψεως τής μορφής τής λαϊκής
κατοικίας, τής άμφιέσεως, τών δοξασιών καί εθίμων (κοινωνικών καί λατρευτικών),
τοΰ γεωργικού βίου κ.ά., μνημείων τοΰ λόγου (δημωδών φσμάτων καί παραδόσεων,
ώς αί περί τόν Διγενήν) κ.ά.

1 Τό έργον ημών τής περισυλλογής λαογραφικής καί είδικώτερον μουσικής ίίλης συνε-
χισεν ό συνοδεύσας ή μας κατά τήν παραμονή ν μας εις Κύπρον ώς άνω Κωνστ. Ίωαννί-
δης, δστις άπέστειλεν εις τό Λαογρ. Άρχείον άργότερον, τφ 1961, ΰλην ήχογραφημένην έπί 10
ταινιών μαγνητοφώνου, μήκους εκάστης 270 μ., περιλαμβάνουσαν : μελωδίας ασμάτων, μου-
σικήν χορών, δημ. παραδόσεις καί παραμύθια.

' Πρβλ. καί Ν.Χ. Κονομή, Κρητικοκύπρια, Κρητικά Χρονικά, τόμ. 7 (1953), σ. 147-160.
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α') Ή λαϊκή κατοικία ενταύθα αποτελείται εκ δύο χώοων, σχήματος όρθο-
γοινίου παραλληλογράμμου, τών οποίων ή στέγη (τό δώμα) υποβαστάζεται
εις τό μέσον είς τά παλαιότερα σπίτια διά μακράς δοκού, καλούμενης νεφκάς.
Έπ' αύτής καί τών εξωτερικών τοίχων στηρίζονται εκατέρωθεν αί δοκοί, αι όποΐαι
φέρουν τό δώμα. Έξειλιγμένη έκ τοΰ τύπου τούτου μορφή είναι ή οικία είς τήν
οποίαν ή νεφκά έχει άντικατασταθή υπό τοξωτής καμάρας,1 ώς έν Κρήτη καί Δω-
δεκανήσφ. Εις παλαιά σπίτια τής Ρόδου, όπου υπάρχει ή χονδρή α^ή δοκός,
ή νεφκά, καλείται μ ε σ ι ά. a

Είκ. 2. Ή κυπριακή βράκα· Είκ. 3. Τοπικον γυναικεϊον ένδυμα είς

Ριζοκάρπασον.

Τό άνδρικόν ένδυμα, τό όποιον βαίνει και ένταΰθα πρός πλήρη εξαφάνισιν,
είναι ή βράκα (είκ. 2), ώς εις Κρήτην καί άλλας νήσους, ' μέ τροποποιήσεις κατά

1 Βλ. πλείονα είς Κωνατ. Ά. Γεωργιάδου, Τό αγροτικό σπίτι τής περιοχής Κυρήνειας
Κύπρου, Λαογρ., τόμ. 15 (1953/1954), σ. 111-146.

9 Βλ. Άναστ. Βροντή, Παλιά σπίτια τής Ρόδου, Ρόδος 1950, σελ. 3, 10, 13.

* Βλ. Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, *Η λαϊκή τέχνη τής Κρήτης. "Η άνδρική φορεσιά.
'Αθήνα 1960, α. 119 κ·έξ., 138.
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τόπους, δια δέ τάς γυναίκας υπάρχουν εν χρήσει φορέματα μέ στοιχεία νησιωτικά
καί όμοια άλλων ελληνικών τόπων.1

β') Έκ τών δημωδών ηρωικών παραδόσεων εξέχουσαν θέσιν κατέχουν αί
αναφερόμενοι εις τόν Διγενήν καί τήν Ρήγαιναν. Περί τάς σχέσεις τούτων έχει
διαμορφωθή κύκλος ολόκληρος λαϊκών αφηγήσεων2 καί επικών τραγουδιών.

Αί παραδόσεις περί τόν Διγενήν αναφέρουν περί τής ύπερανθρώπου σωμα-
τικής του δυνάμεως, οιονεί ώς περί τιτάνος, άρκεταί δέ καί περί τών αγώνων του
πρός τήν Ρήγαιναν τής Κύπρου. Σχετικοί μέ τήν άκατάβλητον σωματικήν ρώμην
του είναι αί συνδεόμενοι πολλαχοΰ τής νήσου (Κυθρέα,3 Παραλίμνι, Κάτω Πά-
φος) μέ τήν Πέτρα τοϋ Διγενή, πελώριον βράχον, καί τήν παθκιάν
ήπαδκές τοϋ Διγενή4 είς τήν έπαρχίαν Πάφου ( Κοίλη καί Στρουμπί)
(βλ. χφον, άρ. 2351 *, σ. 543 καί 563) καί εις Μαραθάσαν.6

Είς τάς διηγήσεις ταύτας ό Διγενής παρουσιάζεται ώς εντόπιος ήρως, εν αν-
τιθέσει πρός τά δημώδη περί αύτοΰ ςίσματα, είς τά όποια διατηρεί τά παλαιότερα
άκριτικά χαρακτηριστικά του.

'Αρχαιότεροι έκ τών παραδόσεων τούτων φαίνονται οσαι λέγουν περί τής
μή προσκλήσεως τοϋ Διγενή είς τόν γάμον, ώς καί αί περί τής άποκρούσεώς του
ώς γαμβρού. Ούτω περί τοΰ χωρίου Πέτρα τοΰ Διγενή εις τήν περιφέ-
ρειαν Κυθρέας υπάρχει ή κάτωθι παράδοσις είς τήν 'Ακάνθου (χφ., σ. 230-31).
«Είχε γάμο οτήν 'Αμμόχωστο και ôèv τόν επροακαλέσανε τόν Διγενή κ εϋνμώϋηκε.
Κ' επκιασε τήν πέτρα ( = βράχον) άπο τόν Πενταδάχτνλο, νά τή ανργι ( = νά τήν

1 Βλ. 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ή λαϊκή τέχνη τής Κύπρου, Νέα "Εστία, τόμ. 56 (1954),
τεΰχ. 659, σ. 230 κ.έξ. Είδικώτερον περί τών κεντημάτων καί τής υφαντικής βλ. Αγγελικής Γ.
Πιερίδου, Καρπασίτικα κεντήματα, Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 17 (1953), σ. 55-56. Κεντήματα Σολιάς
καί Μαραθάσας, Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 20 (1956), σ. 67 - 72. Λευκαρίτικα κεντήματα, αυτόθι,
χόμ. 22 (1958), σ. 251 - 259. Κυπριακή λαϊκή ύφανιική, αυτόθι, τόμ. 23 (1959), σ. 185 - 214.
Πεσματζήδες καί μαντηλάρηδες στήν Κύπρο, αυτόθι, τόμ. 25 (1961), σ. 175-183.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 44, άρ. 73. Νεάρχου
Κληρίδη, Θρΰλοι καί παραδόσεις τής Κύπρου, Λευκοσία Κύπρου 1954, σ. 22-52 (τής Ρήγαινας),
σ. 53-61 (τοϋ Διγενή). Ν. Κονομή, Κυπριακοί παραδόσεις, Δαογρ., τόμ. 15 (1953/54), σ. 405-409.
Σίμ. Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, Δελτ. Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ., τόμ. ΣΤ'(1902-6), σ. 117-148 κά.

* Περί τής ορθογραφίας τοϋ τοπωνυμίου βλ. Κ. Σπνριδάκιν έν Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 4
(1940), σ. 113-14.

4 Βλ. καί είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν "Αθήναις 1904, σ. 63, άρ. 119.

* "Εφεξής αί παραπομπαί μόνον ύπό τά στοιχεία : χφ.

6 Βλ. Σίμου Μενάρδον, ενθ' άν., σ. 125.
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ρίψη), ν à τονς καταστρέψη. Ή μάννα τον τήν ώρα πού 'κανε νά πετάξη τήν πέτρα,
επκιασε το χέρι τον καϊ ή πέτρα έ'πεοε στο σημείο πού 'ναι τώρα.

Έκόψασι τήν πέτρα κ εκτίσανε το χωρίο που κι αύτό ώνομάστηκε Πέτρα
τον Διγενή. Άπό τήν Πέτρα αυτή ύπάρχουν ακόμη εκεί δυο τρία κομμάτια».1

Έτέοα παράδοσις εκ Κώμης Κεπίρ λέγει (χφ., σ. 226-27) : «Στις Στητές ήτον
χώρα κ' είχε και βασιλιά. Κ' εΐχεν κόρη δ βασιλιάς' τήν έζήτησε δ Διγενής γιά
γυναίκα. Ό βασιλιάς δέν τοΰ τήν έδωσε. Αυτός ερεθίστηκε κ' έπιασε μιαν πέτρα νά
τήν σύρη κάτω στήν πόλι, νά τήν καταστρέψη. Έπιασε λοιπόν τήν πέτρα νά τήν σύρη
κάτω στήν πόλι. Ή μάννα τον, γιά νά μήν σύρη τήν πέτρα και καταστρέψη τήν πόλι,
τοΰ χτύπησε στο χέρι και έ'φνγε ή πέτρα κ' επήε κάτω στον ποταμό. 'Εκεί σώζε-
ται ώς σήμερο και τά σημάδκια πόύ 'πιάσε τήν πέτρα φαίνονται οί πενταλιές( = δα-
κτυλιές) τής χέρκας τον».3

Εικ. 4. Ή πέτρα τοϋ Διγενή είς Κάτω Πάφον.

Έκ τής τελευταίας παραδόσεως ταύτης περί τής άποκρούσεώς του ώς
γαμβρού πιστεύω, ότι θά διεμορφώθησαν κατά τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας
αί άναφέρουσαι περί τής αντιδικίας του πρός τήν Ρήγαιναν.3

Είς Κάτω Πάφον υπάρχει ή Πέτρα τού Διγενή (είκ. 4). Έκεΐ πλησίον

1 Βλ. παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης εΐς Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Κυπριακαί παρα-
δόσεις, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 119-120. Παραλλ. εκ τοΰ χωρίου «Έξω Μετόχιν»
βλ. έν Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 405-406, άρ. 10, πρβλ. καί σ. 407-8, άρ. 16 καί άρ. 17.

8 Παραλλαγή τής παραδόσεως ταύτης έκ τοΰ ιδίου χωρίου εχει δημοσιευθη εν Λαογρ.,
τόμ. 1 (1909-10), σ. 697. Εις ταύτην ό Διγενής,παρουσιάζεται ώς υΙός τής Ρήγαινας.

* Βλ. σχετικώς Σίμον Μενάρδου, ενθ' άν., σ. 124-25.
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είχεν ή Ρήγαινα τά παλάτια της. Ό Διγενής τήν εζήτησε νά τήν νυμφευθή καί
*ή Ρήγαινα υποσχέθηκε νά τον πάρη άντρα ino τόν όρο νά φέρη νερό οτήν πάλι.
Αυτή επίστευε ότι δ Διγενής δεν θα ετελείωνε το εργο τοΰτο. Ό Διγενής θυμωμέ-
νος ανέβηκε στους κρημνούς τον Κτήματος και με τό μικρό του δάχτυλο ερριξε το
βράχο (είκ. 4) εναντίον της. Ή Ρήγαινα ερριξε εναντίον τον Διγενή τό αδράχτι της,
πού είναι μιά πέτρα άπο γρανίτη και βρίσκεται στο Κτήμα είς τήν τοποθεσίαν
Κάτω Περιβόλια κάτω άπό τά σφαγεία τοΰ Κτήματος» (χφ.>σ. 543).1

Κατ' άλλην παραλλαγήν από τό χωρίον Κισόνεργα «ό Διενής ή·9ελεν τή
Ρήαινα νά τήν κάμη γυναίκα τον. Και οί δυο ήσαν παλληκάρκα.

Eιπεν του, νά σε κάμω άντρα μου αλλά νά μοΰ φέρης τό νερό άπό τήν Τάλαν
(χωρίον πλησίον τής μονής τοϋ 'Αγ. Νεοφύτου) στην Πάφο (Κάτω Πάφον). Ό
Διενής εκαμε πετραύλακα κ' επήε τό νερό. 'Ακόμη σωζονται σημεία τών αυλακιών.
"Οταν τό επήε στην Πάφον το νερόν, ερώτησέν τον ή Ρήαινα: "Εφερες το το νερό;
Λέει της : Θέλοντας ό Θεός και μη θέλοντας τό εφερα. 'Αμέσως τ' αυλάκια ανοίξανε
και καταστράφησαν.

Ή Ρήαινα τότε εμετάγνωσεν νά τον πάρη άντρα της και τοΰ ερριξε τό άδράχτιν
της τό πέτρινο. Τότες επκιασεν κ' εκείνος μιαν πέτραν μεάλην καί τής τήν εσυρε
(=ερριψε)» (χφ., σ. 562).

Είς ετέραν παραλλαγήν τής διηγήσεως ταύτης εκ Γιόλου (χφ., σ. 535)ή
Ρήγαινα έχει ύποκατασταθή διά της 'Αγίας Αικατερίνης. «Στην τοποθεσία Γκλα-
βάρη πού βρίσκεται κοντά στά χωρκά Χόλι και Σκούλι υπάρχει μιά εκκλησιά τής
'Αγίας ΑΙκατερίνας, στην θέσιν Φυτενκια.

Ό Διενής, λέουν, εζήτησε νά πάργ] γυναίκα τήν 'Αγία Αίκατερϊνα.

Ή 'Αγία Αίκατερϊνα εΐπεν τον, αν δύνεσαι νά φέρης τό νερόν στο κιουλίκι
( = έπαυλιν) μου άπό τόν ποταμόν τή Κειμένου, ·&ά σε πάρω άντρα μου.

Ό Διενής επήεν με τά πόδκια τον κ' εκαμε τό πετραύλακο καί εφερεν τό
νερό στο κιουλίκι τής 'Αγίας ΑΙκατερίνας. "Αμα εφερε τό νερό κι άκουσε το ή 'Αγία
Αίκατερϊνα, εφνεν κ' έπήεν νά βαρκαριστή οτήν Πάφο. Ό Διενής πήεν πίσων της
κ' επκιασεν εναν καγιάν ( = πέτραν), τής εσνρεν ( = έ'ρρι·ψε), εΐναιν δουλείες δικές τον,
κι ακόμη ώς τήν σήμερο πάνω οί δαχτνλιές τον'».

Νεώτεραι φαίνονται αί διηγήσεις αϊ άναφέρουσαι περί τής καταδιώξεως υπό
τοΰ Διγενή κουρσάρων καί τής υπερασπίσεως ούτω διαφόρων συνοικισμών, ώς τοΰ

1 Κατ" άφήγησιν τοΰ Γεωργ. Ήλιάδου, Διευθ. τοΰ 'Εμπορ. Γυμνασίου Πολεμίου.
Πληρέστερον δημοσιεύεται ή παράδοσις υπό Νεάρχ. ΚΧηρϊδη, Θρΰλοι καί παραδόσεις τής
Κύπρου, Λευκοσία 1954, σ. 46-48. Βλ. καί Σίμ. Μενάρδου, ενθ" άν., α. 125.
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χωρίου Στητές (χφ·, σ. 226). «*Ηρτεν καΐκι κάτω στο λιμνιώνα στήν τοποθεσία
Γαλλούνια (προς βορράν τής Κώμης Κεπίρ). 'Επρόκειτο νά ξεβή στρατός άπό τό
καΐκι νά λεηλατήση τήν πόλι πον ήτανε στή θέαι Στητές.

Ό Διγενής κάθετου πάνω σ' ενα βουνό, στον "Αι Φώτη· δίπλα τον εκάθετον
κ' ή μάννα τον.

Ό Διγενής τό λοιπόν μόλις εϊδε τους πειρατές, που ήταν νά ξεβοΰνε έξω,
έπκιασε μιά πέτρα νά τή σύρη ( = νά τήν ρίψη), νά τους εμπόδιση, νά μήν ξεβούνε
έξω. Ή πέτρα αν τή ήτανε λιθάρι μεγάλο καί θά περνούσε νά καταστρέψη τήν πόλι.

Ή μάννα του έσπρωξέ τον στό χέρι καί ή πέτρα εφυγε άπό τό χέρι του κ'
έπήε κάτω στον ποταμό. 'Εκεί στέκεται τό λιθάρι μέσ' ατή γη κ' ή τοποθεσία ώνο-
μάστηκε Πενταδάχτυλος». Εις τό Παραλίμνι λέγεται ο'τι ότι «στήν τοποθεσία Φανός
(όρος προς ανατολάς τού Παραλιμνιού είς άπόστασιν 8 χιλιομ.) είναι μιά πέτρα
μεάλη μέ μιά τρΰπα ατή μέση. Εϊχαμεν 'κούσει άπό τους παλιούς, πώς δ Διγενής
έκπιασέν την μέ τό δάκτυλόν τον τό μικρόν και τήν έσυρεν, πώς νά σκοτώση τους
κουρσάρους» (χφ. σ. 595).

'Εκ τών παραδόσεων τούτων ή πρώτη, ή περί τού χωρίου Στητές, έ'χει προ-
φανώς διαπλασθή εκ στοιχείων τής άναφερούσης περί τής μή προσκλήσεως τοΰ
Διγενή εις τόν γάμον (βλ. άνωτ., σ. 308-309).

"Ο Διγενής, ώς εις Κρήτην,1 έθεωρήθη και ενταύθα εις τήν φαντασίαν τού
λαού ώς γίγας εις τό άνάστημα μέ τεραστίας διαστάσεις, ώστε νά δύναται νά
στηρίζη τον ενα του πόδα έπί τής κορυφής ενός ό'ρους καί τον έτερον έπί άλλου,
έκ τής θέσεως δέ ταύτης νά κύπτη, διά νά πίνη νερό άπό τόν είς τό βάθος κάτω
μεταξύ τών ορέων ρέοντα ποταμόν. «Στό χωρκό Κοίλη (βορειοδυτικώς της Μονής
τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου έν τή επαρχίςι Πάφου) λέγουν οι χωρκανοί ότι στήν τοπο-
θεσία 'Αξύλου υπάρχει ή παθκιά τον Διενή. Στό απέναντι βοννό κατά τό χωρκό
Στρονμπϊ υπάρχει και εκεί παθκιά τον Διενή. Στις δκνό αυτές παθκιές λέγουσι ότι
έπάτησε δ Διενής κ' έακυψεν νά πκιή νερό άπό τόν ποταμό κάτω καί τά γένεια του
έσταμάτηααν τό νερόν τοΰ ποταμού» (χφ., σ.563). * Παρατηροΰμεν ότι τά χαρακτη-
ριστικά αύτά τοΰ Διγενή είναι όμοια πρός τά είς τάς παραδόσεις τής μέσης Κρήτης. '

1 Βλ. Ί. Δ. Κονδυλάκη, Νεοελληνική μυθολογία, Δελτ. Ίστορ. καί Έ·θν. Έτ., τόμ. Α'
(1883-84), σ. 275. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 69, άρ. 131, τόμ. Β', 1904,
σ. 751-52.

2 "Ομοία παράδοσις άπαντα καί ει; τήν Κρήτην (Πλακιάς έπαρχ. 'Αγ. Βασιλείου
Ρεθύμνης)' βλ. Γεωργ. Ί. Κουρμούλη, "Επος καί επική ύλη, Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής
τοΰ Παν. 'Αθηνών, περ. Β', τόμ. Ε', εν 'Αθήναις 1954/55, σ. 218.

» Βλ. Ί. Δ. Κονδυλάκη, ενθ' άν., σ. 275.
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Μέ τόν Διγενήν νομίζω ότι πρέπει νά συνδεθή καί τό τοπωνύμιον «ή μούτ-
τη τοϋ κυρ Βασίλη» εις Άκανθού, όπως άλλως τε έξέφρασε τήν γνώμην καί ό
πληροφορητής μου κ. Παντελίδης (χφ., σ. 145). Έκ τής «Πέτρας τού Διγενή» ώς
τοπωνυμίας προήλθον πιθανώς κατόπιν καί άλλαι ονομασίαι βράχων, ώς έπί
παραδ. ή Πέτρα τοΰ Λιμνίτη, ή Πέτρα τοΰ Ρωμιού κ. ά.

Πρός τόν κύκλον τοϋ Διγενή καί εύρύτερον τήν άκριτικήν παράδοσιν φαί-
νεται ότι εύρίσκεται είς συ νάφειαν καί τό τοπωνύμιον «τό μονοπάτιν τούς'Απελάτες»
εις τήν περιοχήν τοΰ χωρίου 'Αθηαίνου (χφ., σ. 413).*Αναφέρομεν έτι ότι άκρι-
τικά τοπωνύμια, ώς τοΰ Αιάντρου, τού Μαβιάνον, το Βλάττος, άναφέρονται καί
έν Κρήτη είς θέσεις εγγύς τοΰ χωρίου Σελλιά τής έπαρχίας Άγ. Βασιλείου

Σημειωτέα έτι καί ή παράδοσις περί τοΰ τοπωνυμίου «Πάτημαν τ Άράκλη»
εις τήν περιφέρειαν τοΰ Κάμπου Μαραθάσας επί τοΰ όρους Τριπύλου. «Λαλούν
ότι εκεί επάτησεν δ Άράκλης που με τρεις πατκιές έγύρισεν οϋλλην τήν Κύπρο Έκεϊ
φαίνεται μια πατκιά πάνω στήν πέτρα και είναι μεσαία πατκιά. Ή αλλη πατκιά είναι
στον 'Ακάμα' και ή αλλη στήν Παπούτσα».' (χφ., σ. 467).

Τήν παράδοσιν ταύτην έχει καταγράψει καί ό Νέαρχ. Κληρίδης (Θρύλοι
καί παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 59), παλαιότερον δέ μόνον τό τοπωνύμιον «Πάτημαν
τ' Άράκλη» ό Σίμ. Μενάρδος,4 όστις καί παρετήρησεν ότι κατά τήν Αρχαιότητα
έδεικνύοντο ίχνη των ποδών τοΰ ήρωος (Λουκιαν., Άληθ. Ίστορ. Α', 7). Δέον
νά σημειωθή ότι παράδοσις διά «πάτημαν τ' Άράκλη» άπαντ§ έπίσης καί είς
Κεφαλληνίαν.8

γ') Αί περί τήν Ρήγαιναν παραδόσεις, άποτελοΰσαι ίδιον κύκλον, άπαν-
τοΰν ομοίως ευρύτατα διαδεδομέναι καθ' άπασαν σχεδόν τήν νήσον καί εντοπι-
σμένοι εϊς διαφόρους τόπους, παλαιά μνημεία, κάστρα καί άλλας θέσεις6, όπου
δεικνύονται τά σπίτια της, τό κάστρο της, ό πύρκος της, τό θρονίν της, τά λι-

1 Βλ. Γεωργ. Ί. Κουρμούλη, ενθ' άν., σ. 218-220.

8 Τό τελευταΐον άκρωτήριον είς τά βορειοδυτικά τής Κΰπρου.

' Βουνοκορφή εϊς τήν περιοχήν τής Πιτσιλιδς" ό Γ. Λουκάς (Φιλολογ. 'Επισκέψεις, τόμ.
Α', 1874, α. 32) άναφέρει έν Κύπρφ καί «λιγγρί καί λίγγραν τοΰ 'Ηρακλέους».

4 Τοπωνυμικόν τής Κΰπρου, 'Αθηνά, τόμ. 18 (1905/6), σ. 332-33.

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 61, άρ. 114, τόμ. Β', 1904, σ. 742-43.

' Βλ. γενικώτερον Σίμ. Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, ένθ'άν., σ. 117-148. Σχετικαί παραδόσεις

ίχουν δημοσιευθή ύπό Ν. Γ. Πολίτου, ενθ" άν., τόμ. Α', σ· 41 -46, άρ. 68-80. Νεάρχ. Κληρίδη,
Θρύλοι καί παραδόσεις, ενθ' άν., σ. 22-31, 35-52. Ν. Κονομή, ενθ' άν., σ. 405-409. Γ.Χ. Πα.-
παχαραλάμπους, Κυπριακαί παραδόσεις, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 119-120, περ. Μαθητ.

'Εστία, ετ. Ε' (1955), άρ. 15, σ. 158 κ·ά.
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γκριά τής Ρήγαινας, ό κάμπος τής Ρήγαινας, ή μούττη (κρημνός) τής Ρήγαινας,
ό λουτρός τής Ρήγαινας, οί θησαυροί τής Ρήγαινας, σπήλιοι τής Ρήγαινας, τό
σκολειό τής Ρήγαινας, ό κούλας τής Ρήαινας κ.ά. 1

Των παραδόσεων τούτων, αϊ όποίαι έχουν τύχει άπό πολλού προσοχής ύπό
τών συλλογέων, πρός δέ καί εΐδικωτέρας μελέτης,2 κατεγράφησαν υπ εμού
άρκεταί παραλλαγαί, προερχόμενοι έκ Λεοναρίσσου (χφ., σ. 208-9), Κάρμι (χφ.,
σ. 339-343), Άνω Λευκάρων (χφ., σ. 370-71, 381), Πάνω Παναγιάς (χφ., σ.
495), Πολεμίου (χφ., σ. 527), Γιόλου (χφ., σ. 534-35), Κρίτου-Μαρώτου (χφ.,
σ. 561).

Είς τήν περιοχήν τής Κυρήνειας αί παραδόσεις περί τήν Ρήγαιναν έχουν
έντοπισθή εις τό κάστρον τ' Άι Λαρκού (Αγίου Ίλαρίωνος) (είκ. 5) επί τοϋ

Είκ. 5 Το φροΰριον τον Άγιου Ίλαρίωνος.

ΙΙενταδακτύλου. 3 Ούτω αναφέρεται εις τό χωρίον Κάρμι περί τής κτίσεως τοΰ
Κάστρου τούτου ύπό τής Ρήγαινας (χφ., σ. 342), ώς καί περί τής φοβέρας κατα-
στροφής του διά τής έξαπατήσεως τής Ρήγαινας ύπό τών πολιορκητών διά στρα-
τιώτου μετημφιεσμένου εις γυναίκα έπίτοκον.

Τό θέμα τοΰτο τής αλώσεως δι' απάτης έχει παραληφθή εις τήν διήγησιν

1 Βλ. είς Σίμ. Μενάρδου, ενθ' άν., σ. 118 κ.έξ.

2 Βλ. άν., σ. 312 σημ. 6, ενθα ή σχετική βιβλιογραφία.

* Παραλλαγήν τής παραδόσεως δημοσιεύει και ό Ν· Κληρίδης, ενθ* άν-, σ. 25-30. Βλ. τοΰ
αντοϋ, Τό φρούριο τοϋ 'Αγίου Ίλαρίωνα. 'Ιστορία καί θρϋλοι. Λευκωσία Κύπρου 1958, σ. 17-24.
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ταύτην προφανώς εκ τοΰ τραγουδιού τοΰ Κάστρου τής Ωριάς, to όποιον είναι
γνωστόν εις τόν συνοικισμόν τούτον (χφ., σ. 339-341). Πλησίον τοΰ έν λόγφ χω-
ρίου, δηλ. τοΰ Κάρμι, υπάρχει ή τοποθεσία «Στό Δράκο». 'Εκεί «λαλοΰσιν οί
πρωτινοί, δτι έ'γινε δρακοντέα μάχη αυτών που πήγαν νά πάρουν το φρούριο τής
Ρήγαινας. Στήν μάχη αυτή ενικήθη ή Ρήγαινα καί έπεσε άπο τον γκρεμό. Τό γαίμα
που έτρεξε εκεί πού έγινε ή μάχη ήταν τόσο πολύ που πήρεν ( = παρέσυρε) εφτά χρο-
νών δαμάλι» (χφ., σ. 342-43). Είς τό Κάρμι υπάρχει καί κτήριον, τό όποιον λέγεται
Σκολεΐο τής Ρήγαινας. «Αέγουσι πώς τον καιρό που δέν υπήρχαν ρολόγια
ή Ρήαινα εκανε πάνω άπό τό φρούριο ενα σύνθημα κ' έσκολάζαν τά μωρά οί δά-
σκαλοι. Στο σκολεΐο τής Ρήγαινας λαλονοι οί πρωτινοί πώς τό χρυσάφι τής Ρήγαινας
είναι εδώ μέσα. "Ενας αθθρωπος εΐδεν δρομαν γιά τό θησαυρό κ' ήρτε νά τόν εϋργ).
"Εσκαψεν κ' έ'κβαλεν ενα πουρί ( = πώρινον λίθον) μεγάλο. Μόλις έψήλωσε (—έσή-
κωσε) τήν πέτρα πάνω, άκουσε μιά φωνή κ' έφοήθηκε. "Επκιασέν τον ενα ρΐο, Ιπήεν
σπίτιν του κ' έπέθανε» (χφ., σ. 341-42).

Εύρέως γνωστή είναι προσέτι καί ή παράδοσις ή σχετική με τούς θησαυρούς
τής Ρήγαινας, οί όποιοι έχουν άποκρυβή εις τά 101 σπίτια της (χφ., σ. 208-9).
«'Απάνω στήν Καντάρα 1 υπάρχουν εκατό σπίτια, που τά λέμε σπίτια τής Ρήγαινας.
'Εκεί ήτανε ενας βοσκός. Τήν νύχτα πού λέουσι τόν Καλόλ λόγο ( = τήν νύκτα τής
'Αναστάσεως) άννοιξε ενα αλλο σπίτι, τό εκατό ενα. Ήτα γεμάτο χρυσάφι καί εμπέη
(=έμπήκε) <5 βοσκός μέσα. "Οταν είδε τά χρυσά εκείνα, κατέβασε τή βούρκα ( = σακκί)
του νά τή γεμώση. 'Εγέμωσέ τη κ' εξέβη έξω νά φνη. ' Εξήχασε τήν ματσονκαν τον
κ εστράφη νά τήν πιάση κ' εκλεισεν ή πόρτα κ' έμεινε μέσα. Έβάσταν ενα ρόδι
μέσα στον κόρφον του κ' έ'τρωεν μιά κοκκόνα ( = κουκκί) τήν ημέρα, ώστε ν' άνοιξη
ή πόρτα.

Στό χρόνον, όταν άρχισε δ Καλός λόγος ( — τελετή τής 'Αναστάσεως), αννοιξεν
ή πόρτα κ' έξέβην εξω δ βοσκός κ' έγύρεβκεν τό κοπάδι τον.

*Ως τώρα πηγαίνουν έκεΐτήν νύκτα τοΰ Καλού λόγου, για νά 'δουν, αν άνοιξη
ή πόρτα». '

Εΐς τήν νοτιοδυτικήν Κύπρον, έπαρχίαν Πάφου, απαντούν παραδόσεις περί

1 "Ορος πλησίον τοΰ Τρικώμου.

8 ΠαραλλαγαΙ έχουν δημοσιευθή ύπό Σίμ. Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, ενθ" άν., σ. 131.
Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν , τόμ. Α', σ. 41-42, άρ. 68, εν Λαογρ. τόμ. 1 (1909-10), σ. 697. Ν. Κλη-
ρίδη, Θρΰλοι καί παραδόσεις, ενθ' άν., σ. 22-23, Ν. Κονομή, ενθ' άν., σ. 406, άρ. 12. Ν. Χρ.
Χαραλάμπους, ΟΙ θησαυροί τής Ρήγαινας, Μαθητ. Έστ., ετ. Ε' (1955), σ. 158. Αίμ. Μακρίδου,
Παραδόσεις γιά κρυμμένους θησαυρούς, Αύτόθι, ο. 1-92.
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τοΰ έ'οωτος τοΰ Διγενή προς τήν Ρήγαιναν καί τής μεταξύ των συγκρούσεως
ενεκα τής άθετήσεως τής ύποσχέσεώς της νά τόν ύπανδρευθή. 1

Τά πλείστα τών μνημείων, πρός δέ καί πρόσωπα, ώς ό Διγενής καί ό Ρήγας,
μέ τά όποια συνδέεται ή Ρήγαινα, ανήκουν χρονικώς είς τούς βυζαντινούς, κυριώ-
τατα δέ εις τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας εις τήν νήσον. Αύτό δέ τοΰτο τό όνομα
Ρήγαινα φέρει έπίσης πρός τήν περίοδον ταύτην έν τή νήσφ. Ό Σίμος Μενάρδος
εΐς τήν ειδικήν έπί τών παραδόσεων τούτων μελέτην του (βλ. εΐς Δελτ. Ίστορ. καί
Έθνολ. Έταιρ., τόμ. ΣΤ' (1902-6), σ. 133 κ.εξ.) ύπεστήριξεν ότι εΐς τήν Ρήγαι-
ναν έ'χει έπιβιώσει ή αρχαία παράδοσις περί τής Παφίας 'Αφροδίτης, ήτις ελα-
τρεύετο ένταύθα μέ τό όνομα «"Ανασσα» καί ότι εΐς τήν περιφέρειαν όπου εύρί-
σκετο ή Παλαίπαφος, έ'νθα ό ναός καί τό κέντρον τής λατρείας τής Κύπριδος,
άπαντα σήμερον ζωηρότερα ή άνάμνησις τής Ρήγαινας.

Διηγήσεις περί Τριμμάτου είναι έντοπισμέναι προς τήν Δυτικήν Κύ-
προν. Σχετικαί παραλλαγαί κατεγράφησαν εΐς Πηγαίνια (χφ., σ. 5-6), Πεδουλάν
(χφ., σ. 429-431)* καί Πάνω Παναγιάν (χφ., σ. 525).

Νοτιοανατολικώς τοΰ χωρίου Πεδουλά εΐς μικράν άπ* αύτοΰ άπόστασιν εύ-
ρίσκεται ή τοποθεσία Τρίμματος έ'νθα ή εκκλησία τής Ζωοδόχου Πηγής.
Παραδίδεται ότι έζη εκεί κάποτε ό Τρίμματος, ό όποιος «είχε μία μεάλην βατιάν
( = σύμπλεγμα βάτων) κ' εκεί ήτουν κρυμμένος μέσα. "Ητουν μεγαλόσωμος, είχε
δκυό μάτια λαμπερά και τό μεγαλύτερο πίοω ατό οβέρκος του.

Στον Πεδουλά δεν υπήρχαν βρύσες μέσα ατό χωρκό. "Ηθελα νά πάσι οϋλλες
οί γυναίκες και τά παιδιά νά φέρουν νερό άπό τό πηγάδι ( = πηγήν) τοϋ Τρίμματου.
"Οταν επήγαιναν εκεί τά παιδιά τά μικρά, έσκυβαν νά γεμώσουν τόν μπότην ( = δο-
χεΐον) τους. "Οταν έσκυβαν στο πηγάδι νά γεμώσουν, τά άρπαζε δ Τρίμματος και τά
έβαλλεν μέσ' ατό χαρκϊ ( = καζάνι) κ' εχοχλούσασι ( —έ'βραζαν).

'Επήγε μια γυναίκα ή κουμέρα τον, ή Λοινα, ν à τόν χαιρετήση τόν Τρίμματο.

"Οταν έφτασεν εκεί και είδε τό χαρται ( = χαλκοΰν λέβητα) γεμάτο μωρά κ
εχοχλούσασι, έπκιασεν τά βούρη ( = τό τρέξιμον) κ' έ'φνε. Πέρασε τόν ποταμό και
έπεσε ταπιαών της ό Τρίμματος. «Αϊ κουμέρα !», τής έφώναξε, <ατράφου πίοω και
θά σοϋ δώσω τό άγγονάκι σον νά τό πάρης». «Πάω, κουμπάρε, νά φέρω το χτένι
μου και τό άράχτι ( = άτρακτος). Τό έξέχασα και πάω νά τό φέρω*.

Έξεκίνηαε ή γυναίκα, έφευγε. Δέν εμπορονσε νά περάαη τόν ποταμό νά 'ρτη

1 Βλ. άνωτ., σ. 309 - 310.

5 Βλ. καί εις Λαογρ. 'Αρχ., χειρόγρ., άρ. 2363 (συλλ. ύπό μαθητών Έλλην. τοΰ Γυμν.
Πεδουλά, 1960) σελ. 181, 187-188, 193-198, 249, 273-75 κ.ά.
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(ενν.: στο χωρκό). «"Ελα, κουμέρα Λοινα!»· ακουσεν ουλλο το χωρκό τήν φωνήν
τον. Ή κονμέρα τον ήρτε στο χωρκό καϊ εΐπεν στους χωρκανούς και τοϋ Παπά
Λοΐζο. "Ετρεξαν ουλλοι οι χωρκανοί, επήαν στήν τοποθεσία Τρίμματος και ηύραν
τον Τρίμματο μέσα στή μεγάλη βατιά. 'Υπήρχε ενας σπήλιος μεγάλος πιο μέσα άπο
τή βατιά πον κατοικοϋσε ό Τρίμματος.

"Ενας χωρκανός εκαμε τήν άπόφασι, μπήκε μέσα στή σπηλιά κ' έσωσε δώ-
δεκα παιδιά. Κατόπι εδώσαν φωτιά στή βατιά κ εκάη μέσα δ Τρίμματος.

'Επειδή εκάη δ Τρίμματος κ' εσώθηκαν τά παιδιά κι αφέθη τό πηγάδι ελεύ-
τερο, έκτίσθη εκεί μιά εκκλησιά τής Παναγίας, ή Ζωοδόχος Πηγή, που σφζεται ώς
σήμερο» (χφ., σ. 429-80).

Ή παράδοσις αύτη, ήτις απαντ§ καί εις τήν Κρήτην, ήμαυρωμένη δέ έξ
Ιπιδράσεως άλλων διηγήσεων εις τήν Δωδεκάνησον (Κάρπαθον καί Σύμην), όσον
γνωρίζω, δεν ειχε τύχει καταγραφής μέχρι τούδε είς Κύπρον. Τό παραμύθι τοΰ
Τριμμάτου 1 ενταύθα έχει περιεχόμενον όλως διάφορον τής έν λόγω παραδόσεως.

Εις είδικήν μελέτην μου τών παραλλαγών τής παραδόσεως ταύτης περί τού
Τριμμάτου έν Κύπρω, τών Τριομματών, Τριμμάτηδων ή Τριαμμάτηδων έν Κρήτη,
ως ανθρωποφάγων όντων, κατοικούντων εις σπήλαια, υποστηρίζω ότι ή έν λόγω
διήγησις αποτελεί έπιβίωσιν τοΰ άρχαίου μύθου περί τοΰ Κύκλωπος Πολυφήμου
καί ότι διεμορφώθη ύπό τήν νέαν ταύτην μορφήν της κατά τούς Βυζαντικούς
χρόνους, πιθανώτατα εϊς τήν Κρήτην, έκ σχετικής διηγήσεως περί τού Μεγάλου
'Αλεξάνδρου, ήτις απαντά είς τό μυθιστόρημα τοΰ Ψευδοκαλλισθένους (Βιβλ.
II, κεφ. 33, έκδ. Müller). Κατά τήν διήγησιν ταύτην ό Μέγας 'Αλέξανδρος μετά
τήν κατάκτησιν τοΰ άχανοΰς Περσικού κράτους έπροχώρησε μέ τόν στρατόν του
εις έρημους καί άβάτους τόπους, όπου συνήντησεν άνθρώπους γίγαντας καί αν-
θρωποφάγους, οϊτινες κατφκουν εις σπήλαια, τών οποίων τάς είσόδους εφρού-
ρουν τριόφθαλμοι κύνες.

Έκ συμφυρμοΰ τής παραδόσεως ταύτης τοΰ Ψευδοκαλλισθένους πρός τήν
σφζομένην είς τόν λαόν άρχαίαν παράδοσιν περί τοΰ Κύκλωπος Πολυφήμου νο-
μίζω ότι διεπλάσθη, ώς ελέχθη, αρχικώς είς τήν Κρήτην ή νεωτέρα περί τών
Τριομματών ή Τριμμάτηδων, ή οποία παρά τά αρχαία γνωρίσματα της παρέλαβε καί
στοιχεία εκ τής έν λόγω Ψευδοκαλλισθενείου διηγήσεως2. Έκ τής Κρήτης κατόπιν

1 Βλ. είς Άϋ·αν. Σακελλαρίον, Τά Κυπριακά, τόμ. Β', εν 'Αθήναις 1891, σ. 301-309 (είς
τήν παλαιοτέραν εκδοσιν, τόμ. Γ', 1868, σ. 136-144). 'Ισμήνης Χατζηκώσχα, Cyprus and Its
Life. Ή Κύπρος κι' ή ζωή της κλπ. Λονδΐνον 1943, σ. 91-93.

2 Βλ. πλείονα εις τά Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου εν Ήρακλείφ
Κρήτης (22-28 Σεπτ. 1961), τεΰχ. Γ', σ. 106-116.



λαογραφικη αποστολη εισ κυπρον ν

317

διεδόθη ή παράδοσις υπό τήν νέαν μορφήν της, δηλ. με πεοιεχόμενον τους Τριμ-
μάτηδες, είς τήν νοτίαν Δωδεκάνησον καί τήν Κύπρον, ένθα υπέστη περαιτέρω
έπεξεργασίαν υπό τοΰ λαού, ώς έπί παραδ. είς τήν ανωτέρω Κυπριακήν παραλλαγήν.

Πρός τόν άρχαίον μΰθον πλησιάζει περισσότερον έκ των Κυπριακών παραλ-
λαγών ή κατωτέρω έκ τοΰ χωρίου Στρουμπί (χφ., σ. 564). «Στο χωρκόν Λετίμπον
υπήρχε μιά γειτονιά που ήτουν εκεΐ εν ας ανϋ·ρωπος μ* ενα μάτι στο μέτωπο. Τά
παιδιά τής γειτονιάς εκεί εχάνουνταν κά·&ε μέρα. Είπαν, νά βουρήση δ κόσμος
(=νά κάμουν αιφνιδιαστική ν έφοδον), νά δουν που χάνονται τά παιδιά. Ηύραν ενα
μεγάλο χαρκΐ ( = λέβητα) 'έσω ( = είς τό σπίτι) αυτοΰ πού 'χε τό ενα μάτι και μέσα
χέρκα παιδιών. Τότες εκάλεσαν βοήθεια και εκατεβήκαν δλοι οί χωρκανοϊ τοΰ Αε-
τύμπου και τοΰ χωρκοΰ Καλέπιας και τόν εσκότωσαν. 'Εκεί είναι ενας σπήλιος. Στο
σπήλιο αυτό είναι τώρα κτισμένη εκκλησία τοΰ Άγ. Κηρύκου»· Ύποπτεύω ότι τό
στοιχεΐον ένταΰθα τοΰ μονοφθάλμου, ώς ό Κύκλωψ, είναι μεταγενέστερον εκ
λογίας επιδράσεως.

Διά ονόματα τόπων καί αρχαίων κτηρίων έχουν διαπλασθή παραδόσεις
περί ομωνύμων ένταΰθα βασιλέων έκ τών όποιων προήλθεν ή τοπωνυμία. Ούτω
είς τό Ριζοκάρπασον λέγεται, ότι ή είς τήν περιοχήν του τοποθεσία Ρ ά ν ι ελαβε τό
όνομα από τον βασιλέα Ήράνιον, όστις επεχείρησε νά κτίση κάστρον είς τό βουνό
τοΰ "Αι Αιά, τό άφήκεν όμως ήμιτελές. Είς δέ τό άκρωτήριον Τράχηλος πέραν
τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου έμενεν ό βασιλεύς Τράχηλος, όστις έκτισε τό κάστρον του εις
σπήλαιον έντός τής γής, όπου καί είναι θαμμένη ή 'Αφροδίτη (χφ.,σ. 111-112).
Ή κώμη έπίσης Βασίλεια εις τήν έπαρχίαν Κυρήνειας οφείλει τό όνομα εις τήν το-
ποθεσίαν Βασιλειάτης, όπου υπήρχε κάποτε βασιλιάς (χφ., σ. 309 - 310).

Εις τόν "Αγιον Θεόδωρον Πιτσιλιάς υπάρχει τό βουνό Παπούτσα, τό
όποιον ώνομάσθη ούτω, διότι ή κορυφή του ομοιάζει προς παπούτσι. Λέγεται δέ
ότι ή κορυφή αύτη κατά τον βιβλικόν κατακλυσμόν δεν έκαλύφθη υπό τοΰ ύδατος
(χφ., σ. 451-52).1

Σημειώνομεν ότι καί είς τήν Κρήτην παραδίδεται ομοίως ότι εις τήν κορυ-
φήν τής "Ιδης (τοΰ Ψηλορείτου) κατέφυγον οί Σαραντάπηχοι κατά τόν κατακλυ-
σμόν έπί Νώε, διά νά σωθούν, διότι τό ύδωρ δέν ύπερεκάλυψε πολύ τό όρος. '

Έκ τών χρόνων τής τουρκικής κατακτήσεως ή καί παλαιότερον, ουχί δέ τών

1 Βλ. καί Νεάρχ. Κληρίδου, Θρύλοι καί παραδόσεις, ενθ" άν., σ. 16-17.

2 Βλ. Ίωάνν. Κονδυλάκη, Νεοελληνική τής Κρήτης μυθολογία. Γίγαντες. Δελτ. Ίστορ.
καί 'Εθνολ. Έταιρ., τόμ. 1 (1883/84), α. 274-75. Πρβλ. καί Ν.Γ. Πολίτου, ενθ' άν., τόμ. Α', σ. 68-
69, άρ. 130.
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κατά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν,1 φαίνεται πιθανόν ότι προέρχεται ή παρά-
δοσις περί Καραμάνων, Τούρκων εκ Καραμανίας, ή οποία απαντά εύρέως γνωστή
είς τήν έπαρχίαν ίδί<? τής Πάφου.

ΕΙς τόν Πεδουλάν λέγεται ότι εις τήν πλαγιάν βουνού παρά τό χωρίον
Μουταλάς υπάρχει ή τοποθεσία Τρουλλινός, όπου εκείτο κάποτε ή πρωτεύουσα τής
Κύπρου. Ύπήρχεν έκεΐ εκκλησία Μολυβδοσκέπαστη, όπου έκρύφθησαν χίλιαι
γυναίκες, χήραι, μέ τά παιδιά των, όταν ήρχοντο προς τό σημειον τούτο οί Καρα-
μάνοι. 'Ενώ ούτοι διεσκέδαζον έ'ξω άπό τήν Μολυβδοσκέπαστη, έχοντες μαζί καί
ένα βιολιστήν χριστιανόν, ήρχισεν αίφνης εντός τής Έκκλησίας νά κλαίη ένα
μικρό παιδί. Ό βιολιστής, ί'να μή γίνουν ούτως άντιληπτοί οί κρυμμένοι έντός
τής 'Εκκλησίας, ηρχισε νά τραγουδή πρός είδοποίησιν αυτών :

«Πνίξε, μάννα, το παιδί
νά γλντώογις τή ζωή».
Ό πασάς όστις άντελήφθη τήν σημασίαν τού άσματος έφόνευσεν άμέσως τόν
όργανοπαίκτην, έπειτα δέ, άφού ήρεύνησε καί άνεκάλυψε τήν κρύπτην, διέταξε νά
τεθη πύρ' οίίτω δ' έκάησαν οι κρυπτόμενοι (χφ., σ. 432-33).a

Εις ετέραν παραλλαγήν τής διηγήσεως ταύτης άπό τό Πολέμι άναφέρεται,
ότι οί χριστιανοί έκρύπτοντο εντός σπηλαίου, ότι δέ ό βιολιστής έτραγούδησεν,
δτε ήκουσεν έξωθεν τό μωρό νά κλαίη.

« Γιά σκότωσ' το, γιά πνίξε το,
γιά δώο' τον τό βυζί σον,
γιατ' έρχοννται καί βρίσκου σε
και χάνεις τή ζωή σου*.
"Οπως δέ μή εννοήσουν οί Καραμάνοι τήν σημασίαν τού άσματος συνέχισεν §δων :
Στον Πάνω δρν, στον Κάτω δρν, στον Κνκκου τό μετόχι
μεν ( = μήν) τό παραξηγήσετε καί τό τραγούδι τό 'χει» (χφ·, σ. 527 - 28).
Παραλλαγαί τής παραδόσεως ταύτης άπαντούν καί άλλαχού, ώς εΐς Κέδαρες (βλ.
εΐς Λαογρ., τόμ. 17 (1957/58), σ. 614), εΐς Κοιλάνι (χφ., σ. 383)8 κ.ά., επίσης
καί εις άλλους ελληνικούς τόπους.4

1 Βλ. Θεοί. Καλλινίκου, Κυπριακή λαϊκή μοΰσα, Λευκωσία 1951, σ. 176 σημ.
a Βλ. ετέραν παραλλαγήν έκ τοΰ χωρίου Καλοπαναγιώτης είς τό περ. Μαθητ. 'Εστία,
ετ. Δ' (1954), άρ. 12, σ. 136.

8 Παράδοσιν περί Καραμάνων, διαφόρου όμως περιεχομένου, βλ. είς Νεάρχ. Κληρίδη,
ενθ* άν., σελ. 89.

1 Βλ. Ν· Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 14, άρ. 20 (Κίος) κ.ά.
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Πρός τήν κατάκτησιν τής Κύπρου ύπό τών Τούρκων συνδέονται καί αί ακό-
λουθοι παραδόσεις έκ Λευκάρων. Λέγεται περί τής τοποθεσίας Λ ά σκ α ρ η ς εις
Κάτω Λεύκαρα, ότι τό τοπωνύμιον τοΰτο προέρχεται έκ τοϋ ονόματος τοΰ Ένετοΰ
στρατηγού Λάσκαρης, όστις έφονεύθη εκεί τό 1570 εις μάχην κατά τών Τούρκων
(βλ. χφ., σ. 382). 'Ωσαύτως καί ή επωνυμία Συρκάτης «'Αγ. Γεωργίου τοΰ
Συρκάτη» 1 εις Πάνω Λεύκαρα, φέρεται ότι προήλθεν έκ τοΰ χυθέντος αϊματος
άπό τό όποιον έσύρκασε ( = εκορέσθη καί αηδίασε) ή γή κατά τήν μάχην εκεί
μεταξύ τών Φράγκων καί τών Τούρκων. '

Περί πειρατών, οΐτινες ετρομοκράτουν καί ήρήμωνον τάς νήσους καί τής
καταστρεπτικής δράσεώς των ταύτης, έχουν διασωθή εις τήν μνήμην τών κατοί-
κων διάφοροι παραδόσεις, ώς αί περί επιδρομής : α') εις τήν 'Αφέντρικα, όπου
ήτο παλαιότερον πόλις (βλ. χφ., σ. 89, 184), κατά τήν νύκτα, ενώ έτελεϊτο
ή τελετή τής 'Αναστάσεως τοΰ Χριστοΰ" β') εις τήν θέσιν Κουφός έξωθι τοΰ
χωρίου 'Ακάνθου κατά τό εσπέρας, ένφ έωρτάζετο γάμος πρός άρπαγήν τής
νύμφης (χφ., σ. 229-230)' γ') είς ΓΙαραλίμνι όπου τούς πειρατάς απέκρουσαν καί
έτρεψαν εις φυγήν ό "Αγιος Γεώργιος καί ό "Αγιος Δημήτριος, έπελθόντες έ'φιπ-
ποι κατ' αύτών (χφ. σ. 598-559). δ') εις τό χωρίον Πηγαίνια αναφέρονται έπί-
σης πειραταί μέ τό όνομα Βούκαροι (Βούργαροι) (χφ., σ. 13).

Τών παραδόσεων τούτων (α β') περί εμφανίσεως τών πειρατών κατά τήν
διάρκειαν τής τελετής τής 'Αναστάσεως καί τής γαμήλιου διασκεδάσεως όμοιαι
διατυπώσεις, ήτοι περί αιφνίδιας εφόδου πειρατών κατά πανηγυριστών κατά τήν
νύκτα τής παραμονής εορτής 'Αγίου, άπαντοΰν πολλαχοΰ τών νήσων, LÔtQt τών
Κυκλάδων, τής Δωδεκανήσου καί τής Κρήτης8.

Ένδιαφέρουσαι είναι έ'τι καί αί θρησκευτικοί καί περί έκκλησιών παραδό-
σεις4, ώς αί περί τοϋ πώς έκτίσθηκε ό "Αγιος 'Ανδρέας (χφ., σ. 160-162), περί
τής ιδρύσεως τής Μονής τοϋ Κύκκου, τής Παναγίας τής Γαλατόκτιστης είς Πη-
γαίνια, τής Παναγίας τής 'Αγίας ειςΛεονάρισσον (χφ.,σ. 194), τής'Αγίας Ελένης,

1 Περί τής σημασίας τής επωνυμίας ταύτης βλ. εν Μαθητ. Έστίςι, ετ· Ε' (1955), σ. 158.

3 Τής σφαγής τών χριστιανών εις Λεύκαρα γίνεται μνεία καί είς τόν θρήνον τής Κύ-
πρου ύπό Ροδινοΰ (στ. 132-161). Βλ. καί εις Σίμ. Μενάρδου, Ή 'Αγία 'Ελένη είς τήν Κύπρον,
Λαογρ., τόμ. 2 (1910), σ. 285-86.

8 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική αποστολή είς Μήλον, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ.
11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 289-290.

4 Βλ. καί Νεάρχ. Κληρίδου, θρύλοι καί παραδόσεις, έν&" άν., σ. 66-86. Τοϋ αΰτον, Μονα-

στήρια στην Κύπρο, ©ρυλοι καί παραδόσεις. Έκδ· Β', βελτιωμένη, Λευκωσία Κύπρου, 1958.
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τών 'Αγίων: Αυξεντίου (χφ., σ. 227-228), 'Επικτήτου (χφ., σ. 274-275), Μά-
μαντος και Σπυρίδωνος (χφ., σ. 276), τών 'Αγίων Σαράντα (χφ., σ. 275) κ.ά.

Έκ τούτων πλατύτερον διαδεδομένη είναι ή περί τοϋ Άγ. Μάμαντος, της
οποίας παραλλαγαί κατεγράφησαν είς Γιόλου (χφ., σ. 541), Κάμπον Μαραθάσας
(χφ., σ. 468-469, 471), Κοιλάνι (χφ., σ. 386), Κακοπετριάν (χφ., σ. 63ΐ)> υπάρ-
χουν δέ καί δημοσιευμένοι, όσον γνωρίζω, άπό τόν Λυθροδόντα (βλ. Λαογρ.,
τόμ. 15 (1953-54), σ. 151-52), τοϋ Μόρφου (βλ. "Αννας Μαραβά-Χατζηνικολάον,
Ό "Αγιος Μάμας, Αθήναι 1953, σ. 81-83) καί άλλα μέρη (βλ. Ν. Χ. Παπα-
χαραλάμπους, Κυπριακαί παραδόσεις, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 118.
Νέαρχ. Κληρίδην είς τό περ. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 15 (1951), σ. 104*108).
Κατ' αύτάς ό Άγιος Μάμας, τοΰ οποίου ή εκκλησία ευρίσκεται κοντά είς τόν
Άμίαντον, όπου καί τελείται πανήγυρις τήν 2αν Σεπτεμβρίου, ήτο βοσκός. "Οταν
ήλθεν ό καιρός ν° άγιάση «έσύναξε τδ κοπάδι και τους σκνλλονς και τα ευλόγησε
κ έκαμε τδ κοπάδι αγρινά ( — είδος άγριας αίγός) και τους σκύλλους άλουπούς»
(βλ. Ιν Λαογρ., τόμ. 15 (1953/54), σ. 151-152). Τά αγρινά πού «είναι στο δρος
τον Κύκκον ( = τής μονής τοΰ Κύκκου) είναι τό κοπάδι τ "Αι Μάμα. Στήν εορτή
τον έπηαίνασι τρία αγρινά και έσφαζαν τά δκυό κ' έξαπολοϋσαν τό ένα. Μιά χρονιά
έσφαξαν και τά τρία και άπό τότε δεν ξαναπήαν» (χφ., σ. 541, Γιόλου). Ή
παραλλαγή εκ Κάμπου Μαραθάσας (χφ., σ. 471) άναφέρει ότι ό Άγιος Μάμας
«ήτονν ένας κυνηός. Αυτός έ'παιζεν ( = έκυνηγοΰσε) πολλά αγρινά. Μιά βολά που
πήεν νά κυνηήση ην ρε δκυό κλιάρους ( = κριάρια, άσιρνικά αγρινά). "Ετρεχέν τα
ξοπίαω, νά τά παίξη. "Ετσι σάν τά 'τρεχε ξοπίσω αψασιν άπό δκυό κερκά ( = κηρία)
στο κάθε άγρινό. Αυτός εφοήθηκε. 'Εππήεν είς τδ χωρκό, αρρώστησε και σε οκτώ
μέρες έπέθανε».

Εις πάσας τάς παραλλαγάς ταύτας ό Άγιος Μάμας λέγεται ότι ήτο αρχι-
κώς βοσκός. Άφοΰ δέ άνεδείχθη Άγιος, ήρχοντο κατά τήν εορτήν του έθελου·
σίως τρία άγρινά, δύο αρσενικά καί ένα θηλυκόν, τών οποίων τά δύο, τά άρρενα,
έθυσίαζαν οί πανηγυρισταί. "Οτε κάποτε έθυσίασαν καί τό τρίτ'ον, τό θήλυ, τά
άγρινά δέν έπανήλθον πλέον. Εις τήν δευΐέραν τών ώς άνω παραλλαγών άναφέρεται
οτι τά άγρινά κατεδιώχθησαν ύπό κυνηγοΰ καί ότι έπ' αυτών έφάνησαν δύο κη-
ρία άνημμένα. Εις άλλην παραλλαγήν τής παραδόσεως τά άγρινά συνάπτονται
καί μέ τούς Αγίους Ήλιόφωτους, τών οποίων μονή υπάρχει έν Κύπρφ. Κατά τήν
παράδοσιν οΰτοι ήσαν ποιμένες εις τό ποίμνιον τοΰ Αγίου Μάμαντος (Βλ. εις
το περ. Μαθητ. Εστία, έτ. Δ' (1953-54), άρ. 11, σ. 87-88).

Αί παραδόσεις αύται περί άγρινών, άλλαχοΰ έλάφων κ.ά., άπαντώσαι ευρύ-
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τερον διαδεδομένοι εις τόν έλληνικόν κόσμον, ίδίςι τής ηπειρωτικής Ελλάδος1,
είναι αρκούντως παλαιαί, γνωσται ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων Αί κυ-
πριακαί, ώς άνω, παραλλαγαί φαίνεται ότι θά ειχον διαμορφωθή ήδη κατά τόν
14ον αι., δεδομένου ότι δ Αεόντιος Μαχαιράς άναφέρει ύπάρχουσαν τότε σχετι-
κήν παράδοσιν περί τοϋ 'Αγίου Μάμαντος ώς βοσκού, όστις «έπιανε τους λιόντας
καί άγάλευέν τους καί έπολόμαν τυρίν καί έτάγιζεν τους πτωχούς καί έτρέξαν
τον οί Τούρκοι, καί έσκοντυλήσεν, καί έτζακκίσθην τό γαλευτήριν καί έχενώ-
θην τό γάλαν καί φαίνεται δ τόπος τοϋ γαλάτου έως τήν σήμερον»

Τής αιτιολογικής διηγήσεως περί τοΰ καθορισμού εορτασμού τής μνήμης
τοΰ 'Αγ. Κασσιανοϋ τήν 29ην Φεβρουαρίου, ήτοι κατά δίσεκτον έτος, καί
τής μειονεκτικής θέσεώς του έναντι τοΰ 'Αγίου Νικολάου, κατέγραψα δύο παραλ-
λαγάς, τήν μίαν εις τήν μονήν τοΰ Κύκκου (χφ., σ. 492-93), τήν δ' έτέραν
είς Κακοπετριάν (χφ., σ. 626). Κατά τήν δευτέραν παραλλαγήν «ό "Αις Κασ-
σιανός άγκάλεαε ατό Θεό ( = κατηγόρησε ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τοΰ Θεοΰ) τόν
"Αι Νικόλα, γιατί έπαιρναν (=έχάριζαν) του λαμπάδες, γιορτάδες, λουτουρκές
καθημερινώς.

Τήν ήμερα τής δίκης ό "Αις Νικόλας άργησε νά πάχγ εφταοε τήν τελευταία
στιγμήν ιδρωμένος. Αέει του τό δικαστήριο· «πώς ετσι ιδρωμένος;■» Αέει δ "Αι Νι-
κόλαος· « επροσπάθησα κ εγλύτωσα έναν παιδί που τή θάλασσα που κιντύνευγε
νά πνιγή».

Τότες ό "Αι Κασσιανός καταδικάστηκε νά εορτάζεται κάθε τέσσερα χρόνια»·
Ή παράδοσις αύτη, τής όποιας έλάχισται καταγραφαί έκ τοΰ ελληνικού
χώρου ήσαν γνωσται μέχρι πρό τίνος, άπαντφ, ώς γνωστόν, πολύ διαδεδομένη εις
τόν ρωσικόν κόσμον, μεταδοθείσα εις αυτόν έκ Βυζαντίου.4

1 Βλ. βιβλιογραφίαν παρά Γ. Κ. Σπυριδάκτ), έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 28
(1958), α. 566. "Αλλαι έτι πληροφορίαι εις Γ.'Α. Μέγα, θυσία ταύρων καί κριών έν τή ΒΑ
θράκ{], Λαογρ., τόμ. 3 (1911/12), σ. 155, 160, 171 καί Δημ. Αουκάτον, Λαογραφική αποστολή
είς Μεγανήσι Λευκάδος (1-15 Ίουλ. 1958), Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθή-
ναις 1960, σ. 266.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, 'Ακριτικά άσματα. Ό θάνατος τοΰ Διγενή, Λαογρ., τόμ. 1 (1909-10),
σ. 191-192. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Θυσία έλάφου έν νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις,
Λαογρ., τόμ. 6 (1917), σ. 192 κ.έξ. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, ένθ' άν·, σ. 566-67.

* Βλ. Σίμ. Μενάρδον, Ή άγια Ελένη είς τήν Κύπρον, Λαογρ., τόμ. 2 (1910), σ. 267.

4 Βλ. βιβλιοκρισίαν ΰπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, έν Λαογρ., τόμ. 16 (1956-57), σ. 317-323,
680 τοΰ βιβλίου τοΰ Oskar Loorits, Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende,
Helsinki 1954.
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Πολλαχού τής Κύπρου υπάρχουν υπολείμματα παλαιοτέρων παραδόσεων
περί δράκων. Εΐς τό χωρίον Σκούλι προς τήν κατεύθυνσιν τού συνοικισμού
Εύρέτου υπάρχει σπήλαιον, τό όποιον λέγεται Δρακοντόσπηλιος (χφ., σ. 537).
Εΐς τήν περιοχήν τής ΙΊέγιας αναφέρεται Δρακοντότρυπα (χφ., σ. 582),
μεταξύ δέ των χωρίων Πολέμι καί Ψάθι υπάρχει μέγας ογκόλιθος, ό όποιος κα-
λείται Δρακοντόροτσος (χφ., σ. 528). Εΐς τόν Πάνω Πύργον τής Τηλλυρίας
ύπάρχει βουνοκορφή, ή οποία καλείται Παλιώματα τους δράκους (σ. 6).
Ή παράδοσις άναφέρει περί τής πάλής εκεί δύο δράκων, τοΰ δράκου τής Μεσαο-
ρίας μέ τόν δράκον τής Πάφου.1

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τών Κυπριακών παραδόσεων παρατηρείται
εΐς αυτάς στρώμα παλαιότερον, εΐς τό όποιον συντηρούνται άρχαΐαι επιβιοίσεις, ώς
Ιπί παραδ. τό τοπωνύμιον Τό πάτημαν τ' Άράκλη, είτα δετό μεσαιω-
νικόν έκ τοΰ οποίου διασώζονται καί αί ί)ρησκευτικαί περί εκκλησιών παραδό-
σεις, αί άκριτικαί, ΐδίςι περί τόν Διγενήν, καί τό στρώμα έκ τών μεταγενεστέρων
χρόνων, τής φραγκικής περιόδου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 16ου αι., εΐς τό όποιον
ανήκουν αί περί τήν Ρήγαιναν.

Αί περί πειρατών παραδόσεις εκ τών παρατηρουμένων εΐς αυτάς ομοίων στοι-
χείων πρός σχετικάς παραδόσεις έκ Κρήτης καί άλλων νήσων, ήτοι τών Κυκλάδων
καί τής Δωδεκανήσου, φαίνονται παλαιότεραι τών χρόνων τής τουρκοκρατίας.

Νεώτερον κύκλον, ητοι έκ τών χρόνων πιθανώς τής τουρκοκρατίας, * απο-
τελούν αί περί Καραμάνων, πρός δέ καί άλλαι μέ θέμα τήν άρπαγήν νεανίδων
υπό Τούρκων, ώς ή διήγησις διά τήν τοποθεσίαν Φονιάς εΐς Ριζοκάρπασον
(χφ., σ. 84-89).

δ'.) Εΐς τόν κύκλον τών δημωδών φσμάτων τά άκριτικά, πολλαί
παραλογαί καί τινα έρωτικά ςίδονται προσηρμοσμένα εΐς τό κείμενον πρός
τό εντόπιον γλωσσικόν ιδίωμα καί τόν διαμορφωμένον ενταύθα διά τά επικά
ςίσματα τρόπον μουσικής εκτελέσεως. Τά τραγούδια ταύτα άποτελοΰν τό άρ-
χαιότερον στρώμα τοΰ δημώδους ποιητικού θησαυρού τής νήσου. Πολλά τού-
των είναι άκριτικά, μέ άρχαιότροπα χαρακτηριστικά, διασώζοντα ούτω εμφανή
τήν ίστορικήν των καταγωγήν έκ τών βυζαντινών χρόνων, άλλα δέ μορφής πα-
ραλογής προέρχονται καί εκ τών κατόπιν χρόνων μέχρι τής τουρκικής κατακτή-
σεως (1570), τινά δέ καί έκ τών μετ' αύτήν χρόνων.

1 Βλ. Ν. Κληρίδου, Θρύλοι καί παραδόσεις, ενθ' άν., σ. 92-93.

' Βλ. άλλας παραδόσεις είς τό άρθρον τοΰ Γ. Χ. Παπαχαραλάμπονς, Κυπριακαί παρα-
δόσεις, Κυπρ. Σπουδ., τόμ. 9 (1945), σ. 120-121.
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Πεοί των ακριτικών ενταύθα φσμάτων, των οποίων είναι μεγάλη ή σπουδαιό-
της είς τήν έπιστημονικήν εξέτασιν τής ιστορικής παραδόσεως τής ποιήσεως ταύτης,
υπάρχει έτι τό ζήτημα περί τοΰ χρόνου τής εισαγωγής των είς τήν Κύπρον έκ τής
Μικράς 'Ασίας. Ύπεστηρίχθη ύπό τοΰ Κωνστ. Σάθα τό πρώτον καί ύπό τοΰ Σίμ.
Μενάρδου κατόπιν, ότι ή διάδοσίς των εις τήν νήσον έγένετο εκ Πόντου ύπό Κυπρίων
κατά τά τέλη τοΰ 7ου καί αρχομένου τοΰ 8ου αιώνος.1 Ό Ν. Χ. Κονομής παρα-
τηρεί επί τής απόψεως ταύτης, πλην άλλων, ότι κατά τόν 8ον αιώνα, ώς προκύπτει
έκ τής σχετικής μέχρι τούδε έρεύνης περί τών αρχών τής ακριτικής ποιήσεως, τά
τραγούδια αύτά μέ τό σημερινόν των έν Κύπρω περιεχόμενον δέν εΐχον τότε
ακόμη διαμορφωθή, πρός δέ οτι οί Κύπριοι τόν 7ον αϊ. δέν εΐχον έγκατασταθή
εϊς Πόντον αλλ' εις Προποντίδα, επομένως ή ανωτέρω άποψις δέν ευσταθεί.*
Νομίζω ότι ή εισαγωγή τών φσμάτων τούτων εις τήν νήσον θά έλαβε χώ-
Qav μάλλον κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 11ου αϊ. ή και άργότερον, ότε ένεκα τής
τουρκικής εισβολής ήρχισεν αθρόα ή έξοδος τοΰ Μικρασιατικού ελληνισμού πρός
σωτηρίαν εις δλλας βυζαντινός περιοχάς μεθ° ών και ή Κύπρος.

'Αντιστοίχως πρός τά ςίσματα ταϋτα απαντούν ενταύθα καί άλλα, οίον παρα-
λογαί, έρωτικά, σατιρικά κλπ., τά όποια φαίνεται ότι έχουν εϊσαχθή εις νεωτέρους
χρόνους έξ άλλων ελληνικών τόπων, μάλιστα δέ έκ τών νήσων, ΐδίςι τής Δωδεκα-
νήσου καί τής Κρήτης. Έκ τούτων σημειώνομεν κατωτέρω τινά :
α') 'Ακριτικά:

1. Οί εννιά άδελφοί στον πόλεμο. Κωνσταντής' (Βασίλεια, χφ., σ. 314-15,
323-24. "Αγ. Γεώργιος Κυρήνειας, χφ., σ. 337-38. Κοιλάνι, χφ., σ. 389. Παρα-
λίμνι, χφ.,σ. 597. Κυπρ. Γράμμ., έτ. Στ' (1941-42), σ. 139, 211. Θ. Καλλινίκου,
Κυπριακή λαϊκή μούσα, Λευκωσία 1951, σ. 32-33).

2. Τοΰ Κάστρου τής Ωριάς. (Γερακιές, χφ., σ. 445. Κάρμι, χφ., σ. 339,
σ. 340" βλ. καί Ν. Κληρίδου, Θρύλοι καί παραδόσεις τής Κύπρου, 1954, σ. 27-28.
Περ. «Κύπρος», (έ'τ. 1911), σ. 41). Τό θέμα τοΰ ςίσματος τούτου συνεφύρθη εις
τό'Κάρμι με τάς παραδόσεις περί τήν Ρήγαιναν, ούτω δέ αναφέρεται και ώς παρά-
δοσις μέ τήν Ρήγαιναν, βασίλισσαν τοΰ έκπορθουμένου δι' απάτης κάστρου (χφ.,
α. 340-341 καί Ν. Κληρίδου, ενθ* άν., σ. 26-27).

β')Παραλογαί.

1. Τρεις Καλογέροι κρητικοί" (Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 514. Άγ. Γεώργιος

1 Βλ. είς τό άρθρον τοΰ Ν. Χ. Κονομή, Πόθεν καί πως μετεφέρθη ή ακριτική ποίησις
έν Κώιρφ, Κυπρ. Γράμμ., τόμ. 19 (1954), σ. 247-250.
' Βλ. ενθ·* άνωτ.
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Κυρήνειας, χφ., σ. 338. Γερακιές, χφ., σ. 441. Μαθητ. Έστ., αρ. φ. 19 (1957),
σ. 25. Κυπρ. Γράμμ., ε'τ. Θ' (1944-45), σ. 173. Λαογρ., τόμ. 10 (1929-32),
σ. 570-71, Θεοδ. Καλλινίκου, ένθ' άν., σ. 136-37.

2. Τό κρυφογκάστρωτο κορίτσι' (Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 508-509. Άθ.
Σακελλαρίου, Κυπριακά, τόμ. Β', 1891, σ. 147-148).

3. Μηλίτσα, πού 'σαι στον γκρεμό τά μήλα φορτωμένη' (Παραλίμνι, χφ.,
σ. 596, 788, 1012. Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ' άν., σ. 198).

4. Αδελφός φονεύει τήν άδελφή του πού κάθεται στον καφενέ' (Ακούσετε
τί 'γίνη στής Πάτρας τά χωριά)' (Πέγια, χφ., σ. 579. Θ. Καλλινίκου, ένθ' άν.,
σ. 184-185).

5. Τής Θεονίτσας" (Παραλίμνι, χφ., σ. 597, 1015. Κοιλάνι, χφ., σ. 394.
Λεονάρισον, σ. 659. Θεοδ. Καλλινίκου, έ'νθ' άν., σ. 168-69).

6. Δώδεκα χρονώ κορίτσι χήρα πάει στη μάννα του' (Περιστερώνα, χφ., σ.
623. Άγιος Θεόδωρος, χφ., σ. 465).

7. Ή Κατερινιώ πού τή σκοτώνει ό άντρας της' (Περιστερώνα, χφ., σ. 624).

8. Αποστολή τής μάννας εις τήν άγαπητικήν' (Άθηαίνου, χφ., σ. 616).

9. Κακή πεθερά' (Κρίτου - Τέρρα, χφ., σ. 567. Γιόλου, χφ., σ. 544-545
Θεοδ. Καλλινίκου, ένθ' άν., σ· 60-61).

10. Έβραιοπούλα' (Περιστερώνα, χφ., σ. 621-622. Γερακιές, χφ., σ. 444.
Θεοδ. Καλλινίκου, έ'νθ' άν., σ. 27-29).

11. Τούρκος άγάπησε τή Ρωμιοπούλα" (Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 506).

12. Μάννα φόνισσα' (Κυπρ. Χρον., έτ. I (1934), σ. 218-19).

13. Ή Αρετή (τοϋ νεκροΰ άδελφοΰ)' (Άθαν. Σακελλαρίου, έ'νθ' άν.,
τόμ. Β', σελ. 184-86. Πάφος, έτ. 1939, σ. 456-57).

14. Ή Τριανταφυλλένια' (Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ' άν,, τόμ. Β', σ. 156.
Κυπρ. Γράμμ., έτ. Δ' (1939-40), σ. 560. Ξενοφ. Φαρμακίδου, Κύπρια έπη, 1926,
σ. 118-121).

15. Θνήσκων ναύτης (τό ναυτόπουλο). Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ' άνωτ., σ.
198-200.

γ') Ξ ε ν ι τ ε ι ά ς .

1. Ή κατάρα τής μάννας" Διώχνεις με, μάννα, διώχνεις με' (Γερακιές,
χφ., σ. 434-35. "Αγ. Θεόδωρος, σ. 458-59. Βλ. και Άθ. Σακελλαρίου, έ'νθ*
άν., σ. 200. Κυπρ. Χρον., έτ. Γ„(1934), σ. 226. Θεοδ. Καλλινίκου, ενθ* άν.,
σ. 180-181).
δ') Σατιρικά.

1. Ό μαραζιάρης άντρας' (Κοιλάνι, χφ., σ. 388).
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2. Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι (τραγούδι και χορός)' (Κάρμι, χφ., σ. 351.
Καμινάρια, σ. 734. Θ. Καλλινίκου, ένθ' αν., σ. 146-47).

3. Κάτω στον παχύ τον άμμο 'Αρβανίτες κάνουν γάμο" (Κυπρ. Χρον., έτ. Γ
(1934), σ. 226-27).

ε') 'Ερωτικά.

1. 'Εκλογή γυναικός' (Πέγια, χφ., σ. 579, 788).

2. Κυνηγός καί κόρη πού πλύνει καί πιάνεται στα βρόχια του" (Αθηαίνου,
χφ., σ. 616-17. Άκανθού, χφ., σ. 247).

3. Κυνηγός καί πέρδικα' (Άκανθού, χφ., σ. 258).

4. Ή φωλιά τής πέρδικας. «Ή πέρτικά 'κτίσε φωλιά»' (Άκανθού, χφ.,
σ. 257. Κυπρ. Γράμμ., έτ. Δ' (1939-40), σ. 123, έτ. Τ' (1941-42), σ. 100-104).

5. Δώδεκα χρόνους στο στρατό κανείς δέν ήρθε νά μέ ΐδή, στήν Πόλι καί
στή Δαμασκό' (Περιστερώνα, χφ., σ. 622-623).

6. Άπό ξένο μέρος κι από μακρινό, ήρθε έ'να κορίτσι δώδεκα χρονώ*
('Αθηαίνου, χφ., σ. 619-620. Γερακιές, χφ., σ. 440).

Τ') Διάφορα.

Τό ποντίκι έκατέβη άπό τό βολίκι, ντίλι-ντίλι. (Τραγούδι κλιμακωτόν)'
(Πάνω Παναγιά, χφ., σ. 503. Πέγια, χφ., σ. 588. Θεοδ. Καλλινίκου, ένθ' άν.,
σ. 148-151).

ζ') Παιδικά.

1. Ό ποντικός έπήδησε άπό τό παραθύρι' (Κάμπος Μαραθάσας, χφ., σ.
476) κ.ά.

Εΐς τά τραγούδια ταύτα (α'-ζ') καί άλλα, τά όποια κυκλοφορούνται είς τήν νή-
σον μέ γλωσσικήν μορφήν διάφορον τοϋ κυπριακοΰ ιδιώματος, δέν Ιδίδετο υπό
τών συλλογέων προσοχή, διότι εθεωρούντο ξένα, μη κυπριακά, διό καί δέν συνε-
λέγοντο μέχρι τούδε, έξαιρέσει μεμονωμένων περιπτώσεων. 'Εν τούτοις ή διάδοσις
καί εις τήν Κύπρον τούτων, ευρέως γνωστών εις πλείστους ελληνικούς τόπους τής
νησιωτικής καί τής ηπειρωτικής Ελλάδος, έπιμαρτυρεί μαζί μέ τάς άλλας μορφάς
τοϋ λαϊκού ένταΰθα βίου περί τής άδιακόπου πνευματικής καί πολιτιστικής γενι-
κώτερον Ιπικοινωνίας τής Κύπρου μέ τόν λοιπόν έλληνικόν κόσμον κατά τό
παρελθόν καί μέχρι τής σήμερον.

Τά εν λόγω τραγούδια φαίνεται ότι θά εισήχθησαν είς τήν νήσον κατά
τους νεωτέρους χρόνους, πιθανόν μετά τόν 15ον αιώνα, ούτω δέ δέν ύπήρξεν αρ-
κετός χρόνος πρός προσαρμογήν πολλών τούτων γλωσσικώς πρός τό κυπριακόν
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ιδίωμα, πρός δέ καί πλατυτέραν έπεξεργασίαν των δια τής προσθήκης στοιχείων
έκ τής παλαιοτέρας ποιητικής παραδόσεως τοΰ τόπου.1

Έκ τών θρησκευτικών άσΗάτων μνημονευτέα : τοΰ Λαζάρου (χφ., σ. 204,
353-357) ' καί ό θρήνος τής Μεγ. Παρασκευής (Άνακάλημα τής Παναγίας) (χφ.,
σ. 232, 279), τά οποία είναι ήμιλόγιαι συνθέσεις ύπό ποιητάρηδων. ' Τό πανελ-
λήνιον τέλος $σμα (παραλογή) τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (τής δρακοντοκτονίας)4 υπάρ-
χει καί έν Κύπρω εύρύτατα γνωστόν (κατεγράφησαν 4 παραλλαγαί). Κατά τήν
έορτήν τοΰ Λαζάρου ςίδεται ύπό τών μικρών παιδιών καί φσμα δημοτικής προε-
λεύσεως (βλ. χφ., 126-27 καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 281).

Έκ τών κυπριακών τραγουδιών τά μεν έπικοΰ πλάτους απαγγέλλονται ή
συνηθέστερον αδονται κατά τό ύφος τής μουσικής απαγγελίας. Ή μελωδία γενι-
κώς λέγεται φωνή,5 τό άσμα δέ τό όποιον εκτελείται μέ φωνήν λέγεται κατα-
λογιαστό,6 τό δέ απλώς άπαγγελλόμενον λ ο γι αστό (χφ., σ. 588-589).

ε'.) Έκ τής λαϊκής λατρείας παρατηροΰμεν ότι τά έθιμα τής Πρωτο-
χρονιάς (1ης Ιανουαρίου) εις τήν βορείαν περιοχήν τής νήσου καί έν μέρει είς τήν
Μεσαριάν (βλ. χφ., σ. 197)7 έχουν ομοιότητας πρός τά ασκούμενα εις άλλους ελλη-
νικούς τόπους. Πρός τήν μέσην καί δυτικήν όμως Κύπρον, ιδία τήν έπαρ-
χίαν Πάφου, ώς Πρωτοχρονιά, ότε καί δίδονται τά δώρα εις τά παιδιά (ή μπου-
λουστρένα, πουλιστρένα, μπουλιστρινα ή πλουμιστήρα, βλ.
χφ., σ. 94, 367) καί πουλιστρΐνα (βλ. έν Λαογρ., τόμ. 15(1953/54), σ. 463),
θεωρείται ή ημέρα τών Φώτων. Ή παραμονή (5 Ίαν.) λέγεται κάλαντα (χφ·,
σ. 21-22), τήν έπομένην δέ, δηλ. τά Θεοφάνεια, μετά τήν λειτουργίαν, συμφώνως

" Περί αρκετών τών τραγουδιών τούτων έξηκριβώσαμεν έκ πληροφορητών μας γερόν-
των, δσον άφορφ τά πρόσωπα έκ τών οποίων τά έγνώρισαν, ότι ήσαν γνωστά ήδη πρό
τοΰ 1880.

* Βλ. καί παραλλαγήν έκ Λαπήθου έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957/68), σ. 281 -83.

" Βλ. παραλλαγάς τοΰ Θρήνου τής Παναγίας καί εις Κυπρ. Χρον., ετ. Ε' (1927),
σ. 65-72 (συλλ. Β. Τατάκη) καί σ. 72-82 (συλλ. Κ. Ά. Πηλαβάκη).

4 Είναι γνωστόν τοΰτο καί είς τούς Βουλγάρους. Βλ. βιβλιογραφίαν είς Ν· Γ. Πολίτου,

Τά δημώδη ελληνικά φσματα περί τής δρακοντοκτονίας τοϋ "Αγίου Γεωργίου, Λαογρ., τόμ. 4
(1912/13), σ. 212-13.

6 Βλ. καί θεοδ. Καλλινίκου, ενθ" άν , σ. 45.

' Τό όνομα έκ τής λ. καταλάγιν, ήτις εσήμαινεν ομοίως κατά τους βυζαντινούς χρόνους
τραγούδι φδόμενον. Βλ. Στίλπ. Π. Κνριακίδον, Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους νεοελληνικής
ποιήσεως. Άνατύπωσις μετ' επιμέτρου, θεσσαλονίκη 1964, σ. 7 καί 21-22.

' Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 461-63 καί τόμ. 17 (1957-58), σ. 279-281.
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πρός τό σύστημα ( = τό έ'θιμον) τά παιδιά επισκέπτονται «τούς παππούδες,
τούς τατάδες ( = αναδόχους), και τούς συγγενείς», λέγουν ώς χαιρετισμόν
«Καλημέρα και τά Φώτα
και τήν πλονμιατήρα 1 πρώτα».
καί λαμβάνουν τό δώρον (χφ., σ. 21-22 Πηγαίνια, σ. 395Κοιλάνι, σ. 420°Όμοδος).

Τό έθος τούτο διασώζεται ενταύθα !κ τών πρώτων χριστιανικών χρόνων,
ότε προ τής καθιερώσεως τον 4ον αΙώνα τοΰ εορτασμού τών Χριστουγέννων τήν
25ην Δεκ., εωρτάζετο ή εκτη 'Ιανουαρίου ώς Θεοφάνεια καί ώς γενέθλιον τοΰ
Χριστού, έπεΐχε δ' ή ήμερα αύτη εις τήν 'Ανατολήν, ίδίςρ είς τήν Αΐγυπτον, θέσιν
Πρωτοχρονιάς.3

Είς τόν Κάμπον Μαραθάσας κατά τήν πρώτην τού έ'τους υπάρχει τό έ'θιμον
τού στολισμού τής θύρας τής οικίας μέ κλάδους ελαίας. « Τήν παραμονή τό δείλης

1 Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 280 σημ. 2. Ό ΣΧμος Μενάρδος (Έφημ. «Άγων»
Αθηνών, άρ. 145, τής 28 Δεκ. 1901, σ. 2-3) αναφέρει ότι τό διδόμενον δώρον λέγεται πλου-
μιστήρα εϊς τά χωρία τής Λεμεσού, τής Πιτσιλιάς, τής Χρυσοχοΰ καί είς τό Κτήμα. Είς
Αύδήμου καλείται πλουνουστήρα, είς Κυρήνειαν, Λευκωσίαν καί έπαρχίαν Πάφου
πουλουστρΐνα, άπό δέ τοΰ Μαζωτοΰ Σκάλας μέχρι Μονής υπάρχει είς χρήσιν τό όνομα
πουλουστρένα, τό όποιον συνδέεται νπ' αύτοΰ έτυμολογικώς πρός τό pour estrene.
Έκ τής λέξεως κατόπιν ταύτης, δηλ. τής πουλουστρένα, προήλθεν ή λέξις πλου-
μιστήρα καί έξ αύτής τό ρήμα πλουμίζω, τό όποιον προσέλαβε τήν σημασίαν:
προσφέρω δώρον.

Ώς πρός τήν παραγωγήν τής λ. πουλουστρένα έκ τοΰ pour estrene νομίζω ότι
δέον νά δεχθώμεν τήν έξέλιξιν τής λέξ. έκ τοΰ bona strena. "Η strena (στρήνα)
ήτο αρχικώς εις τούς Ρωμαίους κλάδος δένδρου, ό όποιος άπεκόπτετο άπό τό άλσος τής Σα-
βινικής θεάς Strenuae ή Streniae καί προσεφέρετο είς άξιωματούχους τής Πολιτείας κατά
τήν άρχήν τοΰ έτους ύπέρ ύγείας αύτών. Άργότερον, κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους,
έκαλοΰντο strenae (στρήναι) τά άνταλλασσόμενα κατά τήν Πρωτοχρονιάν (Calendis Jannu-
ariis) δώρα, μάλιστα δέ τά είς χρήμα. Αντιστοίχως έλέγοντο strenae καί κλάδοι δένδρων,
Ιδί<£ δάφνης, δι' ών έκοσμοΰντο τά πρόθυρα τών κατοικιών' (Βλ. πλείονα είς : Μιχ. Βολονάκη,
'Ιστορία τοΰ εορτασμού τής πρώτης τοΰ έτους, έν Αθήναις 1917, σελ. 8, 11, 19-23. Mart.
Nilsson, Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes, Archiv, f. Religionswiss.,
τόμ. XIX, σ. 61 κ. έξ.. Τον αντον άρθρον: Strenae είς Pauly's-Wissowa-Kroll, R.B!., τόμ. 7,
στ. 351-353. βλ. καί Δημ. Μπαλάνον, Χριστούγεννα - Πρώτη 'Ιανουαρίου - Θεοφάνεια, α.ε., σ.
31. Σημειωτέον ότι καί έν Δωδεκανήσφ τό πρωτοχρονιάτικον δώρον τοΰ άναδόχου πρός τόν
άναδεκτόν λέγεται ομοίως μπουλιστρΧνα (βλ. Μιχ. Βολονάκη, ένθ' άν., σ, 24 σημ. 1,
Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νισύρου λαογραφικά, Νέα 'Υόρκη 1940, σ. 192).

' Βλ. Wald. Liungman, Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. Studien zur Ge-
schichte der Volksbräuche. Teil II, Helsinki 1938, σελ. 438, 441. (F.F. Commun.No. 119).
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πριν χτυπήσι] ή καμπάνα τοϋ 'Εσπερινού κόβκομεν κλωνιά ελιάς και βάλλομε πά' ατές
πόρτες. 'Εκεί μενίσκει (δηλ. ή ελιά) μέχρι νά ξεραϋή νά πέση» (χφ., σ. 489-490).'

Είς τό έθιμον τοΰτο συνεχίζεται προφανώς ή αρχαία παράδοσις τής διακο-
σμήσεως τών θυρών τών οικιών κατά τάς καλάνδας 'Ιανουαρίου, αρχήν τοΰ έτους,
διά πρασίνων κλάδων (strenae) Σχετικώς αναφέρει κατά τόν Δ' μ.Χ. αϊ. ό Λι-
βάνιος (έκδ, R. Foerster, τόμ. VIII, σ. 474) έν τή έκφράσει τών καλανδών,
ότι κατά τήν νύκτα, προτού άνατείλη ή ημέρα τής πρώτης τοΰ έτους, «όρθρου
δ' υποφαινομένου καί άλεκτρυόνος ςίδοντος οί μεν κοσμοΰσι δάφνης τε κλάδοις
καί έτέροις εΐδεσι στεφάνων τά αυτών έκαστοι πρόθυρα».

Οί Καλικάντζαροι λέγονται έν Κύπρω Σκλαπούνταροι (χφ., σελ.
18-19,97-98,201,228-229,630)', Σ κ αλα π ου ν τ α ρο ι αλλά καί Καλικάν-
τζαροι κ.ά. 4 Ούτοι έρχονται «τό Πάακα τών Γεννώ ( = τά Χριστούγεννα) και
φεύγουν στις 5 τοϋ Γενάρη, τά Κάλαντα» (χφ., σ. 18-19). Τά χαρακτηριστικά
των είναι όμοια πρός τά εις τους άλλους ελληνικούς τόπους.

Αί άπόκρεορ λέγονται σήκωσες, ή δέ κρεατινή Κυριακή άποκρέα
ή σήκωση τοΰ κρικατού ή τοϋ κριατός (χφ., σ. 118-19, 299). Τήν
Καθαράν Δευτέραν έχορεύετο παλαιότερον τό πιππέριν (χφ., σ. 121, Ρι-
ζοκάρπασον). Πρόκειται περί τοϋ χοροΰ κατά τόν οποίον μιμούνται οί χορευταί
εις τάς κινήσεις των τό ασμα «Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι τοΰ διαβόλου καλο-
γέροι» 5 κλπ.

Τό έθιμον τής σ ο ύ σ ας (αιώρας), τό οποίον έξ αρχαίας παραδόσεως άπαντρί
εις πολλούς ελληνικούς τόπους, îôiç ώς πασχαλινή παιδιά τών νεανίδων, συνηθίζε-
ται είς τό "Ομοδος τήν Τρίτην τής Λαμπρής. Τήν ήμέραν αυτήν παλαιότερον «οι
κοπέλες εδέναν ενα σκοινί άπό τήν νεφκάν ( = μεσιάν, μεσαίαν δοκόν τής στέγης)
τον σπιτιού καϊ εσούζονντο ( = έσείοντο)». 'Ενώ δέ εκάστη έσείετο, έτραγουδοΰσε
διάφορα τραγούδια (χφ., σ. 425). Εις τήν Κακοπετριάν ή σοΰσα έγίνετο τήν

1 Βλ. περί τοΰ εθίμου καί είς Μόρφου έν Λαογρ., τόμ. 15 (1953/54), σ. 461-62.

* Βλ. Mart. Nilsson, ένθ' άν.

* Βλ. καί έν Λαογρ , τόμ. 17 (1957/58), σ. 257-60.

4 Βλ. Λ. Φιλίππου, 01 Καλλικάντζαροι στην Κύπρο. Πάφος, χρον. Δ' (1936), σ. 127
κ.έξ. ό Γ. Λουκάς, (ένθ' άν., σ. 12 κ.έξ.) αναφέρει καί τό όνομα Πλανήταροι.

* Τό τραγούδι τοΰτο καί ό μετ' αυτοΰ χορός, γνωστός πολλαχοΰ τοΰ έλληνικοΰ χώρου,
εχει διαδοθη καί είς τούς Βουλγάρους' βλ. Raina Kacarova-Kukudova, Verbreitung und
Varianten eines bulgarischen Volkstanzes (Studia memoriae Belae Bartok Sacra,
Budapest 1956, σ. 70 κ.έξ.).
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Άποκρέαν (δηλ. τήν κρεατινήν Κυριακήν) καί τήν Τυρινήν (χφ·. α. 628).1

"Η Κυριακή τών Βαΐων λέγεται Τσερκατσή τής ελιάς, εκ τοΰ εθί-
μου αντί βαΐων, ώς άλλαχοΰ, νά μεταφέρεται ένταΰθα ύφ' εκάστης οικογενείας
κλώνος έλαίας είς τήν έκκλησίαν, διά νά λειτουργηθή. Μετά το πέρας τής λειτουρ-
γίας, πολλαχοΰ άφοΰ παραμείνη ό κλώνος ούτος έν τή έκκλησίοι έπί 40 ήμέρας, τόν
μεταφέρουν είς τό σπίτι, όπου διατηρούν τά φύλλα προς προφύλαξιν τοΰ οίκου
άπό κακής έπηρείας ή θυμιοΰν δι' αύτών ασθενείς (χφ., σ. 128, 204-5, 607).

Είς τόν κύκλον τών λαϊκών εορτασμών μετά τήν Λαμπρήν (τό Πάσχα)
προέχουσαν θέσιν έ'χει τό έθιμον τοΰ κατακλυσμού (χφ., σ. 203, 600) τήν
ήμέραν τής εορτής τής 'Αγίας Τριάδος. Τότε, ότε άρχίζουν πλέον τά λουτρά είς
τήν θάλασσαν, ύπήρχε παλαιότερον τό έθος τής συγκεντρώσεως τών εορταστών
εις τήν άκτήν τής θαλάσσης ή πλησίον πηγών καί ποταμών, έ'νθα ούτοι καταβρέ-
χουν άλλήλους, διά νά μή ψωριάσουν' διεξήγοντο δέ συγχρόνως καί ποιητικοί
διαγωνισμοί (τσιαττίσματα), άκόμη δέ καί άγώνες μέ ιππείς εις άλογα χωρίς σέλλαν
(χφ., σ. 175, Ριζοκάρπασον).3

Τελευταίως ό Κυρ. Π. Χατζηϊωάννου είς μελέτην του περί τών εορτών τοϋ
Κατακλυσμού συνδέει αύτάς πρός τήν 'Αττικήν έορτήν τών 'Ανθεστηρίων. *

Ή πανελλήνιος εορτή τοΰ Κληδόνου ή τοϋ Φανιστή, τήν 24 Ίουν.,
λέγεται έν Κύπρω (Ριζοκάρπασον) «τον "Αι Γιάννη τον Λαμπροφόρου». * τήν
παραμονήν μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου «αφτονμε λαμπρακιες ( = πυράς) στους δρό-
μους καϊ στραππηοϋμε ( = πηδοΰμεν) τήν λαμπρακιά, γιά νά φύουν οί ψύλλοι.

Τήν ώρα που στραππηοϋμε τή λαμπρακιά λαλούμε :
Ψύλλοι, ψύλλοι, φύετε
κι δ "Αι Γιάννης έρχεται

μέ τήν κονταρία» (χφ., σ. 203' βλ. καί σ. 299 "Αγ. 'Επί-
κτητος, σ. 175 Ριζοκάρπασον).

'Αγιάσματα υπάρχουν είς πολλά σημεία τής νήσου, ώς τοϋ 'Αγίου Κυ-
πριανοϋ εις Τρίκωμον (χφ., σ. 43), τής 'Αγίας "Αννης εις Γαληνόπορνην

1 Βλ. γενικώς περί τοϋ παιγνίου Γ. Λουκά, Φιλολογικά! επισκέψεις, τόμ. Α', Άθ. 1874,
σ. 123-24.

2 Βλ. περί τοϋ έθίμου τούτου : Γ. Λουκά, ένθ·' άν., σ. 25-31. Gustave Cirili, La fête du
«eataclysmos» à Chypre, Κυπρ. Χρον , έτ. 1 (1923), σ. 72-74. Δημ. Πετροπούλου, Οί ποιητά-
ρηδες τής Κύπρου, Λαογρ., τόμ. 15 (1953-54), σ. 395 κ.έξ.

» Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 6 κ.έξ.

4 Βλ. καί Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, "Έθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι τών Κυπρίων,
Κυπρ. Σπουδ., τόμ- 3 (1939-42), σ. 25.
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(χφ., σ. 54), τής Παναγίας τής Άγιας είς Αεονάρισσον (χφ., σ. 194), τοϋ
Αγίου Επικτήτου είς τό όμώνυμον χωοίον τής επαρχίας Κυρήνειας (χφ., σ.
274-75), τής Παναγίας τής Κρινιώτισσας εις Βασίλειαν (χφ., σ. 308-310), τής
Άγ. Μαύρης είς Κοιλάνι (χφ., σ. 384-385), τ' Άι Θέρισσου (χφ., σ. 53) βορειο-
ανατολικούς τής Γιαλούσας (Αίγιαλούσης) κ.όί. Τό τελευταίον υπάρχει είς μικρόν
σπήλαιον εντός έκκλησιδίου τοϋ Άι Θέρισσου (είκ. 6) παρά τήν άκτήν τής θα-

λάσσης, θεραπεύονται δέ εις αύτό πληγαί διά νίψεως τοΰ πάσχοντος μέρους. Δέον
όμως αμέσως τό μέρος τοΰ σώματος, τό όποιον έβράχη μέ τό άγιασμα νά έκ-
πλυθή είς τήν θάλασσαν, διότι άλλως υπάρχει κίνδυνος ό πάσχων «νά γεμώση
σπυριά» (χφ., σ. 53).

Αί Νεράιδες λέγονται έν Κύπρω :Άνεράδες, Καλές κυράδες, Καλές
γεναίκες καί Άγκιοΰπες1 (χφ., σ. 90, 112, 185-86 Ριζοκάρπασον" σ. 198-
99 Λεονάρισσον), έ'χουν δέ χαρακτηριστικά όμοια ώς εις άλλους ελληνικούς
τόπους. Τάς βλέπουν συνήθως οί «άλαβροστοιχειωτες»' (χφ., σ. 109,
117, 185· 86), ώς καί έν Κρήτη οί «άλαφροΐσκιωτοι». Τά φαντάσματα καλοΰν-
ται ζφδκια, ήτοι ζώδια (χφ., σ. 291 Άγιος Επίκτητος, σ. 313 Βασίλεια) καί

1 Περί τών διαφόρων ονομάτων τών Νεράιδων" βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών
νεράιδων καί τών άνασκελάδων, Λεξικογρ. "Αρχεΐον, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1918/1920, σ. 17
κ.έξ., 26 κ.έξ.

* Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 258. Πρβλ. καί Γ. Λουκά, ενθ' άν., σ. 4-5.
Ούτοι δύνανται νά βλέπουν καί τούς Καλικάντζαρους' βλ. Λ. Φιλίππου, Οί Καλλικάντζαροι
στην Κύπρο, Πάφος, χρον. Α' (1935-36), σ. 127.

Είκ 6. 'Η εκκλησία τ' "At Θέρισσου' (πρόσοψις).
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στοισ'εϊα (χφ., σ. 469, Κάμπος). 1 Στοισ'εϊα όμως είναι καί τά στοιχειά των
οίκιών (χφ., σ. 292, 313).a

Μέ τό όνομα 'Ατ σο υ πάς εννοείται γενικώς ό δαίμων* (χφ., σ. 580,
Πέγια). Ή λέξις, άπαντωσα ήδη είς τήν βυζαντινήν γραμματείαν, είναι γνωστή μέ
τήν σημασίαν ταύτην, πρός δέ καί ώς τοπωνύμιον έν Κρήτη κ. ά.4

Είς τήν Κάτω Πάφον, πλησίον τής θέσεως όπου ευρίσκεται ή Πέτρα τού
Διγενή (βλ. άνωτ., σ. 309-310), υπάρχουν τρία μικρά κτίσματα ερειπωμένα, τά
οποία κατά σειράν είναι αφιερωμένα ύπό τοΰ λαοΰ, εΐς τόν "Αι 'Αγαπητικόν, εις
τόν "Αι Μισιστικόν και εΐς τον "Αι Ξορινό (εΐκ. 7). "Οποια νέα ήθελε παλαιό-

Είκ· 7. 'Ο "Αις Άγαπητικός, ό "Αις Μισιστικος και δ "Ais Ξορινός.
( Έκ δεξιών προς τά αριστερή.

τερον νά προσέλκυση εΐς έ'ρωτα νέον διά τόν όποιον ένδιεφέρετο, έπαιρνε χωμα
«άπό τ'Άι Άγαπητικοΰ καί τό έβαλλε μέσα στό νερό πού θά έ'πινε» εκείνος, τοΰ
οποίου επιζητεί νά ελκύση τόν έρωτα. Ούτω έπετύγχανε ν' άγαπηθή υπ' αύ-
τοΰ. «Τό ίδιο έκαναν, άν ήθελε νά κάμη ένα νά μισήση έκείνην πού ήγάπα η νά
τόν εξόριση. Έπήγαινε άναλόγως στόν "Αι Μισιστικό ή στον "Αι Έξορινό»
(χφ., σ. 562-63). 5

1 Βλ. καί έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957/58), σ. 258.

* Περί τών στοιχειών καί ζφδίων βλ. καί Γ. Λουκά, ενθ' άν., σ. 17.

* Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 30 - 32. Στεψ. Ξαν&ονδίδου, Γλωσσικαί έκλογαί.
"Ατζιπίς-Άτζιπάδες-Άτζιπόπουλο, Λεξικ. Άρχεΐον, τόμ. Ε', έν Αθήναις 1918/1920, σ. 94-97.

4 Στεψ. Ξαν&ονδίδου, ενθ' άν., σ. 94.

* Καί άλλαχοϋ τής νήσου υ-τάρχουν "Άγιοι Ξορινοί μέ τήν ιδιότητα ταύτην, πρός δέ καί
διά τήν άποπομπήν άπό τίνος νευραλγικών πόνων· Βλ. Ν. Γ. Κνριαζή, Δημώδης Κυπριακή Ια-
τρική, Κυπρ. Χρονικά, ετ. Δ' (1926), σ. 32-33.
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Εις τό χωρίον Πάνω 'Αοόδες κείνται εκατέρωθεν τής εκκλησίας τοϋ
Άγ. Καλανδίωνος, είς τήν βορείαν καί νοτίαν πλευράν, άνά μία λάρναξ έκ πω-
ρώδους λίθου. Τούτων ή κειμένη είς τήν νοτίαν πλευράν λέγεται Άις Αγάπης,
(είκ. 8), ή δέ ετέρα Άις Μισίτης. «"Οποιος ή οποία θέλει νά κάμη τον άλλον να

Είκ. 8. Ή λάρναξ τ' "Αι 'Αγάπη είς Πάνω 'Αράδες.

τον άγαπήση, π.χ. μια κοραα'ιά νά φέργι ένα σκάπονλλον ( = νέον) στα νερά της,
έρχεται νύχτα, χωρίς να τήν ίδή κανένας, και ανάβει τρία κεριά, τά κολλά μέθα στο
κιβούρι και κόβκει πέτρα ( = ξύει κόνιν) και τήν ώρα πον κόβκει τήν πέτρα μολοά
( = άναφέρει) το πρόσωπο πον θέλει νά τήν άγαπήση· γυρίζει πιαωκώλι ( = οπισθο-
χωρεί) χωρίς νά στραφή και φεύκει προσεκτικά, δίχως νά τήν άντιληφθή κανένας.

Τή σκόνη τής πέτρας πού έκοψε προσπαθεί νά τοϋ τήν βάλη ατό φαγητό ή
στο νερό νά πιή· έται θά τήν άγαπήση δ νέος που θέλει. Άν ενας θέλη νά χωρίση
άπό μιά κορασιά, πού δέν τήν θέλει πιά, ενώ αυτή τόν θέλει, έρχεται νύχτα και
κόβκει πέτρα άπό τόν "Αι Μισίτη μέ τόν ίδιο τρόπο πού πάει στον "Αι 'Αγάπη και
τήν ακόνη αμα τήν δώση ατή νέα αυτή, θά τόν άφήση καί θά διαλυθή ή αγάπη
των» (χφ., σ. 566-67' βλ. καί σ. 553).1

1 Βλ, καί Ν. Κληρίδη, Λείψανα ειδωλολατρίας στήν Πάφο, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 17
(1953), σ. 75 κ.έξ.
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Ό Ν. Κληοίδης 1 εις τάς μαγικάς ενεργείας ταύτας υποστηρίζει ότι υπάρχει
επιβίωσις τής αρχαίας λατρείας εν Κύπρω της 'Αφροδίτης.

Πρός άπόκρουσιν ή άπαλλαγήν περιοχής τίνος εξ επιδημιών (χφ., σ. 373),
ώς και επί ανομβρίας, τελείται τό έθιμον τοΰ «νηματώματος», περισχοινισμοΰ,

Εικ. 9. Ή 'Εκκλησία τον 'Αγ. Δημητρίου είς τό Τρίκωμον *νηματωμένη»
προς προστααίαν άπό αοϋενείας' (ψωτογρ. τοϋ I960)

τής ενοριακής ή άλλης 'Εκκλησίας ώς καί τών έξωκκλησίων (χφ., σ. 170 Ριζο-
κάρπασον, σ. 253 Άκανθού). Έπί ανομβρίας συνηθέστεροι είναι αΐ λιτα-
νείαι μέ παρακλήσεις προς τόν Προφήτην Ήλίαν, τοϋ οποίου α! έκκλησίαι
ευρίσκονται ίδρυμεναι επί τών κορυφών τών ορέων ' (χφ., σ. 11, 56, 168, 198,
274, 290, 524). Ό Προφ. 'Ηλίας πιστεύεται ότι «βαστφ τά νέφη» (χφ., σ. 198)
καί είναι «μεσίτης γιά τή βροχή. Βρίσκεται οτήν αμαξαν μέσα ατά νέφη* (χφ.ι
σ. 274). « Είναι δ "Αγιος των νερών, κρατεί τους καταρράκτες στα χέρια τον. "Οταν
είναι νά βκάλωμε ΐίναν λάκκο ( = φρέαρ), τάσσομέν τον μιά γιορτή με πρόσφορα,
νά μας ενρη νερό καί νά τον κάμωμε τήν γιορτή* (χφ.ι σ. 168, Ριζοκάρπασον).

Τό έθος τοΰτο τών λιτανειών Ιπί άβροχίας πρός τόν Προφήτην Ήλίαν " εί-
ναι, ώς γνωστόν, πανελλήνιον, προέρχεται δέ έκ τής διδασκαλίας είς τήν έπιστο-

1 Βλ. ενθ* άν., σ. 79-80.

' Περί των έκκλησιών έν Κύπρφ του Προφήτου Ηλία βλ. είς Κυπρ. Σπουδ, τόμ. Η'
(1944), σ. 4.

■ Λιτανεΐαι έπί ανομβρίας γίνονται έπίσης καί εις άλλους "Αγίους (χφ., α. 54 Γαληνό-
πορνη, ο. 56 Γιαλοΰσα, σ. 171 Ριζοκάρπασον).
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λήν τοΰ 'Ιακώβου 5, 17, ότι «'Ηλίας ...προσηύξατο τον μη βρέξαι καί ουκ έβρε-
ξεν επί τής γης- ενιαντούς τρεις καί μήνας εξ- καί πάλιν προσηνξατο καί δ ουρανός
νετον έδωκε».1 Κατά τούς μέσους Βυζαντινούς χρόνους γνωρίζομεν ότι Ικυ-
κλοΰντο ήδη δημώδεις παραδόσεις περί τοΰ προφήτου 'Ηλία ως εφόρου τής
βοοχής, εποχουμένου εφ' αμάξης καί διατρέχοντος τόν ούρανόν. '

Παρά τάς δοξασίας και τάς λατρευτικός εκδηλώσεις ταύτας προς τον προ-
φήτην Ήλίαν άπαντοΰν ενταύθα καί άλλαι έ'τι διηγήσεις, αιτιολογικοί τοϋ έθους
τής ανεγέρσεως των εκκλησιών προς τιμήν του εις τάς κορυφάς τών ορέων. ΕΙς
τάς διηγήσεις ταύτας αναφέρεται, ότι ό Άγιος Ηλίας ήτο ναυτικός καί ότι μετά
άπό ταλαιπωρίας είς τήν θάλασσαν καί ναυάγιον «... άποτραβήχτηκε βαθιά ατήν
ξηρά. Mk το κουπί στην ράχι Άρχισε νά προχωρή κι οποίον συναντούσε, τον ρωτούσε·
τί είναι αυτό ; καί όταν τοϋ έλεγαν «κουπί», καταλάβαινε πώς οί Άνθρωποι αυτοί
ήξεραν άπο θάλασσα. Καί συνέχισε το δρόμο του, γιά νά πάη πιο βαθιά· "Ετσι κά-
ποτε έφτασε σ ένα χωριουδάκι κτισμένο στην κορφή ένος βοννου. Μάζεψε τους
χωριάτες, τους έδειξε το κουπί καί τούς ρώτησε : « Τί είναι αυτό ; » Mè ενα στόμα
δλοι αποκρίθηκαν ε : οΞύλο». Οί Άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν είχαν Ιδεί θάλασσα, κα-
ράβια καί βάρκες. Γι αυτό 'έμεινε μαζί τους γιά πάντα.

Κι από τότε τά ξωκκλήσια του "Αι Αιά κτίζονται σέ κορφοβούνια».*
Έκ τών νομίμων κατά τήν τελευτήν σημειοϋμεν ότι μετά τήν Ικπνοήν
τόν νεκρόν *τον βάλλουν χαμαί στή γη καί τόν μιζαρώνου ( = σαβανώνουν) καί
τόν Αφήνουν εκεί, ώς τό θαφκειό (— ταφήν) του»· (χφ., σ. 466 "Αγιος Θεόδωρος,
σ. 584 Πέγια).

Ή συνήθεια αΰτη, άπαντώσα καί εΐς άλλας ελληνικός περιοχάς,4 είναι πα-
λαιότατη, σχετίζεται δέ πρός παναρχαίαν πίστιν περί τής έπιστροφής τοΰ άτόμου
μετά θάνατον εΐς τήν μητέρα γήν.8

Τό μοιρολόγι λέγεται άνακάλημα * καί νεκαλειό, ό δέ μοιρολογών άνακαλιέται '

1 Βλ. καί παρά Σίμ. Μενάρδφ, έν Λαογρ., τόμ. 2 (1910), α. 293.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ό "Αγιος 'Ηλίας, 'Εστία, τόμ. Β' (1876), σ. 461 - 462 (=Λαογραφικά
Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ 91-92). Τοϋ αντον, Παραδόσεις, τόμ. Α' 1904, σ. 116, άρ. 207-208,
τόμ. Β', 1904, σ. 801-803.

» Μάθη t. 'Εστία, ετ. Ε' (1954/55), άρ. 15, σ. 160.

4 Βλ. είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 9/10 (1956-57), σ. 409 (Αστυπάλαια), τόμ. 11/12
(1958-59), σ. 256 (Λέρος),

5 All·. Dieterich, Mutter Erde', Leipzig-Berlin 1925, σ. 25 κ.έξ.

6 Βλ. καί εις Κυπρ. Χρονικά, έτ ΙΑ' (19351, σ. 255.

' Περί τών λέξεων βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ', 1951,

σ. 169, Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών εκ τών αγιολογικών
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(χφ., σ. 380, 585). Κατά τόν χρόνον καθ' 8ν ευρίσκεται άκόμη τό λείψανον είς
τήν οίκίαν δέν γίνεται σάρωσις αύτής. 'Αμέσως όμως μετά τήν έξοδον τής σο-
ρού εκ τοΰ οίκου πρός ταφήν «σαρώνουν καί πετάασονν τ' άποααρώματα ταπισών
τοΰ νεκρού, γιά να μην πάρχ) άλλο κανένα άπο το ίδιο σπίτι» (χφ., σ. 181-182 Ρι-
ζοκάρπασον).

Τό εθος τούτο είναι άρχαΐον είχε δέ ώς σκοπόν μέ τά σαρώματα νά άπο-
μακρυνθή καί ή τυχόν παραμείνασα είς τόν οίκον ψυχή τοΰ άποβιώσαντος, οΰτω
δέ νά παρακολούθηση τό σώμα εις τον τάφον, όπου θά συνέχιση τον περαιτέρω
βίον της. *

Έκ τών γεωργικών εθίμων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι επίσης τά
τελούμενα κατά τό τέλος τοΰ θερισμοΰ.

Ε'ις τήν 'Ακάνθου, όταν πρόκειται νά τελείωση τό θέρος, έχουν οί θερισταί
σύστημα (=εθιμον) «λαλούμε, κόψε τον (δηλαδή τόν νοικοκύρην) 'πό 'κει, νά
μή μας φύγχ). Τότε βάλλουν οί θεριστάες τό μάστρο ( = τόν νοικοκύρην) στή μέση
στ άντάκι ( = λωρίδα) που θερίζουν καί ζητούν νά τούς ταχτfj (=ΰποσχεθη) γλέντι.
Ό νοικοκύρης τούς τάσσεται. Ό μάστρος θερίζει κι αυτός καί οί θεριστάες θερίζουν
γύρω γύρω καί τόν βάλλουν στήν μέση.

Τό τελευταίο χερβόλι ( = δράγμα) πού θερίζουν οί θεριατάες το σύρνουν ( = ρί-
πτουν) ΐσ'ια πάνω (=ΐσια επάνω εΐς τόν αέρα) και όταν τό σύρνωμε λαλούμε : χίλια
μόδκια και τό τρίτο χώρκα ( = δηλαδή τό τρίτον, ήτοι τό 1/10 πού έπλήρωναν
ώς φόρον, νά είναι επί πλέον άπό 1000 μόδια).

Τό τελευταίο σιτάρι πον θερίζουμε τό πιάνουν οί άγκαλιαρκές ( = αί γυναΐκε$
πού δίδουν τις αγκαλιές τοΰ σιταριού διά νά τό δέσουν είς δεμάτια) και κάμνουν
τρεις σταυρούς καί τούς δήνοννε ( = δένουν) μέσα στό τελευταίο δεμάτι.

"Αμα ποθερίσωμε καί δέσωμε καί τό τελευταίο δεμάτι μέ τούς σταυρούς, οί
άρκάτες (=θεριστάες) άρπάσοουν άξαφνα το μάστρο καί θά τόν κάτσουν πα στήν
άγκαθιά, γιά νά σιγουρέψου τό τάξιμο που τονς έταξε.

Μετά άπό τήν άγκαθιά δλοι οί θεριστάες λαλούν : "Αντε, κοπέλια, κάτσετε
χαμαί, νά βαρέση τό σιτάρι (=νά γίνη βαρύ, νά γίνη πλούσια ή εσοδεία) (χφ.,
σ. 236-37).

Εΐς τήν Γιόλου «όταν έτελείωνε το θέρος καϊ έμείνιοκεν εναν κομμάτι άπό το

Λήγων, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 20 (1950), σ. 119, Κ. Ρωμαίου, Τό «άνακάλημα» τών
νεκρών, Νέα 'Εστία, τόμ. 58 (1955), σ. 1007 κ.Ιξ.

1 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ" άν., σ. 89, 91.
' Βλ· καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ" όν., σ. 91-92.
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χωράφι ακόμη άΰ·έριστο, τό ε&ερίζαμεν γνροΰ-γνρον και άφήναμεν ενα κομμάτι ά&έ-
ριατο ατρογγυλό. Αυτό τό κομμάτι τό λέγαμε μηλιά. Μετά εύερίζαμε άπό τή μηλιά
αυτή σάν σταυρόν και τά στραχίδια ( = στάχεις) τα παίρναμε και τά εκάμναμε
σταυρό. Στή μέση τής μηλιάς εβάλλαμεν ενα δεμάτι. Πάνω στο δεμάτι εκάΰεντουν
ό μάστρος ( = νοικοκύρης) κ' επκιανεν ατά χέριαν του τό σταυρό.

Γύρου γύρου στή μηλιά οι βεριστάες έπαιζαν δρεπάνι ( = είδικόν παιγνίδι)1
και τά στραχίδια τά εσυρναν ( = έρριπταν) πάνω άπό τήν κεφαλήν τοϋ νοικοκύρη
και τόν απειλούσαν : νά κάμη τά πούέρκα (δηλ. να τους ΰποσχεθή διασκέδασιν).

Τόν σταυρόν πού κάνομεν άπό τήν μηλιάν, τόν παίρνομεν στο αλώνι και τόν
βάλλομε πάνω α* ενα κοντάρι ατά δεμάτια στ αλώνι και μένει εκει ό σταυρός μέχρι
νά λείψουν τά δεμάτια» (χφ., σ. 537-538).

Εις τό Ριζοκάρπασον πρό τίνος ακόμη « οταν ήτανε νά τελειώση τό ϋέρος,
άφηναν στο χωράφι ενα κομμάτι αΰερο, στρογγυλό. "Εβαλλαν τόν νοικοκύρη κ* ίκά-
άετουν μέσ' στή μέση του αϋ·ερου. 01 ΰεριοτάες έ·&έριζαν με τά δρεπάνια τους
γυρόν- γυρόν κ ετραγουδοΰσαν κ' εχόρευαν τό δρεπάνι (=εϊδικός χορός).
Γυρίζω, τριγυρίζω τής μηλιάς, ώχ ■'
καί πάλι ξανατριγυρίζω νά κόψω μήλα και κλωνιά, ώχ !
καί πάλι ξανατριγυρίζω νά κόβκω μήλα όξινα και νακκουρϊν γλυκόξινα, ώχ ·'

(χφ., σ. 156)'

Κατά τόν άλωνισμόν κατόπιν, προτού γίνη έ'ναρξις τοΰ αρβαλίσματος, χαράσ-
σεται κύκλος είς τόν σωρόν μέ τό φτυάρι ( = πτύον), είτα δέ έντός τοΰ κύκλου σταυ-
ρός, τοΰ όποιου τά άκρα εφάπτονται τοΰ χαραχθέντος κύκλου. 'Ακολούθως έπί
τεμαχίου κεραμιδιού χαράσσεται μέ μαχαίρι σταυρός, τοποθετείται τό κεραμίδι εις
τήν γήν καί αρχίζει τό άρβάλισμα (χφ., σ. 81-82 Αίγιαλοΰσα, σ. 328-329 Άγ.
Γεώργιος Κυρήνειας).

'Εκ τής έν συντόμω έπισκοπήσεως ταύτης τής συλλεχθείσης λαογραφικής
ΰλης, τής όποιας σημεϊά τινα μόνον συνεζητήθησαν ενταύθα, παρατηρεί τις
ότι εις τό σύνολον των αί κατά παράδοσιν έκδηλώσεις τοΰ λαού τής Κύπρου εις
τόν βίον του (ΰλικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν), παρά τινα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά εις αυτάς γνωρίσματα έξ ειδικών συνθηκών τοΰ βίου εις τήν περιοχήν
ταύτην και τών ιστορικών τής νήσου περιπεπειών, έχουν τάς ρίζας των εις τον
αυτόν ιστορικόν κορμόν, ώς καί αί μορφαί τής λαϊκής ζωής εις τους λοιπούς ελλη-
νικούς τόπους.

* Βλ. περιγραφήν υπό Γ. Λονκά, ενθ' όν., σ. 103.

' Βλ. σχετικά έθιμα, χφ., σ. 79-80.
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II. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

υπο σταυρ. καρακαση

Ή δημώδης Κυπριακή μουσική αν και έδέχί)η ξένας επιδράσεις άπό τήν
Δυτικήν Εύρώπην καί τήν Άνατολήν, εν τούτοις άφωμοίωσε τά παραληφθέντα
στοιχεία προς τήν έκ παραδόσεως μέ ελληνικόν καί τοπικόν χαρακτήρα, ούτω δέ
παρουσιάζει αύτη ιδιομορφίαν, τόσον εις τούς χορούς, όσον καί εις τάς μελωδίας
αυτής.

Τής μουσικής ταύτης έ'χουν δημοσιευθή μέχρι τούδε άρκεταί συλλογαΐ ώς
καί σχετικαί μελέται.1

'Ηχογραφήσεις έπί ταινιών μαγνητοφώνου έγιναν εις Κύπρον τό πρώτον
τό 1953 ύπό Δ. Νοτοπούλου καί Δ. Πετροπούλου. Έκ τής συλλογής ταύτης ή
μουσική 70 φσμάτων καΐ· χορών ευρίσκεται έξ ήχογραφήσεως εις τό Λαογρα-
φικόν Άρχεΐον (Εθνική Μουσική Συλλογή). Έτερα συλλογή έκ 30 φσμάτων
καί χορών, καταρτισθείσα κατόπιν ύπό τοϋ Ραδιοφωνικού σταθμού Λευκωσίας,
παρεχωρήθη εις ήμάς κατά τήν παραμονήν μας εις τήν νήσον πρός παρασκευήν
άντιγράφου έπί ταινιών μαγνητοφώνου.

Πρός τούτοις κατά τήν περί ής ό λόγος άποστολήν τοϋ Λαογραφικού Αρ-
χείου εις Κύπρον επετεύχθη ή πραγματοποίησις 449 ηχογραφήσεων χορών 11 καί
φσμάτων, αί όποΐαι καλύπτουν σχεδόν όλα τά υπάρχοντα εις τήν νήσον λαϊκά
μουσικά ε'ίδη.

Έκ τών χορών επικρατούντες είναι οί άνδρικοί καί οί γυναικείοι
καρσιλαμάδες, πού χορεύονται εΐς όλας τάς περιοχάς τής νήσου κατά τάς κοι-
νωνικός τοΰ λαοΰ εκδηλώσεις (γάμους, πανηγύρια κλπ.). Πρόκ'ειται δι° ενα είδος
«σουίτας» εΐς πέντε μέρη εις διαφόρους ρυθμούς καί τρόπους μοναδικής μουσικής
μορφής, όσον γνωρίζομεν, εΐς τήν Ελλάδα. Συμφώνως πρός τήν καταγραφήν τών
χορών τούτων ύπό τοΰ Γ. Μιχαηλίδου " οί άνδρικοί καρσιλαμάδες έ'χουν τά εξής

' Πλήν τοϋ Θεοδ. Καλλινίκου, έκδώσαντος τήν μουσικήν συλλογήν «Κυπριακή λαϊκή
μοϋσα, Λευκωσία 1951», έχουν δημοσιεύσει μουσικήν ασμάτων καί χορών καί οί Χρ. "Αποστο-
λίδης, Κλεόβ. Άρτεμίδης, Τεΰκρος Άνθάας κ.α. Βλ. σχετικώς Σόλωνος Μιχαηλίδη, Ή Κυπριακή
λαϊκή μουσική, Κυπρ. Γράμμ., ετ. Θ' (1944-45), σ. 115-126.

1 Βλ. καί άνωτ., σ. 302.

' Έδημοσιβύθησαν είς εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν είς τό περ. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 10
(1946), σ. 197-207.

22
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χαρακτηριστικό : ό πρώτος είναι είς ρυθμόν 9/8 (5/8 + 4/8), ό 2ος εις 7/8, ό 3ος
είς 2/4, ό 4ος είς 9/8 (3/8 + 3/4) καί ό δος μπάλος είς 3/8 καί 4/8, ό όποιος
μέ μικροπαραλλαγάς είναι ό γνωστός μέ τήν ιδίαν όνομασίαν χορός είς 2/4 1 καί
ό όποιος εις τήν σουΐταν περιλαμβάνει καί ένα τραγούδι-άμανέ, συνήθως τον
Ταμπαχανιώτικο. '

Ό 6ος χορός τής σουίτας είναι ό γνωστός χορός είς τό πανελλήνιον
«Συρτός Π ο λ ί τ ι κ ο ς».

'Ανδρικοί καρσιλαμάδες ήχογραφήθησαν από τέσσαρα λαϊκά συγ-
κροτήματα, τά όποια παρουσιάζουν διαφοράς κατά τάς Ικτελέσεις των. Ούτω δ
Θεοτόκης Κουταλιανός (βιολάρης), έτών 50, καί ό Νικ. Καρδαμπής (λαουτιέρης),
ετών 55, εκ Μόρφου, εξετέλεσαν τήν σουΐταν εϊς πέντε μέρη καί συνέχισαν μέ
τούς χορούς : Ζεϊμπέκικο, τό μήλο, τό μαχαίρι καί τήν μάντρα μέ
τήν οποίαν τελειώνουν οί ανδρικοί χοροί.

Εις τήν Αίγιαλοϋσαν ό 'Αντωνάκης Γιασσίδης, έτών 50 (βιολάρης), καί ό
'Ιάσων Γιασσίδης, έτών 25 (λαουτιέρης) εξετέλεσαν τήν σουΐταν μέ άρκετάς παραλ-
λαγάς, τον Ιον εΐς 9/8, τόν 2ον είς 7/8, τόν 3ον είς 2/4, τόν 4ον Ύδρέϊκον συρτόν
είς 9/8, τόν 5ον τον μπάλον" Σμυρνέϊκον εΐς 5/8 καί τόν 6ον συρτόν Παραλιμνίτι-
κον με τραγούδι. Τό ίδιο καί εις τήν Κώμαν τού Γιαλού, ό Νίκος Ηλίας, έτών
58 (βιολί), καί ό 'Αντωνάκης Κωστής, ετών 45 (λαουτιέρης), έ'παιξαν ως δον χο-
ρόν τής «σουίτας» τον μπάλον καί συνέχισαν μέ τόν συρτόν Πολίτικον, συρτόν
Σηλυβριανόν, Ζεϊμπέκικον άπτάλικον καί τόν χορόν τοΰ μαχαιριού.1

Μετά τήν σουΐταν τών ανδρικών καρσιλαμάδων δ χορός συνεχίζεται μέ
ενα Ζεϊμπέϊκο (ρυθμός 9/8), «τό μήλον», τό όποιον είναι άρχαία μελωδία τυπικώς
κυπριακή * είς 9/8 καί χορεύεται εις κύκλον. "Οπως είναι γνωστόν, ή προσφορά

1 Βλ. Γ. Λαμπελίτ, Ή "Ελληνική δημώδης μουσική, 'Αθήναι 1933, σ. 65-71.

' Εΐς Άνω Αεύκαρα είς τόν «μανέ» τοΰ 1ου καί 2ου μπάλου πού έτραγούδησεν 6

Στέλιος Μπαρούτης υπήρχε τό «κόμμα», όπου ό κυρίως τραγουδιστής ξεκουράζεται καί τρα-
γουδούν άλλοι τραγουδισταί ενα είδος έπψδοϋ. Τό «κόμμα» συνηθίζεται καί είς τά πολύστιχα

τραγούδια καί είναι σατιρικόν.

* Κατά τήν γνώμην μου ό ρυθμός τοΰ Κυπριακοΰ μπάλου δέν είναι άπολύτως έξηκρι-

βωμένος. Ό Γ. Σκλάβος (βλ. Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλοπ., τόμ. "Ελλάς, λ. Ρυθμός) τόν σημειώνει
3/4, άλλοι 2/4 καί άλλοι 7/8 (3/8+4/8).

1 Ό Αντωνάκης Ά. Γιασσίδης μέ έπληροφόρησεν ότι, ώς πιστεύει, μόνον οι τρεις πρώ-
τοι ανδρικοί καρσιλαμάδες είναι καθαρώς Κυπριακοί, οί δέ δύο άλλοι (4ος καί δος) είναι πανελ-
λήνιοι. Ούτος πιστεύει έπίσης ότι οί γυναικείοι καρσιλαμάδες είναι τουρκικής προελεύσεως καί
τούς χορεύουν εις ταχύτερον ρυθμόν καί οί Τοΰρκοι καί «οί Τουρκοΰες» ( = αί Τούρκισσαι ).

8 Βλέπε σημείωσιν Σόλωνος Μιχαηλίδη, ενθ' άν.
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μήλου είς νέαν θεωρείται ώς σημειον εκδηλώσεως τού ερωτικοΰ αισθήματος, ούτω
δέ ό στίχος όσον και ή μελωδία είναι πλήρεις περιπαθείας καί τρυφερότητος.

Ό χορός τού «μαχαιριού» 1 (εΐς 2/4), ό όποιος χορεύεται καί εις τόν
Πόντον καί τήν Μακεδονίαν, είναι άτομικός. Κατ' αύτόν γίνεται έπίδειξις τής χο-
ρευτικής δεξιοτεχνίας τού χορευτού, ό όποιος, χορεύοον, κάμνει διαφόρους ελιγμούς
μέ τό μαχαίρι. Κατά τήν εκτέλεσιν τοΰ χοροΰ τούτου ό χορευτής εΐς ώρισμένην
μορφήν κινήσεως καρφώνει τό μαχαίρι εΐς τήν γήν καί προσπαθεί, κάμπτων
τό σώμα, νά τό συλλάβη μέ τό στόμα του δίχως τά χέρια του νά εγγίζουν τό
Ιδαφος. Τήν στιγμήν αύτήν ό ρυθμός τής μουσικής μεταβάλλεται εΐς 5/8,
γίνεται ελαστικός, σχεδόν ελεύθερος. Μόλις δέ ό χορευτής κατορθώση νά συλ-
λαβή μέ τό στόμα του τό «μαχ'αίρι» ή μουσική επαναφέρεται εΐς τόν άρχικόν
της ρυθμό ν.

Ό χορός οΰτος ώνομάζετο παλαιότερον καί χορός τοΰ δρεπανιοϋ, όπότε
δ χορευτής άντί μαχαιριού εκράτει δρεπάνι. Περί τοΰ χορού τούτου ό Θεόδουλος
Γ. Κούρτουλος ή Σαουλίν έκ Ριζοκαρπάσου, έτών 73, έπαγγελματίας βιολάρης,
παρέσχε τάς εξής πληροφορίας : «Τόν χορόν αύτόν εχόρευεν όμιλος άπό 6-8
άτομα, τά όποια έθέριζαν όλα μαζί τά χωράφια τοΰ καθενός. Κατά τό θερισμό
άφηναν ενα μέρος τοΰ χωραφιού άθέριστο γιά τό τέλος όπου οί θερισταί άρχίζον-
τας τό χορό τό θέριζαν κινώντας τό δρεπάνι μέ τον ρυθμό τοΰ τραγουδιού, χο-
ρεύοντας καί τραγουδώντας. Ούτω Ιξεδήλωναν τήν χαράν τους, διότι έτελείω-
οαν καλώς τήν έργασίαν τους (τό θέρισμα)».

Ή σειρά τών ανδρικών χορών τελειώνει μέ τόν χορόν τής μάνδρας, μετά
τήν εκτέλεσιν τοΰ οποίου οί άνδρες κάθονται καί αί γυναίκες χορεύουν τούς
γυναικείους καρσιλαμάδες.

Οί γυναικείσιμοι καρσιλαμάδες είναι επίσης πέντε, χορεύονται
δέ κατά σειράν, όπως τούς έχει μεταγράψει εΐς ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν ό
Γ. ■Αβέρωφ.' Ό 1ος εις ρυθμόν 9/8 (5/8-4/8), ο 2ος εΐς 7/8, ό 3ος εΐς 2/4, ό
4ος εΐς 9/8 (3/4 καί 3/8) καί ό 5ος εΐς 3/4' (είναι ό γυναικείος μπάλος).

Μετά τήν εκτέλεσιν τών άνδρικών καί γυναικείων καρσιλαμάδων ή διασκέ-
δασις συνεχίζεται μέ χορούς κατ* έκλογήν τών χορευτών, όπως είναι ή καντήλα
(αράπικος συρτός), ô άζιζιέ (άνδρικός συρτός), τό μαντήλι (Συντρί βασιλι-
κιά μου) γυναικείος χορός, διάφορα Ζε ϊμπέκικα, Τσιφτετέλι καί οί γνω-
στοί άνά τό πανελλήνιον χοροί, ό Καλαματιανός, ό Σέρβικος κ.ά.

1 Βλ. περιγραφήν ύπό Γ. 'Αβέρωφ είς περ. Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 19 (1955), σ. 183.
' Βλ. ενθ' άν., α 147-148. Πρόλογος Σόλωνος Μιχαηλίδη.
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Παςαθέτομεν ένδιαφέρουσαν μουσικήν παραλλαγήν τού χορού «"Εσυρα
τό μήλον»,1 τό όποιον έξετέλεσαν είς τόν Κάμπον Μαραθάσας ό 'Ανδρέας
Κωνστ. Ζευζέκος καί ό Μιχαήλ Όρφανίδης (χφ., σ. 760, αρ. μουσ. 5318).
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στη μη - λια, τζ'ε.συ. ρα τό— μπ. λον πά. νω στη μη .

1 Βλέπε καί παραλλ. είς θεοδ. Καλλινίκου, ενθ" άν., άρ. 44, σ. 97· Κλεόβ. Άρτεμίδην εις
περ. Κυπρ. Σπουδ., τόμ. ΙΣΤ (1952), σ. μγ', άρ. 8.
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Τζ' εσνρα το μήλον πάνω ατή μηλιά

τζ' εππέσασιν τά μήλα τζ'αΐ μεϊναν τά κλωνιά.

Τζ' εσνρα τό μήλο τζ' 'εν εκύλησε

τζ' είπα νά τήν φιλήσω τζ' 'εν εκαΐλισε.

5 Τζ' εσνρα το μήλον μεσ 'ς τον ήλαακό

τζ' αν το μά&η ή μάννα της πού 'ν' το πολλνν κακό χ.τ.λ.

Έκ τού κύκλου τών τραγουδιών, τα άδόμενα κατά τόν γάμον είναι από τά
πλέον χαρακτηριστικά τής λαϊκής ενταύθα μουσικής. Εκτελούνται κατά τόν 'ίδιον
σχεδόν τρόπον είς όλην τήν Κύπρον μέ διαφοράς τινας μόνον. Παραθέτομεν έκ
τούτων τά κάτωθι άσματα :
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α') "Αδβται κατά τό ζύμωμα τών ««ουλλοιιρκών* τοΰ γάμου.

J ~ 72

Jk

"Q . ρα κα . λή κι ω

ρ'ά _ 6 ο -

του. τ'ή δου. λείο π'αρ.

Tr*rorji

"Ωρα καλή κι ώρα βα&ν κι ώρα ευλογημένη
τοντ' »5 δουλειά π' αρχίσαμε νά βγή στερεωμένη.
Μέσ' 'ς τήν αυλήν τής νιόνυφης Ιπέζεψεν αμάξι,
κάμνουμεν τα τραγουδιστά όμορφα με τήν τάξι.
δ Φωνάξετε τους συγγενείς, πέστε τους νά βουρήσουν,
κάμνουμεν τά κουλλονρκα της νά 'ρτουν νά βοηθήσουν.
Μέσ' 'ς τήν ανλήν τής νιόνυφης πετουσι πεταλούδες
κάμνονσι τά κουλλονρκα της δλλες οί κοπελλονδες.
Ή Παναγιά και δ Χριστός ήρταν νά σιργιανίσουν
10 και #ά περάσουν άπ εδώ, γιά νά τά ευλογήσουν κ.λ.π.

(Κάμπος Μαραθάσας, χφ., σ. 751-52, άρ. μουσ. 5304).
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β'.) "^.δεται κατά το πλούμισμα τον νυφικού κρεββατιού
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Κάμετε τόπον άρχοντες τ ζ'αϊ τζ'ύκλον οί παπάες
νά δονμεν καί τ άντρόγννο πον τϊς άναρκομάδες.
Παρακαλώ αας, κύριοι, τρανάτε λίγο πίσω
νά πάω τζ'έί τ' άντρόγννο, γιά νά τό χ'αιρετή σω.
5 Ππόϋεν νά κάμω τήν άρχήν τζ'αί ππόϋεν ν' αρχινήσω
νά πάω εις τόν νιόγαμπρο, γιά νά τόν χ'αιρετήσω.
Νιόγαμπρε, πον νά χαίρεσαι πού νά χαρής τό φώς σον,
νά σον χαρήνγι δ θεός τό πρώτο στέφανο σον.
Νιόγαμπρε, πού νά χ'αίρεσαι, νιόγαμπρε πον νά ζήσης
10 τζ'αί τά ελέη τον Θεον νά τά κληρονομήσεις κ.τ.λ.

(Κάμπος Μαοαθάσας, χφ., σ. 756-58, άο. μουσ. 5312).
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γ'.) Χορός «ή "Ενωσις»· (άρ. μουσ. 5307)

Ό χορός « ή Ένωσις» χορεύεται μετά τήν στέψιν εις τό σπίτι τοΰ γάμου από
ενα ζεύγος νεανίδων μετά τήν « σουίταν » των πέντε γυναικείων καρσιλαμάδων. 1
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δ'.) Τραγουδιέται τήν Δειιτέοαν τον γάμου

J~ 76-71
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Πάνω στο ξεροκαύκαλον (τρις) εβλάστησεν ρεβίθθι (δις)
χαρά στ άμμάτια τον γαμβρόν (τρις) πον διάλεξεν τή νύφφη (δίς).
Τζ' δ νιόγαμπρος εν' άγγελος, τζ' ή νύμφη εν' περιστέρι,
ήτανε θέλημα Θεού, γιά νά γινονσιν ταίρι.
5 Γαμβρέ, τή νύφφη ν' άγαπςίς, νά μήν τήνε μαλλώνης-
εχε την σα βασίλισσαν τζ'αϊ νά τήν καμαρώνης.
Νιόννφφη αύ, τον νιόγαμβρο πρέπει νά τον φοβάσαι,
γιατ εν' δ στύλος τον σπιτιού κ' έσν λαμπάδα θά 'σαι.
Γαμπρός μιά βέρκα μάλαμα τζ' ή νύφφη βέρκ' ασήμι,
10 ήτανε θέλημα Θεού τοντ ή δουλειά νά γίνη. (αρ. μουσ. 5319)

'Ενδιαφέρον έπίσης έ'χουν καί αί άπαντώσαι κατά τόπους φωνές (μελφ-
δίαι, σκοποί ή καί τρόποι), μέ τάς οποίας ςίδονται διάφορα έρωτικά δίστιχα ή τε-
τράστιχα.

Τό είδος τοΰτο τής λαϊκής Κυπριακής μουσικής δύναται νά θεωρηθή ώς
τό άντιπροσωπευτικώτερον άπό τήν άποψιν τής πρωτοτυπίας καί τοΰ έντονου το-
πικού του χαρακτήρος.

ΓΙολλαί τών φωνών φέρουν τόν τίτλον ΐ σ' ι α. "Οσον γνωρίζομεν, δέν εχει
εξακριβωθή ή ετυμολογία τής λέξεως ταύτης. Κατά τήν γνώμην τοϋ γηραιοΰ βιο-
λιτζή Θεοδούλου Γ. Κούρτορλου ή Σαουλίν, ή λέξις προέρχεται εκ τής καμη-
λαρ-ίσια, ήτις έδήλωνε μελφδίαν πού έτραγουδούσαν οί καμηλιέρηδες.

Είς τά μουσικά ταΰτα είδη δέον νά προστεθούν καί οί διάφοροι «μανέδες»
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καί τά «πεστοέφια», τά όποια, αν καί τουρκικής προελεύσεως, έχουν προσαρ-
μοσθή εις τήν Κυπριακήν λαϊκήν μουσικήν.

Τά θρησκευτικά άσματα είναι έπίσης εύρέως διαδεδομένα. Τά πολύστιχα
Λαζαρικά άσματα τραγουδούνται συνήθως από ομάδας παιδιών 12- 16 ετών είς
ρυθμόν πολύ ταχύν καί εΐς ύφος προσφδιακόν.

Παραθέτομεν τό λατρευτικόν άσμα τής «'Αναστάσεως», τό όποιον ήχογρα-
φήθη εΐς τήν Κώμαν τού Γιαλού.

ê^rn Γ 11 111 r m r

γή - - - Οω. Äp-^ov-τες,ω εό - ye - vi - κοί

Ιι'"" iί i ι ^ ι ι μ ι ι ι 1 ι i i γ

καί— πο-λο-χρο - νι — μέ - - - νοι -, νά ει-όθε πο-λιο -

énl

"Αρχοντες, άγροικήσετε,^διά να οάς μιλήσω
και πάνω στήν Άνάστασιν ϋέλω νά σας μιλήσω (ή ξηγήσω).
Άρχοντες, ώ ευγενικοί, καί πολλοχρονιμένοι
νά είσθε πολλοζώητοι σ' δλην τήν οικονμένην,
5 κ εκεί που μέλλομεν εμείς νά 'σθε συγχωρεμένοι1 κ.τ.λ.

Τά διηγηματικά άσματα, ώς είναι τά άκριτικά καί αί παραλογα ί,
άδονται συνήθως εΐς δύο ή τρεις τυπικάς μελορδίας, αί όποίαι μέ μικράς πα-
ραλλαγάς συναντώνται εις όλην τήν νήσον.

Ή δημοσιευομένη κατωτέρω μουσική τού ςίσματος τής πάλης τοΰ Διγενή καί

1 Άρ. εϊσ. μουσ! 5223.
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τού Χάρου περιέχει δύο μουσικά θέματα, αν καί είς τήν συνέχειαν τού άσματος,
κατόπιν τής δευτέρας στροφής, έπαναλαμβάνεται μόνον ή μορφή Β πού είναι καί
ή πλέον διαδεδομένη εις τό είδος τοϋτο^των^σμάτων.1
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Τά έν χρήσει μουσικά όργανα είς Κύπρον είναι τό βιολί καί τό λαούτο.
Άλλοτε συνηθίζετο μέ τό βιολί καί ό τσαμπουτσάς ' (ντέφι).

Ό Τεύκρος Άνθίας αναφέρει εις περιγραφήν Κυπριακού γάμου, ότι μέ τό
βιολί ήτο έν χρήσει καί ό ταμπουράς." Περί τούτου λέγει καί ό διηγηματο-
γράφος Ν Νικολαΐδης εις τό πεζοτράγουδο του «Μητριά».4

Θά ήτο ένδιαφέρον, έάν διεπιστοϋτο ή ύπαρξις τού ταμπουρά καί εις Κύ-
προν, όπως καί είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα καί τάς νήσους.

Διαδέδομένον έτι ώς λαϊκόν όργανον είναι καί τό «πιδκιαύλι», τό
οποίον κατασκευάζεται άπό καλάμι, στοιχίζει ώς έκ τούτου έλάχιστα καί ή έκ-
μάθησις αυτού είναι εύκολωτάτη. Εις τό όργανον, τούτο οί καλοί έκτελεσταί έκ"
τελούν όλους σχεδόν τούς σκοπούς (φωνές) καί χορούς πού συνηθίζονται εις
τήν Κύπρον.

1 Τό κείμενον τοΰ $σματος βλ. είς τό χφον Λ. Α. άρ. 2351, σ. 701' (άρ. είσ. μουσ.

5220. Ήχογραφήθη είς Κοιλάνεμον).

3 Βλ. καί Χρ. Άποστολίδην, είς Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ., τόμ. 15, σ. 470, στ. 3.
' Βλ. Περ. τής Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπ., τόμ. 9, 1928, σ. 7-8.

4 'Ανθρώπινες καί άνθινες ζωές, 2α έκδ. (1938), σ. 109.



λαογραφικη αποστολη εισ κυπρον ν

349

RÉSUMÉ

Mission folklorique en Chypre (21 oct. - 20 nov. i960)

par G. Spyridakis et S. Caracassis

1) Rapport sur le matériel folklorique recueilli, par G. Spyridakis.

Après une introduction générale sur les recueils folkloriques et mu-
sicaux qui ont été publiés jusqu'à ce jour, on aborde l'enquête folklorique
menée par les deux auteurs. Cette enquête a pour sujet la vie populaire,
tant du point de vue matériel que spirituel et social, et tout particuliè-
rement la poésie populaire, les rites et les coutumes, la naissance, le ma-
riage, la mort, la vie agricole, etc.

Ont été fait, 435 enregistrements de musique populaire (mélodies de
chansons et danses) sur bandes de magnétophone. En plus, des causeries
et appels de l'auteur aux élèves ont fourni un matériel de 3332 pages. Enfin
10 bandes de magnétophone sont dues à l'Inspecteur de la musique en
Chypre, M. Const. Joannidès, et contiennent des chansons, danses, contes etc.

Le résultat de cette enquête montre que la vie populaire de Chypre
fait partie de la civilisation traditionnelle hellénique, avec certaines parti-
cularités et influences étrangères dues aux contacts séculaires de l'île avec
des conquérants étrangers. Il est à noter que la civilisation populaire de
Chypre présente des points communs avec eelle du Dodécanèse et de la
Crète, comme par exemple dans l'architecture, les costumes, les croyances,
les superstitions, les chansons, les proverbes, les légendes, etc.

Parmi les légendes populaires, il est question ici a) de Digénis Akritas
et de Rigaina (la reine) ; b) de Trimmatos (l'homme à trois yeux ; c'est une
survivance de l'ancien mythe du Cyclope Polyphème, transformé sous l'in-
fluence du récit de Pseudo-Callisthène) ; c) de la montagne Papoutsa à
Pitsilia dont le sommet n'a pas été recouvert par l'eau du Déluge; d) des
légendes ayant trait aux meurtres exécutés par des Turcs Caramans ; e) des
incursions des pirates, etc.

Parmi les traditions religieuses l'auteur étudie celles qui se rap-
portent à St Mamas comme berger, à St Cassien qu'on fête le 29 février
(donc tous les quatre ans), à la fondation d'églises, etc.

Le cycle des chansons populaires atteste qu'à part les versions des
chansons épiques ayant, en majeure partie, pour héros Digénis, d'autres
héros Acritiques, la Rigaina, etc., il existe des versions modernes, introduites
à Chypre du XVème siècle et après à l'époque des occupations turque et
anglaise, des autres provinces grecques (voir p. 323-326).

Sur le chapitre du culte populaire, on étudie l'habitude chypriote
d'offrir à la fête de l'Epiphanie les cadeaux du Nouvel An. On donne
à la veille de l'Epiphanie le nom de «Kalendes». Il s'agit d'une coutume
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existant déjà aux premiers siècles du christianisme (avant le 4ème s.), où
l'on fêtait, en Orient, l'Epiphanie comme premier jour de l'an. On retrouve
une ancienne coutume dans l'habitude de décorer, le dernier jour de l'an,
avant le coucher du soleil, la porte de la maison avec des branches d'olivier.
C'est une coutume conservée de l'époque gréco-romaine quand les portes
de la maison étaient fleuries, aux calendes de Janvier, par des branches
vertes : les strenae.

La coutume de la balançoire faisait partie, il y a quelques années, du
carnaval. Il est question ensuite des coutumes du Dimanche des Rameaux,
du St Esprit, de St Jean Baptiste (24 Juin) (on l'appelle Lambrophoros
ou Phanistis à cause des feux au dessus desquels on saute). Il est question
également des Saints «Aimé», (Άγαπητικός) et «Haï» (Μισητικός), qui
prêtent leurs concours aux jeunes filles pour préparer des philtres propres
à inspirer l'amour pour elles, ou la haine pour des rivales (voir p. 331-33).
C'est une survivance des certaines coutumes propres au culte de Vénus.

L'île qui souffre souvent de sécheresse, a un culte spécial pour le
Prophète Elie qui, comme dans d'autres régions de la Grèce, est considéré
comme le Saint de la pluie. On lui consacre des offrandes.

On étudie, en dernier lieu, les coutumes ayant rapport à la mort,
comme par exemple la défense de balayer la maison avant les funérailles
etc. Parmi les coutumes agricoles on parle de celles de la moisson, du
battage, etc.

2) Rapport sur le matériel musical enregistré, par Stavros Caracassis.

L'examen des 435 enregistrements de musique folklorique et danses
populaires a amené Stavros Caracassis à remarquer que, outre les danses
populaires dansées dans toute la Grèce (Syrtos, Kalamatianos, Tsiftétéli, etc.)
et qui sont très connues dans toutes les régions de l'île, on y danse les deux
«suites» de karsilama en cinq parties pour hommes et femmes, qui ont une
variété de rythme et modes très intéressants. Ces danses, avec les «Phonai»
(voix = mélodies, modes) constituent les formes les plus représentatives de
la musique chypriote.

Il en est particulièrement question également de la danse du «cou-
teau», appellée anciennement danse de la «faucille», car on la dansait pen-
dant la moisson en tenant des faucilles et en faisant des gestes à l'imitation
du moissonneur (voir p. 340-41). On cite ensuite les très caractéristiques
chants et danses de mariage et la chanson de Pâques.

Enfin l'exposé se termine sur une chanson épique de l'île, qui survit
de l'époque byzantine (voir p. 348). Les instruments de musique populaire
aujourd'hui en usage sont: le violon, le luth (λαούτο) et la flûte en bois
de roseau (πιδκιαύλι = αύλός).
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Ε'·

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΕΒΡΟΥ
(16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. I960)

υπο

ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΤΑΥΡ- ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Α ) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
υπό ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά τήν λαογραφικήν αποστολήν εις "Εβρον, γενομένην από 16 Αυγού-
στου - 16 Σεπτεμβρίου 1960, κατόπιν εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, εΐργά-
σθην μετά τού μουσικού Στ. Καρακάση εΐς τό Αιδυμότειχον καί τά πέριξ χωρία
Ψαθάδες, Καρωτή, Μεταξάδες, εΐς Νέα ν 'Ορεστιάδα και εΐς τά χωρία Νέαν Βνα-
ααν καί Καστανιές, εΐς τό Σουφλί καί τό χωρίον Λάβαρα, ώς καί εΐς τό παρά
τήν 'Αλεξανδρούπολιν χωρίον Μάκρη. Σκοπός μας ήτο να συγκεντρώσω μεν
λαογραφικήν ύλην παντός είδους και Ιδιαιτέρως νά καταγράψωμεν καί ήχο-
γραφήσωμεν δημοτικά τραγούδια. Καί εΐς τάς δύο ούτάς επιδιώξεις ή απο-
στολή μας είχεν ικανοποιητικά, ώς νομίζομεν, αποτελέσματα. Κατεγράψαμεν καί
ήχογραφήσαμεν 302 δημοτικά τραγούδια, ώς καί 16 δίστιχα. 'Επίσης κατεγρά-
ψαμεν 20 δημώδεις παροδόσεις, 11 παραμύθια, παροιμίας, αινίγματα, άράς,
ώς καί ποικίλην άλλην ΰλην, άναφερομένην εΐς μουσικά όργανα τής περιοχής,
λαϊκούς χορούς, λαϊκόν θέατρον, έ'θιμα γάμου καί λατρευτικά, μαγείαν, δεισιδαί-
μονας δοξασίας, λαϊκήν ΐατρικήν, μετεωρολογίαν, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν,
τάς Ιπαγγελματικάς άσχολίας, τόν άγροτικόν βίον, τάς τροφάς, τήν ένδυμασίαν,
τήν λαϊκήν τέχνην, τά τοπωνύμια, ονόματα βαπτιστικά καί επώνυμα, ονομασίας
ζφων ώς καί έ'θιμα τελευτής καί σχετικά μέ τήν γέννησιν καί άνατροφήν τοΰ
παιδίου κλπ.

Πρέπει κατ* αρχήν νά παρατηρήσωμεν, ότι ή ζωή τοΰ θρακικού πληθυ-
σμού εΐς τήν ΰπαιθρον διατηρεί έν πολλοίς έντονον εισέτι τον έκ παραδόσεως
λαϊκόν της χαρακτήρα. Εΐς τήν ελληνικήν ταύτην περιοχήν άπό άρχαιοτάτων ή-
δη χρόνων έκαλλιεργήθησαν καί άνεπτύχθησαν τοπικαί δοξασίαι καί έθιμα προσ-
δίδοντα Ιδιάζουσαν μορφήν εΐς τήν καθημερινήν ζωήν.

Πολλαί τών δοξασιών τούτων ώς καί πολλά τών εθίμων επιζούν καί κα-
τά τήν σύγχρονον εποχήν, ώς τούτο διαπιστοΰται έκ τών γενομένων ήδη λαο-
γραφικών ερευνών, πολλών τών οποίων τά πορίσματα έ'χουν ήδη δημοσιευθή εΐς
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τούς τόμους των δύο κυρίων θρακικών περιοδικών, τών Θρακικών καί τοϋ 'Αρ-
χείου Θρακικού Γλωσσικού καί Λαογραφικού Θησαυρού. Ή έπίδρασις τοΰ συγ-
χρόνου μηχανικού πολιτισμού, συντελούσα εΐς τήν έξαφάνισιν παλαιοτέρων μορ-
φών ζωής, δέν είναι τόσον ισχυρά εις τά χωρία τής θρακικής υπαίθρου, τά
όποια επεσκέφθημεν, όσον εΐς άλλους ελληνικούς τόπους.

Άξιοσημείωτον είναι ότι εις τά χωρία ταύτα, χωρία κατ' εξοχήν άγροτικά,
τό ποσοστόν τών ξενιτευμένων είναι έλάχιστον καί χαλαρά μέχρι τούδε ή διάθεσις
πρός έγκατάλειψιν τών πατρικών εστιών πρός άναζήτησιν καλυτέρας τύχης είς
ξένας χώρας. Ή προσκόλλησις αύτη εΐς τον τόπον τής γεννήσεως οφείλεται εΐς
τήν σχετικήν γονιμότητα τοΰ εδάφους, άλλά καί εΐς τήν μή ύπαρξιν πολλών σχο-
λείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, τών οποίων οί τρόφιμοι μετά τό πέρας τών σπου-
δών των τρέπονται εΐς άσχολίας, αΐτινες άπομακρύνουν αύτούς άπό τήν γεωργι-
κήν καί ποιμενικήν ζωήν τοΰ χωρίου των.

"Οσον αφορά τήν ΐδιαιτέραν σημασίαν τής συγκεντρωθείσης λαογρα-
φικής ύλης αί παρατηρήσεις μας συνοψίζονται εΐς τά εξής: Τά καταγραφέντα καί
ήχογραφηθέντα 302 δημοτικά τραγούδια είναι κατά μέγα μέρος παραλογαί, ερω-
τικά, λατρευτικά καί γαμήλια, καθώς καί εύτράπελα καί αποκριάτικα, τά όποια
καί εις άλλους τόπους, ώς γνωστόν, διατηρούνται καλύτερον, ώς φδόμενα συ-
χνότερον καί αποτελούντα σημαντικόν στοιχείον τής κοινωνικής ζωής τοϋ λαού.
Μόνον έξ έκ τών συλλεγέντων ασμάτων είναι ακριτικά, έν τφ συνόλω των ή εΐς
τινας λεπτομερείας. Καί τά κλέφτικα τραγούδια δέν είναι άγνωστα εις τά θρακι-
κά χωρία. Έκ τής όλης όμως στιχουργικής των διαμορφώσεως καί τής μελωδίας
φαίνεται σαφώς, ότι είναι έπείσακτα έκ τής Μακεδονίας καί έκ τής νοτιωτέρας
Ελλάδος, όπου, ώς γνωστόν, ήκμασε τό κλέφτικο τραγούδι.

Εΐς τά τραγούδια τής Θράκης παρατηρούνται συχνά συμφυρμοί, οΐτι-
νες άλλοιώνουν καί καθιστούν δυσερεύνητον τήν άρχικήν των μορφήν.

Νέα δημοτικά τραγούδια συντίθενται μόνον έξ άφορμής τοπικών επεισο-
δίων, ερωτικού συνήθως χαρακτήρος. Ή σύνθεσις όμως τούτων γίνεται κατά μέ-
γα μέρος έκ στίχων δανείων έκ παλαιοτέρων τραγουδιών.

'Αξιοσημείωτος είναι καί ή παρατηρουμένη εΐς βαθμόν μεγαλύτερον ή εις
άλλους τόπους έπιβίωσις πολλών παλαιών δοξασιών, μαγικών αντιλήψεων καί
δεισιδαιμονιών. Άπό τάς αφηγήσεις πολλών άνδρών καί γυναικών όχι μόνον μέ-
σης ή προχωρημένης ηλικίας, άλλά καί νέων άκόμη, κατεγράψαμεν μαγικάς δο-
ξασίας καί πράξεις, αί όποίαι επηρεάζουν τήν σκέψιν των καί τήν έν γένει ζωήν
των. Ό σύγχρονος πολιτισμός μέ τήν φυσικήν περί κόσμου άντίληψιν δέν κλο-
νίζει ευκόλως τάς πεποιθήσεις τοΰ χωρικοΰ τής Θράκης, εμμένοντος στερρώς εις
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τάς παραδόσεις του. Ή συντηοητική αύτη κατάστασις, οφειλομένη κατά κανόνα
είς τήν άπομεμονωμένην ζωήν τού χωοιού, παρουσιάζεται περισσότερον ένισχυ-
μένη εις τόν θρακικόν λαόν, διακρινόμενον, ώς γνωστόν, διά τήν μυστικοπαθή
του διάθεσιν.

Λαογραφικός κλάδος μεγάλου ένδιαφέροντος, ό όποιος δέν έχει γίνει εισέτι
άντικείμενον συστηματικής επιστημονικής έρεύνης, είναι ή λαϊκή τέχνη καί ιδία ή
υφαντική καί τά κεντήματα. Ή συντηρητικότης, ή χαρακτηρίζουσα τήν καθόλου
λαϊκήν ζωήν έν Θράκη, παρατηρείται καί είς τήν λαϊκήν τέχνην. Παλαιότατα

διακοσμητικά θέματα επιζούν εις τήν χώραν ταύτην καί παραδίδονται άπό γενεάς
είς γενεάν. Πρέπει νά σημειωθή ότι οί κάτοικοι εκάστου χωρίου διατηρούν μετά
ζήλου τούς ιδικούς των διακοσμητικούς τρόπους τών ενδυμασιών καί έχουν σαφή
έπίγνωσιν τών διαφορών, αί όποίαι τούς διακρίνουν άπό τούς διακοσμητικούς
τρόπους τών γειτόνων των. Είναι τόσον στερεότυπος ή μορφή αυτή τών διακο-
σμητικών θεμάτων Ιδία είς το γυναικείον ένδυμα, ώστε καί εκ μόνων τούτων νά
είναι δυνατή ή διάγνωσις τής καταγωγής προσώπου, ευρισκομένου εκτός τοΰ τό-
που τής γεννήσεως καί συνήί)ους διαμονής του. 'Εκ τών άλλων λαογραφικών
στοιχείων, τά οποία κατεγράψαμεν, τινά μέν είναι περισσότερον αξιόλογα, ώς
άποθησαυριζόμενα διά πρώτην φοράν, άλλα δέ είναι έπίσης αξιοπρόσεκτα, ώς
διαφέροντα τών καί εις άλλους ελληνικούς τόπους γνωστών.

Είκ, 1. Γυναίκες έκ Καρωτής Διδυμοτείχου με τοπικήν ενδυμασίαν.

23
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Β ) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΘΕ1ΣΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

"Η ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη διακρίνεται εις δύο κατηγορίας, ώς και
ϊΐς τον λοιπόν Ιλληνικόν χώρον, ήτοι εΐς τραγούδια χορευτικά καί τοϋ
τραπεζιού. Τά τελευταία, άργοϋ ρυθμού, προσιδιάζουν είς Ικκλησιαστικήν
μελφδίαν καί δημιουργούν τήν έντύπωσιν ανατολικής επιδράσεως εΐς τούς τρό-
πους και τάς καταλήξεις αύτών. Έκ τών ήχογραφηθέντων φσμάτων (βλ. άνωτέρω
ο. 351) παρατίθενται αί μελωδίαι δύο Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Τό πρώ-
τον είς ρυθμόν Καλαματιανού (7/8) τραγουδιέται εις Καρωτήν (Διδυμοτείχου),
και είς όλην τήν περιοχήν τήν τρίτην ήμέραν τών Χριστουγέννων εΐς τάς οδούς

Σαράντα μέρες, ααράντα νύχτες
ή Παναγιά μας κοιλοπονοϋαε·
κ' ή Παναγιά μας κοιλοπονοΰσε,
κοιλοπονοϋαε, παρακαλούσε,
5 κοιλοπονοϋαε, παρακαλούσε,

τούς 'Αποστόλους τούς Ίεράρχας 1 . . .

Τό δεύτερον τραγουδιέται κατά τά Χριστούγεννα εΐς Καστανιές (Όρεστιά-
δος), Νέαν Βύσσαν καί άλλαχού τής περιοχής ύπό ομίλων νέων άπό οικίας είς

1 Βλέπε τήν συνέχειαν είς χφ., σ. 31 (άρ. μουσ. 4311).
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οικίαν μέ συνοδείαν «νταϊρέδων» (ντέφια πού τά κατασκευάζουν οί ίδιοι και τά
διακοσμούν μέ λαϊκά σχέδια) καί σίδηρων κροτάλων, έν εΐδει μασιών μέ τέσ-
σαρα διπλά σκέλη, τά οποία κρούουν ρυθμικώς (εΐκ. 2).

Είκ. 2. Νταϊρες καί μασιά.

Ό ρυθμός τής μελωδίας ταχύς εΐς 5/8 καί εΐς δύο κινήσεις^ειναι χαρα-
κτηριστικός Ή έ'κτασις τής μελωδίας είναι μία πέμτη. Ό τρόπος τοΰ do κατά
μετάθεσιν εις τό la. Οΐ τραγουδιστοί τραγουδούν, ότέ μέν&εΐς τήν μορφήν Α-Β-Β,
ότέ δέ εΐς τήν μορφήν Α-Β, ήτις είναι ό κανονικός τρόπος εκτελέσεως.

1 Τό §σμα άκουόμενον επί τοΰ μαγνητοφώνου είς βραδεΐαν ταχύτητα παρέχει τήν
έντύπωσιν μάλλον 7/16 είς τρεις κινήσεις.



77' αυγ ενικό κι αν βγήκαμι, σ αρχοντικό &ά πάμε·
'Ελάτε, παλληκάρια μου, νά ζήστε μετ' ιμένα,
να πάμε στον άφέντη μας, τον πολνχρονεμένο,
πδχει τά σπίτια τα ψηλά με τά ψηλά παρμάκια,
5 γιά νά τ' ανέβω δεν μπορώ καί είναι τα φαρμάκια.
*Άνοιξε, πόρτα μάνοιξε, πόρτα μου καναρένια,
έχω δνό λόγια νά σοϋ ειπώ κ' εκείνα ζαχαρένια. 1

"Αξια ίδιαιτέοας παρατηρήσεως είναι έτι ή ποικιλία καί ό αριθμός των
χορών, οί οποίοι χορεύονται έ'ως σήμερον εΐς όλην τήν περιοχήν τής Θράκης.

360 δημ. πετροπουλου και σταυρ. καρακαση

στον α _ ς>εν. τη μας τον πο. λυ - χρο. νε

Είκ. 3. Χορος Ζωναράδικος (Καρωτή Διδυμοτείχου).

Πλην τών πανελληνίως διαδεδομένων χορών, ως ό συρτός, ό καλαματιανός, ό χασά-
πικος κ.ά., υπάρχουν καί τοπικοί λίαν ενδιαφέροντες. Οί συρτοί, ως χορεύονται
ενταύθα, -απαντούν εΐς άξιόλογον ποικιλίαν. Έκ τούτων ό συρτός, ό συγ-

1 Βλ. τήν συνέχειαν εΐς χφ., σ. 168 (άρ. μουσ. 4311).
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καθιστός καί οί ζωναράδικοι θεωρούνται ώς κατ' εξοχήν θρακικοί.
Χορεύονται κυκλικώς, οί χορευταί δέ είναι πιασμένοι ό έ'νας από τήν ζώνην τοΰ
άλλου (εΐκ. 3).

Ό ριχτός χορεύεται ούτως, ώστε οί χορευταί αναπηδούν δι' άνατά-
σεως τοΰ άριστεροΰ ποδός. Ό άντικρυστός χορεύεται ύπό γυναικός ή δύο
ανδρών εις άντιμέτωπον θέσιν. Ό ίδιος χορός λέγεται συγκαθιστός, διότι
κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ καί εις ώρισμένην στιγμήν οί χορευταί συγκάθονται,
είτα δέ αναπηδούν. Σχετική είναι ήέκφρασις: «σήκου να συγκαθίσωμι», δηλ. σήκω
νά χορέψωμε τόν συγκαθιστόν χορόν.1 Εις τόν σταυρωτόν χορόν οι χορευταί
πιάνονται μέ τά χέρια σταυρωτά καί χορεύουν εΐς ρυθμόν συρτού.

Ό χορός μαντηλάτος, τοΰ οποίου ή μουσική παρατίθεται κατωτέρω,
εξ ήχογραφήσεως εΐς Καρωτήν, έκτελείται ύπό χορευτών, έκ·τών οποίων ό καθένας
κρατεί υψηλά ενα μανδήλι άπό τάς δύο γωνίας του, ώστε νά είναι τεντωμένον,
ενώ δέ χορεύουν τό κινούν ρυθμικώς. Ή μουσική του είναι είς 5/8 εΐς δύο κινή-
σεις και τόν. Sol = La.

aervTAvo e / y A t 77v m Λ/ΛΜ Ho V

1 2

λ τον. , \

Δέντρο είχα στήν αυλή μου, τζάνε μ',
κυπαρίσσια στο μπαξέ μ' (δίς)
κ έπεσαν τά φύλλα τον, τζάνε μ' (δίς)
τά 'μασα μέσ στη ποδιά μ', τζάνε μ',
5 κ' έκατσα νά τα διαλέξω, (δίς)

1 Κατά πληροφορίας έκ τοϋ χωρίου Ψαθάδες (Διδυμοτείχου)' (βλ. χφ., σ. 292).
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βρίσκω ενα δαχτυλίδι, (δις)
τ όνομα είχε γραμμένο, (δις)
τ όνομα το λεν Με τάξω, (δις)
να το λάβω νά πετάξω.1

'Υπάρχει ποικιλία συγκαθιστών χορών, ώςό απλός, ό πηδηχτός ή ô
ϊσ ι ο ς , ό ονομαζόμενος καί τεσταμέλε. Έπίσης ό απλός καρσιλα-
μάς καί ό συγκαθιστός.Ότρίμ'τος είναι ιδιόμορφος χορός, κα-
τά τόν όποιον οί χορευταί πιάνονται ζωνάρι μέ ζωνάρι καί χορεύουν σιγοτρέμον-
τας. Δι*αύτό λέγεται καί τρεμουλιαστός χορός. Ό κουτσός είναι χορός
άντικρυστός, όπου οί χορευταί χορεύουν μέ βήμα σημειωτόν. Όάτσίκ-μπάλ
είναι συρτός άνοικτός, δέν έχει δέ βήματα προς τά οπίσω. Χορεύεται ίδίως ύπό
προσφύγων έκ τής 'Ανατολικής Θράκης.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω δύο εύτράπελα άσματα ήχογραφηί)έντα εΐς τό Σουφλί.

J μ 112

Λ (Ο , . ___

Ψ

Κα. του στ'ςΜπα-, μω. ρε, κά. του στ'ςΜπα-, κά„ Tou

σκΜπαρ. μπα . ριάς τουν κάμ.που, κά. tou ατςΜπαρ.μπο.

§ i |j i = br i ^^

ρ ι àc του ν καμ.που τά ψα - ρου. όια ε_ χουν χά . ρη.

Τον. ______Τον.

Κάτον στ'ς Μπαρπαριάς τουν κάμπου
τά ψαρούδια έχουν χάρη,
τά μυρμήγκια πανηγύρι.
Κάλιααν κι μένα νούνου.
Τί νά βάλου, τί νά ντύσου '

1 Χφ., σ. 15, άρ. μουσ. 4294.

* Βλ. συνέχειαν τοΰ κειμ. ε'ις χφ., σ. 206 γ. καί μουσικήν είς άρ. 4408.
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Φ

ΚΙ τσονρτσονλιάνονς στην κονπρά
βήκι για ν' αγαπηση,
τονν εΐδι ή άλπον κι γέλασι
κ' ή κότα καρκαλίσκη.

5 Τί εΐδις, άλπον μ , κι γέλασις
κϊ κότα π' καρκαλίσκης ;
Είδα τον χάρου κάν' χαρά
κι κάλισι κι μένα 1

Ό. λ α ν ί σ ι ο ς * τέλος είναι κωμικός ιδιότυπος χορός, όπου ένας χο-
ρευτής παριστάνει τόν λαγωόν καί άλλος τόν κυνηγόν.

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί όπεχλιβάν χαβασί* (σκοπός τοΰ
παλαιστή). Παίζεται συνήθως μέ γκάιντα κατά τήν διάρκειαν των παλαιστικών
αγώνων, πού διοργανώνονται κατά τον γάμον μετά τά στεφανώματα. Πρόκειται
περί παλαιού θρακικού έθίμου προ; διασκέδασα τών προσκεκλημένων.

Μουσικά όργανα έν χρήσει εις τήν Θρόίκην σήμερον είναι: τό βιολί, τό

1 Βλ. συνέχειαν είς χφ., σ. 206" μουσικήν είς άρ. 4407.
' Βλ. περιγραφήν είς χφον, σ. 92.
» Βλ. είς σελ. 343.
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κλαρίνο, ή γκάιντα (είκ. 4) καί ως κρουστά, ή ταρα μπούκα (πύλινη)
(είκ. 5), ό ν τ α ϊ ρ έ ς (ντέφι) καί οί σιδερένιες μασιές (είκ. 2).

Είκ. 4. Χορός συρτός με συνοδείαν γκάιντας.

Είκ. 5. Μουσικά όργανα' εκ δεξιών πρός τα αριστερά (ταραμπούκα, τοουμποΰς, κλαρίνο, βιολί).

Εις Καρωτήν (Διδυμοτείχου) ό Γ. Δοϊτσίνης, παίζει όργανον τουρκικής
προελεύσεως, συγχρόνου κατασκευής, τό Çumbus (τσουμπούς) (είκ. 5), τό όποιον
ομοιάζει μέ Banjo Guittar. — "Εχει έξ διπλάς χοδράς Sol-Re-La-Mi-Re-La· —
καί παίζεται μέ πενίτσα.
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RÉSUMÉ

Mission folklorique dans la région d'Évros (Thrace)
du 16 août au 16 septembre ig6o,

par D. Pétropoulos et St. Caracassis.

D. Pétropoulos expose ses remarques sur le matériel folklorique re-
cueilli dans les villages Didymoticho, Karoti, Métaxades, Néa Orestias,
Néa Vyssa, Kastaniès, Soufli, Lâvara et Mâkri ; le matériel remplit 382
pages in -8 grand format.

En ce qui concerne la vie sociale de la région étudiée, l'auteur re-
marque que, malgré le progrès technique, le peuple conserve son cara-
ctère fondamentalement traditionnel. Les chansons enregistrées sont, en
grande partie, des ballades, des chansons d'amour, des chansons reli-
gieuses et des chansons de mariage, ainsi que des chansons du cycle
d'Akritas, des chansons satiriques du carnaval, etc.

Rapport sur la musique enregistrée, par St. Caracassis.

L'auteur distingue, et cette distinction vaut pour toute la Grèce,
deux catégories de musique folklorique: les chansons de table, générale-
ment de mouvement lent et ad libitum, et les chansons de danse rythmées.

Les premières se rapprochent de la musique byzantine et ont parfois
un accent oriental plus prononcé. Les secondes présentent un intérêt parti-
culier pour la diversité rythmique et la variété des danses locales qui sont
en usage dans toute la Thrace. Ces danses vont du simple Syrtos dansé
dans toute la Grèce mais dont les formes sont ici très variées, jusqu'aux
danses Ζωναράδικοι (Zonaradiki) ou les deux danseurs dansent en se te-
nant par la ceinture l'un de l'autre (voir fig. 3). La Μανδηλάτος (danse du
mouchoir) où les deux danseurs tiennent chacun un mouchoir tendu qu'ils
agitent selon le rythme de la danse. La danse Σταυρωτός (danse croisée),
où les danseurs se tiennent en croisant les mains et dansent au rythme de
Syrtos et autres.

Les instruments en usage aujourd'hui en Thrace sont le violon, la
clarinette, la cornemuse (gaïda), le tambourin (défi) et la tarabouka, genre
de tambour dont le corps est de terre cuite couvert sur l'un des côtés
par une peau de chèvre (voir fig. 4).

Les enregistrements obtenus au cours de cette mission s'élèvent à
302, inventoriés sous les nos 4285-4576.
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ΣΤ'.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ (5ΙΟΥΛ.-4 ΑΥΓ. 1960)
υπο ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Προς συμπλήρωσιν τής γενομένης ύπ* εμού συλλογής δημώδους μουσικής
έκ Χαλκιδικής κατά τό έτος 1959 1 είργάσθην από 5 'Ιουλίου έως 4 Αύγούστου
1960 εις τήν αυτήν περιοχήν, ειδικώς δέ εΐς συνοικισμούς, τούς οποίους δέν εΐχον
έπισκεφθή κατά τήν πρώτην άποστολήν μου. Ήχογοάφησα επί ταινιών μαγνη-
τοφώνου 322 ςίσματα καί χορούς, έκ τών όποιων 231 ανήκουν εΐς τήν κατηγο-
ρίαν τών ασμάτων τής Χαλκιδικής καί προέρχονται άπό τά χωρία Βραστά,
Συκιά, Όρμύλια, Μεγάλη Παναγιά, Γαλάτιστα καί Β ά β δ ο ς ,
καθώς καί άπό τήν πρωτεύουσαν Πολύγυρος, όστις ήτο τό κέντρον έκ-
κινήσεως. Είς τήν «Εύξεινο ν Λέσχην» Θεσσαλονίκης ήχογραφήθη προσ-
έτι ή μουσική 28 Ποντιακών άσμάτων καί χορών, εΐς Ν. Μαρμαράν καί
Πυργαδίκια 35 έξ 'Ανατ. Θρςίκης, 8 εΐς Ν. Π λ α γ ι ά ν τής Δυτικής Θράκης,
καθώς καί 12 εΐς Ν. Φλογητά έκ προσφύγων έξ 'Ικονίου.

Ώς άνέφερα εΐς τήν προαναφερθεισαν έ'κθεσίν μου ό δήμος Πολυγύρου
ύπό τόν δήμαρχον κ. 'Αθαν. Καραγκάνην εΐχεν αναθέσει εΐς τόν λαϊκόν τραγου-
διστήν Τάκην Σαμαράν τήν συλλογήν διά μαγνητοφώνου ρεμάτων τής Χαλκιδι-
κής πρός τόν σκοπόν, όπως χρησιμεύσουν ώς άρχείον τοΰ Δήμου καί πρός άνα-
μετάδοσιν έκ τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Έκ τής συλλογής
ταύτης ό κ. δήμαρχος έπέτρεψεν εΐς εμέ τήν άντιγραφήν επί ταινιών μαγνητο-
φώνου 50 άσμάτων καί χορών, προερχομένων έκ Πολυγύρου, 'Ιερισσού κ.ά.
Δέον νά σημειωθή, ότι τό πλείστον μέρος τούτων εΐχον ήδη ηχογραφήσει κατά
τό έτος 1959, άνευ όμως μουσικών οργάνων. Έκ τούτου ή έκ νέου ήχογράφη-
σις αύτών έκ τής ώς άνω συλλογής τοΰ δήμου Πολυγύρου, ήτις έγένετο μέ
ίδιαιτέραν φροντίδα ώς προς τήν έκλογήν τών οργανοπαικτών καί τραγουδι-
στών, έ'χει σημασίαν άπό απόψεως άρτιότητος εκτελέσεως τής ύλης ταύτης.

Παραθέτομεν κατωτέρω τήν μουσικήν καί τό κείμενον δύο έκ τών πλέον
χαρακτηριστικών φσμάτων (χορός συρτός) τού Πολυγύρου, εις τά οποία άναφέ-
ρεται ή «Γερακίνα», περί τής οποίας υποστηρίζεται ένταύθα ότι έχει σχέσιν πρός
τήν θέσιν Γερακινή, όπου ύπάρχει άρχαίος συνοικισμός, σώζονται δέ καί ερείπια

« Βλ. Έπετ. Λαογ. Άρχείον, τόμ. 11/12 (1958/59), εν 'Αθήναις 1960, σ. 338-341.



μουσικη αποστολη εισ χαλκιδικην 363

πύργου έκ τών βυζαντινών χρόνων Ποός τόν πύργον τούτον συνδέουν οί κάτοι-
κοι τού Πολυγύρου τήν δραματικήν ίστορίαν τής βασιλοπούλας Γερακίνας, είς
άνάμνησίν της δέ εις πολλάς γυναίκας τόσον τοΰ συνοικισμού αύτοΰ, όσον και
τοΰ Πολυγύρου καί τών πέριξ χωρίων, δίδεται τό όνομα Γερακίνα. Σημειωτέον
ότι σώζεται ακόμη καί τό πηγάδι εις τό όποιον έ'πεσεν ή Γερακίνα...

Ή Γβρακίνα τοΰ Πολυγύρου.

Α'.

ATM Α

* Πληροφορίαι τοΰ δημάρχου Πολυγύρου κ. 'Αθανασίου Καραγκάνη.
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Τον.

V « '

5 -

Σήμιρα εΐνι τ' "Αι Αιά και τ' "Αι Αιά ήμερα·
κόσμους πααίν' στόν "ylt Λίά κ' Ι'ιρακίνα κλαίει
«' ή μάννα της τής ελεγε καί τήν παρηγοροϋσι :
«Σώπα, μαρ' Γιρακίνα μου, και μήν παραπονιεαι».
«Τον πώς μι λες, μαννίτσα μον, να μήν παραπονιονμι,
πέντι πιόιά μι γΰριψαν, τά πέντι άρχοντοπαίδια,
κί διάλεξις κι μ' εδοναις τόν λιόφτωχο τής χώρας».1

Β'.

Τον. τοϋ Mit?3 = Mi

βρε - χει - ν ή - θιός

1) Λ.Α. χφον, άρ. 2362, σ. 15. Ε.Μ.Σ., άρ. 4711, ταιν. 291Βι (ήχογρ. ύπό Τάκη Σαμαρά).
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Βρέχει ν-ή Θιός και βρέχονμι,
χιονίζει, με χιονίζει, Γιρακίνα μου,
χιονίζει, μι χιονίζει, πάπια, χήνα μου.

Ρίχνει χαλάζι πιτροντό,
5 ρίχνει νά μι σκοτώσΐ], Γιρακίνα μου,
ρίχνει νά μί σκοτώσχ), πάπια, χήνα μου.

Κι αν μι σκοτώσ τουν ορφανό

κι αν μι σκοτώσ τουν ξένου, Γιρακίνα μου,

κι αν μί οκοτώσ' τουν ξένον, πάπια, χήνα μου.

10 Μάννα δεν ε χω νά μι κλαίγι,

'διρφή νά μί λυπάται, Γιρακίνα μου,
'διρφή νά μί λυπάται, πάπια, χήνα μου.

Μούν' ε χω τρεις γειτόνιοσις,
τρία καλά κορίτσια, Γιρακίνα μου,
15 τρία καλά κορίτσια, πάπια, χήνα μου.

Ή μιά τουν πάει γλυκό κρασί
κ ή γι αλλη αφράτο μήλον, Γιρακίνα μου,
κί άλλες αφράτο μήλου, πάπια, χήνα μου. '

1) A.A. χφον, άρ. 2362, σ. 9. Ε.Μ.Σ , άρ. 4702, ταιν. 291 Αι (ήχογρ. ύπο Τάκη Σαμαρά).



366

σταυρ. καρακαση

Έκ τής ιδίας συλλογής δημοσιεΰομεν καί έτερον ασμα λίαν διαδεδομένον εΐς
τήν Χαλκιδικήν καί γενικώς εις τήν Μακεδονίαν, τό : Άσποα μου περιστέρια,
μαύρα μου πουλιά», τό οποίον χορεύουν είς συρτόν (εΐς μορφήν καλαματιανού
7/8) καί τό οποίον είναι εις τόν τόνον τοΰ Ré μέ τήν έκτην ήλλοιωμένην (Sib).

Ρ J)~» 216-2^2 _

ΚΛΑΡΙΝΟ
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tâ - τι —

βαι -

à

Τον..

-XJ-·---

"Ασπρα μου πιριστέρια, μαΰρα μου πουλιά,

ν- ίοέϊς ψηλά πιτάτι κΐ διαβαίνετε

γιά κοντουκαρτιρήσ'τι, χαμηλώσιτι,

νά γράψου ενα γράμμα, μια ψιλή γραφή,

νά στείλω στην αγάπη μ' νά μην καρτερή.

Θέλει καλόγρια ας γένη, θέλει ας παντρεντή,

θέλει τά ράσα ας βάλη, νά ρασοφορή.

Ν- ίγώ στουν τόπου, πού 'ρθα, ιδώ θά παντριφτώ... 1

1) Λ. Α. χφον, άρ. 2362, σ. 3, άρ. μουσ. 4694, ταιν. 241Α1.
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Πεοί τοΰ κειμένου τού καγκελλευτού χορού τής Ίεοισσού έ'χω εκφέρει είς τήν
προηγουμένην έκθεσίν μου τού 1959 1 τήν γνώμην, ότι τούτο δέν είναι πρωτό-
τυπον αλλ' ότι προσηρμόσθη είς τήν περίστασιν τού χορού έξ $σματος πού προ-
ϋπήρχε. Πράγματι εις τήν συλλογήν τοΰ 'Αστεριού Δ. Γουσίου a υπάρχει §σμα
έκ τής περιοχής τοΰ Παγγαίου, τό όποιον θά ήτο γνωστόν εις τήν Μακεδονίαν
καί τό όποιον έπιτυχέστατα εχρησιμοποίησαν οί Ίερισσιώται διά τόν συμβολικόν
χορόν των μέ μικράς μεταβολάς εϊς αυτό. Πρέπει όμως νά σημειώσω ότι κατά
τήν άποστολήν μου είς Παγγαΐον κατά τό 1961 δέν κατέστη δυνατή παρ' έμοΰ
ή άνεύρεσις προσώπου, πού νά γνωρίζη νά τό τραγουδήση.

'Ακούς, εσύ, πρωτόσνρτε και αν πρωτοκαγκίλλεντε,

γιά ίσια σέρνε το χορό, (δις)
στήν Άκρα καγκίλλενέ τον, rà διώ ψηλές, νά διώ λιγνές,

νά διώ και κοντοχαμαϊδές, (δις)
ηώς σχειοννται, πώς λυγίζονται και πώς βεργοτσακίζονται

σάν τό βεργϊ στήν θάλασσα· (δίς)
δντας τό κρονν τά κύματα, μας φέρνουν χαιρετήματα

σταφύλια μέ τά κλήματα.

ΕΙδικώτερον κατ' ερευνηθέντας ώς άνω τόπους ή ήχογραφηθεισα ύλη έ'χει
ώς εξής :

α') Τό χωρίον Βραστά. Ευρίσκεται έπί υψώματος μεταξύ Πολυγύρου καί
Μεγ. Παναγιάς, στερείται δέ καλής συγκοινωνίας μετά τών πέριξ χωρίων. 'Εν-
ταύθα, μέ τήν συνδρομήντοΰ διευθυντού τού Δημοτικού Σχολείου κ. Γ. Παπα-
θωμά, ηχογράφησα 47 ρίσματα καί χορούς μεταξύ τών οποίων καί τό τοπικόν
$σμα: «Σώπα, Γιαρένη μ', καί μή κλαις», τό όποιον άναφέρεται εις τοπικόν
γεγονός, συμβάν προ εκατονταετίας. Ή κουνιάδα παρηγορεί τόν γαμβρόν της
διά τόν ίΐάνατον τής συζύγου καί άδελφής της, ύποσχομένη νά τόν ύπανδρευθη
δύο ήμέρας μετά τήν κηδείαν, όπως καί έγένετο. Σώζεται εως σήμερον ή τοπο-
θεσία «Γιαρένη δέντρο», καθώς καί ό τάφος των κάτω άπό τό έκκλησάκι
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.

Ενδιαφέρον είναι τό χορευτικόν τραγούδι: « Στά Μέγαρα στον καφενέ»,
τό όποιον άδεται τήν 23 'Ιουνίου, παραμονήν τ' "Αι Γιαννιού, γύρω άπό τις
φωτιές πού ανάβουν.

1 Βλ. Έπετ. Λοογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1959/60), σ. 336-37.

* Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών Ασμάτων φδομένων
έν η) κατά Παγγαϊον χώρα, έν 'Αθήναις 1901, σ. 29.
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Στ à Μέγαρα οτόν καφενε ήτανε συναγμένοι,
δ δήμαρχος κι <5 ανακριτής δίκαζαν τήν 'Ελένη.
'Ελένη Κουντουριώτιοοα, 'Ελένη άπ' τήν Λάρισα
τόν Γιώργη τί τόν εκαμες και πήρες άλλον Άντρα ;

β') Συκιά. Κείται είς τό άκρον τής χερσονήσου Σιθωνίας, μόλις δέ κατά
τό 1959 συνεδέθη διά χωματοδρόμου μέ τήν ύπόλοιπον περιοχήν τής Χαλκιδι-
κής διά λεωφορείου. Μέχρι τότε έπεκοινώνει μόνον διά ί)αλάσσης ή καί ξηράς
μέσω δυσβάτων ορεινών οδών. Χάρις εις τήν δραστηριότητα τοΰ ιερέως τοΰ χω-
ρίου Γ. Παπακωνσταντίνου ηχογράφησα 28 ςίσματα. Μεταξύ τούτων υπάρχουν
δύο, τά όποια αναφέρονται είς τούς ληστάς Τζουβάραν 1 καί τόν καπετάν Μπα-
ρούμα, οί όποιοι έδρασαν εις τήν περιφέρειαν ταύτην. Άν καί τό ξσμα τοΰτο
είναι γνωστόν εις όλους σχεδόν τούς κατοίκους, έν τούτοις δέν υπάρχουν ειδήσεις
σχετικαί μέ τό πρόσωπον τοΰτο καί τήν δράσίν του. Ό Δημήτριος Κάργας, έτών
95, όστις καί έτραγούδησε τό πρώτον τετράστιχον, μέ έπληροφόρησεν ότι τό φσμα
τούτο τό έξέμαθε νέος έτι άπό τούς γεροντοτέρους τοΰ χωρίου. Τό $σμα τοΰτο τό
οποίον εις ούδεμίαν, όσον γνωρίζομεν, άλλην έκδοθείσαν συλλογήν περιλαμβάνε-
ται καί πού δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τόν Νικολό Τζουβάρα3, έτραγούδησεν δ
Στυλιανός Χαλκιάς είς ελεύθερον ρυθμόν. Τό κείμενον έχει ώς εξής :

Τζουβάρας εκατέβηνε άπό τό Μοναστήρι
νά ξεφαντώσουν τα παιδιά, νά κάνουν τζιαφέτι.
Σφάζουν αρνιά και πρόβατα, κριάρια τά σουβλίζουν.

— Τρώτε, παιδιά μ', και πίνετε κ' εχετε και τό νου σας
5 κ' εγώ Τζουβάρας ·&ά κοιμηϋώ, λίγο ύπνο νά πάρω.
Τό καραγκούνι φώναξε, το καραγκούνι φωνάζει :
Πολύ μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν καλιακούδα,
τότε παιδιά μ'...

Τό έτερον τραγούδι έξυμνεί τήν δράσιν τής συμμορίας τού Μπαρούμα καί
τών συντρόφων του Γαλάνη καί Ζαφειράκου 8, οΐτινες έδρασαν προ πεντηκοντα-

1 Τό κείμενον « τοΰ Τζου βάρα » κατέγραψε πρώτος δ έξ 'Αρναίας δημοδιδάσκαλος

κ. Μαυρουδής Παπαθανασίου τω 1949. (Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., άρ. χφ. 2232, σ. 7-8).

3 Βλ. α') Γ. Χρ. Χαοιώτον, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων, έν

'Αθήναις 1866, σ. 207 (110). β') Êmile Legrand, Recueil de chansons populaires

grecques, Paris 1884, a. 80.

3 Βλ. Λ. Α. χφον, άρ. 2362, σ. 139.
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ετίας. Έκ τούτων ό Μπαρούμας άπεβίωσεν εις τάς φύλακας τής Θεσσαλονίκης.
Ό Γαλάνης έφονεύθη κατά τήν άπελευθέρωσιν τής Χαλκιδικής καί ό Ζαφειρά-
κος, έκτίσας τήν ποινήν του, ζή έ'ως σήμερον, δημιουργήσας οίκογένειαν καί εκ-
τιμώμενος ύπό πάντων διά τήν τιμιότητα καί τήν εργατικότητα αύτοΰ. Ό υΐός
του Δημήτριος Ζαφειράκος, έτών 35, έτραγούδησε μεταξύ άλλων καί τό τραγούδι
τοΰ Τζουβάρα, όπως τό είχε μάθει από τόν πατέρα του.

Μέσ σε τούτα τά λαγκάδια,
μέα' σέ τοντα τά-ι βουνά
γερέζουν δυο μελαχρινά.
Πρώτος είναι ο Γαλάνης
5 δεύτερος Μπαρομαγιάς'
πού ναι πρώτος αρχηγός-
Τρίτος είναι Ζαφειράκος
με τά κατσαρά μαλλιά,
αυτός μας καίει τήν καρδιά κλπ.

Ενδιαφέρον έ'τι είναι καί τό ήχογραφηθέν έκ τής 'Αντιγόνης Σταυράκη,
ετών 60, άσμα : « Μιά φορά εΐν' ή Λαμπρή » διά τό πλήθος τών παρεμβαλλό-
μενων συλλαβών κατά τήν μουσικήν έκτέλεσιν καί διά τήν άρχαϊκήν μελφδίαν του.

24
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Μιά φονρη εΐν' ή Λάμπρη κί δεντιρον τά Φώτα,
τά Φώτα μι τουν αγιασμό και τώ Βαγιον μι ντ βάγια.
Πήραν τήν ' Αντριανόϊπουλη με τρεις ίννιά ννφάδις·
ν-δλες οι ννφις πιρπατοΰν κι δλες παρηγοριοΰντι,
5 μόν* ή νύφη ή μικρότιρη παρηγουριά δεν εχει.

— Πιρπάτι, άστρι, πιρπάτ , αυγή, πιρπάτι, νιο φιγγάρι.

Νύφη μ\ τ' άσήμια σι βαραίν', νύφη μ', τ' άσημιργκά σου.

— Ν-οϋτι τ' άσήμια μι βαραίν κι ούτε τ' άσημιργκά μον,

μόνΊ μι βαραίνει, Δήμο μ', τον πιδϊ πο τ' αφ*σα μεσ στήν κούνια.

10 Γιά κούνα, Δήμον μ', τον πιδι κι αν κλαίη δώσ' τον γάλα

κ' Ιμέ Φράγκοι μι πήρανι, Φράγκον ν-αντρα ϋά πάρου. *
»

γ') Όρμύλια. Ένταύθα ήχογραφήθησαν 28 άσματα καί χοροί. Τούς
τραγουδιστός συνώδευσεν εις τό βιολί ό λαϊκός οργανοπαίκτης Μαργαρίτης Τσι-
νάς. Έκ τούτων ό Δημ. Γιατάς, ετών 70, έτραγούδησεν <|σμα αναφερόμενον εις
έπεισόδιον, τό όποιον συνέβη έκεϊ περί τό 1900, ότε κατά λάθος κυνηγός εφό-
νευσε σύντροφόν του κυνηγόν

... κοντά στοΰ "Αι Φωκά τή βρύση

τό πρώτο τους σαλάγημα, τό πρώτο τους σαλάγι

δαιμόνια ξεμορφώ&ηκαν κ' εγίνησαν ελάφια

και ρίχνει δ Χρίστος Στ α μον δη ς και βάρ'σε τόν Νικόλα ...

δ') Μεγάλη Παναγιά' είναι μετά τήν Ίερισσόν τό δεύτερον κέν-
τρον εις τήν Χαλκιδικήν, όπου διατηρούνται άκόμη τά δημοτικά τραγούδια καί
υπάρχουν καλλίφωνοι καί «μερακλήδες» τραγουδισταί.

Μέ τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τού γραμματέως τής κοινότητος κ. Ίω.
'Αδραχτά έπραγματοποίησα 49 ήχογραφήσεις. Τούς τραγουδιστός συνώδευσαν
οί λαϊκοί όργανοπαϊκται Μ. Λεμονής, έτών 46, λαούτο, καί ό Γιαννάκης Γκούρας,
ετών 63, βιολί.

Ό Παναγιώτης Τ. Λεμονής, ετών 58, έπαιξε στό τσαφλιάρι ( = φλο-
γέρα), τό όποϊον έχει κατασκευάσει ό ίδιος' τούτο έχει μήκος 40 εκατ. καί 9 όπάς
άντί 6 πού έχουν κανονικώς τά όργανα τού είδους τούτου. Οΰτος, ώς έδήλωσεν,
επειδή δέν τόν ικανοποιούν οί παραγόμενοι ήχοι διά τών 6 οπών, προσέθεσβν

1 A.A. άρ. μουσ. 4906, χφ. άρ. 2362, σ. 136.

2 Βλ. A.A. χφ. άρ. 2362, σ. 167-8.
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ακόμη τρεις, διά νά αύξηση τήν έ'κτασιν των φθόγγων. Ή διάτρησις όμως τών
οπών έγένετο ούχί είς κανονικά διαστήματα, εκ τούτου δέ οι παραγόμενοι φθόγ-
γοι ήσαν παράτονοι. Ή έ'κτασις τής κλίμακος ή όποία παράγεται άπό τό τσα-
φλιάρι τοϋ Π. Αεμονή έ'χει ώς εξής.

Εΐς τήν Μεγ. Παναγιάν παρευρέθην εις τό έθιμον « τό κλικ τοΰ τζί*
τζιρα», τό όποιον1 διατηρείται ακόμη ενταύθα καί ηχογράφησα περί τούτου
σχετικός πληροφορίας άπό τήν κ. Άγγελικήν Πολυκράτη, ή όποία εΐχεν αφήσει
εΐς τήν βρύσιν τοΰ χωριοΰ τό «κλίκ», ώς άφιέρωμα τοΰ πρώτου ζυμώματος έκ
τής συγκομιδής τοΰ σίτου τής χρονιάς.

ε') Γαλάτιστα. Μέ τήν πρόθυμον έπικουρίαν τοϋ ιερέως παπα-Δβ-
βρελή ηχογράφησα 28 ςίσματα καί χορούς μεταξύ τών οποίων και τό «Γιώργη μ',
τού ποιά κι αν άγαπφς». Τό §σμα τοΰτο έχορεύετο μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος
αΙώνος. Οί άνδρες έχόρευον μπροστά καί ήκολούί)ουν αί γυναίκες.

'Ενταύθα τραγουδούν έ'ως σήμερον τά «Ααζαρικά» κατά τήν έορτήν τής
'Αναστάσεως τοϋ Λαζάρου. Τά τραγουδούν κορίτσια μόνον, τά όποια πηγαίνουν
είς τά συγγενικά καί φιλικά σπίτια.

Σημειώνομεν έ'τι καί άσκοΰμενον έ'θιμον νά φορή ή νύφη εΐς τό μέτωπόν
της, έφ' όσον είναι παρθένος, έν εΐδει γιρλάντας, κατά τήν ώραν τής στέψεως
μίαν μικράν άλυσον εις τήν οποίαν κρέμονται φλωριά, τά όποια ευρίσκονται
ανηρτημένα εΐς τήν εικόνα τής Παναγίας. "Εάν συμβαίνη νά μήν είναι παρθένος,
τότε δέν τολμά νά τήν φορέση.

ς·') Ό Β ά β δ ο ς. "Ενεκα τής άπομονωμένης θέσεως τοΰ χωρίου έκ τής ελ-
λείψεως άκόμη τακτικής συγκοινωνίας τοΰτο παρουσιάζει ενδιαφέρον λαογραφι-
κόν. Έν τούτοις δέν έπέτυχον άξιας λόγου ηχογραφήσεις λόγφ τής άπουσίας τών
κατοίκων εΐς τούς αγρούς πρός θερισμόν ή εις τάς έργασίας τών μεταλλείων καί
διά τήν έλλειψιν χρόνου.

ζ') Ν. Μαρμαράς. Τό χωρίον τοΰτο συνεπήχθη άπό πρόσφυγας έκ Μαρ-
μαρά (Προποντίδος) μετά τήν άνταλλαγήν τοΰ 1923. Ένταΰθα συνεχίζονται ζωη-
ρως τά παλαιά ήθη καί έθιμα. Έγένετο ή ήχογράφησις έξ εκτελέσεως ομίλου κυ-
ριών καί δεσποινίδων 35 ασμάτων καί χορών, τά οποία καλύπτουν σχεδόν όλα

1 Βλ. Ήχογρ. λαογρ. ΰλη, άρ. 73 (ταιν. 313e) Λ.Α., χφ. άρ. 2362.σ. 231.
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τά ε'ίδη των μουσικών εκδηλώσεων τής περιοχής. Μεταξύ αύτών δύο ςίσματα
διεκτραγωδούν τά δεινά τής έξορίας, πού υπέστη ό πληθυσμός τού Μαρμαρά,
δτε έξετοπίσθη κατά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον εις τό έσωτερικόν τής
Μ. 'Ασίας μέ τήν κατηγορίαν ότι έτροφοδότει αγγλικά υποβρύχια. Είς τάς εστίας
των επέστρεψαν μετά τό τέλος τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου τή βοηθείςι τών
"Αγγλων, διά νά έκριζωθοϋν δια παντός μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν.

η') Άγιος Δημήτριος (Πυργαδίκια). Καί τό χωρίον τούτο κατοι-
κείται από πρόσφυγας έκ τής νήσου τοϋ Μαρμαρά. Ήχογραφήθησαν ενδιαφέ-
ροντα §σματα τοϋ προσφυγικού μας κόσμου καί συνεπληρώθη ούτως ό σώζόμε-
νος κύκλος τών δημοτικών άσμοίτων τής περιφερείας ταύτης.

θ') Νέα Φλογητά. Είς τό χωρίον τούτο κατοικούν πρόσφυγες έκ Φλο-
γητών Νίγδης (Ικονίου), γνωστοί εις τήν Χαλκιδικήν μέ τό παρωνύμιον «Ρουσσι-
κάνοι», διότι τό χωρίον των έκτίσθη έπί κτημάτων πού άνήκον εΐς Ρωσικήν Μο-
νήν. Τά περισσότερα τραγούδια πού γνωρίζουν είναι εΐς τουρκικήν γλώσσαν..
Συνελέξαμεν 12 μεταξύ τών οποίων καί έ'να νυφιάτικο τραγούδι εΐς μεικτήν
γλώσσαν ελληνικήν καί τουρκικήν. Πρωτοτυπίαν παρουσιάζουν έ'τι τά κάλαντα
τοϋ Άγ. Βασιλείου πού έψαλλαν εις Φλογητά καί τά όποια δέν άπαντώνται, ώς
Ισχυρίζονται, πουθενά άλλοϋ.

28 Ποντιακά άσματα καί χορούς ηχογράφησα, ώ ς ελέχθη, εΐς τήν
«Εύξεινον Λέσχην» Θεσσαλονίκης, ήτις πλην τών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων έ'χει
σκοπόν τήν συντήρησιν τής Ποντιακής παραδόσεως. Δι* αυτούς τούς λόγους
διοργανώνει διαλέξεις, ί)εατρικάς παραστάσεις εΐς τήν Ποντιακήν διάλεκτον καί
συντηρεί μουσικόν συγκρότημα άριστων Ποντίων τραγουδιστών καί εκτελεστών
τής λύρας (κεμετζέ), τό όποιον λαμβάνει μέρος εΐς όλας τάς ποντιακός εκδη-
λώσεις.

Εΐς τήν «Εύξεινον Λέσχην» ηχογράφησα τούς κυριωτέρους ποντιακούς χο-
ρούς, ερωτικά δίστιχα, άσματα τοϋ άκριτικοϋ κύκλου, παραλογάς, λατρευτικά κ.ά.

résumé

Mission musicologique à Chalcidique (Macédoine)
du 5 juillet au 4 août i960

par St. Caracassis.

Pour compléter sa mission, entreprise l'année précédente dans cette
même région, l'auteur a visité les villages suivants : Vrasta, Sykia, Ormy-
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lia, Méghali Panaghia et Vavdos, ainsi que Polyghyros, capitale de Chal-
cidique.

Pendant cette campagne, il a enregistré sur bandes de magnéto-
phone, 322 chants et danses populaires dont les 231 proviennent d'infor-
mateurs indigènes, et le reste, soit 91 enregistrements, d'informateurs ré-
fugiés du Pont, de l'Asie Mineure et de la Thrace (orientale et occidentale).

Le matériel folklorique réuni embrasse presque tous les genres mu-
sicaux connus: les" chansons de table qui sont des chansons non dansées,
les chansons du cycle de Digénis, les ballades, les chansons cléftiques, les
chansons d'amour et autres ainsi que les chansons de danse et les airs de
danses instrumentales.

Dans son exposé, l'auteur publie trois chansons caractéristiques de
Chalcidique, sur le rythme de syrtos (forme de Kalamatianos 7/8) ainsi
qu'une chanson très originale qu'il a enregistré à Sykia, où, entre chaque
syllabe est intercalée soit une lettre, soit une syllabe, soit une exclamation
pour adapter le texte à la mélodie, ce qui rend la compréhension du texte
très difficile.



II. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1961

A'.

ΕΚθΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (29 ΙΟΥΝ. 18 ΙΟΥΛ. 1961)

υπο γεωργ. κ. σπυριδακη

Εις τήν βόρειον 'Ελλάδα γενικώς, εν συγκρίσει πρός άλλας περιφερείας,
τό έργον τής περισυλλογής εκδηλώσεων τοΰ εκ παραδόσεως βίου τού λαού έχει
ύπολειφθή αισθητώς εξ αιτίων μεταξύ άλλων κυρίως καί τής προ πεντηκονταε-
τίας μόλις απελευθερώσεως τής περιοχής άπό τόν ξένον ζυγόν. Διά τοΰτο ή κατ'
έντολήν τής "Ακαδημίας γενομένη ύπ' έμοΰ έρευνα εις τά κάτωθι κέντρα τού νο-
μού Πέλλης: Νησί, Άρνισσα παρά τήν όμώνυμον λίμνην, "Αγ. 'Αθανά-
σιος, Σαρακηνοί, Πρόμαχοι, Σωσάνδρα, "Ιδα, Λουτράκι, Μαρ-
γαρίτα, "Εδεσσα καί Φλαμουριά έπλήρωσεν αίσθητόν κενόν τής γνώ-
σεως παρ' ήμών τού λαϊκού πολιτισμού τής περιφερείας ταύτης.

Κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου τούτου ειχον ώς συνοδόν μου τον έντόπιον
κ. Γεώργ. Γεωργιάδην, διδάσκαλον, όστις μέ έβοήθησε μετ' έξαιρέτου ζήλου εις
τήν άναζήτησιν τών καταλλήλων πληροφορητών καί γενικώς εις τήν επιτυχή έκ-
τέλεσιν τής όλης έργασίας ταύτης.

'Αμέριστος υπήρξε πρός τόν σκοπόν τούτον ή συνδρομή τής Νομαρχίας
Πέλλης διά τοΰ νομάρχου κ. Χρ. Δέπα, είς τόν οποίον έκφράζεται ή ευγνωμο-
σύνη μου άπό τής θέσεως ταύτης \

Διά τής μετακινήσεώς μου εντός 18 ήμερών είς 11 χωρία καί τήν "Εδεσσαν
δέν ήτο δυνατόν νά γίνη συστηματική, ούτοι δέ ώλοκληρωμένη, έξέτασις τής λαϊκής
παραδόσεως εις τήν περιφέρειαν ταύτην. Ή έργασία μου υπό τήν μορφήν ταύτην
απέβλεπε κυρίως εις τόν σχηματισμόν γενικής εικόνος τής λαογραφικής φυσιο-
γνωμίας τής περιοχής, πρός τόν σκοπόν δέ τούτον εΐχον καθορισθή ύπ' έμοΰ
πρός έξέτασιν ώρισμέναι μόνον έκδηλώσεις έκ τού ένταΰθα κατά παράδοσιν ύλι-
κοΰ, κοινωνικού καί πνευματικού βίου τών κατοίκων, οιτινες ασχολούνται βιο-
ποριστικώς κατ' έξοχήν είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.

1 Ευχαριστίας έπίσης έκφράζομεν είς τόν Έπιθεωρητήν των δημ. Σχολείων κ Γεώργ.
Πάλλαν, ώς έπίσης καί είς τά κοινοτικά όργανα, τά όποια έβοήθησαν ήμας πρός τοΰτο, πρός
δέ καί τούς προθύμους πάντοτε πληροφορητάς έπί τών έρευνηθέντων θεμάτων,
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Είς τήν καταγραφείσαν λαογραφικήν ύλην, ή όποία καταλαμβάνει 585
σελίδας, σχ. 8ου μεγ., περιλαμβάνονται κυρίως 70 άσματα, ηχογραφημένα επί 8
ταινιών, δημώδεις παραδόσεις, έθιμα κατά τήν γέννησιν, τον γάμον καί τήν
τελευτήν, έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 3 παραμυθία, ειδήσεις περί τοΰ γεωργικού
βίου κλπ.

'Εκ τής γενικής εξετάσεως τής ύλης ταύτης διαπιστώνεται ότι εΐς τήν λαϊ-
κήν παράδοσιν τής ακραίας αύτής πρός βορράν περιοχής, όσον αφορά τ,Πν λατρείαν
καί τά σχετικά μέ αυτήν έθιμα τοϋ λαοΰ, τάς δημώδεις παραδόσεις καί πολλάς εκ-
δηλώσεις τού κοινωνικού βίου, υπάρχει στενή σχέσις πρός τόν λοιπόν έλληνικόν
χώρον μέχρι καί τών νοτιωτέρων σημείων του, ούτω δέ κοινή ιστορική πολιτι-
στική παράδοσις. Κατωτέρω γίνεται λόγος περί τίνων έκ τοϋ πλήθους τών κοι-
νών πολιτιστικών τούτων στοιχείων.

Είκ. 1. Υδρόμυλος είς τό χωρίον Πρόμαχοι.

Τό έ'θιμον τοϋ άγερμού τών παιδιών κατά τήν πρωίαν τής 1ης Μαρτίου,
τά οποία φέρουν εις χείρας ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος (εΐκ. 2) καί άδουν προ τών
θυρών τό σχετικόν άσμα τής επανόδου τοΰ πτηνοΰ μετά τήν άπουσίαν του λόγω
τον χειμώνος, διαδεδομένον εΐς πολλούς ελληνικούς τόπους, ώς τής Θράκης, τής
Δωδεκανήσου κ.ά., απαντά ομοίως καί εις τήν περιφέρειαν ταύτην τής Μακεδονίας.
Ούτως εις τήν Άρνισσαν τά παιδιά, άφοϋ συγκεντρωθοΰν καθ' ομάδας τήν
πρωίαν τής 1ης Μαρτίου «παίρνουνε μαζϊ μια ξύλινη χελιδόνα που είναι τοποθετη-
μένη επάνω σε σανίδι, τήν έχουν στολισμένη μ' ενα ειδικό ψιλό χαρτί καί γυρίζουν
ατά σπίτια καί τραγουδούν μπροστά σε κάθε σπίτι :
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Χελιδόνα έρχεται
άπό τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσα επέρασε,
τή φωλιά θεμελίωσε,
5 κάθησε τσ' έλάλησε
κ' εγλνκοκελάηδησε.

«—Μάρτη, Μάρτη βροχερέ
και Φλεβάρη χιονερέ.
Ό ' Απρίλης δ γλυκύς
10 έφτασε δριμύς, μακρύς.
Τά πουλάκια κελαδούν,
τά δενδράκια φύλλα ανθούν,
τά δρνίθια αυγά γεννούν
και αρχινούν νά τά κλωσσούν.

Δίδουν στα παιδιά πού τά λένε αύγά καί λεφτά. Τά αύγά αύτά καί τά χρή-
ματα τά μοιράζουν άναμεταξύ των καί άγοράζουν ό,τι θέλουν».

Είκ. 2. Δια τον κρεμάμενοιt σιδηρον τεμαχίον, ενφ Άδεται τό χελιδόνισμα, τί&εται είς κίνηοιν
εναλλάξ ή κεφαλή και ή ονρά τής χελιδόνος.

«Όταν λένε τό τραγούδι στά σπίτια, τά κορίτσια εκεί παίρνουν ένα μικρό
κομμάτι άπό τό χαρτί μέ τό όποιο είναι στολισμένο τό χελιδόνι και τό χαρτάκι αύτό
τό κολλούν ατό μέτωπο τους, γιά νά μή τις μαυρίαη δ ήλιος» (χφ., 2394, σελ.89-
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90). Ό άγερμός ούτος, ό όποιος συνεχίζεται, ώς γνωστόν, άπό τήν 'Αρχαιότητα,
αναφέρεται ύπό τοΰ 'Αθηναίου (Η', 60), ότι έτελεΐτο ύπό τών παίδων εις Ρόδον
κατά τήν αύτήν ήμερομηνίανΆργότερον, τόν 4ον αί. μ.Χ., αναφέρει τό έθι-
μον τούτο ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς εύρέως διαδεδομένον (Migne, P.G., 57,
409)ΓΙλήν τής Άρνίσσης τό χελιδόνισμα τούτο άπαντα καί εΐς άλλα χωρία τής
περιφερείας ταύτης τής Μακεδονίας, ώς εις τόν Άγιον Άθανάσιον (χφ., σ. 176)
καί τήν Σωσάνδραν (χφ., σ. 309), εΐς τινα δέ τελείται τήν 9ην Μαρτίου, ώς εΐς
τούς Σαρακηνούς (χφ., σ. 212), τό Λουτράκι (χφ., σ. 407, 425) καί τήν Μαργα-
ρίταν (χφ., σ. 460). Ό άγερμός ούτος παραληφθείς έκ τών 'Ελλήνων άπαντα έπί-
σης καί εΐς τούς σλάβους τής περιοχής τών Σκοπίων (Βλ. Ε. Schneeweiss, Serbo-
kroatische Volkskunde, I Teil, 1961, σ. 131.

Την ήμέραν ακόμη τής 1ης Μαρτίου, αϊ μητέρες «βάζουν στά παιδιά τά μικρά
τή μαρτίγκα στά χέρια (εΐς τόν καρπό ν)' δένουν άπο δυο κλωστές Άσπρη καί κόκ-
κινη· μέ τις ίδιες κ?Μστές κρεμούν άπό τό λαιμό τών παιδιών μιά δεκάρα, γιά νά
μή τά μανρίση ό ήλιος·»· "Οταν δέ κατόπιν ΐδουν τά παιδιά τό πρώτον χελιδόνι,
αφαιρούν τον Μάρτη, τόν άποθέτουν εΐς τι δένδρον, διά νά τόν πάρη τό χελιδόνι
καί φέρη εΐς αύτά δώρα (χφ., 2394s, σ. 90-91 Άρνισσα). Τό πανελληνίως υπάρ-
χον έ'θιμον τούτο είναι έπίσης πολύ παλαιόν, δεδομένου ότι μαρτυρεΐται ή ύπαρ-
ξις καί τούτου ήδη τόν 4ον αΐ. ύπό τού 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 4.

Ή δοξασία πολλαχού καθ' ήν εΐς ώρισμένας νύκτας τοΰ έ'τους, π.χ. τής
παραμονής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος (6 Αύγ.), τοΰ Τιμίου Σταυρού
(14 Σεπτεμβρ.), τής Άγ. Παρασκευής* κλπ., παρουσιάζεται άνοιγμα εις τόν
ούρανόν διά τινας μόνον στιγμάς, ό,τι δέ προφθάση τις νά ζητήση τό άπολαμ-
βάνει, υπάρχει καί ενταύθα (χφ., σ. 122 "Αρνισσα, σ. 176 Άγ. Αθανάσιος, σ. 426
Λουτράκι) διά τήν νύκτα τής παραμονής τοΰ Εύαγγελισμοΰ.

1 Περί τής θέσεως γενικώς τής χελιδόνος είς τήν άρχαίαν γραμματείαν καί ώς αγ-
γέλου τής επανόδου τοΰ έαρος βλ. εις τήν πραγματείαν τοΰ Κωνστ. Ί Μερεντίτον, Ή χελι-
δών έν τή αρχαία ελληνική γραμματεία, Πλάτων, ετ. Ε' (1953) σ. 3-32, ετ. Θ' (1957)
σ. 362-391.

2 Βλ. καί παρά Φαίδ. Κονκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β'ΐ, 1948, σ. 22.

8 'Εφεξής ή παραπομπή μέ τήν βραχυγραφίαν : χφ.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 72, τόμ. Β', 1921, σ. 209
κ.έξ. μάλιστα έν σ. 213 καί έν Λαογ. Γ', 646 κ.έξ. Στίλπ. Π. Κνριακίδην έν Λαογρ., τόμ. 11
(1934/37), σ. 637. Φαίδ. Κονκονλέ, ένθ·' άν., σ. 19-23 (έν σ. 23 σημ. παρατίθεται βιβλιογραφία).

5 Βλ Στίλπ. Π Κυριο,κίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρ. Α', 1922-23, σ. 169. Προ-
σέτι είς Κυπρ. Χρονικά., έτ. Δ' (1926), σ. 200. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. 2 (1939),
σ. 137.
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Ή εορτή τού 'Αγίου Γεωργίου, θεωρουμένη πολλαχοΰ τής ηπειρωτικής
'Ελλάδος ώς χρονικόν όρόσημον τής άρχής τοϋ καλοκαιριού, είναι συνδεδεμένη
μέ σχετικά έθιμα γεωργών, μάλιστα δέ τών ποιμένων, ώς καί εΐς άλλας ελληνι-
κός περιοχάς 1. Τήν παραμονήν τής εορτής, μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου, στολίζεται
ή εξώθυρα τής οικίας μέ στεφάνια άπό άνθη καί χόρτα, τά όποία κρεμώνται
άκόμη καί είς τούς στάβλους καί τάς μάνδρας (χφ., σ. 466), τήν δ' επομένην προ
τής άνατολής τοϋ ηλίου καρφώνονται πράσινοι κλάδοι εις τούς αγρούς (χφ.,
σ. 214 Σαρακηνοί, σ. 177 "Αγ. 'Αθανάσιος). Εις τόν "Αγ. Άθανάσιον ή εορτή
έχει προσλάβει ιδιαιτέρως ποιμενικόν χαρακτήρα. Ούτω μέχρι πρό τίνων ετών
προσεφέροντο ύπό τών ποιμένων ώς τάξιμον (κουρμπάνι) αρνιά, τά όποια έσφά-

ζοντο τήν ήμέραν τής εορτής καί διε-
νέμετο τό κρέας εις τούς πανηγυριστάς.
'Από τής παραμονής έπίσης τής ημέρας
ταύτης ήρχιζε τό πρώτον άμελγμα τών
προβάτων. ΙΤροτοΰ όμως άμέλξουν, «ατό
κάθε απίτι θά ανάψουν άπ' έξω άπο τήν
πόρτα κοπριές. ' Αποσπέρας τοϋ Αγίου
Γεωργίου, όταν στολίσουν με λουλούδια τήν
πόρτα, θά πάρουν βονδιά (=κοπριά τοΰ
βοδιοϋ) καί θά κάμουν τρεις σταυρούς
στην πόρτα...» (χφ., σ. 158-59, σ. 177-
178) ή δύο (εΐκ. 3). Τό έθος τοΰτο τών
σταυρών επί τής θύρας διά κόπρου βοός
ύπενθυμίζει τήν άρχαίαν συνήθειαν εις
τήν 'Αττικήν κατά τον έορτασμόν τών 'Ανθεστηρίων (ήμέραν τών χοών), καθ* ην
οί κάτοικοι «πίττη τάς θύρας έχριον» ' πρός τόν σκοπόν τής μή εισόδου έντός τών
οικιών ψυχών νεκρών, αί όποίαι κατά τάς ημέρας ταύτας εΐχον ανέλθει έκ τοϋ
"Αδου

Τό υπό συζήτησιν ενταύθα Μακεδονικόν έθιμον αποβλέπει εΐς ευετηρι-
κόν μάλλον σκοπόν, φαίνεται δέ ότι ή χάραξις σταυρών κατά τήν ήμέραν ταύτην,

1 Βλ. Georges Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire, Hell. Contemp.,
6ème année, 1952, σ. 141-42. Γ.Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας,
'Αθήναι 1956/57, σ. 180 κ.έξ.

' Βλ. Φώτιος εν λ. μιαρα ημέρα.

' Βλ. Ludwig Deubner, Attische Feste, [φωτοτ. ανατ.] Hildesheim 1959, σ. 112.
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ώς συνήθεια, έχει μεταφεοθή εξ όμοιας κατά τό Μέγα Σάββατον, ότε εις τινας
τόπους διά τού αίματος τού σφαζομένου πασχαλίου αμνού σχηματίζονται σταυ-
ροί έπί τής θύρας \ Τήν ήμέραν έτι τής εορτής τού Άγ. Γεωργίου οί νέοι καί
αί νέαι δένουν σχοινιά από δένδρα καί κουνιούνται" είς κάθε δέ νέαν, ή όποια
κάθεται έπί τής αιώρας, αϊ άλλαι νεάνιδες θά τραγουδήσουν ςίσματα σχετικά
πρός τόν νέον μέ τον όποιον είναι έρωτευμένη (χφ., σ. 178 Άγ. Αθανάσιος,
σ. 466 Μαργαρίτα). Τό έθιμον τοΰτο τής αιώρας γίνεται συνήθως, πλήν τής
εορτής τοΰ Αγίου Γεωργίου, κατά τήν Δευτέραν ή τήν Τρίτην τοΰ Πάσχα (χφ.,
σ. 364 "Ιδα).

Αί έθιμικαί πράξεις κατά τό Ψυχοσάββατον τής Πεντηκοστής καί τήν ήμέ-
ραν τής Πεντηκοστής ώς καί αί σχετικαί δοξασίαι, απαντούν καί εις τήν περιφέ-
ρειαν ταύτην μέ όμοια γνωρίσματα ώς καί εις άλλους νοτιώτερον τόπους. Πι-
στεύεται ούτω καί ένταΰθα ότι αί ψυχαί αί όποίαι έχουν άνέλθει έκ τοΰ "Α^ου
από τής Μεγ. Πέμπτης ή τής Αναστάσεως τού Χριστού επανέρχονται εις τόν τό-
πον των κατά τήν ήμέραν ταύτην. Εις τήν "Αρνισσαν, όταν μεταβαίνουν κατά τήν
Πεντηκοστήν εις τήν 'Εκκλησίαν διά νά γονατίσουν, κρατούν «στα χέρια κλαδιά
καρυδιάς, για νά περνάνε οί ψυχές τών πετάμενων και νά τους κρατούν σκιά.
"Οποιος μπορεί να κοιμηϋη εκείνη τήν ώρα που γονατίζομε, τούς βλέπει τους πεθα-
μένους καί μιλάει μαζί τους.

Τότες οι ψυχές φεύγουνε άπό τά μνήματα κ' έρχονται κείνη τήν ώρα οτήν
εκκλησία. Μιά φορά τό χρόνο γίνεται αυτό γιά τούς πεθαμένους» (χφ.ι σ. 123,
Άρνισσα. Βλ. καί σ. 489 Φλαμουριά).

Ή πανελλήνιος συνήθεια τής παρατηρήσεως τών πρώτων 6 ή 12 ημερών
τοΰ Αυγούστου ώς μερομηνιών, πρός πρόβλεψιν τής καιρικής καταστάσεως
κατά τό έρχόμενον έτος, προς δέ καί ή δεισιδαίμων πίστις περί τών πρώτων τριών
ή έξ ήμερών τοΰ μηνός τούτου ώς δυσοιώνων (δ ρ ι μώ ν) καθ' ας άποφεύγεται
ή πλύσις ρούχων, ή λούσις κ.ά.απαντούν καί ένταΰθα είς ευρεΐαν διάδοσιν
(χφ., σ. 77, 154-55, 232-33, 397, 462).

Τήν 6ην Αύγ., εορτήν τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, έκομίζοντο παλαιό-
τερον σταφύλια εις τήν έκκλησίαν πρός ευλόγησιν αυτών υπό τοΰ ιερέως (χφ., σ.
233 Πρόμαχοι), ή δέ πρώτη Σεπτεμβρίου θεωρείται καί ένταΰθα ώς Πρωτοχρονιά.

Έκ τών εθίμων τοΰ Δωδεκαημέρου, ήτοι άπό τής παραμονής τών Χριστου-

1 Βλ. περί τοϋ εθίμου Γ. Ά. Μέγα, ενθ·' άν., σ. 164.

s Βλ. Ά&αν. Χ. Μποΰτονρα, Προλήψεις τοΰ "Ελληνικού λαοΰ καί ερμηνεία αυτών, έν
"Αθήναις (1931), σ. 106-108.
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γέννων μέχοι τής προτεραίας τών Θεοφανείων, χαρακτηριστικών είναι τό τής
σφαγής χοίρων κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων (χφ., σ. 20, 83, 215,
252), ήτις συνήθεια συνεχίζεται, ώς γνωστόν, έκ τών ελληνορωμαϊκών και τών
κατόπιν βυζαντινών χρόνων \

Έκ τών 'Αγίων α') ό "Αγιος Σπυρίδων τιμάται ώς προστάτης τών γεωρ-
γών, ώς καί έν τή λοιπή Ελλάδι, μέ σχετικάς παραδόσεις (χφ., σ. 228 Πρόμαχοι,
σ. 297 Σωσάνδρα). β') Είς τόν "Αγιον Στυλιανόν καταφεύγουν αί μητέρες
τών οποίων τά παιδιά άποθνήσκουν άμέσως μετά τήν γέννησιν. Διά νά ζήση
τό νεογέννητον «θά τό πάρη ή μαμμή, νά τό βάλη στο δρόμο. Τό δίδει στόν
Άγιο Στυλιανό, γιά νά σταματήση νά μήν πεθάνη. Όποιος τό βρή τό παιδί, θά
τό βάφτιση καί τοϋ βγάζει τό όνομα Στυλιανός» (χφ., σ. 67 Καρυδιά, σ. 351
Ίδα). γ') Ό προφήτης "Ηλίας θεωρείται ώς έφορος τών βροχών. Εις τάς
σχετικάς περί αύτοΰ παραδόσεις λέγεται, ότι ό προφήτης 'Ηλίας «είναι ζωντανός
"Αγιος. "Οταν βροντά, βροντή, ό προφήτης Ηλίας. Τρέχει οτόν ουρανό μέ τό κάρρο
και βροντή.» (χφ., σ. 68 Νησί, σ. 213 Σαρακηνοί), όταν δέ άστράπτη «έλεγαν
πώς έβγαζαν σπίθες τα πέταλα τον άλόγον τον. Άλλοι έλεγαν πώς όταν άστραφτε
έβγαζε τό σπαθί τον ό προφήτης 'Ηλίας, γιά νά σφάξη τό θηρίο πον τό κυνηγάει»
(χφ., σ. 283 Σωσάνδρα, σ. 343 "Ιδα). Ή πίστις αύτη περί τοϋ προφήτου
'Ηλία είναι εύρύτατα διαδεδομένη είς όλον τόν ελληνικόν κόσμον, πρός δέ καί
εΐς τούς γειτονικούς σλαβικούς λαούς ', μαρτυρείται δ' ήδη διαμορφωμένη εΐς
σχετικάς παραδόσεις κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους', σήμερον δέ σύν τοις
άλλοις τελούνται λιτανείαι εΐς τάς έπί τών κορυφών τών ορέων ίδρυμένας έκκλη-
σίας του εΐς περιπτώσεις άνομβρίας, διά νά πέση βροχή4, δ) Οί "Αγιοι Ανάρ-
γυροι, Κοσμάς καί Δαμιανός, τιμώνται καί ένταύθα, συμφώνως πρός
τήν έπίσημον λατρείαν, ώς ιατροί6· εΐς τό χωρίον Νησί μάλιστα υπάρχει πα-
λαιόν παρεκκλήσιον πρός τιμήν τούτων. Τήν ήμέραν τής μνήμης των, τήν Ιην
'Ιουλίου, σφάζεται ενταύθα κατά τήν ώραν τής τελέσεως τής θείας λειτουργίας
κριός, ό όποιος έχει άγορασθή διά χρημάτων τοΰ ταμείου τής έκκλησίας. Τόν
κριον τοϋτον «τόν ψήνουν έξω άπό τό παρεκκλήσι τών Άγιων Αναργύρων, τό ψή-
νουν ατή σούβλα (εΐκ. 4). .Μετά τήν άπόλυσι τής εκκλησίας____μοιράζουν τό κρέας

1 Βλ. Φαιό. Κουκουλέ, ενθ·1 άν., σ. 26.

' Βλ. Ε. Schneeweiss, Serbokroatische Volkskunde, I. Teil, Volksglaube und
Volksbrauch, Berlin 1961, σ. 142.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α' 1920, σ. 92-92, τόμ. Γ' 1931, σ. 9-12.

4 "Ενθ·1 άν., τόμ. Α', σ. 89-92, τόμ. Γ', σ. 6 κ.έξ.

6 "Ενθ·' άν., τόμ. Γ', σ. 73, 98.
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σε κοαμάτια. Τά κομμάτια τά παίρνουν παιδιά ηλικίας 12-20 ετών και τά βγάζουν
στήν δημοπρασία (είκ. 5). "Οποιος δώση περισσότερα, παίρνει τό κάθε κομμάτι. "Ενα

μέρος άπό τό κριάρι τό κρατούν οί
SjfeJ^HflB? 'Επίτροποι, τό κόβουν σέ μικρά
κομμάτια καί τό μοιράζουν α όλα
τά σπίτια, α' δλες τις οικογένειες
τον χωριοϋ.

I ~9· Τό μοίρασμα αντό είναι καθιε-

IQ ρωμένο γιά τήν νγεία τον χωρίον ...
Τονς Άγιους Αναργύρους τονς
θεωρούμε προστάτες τών παιδιών.
"Οταν καμμιά φορά τύχη επιδημία
στά παιδιά, λέμε ότι εξεχάσαμε
τονς Άγίονς, μάλιστα, όταν σνμβή
νάμή γίνχ\ ή θυσία αύτη» (χψ.,
Ρ σ. 17-19 Νησί).

. „,, - . Πλήν τής θυσίας ταύτης γίνε-

Εικ. 4 Ίο ψηαιμον τον κριον.

ται ενταύθα, δηλ. εΐς τό Νησί
(χφ., σ. 19), καί θυσία κοιού κατά τήν ήμέραν τοΰ εορτασμού τοΰ 'Αγίου 'Αθα-
νασίου (18 Ιαν.). ε') Ό "Α γ ι ο ς Μόδεστος θεωρείται προστάτης καί ιατρός διά

τά ζφα εΐς περιπτώ- ----

σεις επιδημίας (χφ.,
σ. 19 Νησί).

Ό όφις, παρου-
σιαζόμενος έντός τής
οικίας, πιστεύεται ότι
εΐναι « τό καλό τον
σπιτιού», δηλ. προ-
στάτης καί φύλαξ αύ-
τοΰ, διό δέν επιτρέ-
πεται νά σκοτωθή
(χφ,, σ. 116 "Αρνισ-
σα, σ. 190 Άγιος Ά-

θανασίος, σ. 214 2α Είκ. 5. °Η διανομή του ψητον κρέατος δια δημοπρασίας.

ρακηνοί, σ. 231 Πρό-
μαχοι, σ. 291 Σωσάνδρα, σ. 324 "Ιδα, σ. 410 Λουτράκι, σ. 477 Φλαμουριά).
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Πρόκειται ενταύθα περί τής εύρέως διαδεδομένης εις πλείστους ελληνικούς τό-
πους πίστεως τοΰ λαοΰ είς τό στοιχειό τής οικίας, τό οποίον παρουσιάζεται ώς
ό'φις. 'Ομοίως καί κατά τήν αρχαιότητα παριστάνετο ώς όφις ό αγαθός Δαίμων,
ό οποίος πλέον ώς οίκουρός όφις έν τή Άκροπόλει τών 'Αθηνών άπέλαυε λατρευ-
τικών τιμών Ή δοξασία αύτη άπαντφ έτι μέ πλατεϊαν διάδοσιν καί εις τόν
σλαβικόν κόσμον' εις τούς Βουλγάρους μάλιστα υπάρχει έν χρήσει καί ή λέξις
stihija, ήτις προέρχεται έκ τής ελληνικής στοιχειό 2.

'Ανατολικώς τοΰ χωρίου Πρόμαχοι καί εγγύς τών ερειπίων τής έκκλησίας
τοΰ 'Αγίου Ίλαρίωνος ευρίσκεται μεγάλη πέτρα, ή όποία λέγεται «Πέτρα τον φι-
διού»· Έπ' αυτής στηρίζεται ετέρα πέτρα όπου «οί στείρες γυναίκες πού δεν μέ-
νουν έγκυες πάνε πρωινές ώρες νηστικές, ώρισμένη μέρα. Αύτη που θά πάη θά
γυριστά γύρω τρεις φορές, ϋά περιέλθη τρεις φορές γύρω άπό τήν επάνω πέτρα,
θ' άνάψη ένα κερί· άλλη Αφήνει και χρήματα πάνω στον βράχο καϊ πιστεύει έτσι ότι
θά μπόρεση νά μείνη έγκυος, νά κάμη παιδί» (χφ., σ. 227).

Έκ τών νεκρικών νομίμων σημειώνομεν τό έθος, μετά τήν έκπνοήν καί
τήν περιστολήν τού νεκρού, τής καταθέσεώς του άπ' ευθείας επί τοΰ έδάφους
«κατά γης» μέχρι τής εκφοράς προς ταφήν. Ενδιαφέρουσα έτι είναι καί ή συνή-
θεια τής τοποθετήσεως κέρματος είς τό στόμα αύτού ή ή έναπόθεσις έντός τοΰ
θυλακίου του χρημάτων Ή σάρωσις έτι τής οικίας δέν επιτρέπεται εφ' όσον χρό-
νον ό νεκρός εύρίσκεται εντός αύτής4 (χφ., σ. 24 'Άρνισσα, σ. 314 Σωσάνδρα,
σ. 367 Ίδα, σ. 468 Μαργαρίτα).

Τό τέλος τοΰ θέρους είναι συνδεδεμένον πολλαχοϋ μέ διαφόρους έθιμικάς
εκδηλώσεις. Εΐς τήν περιφέρειαν ταύτην, έπί παραδείγματι εις τό Νησί (χφ.,
σ. 28), όταν τελειώνη ό θερισμός άφήνουν «5-6 στάχυα Αθέριστα. Θά τά δέσωμε
με κόκκινη κλωστή και υστέρα δλοι πού θερίζουν θά χορέψουν τρεις φορές γύρω
άπό τά δεμένα στάχυα». Ή νοικοκυρά τήν ήμέραν αυτήν κατασκευάζει πίτταν,
τήν οποίαν φέρει εις τό χωράφι διά τούς θεριστάς.

Εΐς επιδημικός νόσους έπί τών ζώων, ήτοι τών βοδιών, τών προβάτων
κ.ά., υπήρχε παλαιότερον ή συνήθεια «νά καψαλίζουν τά άρρωστα ζώα μέ ξυλοφω-

1 Βλ. Erwin Rohde, Psyche, I., Tübingen, 1925, σ. 254 καί Γ. Κ. Σπνριδάκην έν Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958-59), 'Αθήναι 1960, σ. 294, έ'νθα και βιβλιογραφία.

2 Βλ. Ε. Schneeweiss, ένθ* άν , σ. 5.

8 Βλ. περί τοϋ εθίμου τούτου είς τούς "Ελληνας, τούς Ρωμαίους καί άλλους λαούς
Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., τόμ. Γ', σ. 330-333.

4 Βλ. περί τής σημασίας τοΰ εθίμου είς Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 20 (1950),
σ. 89-92.
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τιά», τήν οποίαν είχον ανάψει δύο άνδρες γυμνοί διά τριβής ξύλων 1 (χφ., σ. 30).

Έκ τών δημωδών παραδόσεων άναφερομεν τήν περί τής ιδρύσεως τοΰ χω-
ρίου Πρόμαχοι (παλαιότερον Μπλάχοβον) εις τήν επαρχίαν 'Αλμωπίας. Λέγεται
σχετικώς ότι «οταν ήρθαν εδώ οί κάτοικοι άπο τό Γράμαλι και εγκαταστάθηκαν
ατό χαιριό, εζεψαν στο ζυγό δυο δίδυμα βόδια και ώργωσαν γύρω-γύρω τό χωριό
και είπαν ότι άπό τώρα και πέρα δεν θά μετακινηθούμε άπό τή θέαι αυτή. "Οπως
και εγινε. Τό χωριό μας είναι στήν ίδια θέσι». 'Επειδή είναι ώργωμένον τό χω-
ρίον υπάρχει ή παράδοσις «πώς όποιος φύγη έξω από τό χωριό, όπου κι αν πάη,
δέ θά προκόψη. Ή πίστις αύτή υπάρχει και μέχρι σήμερο. Γι" αυτό οϊ κάτοικοι
τοΰ χωριού μας δέν ξενιτεύονται» (χφ., σ. 222-223).

Εις τήν παράδοσιν ταύτην διασώζεται τό έκ τής 'Αρχαιότητος γνωστόν
έθος τής καθιερώσεως χώρου διά μαγικού κύκλου, ό όποιος έσχηματίσθη διά
περιαροτριάσεως. Ό Πλούταρχος (Ρωμύλ. 1) αναφέρει ότι ούτω καθωρίσθη ή
περιοχή είς ην έκτίσθη ή Ρώμη. Τό όργωμα τόπου κύκλω διά διδύμων μόσχων
ή βοών, διαδεδομένον καί άλλαχοΰ, είς παλαιοτέρους χρόνους έπεΐχε θέσιν μαγι-
κής πράξεως πρός άποδίωξιν συνήθως επιδημικών νόσων, ώς ή πανώλης. (Βλ.
Γ.'Α. Μέγαν έν Λαογρ., τόμ. 7, σ. 473-75, 505-507).

Ή πίστις είς τάς Νεράιδας άπαντφ καί ενταύθα ευρέως. Χαρακτηριστική είναι
ή κάτωθι παράδοσις. «Μιά φορά ήτανε μιά δάδω ( = μαμμή) ατό χωριό. Τή νύκτα
ήρθεν ενα ααμοβίλι ( — Νεράιδα) σάν άντρας τής εκτύπηαε τήν πόρτα και τήν εζήτηξε
νά πάη, γιατί ή νύφη της είναι νά γέννηση. Πάει μπροστά αυτός και ή ίάίω άποπίσω.
Βγαίνουν άπό τό χωριό. Ή δάί>ω άρχισε νά φοβάται· λέει μέσα της *που πάω».

Έφτάαανε σε μιά σπηλιά. Λέει της: «Θέλει νά γεννήση ή νύφη μας».

Ή νύφη εγέννησε. Και μετά δ άντρας γιά νά τήν πληρώση τής δίδουν τής
bibm γιά λεφτά φλόΐδες κρεμμυδιών.

'Η babco ετοιμάζεται νά φύγη. Όταν γύρισε ήταν άπό τόν τρόμο της ζα-
λισμένη. Καί λέει στο σπίτι «τί έπαθα άπόψε. "Ητανε σαμοβίλες αύτοί πού μέ
πήρανε, δέν ήτανε άνθρώποι σάν εμάς. Νά τί λεφτά μοΰ 'δωσαν· φλούδες άπό
κρεμμύδια. Τί νά τά κάμωμε αύτά ; καί τά πέταξαν άπό τό παράθυρο. Πήγαν οί σα-
μοβίλες ( = Νεράϊδες), τά είδαν πεταμένα καί έθύμωσαν. Καί λένε: «"Εβγα, baboo,
νά'δής πού μας τά πέταξες τά λεφτά.» (χφ,, σ. 63 Νησί). (Βλ. έ'τι άλλας παραλλα-
γάς, χφ., σ. 9 "Εδεσσα, σ. 390 Λουτράκι).

Ή διήγησις αύτη έχει πλατεΐαν διάδοσιν καί εις άλλους ελληνικούς τόπους,

1 Περί τής συνήθειας ταύτης βλ. Γ. Ά. Μέγαν είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ, Ε'-ΣΤ'
(1943-44), έν 'Αθήναις 1949, σ. 45 κ.έ|.



384

ΓΕΩΡΓ Κ. Σι1ΥΡΙΔΑΚΗ

έπί παραδ. είς Κρήτην1, Σωζόπολιν Βορείου Θράκης®, Λέρο ν8, Κάρπαθον4
καί άλλαχοΰ®.

Γενική είναι ή πίστις καί ένταύθα ότι κατά τήν νύκτα τής τρίτης ημέρας ή
έπί τρεις νύκτας άπό τής γεννήσεως κάθε άτομου έρχονται εΐς τήν οΐκίαν όπου τό
βρέφος αί τρεις Μοίρες καί ορίζουν ( = γράφουν) τήν τύχην του εις τήν ζωήν 6 (βλ.
χφ., σ. 152-154 Άρνισσα, σ. 180-181 Άγ. Αθανάσιος, σ. 352-353 'Ίδα, σ. 447
Λουτράκι, σ. 485 Φλαμουριά). Οί οικείοι τού βρέφους επιζητούν νά έπιτύχουν
τήν εύμένειαν τών Μοιρών πρός τό νεογέννητον· ούτως ή μητέρα τής λεχούς, ή
πενθερά της καί ή μαμμή ( = μαΐα) τοποθετούν επί τραπέζης «ένα χ^ωμί, μέλι, μα-
χαίρι, κουτάλια, πιρούνια καί βιβλία» προφανώς διά νά φάγουν αί Μοίρες, ούτω
δέ ευχαριστημένα ι, νά ορίσουν καλήν μοΐραν εις τό νεογέννητον (χφ., σ. 152).

Παραδόσεις περί τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου κατεγράφησαν μία έν Έδέσση, εΐς
τήν οποίαν άναφέρεται περί τής πόσεως κρυφίως ύπό τής άδελφής του «τοΰ άθά-
νατου νεροΰ» καί τής κατόπιν ένεκα τοΰ φόβου πρός τόν Άλέξανδρον ρίψεώς της
είς τήν θάλασσαν, ένθα μετεμορφώθη είς ίχθύν κατά τό κάτω ήμισυ τοΰ σώματος
της (χφ., σ. 13-15). Πρόκειται περί τής εύρέως γνωστής παραδόσεως τής Γοργό-
νας7, ήτις άναδύεται εις τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης καί έρωτςί τούς ναυτικούς
τούς οποίους θά συνάντηση, έάν ζή ό βασιλιάς Αλέξανδρος. "Αλλη παράδοσις λέγει
«ότι ό Μέγας Άλέξαντρος τά κοντάρια γιά τίς σημαίες τοΰ στρατού του τά έκοψε
άπό τήν Κορυφή ( = χωριό κοντά στούς Σαρακηνούς) (χφ., σ. 406 Λουτράκι).

Έκ τών ποραδόσεων αί όποίαι άναφέρουν περί τής άνεγέρσεως εκκλησιών
σημειώνω τήν σχετικήν πρός τό έκκλησίδιον τοϋ Άγ. Γεωργίου (εΐκ. 6) βορειο-
ανατολικούς τοΰ χωρίου Άγιος Αθανάσιος. Κατά τήν σχετικήν διήγησιν τό έκ-
κλησίδιον τούτο είναι νέον, κτισθέν πρό 50-60 έτών ύπό τού Χρίστου Μανόλτση

1 Βλ. είς περ. Προμηθ. ό Πυρφ., ετ. 1925, άρ. 10, σ. ζ' καί 11, σ. ζ'. Έπετ. Κρητ.
Σπουδ., τόμ. Β' (1939), σ. 143-44.

2 Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 4 (1912-13), σ. 727-729.

3 Λ.Α. άρ. χφου 2279, σ. 54"55, (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 19581

4 Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρον, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α', 1932, σ. 240 42.

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαραδόσεις, σ. 638-642, 794 97, άρ. 402 (Ίμβρου). Λ.Α. άρ. 2456,
σ. 271 καί άρ. 2457, σ. 303 (Χίος).

6 Περί τής δοξασίας ταύτης είς άλλους έλληνικούς τόπους βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παρα-
δόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 558 564. Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νουάρου, ενθ·5 άν., σ. 103-104 κλπ.

7 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ1 άν., τόμ. Α', σ. 307 κ.έξ., τόμ. Β', σ. 1168 κ.έξ. Γ. ΑΓ. Σπυριδάκη,

Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοΰ Μεγάλου 'Αλε-
ξάνδρου, «Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου», 'Αθήναι 1953, σ. 401 κ.έξ.
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Είκ 6. Το εκκληοίδιον τον Άγ. Γεώργιο

καταγομένου έξ 'Αγίου 'Αθανασίου. Οΰτος εΐχεν ΐδει προηγουμένως έν όνείρω
τόν Άγιον Γεώργιον, όστις τόν ώδήγησε νά σκάψη είς τό σημεΐον όπου σήμε-

Ηρον ή εκκλησία καί νά άνευρη
τήν πέτραν έπί τής οποίας υπάρ-
χει άνάγλυφος ή εϊκών τοΰ 'Αγίου
(εΐκ. 7). Οί κομιτατζήδες, όταν
άνευρέθη ή εικών δέν έπέτρεπαν
εΐς τόν Μανόλτσην νά κτίση τήν
έκκλησίαν. Τότε, όταν «οί κομι-
τατζήδες πον είχαν εκεί κοντά τόν
κρυψώνα των αποκοιμήθηκαν, ό
"Αγιος Γεώργιος επήγε και τους
καταμαύριοε ατό ξύλο». Οί κομι-
τατζήδες έξύπνησαν άμέσως, μό-
λις δέ έξημέρωσε συνεκέντρωσαν
τούς κατοίκους καί μέ τάς οδη-
γίας τοΰ Χρίστου Μανόλτση έκ-
τισαν τήν έκκλησίαν. «'Από τότε
πού έκτίστηκε τό εκκλησάκι παρουσιάστηκε εκεί ένα μεγάλο φίδι πού έπλάγιαζε
(=έκοιμάτο) δίπλα στήν πέτρινη αυτή εικόνα τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Τό φίδι αύτό
ήταν πολύ μεγάλο, 1-2 μέτρων, είχε σώμα
πού ήταν τριχωτό στό κεφάλι καί μαύρο
χρώμα. Τό φίδι αύτό δέν έπείραζε τούς
διαβάτες. Τώρα είναι μερικά χρόνια πού
έχάθηκε τό φίδι. Άπό τότε πού άπέθανε
ό Χρίστος Μανόλτσης πού έκτισε τό εκ-
κλησάκι, ύστερα άπό λίγα χρόνια άπέθανε
καί τό φίδι. Λένε πώς ό Μανόλτσης έκοι-
μότανε εκεί μέ τό φίδι» (χφ., σ. 156-58).

Περί τής πανώλους ( = πανούκλας)
έπιστεύετο παλαιότερον, ότι «έρχόντανε
στό χωριό σά γυναίκα και είχε γραμμένα
τα ονόματα πον ήθελε νά πάρη. Τά ονό-
ματα αυτά τά εζητονσε νύκτα. Ό κόσμος

'έβλεπε ενα φώς πού αναβε καί έσβηνε ψηλά στά βουνά. Αύτη ή πανούκλα έψαχνε
τά ονόματα που είχε σημαδέψει νά πάρη. Βρίσκονται παλιά μνήματα και εμείς λέμε

25

Είκ. 7. Ή ανάγλυφος είκών τοΰ Άγ. Γεωργίου,
ιδρυμένη παραπλεύρως τον εκκληοίδιον.



386

ΓΕΩΡΓ Κ. Σι1ΥΡΙΔΑΚΗ

πώς είναι άπ' αυτή τήν εποχή, τά βρίσκομε σε διάφορα μέρη στά βουνά...» (χφ.,
σ. 185 Άγ. 'Αθανάσιος).

Ή προσωποποίησις τής νόσου, συνήθως ώς γραίας, είναι πλατέως διαδε-
δομένη, μαρτυρείται δ' ήδη άπό τοΰ 3ου αιώνος μ.Χ. εις τον βίον τοΰ 'Αγίου
Γρηγορίου τοΰ Θαυματουργού (Migne, P.G., 46, 956c, 953d)1.

Ένδιαφέρουσαι είναι έτι καί αί ίστορικαί παραδόσεις, αφηγήσεις, περί τής
κακοποιοΰ δράσεως εις τήν περιφέρειαν ταύτην τής Μακεδονίας, κακουργιών,
βιαιοτήτων καί φόνων των κομιτατζήδων κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αιώ-
νος καί τάς αρχάς τού παρόντος. Έκ τοΰ πλήθους τών διηγήσεων τούτων κα-
τέγραψα έλαχίστας. Έκ τούτων, πλήν τής άνωτέρω άναφερομένης, ήτις συνδέεται
μέ τήν ΐδρυσιν τοΰ έκκλησιδίου τού 'Αγίου Γεωργίου πλησίον τοΰ χωρίου 'Αγίου
'Αθανασίου, σημειώνω καί τήν άκόλουθον έκ τοΰ χωρίου Πρόμαχοι. «Άρχι-
κομιτατζής τής περιοχής μας πού έτρομοκρατοΰσε καί έσκότωνε τόν κόσμο ήταν
γύρω άπό τό 1903 καί κατόπιν ό Καρατάσος άπό τήν 'Άρνισσα. Αυτός συνεργα-
ζότανε μέ τό διοργανωτή τοΰ Κομιτάτου τό Βούλγαρο Λούκα, λοχαγό τοΰ Βουλ-
γαρικού στρατοΰ. Καί τούς δύο αύτούς έσκότωσε ό Γαρέφης» (χφ., σ. 226).

Άλλη παράδοσις έπίσης εκ Προμάχων αναφέρει περί τής διά προδοσίας κα-
ταστροφής ύπό τών Βουλγάρων κομιτατζήδων τού χωρίου Γκράντιστα. "Ολοι οί
κάτοικοι έσφάγησαν ύπ' αυτών, σωθέντος μόνον ενός καλόγερου, ό όποιος κατέ-
φυγεν εις τό σημερινόν χωρίον Αρχάγγελος (χφ., σ. 224-25).

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης παρατηροΰμεν,
ότι εΐς τόν έκ παραδόσεως λαϊκόν βίον εΐς τήν άκριτικήν περιοχήν ταύτην τής
Μακεδονίας, παρά τήν ξενικήν κατά τό παρελθόν γλωσσικήν έπίδρασιν, ύπάρχει
χαρακτηριστική ενότης πρός τήν άντίστοιχον λαϊκήν παράδοσιν εΐς τόν λοιπόν
έλληνικόν κόσμον άπό τών βορείων συνόρων τής Μακεδονίας καί τής Θράκης
μέχρι τών νοτιωτέρων περιοχών του τής Κρήτης καί τής Κύπρου.

1 Βλ. καί είς Έπιστ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. τοϋ Πανεπιστ. 'Αθηνών, τόμ. Ε' (1954
1955), σ. 360-363.
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RÉSUMÉ

Rapport sur une mission folklorique au département
de Pella en Macédoine (29 juin - 18 juillet 1961)

par Georges Spyridakis.

L'auteur rend compte des résultats de sa mission, réalisée entre le 29
juin et le 18 juillet 1961, dans les villages du département de Pella en
Macédoine nord-ouest, à savoir: Edessa, Nissi, Amissa (jadis Ostrovo),
St Athanase, Sarakini, Prômachi, Sossândra, Ida, Loutrâki, Margharita et
Flamouriâ.

Le matériel recueilli dans 585 pages grand format in 8°, comprend, en
plus du texte, 70 chansons et danses folkloriques enregistrées au magnéto-
phone. L'auteur, se basant sur ce matériel, remarque que les coutumes du
culte populaire, les traditions folkloriques et les manifestations de la vie
sociale et autres sont en étroite liaison avec la vie populaire folklorique des
autres régions helléniques, même des régions les plus éloignées, comme les
îles de Crète et Chypre. Ainsi, la coutume connue en Thrace et au Dodéca-
nèse de la réunion d'un groupe d'enfants, la matinée du ier mars, qui, en tenant
une hirondelle en bois, chantent une chanson du printemps, est également
, répandu dans cette région (Amissa, St Athanase, Loutraki et Margharita).
Cette coutume est, comme on sait, une survivance de la Grèce antique (voir
Athénée VIII, 60). Très répandue aussi dans la région visitée est la cou-
tume selon laquelle les mères lient, le Ier mars, au poignet des petits en-
fants des fils blancs et rouges, coutume mentionnée déjà comme populaire
par Jean Chrysostome (voir plus haut, p. 377).

La fête de St Georges prend une importance particulière dans la vie
populaire. Elle est liée aux coutumes pastorales et agricoles, comme p.ex. l'é-
gorgement, au cours de la fête, d'animaux dont la viande est distribuée
gratuitement aux pèlerins etc. Le soir de la veille de cette fête, les portes
des maisons sont ornées de fleurs et on dessine, avec du fumier de bœuf,
des croix sur les portes. Cette dernière coutume nous rappelle une coutume
analogue de l'antiquité qui avait lieu pendant les Anthestéria ('Ανθεστήρια)
en Attique. Les actes relevant du culte des morts des samedi et au dimanche
de la Pentecôte sont semblables aux coutumes des autres pays helléni-
ques, comme aussi les croyances relatives aux «jours-mois» (μερομήνια) pen-
dant les premiers six ou douze jours du mois d'août.

L'auteur parle ensuite de la bénédiction des premiers raisins (le 6
août), de l'égorgement des porcs à la veille de la Noël, et d'autres coutumes.

Concernant le domaine du culte populaire sont mentionnés: 1) St
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Spyridion, protecteur des agriculteurs. 2) St Stylianos, protecteur des en-
fants qui meurent immédiatement après leur naissance. 3) Le Prophète Élie,
le Saint de la pluie. 4) Les Sts Anargyres, comme médecins. Le jour de
leur commémoration (ier juillet), au village de Nissi, on sacrifie un animal
qu'on cuit et distribue aux habitants, pour protéger les enfants contre les
épidémies. 5) St. Modeste, qui est considéré comme le protecteur des ani-
maux contre les maladies, etc.

Le culte antique du serpent comme protecteur de la maison survit
aussi dans cette région, comme, d'ailleurs, dans tous les Balkans.

A l'Est du village Promachi, il y a une pierre appellée «Pierre du
serpent» où se déroulent des actes superstitionnels, par des femmes stéri-
les désireuses d'enfanter.

Parmi les pratiques funéraires, on mentionne la déposition par terre
du mort après son décès et l'habitude de placer sur sa bouche une «obole»
(une pièce de monnaie) ou de mettre de l'argent dans ses poches.

Ensuite on mentionne des coutumes agricoles de la fin de la moisson.
Pour éviter les maladies épidémiques des animaux, on les fait passer par-
dessus un feu (feu de bois) récemment allumé. Avant de fonder un nou-
veau village, on fait labourer par la charrue le terrain choisi, habitude qui
remonte à l'antiquité (Plut., Rom. 1).

La croyance panhellénique aux Fées est aussi répandue dans cette
région, comme celle concernant les Parques, qui fixent le destin de chacun
le troisième jour de sa naissance (voir ci-haut, p. 383-84).

Des légendes recueillies on mentionne:

a) celle d'Alexandre le Grand et de l'eau immortelle ; b) celle de la
fondation de la petite chapelle de St Georges au nord-est du village St
Athanase ; c) celle de la peste, se présentant sous l'aspect d'une femme, etc.
Cette croyance est témoignée déjà à partir du 3ème siècle de notre ère.

L'auteur finit par remarquer que la vie sociale traditionnelle dans cet-
te région, malgré les influences inévitables, surtout linguinstiques, provo-
quées par son voisinage avec le monde slave pendant la période de l'escla-
vage de ce pays sous la domination des Turques, présente une grande
unité et s'accorde parfaitement avec celle du reste du monde hellénique.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
(13 ΙΟΥΛ- · 12 ΑΥΓ. 1961)

ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡ. Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Είς άπόστασιν μιας καί ημισείας ώρας δι" αυτοκινήτου νοτίως τών 'Ιωαν-
νίνων έπί τών βορείων αντερεισμάτων τού όρους Ξηροβούνι κείνται τά Κ α -
τσανοχώρια'Γ'Αετορράχη', Έλληνικόν (πρώην Λοζέτσι), Κορύ-
τιανη, Κωστήτσι, Καλέντζι, Πλέσια", Πάτερο ν, Πηγάδια (πρώην
Βαλτσιώρα), Νίστορα και Φ ο ρ τ ό σ ι μέ πληθυσμόν εκ 2.400 περίπου κα-
τοίκων, προσωνυμουμένων διά τοΰ έθνικοΰ ονόματος « Κατσάνοι»4.

Εις τάς μικρός καί άνύδρους κατά τό πλείστον κοιλάδας τής περιοχής, σχη-
ματιζόμενος μεταξύ τών βουνών, καί εις τάς κλιτΰς τών ορέων καλλιεργούνται ολί-
γα δημητριακά καί κηπευτικά ε'ίδη, τά όποια δέν έπαρκοΰν ούτε διά τήν έντοπίαν
κατανάλο>σιν. Ή οικονομία τών χα>ρίων τούτων στηρίζεται κυρίως είς τήν οΐκόσι-
τον κτηνοτροφίαν, εις τάς άποδοχάς σημαντικοΰ άριθμοΰ κρατικών υπαλλήλων,
Ικεΐθεν καταγομένων, καί εΐς τά έκ τοϋ έξωτερικοΰ χρηματικά εμβάσματα. Πλησιέ-
στερον οΐκονομικόν κέντρον μετά τοΰ οποίου ευρίσκονται εΐς καθημερινήν έπικοι-
νωνίαν οί Κατσάνοι είναι τά Ιωάννινα.

1 Βλ. περιγραφήν καί περί τής Ιστορίας αυτών εις "Ι. Λαμπρίδου, 'Ηπειρωτικά
μελετήματα, τεΰχ. Δ.' Μαλακασιακά, μέρ. Α', 'Αθήναι 1888.

' Μέ τό όνομα τοΰτο ονομάζονται οί συνοικισμοί Λ ά ζ α ι ν α καί Κοτόρτσι, όλί-
γον απέχοντες αλλήλων.

* Ή έπίσημος ορθογραφία τής λέξεως είναι Πλαίσια. Τό έτυμον τοΰ τοπωνυμίου
ανάγει ό Κ. Α. Μέρτζιος (Ήπειρ. Χρον., It. 9 (1934), σ. 197) εις τήν ρουμανικήν λέξιν pics, ή
όποία, λέγει, σημαίνει τόν φαλακρό ν. Έκ τοΰ χωρίου τούτου λέγεται ότι κατήγετο ή οι-
κογένεια τοΰ διεθνώς γνωστοΰ ποιητοΰ 'Ιωάννου Παπαδιαμαντοποΰλου (Jean More'as). Βλ. τό άρ-
θρον τοΰ Άγγ. Παπακώοτα, «'Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος». Έφημ. «Καθημερινή», 21 Όκ-
τωβρ.1962, άριθ. φ. 15383, ένθα καί βιβλιογραφία.

4 Περί τής προελεύσεως τοΰ ονόματος τών «Κατσάνων» καί τοΰ τοπωνυμίου «Κατσα-
νοχώρια» βλ. 77. Άραβαντινοϋ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τόμ. 2 (1857), σ. 77, P. Tsilef έν
Bulletin du Musée d'Ethnogr. de Sophia, 1 (1929), σ 49, Α. Ί. Γεωργακά, Περί τής κα-
ταγωγής τών Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος αύτών ("Αρχ. Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσσ· Θη-
σαυρό?, τόμ 12 (1945/46), σ. 124 κ.έξ.), Β Παπαγεωργίου έν Ήπειρ. Έστ., έτ· 2 (1953), σ. 211
καί 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', μέρ. Α', 'Αθήναι 1957, σ. ξθ'.
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Τά Κατσανοχώρια, ώς καί τά χωρία τοΰ Ζαγορίου, κατά παλαιοτέρους
χρόνους, λόγω αποδημίας τών κατοίκων των, άνεπτύχθησαν καί προώδευσαν 1 ένω-
ρίτερον άλλων χωρίων τής 'Ηπείρου. Οι Κατσάνοι άπεδήμουν κυρίως χάριν εμπο-
ρίας εις τήν Άκαρνανίαν και Ιδίως είς τάς παραθαλασσίους αύτής πόλεις Άμφι-
λοχίαν, Ζαβέρδαν, Βόνιτσαν, Μύτικαν καί Άστακόν, οπου μάλιστα πολλαί οίκογέ-
νειαι τούτων μονίμως κατίρκησαν, ώς καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος. Σήμερον ευρί-
σκονται είς παρακμήν. Τούς Κατσάνους, διακρινόμενους διά τό έμπορικόν καί
άποταμιευτικόν των πνεύμα, οί κάτοικοι τής λοιπής 'Ηπείρου αποκαλούν σκωπτι-
κώς «Εβραίους». Διά δέ τήν πνευματικήν των εύστροφίαν λέγουν την ευτράπελον
παροιμίαν : « 01 Κατοάνοι εγέλαοαν τόν διάβολο και τόν έβαλαν ατό κολοκνϋ-ϊ* '.

Έκ τών Κατσανοχωρίων τά πολυανθρωπότερα νΰν είναι τό Έλληνικόν
(πρώην Λοζέτσι) καί τό Καλέντζι.

Ή μέχρι τούδε γνωστή εκ Κατσανοχωρίων άπό δημοσιεύματα ή χειρόγραφα
λαογραφική ύλη συνίστατο: α) εΐς μελετάς τοΰ Κ. Δ. ΣτεργιοπόΦλου καί τοΰ Κ. Δ.
Μέβτζιον, άφορώσας εΐς τήν μαντικήν και τά ηπειρωτικά τοπωνύμια, καί β) εΐς
χειρογράφους τινάς συλλογάς άποκειμένας εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής Ακα-
δημίας Αθηνών V

'Έπί τουρκοκρατίας όλα τά Κατσανοχώρια εΐχον σχολεία υπό κληροδοτημά-
των κυρίως συντηρούμενα. Βλ. πλείονα έν Ί. Ααμπρίδον, ενθ' άν.

' Βλ. Χρ. Ί. Σονλην, έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ., τ. 14 (1930), σ. 131.

' βιβλιογραφια :

1. Κ. Δ. Στεργιόπονλος, 'Ηπειρωτικοί μαντεΐαι, Ήπειρ. Χρον., ετ. 7 (1932), σ. 173-212.
[Ένταΰθα δημοσιεύονται σποράδην καί μαντικαίτίνες συνήθειαι έκ τοΰ χωρίου Πάτερον].

2. Τοΰ αύτοΰ, Συμβολή εις τήν ερευναν τών ηπειρωτικών τοπωνυμίων. "Ενθ" άν.,
ετ. 8 (1933), σ. 99-140. ['Εν σελ. 99, 100, 102-104, 104 106, 111-118, 129, 129-131, 131-136 γί-
νεται λόγος περί τών τοπωνυμίων 'Αετορράχη, Καλέντζι, Κορύτιανη, Κ ω -
στήτσι, Πηγάδια, Πλέσια καί Φορτόσι].

3. Κ. Α. Μέρτζιος, Συμβολή είς τήν έρμηνείαν τών ξενικών ηπειρωτικών τοπωνυμίων.
"Ενθ' άν., ετ. 9 (1934), σ. 182-203. ['Εν σελ. 189, 191, 192-194, 197, 197-198, 198-199 εξετά-
ζονται τά τοπωνύμια 'Αετορράχη, Κορύτιανη, Κωστήτσι, Πηγάδια, Πλέ-
σια, Φορτόσι].

4. Λαογραφικόν Άρχεΐον (εφεξής Λ. Α.) άρ. 1422 (Συλλ. Μαρίας Λιονδάχη παρά

Ήπειρωτίδων γυναικών έγκατεσιημένων έν Αθήναις, 1940, σχ. 8ον, σελ. 400). 'Εν σελ. 152-
400 περιλαμβάνεται λαογραφική ΰλη έκ Λοζετσίου (νΰν 'Ελληνικού), καταγραφείσα άπό στό-
ματος τών άδελφών "Ελένης Γκρέστα, ετών 52, καί Παρασκευής Πάπα, έτών 49. [Ή ΰλη αύτη
περιέχει φσματα 123, παιδικά $σματα 13, αινίγματα 7, παροιμίας 46, άράς 18, εύχάς 8, παι-
διάς 9 καί ποικίλας ειδήσεις περί παιδιού, γάμου, τελευτής, λαϊκοΰ δικαίου, δημώδους ιατρι-
κής, μαντικής καί λαϊκής λατρείας].

6. Λ.Α. άρ .1432 (Συλλ. Μαρίας Λιονδάχη παρά Ήπειρωτίδων γυναικών, έγκατεστημένων
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Παρά τόν σχετικόν πλούτον καί τήν αξία ν τής εν λόγω υλης εκρίθη σκόπι-
μος ή όλοκλήρωσις — κατά τό δυνατόν —τής είς τήν περιοχήν ταύτην λαογραφικής
έρεύνης. Πρός τοΰτο ενηργήθη ένταΰθα υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατ' έντο-
λήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (αριθ. άποφ. 42391/10.6.61) μηνιαία αποστολή, ήτις
καί έπραγματοποιήθη δι' εμού άπό τής 13 'Ιουλίου - 12 Αύγούστου. Κέντρα τής
λαογραφικής έργασίας ταύτης υπήρξαν κυρίως τά χωρία Καλέντζι, Πλέσια, Κορύ-
τιανη καί Έλληνικόν (πρώην Λοζέτσι).

Συνελέχθη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις κατεγράφη εις 512 σελίδας, σχήμα-
τος 8ου μεγάλου, καί κατετέθη έν χειρογράφω εΐς τό Λαογραφικόν Άρχείον ΰπ*
αύξ. άριθ. 2382'.

έν 'Αθήναις, 1940, σχ. 80ν, σελ. 400). [Παρά τών 'ιδίων ώς άνω γυναικών ή συλλογεύς κατέ-
γραψε ποικίλην λαογραφικήν ΰλην, ήτοι ςίσματα 47, παιδικά ασματα 5, παραμύθια 1, δίστι-
χα 30, παροιμίας 131, άράς 31, εύχάς τινας, όρκους καί ειδήσεις σχετικός πρός τόν γάμον, τήν
κοινωνικήν όργάνωσιν, τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τόν γεωργικόν βίον, τήν μετεωρο-
λογίαν, τήν τελευτήν καί περί οίκου καί τροφών].

6. A.A. άρ. 1828 (Συλλ. Β. Κανδύλη, Λαογραφικόν ύλικόν έκ τής Κοινότητος «Έλληνι-
κόν Ιωαννίνων», 1953, σχ. 8ον, σελ 20). [Σύντομοι ειδήσεις άναφερόμεναι είς τάς μαγικός καί
δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν μαντική ν, τόν γάμον καί τήν λαϊκήν λατρείαν].

7. Λ.Α. άρ. 1830 ('Ηλία Κολιογιάννη, Τραγούδια τοϋ Πάσχα καί παροιμίαι έν Καλεντζίφ
Ίιοαννίνων, 1953, σχ. 4°·», σελ. 41). ["Ασματα 27, παροιμίαι 146].

8. Λ.Α. άρ. 1837 (Άριστ. Ζήαη, Λαογραφικά στοιχεία έκ τής περιοχής Κατσανοχωρίων
'Ιωαννίνων, 1953, σχ. 8ον, σελ. 18). [Ειδήσεις έκ τοΰ χωρίου Φορτόσι περί κοινωνικής οργα-
νώσεως, γάμου καί τελευτής].

9. Λ.Α. άρ. 1909 (Κ. Φράγγον, Λαογραφικοί σημειώσεις έκ τοΰ χωρίου Νίστορα, 1953,
σχ. 40ν, σελ. 77). [Περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, γεννήσεως, γάμου, τελευτής,
μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, άστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ια-
τρικής καί λαϊκής λατρείας].

10. Λ.Α. άρ. 1913 (Κων)ζίνον Κατσαρή, Λαογραφικοί σημειώσεις έκ Καλεντζίου'Ιωαννί-
νων, 1953, σχ. 4ον, σελ. 92). [Ζητήματα κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδίου,
γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, δημώδους ιατρικής καί
λαϊκής λατρείας].

11. Λ.Α. άρ. 2315 (Κ. Φίλιου, «Τό Καλέντζι». Λαογραφική μελέτη, 1959, σχ. 4ον, σελ. 240).
["Ασματα 192 καί ειδήσεις λαϊκής λατρείας, παιδίου, κοινωνικής οργανώσεως καί τελευτής].

Είς ταΰτα πρέπει νά προστεθή καί ή «Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ» έκ τών χωρίων
Άετορράχης καί Φορτοσίου, άποσταλεϊσα υπό Χ. Χριατογιώργου εις διαγωνισμόν συλλογής
λαογραφικής ύλης (είς μνήμην Γ. 'Αναγνωστοπούλου), προκηρυχθέντα υπό τών «Ήπειρωτ.
Χρονικών». Τήν συλλογήν ταύτην, τήν οποίαν δέν είδον, κρίνει 6 Στίλπ. Π. Κυριακίδης
είς τά «Ήπειρ. Χρονικά», έτ. 12 (1937), σ. 306.

1 Είς τήν έπιτυχίαν τής άποστολής μου ταύτης συνέβαλεν 6 έκ Καλεντζίου δημοδιδά-
σκαλος κ. Κ. Φίλιος, τόν όποιον θερμώς ευχαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης.
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Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει: άσματα 163, παιδικά άσματα 17, παραδόσεις
38, παραμύθια καί εύτραπέλους διηγήσεις 16, αινίγματα 66, παροιμίας 149, κα-
θαρογλωσσήματα 3, περιπαίγματα χωρίων 2, έπωδάς 2, άράς 11, παιδιάς 8 καί
ειδήσεις, άναφερομένας είς τήν λαϊκήν οίκίαν, τήν ένδυμασίαν, τάς τροφάς, τούς
βίους, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν
τελευτήν, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρο-
λογίαν, τήν δημώδη ίατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. Πρός τούτοις εγένετο καί
ήχογράφησις διά τού μαγνητοφώνου τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας τής
μουσικής 66 φσμάτων έπί 4 ταινιών.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης εΐς τόν κατά πα-
ράδοσιν ενταύθα λαϊκόν πολιτισμόν, παρά τά κοινά στοιχεία του μέ τόν λαϊκόν
βίον τών λοιπών ηπειρωτικών περιοχών, παρατηρεί τις έτι καί μορφάς αύτοΰ το-
πικάς, συνδεομένας μέ τήν ίστορίαν τοΰ τόπου καί τάς εΐδικάς συνθήκας τοΰ βίο\'.

Έκ τών συλλεχθέντων ασμάτων σημαντικός σχετικώς άριθμός είναι τά άκρι-
τικά, ώς π.χ. τά άσματα : «τών υιών τοΰ Άνδρονίκου καταποθέντων ύπό στοι-
χειού», «ό Διγενής άκάλεστος στό γάμο», «τής άντρειωμένης λυγερής», «τοΰ μικροΰ
Βλαχόπουλου» κ.ά. Ταύτα άγονται όμοφωνικώς καί χορεύονται εισέτι ύπό τών
Κατσάνων κυρίως κατά τήν τριήμερον έορτήν τοΰ Πάσχα άνευ μουσικών οργάνων
εΐς τό μεσοχώρι ή εϊς τόν περίβολον τών εκκλησιών τών χωρίων. Άξιοσημείωτον
δέ είναι ότι ταΰτα γνωρίζουν και άδουν ού μόνον οί ηλικιωμένοι, άλλά καί οί νεώ-
τεροι τήν ήλικίαν άνδρες καί γυναίκες.

Έκ τών παραλογών εις όλα τά Κατσανοχώρια είναι λίαν διαδεδομέναι αί
εξής: «τοΰ Μαυριανοΰ καί τής άδελφής του», «τής συζύγου βοσκού», «τοΰ γεφυ-
ριού τής "Αρτας», «τής μητρός φονίσσης», «τών άγαπημένων άδελφών καί τής
απίστου συζύγου», «τοΰ νεκρού άδελφοϋ» κ.ά. Τά άσματα ταύτα ςίδονται, ώς καί τά
άκριτικά, όμοφωνικώς ΐδίςι κατά τήν έκτέλεσιν γεωργικών εργασιών, τόν «σκά-
λον» (σκάλισμα τοΰ άραβοσίτου) και τά «νυχτέρια», οπότε γίνεται τό ξεφύλλισμα
τούτου όμαδικώς εις τάς οικίας τών χωρίων.

Τοπικόν χρώμα έ'χουν, δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν, τά άγυρτικά άσματα «τοΰ Λα-
ζάρου». Ταΰτα άδονται ύπό ομάδων παίδων περιερχομένων τάς οικίας κατά τό
Σάββατον τοΰ Αγίου Λαζάρου καί κροτούντων κώδωνας. Συμφώνως πρός τό έθι-
μον ούτοι λαμβάνουν ώς άμοιβήν αύγά, ξηρούς καρπούς καί άλλα «καλούδια»

1 Τό άνάλογον έθιμον είς αλλας περιοχάς τής Ηπείρου βλ. είς τά δημοσιεύματα :
Κ. Διαμαντή, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου στή Νησίστα των Τζουμέρκων, Αιξωνή, ετ. Α'-Β'
(1950/51), α. 137-143, Λ. Β. Οικονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς τά χωρία τής πρφην έπαρ-
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Τά τυποποιημένα μοιρολόγια ένταύθα είναι όλιγώτερα έν συγκρίσει π.χ.
πρός τά πολυάριθμα τών Πραμάντων 1 και τών Χουλιαροχωρίων, άλλά δέν υστερούν
εις ποιητικόν κάλλος έκείνων.

"Ιδια τοπικά χαρακτηριστικά παρατηρεί τις είς τόν χορόν καί τό §σμα ύπό
τό όνομα «Καγκελλάρης», ούτινος παραθέτω τήν μουσικήν καί τό κείμενον κατά
τάς παραλλαγάς έκ Καλεντζίου καί Ελληνικού " μέ μουσικήν καταγραφήν τοΰ κ.
Σπ. Περιστέρη.
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χίας Μαλακασίου της 'Ηπείρου, Έπετηρ. του Λαογραφ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958/59), σ. 317,
βνθα καί βιβλιογραφία.

1 Βλ. Δ. Β. ΟΙκονομίδην, ενθ' άν., σ. 316-317. Βλ. κα'ι 'Ν. Κοσμά, Τά μοιρολόγια τών
Πραμάντων, 'Ελληνικά, τ. 17 (1962), σ 262-273 (=Λαογρ·, τόμ. 19 (1960/61), σ. 366-378).
5 Βλ. Λ. Α. (Ε.Μ.Σ.) άρ. ταιν. 398Αι (Καλέντζι), άρ. ταιν. 401Αί (Έλληνικόν).
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Τέτοιαν ώρα ήταν εψές,
τέτοια και παραπροψές,
στο χορό, που χόρευαν
ό'Α' αγόρια και ξανθά,
5 ν-δλ' αγόρια και ξανθά
και κορίτσ άπάρθενα.
Μέσ στη μέση στο χορό
κάθονταν χρυσός άιτός (διζ)
και τροχάει τα νύχια τον,
10 τα νυχοποδαράκια του.
Στο χορό, πού χόρευαν

δλ' άγόρες και ξανθές (δις)
και κορίτσ άπάρθενα,
κ' είχαν κόκκινες ποδιές,
15 κόκκινες καί παρδαλές,
μία δεν είχε ποδιά,
δεν τήν πιάνουν στο χορό· (δις)
φεύγ'ι πάει στο σπίτι της. (δις)
Πέρασε πραματευτής, (τρίς)
20 πήρε καί αυτή ποδιά·
στο χορό κατέβηκε, (δις)
στό καγκέλλι πιάστηκε, (δις)
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Σάν τήν εϊδ' ό βόβοντας,
Φερμασιες τον έπιασαν, (τρις)
25 ζάλες τον εκούνησαν.

—Που είστε, παλληκάρια μου ; (δίç)
Γλήγορα γλυκό κρασί
και μονοδοσά ρακή,
νά κεράσω το χορό,
δλους άπό δυο 'πό δυο

30

και τήν κορη π αγαπώ.
Καγκελλάρη τοΰ χοροΰ,

35

40

Τό πολύστιχον τούτο ασμα ςίδεται
τήν Τρίτην τής Λαμπρής. «Πιανόμεστε σ
άλλο χρόνο. Τό'χομε γιά καλό» μοΰ έλεγαν.

σύ, που σέρνεις τό χορό, (δις)
κάνε κύκλες τό χορό, (δις)
κάνε διπλοκάγκελλα, (δις)
διπλοκαγκελλίσματα.
Καγκελλάρη τοΰ χοροΰ,
σύ, πού σέρνεις τό χορό, (δις)
σάν κλωνί βασιλικό, (δις)
τραύα, σάσε τό χορό, (δις)
είμαι ξένος και ι9ά ιδώ
και ·&ά πάω νά 'μολογώ κτλ. 1

όμοφωνικώς καί χορεύεται «στα δύο»
αυτόν τό χορό γιά νά εΐμεστε και τόν
«Φέρνομε, ζώνομε με τό χορό τήν εκ-

Είκ. 1. Ό χορός «Καγκελλάρης» εν Καλεντζίφ κατά το Πάσχα.

κλησία κ' επειτα ατό προαύλιο κάνομε τά καγκέλλια ή κύκλες». Ό « καγκελλάρης »
επιχωριάζει καί εις τούς Χουλιαράδες, τό Μιχαλίτσι, τά Πράμαντα καί άλλα ορεινά
χωρία τής 'Ηπείρου, ίδίςι τής περιοχής τών Τζουμέρκων

1 Βλ. Λ.Α. άριθ. 2382, α. 415-418. Πρβλ. και άλλη ν παραλλαγήν, αυτόθι, σ. 195-197.
"Η παραλλαγή έξ Ελληνικού, σ. 509-510.

' Βλ. Κ. Διαμάντη, Τό πανηγύρι τής "Αγ Παρασκευής στα Τζουμέρκα μέ τό χορό
«χαγγελάρι», Αιξωνή, τόμ. Γ' (1953), σ. 63-71. A.B. Οίκονομίδου, ένθ' άν., σ. 318. Βλ. καί Λ.Α·
άριθ. 2375, σ. 1-24. (Συλλ. Γ. Κολιον, Παπαδάτες Πρεβέζης, 1960).
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Έκ τών λαϊκών διηγήσεων ΐδιαιτέραν διάδοσιν παρατηρεί τις είς τάς παοα-
βόσεις, τάς άναφερομένας εις «στοιχειωμένους τόπους», εις τούς οποίους κατά τήν
πίστιν τοΰ λαοΰ «βγαίνουν ήσκιώματα», εις τόν « οίκου gov όφιν », είς «τις Καλότυ-
χες» (Νεράιδες), τούς «θησαυρούς», τόν «Διάβολον» καί τούς «Άγιους». Χαρα-
κτηριστικοί τής τελευταίας κατηγορίας είναι αί περί τοΰ 'Αγίου Χριστοφόρου καί
τής 'Αγίας Μαύρας.

Ό Άγιος Χριστόφορος «γυρίζ' με τό χαλάζ' ατόν κόρφο. "Αν δουλέψουμε
τήν ημέρα τ', θά μας πνίξη μέ τό χαλάζ''»

Τής Αγίας Μαύρας (8 'Οκτωβρίου) «δέν κάνομε χωράφ, γιατί πιστεύομε,
ότι θά πάθουμε ζημιά. "Ενας πήγαινε γιά χωράφ' τς ' Αγιο μαύρας μέ όνο μαϋρα
βόιδα καί τού εϊπ' δ άλλος■ τί, κάνεις χωράφ' σήμερα τς Άιμαύρας; Καί τον είπε:
—"Εχω κ Ιγώ μαύρα βόιδα' καί ψόφ σαν αμέσως τά βόιδα και τά δνό κ' έμ* νε
μέ τή β' κέντρα στό χέρ » ' ,

Άπό τάς καταγραφείσας εκτενεστέρας λαϊκάς διηγήσεις «ό έγγυητής» (σελ.
219-221 τοΰ χ)φ. μου) σχετίζεται πλήρως προς άνάλογον διήγησιν άπαντώσαν
έν τφ «Βιβλίω ίστορικώ» τοΰ Δωροθέου*.

Έμμονήν εΐς τάς πατροπαραδότους συνήθειας, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας
παρατηρεί τις εις όλα τά Κατσανοχώρια παρά τήν συχνήν αύτών επικοινωνίαν μέ
τά 'Ιωάννινα καί άλλα αστικά κέντρα τής Ελλάδος. Φορείς τής παραδόσεως είναι
κυρίως αί γυναίκες, αί όποΐαι σπανιώτατα ξενιτεύονται, εν αντιθέσει πρός τούς άν-
δρας. Ούτω π.χ. πρός θεραπείαν διαφόρων νόσων μεγίστη είναι ένταΰθα ή χρήσις
«μαντζουνιών», ήτοι πρακτικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, διά τήν παρα-
σκευήν τών οποίων χρησιμοποιούνται ποικίλα βότανα, ώς τό μητροχόρτ (πρός θε-
ραπείαν τής μήτρας), σιρκοχόρτ (άρσενικοβότανο, διά τήν γέννησιν άρρένων τέ-
κνων), νενροχόρτ, κοκκαλοχόρτ , σκορπά5', στερφοχόρτ (διά τήν πρόκλησιν στειρώ-
σεως), σονφροχόρτ*, γαλοχόρτ, σπληνοχόρτ, ήμερη θρούμπη, γυόσμα, φιδοχόρτ, λι-
λίτσες, άλίσφακο, άγριορίγανη κ.ά.

"Οταν «σκαλίζ'ν» αϊ γυναίκες «στό χωράφ'», άντί γιά «καλημέρα», ό διαβάτ'ς
πού περνάει λέει: «καλώς τά πολεμάς».

Έκ τών δεισιδαιμόνων συνηθειών τών σχετικών μέ τήν γέννησιν θεωρώ σκό-
πιμον ν' άναφέρω τήν εξής: «Επειδή, ώς λέγουν, οι Καλότυχες βλάπτουν τά μικρά
καί τήν λεχώνα», διά τούτο «βάζουν άπάνω τους θνμιάμα, αλάτι καί τραγόμαλλο

1 Λ. Α. άρ. 2382, σ. 269 (Συλλ. Δ. Β. ΟΙκονομίδον, Κατσανοχώρια, 1961).

* Ένθ- άν.

' Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Λαογρ., τόμ. 19 (1960/61), σ. 17-19, 49-50.
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κ' ένα παλιοταάρχο στή φωτιά νά μνρίζ'. "Ετσι δέν πλησιάζουν οι Καλότυχες·». Έκ
δέ τών μαγικών ενεργειών ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι «ή μπερμπερίτσα» (περ-
περούνα), γινομένη κατά τήν 29rlv 'Ιουνίου πρός πρόκλησιν βροχής : «Στις 29 'Ιου-
νίου όλα τά παιδιά τοϋ χωριοϋ μαζεύονται 'νωρίς και κόβουνε γκούπερνα ή χελιδό-
νες (φυτόν άναρριχώμενον μέ άσπρα λουλούδια) καί μ αυτό μπουμπουλώνουν (τυ-
λίγουν) ενα π*δι και ατούς ώμους του καί στό κεφάλι στήνουν τρεις ρόκες άπό κα-
λαμπόκι καϊ τό λέγουν μπερμπερίτσα. Πηγαίνουν άπό σπίτι σέ σπίτι και τραγουδούν
τό τραγούδ' :

Μπερμπερίτσα περπατεΐ,
τό Θεό παρακαλεί,
γιά νά βρέξη μιά βροχή,
μιά βροχή βασιλική,
5 γιά νά γίνουν τά σιτάρια,
τά σιτάρια, τά κριθάρια,
τοϋ Θεού τά παρασπόρια.
Κύριε έλέησον (τρίς).

Ή νοικοκυρά βγαίνει στήν πόρτα μ' ενα τσ'κάλι νερό (μαστραπά) καί ρεντί-
ζα τήν μπερμπερίτσα· Πολλές νοικοκυρές γιά νά γελάσουν ρίχνουν πολύ νερό, όλο
τό τσ'κάλι μέ τό νιρό κι δίν ν ατά π'διά λίγο βούτ'ρο, λίγ' αυγά, τυρί πρέντζα (αύτό
πον βγαίνει άπό τό βράσιμο τοΰ βαρεμένου ξυνοΰ γάλατος), γκίζα (πού γίνεται άπό
το βρασμένο τυρόγαλο). "Ετσι τά πιδιά μαζεύουν πολλά άπ' αυτά καϊ πηγαίνουν
α' έναν παχιό ήσκιο, τά τηγανίζουν καί τρώγουν. Πολλές φορές μεγαλύτεροι στήν
ήλικία νέοι τους περιμένουν σέ απόκεντρα μέρη καί τούς τά παίρνουν. "Αν τύχη νά
βρέξη τήν ήμέρ' αυτή, ή χαρά τών παιδιών είναι μεγάλη·» *. Σημειωτέον ότι τό έθι-
μον τοΰτο ολίγον κατ* ολίγον τείνει νά έκλειψη.

Έκ τών λατρευτικών εθίμων σημειωτέα τά εξής:

1) Κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων καίουν εις τήν έστίαν ίδιον
ξύλον, λεγόμενον «Κέδρος». Αύτό «τό βάζομε στή φωτιά γιά νά μυρ'κϊ δ τόπος
και λέμε ότι σ' αύτό κρύφ'κε ό Χριστός καί τόν φύλαξι. Τόν κέδρο τόν φέρομε από
τό λόγγο. Άπό πολλά χρόνια.... παίρνομε ένα κλωναράκι άπό τόν κέδρο, τό στολίζομε
μέ βαμπάκι, κεράκια κι Άλλα διάφορα παιγνιδάκια νά λιαγκρίζονν (λάμπουν) τό βράδυ
χής παραμονής τών Χριστουγέννων. Αύτό θέλαμαν νά τό χω με σαράντα μέρες. Τό
'χαμαν γιά καλό τής χρονιάς■ Μετά τίς σαράντα μέρες τό βάναμαν στή φωτιά» . *

1 Λ. Α. άρ. 2382, σ. 36-37. Βλ. ανάλογα έν Μακεδονία είς τήν μελέτην τών G. Ecktrt
καί P.E. Formozis, Regenzauber in Mazedonien, Thessaloniki 1943.

» A.A. άρ. 2382, σ. 63.
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2) * Το Σάββατο της πρώτης αποκριάς οι τοομπαναραϊοι μοιράζουν γάλα.
"Ερχονται δλο τό χωριό σύγνεφο καί τό Σάββατο τής δεύτερης αποκριάς καί τους
όίν'ν γάλα» 1.

3) Κατά τήν τελευταίαν Κυριακήν τών άπόκρεων εΐς τό μεσοχώρι ή τήν
πλατεΐαν τοΰ χωρίου γίνεται χορός μετημφιεσμένονν «στα τρία » πέριξ πύρας, λεγο-
μένης « δέπο » 3.

4) Κατά τήν Κυριακήν τών Βαΐων «οί νύφες θά πάν' να φέρουν βάια και
iïà τς βαρούν δ κόσμος στ ν έκκλησά, μόλις άπολάη, και ·&ά φχειοϋνται» *.

5) Κατά τήν εορτήν τών Εΐσοδίων τής Θεοτόκου «και τον Άντριώς» ("Αγίου
'Ανδρέου) «βράζομε καλαμπόκι, σ'τάρ, φασόλια, ρεβίθια, κουκκιά τό 'χομε γιά καλό
και τά λέμε «μπόλια»*.

Είκ. 2. Πομπή τον γάμον με το «μπαϊράκι».

Καί τά γαμήλια έθιμα παρουσιάζουν άξιόλογον ενδιαφέρον διά τήν παλαιό-
τητά των, ΐδίςι τά σχετικά μέ τήν προετοιμασίαν τοΰ γάμου, τήν πομπήν πρός τήν

1 Δ.Α. χφ. άρ., 2382, σ. 265. .

2 "Ενθ' άν., σ. 325 καί 390.

• Ένθ' άν., σ. 391. Βλ. καί Κ. Δ. Κρνατάλλην, έν Έβδομάδι, έτ. 1891, φ. 17, σ. 5. Βλ.
καί Ν. Γ. Πολίτην, έν Λαογρ., τόμ. 6 (1917/18), σ. 237.

4 Λ. Α. άρ. 2382, σ. 406. Πρβλ. περί τούτων Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα
τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957, σ. 30, 32, 40, 41, 42, 66, 77.
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Ικκλησίαν (είκ. 2), τήν ύποδοχήν τής νύμφης εις τήν οίκίαν του γαμβρού κα\ τά
κατά διαφόρους στιγμας άδόμενα γαμήλια ςίσματα.

Έκ τοϋ υλικού βίου τοΰ λαού τοπικής ιδιομορφίας είναι ή λαϊκή κατοικία
και ή ενδυμασία.

Περιορίζομαι ενταύθα μόνον εις τήν περιγραφήν τής αυλόπορτας τής οικίας
τών Κατσανοχωρίων (εΐκ. 3) : Αύτη άπετέλει ίδιαίτερον εξάρτημα τοΰ περιβάλ-
λοντος τό σπίτι μανδροτοίχου τής αυλής, υψηλότερα τούτου, καί εσκεπάζετο υπό
λίθινων πλακών φαιοΰ χρώματος. Εξακολουθεί και τώρα νά κτίζεται, όπως βλέπο-
μεν εις τάς μετά τό 1950 άνοικοδομηθείσας οικίας, αί όποιαι εΐχον πυρποληθή κατά
τόν τελευταϊον πόλεμον- Αυλόπορτα είναι όλόκληρον τό οικοδόμημα διά τοΰ οποίου
εΐσερχόμεθα είς τήν αύλήν τής οικίας. Ή θύρα είναι ξυλίνη, δίφυλλη, καί προστα-
τεύεται έσωθεν (κάθε φύλλο της) άπό έγκαρσίως τοποθετημένα πρός στήριξιν τών
σανίδων σίδερα.

Είκ. 3. «Όζώπορτα* τής οικίας Λογοθέτη εν Καλεντζίφ με χρονολογίαν 1797.

Εισερχόμενοι εις τήν αυλόπορταν συναντώμεν δεξιά καί αριστερή τήν άχυ-
βώνα και τόν ατάβλον τών ζφων (προβάτων, αιγών, αγελάδων, ό'νων, ϊππων).
Αύτη κλείει έσωθεν μέ τήν «σιδερένια κλειδωνιά» καί τήν ξυλίνην «άμπάραν». Τό
κλειδί είναι αρκετά μεγάλο. Ό στάβλος καί ή άχυρώνα αποτελούν δύο μεγάλα δω-
μάτια εκατέρωθεν, ώς ε'ίπομεν, τής «οξώπορτας», ώς συνηθέστερον ονομάζεται ή
αυλόπορτα υπό τών Κατσάνων,
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Ό λαϊκός βίος ενταύθα εις τά γενικά του χαρακτηριστικά διατηρεί τήν πα-
ράδοσιν χωρίς βεβαίως νά παραμένη αμετάβλητος. Ή άλλαγή τών οικονομικών
καί κοινωνικών συνθηκών τού τόπου επιφέρει άναποφεύκτως τήν μεταβολήν τών
λαογραφικών φαινομένων καί τήν είσαγωγήν νέων στοιχείων εις τόν λαϊκόν πολι-
τισμόν. Ούτω παρά τά παλαιά δημώδη άσματα άκούονται καί νεώτερα, αδόμενα
ύπό νέων καί νεανίδων, τά όποια εισήχθησαν έκ τών άστικών κέντρων καί διά
τού ραδιοφώνου.

Εις τήν λαϊκήν ένδυμασίαν παρετήρησα ότι οί νεώτεροι άποφεύγουν «τις
παλιές φορεσιές». 'Επίσης αί περισσότεροι τών οικιών τών Κατσανοχωρίων, πυρ-
ποληθεΐσαι καί κατερειπωθεισαι, ώς εΐπομεν, κατά τόν τελευταΐον πόλεμον, άν<ρ-
κοδομήίϊησαν ύπό τοΰ Κράτους, μετέβαλον δέ κατά πολύ τήν παλαιάν άρχιτεκτο-
νικήν αυτών μορφήν. Ούτω δέν κτίζεται πλέον τό μπρονστι (προστώον) καί ήλλαξε
γενικώτερον καί ή έσωτερική διαρρύθμισις αύτών μετά τής περιβαλλούσης τήν
οίκίαν αυλής.

Ή ζωή τών κατοίκων όσημέραι προσαρμόζεται πρός τάς νέας μορφάς τοΰ
έξωθεν εισαγομένου πολιτισμού, αλλ' ό ρυθμός τών νέων προσανατολισμών, έν
συγκρίσει πρός άλλους τόπους, ίδίρ; τοΰ νησιωτικού Έλληνισμοΰ, είναι βραδύτερος.
Τό πνεύμα τών Κατσάνων διακρίνεται διά τήν συντηρητικότητά του αντιδρών κά-
πως εις τούς νεωτερισμούς. Παρά τοΰτο ή μεταβολή, έστω καί βραδέως, συντε-
λείται, νέα δέ στοιχεία διαδέχονται τάς παλαιοτέρας μορφάς τοΰ βίου.

RÉSUMÉ

Mission folklorique en Épire, région de « Katsanochoria »
(13 juillet - ia août 1961)

par Démètre B. Oeconomidès.

L'auteur expose les résultats de sa mission, concernant l'étude du
folklore de la région épirote dite «Katsanochoria», notamment des villages
Hellinikon, Korytiani, Kalentzi, Plessia, etc.

Dans une brève introduction, il traite de la situation géographique,
de l'état économique et de l'étymologie du nom de cette région. Ensuite il
examine le matériel folklorique; à savoir des chansons «acritiques», qui
célèbrent les exploits de héros byzantins, des ballades et la chanson et danse
caractéristiques, connu sous le nom «Kanghellaris». Il s'occupe également
des traditions populaires, pratiqués par les habitants de la région, relatives
aux lieux hantés, aux trésors et aux Saints. Enfin il mentionne les mœurs
et coutumes concernant la religion populaire, la naissance de l'enfant, le
mariage, l'habitation et les costumes.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΥΤ- ΘΡΑ,ΚΗΣ
ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ —21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961
υπο στεφανου δ. ημελλου

Κατόπιν τής ύπ'αριθ. 42391/10 Ιουνίου 1961 έντολής τής Συγκλήτου τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών μετέβην επί ενα μήνα, από 22 Ιουλίου — 21 Αύγούστου
1961, είς τήν περιοχήν Ξάνθης πρός συγκέντρωσιν εκείθεν πληροφοριών περι τοΰ
κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού. "Ινα ό επιδιωκόμενος σκοπός διά τής αποστο-
λής ταύτης εκπληρωθη κατά τό δυνατόν καλύτερον, έπεσκέφθην καί είργάσθην μό-
νον είς τέσσαρα χωρία, ήτοι τά "Αβδηρα, Μάνδραν, Κιμμέρια καί Κ υ -
ψ έλη ν, κείμενα έν τφ κεντρικώ καί νοτίφ τμήματι τοΰ νομοΰ Ξάνθης έν μέσω
ευρειών καί εύφορων πεδιάδων \

Εις τά "Αβδηρα (παλαιότερον ώνομάζετο Μπουλούστρα) πρώτον στα-

1 Λαογραφικήν καί μουσικήν άποστολήν είς τήν περιφέρειαν Ξάνθης είχον πραγμα-
τοποιήσει κατά Σεπτ. - Όκτώβριον τοϋ 1965 οί συντάκται τοΰ Λ. Α. Δημ. Πετρόπονλος καί
Σπ. Περιατέρης. Ή αποστολή εκείνη είχεν ώς άντικείμενον τήν έξέτασιν ευρείας περιοχής
περιλαμβανούσης πολλά χωρία. Ώς έκ τοΰτου τό συγκεντρωθέν έξ εκάστου τών χωρίων
ύλικόν υπήρξε κατ' άνάγκην λίαν περιωρισμένον. Τό σχηματισθέν χφον εΰρηται κατατεθει-
μένον έν τφ 'Αρχείφ ύπ' αΰξ. άρ. 2157. Έν αύτφ υπάρχει ΰλη περιλαμβάνουσα ποικίλα φσμα-
τα, έθιμα κ.ά. καί έκ τών έρευνηθέντων ύπ' έμοΰ χωρίων 'Αβδήρων (σ. 110-136 καί 138)
καί Κιμμερίων (σ. 137-151). Έπί ταινιών ετι μαγνητοφώνου ήχογραφήθησαν μελφδίαι
φσμάτων καί λαϊκών χορών. Λαογραφική ΰλη έκ τών αύτών χωρίων εχει δημοσιευθή καί έν
τφ βιβλίφ «Λεύκωμα άναμνηστικό γιά τά πεντάχρονα τής Φιλοπροόδου 'Ενώσεως Ξάνθης»,
Ξάνθη 1958, σ. 72-76, 78-79 (έξ'Άβδήρων) καί 70-72 (έκ Κιμμερίων), ενθα καί ίστορικαί κ.ά.
περί τών χωρίων πληροφορίαι ώς καί έν τφ τοπικφ περιοδικφ «Θρακικά Χρονικά». Προσ-
θετέον ότι νεωστί άπεστάλη είς τό Λ. Α. χειρόγραφον έξ 'Αβδήρων ύπό Δημ. Ά. Δανδαλίδον,
περιέχον ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, οικογενειακού καί κληρονομικού δικαίου, κοινωνι-
κών σχέσεων, έθιμα κατά τήν γέννησιν καί τόν γάμον καί δημώδη ίατρικήν, άτινα όμως κατά
μέγα μέρος έχουν δημοσιευθή είς τά μνημονευθέντα «Θρακ. Χρονικά», τεύχ. 1 (1960), 2(1961),
3 (1961) καί 5 (1962). Τό χειρ. είναι ήδη κατατεθειμένον έν τφ Λ.Α· ύπ" αΰξ. άρ. 2402.

Διά λαογραφικούς σκοπούς είχε μετ' άλλων έπισκεφθή καί τά περί ών ό λόγος χωρία ό
Στίλπ. Κνριαχίδης κατά τό 1920. Ούτος είς μελέτην του έξετάζει τήν περιοχήν τής Δυτ· Θρά-
κης γενικώτατα άπό άπόψεως γεωγραφικής, συνθέσεως πληθυσμού καί γλωσσικής. (Ίδέ Λεξικ.
Άρχεΐον, τόμ. 6 (1921), σ. 362-387).

3 Έκ τής βυζαντινής λέξεως Πολύστυλον. Ίδέ Στίλπ. Κνριαχίδην, 'Αφιέρωμα είς
Γ. Ν. Χατζιδάκιν, 'Αθήναι 1921, σ. 170-171.

26
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θμόν τής αποστολής μου, διέτριψα έπί πλείονα ή εις τά άλλα χωρία χρόνον καί
τοΰτο, διότι τό χωρίον κατοικείται κατ' αποκλειστικότητα υπό γηγενούς πληθυσμού,
ώς έ'ν τινι μέτρω και τό χωρίον Κιμμέρια (μοναδικά χωρία μέ γηγενή πληθυσμόν
εις τόν νομόν Ξάνθης), έκ τοΰ όποιου και κυρίως μέ ένδιέφερε νά συγκεντρώσω
λαογραφικήν ύλην.

Τό χωρίον κείμενον παρά τά αρχαία "Αβδηρα, τήν πατρίδα τοΰ φιλοσόφου
Δημοκρίτου, κατοικείται σήμερον ύπό 1300 περίπου κατοίκων πάντων, ώς έλέχθη,
γηγενών. Ούτοι όμιλοΰν υπερηφάνως, ώς άλλοι 'Αθηναίοι, έπιτραπήτω ή σύγκρι-
σις, περί τής καταγωγής των, αναφερόντες ότι δέν έδέχθησαν ποτέ εις τό χωρίον
των εποικισμούς 'Ελλήνων προσφύγων ή Τούρκων. Τών τελευταίων πραγματικώς
ούδέν ίχνος, τέμενος ή άλλο έρείπιον, υπάρχει έν τω χωρίω- Έξ άλλου τήν ύπερη-
φάνειαν τών κατοίκων ένισχύει τό γεγονός ότι είναι άπόγονοι, ώς λέγουν, τοΰ
μεγάλου τής αρχαιότητος Άβδηρίτου φιλοσόφου, τοΰ οποίου τό όνομα φέρουν
σήμερον τά πλείστα καταστήματα τοΰ χωρίου.

Ό κατά παράδοσιν λαϊκός πολιτισμός εύρίσκεται ενταύθα, ώς κατά κανόνα
πανταχού τής Ελλάδος συμβαίνει, εν υποχωρήσει, τά δέ στοιχεία αύτοΰ παρουσιά-
ζουν σήμερον άνάμιξιν μετ° άλλων όθνείων, τό μεν διότι κατά τό 1913 μετφκησεν
όμαδικώς ό πληθυσμός λόγω τής καταλήψεως τής περιοχής ύπό τών βουλγαρικών
στρατευμάτων εΐς τήν εντεύθεν τοΰ ποταμού Νέστου Ελλάδα, ένθεν επανήλθε κα-
τά τό 1919, τό δέ λόγω τής συχνής επικοινωνίας τών κατοίκων μετά τών ποικίλης
προελεύσεως παροικούντων πληθυσμών. Έξ άλλου ή διάδοσις τοΰ ραδιοφώνου
καί τοΰ γραμμοφώνου συνετέλεσαν σημαντικώς εΐς τόν παραγκωνισμόν τών πα-
λαιών φσμάτων καί χορών καί τήν άντικατάστασίν των διά τών συγχρόνων. Ούτω
βλέπει τις Ιν τφ κέντρω τοΰ χωρίου «πίσταν», ένθα κατά τάς εσπέρας, ΐδίςι κατά
to θέρος, χορεύονται σύγχρονοι ευρωπαϊκοί χοροί.

Κατόπιν τούτου προσεπάθησα καί έπέτυχα νά συγκεντρώσω στοιχεία κατά
τό δυνατόν τής πρό τοΰ 1913 περιόδου, άτινα καί δίδουν τήν πραγματικήν καί
γνησίαν εικόνα τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού πολιτισμού τοΰ χωρίου.

Ή γειτονική πρός τά "Αβδηρα Μάνδρα, ήτις άπωκίσθη μετά τήν Μι-
κρασιατικήν καταστροφήν, κατοικείται ύπό προσφυγικού πληθυσμοΰ 1000 περί-
που ψυχών. Πάντες έ'χουν ώς πρώτην πατρίδα των τό Σαριδογάνιον Νικομήδειας
τής Μικρός 'Ασίας. Εκεί, κατά σωζομένην μέχρι τού νΰν παράδοσιν, εΐχον φθά-
σει ώς άποικοι εκ Θεσσαλίας καί 'Ηπείρου πρό 350 περίπου ετών

1 Ίδέ σχετικώς Άδαμαντ. Ά. Βαχαλοπούλον, Ό Δερβίσης, ήτοι οί έν Τουρκία Χριστια-
νοί κατά τόν Μεσαίωνα, Μυθιστορία πρωτότυπος, τόμ. 1, έν 'Αθήναις 1884, σ. ι' κ.ά. Πρβλ.
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Έν τή Μάνδρα, ώς διεπίστωσα, γνωρίζουν ολίγα μόνον πολύστιχα παλαιά
$σματα. 'Αντιθέτως γνωρίζουν τουρκικά τοιαύτα, οίον μοιρολόγια κτλ., τά όποια
προθύμως οί προβεβηκότες ίδίςι τήν ήλικίαν ςίδουν μετά μεγάλης ευκολίας. Πρό
τής έγκαταστάσεώς των είς τήν νέαν πατρίδα των οί πρόσφυγες ούτοι διήλθον έκ
τής περιοχής τοϋ Βόλου, έ'νθα καί παρέμειναν προσωρινώς έπί τινα έτη. Είς τήν
περιοχήν ταύτην τής παλαιάς Ελλάδος έξέμαθον άσματα αδόμενα έκεί, τά όποια
γνωρίζουν μέχρι σήμερον καί οί σχετικώς νεώτεροι. Ούτω καταγράψας παρά τίνων
πληροφορητών τό §σμα: τώρα τά πουλιά τώρα τά χελιδόνια, εις δύο
γνωστάς παραλλαγάς 1 καί πληροφορηθείς κατ' αρχάς ύπ' αυτών ότι τό έγνώρι-
ζον έκ τών γονέων των, οΐτινες ηδον τοΰτο εις τήν «πατρίδα», διεπίστωσα κατό-
πιν, ότε ηθέλησα παρά πολλών νά επαληθεύσω τήν πληροφορίαν ταύτην, ότι
επρόκειτο περί ςίσματος, όπερ ειχον μάθει, καθ' 8ν χρόνον διέμενον έν Βόλφ
προσωρινώς.

Έν τή κοινότητι Κιμμερίων (τουρκ. Κουγιούνκιοϊ), κειμένη εις άπόστα-
σιν 4 χιλ. άπό τής Ξάνθης καί έπικοινωνούση διά πυκνής αστικής συγκοινωνίας
μετ' αυτής, κατοικοΰν περί τούς 1100 γηγενείς "Ελληνες μετά πολυαρίθμων Τούρ-
κων. Παρά τό χωρίον υπάρχει έτι μικρός συνοικισμός έκ 300 κατοίκων προσφύ-
γων έκ Προύσης τής Μικράς 'Ασίας.

Διάφορον τέλος εντελώς όψιν παρουσιάζει ό εις τήν κοινότητα Εξοχής υπα-
γόμενος καί έκ 430 κατοίκων συγκείμενος συνοικισμός Κυψέλη. Πρόκειται έν-
ταΰθα περί νησΐδος, ένθα λαλείται ή γνωστή αρβανίτικη διάλεκτος ώς μητρική
γλωσσά. Πάντες οί κάτοικοι κατάγονται έκ τής Ιμβράσου Άδριανουπόλεως 'Ανα-
τολικής Θράκης, ένθα, ώς μέ έπληροφόρησαν, υπάρχουν πολλά χωρία έν οΐς ομι-
λείται ή διάλεκτος αύτη. Καί εις Άνατολικήν Θράκην όμως έφθασαν, ώς λέγουν,
Ικ Βορείου "Ηπείρου όρμηθέντες, διωχθέντες έκεΐθεν ύπό τίνος πασά. Εις τήν
σημερινήν των πατρίδα ήλθον μόνον μετά τήν άνταλλαγήν τών πληθυσμών.

Γενικώς περί τών έρευνηθέντων χωρίων σημειοΰμεν τά έξης.

Κυρίαν άσχολίαν τών κατοίκων αυτών αποτελεί ή καλλιέργεια τοΰ περίφη-
μου είς τόν κόσμον καπνοΰ τής περιφερείας Ξάνθης. Εις τήν έργασίαν ταύτην απα-
σχολούνται σχεδόν δι' όλου τοΰ έτους άνδρες, γυναίκες καί οί παίδες ακόμη, διότι
αύτη απαιτεί πολλάς έργατικάς χείρας, ίδίςι κατά τήν έποχήν τής συγκομιδής τοΰ

καί Παν τ. Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία ιής Μικράς 'Ασίας [Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων
βιβλίων], 'Αθήναι 1921, σ. 203.

1 Ίδέ περί τούτου Γεωργ. Κ. Σπνρώάκη, Τό δημώδες ιίομα «ό ΰπνος τοΰ άγούρου καί
ή λυγερή», Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 229-248.
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καπνού. Οί κάτοικοι τών Κιμμερίων εργάζονται κατά μέγα ποσοστόν καί ώς κα-
πνεργάται εΐς τά μεγάλα εργοστάσια τής πόλεως Ξάνθης. Ειδικώς είς τούς πρόσ-
φυγας έχουν δοθή κλήροι δι' άναδασμοΰ τής γής, τούς οποίους καλλιεργούν φιλο-
πόνως. Σπουδαίαν ένασχόλησιν τών κατοίκων αποτελεί καί ή καλλιέργεια σιτηρών
και άλλων δημητριακών.

Τό έπίπεδον γενικής μορφώσεως τοΰ λαοΰ είναι σχετικώς χαμηλόν. Εις τοΰ-
το συντελεί, νομίζω, και ή διαμόρφωσις τοΰ εδάφους, ήτις ώς ελέχθη, είναι πεδινή,
άλλά καί αί πολλαί καταστροφαί, δηώσεις καί κακουχία ι, τάς οποίας έχει κατά τά
τελευταία τελευταία έ'τη ύποστή. Σημειωτέον δ' έτι ότι μέχρι πρό 40 περίπου ετών
διετέλει ό λαός τής Θράκης ύπό τόν επαχθή τουρκικόν ζυγόν.

Τό κέντρον, μετά τοΰ οποίου οί κάτοικοι τών χωρίων κυρίως επικοινωνούν,
είναι ή πόλις τής Ξάνθης, ήτις έχει καταστή μέγα καπνεμπορικόν κέντρον. Τήν
έπικοινωνίαν μετ' αύτής διευκολύνουν οί υπάρχοντες αύτοκινητόδρομοι. 'Εν τή
πόλει λαμβάνει χώραν άπαξ τής εβδομάδος λαϊκή άγορά (παζάρι), εΐς 8 συγκεν-
τροΰται εκάστοτε ίκανώτατον πλήθος χωρικών ποικίλης προελεύσεως. Ή έπιμειξία
ούτω πάντων τών κατοίκων τού νομού είναι συνηθέστατον φαινόμενον.

Έκ τών έρευνηθέντων χωρίων κατέγραψα ποικίλην λαογραφικήν ΰλην, ήτις
καλύπτει σχεδόν πάσας τάς έκδηλώσεις τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμοΰ. Ή
ύλη αύτη περιλαμβάνει: α')Έκ τοΰ ύλικοΰβίου, ειδήσεις περί τού ενδύμα-
τος τής λαϊκής οικίας, τοϋ γεωργικοΰ βίου κ.ά. β') έκ τοΰ πνευματικού βίου
μαγικάς καί δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, μαντικήν, δημώδη ϊατρικήν,
δημώδη μετεωρολογίαν, Ιπωδάς 7, άσματα πολύστιχα 135, δίστιχα 23, παραδόσεις
45, ευτράπελους καί άλλας διηγήσεις 14, παροιμίας 43, παραμύθια 8 καί γ') Ικ
τοΰ κοινωνικού βίου, τά κατά τήν γέννησιν, γάμον και τελευτήν έθιμα,
ειδήσεις λατρείας, παίγνια 7 κ.ά.

Τό έκ τής άνωτέρω λαογραφικής ύλης σχηματισθέν χειρόγραφον σύγκειται
έκ 454 σελ. τετραδ., σχ. 8ου μεγ., εύρηται δέ νΰν κατατεθειμένον εν τφ Λαογραφι-
κή) Άρχείφ ύπ'αύξ. άριθμ. 2392.

Έξ άλλου έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου BUTOBA, λειτουργούντος διά
ξηρών στοιχείων, ηχογράφησα 85 μελωδίας ασμάτων καί λαϊκών χορών. Έκ τού-
των δύο άσματα είναι τουρκικά, εν άρβανίτικον καί δύο έκκλησιαστικοί ύμνοι1.

1 Πρός τούς συντελέσαντας εΐς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου ταύτης κ.κ. Κωνστ.
Στεργιόπουλον, νομάρχην, Σωτήριον Μόσχου, πρόεδρον τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης,
'Αλέξ. Τσεντικόπουλον, καθηγητήν Θεολογίας, Στέργιον Κεμανειζήν, καθηγητήν Θεολογίας,
τούς προέδρους καί γραμματείς των κοινοτήτων 'Αβδήρων καί Κιμμερίων, ώς καί πρόςπάντας
τους προθυμοτάτους πληροφορητάς μου, έκφράζω καί εντεύθεν τάς άπειρους ευχαριστίας μου.
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Σημαντικόν μέρος τής συγκεντρωθείσης ώς άνω ύλης αποτελούν τά κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα, τά όποια κατέγραψα κατά τό δυνα-
τόν λεπτομερώς εκ τών χωρίων 'Αβδήρων καί Μάνδρας. Τά τοΰ πρώτου χωρίου
άναφερόμενα εΐς τόν γηγενή τής Θράκης πληθυσμόν, ήσκοΰντο κατά τό πλείστον
κατά τήν πρό τοΰ 1913 περίοδον, ώς μέ διεβεβαίωσαν άριστοι έκ τών 'Αβδήρων
πληροφορηταί, έν ώ τά τοΰ δευτέρου κατά τήν πρό τοΰ 1922 περίοδον, ότε ό προσ-
φυγικός πληθυσμός τής Μάνδρας έζη καί έδρα εΐς τό εν Μ. 'Ασίρ; Σαριδογάνιον.

Σπουδαίας σημασίας έτι είναι τά λατρευτικά έθιμα τών χωρίων τής Θράκης.
Μεταξύ αύτών σημαντικήν θέσιν κατέχει τό έ'θιμον τών καλουμένων «κουρμπα-
νιών», άτινα άποτελοΰν δημοτελεις θυσίας, τελουμένας καί μέχρι τής σήμερον, εΐ
καί πως έξησθενημένως, εΐς όλόκληρον τήν περιοχήν τής Θράκης τόσον μεταξύ
τοΰ γηγενούς όσον καί τού προσφυγικού πληθυσμού Χαρακτηριστική περι-
γραφή αύτών, ώς διετύπωσεν αύτήν ό έν 'Αβδήροις συνταξιούχος ιερεύς 'Απόστο-
λος Δανδαλίδης, έξ ης σχηματίζει τις ΐδέαν τινά περί τής παλαιοτέρας άλλά καί
τής νΰν άσκήσεως τοΰ έθίμου, έχει ώς άκολούθως.

Τής Άγιας Παρασκευής, τοΰ Άγιου ' Α&ανααίον (2 Μαΐου), του Άγιου Προ-
φήτη Ηλία, τοΰ 'Αγίου Ιωάννου (τών γενεθλίων) πήγαιναν δώρα λεγόμενα, αρνιά,
μοσχάρια, βόδια, άγελάδες. Αύτά τά πήγαιναν ε τό πρωί τής εορτής δαοι κάτοικοι
ή&ελαν νά δωρήσουν. Αύτά τά 'χανε τάμα. Έπήγαιναν 'ς τόν παπα και του 'λεγαν :
έχω ένα άρνί σήμερα τάγμα 'ς τήν 'Αγία Παρασκευή. Ό παπάς τό δηλώνει 'ς τό
βιβλίο και παίρνει τό όνομα τον άθρώπου αύτοννον καί τό μνημονεύει 'ς τήν εκ-
κλησία. "Οταν δέν φθάοονν τά σφαχτά, αγοράζει και ή εκκλησία. Τω καιρω έκείνω
αγόραζε και ή εκκλησία. Αύτά τά δηλώνονν άπό βραδίς, γιά νά έ'χη γνώσι ή εκκλη-
σία. Τήν ημέρα τής εορτής τά σφάζουν έξω άπό τό κωδωνοστάσι καί πάει τό αίμα
απάνω 'ς τόν τοίχο τού κωδωνοστασίου. 'Σ τόν "Αι Θανάση τό αΐμα πού σφάζουν
χύνεται πίσω άπό τό ιερό. Εκεί τά σφάζουν. Και 'ς τόν Προφήτη 'Ηλία καί 'ς τόν
"Αγιο 'Ιωάννη πίσω άπό τό ιερό τά σφάζουν.

Τά σφάζουν αθρωποι πού βάνει ή εκκλησία. 'Εξνπηρετανε τήν εκκλησία
αυτοί. Τόν παλαιό καιρό έσφάζανε πολλά, έπί Τουρκίας, καί εξακολουθεί και μέχρι
τοϋδε, άλλά τώρα σφάζονν όλιγώτερα. Άντί πενήντα ή εξήντα πον σφάζανε *ς τόν
"Αι Θανάση τώρα σφάζονν οχτώ- δέκα.

Τό κρέας τό βράζανε σέ καζάνια μέσα. Κατόπι είναι έτοιμο πρός διανομή.

1) Περί τών θυσιών τούτων γενικώς, τοΰ τρόπου τελέσεως καί τοΰ σκοποΰ εΐς δν απο-
βλέπουν ίδέ Γεωργ. Ά. Μέγα, θυσία ταύρων καί κριών έν τη ΒΑ Θράκη, Λαογρ., τόμ. 3
(1911-12), σ. 148-171.
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Ση μπαίνουν οί καμπάνες Ιδιαιτέρως, μαζεύεται δ κόσμος δλος και γίνεται ενα είδος
δοξολογίας. Βγάζουν ενα κουρμπάνι (ταψί) βρασμένο και τεμαχισμένο και τό διαβά-
ζει ό παπάς 'ς τό νάρτηκα μέσα. Διαβάζει ευχή τοΰ εδέσματος τών κριών, τά
κουρμπάνια λεγόμενα. Άφοΰ τά διαβάζη, πιάνουν υστέρα καί τό 'ρίχνουν 'ς τά αλλα
κρέατα. "Ολοι οί αθρωποι ϋά περάσουν και θά χαιρετήσουν τήν Άγια Παρασκευή
ή τόν Άγιο 'Αθανάσιο ή τόν Προφήτη 'Ηλία ή τον "Αι Γιάννη. Ό παπάς υστέρα
τους δίνει αρτο βουτηγμένο μέσα σέ κρασί· Δίπλα δ μάγερας δίνει 'ς τόν καθένα
και τό κουρμπάνι. Τά μικρά τεμαχισμένα, που θά περισσέψουν μέσ* 'ς τό ταψί, τά
ρίχνουν μέσα 'ς τά μεγάλα καζάνια, γιά νά εύλογηθοΰν. Οί παλαιότεροι έβαζαν τρα-
πέζια και έκάθιζαν καϊ έτρωγαν δλοι καί οί ξένοι. "Ο,τ ι είχε ευχαρίστησι έρριχνε
κάθε ένας 'ς τόν δίσκο γιά τήν εκκλησία. "Οσο περίσσευε τό έδιναν 'ς τά σπίτια. Βα-
στούσαν λογαριασμό. "Οσα σπίτια δέν έπαιρνα 'ς τό πρώτο παναύρι, τους έδιναν
'ς τό δεύτερο ή τό τρίτο. Τώρα μόνο διαβάζουν τό φαγητό 'ς τήν εκκλησία καί τό
παίρνουν 'ς τό πιάτο ή ς τό χαρτί. Τρώνε λίγο καί τό αλλο πού είναι αγιασμένο τό
παίρνουν καί τό πάνε 'ς τά σπίτια των. Τά καζάνια πού βράζουν μέσα καί οι κου-
τάλες και όλα πρέπει νά είναι γανωμένα· Πρώτα ήτανε ξύλινες μεγάλες κουτάλες.
"Ολα τά σηκώτια τά κάνουν ιδιαιτέρως μέ το ρύζι πιλάφ' καί τό μοιράζουν κ' εκεί-
νο μαζί. Ό καθένας άπό τό σπίτ πηγαίνει καί πιάτα. Τά ζώα αυτά ή τά αγοράζουν
έκεΐνοι πού τά έχουν τάγμα ή τά φέρνουν άπό τό κοπάδι τους.

Τά αρνιά ή τά βόδια πού πηγαίνουν γιά τάγμα τά βγάζει καί ζωντανά καί
σφαγμένα ή εκκλησία 'ς τήν δημοπρασία (μεζάτ). Τά ψητά τά έπαιρναν παρέες καί
κατεβαίνανε 'ς τό χωριό ή 'ς τόν "Αι Θανάση και τά ετρώγανε. Αύτό γίνεται,
γιά νά ενισχύσουν τήν εκκλησία. Τής 'Αγίας Παρασκευής έπήγαιναν κατσίκια καί
αρνιά καί οί Τούρκοι εδώ. Τίς κόττες τίς παίρνουν τά παιδιά καί τίς γυρίζουν 'ς τή
δημοπρασία (γίνεται είδος πλειοδοτικοΰ διαγωνισμού). Ό ένας βάζει τόσα ό άλλος
παραπάνω, ό άλλος παραπάνω, γιά νά ενισχύσουν τήν εκκλησία. "Οταν ένα ζφο
είναι θηλυκό καλό, δέν τό σφάζουν κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν άφιερωτήν. Αύτό
τό βγάζουν 'ς τήν δημοπρασία. 'Σ τή θέσι τον καμμιά φορά βάζουν αλλο κρέας
πού αγοράζουν (χφ., σ. 23-27) (ίδέ είκ. 1 καί 2).

Έκ τών έθιμικών ενεργειών ενδιαφέρον παρουσιάζουν ενταύθα μεταμφιέ-
σεις καί μιμικαΐ παραστάσεις λαμβάνουσαι χώραν πρό τής ένάρξεως τής σποράς·
îôÎQt κατά τά παλαιότερα έτη, ότε δηλ. ή περιοχή τής Θράκης εύρίσκετο ύπό τόν
τουρκικόν ζυγόν. Ούτω τότε προτού βγοΰν γιά νά σπείρουν, μέσ' τό χωριό
εβγαίνανε νέοι καί φορούσανε γυναικεία ρούχα καί αντρικά ρούχα κ έχορενανε. Ο
ένας ήταν αράπης, έβαζε γιά καμπούρα χόρτο ή μπαμπάκι· ό άλλος ήταν αγροφύ-
λακας μέ μιά κονμπούρα καί μιά μαχαίρα. ' Ο αράπης έβανε μουτζούρες 'ς τά μον-
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τρα του, εβαζε και μια ψάϋα 'ς το κεφάλι τον, γιά νά μή τον καταλάβουν ποιος
είναι. 'Σ τή μέση καί ς τήν πλάτη ε'βαζε δ αράπης κουδούνια. Έβγαίνανε κ επη-
γαίνανε 'ς τά σπίτια τοϋ χωριού. "Οταν άνταμώνανε μιά παρέα άπο δώ και μιά
παρέα άπο 'κέϊ ετσακωνόντανε. 'Υπάρχει μέρος πού λέγεται Τζαμάλα μεζαρϊ (μνή-
ματα αυτών πού κάνουν τή τζαμάλα). Αυτό είναι ανάμεσα "Αβδηρα Μέλισσα. Έκεί
υπάρχουν ακόμα πέτρες, ήταν μνήματα. "Εξω 'ς τΙς πόρτες τών σπιτιών εχόρευαν
και έκαναν αστεία. Τους έδιναν 'ς τά σπίτια άπό ενα πιάτο σιτάρι. Τό σιτάρι τό μα-
ζεύανε και τό πονλούαανε.

I
%
" · .- : β
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Είκ. 1. Παρασκευή τοΰ *κονρμπανιοϋ» εν 'Αβδήροις.

"Αλλος ντύνονταν γριά γυναίκα. 'Αλλοι κορίτσια. Σ' αλλο σπίτι κάνανε πώς
παντρενανε τις νέες. Σ ' αλλο πώς ξεγεννούσανε μιά γυναίκα, σ' αλλο κάνανε τούρ-
κικο γάμο. Τά σιτάρια τά πονλούαανε και διασκεδάζανε τήν αλλη μέρα. Αυτά γίνον-
ταν (, άλλά τά παλαιά χρόνια, επί τουρκοκρατίας.

Αυτός πού εκανε τόν άγροφύλακα είχε μιά παλιά κουμπούρα και μιά μα-
χαίρα. Ό αγροφύλακας ήταν χωροφύλακας. "Εβλεπε γύρω γύρω τί γινότανε. Τις



408

στεφ. δ. ημελλου

γυναίκες τις είχαν ξεχωριστά καί τις φώναζαν. Το έλεγε δ άράπης 'ς τόν αγροφύλα-
κα καί δ αγροφύλακας τήν φώναζε. Ό άράπης ήταν δ γενικός αρχηγός (χφ., σ. 43-
44, Άβδηρα).

Είκ. 2. Διανομή τον *κουρμπανιοΰ» προ τής εκκλησίας εν Άβδήροις

Ή μιμική αύτη παράστασις τής Τζαμάλας δεν έσκόπει ασφαλώς να προκα-
λέση τήν διασκέδασιν τών λαμβανόντων μέρος καί τόν γέλωτα τών θεωμένων
αυτήν. Πρόκειται αντιθέτως περί ενεργείας συμβολικού χαρακτήρος, λαμβανούσης
χώραν έν αρχή τής σποράς καί εχούσης ώς σκοπόν, όπως δια τής συμπαθητικής
μαγείας ΰποβοηθηθή ή φύσις, νά έπαναφέρη εις τήν ζωήν τόν ριφθεντα είς τήν
γήν σπόρον, ήτοι νά ΰποβοηθηθή ή έπιτυχία τής σποράς. Α! μιμικαί αΰται ενέρ-
γειαι είναι γενικώτερον γνωσται έν Θράκη, παρουσιάζουσαι πολλάς ποικιλίας

Έκ τών άπαντωσών εν· τή περιοχή παραδόσεων σημαντικόν ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν αί άναφερόμεναι εις τόν Μέγαν Άλέξανδρον, ώς αί δύο κατωτέρω.

α') Θέλουν νά πουν ότι *ς τήν Παναγία άπό κάτω, 'ς τό δρόμο άπάνω, επά-
τηαε το Άλογο τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί έμεινε ή πατημασιά του άπάνω 'ς τήν
πέτρα, το πέταλο του. Αυτό τό μέρος είναι 'ς τήν Ξάνθη άπάνω (χφ., σ. 358, Κιμ-
μέρια).

1 Ίδέ σχετικώς καί Γεωργ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας,
'Αθήναι 1957, α. 25-26.
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ff) Ό Μέγας Άλέξαδρος είχε τό στρατό του και έδωσε μια διαταγή νά σφα-
χτούν όλοι οι γέροι. "Ανω άπό τά πενήντα τις έσφαξε όλοι και έμειναν κάτω άπό τά
πενήντα. "Ενας στρατιώτης τόν μπαμπά τον τόν έκρυψε, δεν τόν σκότωσε. Αιέει,
μπαμπά μου, θά κρυφτής, δεν θά βγής καθόλου έξω, νά διοϋμε τί θά γίνη· "Ηθελε
ό Μέγας Άλέξαδρος νά πάη 'ς τόν Παράδεισο με δυο τρεις άλλοι άλλά τά αλόγα δεν
πήγαιναν. Αιέει αυτός 'ς τό στρατό, πώς θά κάνωμε νά βγουν τά αλόγα 'ς τόν Πα-
ράδεισο. Ό στρατός ήταν νιέος. Δεν ξέρουν τί νά κάνουν. Πάει αυτός ό γιος πού 'χε
τον πατέρα τ κρυφά, λίέει, πατέρα, δ Μέγας Άλέξαδρος θέλει νά πάη 'ς τό Παρά-
δεισο, τ άλογα δεν πήγαιναν. Αιέει ό πατέρας τον στρατιώτη' λιέει, θά πής ν άφιο-
νίσονν τ' άλογα, νά τά ποτίσουν άφιόνι καί τότε θά πάνε στον Παράδεισο.

Τότες τ άφιόνιασαν τ' άλογα, μέθυσαν τ αλόγα καί μπήκε αυτός μέσ' 'ς τόν
Παράδεισο. Αυτός τότε είδε εκεί μιά πολύ ώραία γυναίκα, πεθαμένη όμως. Άλλά
πεθαμένη θέλησε νά τήν προσβάλη.

Πού είπαμε γιά τ* άφιόνι ρώτησε τό στρατιώτη ποιος σού τό 'πε εσένα αυτό
τό πράμα. Κ' είπε ό στρατιώτης, εγώ τον μπαμπά μου τόν έκρυψα κι αυτός μου 'πε
ν άφιονίσωμε τά αλόγα- Τότες είπε δ Μέγας Άλέξαδρος, γέρος δε θά σφαχτή άπό
δώ κ εκεί. Κ' έγλύτωσαν οί γέροι.

Τότες αυτή ή ώραία γυναίκα πού ήθελε νά τή προσβάλη δ Μέγας Άλέξα-
δρος γέννησε τήν πανούκλα (χφ., σ. 183-186).

Περί τής πρώτης τών παραδόσεων τούτων σημειοϋμεν, ότι είναι εύρύτερον
γνωστή καί εΐς τούς κατοίκους τής πόλεως Ξάνθης. Πρόκειται περί ίχνους μικρού
εΐς σχήμα πετάλου, όπερ έ'χει άποτυπωθή έπί βράχου κειμένου παρά τήν άγουσαν
όδόν άπό Ξάνθης πρός τό μοναστήριον τής Παναγίας, κείμενον έπί υψώματος
πρός βορράν τής Ξάνθης (ίδέ είκ. 3). Παρά τίνων ήκουσα ότι πρόκειται περί τοϋ
ίχνους τοϋ πετάλου τοϋ ίππου τοϋ Αγίου Γεωργίου καί ουχί τοϋ Μεγ. 'Αλεξάν-
δρου. Ώς πιστεύω, ή άποψις αύτη είναι μάλλον ύστερογενής.

Ή δευτέρα παράδοσις προέρχεται έκ συμφυρμοϋ δύο παραδόσεων. Ή πρώ-
τη τούτων συνιστά τό πρώτον μέρος τής ώς άνω παρατιθεμένης, ένθα τό έπεισό-
διον τής διαταγής τοϋ 'Αλεξάνδρου περί σφαγής τών γερόντων έν συνδυασμώ με-
τά τής έπιθυμίας αύτοϋ, όπως μεταβή εΐς τόν Παράδεισον (προφανώς εδώ υπάρ-
χει αναχρονισμός). Πάντα ταϋτα προέρχονται έκ τών παρά Ψευδοκαλλισθένει ίστο-
ρουμένων. Κατά τοϋτον μέλλων ό 'Αλέξανδρος νά πορευθή διά μέσου σκοτεινών
τόπων παρέλαβε μεθ' εαυτού νέους στρατιώτας, καταλείψας όπισθεν αύτοϋ τούς
γέροντας καί τάς γυναίκας. Δύο τών στρατιωτών όμως παρακούσαντες συμπαρέλα-
βον καί τόν γέροντα πατέρα των, όστις έν τή κρισίμω στιγμή αναδεικνύεται ό σω-
τήρ τοΰ βασιλέως, νουθετήσας αύτόν διά τοΰ υιού του πώς τάς δυσχερείας θά ύπερ-
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νικήση. Τό έπεισόδιον τής εγκαταλείψεως των γερόντων μεγαλοποιηθέν, κατά τόν
Ν. Γ. Πολίτην, παρεστάθη ώς φόνος των γερόντων κατά προσταγήν τοΰ 'Αλεξάν-
δρου \ Έν τή πραγματικότητι δηλ. ούδεμία σχέσις τών τοιούτων παραδόσεων
υπάρχει πρός ύπάρχον έ'θιμον γεροντοκτονίας.

Πρός τό δεύτερον μέρος τής παραδόσεως συμφωνεί καί βουλγαρική εκ Περ-
λεπέ Μακεδονίας. Κατ' αύτήν βασιλεύς άνόσιος συνέρχεται νεκρά· Μετά παρέ-
λευσιν εννέα μηνών έπανερχόμενος βλέπει τήν γαστέρα αύτής έξωγκωμένην, ην
λακτίσας διαρρηγνύει. Έκ τής διαρραγείσης γαστέρος έγεννήθη ή Πανώλης, ήτις
έφόνευσε πρώτον τόν πατέρα της 8.

Elu. 3. "Ιχνος επί βράχου του πετάλου τοΰ ϊππον τον Μεγ. 'Αλεξάνδρου.

Μεταξύ τών άλλων παραδόσεων κατέγραψα έν Άβδήροις τήν πολλαχοΰ τοΰ
Ελληνικού χώρου γνωστήν τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, έν ή συνυφαί-
νεται τό έπεισόδιον τής ζωντανεύσεως τών τηγανισμένων ψαριών. ®Η παράδοσις
έχει ώς εξής κατ' άφήγησιν Λαζάρου Παμπουχτσιόγλου, έτών 80.

Ό Παλαιολόγος πον ήταν βασιλεύς τής Κωσταντινοπόλεως και οταν κατα-
πολεμούσαν τήν Κο>σταντινόπολι είχε όχνρά μεγάλα, ήταν άκαταπολέμητη, τέτοια

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. 3, έν 'Αθήναις 1901, σ. 594-595.

2 Ίδέ παρά Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1204. Κατά σχε-
τικήν παράδοσιν έκ Νάξου έκ τής διαρραγείσης γαστέρος τής νεκράς, μεθ' ής ό Μέγας 'Αλέ-
ξανδρος συνήλθε ν, έγεννήθη ή Γοργόνα (ίδέ άνωτ., σ. 294-295 τοΰ παρόντος τόμου, ενθα καί
βιβλιογραφία σχετική πρός τάς άναφερομένας είς τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον παραδόσεις).
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δχυρά είχε. "Οπου 'ς το κάστρο υπήρχε μιά θύρα μυστική, οπου πήγε ενας εφιάλτης
άπο τούς δικούς μας και πρόδωσε αυτή τή θύρα και μπήκαν απ' αυτή. 'Επήγε κά-
ποιος και τό είπε τού βασιλιά, πού ήταν με τόν Πατριάρχη, ότι έσπασαν τά τείχη.
' Ο βασιλιάς θάμαξε καί λέει. Αυτό είναι πού δέν θά μπορέσω νά τό πιστέψω. Θά τό
πιστέψω, äv τά ψάρια αύτά, πού είναι μισοτηγανισμένα εδώ πεταχτούνε καί ζωντανέ-
ψουνε· τότε θά τό πιστέψω. Και πεταχτήκανε τά ψάρια. Αύτά τά ψάρια είναι πέντε.
Πρό ολίγα χρόνια επί τών ημερών μου πέθανε ενα καί τό σηκώσανε μέ μεγάλη
παράκλησι. Τώρα είναι εκεί καί είναι μισοψημένα. "Οσοι πηγαίνουνε, πηγαίνουνε και
τά βλέποννε (χφ., σ. 32-33) 1.

Έκ τών αιτιολογικών παραδόσεων ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εξής θρη-
σκευτική.

Ol Εβραίοι έβραζαν πετεινό καί κάποιος πήγε καί τούς λέει '· δ Χριστός άνε-
στήθηκε. Λέει, äv χτυπήση τά φτερά του αυτός δ πετεινός, πού βράζει, καί σηκωθή
τότε θ' άνεστηθή κι δ Χριστός. 'Εκείνη τή στιγμή σηκώθηκε δ πετεινός καί έκτύπη-
σε τά φτερά του καί τις ράντισε μέ τά ζεματιστά νιρά καί έμειναν σημάδια 'ς τά
προσωπά τους. 'Από τότε δλοι οί 'Εβραίοι έχουν ψιλά ψιλά σημάδια σάν ευλογιά
(χφ, σ. 211, "Αβδηρα).

"Ομοια ή άνάλογα επεισόδια, ώς τό τής ζωντανεύσεο)ς τοΰ πετεινού, δι' ού
έν προκειμένω θαυμαστώς βεβαιοϋται ή παράδοξος φανεϊσα άνάστασις τοΰ Χρι-
στού, απαντούν ομοίως είς πολλάς παραδόσεις Ελληνικός άλλά καί άλλων λαών

Περί τών ασμάτων παρατηροΰμεν ότι έν τοις χωρίοις îôîqc Άβδήροις καί
Κιμμερίοις, ένθα καί ό γηγενής Θρακικός πληθυσμός, άπαντοΰν πλείστα ασματα
οίον παραλογαί, άκριτικά, κλέφτικα, έρωτικά κ.ά., άτινα εύρίσκομεν ομοίως καί έν
τη λοιπή Ελλάδι. Εντελώς τοπικόν είναι τό ασμα τοΰ Πέτκου, όστις παρίστα-
ται ώς ληστής άλλά καί διώκτης τών Τούρκων'. Τοΰ άσματος τούτου, τοΰ οποίου
ηχογράφησα καί τήν μουσικήν4, τό κείμενον είναι, καί)' όσον τούλάχιστον γνω-
ρίζω, άνέκδοτον, έ'χει δέ ώς εξής.

Μια Κυριακή κ' ένα πρωί
βγήκε δ Πέτκος, γιά νά δη

1 Όμοιας παραδόσεις Ιδέ έν Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', ενθ' άνωτ., σ. 21,
άρ. 31-32 καί τόμ. Β', σ. 656-657.

5 Ίδέ παρά Ν. Γ. Πολίτη, ένθ' άνο)τ.

* Ίδέ σχετικώς περί τούτου καί έν χειρ. A.A. 2157, ενθ' άνωτ., σ. 101, 130,149-150, ένθα
καί τά κείμενα τοΰ φσματος ώς καί ηχογραφήσεις αύτοΰ έκ Ξάνθης, 'Αβδήρων καί Κιμμερίων.

1 Ίδέ καί χειρ. A.A., ενθ' άνωτ.
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βγήκε, γιά νά σεργιανίξη,
τά λημέρια του νά δείξη.
5 Νά κ ένας μαντζονρης πον περνά
καί γιά rd βόδια τόν ρωτά.
— Βρε μαντζονρη, τί γυρεύεις
'ς τά λημέρια μ τί χαλεύεις.
Τρανά δ Πέτκος κονμπονριά,
10 δέν τόν έπρόκανε καμμιά.

Φεύγει δ μαντζονρης και γλυτώνει
και τόν Πέτκο παραδώνει.
Δέ σέ φοβούμαι, βρε σκνλί,
γιατί τον Κώστα α τ Άϊβαλι
15 και τόν Κώστα'ς τήν παρέα
δπον μπή τά βγάζει πέρα.
(Χφ., σ. 88, "Αβδηρα).

Έξ άλλου εις τούς έκ Μικράς 'Ασίας πρόσφυγας είναι γνωστά ςίσματα δι*
ών εξιστορούνται τα κατορθώματα τών Ελλήνων στρατιωτών κατά τήν Μικρα-
σιατικήν έκστρατείαν, θρηνούνται αί συμφοραί, τάς όποιας υπέστησαν οί κάτοικοι
καί ό στρατός ή περιγράφονται αί φονικαί μάχαι, αΐτινες έ'λαβον χώραν εκεί. Ιδού
Ιν έξ αύτών, όπερ αποτελεί μάλλον συγκόλλησιν σχετικών διστίχων.

Τήν Πέμπτη πολεμήσανε μέσα 'ς τήν Μαγνησία,
παραδώσανε το στρατό και τή Μικρά Άσίγια·
Έσκι Σεχέρι τρομερό και σνρματοπλεμένο,
μας έχεις κάψει τήν καρδιά, παναθεματισμένο-
5 Πέφτανε °βίδες σά βροχή, οβίδες σά χαλάζι

κι αντά τά 'Ελληνόπαιδα καθόλου δέν τά νοιάζει.
"Αιντε, Μονοταφά Κεμάλ πασά, έβγα 'ς τό παραθύρι,
νά δής τά 'Ελληνόπουλα, πώς πολεμούν 'ς τήν Σμύρνη.
Πολλές μαννάδες φόρεσαν, πολλές ντνθήκαν μαύρα,
10 εμάθαμε πώς χάθηκε τό δεύτερο τό τάγμα.

'Σ τήν Πόλι σφάζουν πρόβατα, 'ς τήν Σμύρνη τά δαμάλια
και μέσα 'ς τό Έσκι ΣεχΙρ σφάζουν τά παλληκάρια.
(Χφ., σ. 289, Μάνδρα).
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RÉ SUMÉ

Mission folklorique à la région de Xanthe (Thrace),

par Steph. Imellos

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique aux villages
Abdira, Mandra, Kimméria et Kypséli de la Thrace occidentale.

Dans un recueil de 454 pages il transcrit un matériel folklorique très
divers. Il a enregistré .sur bandes de magnétophone 85 chants et danses
populaires.

Dans son exposé l'auteur décrit tout spécialement des coutumes inté-
ressantes des villages ci-haut mentionnés, comme le sacrifice collectif de
la communauté, qui a lieu au cours de certaines fêtes, des travestissements
mimiques avant les semailles, parle des légendes relatives à Alexandre le
Grand ainsi qu'à la chute de Constantinople. Il publie également deux
chansons d'un intérêt local.

Δ'·

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΙΤΩΛ1ΑΝ KAI AKAPNANIAN
(3 ΙΟΥΛΙΟΥ-2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961)
υπο σπυρ. δ. περιστερη

Έκ τής περιοχής τοΰ νομοΰ Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας εγένετο τό πρώτον
περισυλλογή δημώδους μουσικής ύλης δι' ήχογραφήσεως κατά τήν εκεί άποστολήν
μου τό θέρος τοΰ έτους 1957 *.

Ή συλλογή αύτη Ικ 336 ηχογραφήσεων τής μουσικής φσμάτων καί χορών
δέν ήδύνατο νά θεωρηθη ώλοκληρωμένη, διότι παρέμεναν πολλοί συνοικισμοί, οι
όποιοι δέν ειχον ερευνηθή. Έκ τούτου πρός συμπλήρωσιν τής εργασίας ταύτης
εΐργάσθην κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας εΐς τάς επαρχίας Ξηρομέρου καί Τριχωνί-
δος καί εΐς χωρία τινά τής Παραχελωίτιδος * περιοχής άπό 31? 'Ιουλίου μέχρι
2«? Αυγούστου 1961. Ή εργασία αύτη ήρχισεν εκ τοΰ χωρίου Γουρ ιά Μεσολογ-
γίου, οπου εΐχον προετοιμασθή σχετικώς τραγουδισταί καί όργανοπαϊκται τοΰ τό-
που υπό τοΰ έκ τοΰ χωρίου τούτου καταγομένου συλλογέως καί μελετητοΰ τής λαο-

1 Βλ. σχετικήν εκθεσιν είς τήν 'Επετηρίδα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. 9-10
(1955-1957), σ. 422-424.

' Χωρία τής επαρχίας Μεσολογγίου κείμενα έπί τής αριστεράς όχθης τοΰ ποταμού Ά-
χβλφου πρός τάς έκβολάς του.
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γραφίας κ. Κωνστ. Κώνστα. Εις τάς προσπαθείας τούτου οφείλεται ή πλούσια
ήχογράφησις ασμάτων καί είς άλλα χωρία τής περιφερείας ταύτης.

Τό έργον μου συνέχισα κατόπιν εΐς τά εξής κέντρα: Αΐτωλικόν, Νεο-
χώριον, Κατοχή, Σ τ α μ ν ά, Π ε ντ ά λο φ ο ν, Π α λ α ι ο μ ά ν ι ν α ν, 'Α-
στακόν, Μαχαιρά, 'Αγρίνιον, Θέρμον καί Προυσσόν1, πρός δέ
καί εΐς άλλα χωρία τής περιφερείας ταύτης. Τό συλλεχθέν μουσικόν ύλικόν συνεπο-
σώθη εΐς 340 ηχογραφήσεις ασμάτων διαφόρων κατηγοριών καί λαϊκών χορών. Έκ
τής ύλης ταύτης πολλά άσματα αδονται μέ συνοδείαν λαϊκών οργάνων, άλλαι δέ ηχο-
γραφήσεις είναι χοροί τραγουδιστοί καί άλλαι χοροί καθαρώς οργανικοί. 'Αντιστοί-
χως κατεγράφησαν καί τά κείμενα τών ήχογραφηθέντων ασμάτων μετά σχετικών
λαογραφικών πληροφοριών εις χειρόγραφον μέ παράρτημα εΐς αύτό φωτογραφιών
τών τραγουδιστών καί οργανοπαικτών.

Εΐς τό ήχογραφηθέν ύλικόν περιλαμβάνονται αοματα έξ όλων τών εΐδών.
Περί τών μουσικών καί ποιητικών χαρακτηριστικών τών ασμάτων τούτων δέν είναι
εύ'κολον νά γίνη ένταύθα έκτενής λόγος προτού προηγηθή ή λεπτομερής μουσικο-
φιλολογική επεξεργασία τοϋ υλικού. Γενικώς σημειώνομεν ότι πολλά τραγούδια,
ώς τά κλέφτικα, τά χορευτικά, έρωτικά, τοϋ γάμου, αδονται έπίσης καί εις άλλους
τόπους τής ηπειρωτικής Ελλάδος μέχρι καί τής Πελοποννήσου προς νότον μέ μι-
κράς μελφδικάς παραλλαγάς.

Τραγούδια μέ τοπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εΐς τό κείμενον καί τήν
μουσικήν ώς καί εις τόν τρόπον τής άποδόσεώς των (περιοχαί Παραχελωίτιδος καί
Ξηρομέρου), είναι τά τραγούδια τής ξενητειάς, τά καληρώγια ή ξενιτεμένα
ώς λέγονται, καί τά πολυφωνικά τραγούδια ώρισμένων χωρίων τών περιφερειών
Ξηρομέρου καί Βάλτου.

1 Είς τήν έργασίαν ταύτην μέ εβοήθησαν σημαντικώς καί οί έξης ίδιώται: Κλεομένης
Κώνστας καί Ζωή Κώνστα είς Γουριάν. Στυλ. Κογιώργος, ιατρός, καί Στάμος Καπελάρης, δι-
δάσκαλος εις Σταμνά. Τζανάκης Δημ. Πρόεδρος Κοινότητος Κατοχής, Γερ. Φραγκαναστάσης
καί 'Ιωάννης Φραγκαναστάσης. Γεώργ. Κόκκας, διδάσκ. εις Νεοχώριον. Ό Δήμαρχος Αιτω-
λικού κ· Κων. Σεβαστός, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Πενταλόφου κ. Δημ. Αυμπέριος καί ό
Γραμματεύς κ. Άλέξ. Πετρονικολός. Οί ίερεις Δημ. Καλύβας καί Κων)τΐνος Σαράκης είς Πα-
λαιομάνιναν. Ό Δήμαρχος Άστακοΰ κ. Μιχ. Μαρνϊος. Ό κ. Γεράσ. Παπατρέχας, διδάσκ. είς
Μαχαιρά. Ό Δήμαρχος 'Αγρινίου κ. Παπαϊωάννου. Οί Χαρίλ. Παπαποστόλου Δ)ντής τοϋ φ-
δείου 'Αγρινίου, καί Δημ. Πιπερΐγκος υπάλληλος Τραπέζης. "Ο Ιατρός κ. Δημ. Μώκος είς
Θέρμον. Ό Ηγούμενος τής Μονής Προυσσοϋ κ. Γερμανός Σταθογιάννης καί ό ιερομόναχος
Δοσίθεος Κανέλλος, καί ό Βασίλ. Παπαδόπουλος εις Προυσσόν. Πρός πάντας τούτους έκφράζω
άπό τής θέσεως ταύτης τάς ευχαριστίας μου.
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Έκ τής ήχογραφηθείσης ύλης τήν πρώτην θέσιν ποσοτικώς κατέχουν τά
καθιστικά τραγούδια τής τάβλας ή τοΰ τραπεζιού, ώς ονομάζονται.
Εϊς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται κατά μέγα μέρος, κλέφτικα, τοπικά,
ιστορικά, παραλογαί τίνες, μοιρολόγια και τής ξενιτειάς. Ώς έκ τής περιστάσεως
καί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον αδονται * έ'χουν ταΰτα εντελώς έλεύθερον ρυθμόν,
δηλαδή μή ύπαγόμεμον εις κανονικούς ρυθμικούς πόδας. "Εχουν όμως ίδιον τρό-
πον προσαρμογής τών συλλαβών τών λέξεων και φράσεων τοΰ κειμένου άντιστοί-
χως πρός τούς μουσικούς φθόγγους καί τάς μελορδικάς φράσεις τοΰ άσματος, καί
διάφορον δι' έκάστην έκ τών ώς άνα> κατηγοριών <|σμάτων.
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Τον.

Έτέραν ομάδα αποτελούν τά άσματα πού αδονται προς διαφόρους χορούς
καί συνοδεύονται πολλάκις καί ύπό λαϊκών μουσικών οργάνων. Εις αυτήν ύπά-
γονται άσματα ερωτικά, τοΰ γάμου, ευτράπελα, ελάχιστα κλέφτικα, χορεύονται δέ
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πρός τόν πηδηκτόν χορόν, τόν συνήθως καλού μενον Τσάμικο ν. "Ελάχιστα είναι
τά λατρευτικά, επίσης δύο άγερμοί, άσματα άτινα σπανίζουν πλέον σήμερον. Έκ τών
τελευταίων, to μεν πρώτον συνδέεται μέ έ'θιμον τής παραμονής τής πρωτοχρονιάς καί
ςίδεται ύπό παίδων προς εκδίωξιν βλαβερών ζωυφίων, τό δέ έτερον μέ to έθιμον
τής περπερίτσας, άλλαχού περπερούνας, εις περίοδον ανομβρίας. Κατ' αυτό ομάς
παίδων περιβάλλει έ'να έκ τών μελών της μέ περπερίτσαν (είδος χόρτου) καί περι-
φέρει τούτο μέ συνοδείαν φσμάτων εις τάς οδούς καί πρό τών οικιών, α! δέ οΐκο-
κυραί καταβρέχουν μέ δοχείον ύδατος τόν περιβεβλημένον μέ χόρτον νέον ή νέαν.
(Βλ. άνωτ. σ. 415 μουσ. παράδ.1).

Έκ τών λαϊκών χορών τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό πηδηκτός, καλούμενος
Τσάμικος. Οΰτος συνοδεύεται μέ ποικίλα ςίσματα διαφόρου περιεχομένου καί
μουσικών τρόπων, είναι δέ προσηρμοσμένος είς τάς γνωστάς δύο βασικάς ρυθμι-
κός μορφάς τοΰ εξασήμου. " f ΓΓΓ^ΓΓΓΓ'

Αί μορφαί αΰται εναλλάσσονται πολλάκις είς τό αυτό ασμα λόγω τών παρεμ-
βαλλόμενων εύφωνικών συλλαβών καί τών επαναλαμβανόμενων λέξεων. Υπάρχουν
όμως καί καθαρώς όργανικαί μελφδίαι διά τόν έν λόγω χορόν, αΐτινες είναι γνω-
σταί μέ ειδικά ονόματα : ώς "Ηλιος, 'Ετιά κ.λ.π.

Οΐ συρτοί χοροί, ώς ό Κ α λα μ ατ ιαν ό ς, ό άπολυτός, συρτός στά
τρία (βήματα), χορεύονται έπίσης μέ ποικίλα ςίσματα. Έκ τούτων ό Καλαμα-
τιανός είναι προσηρμοσμένος εΐς τάς γνωστάς πανελληνίους μορφάς τοΰ Ιπτασήμου

ρυθμικού ποδός ^ = ήτοι M f Ρ Γ Γ ^ τοΰ όνομαζομένου

δευτέρου έπιτρίτου, καί II μ f f f II όνομαζομένου πρώτου έπιτρίτου.

Ό συρτός στά τρία (τρία βήματα εμπρός καί δύο οπίσω) προσαρμόζεται
εΐς τάς ρυθμικός μορφάς τοΰ τετρασήμου ρυθμικοΰ ποδός =—^ ήτοι
Ii ^ ß Ψ ,, 1 + 1+2 ,, 1 + 1 + 1 + 1 » ,, m m m m n

Il γ ff 11 n—4—»i-i-ΊΊΪ01" f Γ Γ f ™

ot όποιοι άντιστοιχοΰν ώς πρός τήν διάρκειαν τών χρόνων, ό μεν πρώτος πρός τόν
άρχαϊκόν δάκτυλον, ό δεύτερος πρός τόν άνάπαιστον και ό τρίτος πρός τόν προ-
κελευβματικόν άρχαϊκόν πόδα.

Ό συρτός άπολυτός άπαντφ μέ τάς ιδίας ρυθμικός μορφάς τού τετρασή-
μου άλλά χορεύεται εις ταχυτέραν ρυθμικήν άγωγήν καί μέ βηματισμούς ομοιά-
ζοντας πρός τούς τοΰ συρτού Καλαματιανού. Αΐ μορφαί αΰται πολλάκις, όπως καί
εΐς τόν επτάσημον, εναλλάσσονται εις τό 'ίδιον §σμα.
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Ώς πρός τήν μετρικήν μορφήν τοΰ στίχου παρατηροΰμεν, ότι κυριαρχεί ό
δεκαπεντασύλλαβος πολιτικός στίχος μέ σταθεράν τομήν είς τήν όγδόην συλλαβήν.
Ή μελωδία εΐς τά $σματα ύπό τήν μετρικήν μορφήν ταύτην καλύπτει πάντοτε ενα
και ήμισυν στίχον. Εις δέ τά ρυθμικά καί κυρίως τά χορευτικά καλύπτει έ'να μό-
νον στίχον.

Λαϊκά μουσικά όργανα έν χρήσει είναι τό κλαρϊνον καί τό βιολί, ώς πρω-
τεύοντα όργανα εΐς τάς μουσικάς ομάδας τών λαϊκών οργανοπαικτών. "Οργανα δέ
συνοδείας είναι τό λαούτο καί ή κιθάρα, ήτις εισήχθη κατά τά τελευταία έτη προς
άντικατάστασιν τοΰ λαούτου. Αύτη καλείται λαουτοκίθαρο, διότι χορδίζεται κατά
τό σύστημα τοΰ χορδίσματος τοΰ λαούτου.

Ώς όργανον συνοδείας χρησιμοποιείται καί τό άθιγγανικόν κύμβαλον, κοινώς
σαντούρι. Κατά τά τελευταία έ'τη γίνεται χρήσις καί τοΰ άκορντεόν, τό όποιον
λόγφ τής τεχνικής του κατασκευής καί τής πολυφωνικής του αποδόσεως χρησιμο-
ποιείται άλλοτε ώς πρωτεύον όργανον καί άλλοτε ώς όργανον συνοδείας.

Άλλα ό'ργανα εντελώς λαϊκής κατασκευής, άτινα χρησιμοποιούν σήμερον μό-
νον οί ένταύθα πλανόδιοι άθίγγανοι, καί ιδίως εΐς τάς περιφερείας Μεσολογγίου
καί Ξηρομέρου, είναι ό ζουρνάς ή πίπιζα ή καραμούζα (ό μικρότερος
τύπος έκ τών δύο μεγαλυτέρων πού χρησιμοποιούνται εΐς άλλας περιοχάς τής ήπει-
ρωτικής Ελλάδος) καί τό άπαραίτητον πρός συνοδείαν τών ζουρνάδων μικρόν τύμ-
πανον τό κοινώς καλούμενον νταούλι. Δύο ζουρνάδες καί εν τύμπανον άπαρτί-
ζουν τήν ομάδα τών οργανοπαικτών, ήτις λέγεται ζυγ ιά1. Ό εις έκ τών δύο ορ-
γανοπαικτών (ζουρνατζήδων) εκτελεί τήν μελφδίαν τοΰ άσματος, ό δέ έτερος συνο-
δεύει τόν πρώτον, Ικτελών διαρκώς τό ίσον εΐς τήν τονικήν πάντοτε τής μελωδίας
τοΰ $σματος. "Ο τυμπανοκρούστης (νταουλιέρης), κρούων διά τών δύο ξυλίνων ρά-
βδων (νταουλόβεργα καί νταουλόξυλο) έπί τών δύο επιφανειών τού τυμπάνου, δια-
τηρεί σταθερόν καί έντονον τόν ρυθμόν τού άσματος μέ διαφόρους έναλλαγάς.

Έκ τών διαφόρων κατηγοριών τών ήχογραφηθέντων φσμάτων ΐδιαίτερον
ενδιαφέρον άπό μουσικής έπόψεως παρουσιάζουν τά καληρώγια καί πολυ-
φωνικά τραγούδια εΐς τινα χωρία τής περιοχής Ξηρομέρου καί Βάλτου. Καληρώ-
για' όνομάζουν τά τραγούδια τής ξενιτειάς εΐς τό χωρίον Γούρια καί εΐς όλην

1 Βλ. σχετικώς τήν μελέτην τοΰ Κ. Σ. Κώνστα, Ή ζυγιά σιή Δυτική Ρούμελη, Λαο-
γραφία, τόμ. ΙΘ', 1961, σελ. 325-359.

• Ή λέξις καληρώϊ καί ό ρηματικός τύπος καληρωγάω πιθανόν νά προέρχεται έκ τής
ευχής πρός τούς ξενιτεμένους «καλή ώρα». Έκ ταύτης δι'αναγραμματισμού ό τύπος
χαληρώα, έκ τοΰ οποίου κατόπιν έσχηματίσθη ή λέξις καληρώϊ κατ' άναλογίαν πρός τήν
λέξιν μοιρολόι-

27
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τήν περιοχήν Ξηρομέρου. Τά καληρώγια ςίδονται μόνον ύπό γυναικών καί μάλιστα
ΰπ' εκείνων πού έχουν προσφιλή πρόσωπα ξενιτεμένα, κατά τάς ώρας τών οικια-
κών αλλά πολλάκις καί τών άγροτικών εργασιών.

Ταύτα άνήκουν εις τήν κατηγορίαν τών ασμάτων έλευθέρου ρυθμού, όπως
τά κλέφτικα ή τού τραπεζιού, χωρίς ή τεχνική τής μελωδίας των καί ή ρυθμική
μορφή νά έχουν σχέσιν πρός αυτά. Χαρακτηριστικοί είς τά καληρώγια είναι αί
καταλήξεις τών μουσικών φράσεων, αΐτινες ομοιάζουν πρός τάς τών μοιρολογιών
τής ιδίας περιοχής μέ τά όποια έχουν ομοιότητα καί έκφράζουν ψυχικόν πόνον.
Έχουν χαρακτήρα νοσταλγικόν ώς καί ίδιότυπον τρόπον έξαγγελίας. Ώς πρός τούς
μουσικούς τρόπους βασίζονται κυρίως είς τόν διατονικόν τρόπον τού ré μέ τάς χα-
ρακτηριστικός αλλοιώσεις τής τετάρτης καί πέμπτης βαθμίδος (χρόαι τοΰ τρόπου
τοΰ ré), (βλ. είς τά κατωτέρω παραδ. I καί II).
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Τον. Τον.

«j » * π "" ο

RÉSUMÉ

Mission musicologique en Étolie et Âcarnanie

par Spyr. Peristéris.

L'auteur rapporte ce qu'il a constaté au cours de sa mission dans la
région d'Étolie et d'Acarnanie (du 3 juillet au 2 août 1961), pendant la-
quelle il a enregistré 340 chansons et danses folkloriques. Parmi celles-ci
son attention a été sollicitée par les chansons des expatriés (ξενιτειας) et les
chansons polyphoniques de Xiroméro et de Valtos, ainsi que par les chan-
sons dites de table (chansons kleptiques, historiques, ballades, des morts
(chants funèbres), etc.). Il commente également les divers chansons de
danse et fait des remarques musicologiques sur les rythmes et les modes
des danses Tsamikos, Kalamatianos et Syrtos. Il mentionne aussi les ins-
truments qui sont employés dans les régions étudiés comme la clari-
nette, le violon, le cembalo, ainsi que les instruments populaires de fabri-
cation locale, comme le journa ou pipiza ou karamouza, le davoul et la
zyghiâ. Ce dernier mot désigne l'ensemble de ces instruments populaires.

Il note également l'intérêt que présentent du point de vue musical
les chansons des expatriés (τής ξενιτειάς) nommées «Kaliroya» et qui sont
chantées seulement par des femmes.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡ· 1961)
υπο στ. καρακαση

Πρός περισυλλογήν δι' ήχογραφήσεως δημώδους μουσικής ύλης εΐργάσθην
κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα είς χωρία, ώς κάτωθι, περί τό Παγγαΐον τής
Μακεδονίας, τά όποια διοικητικώς ύπάγονται εΐς τόν νομόν Καβάλας, πλήν τών
χωρίων Πρώτη καί Κορμίστα, τά όποια άνήκουν εΐς τόν νομόν Σερρών.

Παρά τό γεγονός ότι ή χρονική περίοδος καθ' ην έγένετο ή αποστολή αύτη
δέν ήτο άπολύτως ενδεδειγμένη λόγω ΐής άπασχολήσεως τοΰ πληθυσμού εΐς τήν
συγκομιδήν τοΰ καπνού, επέτυχα τήν συλλογήν μουσικής ύλης έκ 345 ηχογραφή-
σεων, πρός δέ καί τήν καταγραφήν πλήν τών κειμένων τών άσμάτων οίλλης
λαογραφικής ύλης, σχετικής πρός τόν γάμον, τήν λατρείαν κλπ. εις χειρόγραφον έκ
σελ. 281, 8<>ν μέγ.

Ή ύλη αύτη, μουσική καί κείμενα, κατετέθη εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον,
τοΰ μεν χειρογράφου καταγραφέντος ύπό τόν αριθμ. εΐσαγ. 2393, τής δέ μουσικής
ύλης εΐς τό βιβλίον εισαγωγής άπό τοΰ αριθμ. 5892-6231.

Πλήν τής ύλης ταύτης κατέθεσα ετι καί λαογραφικός συλλογάς έκ σελ. 20
τών κ. Κυριαζή Παπαλούδη, Μόσχου Γκαμπράκη καί Δημ. Καραγιαννακίδου,
αιτινες κατεγράφησαν εΐς τό βιβλίον εισαγωγής ύπ' άρ. 2438.

Α') Έκ τής συλλεχθείσης ύπ' έμοΰ ώς άνω ύλης σημειώνω τήν δημώδη
παράδοσιν περί τοΰ Κάστρου τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου (βλ. εΐκ. 1) εΐς Παλαιο-
χώριον (χφον, άρ. 2393, σ. 235), πρός δέ τό άπαντών εΐς τό χωρίον Νικήσιανη
έ&ιμον, καθ' 8 οί νέοι μεταμφιέζονται τήν Ι^ν 'Ιανουαρίου και τά Θεοφάνια.
Φορούν κουκούλαν εκ δέρματος αΐγός (γιδιά), κρεμούν 4 μεγάλα ποιμενικά κουδού-
νια άπό τήν ζώνην των καί κρατούν μεγάλα ξύλινα σπαθιά. Ούτω περιέρχονται
τάς οδούς ύπό τόν ήχον κρουσμένου μεγάλου νταουλιοΰ (εΐκ. 2) (χφον, άρ. 2393'
σ. 247). Τούς μεταμφιεζομένους τούτους καλούν «Άραπάδες».

Β') Αι γενόμεναι ηχογραφήσεις μουσικής ύλης προέρχονται έκ τών κάτωθι
χωρίων: Παλαιοχώρι 22, Νικήσιανη 77, Γεωργιανή 17, Κορμίστα 16, Μυρτόφυ-
τον 2, Έλαιοχώρι 13, Πλατανότοπος 18, ΈλευθεραΙ 6, Μουσθένη 18, Μεσορόπη 11,
Χορτοκόπι 19, Κεχρόκαμπος 16, Διπόταμος 10, Λεκάνη 15 καί Αύλή 10.
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ΕΙς τήν περιφέρειαν τού νομοΰ Καβάλας Ι'χουν έγκατασταθή εις εΰρεϊαν
ίκτασιν πρόσφυγες εκ Μικράς 'Ασίας καί 'Ανατ. Θράκης. Έκ τούτου δέ καί το

Είκ. 1. Το κάστρο τον Μεγ. Άλεξάνδρον είς Παλαιοχώρι.

συλλεχθέν ύλικόν ώς πρός τήν προέλευσίν του έχει ώς εξής. 'Άσματα καί χοροί :
α') έκ γηγενών τής Μακεδονίας ήχογρ. 182. β') άπό πρόσφυγας έκ Πόντου 78
γ') άπό πρόσφυγας έκ Θρςίκης 37 καί δ') γενικώτερον έκ Μ. 'Ασίας 48.

Είκ. 2. Μεταμφιεσμένοι 'Άραπάδες*' (χωρ. Νικήσιανη).

Τής πρώτης κατηγορίας, ήτοι Μακεδόνικα ςίσματα, ηχογράφησα εις χωρία :
Παλαιοχώρι, Νικήσιανη, Κορμίστα, Πρώτη, Μυρτόφυτον, Μουσθένη, Μεσορόπη
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και Αυλή. Ώς συμβαίνει καί εις τούς ά'λλους τόπους τής Ελλάδος τό δημοτικόν
τραγούδι υποχωρεί καί ένταύθα μέ τάσιν, νά εξαφανισθη, διό καί σπανίζουν πλέον
τραγουδιστοί, δυνάμενοι νά τραγουδήσουν ενα γνήσιον καί άρτιον δημοτικόν
τραγούδι

Έκ των 190 περίπου φσμάτων τής συλλογής τοΰ Άστερίου Γουσίου ' περί
τών οποίων άναφέρει ούτος ότι έτραγουδοΰντο καθ' ον χρόνον κατήρτιζε την συλ-
λογήν του, κατώρθωσα νά εύρω καί ηχογραφήσω μικρόν μέρος. Τά περισσότερα
έχουν πλέον λησμονηθή ή διασώζονται παρεφθαρμένα.

Εις τήν Κορμίσταν ηχογράφησα έκ τοΰ λαϊκού συγκροτήματος τών άδελ-
φών Γ. Δουβουρδάκη (βιολί) και Λεάνδρου Δουβουρδάκη (ούτι) καί τραγούδι, τοΰ
Κωνσταντίνου Μαδεμνή (κλαρίνο) καί 'Ιωάννη Μαδεμνή (βιολί) τοπικούς χορούς
καί ςίσματα, τών οποίων τό ύφος είναι χαρακτηριστικών τής Μακεδονίας. Είς τό
χωρίον Πρώτη ό 'Αντώνιος Βαής εξετέλεσεν εΐς τό βιολί διάφορα $σματα καί
χορούς εϊς τό τοπικόν Μακεδονικόν μουσικόν ύφος, λίαν ενδιαφέροντας.

Παραλλαγαί άσμάτων |κ Tôjv γηγενών τής περιφερείας τοΰ Παγγαίου» αί
όποίαι είναι διαδεδομέναι καί εις άλλους έλληνικούς τόπους, ώς καί εΐς τήν Χαλ-
κιδικήν, ςίδονται εΐς τήν έξεταζομένην περιοχήν, έν συγκρίσει πρός τήν Χαλκιδικήν,
είς ρυθμόν άργότερον μέ επιδράσεις έντονωτέρας έκ τής Βυζαντινής καί τής 'Ανα-
τολίτικης μουσικής πρό παντός εις τά κλέφτικα καί τά άργά $σματα ελευθέρου
ρυθμοΰ τοΰ τραπεζιού.

Ήχογραφήσαμεν έτι παραλογές, ερωτικά καί γαμήλια $σματα, νανουρίσμα-
τα, μοιρολόγια καί λατρευτικά ώ: καί εύτράπελα μέ έ'ντονον σατιρικόν πνεύμα. 'Επί-
σης Βαγιάτικα άσματα, τά όποια συνηθίζοντο παλαιότερον. Σήμερον πλέον έχουν
ταΰτα λησμονηθή, διασώζονται δέ μόνον άπό τά χωρία πού έπεσκέφθημεν εΐς τό
όρεινόν χωρίον Αυλή. Ή συλλογή ημών έκ τού χωρίου τούτου δέν ύπήρξεν Ιξαν-
τλητική διά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεώς μας καί δι' έλλειψιν άρκετοΰ χρόνου·

Τά «Βαγιάτικα» άσματα τραγουδούν μόνον κορασίδες 12-18 ετών. Αύται
ανά δύο ζεύγη τό πρωί τής Κυριακής τών Βαΐων, μετά τήν λειτουργίαν, φέρουσαι
ένα καλαθάκι διά τά δώρα, πηγαίνουν εΐς τά σπίτια καί «τά λένε». Ένφ τραγουδούν
χωρίζονται εΐς δύο μέρη άντιμέτωπα καί περπατώντας αί μεν άπέναντι τών δέ,
πηγαινοέρχονται όπως γίνεται εΐς τό κοριτσίστικο παιγνίδι, τό «κρεμμύδι».

1 Εις κάθε έπαρχίαν ευτυχώς υπάρχουν ακόμη κέντρα οπου καλλιεργείται ή παραδο-
σιακή μουσική, ώς εις τήν "Ιερισσόν καί τήν Μεγ. Παναγίαν είς τήν Χαλκιδικήν, τήν Καρωτήν
είς τήν έπαρχίαν Διδυμοτείχου, εις Νικήσιανην καί Πρώτην εις τήν περί τό Παγγαΐον περιοχήν.

* Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών φσμάτων (^δομέ-
νων έν τη κατά Παγγαΐον χώρςι, έν 'Αθήναις 1901.



424

ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Μεταξύ τών ήχογραφηθέντων ςισμάτων περιλαμβάνονται καί έμπνευσμένα
άπό τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοΰ 1940, τούς Μακεδονικούς αγώνας, τάς ομη-
ρίας είς Βουλγαρίαν κατά τά έτη 1916 καί 1942, καθώς καί τραγούδια πού συνε-
τέθησαν διά τάς σφαγάς ύπό τών Βουλγάρων εΐς τά δύο Κερδύλλια (τώ 1942), τής
Δράμας καί τοΰ Δοξάτου. Τά άσματα ταΰτα δέν έχουν τήν μουσικήν καί αΐσθητικήν
άξίαν τών παλαιοτέρων δημοτικών τραγουδιών, διότι τό ύφος τών πλησιάζει περισ-
σότερον πρός τήν λαϊκήν μουσικήν τής έποχής μας. 'Υπάρχει όμως εΐς ταΰτα Ινδιαφέ-
ρον άπό Ιστορικής πλευράς, πρός δέ καί ώς δειγμάτων νεωτέρας λαϊκής δημιουργίας.

Γ'. Έκ τών προσφύγων τών εγκατεστημένων εΐς τήν περιοχήν ταύτην οί
Πόντιοι συνεχίζουν συστηματικώτερον τά πατροπαράδοτα έ'θιμά των καί είς τούς
πλέον άπομεμονωμένους συνοικισμούς των. Διατηρούν τό γλωσσικόν των ιδίωμα,
καθώς καί τά άσματα καί τούς χορούς μέ τά μουσικά των όργανα.

Ποντιακήν μουσικήν συνέλεξα εΐς τά χωρία : Γεωργιανή, Έλαιοχώρι, Πλατα-
νότοπο, Χορτοκόπι, Κεχρόκαμπο, Διπόταμο, Λεκάνη. Ή ύλη αύτη περιλαμβά-
νει άκριτικά άσματα, έρωτικά, δίστιχα, άσματα τοΰ τραπεζιού (σάν τόν Μακρύν-
Καϊτέν, άσμα άργόν, έλευθέρου ρυθμού, τόν όποιον έτραγουδούσαν καί όταν έ'βο-
σκαν τά ποίμνιά τους), διάφορα άσματα τοΰ γάμου, ώς τό νυφόπαρμα κ.ά. Είς όλους
τούς συνοικισμούς τών Ποντίων συνηντήσαμεν όργανοπαίκτας καί τραγουδιστάς,
ώς έκ τούτου δέ ήχογραφήσαμεν τούς κάτωθι χορούς μέ συνοδείαν Ποντιακής λύ-
ρας (κεμεντζέ), ζουρνά καί νταουλιοΰ, τουλούμ ή αγγείου (άσκαύλου), βιολιού καί
λαουτοκιθάρας: «Όμάλ», «Τίκ», «Σέρα ή Τρομαχτόν ή Τιτιρεμέ » (εΐκ. 3),
«Διπάτ'», «Άπάν'καί Κάτ'» (τουλούμ), «Σαρί-Γκίζ» καί διαφόρους καρσιλαμάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς καί τών Χριστου-
γέννων, ώς παραλλάσσοντα άπό τά πανελληνίως γνωστά εΐς τε τό κείμενον καί τήν
μελφδίαν.

Δ'· Θρςικικά άσματα καί χοροί ήχογραφήθησαν εΐς τήν Χρυσού-
πολιν καί τά χωρία: Γεωργιανή, Μουσθένη, Κεχρόκαμπος καί Πρώτη.

Οί εξ 'Ανατολικής Θράκης πρόσφυγες εΐς τόν νομόν Καβάλας είναι διεσκορ-
πισμένοι, ούτω δέ δέν άποτελοΰν συμπαγή πληθυσμόν, δεδομένου έτι ότι καί τό
γλωσσικόν των 'ιδίωμα δέν διαφέρει αισθητώς άπό τό τών γηγενών. Ούτοι έ'χουν
ήδη άρκετά άφομοιωθή πρός τό νέον περιβάλλον καί ώς έκ τούτου καθίσταται
όσημέραι δύσκολος ή εξεύρεσις έκ τούτων πληροφορητών. Σώζονται άκόμη
πάντως τά άσματα τά σχετικά πρός τόν γάμον, τά νανουρίσματα, τά μοιρολόγια,
λατρευτικά κ. ά.

Εΐς τήν Χρυσούπολιν ηχογράφησα άπό τούς επαγγελματίας λαϊκούς μουσικούς
Κωνστ. Καράμπελαν, έτών 71 (κλαρίνο), τόν υίόν του Σάββαν, ετών 36 (λαου-
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τοκιθάρα) καί Σταΰρον Πορφύρην, Ιτών 38 (ούτι καί τραγούδι) άσματα τού γάμου
καί άλλα, τά όποια εκτελούν ούτοι τόσον εις τούς γάμους τών γηγενών όσον καί
τών προσφύγων εκ Θράκης καί τών παραλίων τής Μ. 'Ασίας. Έκ τούτου συνάγε-
ται, ότι δημιουργείται μιά κοινή λαϊκή μουσική εϊς τήν περιφέρειαν ταύτην.

Οί πλέον διαδεδομένοι χοροί είναι ό Θρακιώτικος συρτός, οί Καρσιλαμάδες
καί τό τσιφτετέλι, τά όποια αποτελούν κατάλοιπα 'Ανατολικής έπιδράσεως καί χο-
ρεύονται κυρίως άπό τούς αθιγγάνους εις τά πανηγύρια καί τάς άλλας κοινωνικός
εκδηλώσεις.

Είκ. 3. Ό χορός «Σέρα». ("Ομιλος της Λέσχης Ποντίων Καβάλας).

Ε'. "Ασματα καί χορούς έκ προσφύγων τών παραλίων τής Μ. 'Ασίας
ηχογράφησα εις τά χωρία: Παλαιοχώρι, Γέροντας, Έλαιοχώρι καί Έλευθεραί.
Αυτά έχουν χαρακτήρα, ώς είναι γνωστόν, μάλλον λαϊκόν, είναι δέ προ παντός
έρωτικά, τοΰ γάμου, τών άπόκρεων, λατρευτικά καθώς καί τά πανελληνίως γνωστά
ακριτικά, παραλογές κ. ά.

Οί πρόσφυγες ούτοι ώς καί οί έκ τής 'Ανατ. Θράκης έχουν σχεδόν άφομοιω-
#ή πρός τόν παλαιότερον πληθυσμόν, ούτω δέ καθίσταται δυσκολωτάτη ή έξεύρε-
σις τραγουδιστών, πού νά ένθυμοΰνται καλώς τά παλαιά $σματα τοΰ τόπου τής
καταγωγής των.
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Ε'ις τάς Έλευθεράς ηχογράφησα ςίσματα καί χορούς άπό τόν Άθηνόδωρον
Χατζηπαναγιώτην, ετών 55, ό όποιος έπαιζεν ό ίδιος σαντούρι. Έτραγούδησεν επί-
σης συνοδευόμενος πάντα μέ τό όργανον του καί αμανέδες, ώς συνηθίζοντο εις
τήν Μ. 'Ασίαν.

Παρατίθεται κατωτέρω ή μουσική τριών χαρακτηριστικών τραγουδιών εκ τοΰ
χωρίου Νικήσιανη Μακεδονίας (έτραγ. ή Εύαγγελία Βεργούδη, ετών 60) καί ενός
έκ τής Μικράς 'Ασίας.

Α'.

J ^ 132 - 138

ê

* m

f .

Ο _ λις ο! — δέ., έ . λημ— έι . μα .
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πη η
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λις οί— βέρ. γις εν- ί _ _

ο < "

οερ _ yiç- εν —

"Ολις οι βέργες, ε-λημ, αμάν,
δλις οϊ βέργες εν' ιδώ (δίς)
μόν' ή δικιά μ' δεν εϊν' ιδώ.
Πάησι στή βρύση γιά νιρδ
πάνον κ' ϊγώ τήν καρτιρώ,
γιά νά πιράσ' νά τήν ίδιώ,
γιά νά μι δώσ" κρύο νιρό. 1

1 A.A. άρ. 2398, σ. 20, άρ. μουσ. 6923. Πλήρες τό κείμενο ν βλ. βίς Άοτερ. Γοναίον,
ενθ1 άν·, α. 33.
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Β'.

J ~ 132- 136

j j ggjp gg

Γα _ λα _ ζιους_ πε_ ya. λά _ Îiouç_

ne . . . γα . λα. £ιους τε . τει . vôç_ λα .

Γαλάζιους πετεινός λαλεί,
μέσ' στήν Άγια Παρασκιβγή,
μόνον λαλονσι κ' ήλιγι :
μαύρα μου μάτια μ' χαμηλά,
5 μή σας γιλάσονν τά φλουριά
μή σας φιλήσχι ô γέρονντας.
Τοΰ γέρονντα του φίλημα
μυρίζει κονλοκύϋημα,
τοΰ νιούτσικου του φίλημα
10 μυρίζει καρυουφυλλημα. 1

Γ.

1 Χφ., άρ. 2393, σ. 24, άρ. μουσ. 5928.
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ê

pip

ιρα .δις ό'- λου με - να μί μα _ λώ_ νουν [2] "Ο _ λου
- J_._s_ ·____.

π j β m

mÊs ο

με _, τία . νουμ

, τ£α . νουμ τία, ο. λου με . να μι— μα _

Ä-^-

m

λω.νουν, ο. λου με. να μί_μα _ λώ.νουνι σα. μα.

Τις δου. λειά—όέν- κα . μνου.

\Α' Τον Β' Τον.

Ot κακές, τζάνου μ', τζά-,
οί κακές οί σνννυφάδις,
οί κακές οί σννννφάδις
δλον μένα μϊ μαλώνουν.

5 "Ολον μέ-, τζάνου μ* τζά-,
δλον μένα μϊ μαλώνουν,
δλου μένα μι μαλώνουν,
σάματις δουλειά δεν κάμνου.
"Εξη μήνις τρία ν-άδράχτια
10 τό 'μασα κουτζιά κουβάρι
ίσα μ' ενα λιφτονκάρν.
Που νά πάγου νά του κρύψου,
στου βαγιόν' ατονν τύλο άπάνον
πάησι πόντικας τον πήρι,
15 αιντι, καλιέ μου νοικουκνρη,
νά χαλάσουμι τον σπίτι,
γιά νά βροϋμι τού κουβάρι. 1

1 Χφ. άρ. 2393, σ. 24, άρ. μουσ. 5928.
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Δ'.

É

63

Ρ

Νύ. μου . κα. λου. ρί- £ι

IM jg Jî ^'Γ f^r'1'1^

κη

vu .

Ψ

(fn μου κα . λου. ρ ι', ζ ι

κη τό ττρώ.το_ £υ _ μω-

λα λαϊ τριανανανα να να να να λο. Τρια λα

Νύφη μου, καλονρίζικη, τό πρώτο ζυμωτό σον,
ζάχαρι νά'ν' τ' αλεύρι σον και μέλι τό νερό σον.
Θέλ' và πινέψω τόν γαμπρό, iïà μου χολιάσ' ή νύφη·
ας τις πινέψω καϊ τις δυο καί τοϋ κουμπάρ ας λείπη.

5 Κουμπάρε, πού ατιφάνωσες μέ τά χρνσά σον χέρια,
πού τά'βρες και τά ταίριασις τά δύο περιστέρια ; 1

résumé

Mission musicologique à Pangfhée (Macédoine)

par St. Caracassis.

L'auteur rapporte les résultats de sa mission musicologique (4 août
au 2 septembre 1961) dans l'arrondissement de Kavala (Macédoine) et
spécialement dans la région du mont Panghée, où il a obtenu 345 enregi-
strements sur magnétophone des chansons et danses folkloriques. Il a re-
cueilli également diverses legendes, comme celle de la forteresse d'Alexan-
dre le Grand (voir Fig. No. 1) à Paléochori ; il décrit des us et coutumes,

1 Βλ. χφ., άρ. 2393, σ. 152, άρ. μουσ. 6108. Ήχογραφήθη είς Έλαιοχώριον. Έτρα·
γοΰδησεν ή Δήμητρα Εΰδοκίδου, πρόσφυξ άπό τό "Απκιοϊ Μ. 'Ασίας.
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comme celui du village Nikissiani où les habitants se travestissent en
«Arabes» le Premier jour de l'an et le jour de l'Epiphanie (voir Fig.
No 2) etc.

Les enregistrements musicaux proviennent non seulement de la Ma-
cédoine proprement dite mais aussi de l'Asie Mineure, le Pont, et la Thrace
Orientale. Ces derniers ont été chantés par des réfugiés installés dans cette
région depuis 1923 et présentent un intérêt particulier. Les réfugiés du
Pont maintiennent vivantes les traditions de leur pays d'origine, et ne
manquent point, par l'intermédiaire de leurs organisations, de les propager
auprès des nouvelles générations. (Voir fig. No 3 danseurs du Pont dans
leurs costumes nationaux dansant la «Séra»).



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΡΧΕΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1960-1961

Α' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1960

1. 'Ελπινίκη Σταμουλη Σαραντή, Ποικίλα λαογραφικά και γλωσσικά
διαφόρων τόπων. ['Αθήναι 1959], σχ. 4ον, σελ. 8. (Α. Ε. 2316) \

[Αινίγματα 11, ειδήσεις σχετικαί μέ δεισιδαίμονας συνήθειας, το παιδίον καί τήν έν-
δυμασίαν],

2. Μίλτ Σταμοΰλης, Λαογραφικά τινα εκ Σαμοκοβίου Άνατολ. Θρή,χης
1941, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α. Ε. 2317).

[Τοπωνύμια, επώνυμα, λατρευτικά τινα έθιμα καί είδήσεις περί ενδυμασίας έκ Συρ-
ρεντίου],

3. Σττυρ. Περίστερης, Ήχογράφησις καί κείμενα τραγουδιών εκ Κύπρου
(ίκτέλεσις υπό Χ. Χαιζηνικόλα) και ζουρνάδων ('Ακαρνανίας εξ εκτελέσεως τοΰ
συγκροτήματος Κ. Σαλέα). ['Αθήναι 1959], σχ. δον μέγα, σελ. 19. (Α. Ε. 2319).

["Ασματα 12, δίστιχα 18' εΙδήσεις μουσικαί καί βιογραφικά τών πληροφορητών].

4. Άντών. Ί. Τρακάκης, Ήχογράφησις καί κείμενα δημοτικών η,σμάτων
Κρήτης· (εκ Κάδρου Σελίνου), 1959, σχ. 8ον μέγα, σελ. 23. (Α. Ε. 2321).

["4σματα 50, δίστιχα 6].

5. ΚωνσιΤ. Παπαμιχαήλ, Ό θησαυρός τής λαϊκής γλώσσης. Συλ-λογή λέ-
ξεων, Ασμάτων καί εθίμων έκ Θεσπρωτίας, Θεσπρωτικόν (Λέλοβον) 'Ηπείρου,
1960, σχ. 4ον, σελ. 40. (Α. Ε. 2322).

["^.σματα 46, παροιμίαι 10, παιδιαί 3" ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, σχολικού
βίου, ποιμενικού βίου, μαγείας, ενδυμασίας καί λεξιλόγιο ν].

6. 'Ανδρ. Ίεροκηθιώτης, Τό τραγούδι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου· εκ Πάφου
Κύπρου, Πάφος I960, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α. Ε. 2323).

7. Βάσος Καλογιάννης, Ίο θεσσαλικό καρναβάλι. Πώς άρχισε ή «Λαρι-
σινή μασκαράτα», Λάρισα 1960, σχ. 8ον, σελ. 39. (Α. Ε. 2324).

['Ιστορικά καί λαογραφικά στοιχεία δια τόν έν Λαρίση έορτασμόν τών άπόκρεων γε-
νικώς (μεταμφιέσεις καί παραστάσεις) καί 1 δημώδες ιστορικόν ασμα].

' Ό έντός παρενθέσεως αριθμός παραπέμπει εις τό Βιβλίον εισαγωγής χειρογράφων
τοΰ Λαογραφικού "Αρχείου.



432 ΛΑΟΓΡ, ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΓΡ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΑ ΕΤΗ 1960 — 1961

8. Βασίλ. Παυλίδης, Ή αλληλοβοήθεια και η συνεργασία στην περιοχή
Παραμυθιάς, Παραμυθία 1960, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α. Ε. 2325).

9. Βασίλ. Παυλίδης, Γενη καί πατριαί· οικογένεια καί κοινωνικαί επαγγελ-
ματικοί τάξεις στήν περιοχή Παραμυθιάς, Παραμυθία 1960, σχ. 4ον, σελ. 17.

(Α. Ε. 2326).

[Παιδικά άσμάτια 2, παροιμίαι 10, ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δι-
καίου, γάμου, δεισιδαιμόνων δοξασιών καί συνθηματικής γλώσσης].

10. Ίωάνν. Π. Κασιμάτης, Συλλογή Κυθηραϊκοΰ λαογραφικού υλικού,
Κύθηρα 1958, σχ. 4ον, σελ. 363. (Α. Ε. 2327).

[Ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδιού, γάμου, τελευτής, μα-
γικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών, μαντικής, αστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρι-
κής καί λαϊκής λατρείας. Μεταξύ τοΰ ύλικοΰ τούτου παρεμβάλλονται παροιμίαι τίνες, πα-
ραδόσεις καί τινα φσμάτια],

11. Γεώργ. Γιαννοΰχος, 'Ιστορία, ήθη, έθιμα καί παραδόσεις του χωρίου
Καλομοίρα Καλαμπάκας, Καλομοίρα 1960, σχ. 4ον, σελ. 45. (Α. Ε. 2329).

["Ασματα 50, δίστιχα 10, ίστορικαί σημειώσεις μετά τίνων παραδόσεων, ειδήσεις περί
γάμου, παιδίου, τελευτής καί λαϊκής λατρείας].

12. Κ. Σ. Κώνστας, Λαογραφικά Αιτωλίας : Ή ζυγιά (μουσικών λαϊκών
οργάνων) στή Δυτική Ρούμελη, 'Αθήνα 1960, σχ. 8ον, σελ. 27. (Α. Ε. 2330).

['Ονοματολογία καί περιγραφαί μουσικών λαϊκών οργάνων, έθιμα εορτών, δίστιχα, 4
φωτογραφίαι καί 5 σχέδια].

13. Κ. Π. Κώνστας, Δέκα αίτωλικά δημοτικά τραγούδια, Γούρια Μεσο-
λογγίου 1959, σχ. 4ον, σελ. 34. (Α. Ε. 2346).

[Πρόλογος, ασματα 10 μετά τής μουσικής των εις βυζαντινήν παρασημαντικήν, δί-
στιχα 26],

14. Νικόλ. Παπαευαγγέλου, 'Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία αναφερό-
μενα είς το χωρίον Πλατανόρεμα Κοζάνης, Πλατανόρεμα 1960, σχ. 4ον, σελ. 14.
(Α. Ε. 2331).

["Ασματα 4, παραδόσεις 2, ειδήσεις γεωγραφικοί, ίστορικαί, οικονομικοί' περί παιδίου,
γάμου, τελευτής, λαϊκής λατρείας, ένδυμασίας καί δεισιδαίμονες δοξασίαι].

15. Έμμαν. Σαρέλλης, Λαογραφικόν ύλικόν κοινότητος Πλαγιάς Λέσβου,
Πλαγιά 1960, σχ. 4ον, σελ. 104. (Α. Ε. 2332).

["4σματα 2, δίστιχα 12, ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, υφαντουργίας μετά σχεδίων
καί έθιμα αγροτικά].

16. Σωτήρ. Τσιάνης (Sam Chianis), Συλλογή - ήχογράφησις δημοτικών
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τραγουδιών έκ Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου και Κύθνου, 'Αθή-
ναι 1959, σχ. 8ον μέγα, σελ. 216. (Α. Ε. 2333).

["Ασματα 424].

17. Δήμητρα Κ. φραγκάκι, Περιγραφή τής παιδιάς «ποδοσφαιράκι*,
'Αθήναι 1960, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α. Ε. 2334).

18. Μάρκ. Στ. Βρατσάλης, Σύμμεικτα λαογραφικά τής νήσου Λέρου, Λέ-
οος 1960, σχ. 4ον, σελ. 30. (Α. Ε. 2335).

["Ασματα 5, δίστιχα 81, παροιμίαι 81' ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, γάμου, μαγείας,
μετεωρολογίας καί ποιμενικού βίου],

19. Δημ. Σεϊτανίδης, Λαογραφικά και ιστορικά τής πόλεως Σουφλίου,
Σουφλί 1956, σχ. 4ον, σελ. 45. (Α. Ε. 2336).

["Ασματα 10, παροιμίαι 306, αινίγματα 9, παιδιαί 22" ειδήσεις περί παιδίου, χορών,
γάμου (μεθ' ενός άσματος) καί τινα παιδικά φσμάτια].

20. Δημ. Σειτανίδης, Τά νυχτέρια καί τά τραγούδια τους στο Σουφλί ατά
χρόνια τής τουρκοκρατίας, Σουφλί 1960, σχ. 4ον, σελ. 19. (Α.Ε. 2349).

["Ασματα 20, ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, φαγητών καί ποτών].

21. Χρ. Παπασταματίου, Λαογραφικά Σουφλίου. Πληροφορίαι τινές περί
τοϋ οικισμού καί τής αναπτύξεως τοϋ Σουφλίου, Σουφλί 1960, σχ. 4ον, σελ. 11.
(Α. Ε. 2337).

[Ειδήσεις άρχαιολογικαί (εικόνες, $πιγραφαί), οίκιστικαί παραδόσεις καί άφηγήσεις
περί αρχαιολογικών ευρημάτων],

22. Πέτρος 'Αγγελής, Λαογραφικά Νεστορίου, Νεστόριον 1959, σχ. 4ον,
σελ. 3+2. (Α. Ε. 2338).

[Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας καί μαγείας].

23. Κωνστ. Βήχος, Λαογραφικά τής νήσου Μήλου, Μήλος 1960, σχ. 4ον,
σελ. 179+ε'+1 χά0τ. (Α. Ε. 2339).

[Παραμύθια 6, παροιμίαι 95, παιδιαί 20, ειδήσεις περί γεωργικού, ποιμενικού, άλιευτι-
κού καί ναυτικού βίου, οίκου, επίπλων καί σκευών, υφαντικής, παιδίου, γάμου, τελευτής, λαϊ-
κής λατρείας καί μετεωρολογίας].

24. Παναγιώτα Δ. Παπαδάτου, Λαογραφικά έθιμα χωρίων Λεβαδείας,
Λεβάδεια 1960, σχ. 4ον, σελ. 49. (Α. Ε. 2345).

[Παραδόσεις 5, νανουρίσματα 2, δίστιχα 2, μοιρολόγ. 1, ειδήσεις περί κοινωνικής οργα-
νώσεως, παιδίου, γάμου, τελευτής, λαϊκής λατρείας καί γλωσσάριον ιδιωματικών λέξεων].

25. Μανόλης Μ. Κατσουράκις, Νησιώτικες γιορτές. Περιγραφή λατρευτι-
κών εθίμων Σίκινου, Σίκινος 1958, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α. Ε. 2347).

[Περιγραφή τής έορτής τών Είσοδίων τής 21ης Νοεμβρίου],

28
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26. Γ. Βαΐδης, Στοιχεία βιοτεχνίας εν τη περιφερεία Διδυμοτείχου, Διδυμό-
τειχον 1960, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α. Ε. 2348).

[Δημογραφικά στοιχεία καί άναλυτικοί πίνακες βιοτεχνικών κλάδων καί προϊόντων μέ
οικονομολογικός καί κοινωνιολογικές παρατηρήσεις].

27. "Ιάκωβος 'Ηλίας, Δημοτικά τραγούδια καί χοροί τών Μεγάρων, Μέ-
γαρα 1960, σχ. 4ον, σελ. 142+84. (Α. Ε. 2350\

[Εισαγωγή, κείμενα ασμάτων 100, μουσικά μέλη είς εύρωπ. μουσικήν γραφήν 81, ειδή-
σεις περί γάμου καί λαϊκής λατρείας].

28. Γεώργ. Ήλΐάδης, Συλλογή ύλικοϋ ύπό μαθητών από τό Αευκόνοικον
και τήν περιοχήν τής Μεοαορίας, Κύπρος 1940, σχ. 4ον, σελ. 176. (Α. Ε. 2352).

["Ασματα καί δίστιχα (σελ. 1-15), παροιμίαι (σελ. 16-46), παραμύθ. 1 καί άλλη λαο-
γραφική ΰλη (σελ. 47 -168)].

29. Συλλογή ύπό μαθητών τοϋ 'Ελληνικού Γυμνασίου Πεδουλά Κύπρου,
Κύπρος 1960, σχ. 4ον, σελ. 616. (Α. Ε. 2353).

["Ασματα (σελ. 1 -132), δίστιχα (σελ. 133 - 34), παραμύθια (σελ. 135-178), παραδόσεις
(σελ. 179-304), έπφδαί (σελ. 305-316), σύμμεικτος λαογραφ. ΰλη (σελ. 317-598)].

30. Λαογραφική συλλογή ύπό μαθητών τής Σχολής Μιτσή Λεμίθου, Κύ-
προς 1960, σχ. 4ον, σελ. 148. (Α. Ε. 2354).

["Ασματα (σελ. 1 - 58), παραδόσεις (σελ. 59 - 75), παραμύθια (σελ. 77 -126), σύμμει-
κτος λαογραφ. ΰλη (σελ. 127 - 142)].

31. Λαογραφική συλλογή ύπό μαθητών τοϋ Γυμνασίου Όμόδους Κύπρον,
"Ομοδος 1960, σχ. 4ον, σελ. 130. (Α. Ε. 2355).

["Ασματα (σελ. 1-92), δίστιχα (σελ. 93-98), παραμύθια (σελ. 99-114), σύμμεικτος λαο-
γραφ. ΰλη (σελ. 115-130)].

32. Λαογραφική συλλογή υπό μαθητών τοϋ *'.Εμπορικού Γυμνασίου» Πο-
λεμίου Κύπρου, Πολέμι 1960, σχ. 4ον, σελ. 946. (Α. Ε. 2356).

["Ασματα (σελ. 1-414), παροιμίαι (σελ. 415-426), παραδόσεις (σελ. 427-511), παραμύ-
θια (σελ. 513-595), σύμμεικτος λαογραφ. ΰλη (σελ. 597 - 870), έπφδαί (σελ. 871 - 940) ].

33. Λαογραφική συλλογή ύπό μαθητών τοϋ Απεητίου 'Εμπορικού Γυμνασίου
Άγροϋ Κύπρου, 'Αγρός 1960, σχ. 4ον, σελ. 122. (Α. Ε. 2357).

[".Α,σματα (σελ. 1 -22 καί 39-45), δίστιχα (σελ. 23-38), παραμύθια (σελ. 47-61), παρα-
δόσεις (σελ. 63-69), σύμμεικτος λαογραφ ΰλη (σελ. 97-110)].

34. Λαογραφική συλλογή ύπό μαθητών εκ τής περιοχής Πάφου, τοϋ 'Ελ-
ληνικού Γυμνασίου καί τοϋ Κολλεγίου Πάφον, Κύπρος 1960, σχ. 4ον, σελ. 204.
(Α. Ε. 2358).

[Μέρος Α': ".Α,σματα (σελ. 1 - 18), παραδόσεις (σελ. 19-24), έπφδαί (σελ. 25-34), σύμ-
μεικτα (σελ. 35-42). — Μέρος Β' (Κολλέγιον Πάφου): "Ασματα (σελ. 43 -145), δίστιχα (σελ.
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147 -150), παραδόσεις (σελ. 151 -180), παροιμίαι (σελ, 181 -182), μύθοι (σελ. 183- 184), έπψ-
δαί (σελ. 185 -188), σύμμεικτος λαογραφ. ΰλη (σελ. 189 - 203) ].

35. Λαογραφική συλλογή υπό μαθητών τοΰ Δημοτικού σχολείου καί τοϋ Γυ-
μνασίου Λευκάρων Κύπρου, "Ανω Λεύκαρα 1960, σχ. 4ον, σελ. 340. (Α.Ε. 2359).

[Μέρος Α' (Δημοτ. σχολείου) : "4σματα (σελ. 1-21), παραμύθια (σελ. 27-44).— Μέρος
Β' (Γυμνασίου) : "4σ^ατα (σελ. 45 - 176), έπφδαί (σελ. 177 -18), παραμύθια (σελ. 179 - 196),
σύμμεικτος λαογραφ. ύλη (σελ. 197-283)].

36. Λαογραφική συλλογή υπό μαθητών τοΰ Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθον,
Λάπηθος 1960, σχ. 4ον, σελ. 312. (Α. Ε. 2360).

["Ασματα (σελ. 1 -232), παραδόσεις (σελ. 233-284), παραμύθια (σελ. 285-296), έπφ-
δαί (σελ. 297 - 300), γαμήλια έθιμα (σελ. 301 - 312)].

37. Λαογραφική συλλογή τών μαθητών τών Δημοτικών σχολείων : α) Πέγειας,
β) Στρονμπίου τής περιφερείας Πάφου Κύπρου, Κύπρος 1960, σχ. 8ον, σελ. 208.
(Α. Ε. 2361).

[Α' μέρος: "φ,σματα (σελ. 1-28), δίστιχα (σελ. 29-42), παραμύθια (σελ. 43-82), αινί-
γματα (σελ. 83 - 94), παιδικά άσμάτια (σελ. 95 -104), παροιμίαι (σελ. 105 -106), παραδόσεις
(σελ. 107-108) , έθιμα (σελ. 109-110).— Β' μέρος: "άσματα (σελ. 111-158), δίστιχα καί παιδικά
φσμάτια (σελ. 159-178), παραμύθια (σελ. 179-192), παραδόσεις (σελ. 193-208)].

Β' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961

1. 'Ελπινίκη Σταμουλη Σαραντη, Λαογραφικά σύμμεικτα Μ. 'Ασίας καί
Θράκης (συλλ. προ τοΰ 1926), σχ. 4ον, σελ. 20. (Α. Ε. 2364).

["Ασματα 25, παραδόσεις 3, παροιμ. 1, ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας],

2. Ελπινίκη Σταμοΰλη Σαραντη, Τραγούδια Μακεδονίας, Δράσκιον
Βέροιας 1926, σχ. 4ον, σελ. 12. (Α. Ε. 2365).

["4σματα 13].

3. 'Ελπινίκη Σταμούλη Σαραντη, Λαογραφικά σύμμεικτα εξ "Ανδρου,
"Ανδρος 1960, σχ. 4ον, σελ. 23. (Α. Ε. 2366).

[Παραμύθια 3, νανουρίσματα - ταχταρίσματα 7, δίστιχα 53, φσμάτια διάφορα 7],

4. Ελπινίκη Σταμουλη Σαραντη, Λατρευτικά καί ιστορικά άσματα εξ
'Ανατολικής Θράκης, 1920, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α. Ε. 2369).

["Ασματα 5].

5. Ίάκ. "Α. 'Ηλίας, Οί πρακτικοί δργανοπαΧκται καί ή εξέλιξις αυτών,
'Αθήναι 1960, σχ. 4ον, σελ. 22. (Α. Ε. 2368).

[Ειδήσεις περί τών παλαιοτέρων έν 'Αθήναις λαϊκών οργανοπαικτών καί οργάνων].
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6. Κωνστ. Βραχνιάς, Ό γάμος στήν Γιαννωτά Ελάσσονος, Γιαννωτά 1960,
σχ. 4ον, σελ. 15. (Α. Ε. 2370).

[Ειδήσεις περί γάμου μετά 7 φσμάτων].

7. Γεώργ. Κούφος, 'ιστορικά και λαογραφικά τον χωρίον Πλάτης "Εβρον,
Πλάτη 1960, σχ. 4ον, σελ. 46. (Α. Ε. 2371).

[Ειδήσεις ίστορικαί μετά τίνων παραδόσεων καί λαογραφικαί περί κοινωνικής οργα-
νώσεως, λαϊκοΰ δικαίου καί παιδιού].

8. Μιλτ. Κ. Νυμφόπουλος, Λαογραφική νλη εκ Σάντας τον Πόντου,
Σάντα 1900, σχ. 8ον, σελ. 228. (Α. Ε. 2372).

[Δαϊκαί διηγήσεις ευτράπελοι ή άνεκδοτικαί 35, παραμυθία 2, παροιμίαι 447, αΐνί-
γματα 28, εύχαί, κατάραι, παρωνύμια και ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, τελευτής,
λαϊκής λατρείας, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών].

9. Κωνστ. Ξαρλής (επιθεωρητής δημοτικών σχολείων), Λαογραφικόν νλι-
κόν συγκεντρωθεί' υπό δημοδιδασκάλων τής περιφερείας Όρεστιάδος, Όρεστιάς
1958-1959, σχ. 4ον, σελ. 392. (Α. Ε. 2374).

[Ποικίλαι λαογραφικαί ειδήσεις],

10. Γεώργ. Κολιός, 'Η Παραακενή τον Πάσχα μέ τόν χορό καγκελλάρη
στό χωριό Παπαδάτες Πρεβέζης, Παπαδάτες 1960, σχ. 4ον, σελ. 24. (Α. Ε. 2375).

[Περιγραφή τοΰ χορού καγκελλάρη μετά 8 άδομένων κατ' αύτόν ασμάτων καί στοιχεία
περί παλαιάς τοπικής ενδυμασίας],

11. Κώσΐας Ίωαννίδης, Λαογραφικαί όμιλίαι άπό τό Ραδιοφωνικόν "Ι-
δρυμα Κύπρου, Κύπρος 1950-1960, σχ. 4ον, σελ. 94. (Α.Ε. 2377).

[Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, χορών, μουσικής, γάμου καί κείμενα παραδόσεών τί-
νων, επφδών καί φσμάτων].

12. Χριστόφ. Θ. Παλαίσης καί Ίωάνν. Χρ. Παλαίσης, Ποιητικός δια-
γωνισμός (τσιάττισμα) εν Λύγόρου μετά τήν Δευτέραν τού Πάσχα 1931. ("Αμιλλα
μεταξύ πατρός καινίον), Αύγόρου 1931, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2378).

13. Στυλ. Μπέλλος, Δημοτικά τραγούδια άπό τή Σέλιανη Παραμυθίας,
'Αθήναι 1955, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α. Ε. 2379).

["Ασματα 17 καί άνάλυσις τοΰ δημώδους άσματος: «ή Άσημούλα»].

14. Γεώργ. Πάλλας (έπιθεωρητής δημοτικών σχολείων), Λαογραφικά σύμ-
μεικτα συγκεντρωθέντα ύπό διαφόρων εκπαιδευτικών έκ χωρίων τής περιφερείας

'Εδέσσης, "Εδεσσα 1961, σχ. 4ον, σελ. 49. (Α. Ε. 2383).

["•4-σματα 33, ειδήσεις περί γάμου καί λαϊκής λατρείας].

15. Έμμαν. Σαρελλης, Γνωμικά καί παροιμίαι τοΰ χωρίου Πλαγιά Λέ-
σβου, Λέσβος 1961, σχ. 4ον, σελ. 23. (Α. Ε. 2384).

[Παροιμίαι καί παροιμιώδεις εκφράσεις 649].
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16. Γεώργ. Λ. Γιαννοΰχος, "Εθιμα και παραδόσεις τοϋ χωρίον Καλομοίρα
Καλαμπάκας, Καλομοίρα 1961, σχ. 4ον, σελ. 112. (Α. Ε. 2385).

[ΕΙδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδίου, γάμου, τελευτής,
μαγείας, μαντικής, άστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας μετά
διαφόρων Ασμάτων καί παραδόσεων],

17. Σταΰρ. Ζαλιμίδης, Λαογραφικά στοιχεία άπό τήν ζωήν, τά ήθη και
έθιμα τών Τούρκων - Μουσουλμάνων τής Δυτ. Θράκης, Ξάνθη 1961, σχ. 4ον,
σελ. 21. (Α. Ε. 2386).

[Ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκής λατρείας, γάμου, παιδίου, τελευτής,
ενδυμάτων καί 20 παροιμίαι],

18. Παναγ. Φέτσης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πονλάτων Σάμης
Κεφαλληνίας, Πουλάτα 1961, σχ. 4ον, σελ. 35. (Α. Ε. 2387).

[Ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδίου, γάμου, τελευτής καί
μαγείας].

19. Μανόλης Πίτυκάκης, Λαογραφική συλλογή εξ 'Ανατολικής Κρήτης
(επαρχίας Μεραμβέλλου), 1961, σχ. 4ον, σελ. 41. (Α. Ε. 2388).

[Εΰχαί 25, άραί -ΰβρεις 56, όρκοι 9, παροιμίαι καί παροιμιώδεις εκφράσεις 80],

20. Κωνστ. Χ. Σΐόντης, Λαογραφικά τής Τοαμονριάς Θεσπρωτίας, Τσα-
μουριά, σχ. 4ον, σελ. 43. (Α. Ε. 2389).

["Ασματα 6, νανουρίσματα καί ταχταρίσματα 12, ειδήσεις περί οικίας, παιδίου, τελευ-
τής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, μετεωρολογίας καί λαϊκής λατρείας],

21. Νικόλ. Χ. Δη μόπουλος, 'Αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων
Άνω Ναυπακτίας, Ναυπακτία 1961, σχ. 4ον, σελ. 21. (Α. Ε. 2390).

["Εγγραφα 22].

22. Γεώργιος Πάλλας ('Επιθεωρητής δημοτικών σχολείων), 'Υπομνήματα
και αλλα έγγραφα σχετικά με λαογραφικά και εθνικά ζητήματα τής Βορείου 'Ελ-
λάδος, 1961, σχ. 4<>ν, αεχ. 38. (Α. Ε. 2391).



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1960-1961

Α' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1960

Κατά τό έτος 1960 τό Λαογραφικόν Άρχείον είργάσθη δια τού κάτωθι
προσωπικού. 1) τοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη, διευθυντού. 2) τών συντακτών:
Δημ. Πετροπούλου, Δημ. Δουκάτου καί Δημ. Οϊκονομίδου.
3) τοΰ μουσικού Σπυρ. Περιστέρη. 4) τών επί συμβάσει : Στεφ. Ή-
μέλλου, συντάκτου φιλολόγου, καί Σταύρου Καρακάση, μουσικοΰ.
5) τών γραφέων Γρηγ. Δημητροπούλου καί 'Ελευθερίας Δήμου-
Παπαδοπούλου καί 6) τής έπί συμβάσει γραφέως Εύφροσύνης Κα-
λαβρουζιώτου.

Α' Εισαγωγή λαογραφικής καί μουσικής ύλης

1) Νέα λαογραφική ύλη εισήχθη είς 45 χειρογράφους συλλογάς έκ σελ.
7705. Έκ τών συλλογών τούτων 13 απεστάλησαν ύπό λειτουργών τής Δημ. 'Εκ-
παιδεύσεως, 13 υπό άλλων άσχολουμένων εις τήν λαογραφίαν (βλ. άνωτ., σ. 431-
434), αί υπόλοιποι 19 προέρχονται έκ τών λαογραφικών καί μουσικών κατά τό έτος
τοΰτο αποστολών τοΰ προσωπικού, ήτοι α) τοΰ διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη
εις Κέαν άπό 15 - 29 Αύγ. (βλ. άνωτ., σ. 253 - 268), β) τοΰ συντ. Δημ. Πετροπού-
λου μετά τοΰ μουσ. Στ. Καρακάση εις Δυτικήν Θράκην (περιοχήν Διδυμοτείχου)
άπό 16 Αυγ. -16 Σεπτεμβρίου (βλ. άνωτ., σ. 351-361), γ) τοΰ συντ. Δημ. Δου-
κάτου είς τάς νησίδας Έρείκουσαν, Μαθράκι καί 'Οθωνούς άπό 6-28 'Ιουλίου
(βλ. άνωτ., σ. 268-289), δ) τού συντ. Στεφ. Ήμέλλου είς Νάξον άπό 26 Ίουλ. -
25 Αύγ. (βλ. άνωτ., σ. 290-300), ε) τοΰ μουσ. Στ. Καρακάση εις Χαλκιδικήν άπό
5 Ίουλ.-4 Αύγ. (βλ. άνωτ., σ. 362-373), καί στ) τοΰ διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη μετά τού μουσ. Στ. Καρακάση εις Κύπρον άπό 21 Όκτωβρ. - 20 Νοεμβρ.
(βλ. άνωτ., σ. 301 -350). Έκ τών ώς άνω 19 συλλογών 11 έκ σελ. 3332 προήλ-
θον έκ τής ώς άνω είς Κύπρον άποστολής. Αύται κατηρτίσθησαν ύπό μαθητών
τών Σχολείων τής Δημοτικής, ιδία δέ τής Μ. Εκπαιδεύσεως (βλ. άνωτ., σ. 305-
306 καί 434 - 435) κατά τόν χρόνον τής έκτελέσεως τής έν λόγφ άποστολής, κα-



εκθεσεισ πεπραγμενων των ετων 1960 - 1961

439

τόπιν σχετικών προς αύτούς ομιλιών τού διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη καί μέ
τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τών Διευθυντών τών σχολείων. Εις τήν καθόλου
έπιτυχίαν τής αποστολής ταύτης συνετέλεσαν τά μέγιστα ό πρόεδρος τής Ελλη-
νικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Κωνστ. Σπυριδάκης, ώς καί τό Γραφεΐον Ελληνι-
κής Παιδείας Κύπρου (βλ. άνωτ., σ. 303-304).

2) Εϊς τήν ΈΦνικήν Μουσικήν Συλλογήν εισήχθησαν εν συνόλω
1129 ήχογραφήσεις δημώδους μουσικής ύλης (άσμάτων καί λαϊκών χορών). Έκ
τούτων προέρχονται εκ τών ώς άνω άποστολών τοΰ προσωπικού τοϋ 'Αρχείου :
31 έκ Κέας, 302 εκ Δυτικής Θράκης, 100 έξ Έρεικούσης, 'Οθωνών καί Μαθρα-
κίου, 32 έξ Νάξου, 322 έκ Χαλκιδικής καί 435 έκ Κύπρου. Προς τούτοις 15 ήχο-
γραφήσεις άσμάτων καί λαϊκών χορών έξ εκτελέσεως ύπό τοΰ μουσ. συγκροτήματος
Κ. Σαλέα καί 35 ήχογρ. δημώδους μουσικής έκ Καλύμνου καί Φαράσων Καπ-
παδοκίας. Τέλος έγένοντο καί 10 ήχογρ. άσμάτων έκ Χαβάϊ (εκτέλεσις ύπό τής
G. Hughes).

Ή Μουσική Συλλογή έπλουτίσθη έτι διά 256 δίσκων δημώδους μουσικής.
Έκ τούτων 138 προέρχονται εκ δωρεάς τοΰ κ. Δημ. Κισσοπούλου, οί δέ
υπόλοιποι 118 έξ αγοράς.

Β' "Αποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις

α) Άπεδελτιώθη έκ χειρογράφων συλλογών καί εντύπων λαογραφική
ύλη: άσματα 1336, δίστιχα 1231, δημ. παραδόσεις 612, παραμύί^ια 311, ευτρά-
πελοι διηγήσεις 90, άνέκδοτα 38, παροιμίαι 2023 καί παροιμ. βουλγαρικοί 80, αι-
νίγματα 186, έπφδαί 28 καί άλλη ποικίλη ύλη είς δελτία 6499, άναφερομένη εΐς
τήν λαϊκήν λατρείαν, εΐς δεισιδαίμονας δοξασίας, τήν μαγείαν, μαντικήν, άστρο-
λογίαν καί μετεωρολογίαν, δημώδη ίατρικήν, γάμον, τελευτήν κλπ.

β) Κατάταξις. Άρχειακώς κατετάχθησαν κατόπιν σχετικής επεξεργασίας :
ύπό τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου 1224 δημώδη §σαατα, ύπό τοΰ συντ. Δημ. Δου-
κάτου 7642 παροιμίαι καί υπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου ποικίλη ύλη σχετική
πρός τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, μαντικήν, δημ. ΐατρικήν, άστρολογίαν
καί μετεωρολογίαν, τον γάμον, τήν τελευτήν κλπ.

Ό συντ. Δημ. Πετρόπουλος καί ό διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης ήσχολή-
θησαν κυρίως εΐς τήν έπεξεργασίαν τής ύλης τοΰ ύπό έκτύπωσιν Α' τόμου
'Εκλογής δημοτ. τραγουδιών.
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Γ' Δημοσιεύματα

Συνεχίσθη α) ή άρξαμένη κατά τά τέλη τού έτους 1959 έ'κδοσις (βλ. Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958-59), σ. 403) τού Α' τόμου 'Εκλογής Ελληνι-
κών δημοτικών τραγουδιών, έκτυπωθέντων τών ακριτικών καί ιστορικών' β) ή
εκτύπωσις τών τόμων ΙΑ' καί IB' (1958-1959) τής Έπετηρίδος τού Λαογραφι-
κού 'Αρχείου* γ) ύπό τοΰ διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη καί τοΰ μουσικού Σπυρ.
Περιστέρη ή παρασκευή πρός έκδοσιν Μουσικής συλλογής, τού πρώτου ασχολου-
μένου εις τόν καταρτισμόν τών κειμένων, τού δέ δευτέρου εις τήν επιλογήν και
καταγραφήν τής μουσικής εις τήν Εύρωπ. μουσικήν γραφήν' δ) ή παρασκευή
ύπό τοΰ συντ. Δημ. Λουκάτου απανθίσματος παροιμιών καί γνωμικών πρός
έ'κδοσιν.

Ύπό τοΰ συντ. Δημ. Οικονομίδου συνετάχθη Συγκεντρωτικός πίναξ τών
από τού 1907-1958 γενομένων δημοσιεύσεων Βιβλιογραφίας τής Ελληνικής
Λαογραφίας προς έκτύπωσιν τούτου εις τήν Επετηρίδα, τόμ. ΙΑ'-IB'. Ύπό
τού ιδίου συντάκτου κατηρτίσθη πρός δημοσίευσιν καί ή λαογραφική βιβλιογρα-
φία τού έτους 1959.

Δ' Βιβλιοθήκη

Είς τήν βιβλιοθήκην εισήχθησαν εν συνόλω 151 τόμοι καί φυλλάδια
(άρ. εΐσ. 3017-3168). Έκ τούτων 43 προήλθον έξ άγοράς, 16 έξ άνταλλαγής
προς τήν Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 92 έκ δωρεών ύπό τών συγγραφέων,
ήτοι ύπό Γ. 'Αβέρωφ 1, Π. 'Αγγελή 1, Άδελφότητος Φιλιατρινών 1, 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών 2, Μαρίας Άμαριώτου 1, Β. Bouvier 1, Δ. Γεωργακά 2, Δ.
Γκίνη 1, Ν. Δελιαλή 1, έκδοτου Καλυμνιακοΰ ΙΙαλμοΰ 1, Εταιρείας Εύβοϊκών
Μελετών 2, Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών 1, Γ. Ζώρα 1, G. Firfov 3,
Μ. Ίωαννίδου-Μπαρμπαρίγου 1, Νέστορος Καμαριανού 1, 'Αριάδνης Καμαρια·
νού 1, Ίω. Κανδήλη 1, R. Karmann 2, Raina Katzarova 4, Άντ. Κατσου-
ρού 1, Ν. Κληρίδη 11, Ντ. Κονόμου 1, Κ. Κοντοσάκου 1, Έμμ. Κριαρά 1,
Φιλ. Κτενίδη 1, Δ. Λουκάτου 4, Μ. Μανούσακα 4, Γ. Μέγα 1, Κ. Μερεντίτη 1,
EU. Μπόγκα 1, Δ. Μπότσαρη 1, Κ. Νικολαΐδη 4, Δ. Οικονομίδου 5. Ά. Πανα-
ρέτου 1, Κ. Παπαμιχαήλ 1, Π. Παπαχριστοπούλου 1, Δ. Πετροπούλου 4, Έλε-
νας Πολίτου 1, G. Popescu - Judet 1, Βαγγ. Σκουβαρά 1, Γ. Σπυριδάκη 6,
Άντ. Π. Στεφάνου 2, Άθ. Ταρσούλη 1, Υπουργείου Γεωργίας 2, Φιλοσ. Σχο-
λής Πανεπ. Αθηνών 1, Δ. Φωστέρη 1, Θέμιδος Χατζηγεωργίου 1, Χρυστάλλας
Φιλίππου 1.
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Ε' Μουσειακή Συλλογή

Ή μουσειακή συλλογή έπλουτίσθη, ώς κάτωθι, διά 53 λαογραφικών άντι-
κειμένων.

1) 'Εκ δωρεάς 30, ήτοι : 1 έξ 'Αθηνών (δωρήτρια Δήμητρα Φραγκάκι),
3 έξ 'Ηπείρου (1 εκ Ζαγορίου, δωρ. 'Ελευθερία Δήμου - Παπαδοπούλου, 2 έξ
'Ιωαννίνων καί Μετσόβου, δωρ. Γεωργία Ταρσούλη), Ιέκ Στερεάς "Ελλάδος
(Μεσολογγίου), 3 έξ 'Ανατ. Θράκης (δωρ. 'Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή),
3 έκ Κέας (δωρ. Γ. Κ. Σπυριδάκης), 2 έκ Κρήτης (1 'Ανωγείων, δωρ. Ζα-
φειρένια Κεφαλογιάννη, 1 ύπό Εύαγγελίας Φραγκάκι), 4 έκ Κύπρου (δωρ.
Γ. Κ. Σπυριδάκης), 10 έκ Μακεδονίας (1 έξ 'Αγίου Όρους καί 1 έκ Φλοορί-
νης, δωρ. Δήμητρα Φραγκάκι, 8 έκ Χαλκιδικής δωρ. Σταύρος Καρακάσης), 3 εκ
Νάξου ('Απείρανθος, δωρ. Διαλεχτή Ζευγώλη Γλέζου).

2) Έξ αγοράς 23, ήτοι : 'Ηπείρου 1, Θράκης 7 (Διδυμοτείχου 3, Ό-
ρεστιάδος 3, Σουφλίου 1), Μακεδονίας 11, Στερεάς Ελλάδος (Με-
σολογγίου) 2, Κύπρου 1, Πόντου (Τραπεζούντος) 1.

ΣΤ' Επιστημονικά συνέδρια

Κατόπιν προσκλήσεως μετέσχον είς τό 7ον Γιουγκοσλαβικόν Λαογραφικόν
συνέδριον έν Σκοπίοις καί Άχρίδι άπό 17 - 22 Σεπτεμβρίου ώς άντιπρόσωποι
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ό διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης καί ό μουσικός
Σπ. Περιστέρης.

Ό πρώτος άνεκοίνωσε μελέτην του έπί δημωδών παραδόσεων περί τοΰ
Μεγ. 'Αλεξάνδρου, ίδίςι έκ περιοχών τής Βορ. Ελλάδος, μέ τόν τίτλον «Volks-
tümliche Sagen der Griechen über Alexander den Grossen», ' ό δέ δεύτερος
περί τοΰ άσκαύλου (τσαμπούνας), νησιωτικού τύπου, Ιν Ελλάδι μέ τόν τίτλον
«La cornemuse en Grèce» \

Ζ'. Τών συλλογών λαογραφικής ύλης καί δημώδους μουσικής έ'καμαν χρή-
σιν ήμέτεροι καί ξένοι επιστήμονες, έχορηγήθη δ' έτι μουσική ύλη έπί ταινιών μα-
γνητοφώνου δι' επιστημονικούς καί διδακτικούς σκοπούς εις τό Μουσικολογικόν
Ίνστιτοΰτον τοΰ Πανεπιστημίου Κολωνίας.

1 Βλ. καί είς Πρακτ. Άκαδημ. 'Αθηνών, τόμ. 35 (1960), σ. 496-497.
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Β ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 196)

Τό έργον τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τό έτος 1961 διεξήχθη δια τοΰ
αύτοΰ προσωπικού ώς καί κατά τό προηγούμενον έ'τος (βλ. άνωτ., σ. 441). Έκ
τούτου έστερήθη τών υπηρεσιών 1) τοΰ συντ. Δημ. Λουκάτου άπό 15 'Ιου-
λίου, παραιτηθέντος, καί 2) άπό 22 Σεπτεμβρίου τοΰ συντ. Δημ. Πέτρο -
πούλου, διορισθέντος καθηγητού είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής καί μουσικής υλης

1) Ή εισαχθείσα νέα λαογραφική ΰλη άπετελέσθη εκ 32 συλλογών
έν χειρογράφοις (σελ. 4118). Έκ τούτων 13 απεστάλησαν ύπό δημοδιδασκάλων
καί 14 ύπό άλλων συλλογέων (βλ. άνωτ., σ. 435-437), αί δέ ύπόλοιποι προήλ-
θον έκ τών ειδικών ερευνητικών αποστολών τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ
'Αρχείου ήτοι : α) τοΰ διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη είς περιοχάς τού νομού Πέλλης
Μακεδονίας, κυρίως βορείως τής Εδέσσης (βλ. άνωτ., σ. 374-388), β) τοΰ συντ.
Δημ. Οίκονομίδου είς Κατσανοχώρια 'Ηπείρου (βλ. άνωτ., σ. 389-400), γ) τοΰ
μουσικού Σπυρ. Περιστέρη είς περιοχάς τών επαρχιών Αιτωλίας καί 'Ακαρνα-
νίας (βλ. άνωτ., σ. 413-420), δ) τοΰ έκτ. συντ. Στεφ. Ήμέλλου εις χ<ορία τής
περιφερείας Ξάνθης (βλ. άνωτ., σ. 401-413) καί ε) τοΰ μουσ. Στ. Καρακάση εις
χωρία περί τό ΙΙαγγαΐον τής Μακεδονίας (βλ. άνωτ., σ. 421-430). Έκ τών απο-
στολών τούτων συνελέχθη λαογραφική ΰλη έν συνόλω 2130.

2) Είς τήν Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν εισήχθησαν έκ τών ώς άνω
λαογραφικών άποστολών τοΰ 'Αρχείου 909 ηχογραφήσεις, ήτοι έκ τής περιφερείας
τοΰ νομού Πέλλης ήχογρ. 68: (βλ. άνωτ., σ. 375,387), έξ -'Ηπείρου (Κατσα-
νοχωρίων) ήχογρ. 66 (βλ. άνωτ., σ. 392), έξ Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας, ήχογρ.
340 (βλ. άνωτ., σ. 413), έκ τοΰ Νομού Ξάνθης, ήχογρ. 85 (βλ. άνωτ., σ. 404),
έκ τής περιφερ. Παγγαίου Μακεδονίας, ήχογρ. 350 (βλ. άνωτ., σ. 421).

Ή Μουσική συλλογή επλουτίσθη έτι διά 254 ηχογραφήσεων ύπό τρίτων,
ήτοι ύπό Κωνστ. Ίωαννίδου, Επιθεωρητού Μουσικής τών Μέσων Σχολών
Κύπρου, δι' ήχογρ. 120. Ύπό τοΰ Έλληνοαμερικανοΰ Ίωάνν. 'Ανδρο-
μέδα δι' ήχογρ. 85 μοιρολογιών καί τραγουδιών γάμου έκ Μάνης, ύπό τού
Κ. Κώνστα, φιλολόγου, διά 14 ήχογρ. μέ όργανα ζουρνά καί νταούλι έκ τής
επαρχίας Μεσολογγίου, καί ύπό τού ισραηλινού μουσικολόγου Leo Levy εκ
τής εβραϊκής παροικίας εν Ίωαννίνοις δι' ήχογρ. 53.

Ή Δισκοθήκη τού Λ.Α. επλουτίσθη διά 102 δίσκων δημώδους μουσικής
έξ άγοράς, πρός δέ καί διά 43 μουσικών χειρογράφων έκ δωρεάς τού κ. Δημ.
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Κισσοπούλου, περιεχόντων εναρμονίσεις δημοτικών τραγουδιών ύπό Γ. Λαμπελέτ
καί Ίω. Ντάβη.

Β' Βράβευσις λαογραφικών συλλογών

Μετ' είσήγησιν τοϋ διευθυντού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου καί πρότασιν
τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ή 'Ακαδημία απένειμε,
συμφώνως πρός τήν ύπ' αριθ. 27761/1952 έγκύκλιον αύτής, τιμητικάς διακρίσεις
δι' υποβληθείσας λαογραφικός συλλογάς κατά τά έτη 1959 -1960 είς τούς κά-
τωθι έκπαιδευτικούς λειτουργούς :

Αον Βραβεΐον μετά χρηματικής αμοιβής
εις τούς : 1) Έμμαν. Σαρελλην, δημ/λον Πλαγιάς Λέσβου, 2) Νικ.
Ζάρακαν, δημ/λον δημοτ. Σχολείου Πυλίου Κώ, 3) Θ. Τρουπήν, δημ/λον
δημοτ. σχολ. Καλλιθέας 'Ελάσσονος, διά λαογρ. συλλογήν έκ Γορτυνίας, 4)
Κωνστ. Ί. Φίλιον, δημ/λον δημοτ. σχολ. Βελεντζικοϋ διά τήν λαογρ. συλλο-
γών έκ περιοχής Καλεντζίου Ιωαννίνων, 5) Χαρ. Σπανόν, συνταξ. καθη-
γητήν, διά συλλογήν του «Λαογραφικά έξ Ικαρίας», 6) Ί. Ή. Κασιμάτην,
συνταξ. δημ/λον, διά τήν συλλογήν έκ Κυθήρων, 7) Κωνστ. Βήχον, δημ/λον
δημοτ. σχολ. Τριοβασάλων Μήλου, 8) Γεράσ. ΠαΛατρέχαν, δημ/λον δημ. σχολ.
Χρυσοβίτσης Μεσολογγίου.

Βον Βραβεΐον μετά χρηματικής αμοιβής
εις τούς: 1) Γεώργ. Πάλλαν, Έπιθεωρητήν Δημοτ. Σχολείων 'Εδέσσης
διά τήν έκ τής περιοχής ταύτης καί τής Φλωρίνης συλλογήν του, 2) Βασ. Παυ-
λίδην, διευθυντήν Α' Δημοτ. Σχολείου Μάνδρας 'Αττικής διά τάς έκ τής περιο-
χής Παραμυθίας 'Ηπείρου τέσσαρας λαογραφικός συλλογάς του, 3) Κωνστ.
Μόνον, δημ/λον τοΰ Δημοτ. Σχολείου Ζούζουλης Νεστορίου, διά τήν λαογρ.
συλλογήν έκ τοΰ Έπταχωρίου Καστορίας.

Γον Βραβεΐον μετά χρηματικής άμοιβής
εις τούς : 1) Στέφ. Χριστοφίδην, δημ/λον Δημοτ. Σχολείου Καταφυγίου
Κοζάνης, 2) Μάρκον Βρατσάλην, δημ/λον εις Δέρον, 3) Σ. Κώνσταν, φιλό-
λογον, διά συλλογήν του έκ Γουριάς Μεσολογγίου, 4) 'Ανδρ. Θεμελήν, διευθυν-
τήν Ριζαρείου Σχολής Μονοδενδρίου Ζαγορίου 'Ηπείρου.

Έπαινος άνευ χρηματικής άμοιβής εϊς τούς :
1) Κωνστ. Παπαμιχαήλ, συνταξ. δημ/λον έν Θεσπρωτικώ 'Ηπείρου, 2)
Γεώργ. Γιαννοϋχον, δημ/λον δημοτ. σχολείου Καλομοίρας Καλαμπάκας.
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Γ' Άποδελτίωσις και κατάταξις λαογραφικής ύλης

1) Ή άποδελτιωθείσα ύλη, ιδία έκ χειρογράφων συλλογών, έχει ώς
ακολούθως: άσματα 1717, δίστιχα 290, παραδόσεις 317, παραμύθια 230, εύτρά-
πελοι διηγήσεις 108, άνέκδοτα 4, μύθοι 12, παροιμίαι 1071, έπωδαί 2 καί άλλη
ύλη (λαϊκή λατρεία, γάμος, γέννησις, τελευτή, μαντική, δεισιδαίμονες δοξασίαι
καί μαγικαί ένέργειαι, κοινωνική όργάνωσις κ.ά.) εις δελτία 3542.

2) Έκ τής ύλης ταύτης κατετάχθησαν άρχειακώς ύπό τοΰ επιστημονι-
κού προσωπικού : 132 άσματα (Δ. Πετρόπουλος 127 καί Στ. "Ημελλος 5) καί παροι-
μίαι 613 ύπό Δημ. Δουκάτου. Ύπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου δημώδεις πα-
ραδόσεις 598, αινίγματα 25, άνέκδοτα 2 καί άλλη ύλη, σχετική προς τήν λαϊκήν
λατρείαν,τόν γάμον, τήν τελευτήν, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τήν μαντείαν κ.ά.
(εις δελτία 2000 καί πλέον). Τό έπιστημονικόν προσωπικόν προσέτι ήσχολήθη
εις τήν παρασκευήν καί εκτύπωσιν δημοσιευμάτων, ώς κατωτέρω, τοΰ 'Αρχείου.

Δ' Δημοσιεύματα

1) Συνεχίσθη α) ή παρασκευή καί έ'κδοσις τοΰ Α' τόμου τής 'Εκλογής δη-
μοτικών τραγουδιών' β) ή παρασκευή προς έ'κδοσιν άπανθίσματος παροιμιών
καί γνωμικών, συνταχθέντων τών λημμάτων "Αγιος-άψύς" γ) ή επεξεργασία
τής ύλης πρός έκδοσιν Μουσικής συλλογής.

2) Τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου έπερατώθη ή έκτύπωσις τών τό-
μων ΙΑ' - IB' (1958-59) εΐς διπλούν τόμον, ήρξατο δέ ή έ'κδοσις ομοίως διπλού
τόμου διά τά έτη 1960-1961 (τόμ. ΙΓ' - ΙΔ'),

3) Ύπό τοΰ διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη συνετάχθησαν όδηγίαι διά τήν
συλλογήν λαογραφικής ύλης πρός χρήσιν αύτών ύπό τών επιθυμούντων, ΐδίρι εκ-
παιδευτικών λειτουργών, νά άσχοληθοΰν εΐς τόν καταρτισμόν λαογραφικών συλ-
λογών.

Ε' Βιβλιοθήκη

Ή ειδική λαογραφική βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθη δι' 139 τόμων
καί φυλλαδίων (άρ. εΐσ. 3169-3308). Έκ τούτων 61 προήλθον έξ άγοράς, 18
έξ άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τού 'Αρχείου καί 60 έκ δωρεάς ύπό : 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών 3, Δ. Βαγιακάκου 1, Ί. Κ. Βογιατζίδη 2, Ν. Δελιαλή 1,
Ο. Delorko 1, Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 1, Έλλ. Λαογρ. Εταιρείας 1,
Επιστημονικής Εταιρείας 1, Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών 2, Πόπης Ζώρα 1,
Γ. Ζώρα 5, Στ. Ήμέλλου 1, Μ. Καλομοίρη 1, Στ. Καρακάση 1, Κ. Καραπα-
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τάκη 1, Γιάνν. Καραταράκη 1, Ν. Κεφαλληνιάδη 1, Ν. Κληρίδη 1, Ν. Κοσμά 1,
Π. Κρητικού 5, Φίλ. Κτενίδη 1, Ό. Λαμψίδη 1, Λαογραφ. 'Ινστιτούτου Σκοπίων
1, Br. Lavagnini 1, Μ. Μανούσακα 1, Γ. Α. Μέγα 1, Κ. Μερεντίτη 2, Νομαρ-
χίας Φθιώτιδος 1, Δ. Ντούζου 1, Δ. Β. Οικονομίδου 2, Πανικαριακής Άδελ-
φότητος 1, Δ. Πετροπούλου 3, Σακελλαρίδη 1, Δ. Σέττα 1, Γ. Κ. Σπυριδάκη 2,
Βασ. Σφυρόερα 1, Θ. Τρουπή 1, Σπ. Φαραντάτου 1, Φιλοπροόδου Ενώσεως
Ξάνθης 1, Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών 1, Ντ. Ψυχογιού 1.

ΣΤ' Μουσειακή συλλογή

Ή μουσειακή συλλογή έπλουτίσθη μέ 40, ώς κατωτέρω, λαογραφικά άντι-
κείμενα, α) Έκ δωρεών 8, ήτοι : 3 εξ 'Αθηνών (δωρ. 'Αθ. Κωστάκης), 4 έκ
νομού Πέλλης διά Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη (δωρ. Μαρία Σ. Χατζηχαρίση ("Αρ-
νισσα) 1, Χρίστος Παπαλαζάρου καί Ν. Ί. Τζίκας ("Αγιος Αθανάσιος) 3), 1 έξ
Άνατολ. Κρήτης ύπό τής φοιτητρ. Άνθούλας Μ. Κοζύρη.

β) Έξ αγοράς 32, ήτοι : 5 έξ Αιτωλίας, 13 έξ Ή π ε ί ρ ο υ διά τού Δημ.
Οικονομίδου (4 έξ 'Ιωαννίνων, 2 έκ Ζίτσας, 2 εκ Σαρακατσάνων καί άνά έν έκ
Καμποχωρίων 'Ιωαννίνων, Κονίτσης, Μετσόβου, Παραμυθίας), 11 έκ Θράκης
(ήτοι 4 έξ 'Αβδήρων διά τοΰ Στεφ. Ήμέλλου καί 7 έκ τής περιοχής νομού Κα-
βάλλας διά τοΰ Στ. Καρακάση), 2έκ Δυτικής Μακεδονίας (1 Γρεβενών,
έκ 1 Κοζάνης) καί 1 έκ Νάξου.

Ζ' 'Επιστημονικά Συνέδρια

Τοΰ συγκροτηθέντος έν Άχρίδι άπό 10-16 Σεπτεμβρίου XII Διεθνούς
Συνεδρίου τών Βυζαντινών Σπουδών μετέσχεν ώς αντιπρόσωπος τοΰ Λ. Α. ό
διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης, όστις προέβη καί εις άνακοίνωσιν ύπό τον τίτλον
«Τά ελληνικά αστρολογικά κείμενα ώς πηγή πρός έξέτασιν τοΰ δημοσίου καί
ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών»

Ούτος μετέσχεν έτι καί τού Α' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου έν Ήρα-
κλείφ Κρήτης άπό 22 - 28 Σεπτεμβρίου. Είς τό συνέδριον τούτο άνεκοίνωσε τήν
έργασίαν του «Ό μύθος τοϋ Πολυφήμου εΐς δημώδεις παραδόσεις περί τών Τρια-
μάτηδων». Πρός δέ μετέσχεν ούτος καί ώς μέλος τής οργανωτικής Επιτροπής τοΰ
Α' Διεθνοΰς Φεστιβάλ τοΰ Εθνογραφικού καί Κοινωνιολογικού Κινηματογράφου
1ν 'Αθήναις άπό 1-6 Σεπτεμβρίου.

1 Βλ. καί είς Πρακτ. Άκαδημ. 'Αθηνών, τόμ. 36 (1961), σ. 432-433.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1960-1961
ΕΞ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

(Revues reçues pendant les années 1960-1961 par donations,
achat et en échange de l'Annuaire des Archives de Folklore)

A' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(en langue grecque)

"Αγωγή. Έκπαιδευτικόν όργανον τοΰ Έλληνικοΰ Γυμνασίου "Αμμοχώστου. Σχολικά έτη
1957 - 1959.

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν "Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, έν 'Αθή-
ναις, τόμ. 64 (1960), τόμ. 65 (1961).

Άρχείον Ευβοϊκών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. Η' (1961). ("Εκδ. 'Εταιρείας Ευβοϊκών
Σπουδών).

Άρχείον τοΰ Θρςικικοϋ Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυροί. 'Εν 'Αθήναις,
τόμ. 25 (1960), τόμ. 26 (1961).

'Ελληνικά. Φιλολογικόν, Ιστορικόν και λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα, τόμ. 16
(1958/59), έν θεσσαλονίκη, 1960. (Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών).

Έπετηρις τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. 17-30 (1941-1960/61).

'Επιστημονική ΈπετηρΙς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έν Αθήναις, τόμ. Γ (1959/1960), τόμ. ΙΑ' (1960/61).

Ήλειακά. Τριμηνιαίο λαογραφικό - γλωσσικό - ιστορικό περιοδικό. Λεχαινά Ηλείας,
τεύχη 19 - 20 (1960).

Ή Χαρά τών παιδιών. Παιδικά άναγνώσματα. Λευκωσία, έτ. Β' - Ε' (1954 -1958).
Περίοδ. Β' (1958/59).

Ίκαριακά. Μηνιαία έκδοσις τής Πανικαριακής Άδελφότητος 'Αθηνών. 'Αθήναι, τεύχη
1 -14 (1958/1959).

Καλυμνιακός Παλμός. Μηνιαίο περιοδικό. Κάλυμνος, έτ. Α' - Δ' (1952 - 1954).

ΚυπριακαΙ Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσίςι Κύ-
πρου, τόμ. ΚΓ' (1959), τόμ. ΚΔ' (1960), τόμ. ΚΕ' (1961).

Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ. ΙΗ'
(1959) (Πεντηκονταέτηρος), τόμ. ΙΘ (1960-61).

Λεξικογραφικών Δελτίον, έκδιδόμενον έπιμελείςι τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ 'Ιστορικού Λεξι-
κού τής Νέας 'Ελληνικής, τόμ. 8ος. Έν 'Αθήναις 1Ö58.
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Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 25 - 27 (1960).

Μαθητικός Κόσμος. "Εκδοσις μαθητών 'Ελληνικού 'Εμπορικού Γυμνασίου Τρικώμου,

1960.

Μαθητικόν Σάλπισμα. Περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τών μαθητών τοΰ 'Ελληνικού Γυ-
μνασίου Μόρφου. "Ετ. Α' (1959/1960), άρ. 1.

Μακεδόνικα. Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμ. 4
(1955-1960), Θεσσαλονίκη, 1960.

Νισυριακά Χρονικά. "Οργανον τοΰ Συλλόγου τών Νισυρίων 'Αθηνών - Πειραιώς «Ό
Γνωμαγόρας», 'Αθήναι, ετ. Β' - Ε' (1956 · 1959).

Παρνασσός. Περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμη,νίαν έκδιδόμενον. 'Αθήναι. Περίοδ. Βα,
τόμ. Α' (1959).

Πελοποννησιακά. [Δημοσίευμα ύπό τής έν 'Αθήναις 'Εταιρείας Πελοποννησιακών
Σπουδών], 'Αθήναι, τόμ. Γ' - Δ' (1958/1959).

Ποντιακή 'Εστία. Μηνιαΐον λαογραφικόν περιοδικόν. Θεσσαλονίκη, έτ. 10 (1959),
ετ. 11 (1960), ετ. 12 (1961).

Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έν 'Αθήναις, τόμ. 34 (1959), τόμ. 35 (1960), τόμ.
36 (1961).

Πυρσός. Μηνιαΐον περιοδικόν 'Ελληνικού Γυμνασίου 'Αμμοχώστου, ετ. Α' (1960), τεΰχ. 5.
Στερεοελλαδική 'Εστία. Πνευματική Έπιθεώρησις τής Ρούμελης, Λαμία, ετ. Α', άρ.
1 - 6 (1960).

Β' ΞΕΝΑ

(en langues étrangères)

Arts et Traditions populaires. Revue trimestrielle publiée avec le concours
du Centre national de la recherche scientifique. Année VII, No 1-4 (1959). Année
VIII, No 1-4 (i960). (Société d'Ethnographie Française).

Die Nachbärn. Jahrbuch für vergleichende Volkskunde, herausgegeben von
Will = Erich Peuckert, Göttingen. I. Bd. (1948).

Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke. Berlin, 1. Bd
(1958), 2. Bd (1959), 3· Bd (1959/1960).

FFCommunications, Helsinki, vol. LXX (174), vol. LXXI (175-176), vol.
LXXII (177 - 179), vol. EXXIII (180), vol. LXXIV (181- 182).

Hessische Blätter für Volkskunde, Glessen. Bd. 51/52 (i960).
Journal of American Folklore. Published by the American Folklore Society.
Philadelphia, vol. 72 (1959), vol. 73 (i960), vol. 74 (1961).

Journal of the International Folk Music Council, Cambridge, vol. X
(1958), vol XI (1959), vol. XII (i960), vol. XIII (1961).
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MaKeflOHCKH Hapoflra yMOTBopÖH. Ckonje, Tom. IV, ι (1954).

Midwest Folklore. Published by Indiana University. Bloomington, Indiana,
vol. X (i960), vol. XI (1961).

Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Wien, Bd 63 (i960), Bd 64

(1961).

Revista de Folclor, publicata de Institutul de Folclor, Bucureçti. Anul V
(i960), anul VI (1961).

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, hrsg. von Dr. Karl Meisen. Bonn,

1-4 (1950-1953).

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Vierteljahrschrift, herausgegeben
von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Basel. Bd. 56 (i960). Bd. 57 (1961).

Zeitschrift für Volkskunde. Im Auftrag des Verbandes der Vereine für
Volkskunde, herausgegeben von Helmut Dölker und Bruno Schier. Stuttgart. Bd 56
(i960). Bd 57 (1961).



ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

"Αβδηρα 401, 402, 403, 404,
405, 407, 408, 410,411, 412
' Αγία "Αννα 258
"Αγία'Ελένη 319
'Αγία Μαρίνα 253, 255, 258
Άγιερσανίον 290, 294
"Αγιοι 'Απόστολοι Μελάνων

290, 295, 296, 299
"Αγιοι Σαράντα 320
"Αγιος 'Αθανάσιος 374, 377,

378, 379, 381, 384,385, 386
"Αγιος Αυξέντιος 320
"Αγιος Βασίλειος 312
"Αγιος Γεώργιος Κυρήνειας

323, 326—τοΰ Συρκάτη 319
"Αγιος Δημήτριος (Πυργαδί-

κια) 372
"Αγιος 'Επίκτητος 320, 330
"Αγιος Θαλλέλαιος 290
"Αγιος Θεόδωρος Πιτσιλιδς

317, 324
"Αγιος Θεολόγος 15
"Αγιος Ιωάννης Άγροΰ 306
"Αγιος Σπυρίδων 320
'Αγρίνιον 414
'Αγρός 306,434 S3
Άγύρου 275
Άετορράχη 389, 391
'Αθηαίνου 312, 324, 325
'Αθήναι 435 5
Αιγαίου νήσοι 221
Αίγιαλοΰσα' βλ. Γιαλοΰσα
Αίτωλικόν 414
Αιτωλία 432 12.13.
"Αι Φώτης 311
'Ακάδημοι 300
Άκάμα 312

'Ακάνθου 306, 308, 312, 319,

325, 333, 335
'Ακαρνανία 431 S
'Αλμωπία 382
'Αμίαντος 320
"Αμμος 280
'Αμμόχωστος 306
'Αμόριον 12, 16, 17, 20, 22,

23, 25, 28
Amorium 33, 34
'Αμουρέια (Ammûriya) 23,
' Άμουρία (Amuria) 25, Ά-
μουρίγια ('Ammouryya)
25, 26, 27.

'Αμφιλοχία 390
"Ανδρος 435 3

"Ανω Λεύκαρα 338'βλ. καί Αεύ-

καρα
Άξΰλου 311
'Απάνω Πάντα 276, 280
"Απελάτες (μονοπάτιν τούς 'Α-

πελάτες) 312
'Απόλλων 290, 291, 292
Άράκλη πάτημα 312, 322
"Αρνισσα 374, 375, 377, 379,

381, 382, 384, 386
'Αρχάγγελος 386
'Αστακός 390, 414
'Αστυπάλαια 264
Αυλάκι 288
Αυλή 421, 423
Αύλών 275
'Αφέντρικα 319

Βάβδος 362, 371
Βαλτσιώρα" βλ. Πηγάδια
Βαρκοΰσα 279
Βασίλεια 317, 323, 330
Βασιλειάτης 317
Βέροια (Δράσκιον) 435 2
Βλάττος 312
Βόλος 403
Βόνιτσα 390
Βουρκάρι 253
Βραστά 362
Βύσσα' βλ. Νέα Βύσσα

Cappadoce 34" βλ. καί Καπ-
παδοκία
Château de la belle 32 —
de Marous 33 — de Sou-
rias 33
Cimolus' βλ. Κίμωλος
Cypre 247

Γαλάτιστα 362, 371
Γαληνόπορνη 329
Γαλλούνια 311
Γεάτικα 277

Γερακιές 306, 323, 324, 325
Γερακινή 363
Γεωργιανή 421, 424
Γιαλοΰσα (Αίγιαλοΰσα) 330,
336

Γιαννωτά 436 6

Γιαρένη δέντρο 367
Γιόλου 320, 324, 335
Γκλαβάρη 310
Γκράντιστα 386
Γκριτσάτικα 272
Γλινάδος 290, 299
Γούρια Μεσολογγίου 413, 417
Γράμαλι 383

Δαμαριών 290
Δαμασκάτικα 272, 280
Δανακός 290, 299
Δάφνη 280, 284, 287
Δέησις 285
Δελετάτικα 280
Δέντρα 274
Διάπολο 276, 279
Διγενή πέτρα 331
Διδυμότειχον 351, 434 26
Διπόταμος 421, 424
Δοξάτον 424
Δράκο (στό) 314
Δρακοντόσπηλιος 322
Δρακοντότρυπα 322
Δράμα 424
Δρούσια 306
Δωδεκάνησος 375

"Εβρος 351

"Εδεσσα 383, 384 , 436 Η
Έλαιοχώρι 421, 424
Έλασσών (Γιαννωτά) 4366
Έλευθεραί 421, 426
"Ελληνικά 253

Έλληνικόν (Λοζέτσι) 389, 391
'Εξοχή 403
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Θέρμο ν 414
Θεσπρωτία 431 5
Θεσσαλία 431' 7
Θεσσαλονίκη 217
Θονοί' βλ. Όθωνοί
Θορωνός (Thoronos), Όθρω-

νός· βλ. "Οθωνοί
Θρ<ϊκη 209, 210, 212, 375,
406, 4312, 4351.4, 436 7.9,
437 20

"Ιδα 374, 379, 382
'Ιερισσός 362, 367, 370, 423
"Ιμβρασος 403
Ίνέπολις Πόντου 35
Ίνναχώριον (Τοπόλια) Κισά-

μου 35, 36
Ίουλίς 254, 257

Κακοπετριά 320, 321, 328
Καλέντζι 389, 391
Καλομοίρα Καλαμπάκας 432

il, 437 16
Καλόξυλος 290
Κάλυμνος 58
Καλυψώς σπηλιά 283
Κάμπος Μαραθάσας 320, 327,
331

Καμπούλι 285
Καντάρα 314

Καππαδοκία 26' βλ. καί Cap-

padoce
Καράβι 279

Καραγκιουλάτικα 277, 278
Καρθαία' βλ. Πόλες
Κάρμι Κερύνειας 35, 313, 314,

323, 325
Κάρπαθος 35, 316
Καρυδιά 380

Καρωτή 351, 353, 354, 423
Κασιμάτικα 272, 280
Κάσος 35

Καστανιές 351, 354
Καστελλόριζον 35
Καστρί 253, 282
Κάστρο: Άμουρίας 28—'Αρα-
χλο βου 10 — της Γήλς 4 —
τοϋ Ήλ 4 — (τοΰ, τοΰς)
Μαροΰ ή Μαροΰς 4, 22 —
Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 421
—-τ' "Αι Ααρκοΰ ('Αγίου "I-
λαρίωνος) 313 — τής Ούρ-
γιάς, τής Ούριας 4 — τής
Συρίας 5—τής "Ωριάς 3, 4,
22, 28, 314
Κατοχή 414

Κατσανοχώρια 389, 390, 391,

396, 400
Κατσουράτικα 277
Κάτω Μεριά 253, 255
Κάτω Πάντα 275,276,277,280

Κάτω Πάφος 308, 310, 331
Κέα (Τζια) 253-260
Κεραμί 290, 291, 300
Κεραμωτή 290
Κεφαλληνία 312, 437 18
Κεχρόκαμπος 421, 424
Κιμμέρια 401, 403 , 404, 408,

411
Κίμωλος 212
Κισόνεργα 310
Κοιλάνι 320, 323, 324, 330
Κοίλη 308, 311
Κορησσία' βλ. Λιβάδι
Ιίορμίστα 421, 422, 423
Κορύτιανη 389, 391
Κορυφή 384

Κόρωνος (Βόθροι) .290, 291,

293, 294
Κοτόρτσι 389
Κούκλια Πάφου 35, 40
Κουρουνοχώριον 290
Κουφός 319
Κρεμαστή 258

Κρήτη 311, 316, 317, 4314.

437 19
Κτήμα Πάφου 306
Κύθηρα 432 ίο
Κύθνος 433 16
Κυθρέα 308

Κύκκου μονή 319, 321—δρος
320

Κύκλωπος σπηλιά 283
Κύπρος 301 - 350, 431 3. 6,

43 4 28-37
Κυρήνεια 313
Κυψέλη 401, 403
Κο'ηια τοΰ Γιαλού 338
Κώμη Κεπίρ 306, 309
Κωμιακή 290, 291. 294, 296,

297, 298, 299
Κωνσταντινούπολις 207, 208,

410, 412
Κωστήτσι 389

Λάβαρα 351
Λάζαινα 389
Λάπηθος 305, 435 36
Λάρισα 431 7
Λάσκαρης 319

Λατσίδα Μεοαμβέλλου 35, 37,
42

Λεβάδεια 433 24
Λειβήσιον Μάκρης Μ. 'Ασίας
256

Λεκάνη 421, 424
Λεμίθου 306, 434 30
Λεονάρισσον 319, 330
Λέρος 433 18

Λέσβος 207, 43215, 436 15,

Lesbos 233
Λετΐμπου 317

Λεύκαρα 305, 319, 435 35' βλ.

καί "Ανω Λεύκαρα



451 πιναξ τοπωνυμιων

Μιχαλίτσι 395
Μουσθένη 421, 422, 424
Μουταλάς 318

Μούττη τοϋ κύρ Βασίλη 312
Μπαταρία 282
Μπενάτικα 277
Μπλάχοβον" βλ. Πρόμαχοι
Μπουλοΰστρα" βλ. "Αβδηρα
Mycone 247
Μύλοι 290

Μυρτόφυτον 421, 422
Μύτικας 390

Naxe 233

Νάξος 216, 290, 410
Ναυπακτία 437 21
Νέα Βύσσα, 351, 354
Νέα Όρεστιάς 351,436 9
Νέα Πλαγιά Θράκης 362
Νέα Φλογητά 362, 372
Νέος Μαρμαράς 362, 371
Νεοχώριον 414
Νεστόριον 433 S2
Νηοί 374, 380, 381, 382, 383
Νίγδη 'Ικονίου 372
Νικήσιανη 421, 422, 423, 426
Νικολάτικα 272
Νίστορα 389, 391

Ξάνθη 401,402, 403, 404, 408,

409, 411
Ξηροβούνι 389
Ξηρόμερον 417, 418

Όθρωνός, Θορωνός (Thoro-

nos)' βλ. 'Οθωνοί
Όθωνοί 268, 269, 270, 271,
274,275, 276, 279, 281, 282,
283,285, 287, 288
Όμοδος 305, 328, 434 81
Όρεστιάς' βλ. Νέα Όρεστιάς
Όρμύλια 362, 370
Ότζιά 253

Παγγαΐον 367, 421, 423
Παθκιά ή Παδκιές τοϋ Διγενή"

βλ. Πείρα τοϋ Διγενή
Παλαιό μάνινα 414
Παλαιοχώριον 421, 422
Παναγία ή 'Αγία (είς Λεονά-
ρισσο) 319 — ή Γαλατόκτι-
στη (είς Πηγαίνια) 319 —
Καστριανή είς Κέαν 255
Πάντα' βλ. 'Απάνω Πάντα

καί Κάτω Πάντα
Πάνω 'Αρόδες 332
Πάνω Παναγιά 315, 323, 324,
325

Παπαδάτες Πρεβέζης 436 10
Παπούτσα (ή) 312, 317

Παραλίμνι 308, 311, 319, 323,
324

Παραμυθιά 432 8.9
Παρατρέχος 295
Πάτερον 389
Pathmos 247

Πάφος 308, 309, 314, 318,
322, 324, 326, 431 6, 434 34
βλ. καί Κάτω Πάφος
Πέγια 306, 322, 324, 331, 334,
435 37

Πεδουλάς 305, 315,318, 434 29
Πελεκάνος Σιατίστης 35, 36
Πελοπόννησος 433 16
Πενταδάχτυλος 311, 313
Πεντάλοφον 414
Πέρα Μεριά 253
Περιστερώνα 324, 325
Περλεπές Μακεδονίας 410
Πέτρα τοϋ Διγενή 308, 309 —
παθκιά ή παδκές τοϋ Δι-
γενή 308 — πέτρα τοΰ Δι-
μνίτη 312 — πέτρα τοϋ Ρω-
μιοΰ 312
Πετροϋσα 253, 260
Πηγάδια (Βαλτσιώρα) 389
Πηγαίνια 315, 319
Πλαγιά" βλ. Νέα Πλαγιά
Πλαγιά Λέσβου 432 15, 43615
Πλατανόρεμα Κοζάνης 432 14
Πλατανότοπος 421, 424
Πλάτη Έβρου 436 7
Πλέσια (Πλαίσια) 389, 391
Ποιήεσσα" βλ. Ποϊσες
Ποΐσες (άρχ. Ποιήεσσα) 253,

255, 258
Πολέμι 306, 318, 322, 434 32
Πόλες (άρχ. Καρθαία) 254,
257

Πόλις "βλ. Κωνσταντινούπολις
Πολύγυρος 362, 363, 367
Πολύστυλον 401
Πόντος 323, 339, 436 8
Πουλάτα Σάμης 437 18
Πράμαντα 395
Πριγκιπόννησος 242
Πρόμαχοι 374, 375, 379, 380,

381, 382, 386
Προποντίς 323
Προΰσα Μ. 'Ασίας 403
Προυσσός 414
Πρώτη 421, 422, 423, 424
Πυργαδίκια 362
Πυργί Χίου 236

Ρουσάτικα 277
Σαγκρίον 290

Σαμαθράκι (μεγάλο καί μι-
κρό) 270, 276" βλ. καί Μα-
θράκι

Samathraki" βλ. Σαμαθράκι
Σαμοκόβιον 431 2
Σάμος (Μαυρατζαΐοι) 35, 36,
40

Samos 247
Σαμψοϋς 35, 36
Σάντα 436 8
Σαντορίνη 217

Σαρακηνοί 374, 377, 378, 380,

381, 384
Σαριδογάνιον Νικομήδειας

402, 405
Σέλιανη Παραμυθίας 436 13
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Φανός (Fano)' βλ. Όθωνοί

— Φανός (έν Κΰπρφ) 311
Φιλιππούπολις 225
Φιλώτιον 290, 293, 295, 296
Φλαμουριά 374. 379, 381, 384
Φλογητά' βλ. Νέα Φλογητά
Φονιάς 322
Φορτόσι 389, 391

Φουριάτικα 277
Φραντσέζου Κουκούλι 282

Χαλκιδική 366, 370, 423
Χίος 217
Χόλι 310

Χορτοκόπι 421, 424
Χουλιαράδες 395

Χρυσούπολις 424
Χώρα (Κέας) 253, 254, 255,
258

Χωριό 280, 281, 282, 287

Ψαθάδες 351, 357
Ψάθι 322

Ψέριμος 35 36, 58
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αγαθός 58
αγάπης άσματα 134
άγγελος φύλαξ 110
άγερμοί παίδων 117, 121, 375
"Αγία Αίκατερΐνα (παράδοσις)
310

'Αγία 'Ελένη (παράδοσις) 319
'Αγία Μαύρα (παράδοσις) 396
'Αγία Παρασκευή (εορτή) 124,

405, 406
'Αγιάσματα : γενικά 110, 240

— 'Αγίας Άννης 329, 'Α-
γίας Μαύρας, 'Αγίου 'Επι-
κτήτου, "Αι Θέρισσου, Πα-
ναγίας τής Άγιας, Πανα-
γίας τής Κρινιώτισσας 330

"Αγιοι 'Ανάργυροι (Κοσμάς καί
Δαμιανός): έορταί 124, 126

— παράδοσις 261—λατρεία
380, 381

"Αγιοι Θεόδωροι (Ψυχοσάββα-

τον) 116, 266, 267
"Αγιοι : προστάται 83, 109
"Αγιοι Σαράντα (παράδοσις)
320

"Αγιος 'Αθανάσιος (εορτή) 381,

405, 406
"Αγιος 'Ανδρέας (παράδοσις)

319 — εορτή 398

"Αγιος Αύξέντιος (παράδοσις)

320

"Αγιος Γεώργιος : ασμα 326—
εορτή 120, 378 — παράδο-
σις 319, 385, 409
"Αγιος Γρηγόριος ό θαυμα-
τουργός (βίος) 386
Άγιος Δημήτριος (παράδοσις)

319

Άγιος Επίκτητος (παράδοση)

320

Άγιος 'Ιωάννης Θεολόγος, Γι-
ωγάν Θεγόδολος ή Θεγό-
λογος τής 'Εφέσου 15
Άγιος 'Ιωάννης Πρόδρομος
(εορτή) 123, 405, 406 —ΆΪ
Γιάννης λαμπροφόρος 329
—Κλήδονας 123, 219, 220,
221, 329 — Νηστευτής (ρι-
γολόγος) 125 — Φανιστής
123, 329

"Αγιος Κασσιανός (παράδοσις)

263, 264, 321
"Αγιος Μάμας (εορτή) 126 —

παράδοσις 320, 321
Άγιος Μηνάς (εορτή) 126
Άγιος Μόδεστος (παράδοσις)
381

"Αγιος Νικόλαος (παράδοσις)
321

Άγιος Παντελεήμων (εορτή)
124

Άγιος Σπυρίδων (παράδοσις)
320 — λατρεία τοΰ Αγίου
380

"Αγιος Στυλιανός (λατρεία) 380
Άγιος Συμεών (εορτή) 115
Άγιος Τρύφων (εορτή) 114
"Αγιος Χαράλαμπος (λατρεία)

115

Άγιος Χριστόφορος (παράδο-

σις) 396
άγκαλιαρκές 335
Άγκιοΰπες (Νεράιδες) 330
άγοραπωλησίαι 82
άγρινά (είδος άγριας αίγός)
s 320

άγριορίγανη 396
άδελφοποιία 105
άδελφοποιτός 105
Αερικά 110

Άέτιος (Yatis) 20, 21, 24
άζιζιέ (άνδρικός συρτός) 339
άθάνατο νερό 384
Αθηναίος 377

"Αι Άγαπητικός, "Αις Αγάπης

331, 332
"Αι Βασίλης «χτενάδικος» 297
"Αι Μισιστικός, "Αις Μισίτης

331, 332
Άι Ξορινός 331
αινίγματα 140
αιώρα 379

άκλουμπάδες' βλ. κολυμπάδες
ακορντεόν 417
Άκριτης (Akrates) 26
ακριτικά (άσματα) 3-32, 133,
297, 322, 323, 347, 352,
392, 411
άκροστιχίς 222-224
άλαβροστοιχειώτες 330

άλαφροΐσκιωτοι 330
άλληλοβοήθεια 82, 102
αλιεία 84
άλίσφακο 396
άλωνισμός 79
άμπελουργία 80
άμφίεσις 209
άναθέματα 107, 108
αναθήματα 109
άνακάλημα 326, 334
Άνάληψις 122, 123
Άνασκελάς, -άδες 110, 138
Αναστενάρια 111
άνέκδοτα 137
άνεμοι 132
άνεμολό(γ)ος 58
άνεμοστρόβιλος 127
Άνεράδες, Άνεράιδες' βλ Νε-
ράιδες

'Ανθεστήρια (ημέρατών χοών)
,, 378
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'Αριστοφάνης 212s
άρκάτης 335

'Αρμούρης καί "Αρμουρόπου-
λος 28

άροτρίασις διά διδύμων βοών
383

άρραβών 91, 102
άρτου παρασκευή 78
άση μούργοι 86
άσθένειαι (ζώων) 83 — παρα-
δόσεις περί άσθενειών 139
άσκαύλης 67 — άσκαύλι 55 —
άσκαυλος 293, 424' βλ. καί
τσαμπούνα
άσκομαντούρα, άσκοτσάμπου-
νο 55" βλ. καί άσκαύλης,
άσκαύλι
$σματα: άκριτικά 3-32, 133,
322, 323, 392 — βαγιάτικα
423—γαμήλια 286,287,341,
342, 343, 344, 345, 346 —
διδακτικά 135 — έργατικά
135 —ερωτικά 134, 322, 325
— καγκελλάρης 394, 395 —
Ιστορικά καί κλέφτικα 134,
297—λατρευτικά 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 45. 46, 47,
51, 134, 135, 241, 326, 376
—Μαροΰς ή Μαροϋ 4, 22—
μοιρολόγια 134, 347, 354,
355, 356, 393 — ξενιτειάς
134, 324,366, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 414 — Ού-
ριας 4—παιδικά 135, 325—
παραλογές 133, 134, 297,
298, 322, 323,324, 347, 392,
411 —ποικίλα 135, 220, 221,
222, 223, 224, 296, 354, 357,
358, 359, 363,364, 365, 403,
404, 411, 412, 415, 424, 425
—σατιρικά 134, 324, 325—
Συρίας 5—χελιδόνισμα 376
—'Ωριάς 3-32, 323
άσπροβρακάτοι 254
άστέρες 131
άστραπή 132

άστρολογία : δοξασίαι 111,
130, 219 — παραδόσεις 139
άτσίκ-μπάλ (χορός) 358
Άτσουπάς 331
Αύγούστου (έορταί) 124
αύλή 77
αυτοδικία 106

άφοδιά (κοινόνπροαύλιον) 278
άφορισμοί 107, 108
άφουκλας 58

'Αφροδίτη Παφία 315 — 'Α-
φροδίτης (λατρεία) 333
agriculture 267
Aétios 34

Alexandre le Grand 300
smteri 209

architecture 349
askavli 71
astrologie 267

βαγιάτικα (άσματα) 423
Βάϊα 117, 118 — Βαΐων Κυ-
ριακή (εορτασμός) 329
βάπτισις 89, 90
βασιλόπιττα 113
βασκανία 127
βαφική 85

βελλερισμοί' βλ. πλατυσμοί

παροιμιών
βεντέττα 106

βίοι: γεωργικός 78, 80, 81,
214, 215, 406 — κοινωνικός
87 — ναυτικός καί αλιευτι-
κός 215, 216 — ποιμενικός
82, 83—μελισσοκομικός 84
βιολί 348, 359, 417, 423, 424
βιοτεχνία 85, 86, 216, 217
Βιτζηλαιαδίστικος (χορός) 298
βλασφημίαι 108
Βοδίτζης, Βοϊδίτζης, Βουδί-

τζης ή Βοώδης 11, 18
Βοϊδίτζης' βλ. Βοδίτζης
βοσκών (ασματα) 135
Βουδίτζης' βλ. Βοδίτζης
βούκαροι (όνομα πειρατών)

319
βούφα 85

Βοώδης' βλ. Βοδίτζης
βράκα 274, 307
βραχνάς ή ήσκιος 138
βρέφος 89

βρικόλακες 101, 299, 300
βοοντή 132
βροχή 132
Brumoy 207

camaroma 236
capuchon' βλ. κουκούλλα
Catulle 233

chansons populaires : 267,
289, 300, 349, 361 — le
château de la belle 32, 33,
34—le songe de la Sainte
Vierge 50, 51—Marous 33
Chénier 207, 222, 242
clidona' βλ. Κλήδονας
coëmptio 231

colymbadès' βλ. κολυμπάδες
contes 267, 268, 300
cornemuse 71, 72
costumes 259, 349
cottabus' βλ. κότταβος
culte populaire 349, 350

Γαλάνης 368, 369
γαλοχόρτ' 396

γάμος : γενικά 91,230,278,299,
371 — προξενεία καί μνη-
στεία 91 — έθιμα πρό τής

τελετής τοΰ γάμου 91, 92,
398, 399 — ή τελετή τοΰ
γάμου 92,93, 94, 95 — τά
μετά τήν τελετήν τοΰ γάμου
95, 96 —άπό απόψεως εθι-
μικού δικαίου 104, 105 —
περιγραφή ύπό τοΰ Γάλλου
περιηγητοΰ P.A. de Guys
229-236 —άσματα 134, 342,
343, 344
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τρα(παράδοσις)331" βλ. καί
Digénis Acritas
διδακτικά (ασματα) 135
διηγηματικά (ασματα) 347
δίκαιον: δικονομία 106, 248—
έθιμικόν 102 — έμπορικόν
105 —έμπράγματον 103 —
ένοχικόν 102, 103 — κλη-
ρονομικών 105, 207 — ποι-
νικόν 105, 106, 248
δικονομία' βλ. δίκαιον
δίμιτα (dimittes) 217
δοξασίαι: περί 'Αγίων, Θεοΰ,
Παναγίας καί Χριστού 108
— δεισιδαίμονες 127, 352,
396—περί πυρός 111—περί
Χάρου 110
δουλεία 103

Δράκοι (παραδόσεις) 138, 139,
322

Δρακοντόροτσος, Δρακοντό-
τρυπα, Δρακοντόσπηλιος
(παραδόσεις) 322
δρεπάνι (χορός) 336, 339
δρίμες 131, 379
δωδεκαημέρου (έθιμα) 112,

380
δώμα 307
δωρεά 102
Δωρόθεος 396

danses populaires 289, 361,
373

Delhemma 24, 26
Digénis Acritas 34, 349' βλ.

καί Διγενής
divan 208
divination 267
Dormition de la Sainte
Vierge 50

Έβδομάς μεγάλη 118
έγγύησις 103
έγκυμοσΰνη 87
Εικόνες 109

Είσοδίων Θεοτόκου (έορτή)
398

έλαιοκομία 81

ελιά (μαντεία) 328 — ελιάς

Τσερκατσή (λατρεία) 329
έμπράγματον δίκαιον" βλ. δί-
καιον

ένδυμα 77, 307, 353, 399
ένέχυρον 103

ένοχικόν δίκαιον" βλ. δίκαιον
εξωτάρηδες 254
έπιπλα καί σκεύη 77
'Επιστολή: τής Παναγίας (φυλ-
λάδων) 42 — τοΰ Ίησοΰ
Χρίστου (διήγησις) 43
εργατικά (ασματα) 135
έρέβινθοι 214

έρωτικά ςίσματα 322, 325, 411

έσνάφια ή ρουφέτια 102
Εύξεινος Λέσχη 362
ευτράπελοι διηγήσεις 137
εύχαί 107

écharpe" βλ. σάρπα
entari" βλ. άντερί

fêtes religieuses 289
folklore : questionnaire
d'enquête folklorique 147

gaïda 71
galerie 208

galoches ou sandales 210
ginaecéon 208. 230
Guys P. A. 204-252

Ζαφειράκος 368, 369
ζεϊμπέκικος (χορός) 338
ζουρνάς 417, 424 — ζουρνα-

τζής 417
ζυγιά (μουσική) 417
ζφα (παραδόσεις) 139
ζώδκια 330
ζωϊκός κόσμος 84, 85
ζωναράδικοι (χοροί) 357
ζώνη 210

Ήλιος καί Σελήνη (αστρολο-
γία) 111, 130
ημερομηνία" βλ. μερομήνια
Ηρακλείδης ό Ποντικός 259
Ήράνιος 317
Ησύχιος 269

habitation 267

θαλάμευσις γυναικών 230, 243
θάνατος. Χάρος καί Κάτω

κόσμος (παραδόσεις) 139
θεοκρισία 106
Θεόκριτος 248
Θεοφάνια (Φώτα) 114, 327
θερισμός 79

θησαυροί (παραδόσειο) 138
265

θρησκευτικά άσματα 134,135,
326 — θρησκευτικά! παρα-
δόσεις 138
θρούμπη ήμερη 396
θυσία : ζώου 109, 380, 381

'Ιανουαρίου (έορται) 114
ιατρική δημώδης 129, 221,
382

ίατροσόφια 129
'Ιουλίου (έορται) 124
'Ιουνίου (έορται) 123
Ίρις 132
ΐσ'ια 346

ίσιος (συγκαθιστός χορός) 358

ιστορικά άσματα 134
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 377
intari" βλ. άντερί

καγκελλάρης (χορός, άσμα)
393, 394, 395 —καγκελλευ-
τός (χορός) 367
Καθαροδευτέρα" βλ. Δευτέρα
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καφτάνι 210
κέδρος 397
Κεμάλ 412

κεμεντζές (λύρα) ή κεμετζές

372, 424
κεντητική 86, 217
κεραμική 86
κεραυνός 132
κιθάρα 417
Κιμωλία γή 212
κιμώλιον 2i2
κιμωλίτης 212
κιούδα 278

κλαρίνο 360, 417, 423, 424
κλέφτικα (άσματα) 134, 298,

352 411
Κληδόνα 239—Κλήδονας 123,

219, 220, 221, 329
κληρονομικόν δίκαιον' βλ. δί-
καιον
κληρονόμοι 105
κλιάρος (είδος κριού) 320
κλικ τού χζίτζιρα (έθιμον) 371
κλινοσκεπάσματα 217
Κοίμησις τής Θεοτόκου (διή-

Υησις) 44
κοινότης 101

κοινωνική όρνάνωσις : κοινό-
της 101—οικογένεια 102—
συνεργασία καί αλληλοβο-
ήθεια 102—συντεχνίαι καί
σωματεία επαγγελματιών
102 — φιλοξενία 242, 243
κοκκαλοχόρτ' 396
κολυμβάδες' βλ. κολυμπάδες
κολυμπάδες ή κουλουμπάδες

ή άκλουμπάδες 213
κομιτατζήδες 385, 386
κόμμα 338
κόμμωσις 77, 212
κόσκινον 235, 248
κότολο (έσωτερική φούστα)
274

κότταβος (παιδιά) 207
Κουϊτεντές (παράδοσις) 293
κουκούλλα 210

κουρμπάνι (έθιμον) 378, 405,
406

Koutentés 300
κουτσός (χορός) 358
κουφέτα 235
κρεμμύδι (παιδιά) 423
κριού (θυσία) 380, 381
κρόταλα 354
κτηνιατρική 130
Κύκλωπας (παράδοσις) 260,

261, 316, 317
κυνήγιον 84

Κυριακή : τής Λαμπρής 119 —

τής Τυροφάγου 265
κυριότης πράγματος 103

Κωνσταντής 323

λαγίσιος (χορός) 359
Λαζάρου : ασματα 326, 347,
371, 392 — Σάββατον 117
Λάμιες 110, 138
λαμπρακιές 329
Λαμπρή 119' βλ. καί Πάσχα

(έορταί)
λαογραφικής ύλης συλλογή 73
λαούτο 348, 417
λαουτοκιθάρα 424 — λαουτο-

κίθαρο 417
λατρεία δημώδης 110, 128,
239-242, 326, 327, 329, 333,
347, 375, 376, 377, 379, 380,
381, 397, 398, 405,406, 421
Λεμονής Μ. Λεμονής Παν.

(λαϊκοί όργανοπαΐκται) 370
λεχώ 88, 89
Λιάπηδες 264

λίγγρα ή λιγγρί τού 'Ηρα-
κλέους 312
λίθος (δοξασίαι) 111
λιλίισες 396

Λιόντας έν Κέα (παραδ.) 258,
260

λιτανεΐαι 110, 128, 380
λογιαστό' βλ. καταλογιαστό
λογοπαίγνια 140
Λούκας 386
λουτρώνες 212
Λυκόφρων 269
Larchèr 206
légendes 289, 349
Liéndas έν Κέα 267

μαγεία 121, 127, 128, 217,

218, 332, 352, 408
μαγερειό 278
μα(γ)ουλίκα 211
Μαΐου (έορταί) 120
μάνδρα (mandra) 216
μανέδες 346
Μανικοφάνης 18 5
Μανόλτσης Χρ 384, 385
μαντεία: γενικά 121,123,132,
133—έλιάς 328—Κληδόνου
123, 219,220, 221, 329-0-
νειρομαντεία, πυρομανχεία
218, 219
μαντζούνια 396
μάντη λάτος (χορός) 357
μαντήλι : κάλυμμα κεφαλής

273, 279 - χορός 339
μαντικαί ένέργειαι' βλ. μαν-
τεία

μάντρα (χορός) 338
μάρΰα 58

Μαροϋ ή Μαροΰς (xîjc) α-
σμα 4, 22

Μάρτης 377 — Μαρτίου (έορ-
ταί) 116

μαρτίγκα 377

μασιά ( μουσικόν όργανον )



457 πιναξ λεξεων, κυριων ονοματων και πραγματων

μπερμπερίτσα (περπερούνα)

397
μπιμπίκια 61
μπιμπικομάννες 60
μπόλια (=πολυσπόρια) 398
μπουλουστρένα, μπουλιστρΐνα

326, 327
μπρούστι (προστφον) 400
μίθοι 136
μύλος 80
macrama 211
madrague 216
mahoulika 210
météorologie 267
Mission folklorique dans les
îles: Kéa 267, 268, Otho-
ni, Erikoussa et Ma-
thraki (au nord de Cor-
fou) 289, Naxos 300, Chy-
pre 349, 350, dans la ré-
gion d'Evros (Thrace)
361, au département de
Pella en Macédoine 387,
388, en Épire, région de
« Katsanochoria » 400, à
la région de Xanthe
(Thrace) 413
Mission musicologique à
Chalcidique 372,373, dans
l'île de Chypre 350, en
Etolie et Acarnanie 420,
à Panghée (Macédoine)
429. 430
mitra 209, 210
mœurs populaires 300
Montesquieu 211, 212
musique populaire: instru-
ments 71, 72, 361 —mélo-
dies de chansons et dan-
ses 349, 350, 361, 373
Mu'taçim' βλ. Μοτασέμ

νανουρίσματα 135
Ναουρούζ Μπανού 24, 25, 27
ναυτικά (άσματα) 135
νεκαλειό' βλ. άνακάλημα
νεκρικά νόμιμα' βλ. νεκρός
νεκροί καί ψυχαί' βλ. νεκρός
νεκρός: περιστολή 97 — πρό-
θεσις 97—θρήνος καί μοι-
ρολόγι, κηδεία 96,97, 98 —
φύλαξις 98 — ενταφιασμός
98, 99 — έθιμα μετά τήν
ταφήν 99 — περίδειπνον 99

— τό τεσσαρακονχθή μερον
μετά τήν ταφήν 99—δοξα-
σίαι περί ψυχής καί σώμα-
τος νεκροΰ 99, 100 — μνη-
μόσυνα 100 — πένθος 101

— φροντίδες περί τοΰ νε-
κροΰ 100 —νεκρικά νόμιμα

382 — νεκροί καί ψυχαί
(παραδόσεις) 139' βλ. καί
τελευτή
Νεράιδες 110, 138, 258, 264,

330, 383
νευροχόρτ' 396
νεφκά 307

νημάτωμα ( περισχοινισμός )
333' βλ. καί περισχοινισμός
νηστεία 109
Νικηντρές (χορός) 298
Νοεμβρίου (έορταί) 126
νοικοκύρηδες 254
νταϊρές (ντέφι) 355, 360
νταούλι ( μικρόν τύμπανον )

417, 424
νταουλιέρης 417
νταουλόβεργα ή νταουλόξυλο
417

νυφοστόλι' βλ. παστός
Naourous-Banou 34
Nerâïda, Néreis, Nerâidès
267

ξενιτειάς (άσματα) 134, 324—

έθιμα 101
ξεχυτό 278
ξυλογλυπτική 86
ξυλοτεχνία 86

όδηγίαι συλλογής λαογραφι-
s κής υλης 73-147
οικία' βλ. κατοικία
οικογένεια 102
οίκογενειακόν δίκαιον' βλ δί-
καιον

'Οκτωβρίου (έορταί) 126
'Ομάρ τής Μελιτηνής 24
"Ομηρος 20ξ>

"Ονειρο τής Παναγίας : ασμα
35, 48 — διήγησις 42^ 43,
44, 45

όνειρομαντεία' βλ. μαντεία
ονόματα : βαπτιστικά, έπώ-
νυμα (ή οικογενειακά), μη-
νών, παρωνύμια, τοπωνύ-
μια 141, 380
όξώπορτα 399
Όργόνα' βλ. Γοργόνα
ορίζω (=γράφω) 384
όρκοι 107, 108, 227
Οΰργιάς ή Ούριας (ασμα) 4
όφις οΐκουρός 381, 382

παζάρι 404

παιγνίδια είς τό παιδί 90
παιδιαί 90 — άνιαγωνιστικαί
91—κοινοπραξίας 90—·κότ-
ταβος 207 — πλαταγώνιον,
πλαταγώνι ή χτυπαριές 248,
249, λάχνισμα 249, χελιχε-

λώνη 250, αιώρα 250, μάγ-
καλα (mangala) 250, μυ-
ΐνδα 250, τυφλόμυια 250,
άσκωχίασμος 251, άσκωλι-
ασμός 251
παιδικά (άσματα) 135, 325
παιδοποιία 87
Παλαιολόγος 410
Παλιώματα τούς δράκους 322
Παναγία ή Γαλατόκτιστη 319
Παναγίας Καστριανής έν Κέςι

παράδοσις 261, 262
ποινικόν δίκαιον' βλ. δίκαιον
πανούκλα 226, 385, 409, 410
πανώλης' βλ. πανούκλα
Παπαδιαμαντόπουλος Ίωάνν.
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γικοί 195, αποτελεσματικοί

195-196, προσδιοριστικοί

196-197, διαλογικοί 197-199
βελλερισμών 199-200

παροιμιώδεις φράσεις 140
παρωνύμια 141
παστός 94

Πάσχα (εορταί) 117, 119, 122,

272, 273
Παυσανίας 205
πειραταί (παραδόσεις) 311,

319, 322
πένθος 101
πεντάλφα 299
Πεντηκοστή 123, 379
περάτης 571
περίδειπνον 99
περισχοινισμός (ζώσιμο) ά-
σθενοΰς, έκκλησίας 109,
127,333' βλ. καίνημάτωμα
πεσελί 274
πεστρέφια 347
Πέτκου (ασμα) 411, 412
πεχλιβάν χαβασί (χορός) 359
πηδηχτός (συγκαθιστός χορός)

358
πηλός 212
πιδκιαύλι 348
Πίνδαρος 233
πίπιζα 417
πιππέριν (χορός) 328
πλανήταροΓ βλ. Καλικάντζα-
ροι

πλατοβράκι' βλ. σέλλα
πλατυσμοί παροιμιών" βλ. πα-
ροιμίαι
πλεκτική 86
Πλίνιος 269
πλουμίζω 327

π? ουμιστήρα' βλ. μπουλου-
στρένα

πλουνουστήρα" βλ. μπουλου-

στρένα
Πλούταρχος 383
ποδαρικό 114
ποδιά 274

ποίησις δημώδης 133
ποιναί 105, 106
ποκάμισο, πουκάμισο 273, 274
Πολυδεύκη; 250, 251
Πόντιοι πρόσφυγες 424
ποτά 78
ποταμός 58

πουλιστρΤνα. πουλουστρένα,
πουλουστρΐνα βλ. μπου-
λουστρένα
προβλήματα λαϊκά 141
πρόγνωσις μετεωρολογικής

καταστάσεως 132
πρόθεσις νεκροΰ' βλ. νεκρός
προίκισις 104, 244, 245

Προκόπιος 269
προξενεία, προξενηταί, προ-
ξενήτριαι 91,230' βλ. καί
γάμος

προπλατυσμοί' βλ. παροιμίαι
προπόσεις 106, 107
Προφήτης Ηλίας 124, 262,

333, 334, 380, 405, 406
πρωταπριλιά 120
πρωτομαγιά 120, 121
πρωτομαρτιά 116, 117
πρωτοχρονιά 113, 327
πυραί 123

πυρομαντεία' βλ. μαντεία
πώλησις 103
Polyphème 268, 349
pratiques pendant la nais-
sance, le mariage, la
mort, la religion, le culte
populaire et la magie 267
Prise d'Amorium 32
Prolongements ou élargis-
sements des proverbes
202

proverbes 267, 349 — pro-
verbes à rebondissements
202, 203
Povestea Maicii Domnului
(=Διήγησις τής Παναγίας)
ή Povestea lui Christos
(=Διήγησις τοΰ Χριστοΰ)
49

proxenetes' βλ. προξενηταί
Questionnaire d'enquête
folklorique 147

Ρήγαινα 308, 310, 312, 313,
315, 322, 323 — Ρήγαινας
σχολείο 314—θησαυροί 314
Ρηγανάς 123
ριχτός (χορός) 357
Ρουσαλιοΰ Σάββατο 122
Ρουσσικάνοι 372
ρουφέτια" βλ. έσνάφια
ρουχισμού (είδη)' βλ. ένδυμα
Rigaena 349

Σαγίδ Μπαττάλ 11, 12, 17,

22, 24, 25, 26
σαλόνι 278

σάλτσα (έξωτερική φούστα)
274

Σαμαράς Τάκης (λαϊκός τρα-
γουδιστής) 362
Σαμοβίλες (Νεράιδες) 383' βλ.

καί Νεράιδες
σαντούρι 417
σαπουνόχωμα 212
Σαραντάπηχοι 317
σάρπα (écharpe) 209, 211
σάρωσις 335, 382

σατιρικά (ασματα) 134, 324,
325

Σελήνη καί "Ηλιος" βλ. "Η-
λιος καί Σελήνη
σέλλα ή πλατοβράκι 277
Σεπτεμβρίου : εορταί 125 —
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350, St Mamas 349, St
Syméon 300
sandales ou galoches 210
Sayyid Batthal 34" βλ. καί

Σαγίδ Μπαττάλ
sopha 209

strena (στρήνα) 327, 350
superstitions populaires 300
349

τάματα 109

ταμπαχανιώτικος (χορός) 338
ταμπουράς 348
ταντούρι 208' βλ. καί tendour
ταραμπούκα πΰλινη (μουσικόν

όργανον) 360
Τάταροι 42
τατάς(άνάδοχος) 327
ταφή: κηδεία, ενταφιασμός'

βλ. νεκρός
ταχταρίσματα 90, 135
τελετή (γάμου)' βλ. γάμος
τελευτή : γενικά 96, 236, 237,
238, 239, 334 — προμηνύ-
ματα τοϋ θανάτου 96 — τά
πρό τής τελευτής 96 — έθι-
μα μετά τήν τελευτήν 96,
97, 98 — ταφή 98, 99 — έ-
θιμα μετά τήν ταφήν τού
νεκρού 99, 100 — δοξασίαι
περί τού σοίματος τού νε-
κρού 100, 101 — μνημόσυνα
100—πένθος 101 —φροντί-
δες περί τοϋ νεκρού 100—
νεκρικά νόμιμα 382 — νε-
κροί καί ψυχαί (παραδό-
σεις) 139 βλ. καί νεκρός
τελώνια 110, 294
τεασαρακοστόν 229
τεσταμέλε (συγκαΟιστός χο-

_ ρός) 358
τέχνη λαϊκή 353
τζαμάλα 407, 408
Τζουβάρας 368, 369
Τίμιος Σταυρός 126
τόϊ 274
τοκετός 87, 88
τοπωνύμια 141

τουλούμι (άσκαυλος) 55, 424'

βλ. καί άσκαύλης
τουμπάκι (ιύμπανον) 67, 293
τράπεζαι φαγητού 214
τραπεζιού (άσματα)' βλ. ά-
σματα ποικίλα
τρεμουλιαστός (χορός) 358
Τριαμμάτη, Τριμμάτη, Τρι-
ομμάτη (παραδόσεις, παρα-
μύθι) 315, 316, 317
τρίμ'τος (χορός) 358

τρίτσα (ψάθινος πίλος) 277
τροφαί 78, 213, 214
τρυγητός 80
τρυποπέρασμα 127, 299
τσάμικος (χορός) 416
τσαμπούνα 52, 54, 55, 61, 62,
63, 66, 67, 293' βλ. καί ά-
σκαύλης
τσαμπουνιέρης 601, 66
τσαμπουτσάς (ντέφι) 348
τσαρούχια 274
τσελιγκάτο 102
Τσερκατσή τής έλιάς 329
τσιαττίσματα (ποιητικοί δια-
γωνισμοί) 329
Τσικνοπέφτη 115
Τσινάς Μαργαρίτης (λαϊκός

οργανοπαίκτης) 370
τσιπούνι 274

τσιφτετέλι (χορός) 339, 425
τσούλαφοι 254
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