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περι το δημώδες α,ςμα
των εννεα αδελφων εισ το στοιχειωμενον πηγαδι

νπο

ΓΕΩΡΓ, Κ· ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ευρέως διαδεδομένον εις τόν λαόν είναι τό δημώδες άσμα των εννέα άδελ.-
φών πορευομένων εις πόλεμον, τοΰ οποίου ή ΰπόθεσις έχει ώς εξής. Εννέα αδελφοί
εκκινήσαντες δια πολεμικήν επιχείρησιν, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ βασιλέως κατά
τινας παραλλαγάς, ή επανερχόμενοι εξ εκστρατείας, ΰπέφερον καθ' όδόν εκ δίψης
Αίφνης συναντούν φρέαρ μεγάλου βάθους. Δια κληρώσεως αποφασίζεται ή κάίίο
δος εντός α^ού τού μικροτέρου εκ των αδελφών, τοΰ Κωνσταντίνου, προς αντλη-
σιν ίίδατος. Ούτος, προσδεδεμένος εις σχοινίον, κατέρχεται εις τό βάθος όπου άντι-
κρύζει εμφωλεΰον θηρίον ή «νερό φαρμακερό». "Εντρομος απευθύνεται δια κραυ-
γών πρός τους εις τό χείλος τού φρέατος ισταμένους αδελφούς του, δια và τόν
ανελκύσουν, πλην όμως αί προσπάθειαί των αποβαίνουν μάταιαι.

Άπηλπισμένος τότε περί τής ζωής του τους άποχαιρετφ, κατ' άλλας δέ
παραλλαγάς τους παρακαλεί, và μή ειπούν είς την μητέρα των ή την καλήν του
περί τής τύχης του, αλλ' ότι ενυμφεύθη και παρέμεινε, δεσμευμένος μέ μάγια, εις
την ξενιτειάν· (βλ. κατωτέρω, σ. 11- 12, ασματα Α' και Β')·

Μέ τό περιεχόμενον τούτο άπαντα τό ασμα είς τους ελληνικούς πληθυσμούς
εκ Μ. 'Ασίας (Πόντου), εις Κύπρον, Δωδεκάνησον, Κρήτην και αλλας νήσους, επί-
σης εις τόν ήπειρωτικόν χώρον από τής Πελοποννήσου πρός νότον μέχρι τής
Ηπείρου καί τής Θράκης πρός βορράν.

Εις τόν σχετικόν φάκελον τοΰ τραγουδιού εις τό Λαογρ. Άρχεΐον έχουν
συγκεντρωθή μέχρι τοΰδε 80 παραλλαγαί.

Κύρια στοιχεία τοΰ άσματος εις τάς παραλλαγάς τον είναι:
ΐ) Ό αριθμός εννέα τών αδελφών, οι όποιοι μεταβαίνουν εις τόν πόλεμον
κατόπιν διαταγής τοΰ βασιλέως, ή επιστρέφουν εξ εκστρατείας.

2) Ή καθ' όδόν έλλειψις εις αυτούς τοΰ ύδατος.

3) Ή εΰρεσις φρέατος μεγάλου βάί>ους.
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4) Ή κατάβασις δια κλήρου εντός αυτού τού μικροτέρου αδελφού, τού Κων-
<τ-carrni-vi· MvAmmsyvowvtvv Μιν.ςοκ,ωνσταντάκη κ. α.).

5) Τό αντίκρυσμα τού εις τό βάθος τού φρέατος ύδατος ως θολού και φαρ-
μακερού, εις αλλας Ϊ>ε ααραλλοΛ/άς, ττλέον συ-γκεκοιμένοκ, τού ενεδρεύοντος ενταύθα
θηρίου (στοιχειού, θεριού, Λάμιας, όφιου) και ή κατ' άκολουθίαν έκκλησις τού
Κωνσταντίνου προς τους αδελφούς του νά τον σώσουν δια της ταχείας άνελκύ-
σεώς του·

6) Ή αποτυχία της προσπαθείας της ανελκύσεως και ό κατόπιν τούτου απο-
χαιρετισμός τού άπηλπισμένου Κωνσταντίνου προς τους αδελφούς τοτ", κατ' άλλης
δε παραλλαγάς, ή παραγγελία του προς αυτούς, vù μή ε'ίπουν εις την μητέρα του
ή την καλήν του περί τού θανάτου του άλλα περί της νυμφεύσεώς τοί" εις την
ξενιτειάν, μέ κόρη ν μαγίσσης, ή οποία τόν κατακρατεί εκεί, δέσμιόν της

Τό άσμα μέ τό περιεχόμενον τούτο θεωρείται άκριτικόν. Εκ των θεμα-
τικών στοιχείων του, ως ανωτέρω, έχουν άναγνωρισθή ώς ανήκοντα εις τόν
άκριτικόν κύκλον και μάλιστα ώς εμφαίνοντα συνάφειαν τού άσματος μέ τό έπος
τού Διγενή 'Ακρίτα τό ό'νομα τοϋ ήρωος Κωνσταντίνος, σύνηθες ε'ις τά άκρι-
τικά άσματα, ιδία δέ ό δια κληρώσεως ορισμός τού μικροτέρου αδελφού, τοϋ
Κωνσταντίνου, vù επιχείρηση την επικίνδυνον κατάβασιν εις τό βάθος τού
πηγαδιού.

Τα στοιχεία ταύτα έχει παρατηρήσει ήδη ό S. Baud-Bovy s, ότι απαντούν υπό
άλλην μορφήν εις τό έπος τού Διγενή 'Ακρίτα (παραλλ. Κρυπτοφ. Α', σ. 129-131).
Πρόκειται περί του επεισοδίου τού σχετικού μέ την άρπαγήν της θυγατρός τού
στρατηγού Άνδρονίκου, της μητρός έπειτα τού Διγενή 'Ακρίτα, υπό τού Μουσούρ,
έμίρου της Συρίας. Ούτος, άπαγαγών τήν χριστιανής κάοΐ(ν ταύηχν εκ τον πύργην
τού πατρός της, κατεδιώχθη υπό των πέντε αδελφών της. Μετά δέ τήν σύλληψίν του
απεφασίσθη νά κριθή τό ζήτημα τής προσβολής της οικογενείας των υπό τού άπα-
γωγέως δια τής μονομαχίας πρός αυτόν ενός εκ τών αδελφών της. Ούτος ώρίσθη
τότε μεταξύ αυτών διά κλήροι", έλαχε δέ ό κλήρος εις τόν νεώτερον, τόν Κων-
σταντίνο ν·

Αλλ', ίνα μη φικονεικονν ποίος νά πολεμησ]/>
λαχνούς ΰεΐναι προέκριναν και ελνσαν την ε'ριν'

1 Τό θέμα τοΰτο έ'χει προδήλως είσαχθή εξ ετέρου, ευρύτατα γνωστού, ασματος περί
τοϋ ύπό μαγίσσης κατακρατουμένου εις τήν ξενιτειάν συζύγου, όστις ούτω εχει εγκαταλείψει
τήν νόμιμον σύζυγόν του.

2 I,a chanson populaire grecque du Dodecanese. I, Les textes, Paris 1936, a.285.
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έ'λαχε δε τον ύστερον, τον μικρόν Κωναταντινον.

(Παραλλ. Κρυπτοφ. Α', 129-131) 1

Νομίζω, ότι τό επεισόδιον τούτο θα παρελήφθη εις τό "Επος υπό τοΰ συνθέ-
του του από σχετικόν δημώδες ασμα.Έκ τού τραγουδιού δετούτοι>, μη περισωθέντος
μέχρι σήμερον, θα εισήχθη κατόπιν τό θεματικόν τούτο στοιχεΐον τής κληρώσεως
εις τό περί οΰ ό λόγος τραγούδι τών εννέα αδελφών μέ τόν μικρότερον εξ αυτών
τόν Κωνσταντίνον.

Πλην όμως τού στοιχείου τούτου, τό όποιον εκ πρώτης ό'ψεως συνιστά τό
ασμα ως άκριτικόν, δύναται έτι να σημειωθή περί τής αρχαιότητος του ό αριθμός
εννέα ιών αδελφών, απαντών και εις έτερον συγγενές ασμα, τής αυτής σχεδόν
διαρθρώσεως, τό όποιον διαφέρει μόνον ώς πρός τό επεισόδιον κυρίως τοΰ τρόπου
τοΰ θανάτου τοΰ Κωνσταντίνου. Πρόκειται περί τοΰ τραγουδιού τών εννέα αδελφών
μέ τόν μικρότερόν των, τόν Κωνσταντίνον, εκκινησάντων ομοίως, κατόπιν προσ-
κλήσεως, δια πολεμικήν επιχείρησιν. Ούτοι άπέθανον έ'νεκα δηλητηριάσειός των
υπό τοΰ Μαυριανοΰ ή τοΰ Μαυρήγιαννη 8. Την σχέσιν ταύτην μεταξύ τών δύο

1 Βλ. και παρά S. Baud-Dovy, έ'νθ' άν·, α. 285. Ό Σιίλπ. Κιιριακίδης (Λαογρ.,

τόμ. 12/1938/48/σ. 326) διετύπωσεν αμφιβολίας ώς πρός την σΰνδεσιν τοΰ ασματος πρός τό
επεισόδιον τοΰτο είς τό "Επος.

5 Το ασμα τοϋτο εχει ώς εξής.

'Σαν τση μάννα, 'σάν τση μάννα, σάν εκείνη τοη μάννα
έποχει τους εννιά νιους και τές εννιά νυφάδες
και σένονται 1 'ς τό σπίται της εννιά 'γγονώ νανονδια "
και κρέμονται 'ç τονς πάλονς 3 της εννιά 'γγονώ χιρχάδια 1.

Ö —Μάννα μον, φήσε μ.ας ψωμιά, μάννα μου παξιμάδια !

εμε και τονς όχτάδερφονς *ς τον πόλεμο καλούν μας».
—:< Με τονς πόνους εζνμοοα με τα δάκρυα τσοπώνω[\
με τα βαριά στενάγματα 'ς το φονρνο τ' άπιοοίο ιοι - G.

7α 'χτάδερφια καλλίκεψαν ', Κωνστάντσινος άπόμειν .

10 - -«Κάλδειρε γιε μ·' Κωνστάντσινε, τα 3 χτάδελψιά σον πάνε».

— « Μάννα, πολλά καλλίκειρα για λενΟεριά επήγα'

άν και καλδέιμω και χεριά 9, αλλο που δε θωρείς με.

Μάννα μ\ φέρ' με τση νύφη σον, τση μικρή Μαργαρίτα'

ας φιλήσουμε μια και δνό, 'σά τρία γοιριοίτσα».

15 Πέντε φιλά. το μανρο του και δέκα τοη κο.λή τον'

ας 10 που να είπή « vi ι μ3 εϋχεσϋε /» εννιά βοννιά διέβη.

1) σείονται. 2) αίώραι' κούνιες βρεφών· 3) πασσάλους. 4) βραχείς έπενδύται. 5) τυ-
πώνω, πλάσσω. 6) ρίπτω. 7) έκαβαλλίκεψαν. 8) ίππευσε. 9) και τώρα. 10) εως.
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τούτων ασμάτων έχει παρατηρήσει πρώτος ό S. Baud-Bovy1. Δέον νά παρατη-
ρηθή έτι, ότι ό αριθμός εννέα απαντά και εις άλλο άκριτικόν άσμα (τών εννέα υιών
τοϋ Άνδρονίκου, τους οποίους εξελθόντας εις κυνήγιον κατέπιεν ό Συγρόπουλος )',
πρός δέ και εις τό τραγούδι τοϋ νεκρού αδελφού, τό όποιον ασφαλώς έχει παρά-
δοσιν άρχαιοτέραν τών Ακριτικών 8. Ό αριθμός ούτος ευρίσκεται άκόμη καί εις
μεταγενέστερα άσματα καί ά'λλα μνημεία τοϋ λόγου4, κυρίως ώς τυπικός άριθμός.

*Ητον κ' ενα μικρά βοννί σκέλισμα δεν τό ποϊκε'1.
Ξαν&ό κοράσ' δρωτησε 'σα δάκρνα λουσμένο.

— Α μη σε ειπώ το κόρααο, εδα διαβάται δέβαν ;» 12

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

'Σα 'ξοπίσω εντράνηναν ", πάλ' είχαν άλλον ενα».

— «Νά μη σε ειπώ 14 το κόρασο, που 'πάγω, πώς σνφΰάνω ;» ïft
—«"Αν γένη μαύρος σου πουλί, κ' εσυ ωριο 16 χιλιδόνι,

παινείς και συφθάνεις τους 'ς τον Μαυρηγιάννη τ αλώνια.

25 —«Μαυρήγιαννη, βγάλ' μας κρασί κα'ι κέρνα μας νά πιούμε».

— «'Εγώ για τους δχτάδερφονς πι&άρι δεν άνοίζω.
'Εγώ για τον Κωστάντσινο εννιά πιθάρια άνοίζω».
Άνοίζει τό 'να δεν έ'χει, άνοίζει τ' άλλο γιόμει,
άνοίζει και το μεαια>ίό παλιού φιδιού φαρμάκι.

30 Κερνά και πίν' Μανρήγιαννης και εις τους άλλους δίνει.
Μανρήγιαννης άπε&ανε κ' οι αλλ' ψυχομαχούνε'
και τον Κωνστάντσινου ή καλη ορομα 'ς τόν νπνον είδε.

— «Μάννα μ , εψέ 'δα 'ς τ' ορομά μ', μάννα μ', 'σήν αμαρτσιά1 ' μον'
άπέσωνα 'σά" σπίτσια μας, άπόξον 'ς σην 19 αυλή μας,

35 άπέοω 'ς σα κελλάρια μας χρυσό δεντρί γνρίσ&ην.

—Ή ρίζα τον ητοσ' εου κα'ι κλώνια τά παιδιά σου,
τ à φύλλα του τα 'γγόνια σον, τα ΰέλ'ν να σκορπισ&οϋνε».

Άναστ. Σ. Άλεκτορίδου, "Ασματα Καππαδοκικά.

Δελτ. Ίστ. Έθν. Έταιρ-, τόμ. Α' (1883/84), σ. 722-723

11) δέν τό διέβη. 12) από έδώ έπέρασαν διαβάτα. 13) έκοίταξαν πρός τά οπίσω. 14) νά
σου ειπώ. 15) πώς προφϋάνω. 16) εις τό κείμενον τοϋ ασματος υπάρχει ή λέξις : ό'ρνιο. 17) εις
τό όραμα, ονειρον. 18) μέσα είς τά. 19) εις τήν.

1 "Ενθ' άν., σ. 287.

2 Βλ. εις : 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α', Αθήναι 1962, σ. 68 69
(Δημοσ. Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 7).

s Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Περί τό ζήτημα τής προελεύσεως τοϋ άσματος τοϋ νεκροϋ
άδελφοΰ, Άρχ. τοϋ Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησ., τόμ. ΙΑ' (1944-45), 'Αθήναι 1947,
α. 201 κ.εξ.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτη ν, έν Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 2 (1885), σ. 210 κ.έξ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκην εν
Μύσωνι, τόμ. Α' (1932), σ. 66-68.
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Χαρακτηριστική προσέτι περί τής ακριτικής φύσεως τού άσματος είναι και ή παρατι-
θεμένη μελιοδία του κατά παραλλαγήν εξ Άστυπαλαίας, ήτις ήχογραφήθη τφ 19571.

J ~ 69 - 72

πό - λε - μο

K'êp - μα - τω - ·9η - öa.

Τον.

Έάν ούτω δεχθώμεν τόν άκριτικόν χαρακτήρα τού άσματος, μένει τότε πρός
εξέτασιν έτι τό ζήτημα τοΰ γεωγραφικού προσδιορισμού τού τόπου, όπου εκείτο
τό βαθύ φρέαρ εντός τοΰ οποίου έλαβε χώραν τό άναφερόμενον δραματικόν επει-
σόδιον, εφ' όσον βεβαίως θα θεωρήσωμεν τοΰτο, ως νομίζα), πραγματικόν γε-
γονός. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον δύναται và ληφθή υπ' ό'ψιν τό στοιχεΐον τής ελ-
λείψεως ύδατος εις τήν περιοχήν τής πορείας πρός πόλεμον τών εννέα αδελφών
και τής ευρέσεως τέλος καθ' όδόν φρέατος μεγάλου βάθους®.

1 Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., χφον άρ. 2748, σ. 3Β8-59. Έθν. Μουσ. Συλλ. Λ. Α., άρ. 2001. Ή
μουσική καταγραφή έγένετο υπό τοΰ συντ- μουσικού τοΰ Λ. Ά. Σπύρ. Περιστέρι).

2 Τό φρέαρ τοΰτο είς τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος καλείται: λάκκος «και ηΰρανε

τόν λάκκον τών χιλίων όργιηών (Κεράσους : Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 15 (1950), σ. 250-51, άρ. 12,

στ. 6)■ Λάκκος καλείται τό πηγάδι και εϊς τήν Κύπρον (Ιίυπρ. Γράμμ., έ'τ. ς' (1941-42),
σ. 139—συρτοπήγαδο «βρίσκουν έ'να πηγάδι, συρτοπήγαδο | σαράντα όργυιές στό βάθος κ'εξήντα
ήταν πλατύ» (Καστοριά, A.A., άρ. 1688, σ. 101-102, στ. 13-14). Χαλκιδική. A.A., άρ. 1,

σ. 76-78, άρ. 23, στ. 11. Επίσης είς Καρωτήν περιφ. Διδυμοτείχου, "Ηπειρον (Κόνιτσαν, Πά-
πιγγον Ζαγορίου κ. ά.).—στοι/ειοπήγαδο (Σουφλί). — δρακοπήγαδο ("Αγραφα).—ξεροπήγαδο ("Η-
πειρος (Λοζέτσι, Νεγάδες, Καλέντζι, Παραμυθία), Δυτ. Μακεδονία (Σαμαρίνα Κοζάνης, Σιά-

τιστα), Μακεδονία (Βέροια), Θεσσαλία (Καρατσόλ Τιρνάβου) κ.ά.

Είς δλας τάς παραλλαγάς εξαίρεται τό μεγάλον βάθος τού πηγαδιού : χιλίων όργυιών,
εξακοσίων, τριακοσίων, εκατόν, σαράντα κ.ά.
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Τό θέμα τούτο θα ήδύνατο ίσως να θεωρηθή ως κοινός τόπος, ούτω δέ
χωρίς είδικωτέραν σημασίαν εις τό υπό συζήτησιν όμως άσμα μέ σαφή εις αυτό
ακριτικά γνωρίσματα, νομίζα), ότι τούτο, δηλ. τό τής λειψυδρίας, είναι ουσιώδες,
άναφερόμενον εις ώρισμένον τόπον μέ τό χαρακτηριστικόν τούτο γνώρισμα.
'Από τής έπόψεως δέ ταύτης ό εντοπισμός τού άσματος δύναται νά γίνη εις
τήν περιφέρειαν τής Καππαδοκίας1, ήτις, ώς γνωστόν, υπήρξε τό κύριον όρμητήριον
τών ακριτών πρός άπόκρουσιν τών ληστρικών επιδρομών τών 'Αράβων εις τό
Βυζαντινόν κράτος. Είς τόν τόπον τούτον, ώς αναφέρεται καί εις Άραβικάς πηγάς,
ύπήρχον πολλά φρούρια εξ ών εν εύρίσκετο είς Malaqubiya (Μαλακοπήν)2. Ένδει-
κτικόνδέτοΰ πόσον γνωστόν ήτο τότε τόφρούριον τούτο μέ τήν όλην περιοχήν τού
συνοικισμού τής Μαλακοπής είναι, ότι ή μάχη τφ 863 καθ'ήν αί βυζαντιναί δυνάμεις
υπό τόν στρατηγόν ΓΙετρωνάν συνέτριψαν τάς άραβικάς τού Ομάρ, και ή οποία το-
ποθετείται υπό τών χρονογράφων (Γεν., σ. 96 (Βόννης), Συνεχ. τοϋ Θεοφ., σ. 181

Είκ. 1. - Φρέαρ τής Μαλακοπής. (Ή είκών παρελήφθη εκ τοϋ βιβλίου τοϋ
Χ. Μ. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916,

σελ. 24-25.) 3

(Βόννης)) είς τήν θέσιν Πόσοντα ή Πόρσοντα, αναφέρεται είς τό έπος τού Διγενή 'Α-
κρίτα, ότι έλαβε χώραν εγγύς τής Μαλακοπής (τά Μυλοκοπία (παρ. Έσκωρ. 503)

1 Τήν προέλευσιν γενικώς τοϋ τραγουδιοϋ έκ Καππαδοκίας υπεστήριξε προσέτι κα'ι
ό S- Baud-Bovy, ενθ' άν , σ. 287·

2 Βλ. Α. Vasiliv, Byzance et les Arabes. Tome III. Die Ostgrenzen des byzanti-

nischen Reiches von 363 bis 1071 nach griechischen, arabischen,syrischen und arme-

nischeu Quellen, von E. Honigmann, Bruxelles 1935, σ. 45-47.

5 Βλ. εικόνας καί είς Θαν. Π. Κωοτάκη, Ή Άνακοΰ, 'Αθήνα 1963, σ. 16-17 (παρένθ.
είκ. άρ. 7 καί 8) (Έκδ. τοϋ Κέντρου Μικρασ. Σπουδών. Διευθυνσις Μέλπως Μερλιέ, 15.
Καππαδοκία 10).
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τα Μελλοκοπία (παρ. Κρυπτ. Γ, 67), Μυλοκοπόδιν (παρ. "Ανδρου - 'Αθη-
νών Α, 956))

Κατά τόν Η. Grégoire 5 ό συνθέτης τού "Επους παρέλαβε τήν διήγησιν περί
τής μάχης ταύτης από τους χρονογράφους, άγνοών δ' όμως τήν τοποθεσίαν Πόσοντα
ή Πόρσοντα παρά τήν οποίαν και ό ποταμός Λαλακάων, αντικατέστησε τό τοπω-
νύμιον τοΰτο μέ τό οίκεΐον εις αυτόν ό'νομα Μαλακοπή.

Ή περιφέρεια αύτη, δηλ. ή περί τήν Μαλακοπήν, αποτελούσα εκτεταμένον
οροπέδιον, είναι άνυδρος, από τής βορειότερον κειμένης κώμης Άνακού μέχρι
τοΰ Μιστί πρός νότον, εξαιρέσει τοΰ στινοικισμοΰ Λίμνα3. Ή ύδρευσις δέ τών
κατοίκων, παλαιότερον και τών Ελλήνων πρό τής καταφυγής των είς τήν Ελλάδα
(1924), εγίνετο από φρέατα, βάθους μεγαλυτέρου τών 60-80 μέτρων4.

Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους εις τους επί αιώνας αγώνας τών Βυζαν-
τινών πρός τούς "Αραβας εις τάς κλεισούρας τού Ταύρου και τοΰ Άντιταύρου
και πέραν τούτων πρός τόν Ευφράτην, τό οροπέδιον τοΰτο (βλ. κατ. χάρτην) εχρη-
σίμευε συχνά δια τήν διέλευσιν στρατιωτικών δυνάμεων πρός τάς θέσεις ταύτας.

'Εάν ούτω λάβωμεν ύπ° ό'ψιν τήν λειψυδρίαν, ήτις χαρακτηρίζει τόν εκτετα-
μένον χώρον τούτον, τόν στρατιωτικόν χαρακτήρα τοΰ εξεταζομένου άσματος,
πρός δέ καί τό θέμα εις aUro τοΰ θηρίου (δράκοντος), τό όποιον εμφωλεύει είς τό
βάθος τοΰ φρέατος, στοιχεΐον απαντών υπό διαφόρους μορφάς καί εις άλλα άσματα,
μέ παραλλαγάς εκ Καππαδοκίας καί Πόντου (τής δρακοντοκτονίας υπό τοΰ "Αγίου
Γεωργίου6, τής κόρης (ή τοΰ γιοΰ) τής αστραπής άπειλούσης δράκον β, τοΰ Συγρό-

1 Βλ. καί Βασίλειος Διγενής'Ακρίτας (έ'κδ. ύπό Πέτρ. Κα/.ονάρον), τόμ. Α', 'Αθήναι 1941,
σ. 58 σημ.

2 Βλ. εϊς Byzantion, V (1929), σ. 339.

8 Βλ. Θανάση 77. Κωστάκη, έ'νθ' άν., σ. 6-7. Βλ. καί σ. 19.

4 Βλ. καί ' Ιωάνν. Ίωαννίδου, Καισαρεία Μητροπολιτερί Μααλουματή μουτενέββια, Δερί
Σααδέτ 1896, σ. 97. Σωφρόνη Σωφρονιάδη, Ή Σινασός τής Καππαδοκίας καί τά δημοτικά της
τραγούδια, 'Αθήνα 1958, σ. 51, 102. Βλ. καί Θαν. Κωστάκην, ενθ' άν., σ. 6 (έν ύποσημ. 25 πα-
ρατίθεται και βιβλιογραφία) καί σ. 19.

Ή Μαλακοπή (τουρκ. Melegob) χαρακτηρίζεται τόσον έκ τών εκεί βαθέων τών
φρεάτων, ώστε μετωνομάσθη τελευταίως ύπό τών Τούρκων είς Berin Kujü (Βαθυπήγαδο) έκ
φρεάτων τούτων (βλ. Θαν. Κωστάκη, ενθ' άν., σ. 1 σημ. 6 καί σ. 19). Τά πηγάδια ταύτα·
κατά πληροφορίας τού εντοπίου 'Ιωάννου ΓΙαπαποστόλου, χρησιμεύοντα μόνον ôl' ΰδρευ-
σιν, έχουν άνοιγμα όρθογώνιον, διαστάσεων συνήθως 2 Χ 1 1Ι2 μ.

5 Ν. Γ. Πολίτου, Τά δημώδη ελληνικά άσματα περί τής δρακοντοκτονίας τού "Αγίου
Γεωργίου, Λαογρ,, τόμ. 4 (1912 -13), σ. 221 -223.

" Βλ. 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1962, σ. 104-109
(έ'κδ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου τής 'Ακαδ. 'Αθηνών, άρ. 7).
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πουλου, ήτοι τού στοιχειού που κατατρώγει τους εννέα υιούς τοϋ Άνδρονίκου
τών εννέα αδελφών εις τον πόλεμον, ών ο μικρότερος ό Κωνσταντίνος 2 πιστεύω, ότι
δυνάμεθα νά δεχθώμεν, ότι ή υπόθεσις τοϋ υπό έξέτασιν τραγουδιού τών εννέα
αδελφών μέ τόν μικρότερον, τόν Κωνσταντΐνον, όστις άπωλέσθη εντός τού φρέατος»

ευρίσκεται εις ά'μεσον συνάφειαν πρός τήν άνυδρον περιοχήν ταύτην τής Μαλακο-
πής. Έκ τοϋ τόπου δέ τούτου πιστεύω, ότι προήλθε τό άρχέτυπον τοϋ άσματος,
τό όποιον διεπλάσθη κατόπιν δια τής διαδόσεως του εις τόν λοιπόν έλληνικόν χώ-
ρον εις διαφόρους παραλλαγάς.

1 Βλ. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ενθ' άν., σ. 69 -70.

2 Ένθ' άν., σ. 71-72.
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II

(Παραλλαγαί τοΰ άσματος)

Α'

Τέσσαρες συν τέσσαρες γένηκαν οχτώ
κ ενας δ μικρότερος γένηκαν εννιά
'ς τον πόλεμον εβγήκαν và πολεμήσουνε
και πόλεμον δεν ηύραν, εγυρίξανε.
5 'Σ τόν δρόμοι· π' εδιαβαίν^ναν έδι,ψάσανε

και ηυρανε τον λάκκο)' τών χιλίων δργνιών,
τριγύρω γύρω πέτρες, μαρμαρόχτιστον,
ilk σιδερένια πόρτας, Φράγκικα κλειδιά,
κ εκάνανε τόν κληρον, ποιος fîà κατηβαίν'.
10 κ επεσεν δ κληρον ς τόν μικρότεροι·.

— «Δέσητε μ', αδελφάκια μ, κ' εγώ ϋά κατεβώ),
và βρίσκα) το νερόν, và πίν εγώ κ εσεΐς.

— Τραβάτε μ, άδελ,φάκια μ\ ηύρα τό νερόν,
&ολόν και βρουχνιασμένον \ πικρόν, φαρμακερόν.

15 —«Τραβονμεν σ, αδελφάκι, κ' εσύ δεν ερχεσαι».

— «Δέσητε με 'ς τό μανρο μ' κ εκείνος με τραβά».

— «Έδέσαμέ σε 'ς τό μαύρο σ' κ' εκόπεν' η άλνσιά».

— « Αμητεν2, αδερφάκια μ, άμητε'ς τό καλόν,
τη μάννα μου πεητεν8 δ υιός σ παντρεύ&ηκεν,

20 κ έπήρενε τόν λάκκον τών χιλίων δργνιών».

Πόντος (Κεράσους). - 'Αρχ. Πόντου, τόμ. 15(1950), σ. 250-51,
άρ.12. (Ε. Κουσης).

Β'

Τέσσερεις τσάι τέσσερεις γίνοννται οχτώ
τσάι τό Μικροκωνσταντάκι γίνοννται εννιά'
στον πόλεμον επ'γαίναν, và πολεμήσουνε
τααι πόλεμον δεν ηύραν τσαϊ γνρίπανε,
5 βρίσκουν πηγαδάκι ιός χιλίων δργνιών

βρίσκουν τσαι σ(χ)οινάκι ό)ς πεντακοσών.
Δειχτούνε σκαρφάκια, ποιος và κατεβη,
πέφτει τοΰ μανρόμοιρον τοΰ Μικροκωνσταντη.
ΊσαΙ πάλα ξαναδείχτονν και πάλα πέφτει τον.

1 θολόν καί πλήρες βορβόρου. 2 πηγαίνετε. 5 να είπήτε.
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10 —«Δέστε με, αδέρφια, για νά κατεβώ

στο χρυσό πηγαδάκι κρυο νερο νά πιω».
Δένονν τον τ αδέρφια τσ έκατηβαινε,
στο μισο πηγαδάκι φωνίτααν ησυρε.

— « Σνριτέ μ, αδέρφια, επάνω ν' άνεβώ,

15 στα χέρια τα εις τά πόδια μ επιασεν ϋεριό,

κότσινον τσαι πράσινον τσαΙ φαρματσερόVs.

— «Σύρνομέ σ\ αδέρφι, μά σν δεν έρχεσαι».

— «Μπά πήτε της μαννίτσας το πέος έπνίγηκα-
άμέτε νά τής πήτε πέος επαντρεύτηκα

20 τζ' επήρα μάγου κόρη, μιας μάγισσας παιδί,
με δυο παιδιά στο χέρι τσαι τ άλλο στο βυζί'
ήταν τσαΙ γκαστρωμένη τριών μηνών παιδί,
μαγενγει τά καράβια τσάι δεν πορπατονν,
μαγενγει τά πουλάτσα τσαι δεν τσιλαδονν,

25 μαγενγει [τσαιJ τονς ποταμούς τσαι δέν τρέχουνε
èμάγεψε τα' εμένα τσαι δεν έρχομαι».

Χίος (Νίνητα).—Λ. Λ. χιρον, «ρ. 411, σ. 32 (συ?Λ. Κ. Κανελλάκη)

RÉSUMÉ

Sur la chanson des neuf frères qui s'en vont en guerre
et qui rencontrent un puits hanté

par Georges Spyridakis.

La chanson «des neuf frères qui s'en vont en guerre» appartient au
cyele des chansons acritiques de l'époque héroïque byzantine, composées
entre le gème et le nème siècles et qui survivent dans notre peuple jusqu'à
nos jours.

L' argument en est le suivant : Sur ordre du roi, neuf frères s'en
vont en guerre. Chemin faisant, ils ont soif, et trouvant un puits profond,
tirent au sort pour savoir qui devrait descendre puiser de l'eau. Le sort in-
dique le plus jeune des frères, Constantis, qui descend. Mais au fond il
rencontre le génie du puits, qui l'empêche de remonter. Plein d'angoisse,
il prie ses frères de le remonter le plus tôt possible, mais malgré leurs ef-
forts et même l'aide du cheval de Constantis, on n'arrive pas à tirer la
corde. Se sachant perdu, il se soumet à son destin, salue ses frères et fait
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ses dernières recommandations pour qu'on les transmette à sa mère '.

Sam. Baud - Bovy2 a déjà reconnu le caractère acritique de cette
chanson et même son rapport avec la scène de l'épopée de Digenis Acri-
tas où Konstantinos, le plus jeune des fils du général Andronikos, après
avoir tiré au sort avec ses frères, est désigné pour se battre en duel avec
le ravisseur de sa soeur, future mère de Digenis Acritas (voir variante
Krypt., A' 129-131).

L'auteur, se basant sur la description des lieux arides, ainsi que sur
la descente dans le puits du plus jeune frère Constantis, soutient dans
son article que cette chanson, dans sa forme primitive, a dû être compo-
sée dans la région du plateau de Malakope (Melegob en turc) de Cappadoce
(voir carte, p. 10).

Cette région a été depuis le huitième siècle le théâtre des activités
des Acrites et même leur centre d'opérations pour repousser les fréquentes
attaques des Arabes En même temps ce lieu était le point de départ de
leurs expéditions punitives, contre les Sarassins, vers les défilés du Taurus
et de l'Antitaurus, et jusqu'aux rives de l'Euphrate, à l'est.

Le plateau de Malakope était utilisé alors, comme lieu de passage
par les forces militaires byzantines.

Cette région, depuis Anakou, au nord, jusqu'au Misti, au sud, était to-
talement privée d'eau. Ses habitants, aujourd'hui encore, à l'exception de
ceux de Limna, puisent l'eau dans des puits très profonds, qui atteignent
en certains endroits de 60 à 80 mètres (voir fig. 1, p. 8).

L'auteur exprime l'avis que c'est sur ce plateau acritique aride aux
puits profonds, qui a été probablement à l'origine composée, entre le neu-
vième et le onzième siècles, cette chanson, basée sur un épisode analogue

1 Voir le texte ci-dessus, pp. 11 - 12.

2 L,oc. cit., p. 4.



ειδησεισ περι ελληνικων χορων και μουσικησ
παρα τω, περιηγητη, ρ aug. de guys

ΥΠΟ

ΣΤΕΦ. Δ· ΗΜΕΛΛΟΥ

ΓΙρός συμπλήρωσιν προηγηθείσης ημών μελέτης1, εν η εξητάσθησαν αί
άπαντώσαι εις τό έργον τοϋ περιηγητού Ρ. Aug. de Guys ( Voyage littéraire
de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele
de leurs moeurs, Paris 1783) σχετικαί πρός τόν λαϊκόν βίον τών Ελλήνων τής
εποχής του ειδήσεις, μελετώμεν δια τής παρούσης καί τάς είς τους χορούς καί τήν
μουσικήν άφορώσας2.

Αί περί χορών ειδήσεις αποτελούν τό άντικείμενον δύο κυρίως επιστολών
τού συγγραφέως. Έκ τούτων ή μεν πρώτη (1, 169- 186) έγράφη ΰπ' αυτού τού
'ιδίου καί εδημοσιεύθη εν τη πρώτη ήδη εκδόσει τοϋ έργου αυτού (1771), ή
δ' έτερα (1, 187-210) υπό τής γνωστής λογίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας
Chénier 8, απεστάλη δέ υπ' αυτής πρός aUrèv εκ Κωνσταντινουπόλεως καί κατεχω-
ρίσθη εις τήν δευτέραν (1776) (1, 196-220) καί τήν τρίτην, ώς άνω, έκδοσιν. Εις
τούτο παρεκινήθη ή Chénier έκ τής αναγνώσεως τής έν τή μνημονευθείση πρώτη
εκδόσει περί χορών επιστολής τού Guys.

1 Ίδέ Στεφ. Δ. ΊΙμέΙλου, Λαογραφικού ειδήσεις παρά τω Γάλλω περιηγητή P. Aug',
de Guys, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 13/14 (1960-61), εν Αθήναις 1962, σ. 204-252.
Εΐσαγωγικώς γίνεται λόγος περί τοϋ βίου καί τοϋ έργου τοϋ περιηγητοϋ.

2 Ό Guj'S είναι ό πρώτος έκ τών ξένων περιηγητών, όστις ήσχολήθη σπουδαίως περί
τούς 'Ελληνικούς χορούς. Ίδέ καί Κωνοτανι. Φωοτηροπονλον, Μελέτη χορών, αρχαίων
'Ελληνικών μέ εικόνας, Ευρωπαϊκών σημερινών, καί 'Ελληνικών σημερινών καί περί τής
επιδράσεως τοϋ χοροϋ είς τό ήθος τοϋ ανθρώπου, εν 'Αθήναις 1896, σ. 3 κ.έξ.

3 Ίδέ περί ταύτης έν Έπετ. Λαογρ. "Αρχείου, ένθ' άνωτ., σ. 207, ενθα καί βιβλιογραφία,

ί| πρόσθες: Πέτρου Μαρκάκη,'Ή. κ. Σενιέ καί τό λαϊκό θέατρο στό Βυζάντιο, περ.Νεανική Ζωή,

άρ. φύλλ. 3 (Ίανουάρ. 1948), σ. 54 - 59, ιδία δέ 'Ε. Κριαρά, Τί ήταν ή μητέρα τοϋ André Ché-

nier, Νέα Εστία, τόμ. 45 (1949), σ· 717-720, έν τή όποια μελέτη συζητούνται υπό τοϋ συγγρα-
φέως αί κυριώτεραι τών γνωμών ώς πρός τήν καταγωγήν τής Chénier. Πολλοί τών βιογράφων

αύτής αμφισβητούν τήν Έλληνικότητά της, κατά τόν γράφοντα. Πρός τήν γνώμην ταύτην

φαίνεται καί ούτος νά άποκλίνη, δεχόμενος, ότι «ή κ. Chénier πρέπει νά είναι κόρη τοϋ 'Αν-
τωνίου Lomaca από τόν πρώτο του γάμο, τό γάμο μέ τήν καθολική γυναίκα» (σ. 720).



ΕΙΔΗΣΕΙΣ IIEI'I ΕΛΛΗΝ. ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ρ. AUG DE GUYS 2 5

Ή Chénier, δεχόμενη γενικώς τάς απόψεις τού περιηγητού, σκοπεί να συμ-
πληρώση aUtàç διά τίνων παρατηρήσεων ή καί và άνασκευάση ώρισμένας κατά
τήν γνώμην της ανακρίβειας αυτού (1,188). ΙΊαρά τόν χαρακτήρα της τούτον ή επι-
στολή είναι αξιολογωτάτη διά τόν πλούτον τών εν αυτή ειδήσεων, αΐτινες αφορούν
εις τους συγχρόνους Ελληνικούς χορούς, πρός δέ καί εις άλλης εκδηλώσεις τοΰ
βίου τοΰ Ελληνικού λαού

I ΠΕΡΙ ΧΟΡΩΝ

Περί τοΰ κάλλους τών Ελληνικών χορών εκφράζεται ενθουσιωδώς ό Guys
υποστηρίζων, ότι είναι ούτοι τό πλέον ευάρεστον καί τό μάλλον ενδιαφέρον πρά-
γμα εξ όσων είδεν εν Ελλάδι (1,160). Περαιτέρω παρατηρεί, ότι ή αγάπη πρός
τόν χορόν, όστις άπετέλει άρχαιόθ εν εικονική ν μίμησιν τών πράξεο>ν καί τών ηθών
(1, 166 καί 205), υπήρξεν ανέκαθεν εν Ελλάδι πάθος κοινόν εις τους νέους αμφο-
τέρων τών φύλων (1, 162).

Έν Ελλάδι απαντούν σήμερον χοροί εθνικοί, οΐτινες δεν είναι δυνατόν
παρά và είναι αρχαιότατοι καί κληρονομικοί. Πρός εκμάθησιν τούτων δεν απαι-
τούνται χοροδιδάσκαλοι' μόνον ή μίμησις είναι αρκετή. ΓΙροδιάθεσις, 'ίσως φυ-
σική, καθιστά αυτούς όλιγώτερον αναγκαίους. Ή μήτηρ διδάσκει τά τέκνα της
τους χορούς, τούς οποίους έκ τής μητρός της καί αυτή έμαθε. Χορεύει μετά τών
τέκνων της καί χορεύουσα αδει τήν ίστορίαν, τήν οποίαν κατά τινα τρόπον εκφρά-
ζει υ χορός. Τοΰτο δεν συμβαίνει έν Ευρώπη (1, 160 καί 206).

OÎ 'Ελληνικοί χοροί κέκτηνται τό προσόν và μή είναι πολυσύνθετοι αλλά
τουναντίον απλοί καί εύθυμοι και ως έκ τούτου ευκόλαις εκμανθάνονται καί ουδέ-
ποτε λησμονοΰνναι. Οί χοροί ούτοι επαναλαμβάνονται συνήθως κατά πδσαν έορ-
τήν. Ή νεότης τέρπεται νάτούς έκτελή, οί δέ γέροντες εύχαριστούνται εκ τοΰ θεάμα-
τος (1, 161 -162). 'Εξ άλλου, συμπληροί ή Chénier, οΐ Ελληνικοί χοροί είναι έκ
τών ολίγων, έν οίς δύνανται và χορεύουν γέροντες, γραιαι καί νέοι άναμίξ χωρίς
τό πράγμα và άποβαίνη κωμικόν ή và γίνεται πρόξενον παρεξηγήσεοος (1, 208)
Πάντες οί χορευταί, τούς όποιους βλέπει τις σήμερον έν Ελλάδι và κρατώνται έκ
τών χειρών καί và διατρέχουν χορεύοντες τάς οδούς ή τάς έξοχάς, έξεικονίζουν αυ-
τούς τούς αρχαίους χορούς, οί όποιοι άπετέλουν μέρος τής δημοσίας λατρείας

1 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, έν Λαογρ., τόμ. 1 (1909/10), σ. 3G5, ώς καί Δημ. Λονκάτον,εν
Νέα Εστία, τόμ. 67 (1960), σ. 50 καί 115. 'Αμφότεροι αί έπιστολαί μετεφράσθησαν ελληνιστί
ύπό Κ. Φωστηροπονλου, είς Ειρηναίου Κ. Άοωπίον, "Ημερολόγιον Κυριών, ετ. 3 (1890), σ. 211-
223 (Guj's) καί ετ. 2 (1889), σ. 216-235 (Chénier). Ή μετάφρασις τής έπιστολής του Guys
κατεχωρίσθη αύτουσία έκ τού 'Ημερολογίου τοΰ Άσιοπίου εις τό περιοδ. Κρητικός 'Αστήρ,
ετ. Γ' (1909), σ. 398, 403-404, 410-411, 437-438 καί 445-446.
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(1,167). ΕΙδον, συνεχίζει ό συγγραφεύς, εν τή νήσω τ(ί)ν Πριγκίπων, ένθα υπάρχει
φρέαρ κοινόν εκτός τοΰ χωρίου, ότι συναθροίζονται αί νεάνιδες δια να αντλήσουν
ύδωρ, αδουσαι κατά τήν εσπέραν καί σχηματίζουσαι πέριξ τοΰ φρέατος χο-
ρούς (1, 173).

Οί κυριώτεροι τών Ελληνικών χορών λέγει, οτι είναι ό Κρητικός, ό
Έ λ λ η ν ι κ ό ς, ό Ά λ (3 α ν ι κ ό ς (Άρναούτικος), οι ά γ ρ ο τ ι κ ο ί, ό Β λ ά-
χ ι κ ο ς καί ό Πυρρίχιος (1, 173)

Είδικώτερον περί τών καθ' έκαστον χορών αναφέρει τά εξής.

Α'. Κρητικός - Ελληνικός.

La danse appellée !a Ca n di ο t e, moins intéressante par elle-même,
que par son origine et parles grâces dont vous la peignez, s'est conservée
telle qu'elle a dû être dans les siècles fabuleux, et j'y trouve avec vous une
partie de l'histoire de Dédale, de Thésée et d'Ariadne....Voici, M. quelle
seroit mon opinion sur les variations de cette danse qui, quoique toujours
la même quant au fond, ne différé que par les circonstances. Dédale
composa sa danse pour conserver la mémoire de son ingénieux édifice, et
pour que la belle Ariadne pût en connoître tous les détours; alors la Can-
diote se danse sans rien tenir à la main, parce qu'il ne s'agit que de dé-
signer les détours du labyrinthe.

Quand on danse la Candiote avec un cordon, je croirois assez
que c'est en mémoire du peloton de fil qu'Ariadne avoit donné à Thésée,
et par le secours duquel ce héros après avoir vaincu le Minotaure, sortit
triomphant du labyrinthe.

Si l'on danse plus souvent encore la Candiote avec un mou-
choir à la main (et alors elle exige plus de vivacité), il est vraisemblable
que c'est pour rappeller et peindre la douleur d'Ariadne, quand elle fut
abandonnée par Thésée dans l'isle de Naxos (Naxie); on croit voir cette
princesse désolée, entourée de ses femmes, les cheveux épars, sa robe né-
gligemment traînante, son voile déchiré dont elle tient une partie dans sa
main, tantôt pour essuyer ses larmes, tantôt pour faire un signal à Thésée
qui est emporté par son vaisseau (i, 189-190).

1 Έν τη έπικεφαλίδι τής επιστολής τοΰ Guys μνημονεύονται οί χοροί : ό Κρητικός,
ό Ελληνικός, ό 'Αλβανικός, ό Πυρρίχιος, ό Βλάχικος/ ιωνικοί χοροί, αγροτικοί, νυμφικοί κα
βακχικοί (1, 160).
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...puisqu' Ariadne, s'adressant ensuite au vaisseau même de Thésée,
lui dit:

Καραβίν ό που εμίσεπσες, καί επίρες τον καλόνμου
τά ματοκία καί το φοαμου,
διά ατρέπσον φερεμετova για ελα επαρε και εμενα.

Vous vous rappellerez peut-être, M. d'avoir entendu cette chanson
(011 appelle cette chanson, et l'air même, le Κ a r a ν i η o, mot composé des
deux premiers mots grecs de la chanson) quand on danse la Candiote,
que l'on appelle plus communément aujourd'hui la danse Grecque: le
chœur répond sur le même air.

Κάραβο κίρι άφεντίμον, και νάφκλερε πσιχιμου,

τι τίν ■))/:λα) τίν ξοίμου,
διά στρέποον, φερεμέτονα για ελα επαρε και εμενα. (1, 191)

Les deux premières se resssemblent beaucoup, et paroissent copiées
l'une sur l'autre; mais les airs en sont différents: c'est toujours une fille
qui mene la danse, en tenant un mouchoir à la main, ou un cordonde soie.

Cette danse, la plus ancienne de toutes, n'a pas été oubliée par Ho-
mere dans la description du fameux Bouclier d'Achille (i, 174).

Telle est à-peu·près la Candiote, qu'on danse aujourd'hui. L'air
en est tendre, et débute lentement; ensuite il devient plus vif et plus
animé. Celle qui mene la danse dessine quantité de figures et de contours,
dont la variété forme un spectacle aussi agréable qu'intéressant...

De la Candiote est venue la danse Grecque, que les Insulaires ont
conservée (1, 175).

Dans la danse Grecque, les filles et les garçons faisant les mêmes pas
et les mêmes figures, dansent séparément, et ensuite les deux troupes se réu-
nissent et se mêlent, pour former un branle général. C'est alors une fille qui
mene la danse, en tenant un homme par la main; elle prend un mouchoir ou
un ruban, dont ils tiennent chacun un bout; les autres (et la file ordinaire-
ment est longue) passent et repassent l'un après l'autre, et comme en fuyant,
sous ce ruban. On va d'abord lentement, et en rond; puis la conductrice,
après avoir fait plusieurs tours et détours, roule le cercle autour d'elle.
L'art de la danseuse consiste à se démêler de la file, et à reparoître tout-
à-coup à la tête du branle, qui est fort nombreux, montrant à la main,
d'un air triomphant, son ruban de soie, comme quand elle a commencé·
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Vous devinez bien le sujet qu'on a voulu représenter par cette danse,
image du labyrinthe de Crète?

Thésée, de retour de l'expédition qu'il fit dans cette isle, après avoir
délivré les Athéniens du joug que les Crétois leur avoient imposé, vain-
queur du Minotaure, et possesseur d'Ariadne, s'arrêta à Délos. Là, après
avoir fait un sacrifice ... il dansa avec les jeunes filles Athéniennes une danse
qui, du temps de Plutarque, étoit encore en usage chez les Déliens, et dans
laquelle on imitoit les tours et détours du labyrinthe. Cette danse, au rap-
port de Dicéarque, étoit appellée dans le pays la Grue (i, 175- 176).

Me Dacier croit q'on l'appelloit la Grue à cause de sa figure, parce
que celui qui la menoit étant à la tête, plioit et déplioit le cercle, pour imi-
ter les tours et les détours du labyrinthe. C'est ainsi que, quand les grues
volent en troupe, on en voit toujours une à la tête, que les autres suivent
enformant un cercle.

On a pu confondre la Grue avec la danse de Thésée. Les grues
partent de la Grèce vers le Printems...Les Grecs d'alors, comme ceux d'au-
jourd'hui, s'empressoient donc d'aller danser dans les prairies, dès qu'elles
avoient repris leur verdure. Or, la danse étant toujours chez eux une imi-
tation, ils célébroient le retour du Printems par des danses imitatives de
l'objet dont ils étoient frappés, et c'était le depart des grues qui leur an-
nonçoit les beaux jours (1, 177).

Quelquefois les garçons et les filles entrelacés se séparent pour former
à la fois deux branles (cette maniéré de danser se nomme ο χ ο m es sa) ; je
veux dire que, de tems en tems les danseurs haussent les bras sans rompre
la chaîne. Les filles alors se tenant toutes par la main, passent par-dessous,
dansent devant eux, et rentrent ensuite pour ne faire plus qu'un cordon.
Ne voit-on pas ici la troupe de Thésée, qui, en dansant, se divise et se réunit?
Voilà donc l'origine de cette danse Grecque. Dédale la composa d'abord
pour Ariadne, à l'imitation de son fameux Ouvrage, et Ariadne ensuite
la dansa avec Thésée, en mémoire de son heureux retour du labyrinthe
de Crète (1, 179).

A la campagne, un Berger se met au milieu des danseurs pour jouer
de la flûte ou de la musette, et l'on danse en rond autour de lui. Cette
danse est plus vive et plus animée que les autres; c'est pourquoi chez les
Spartiates elle terminoit, selon Lucien, tous les exercices (1, 180).
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C'est à Naxie que cette danse est parfaitement éxécutée. A Misitra (l'an-
cienne Sparte) les filles par modestie, ne se tiennent pas avec les danseurs
par la main, mais par un mouchoir, et souvent elles dansent en chan-
tant, ou au son de la flûte (i, 179, σημ. 2).

Κατά τά ανωτέρω οί χοροί Κρητικός καί Ελληνικός ομοιάζουν πρός
αλλήλους, φαίνεται δέ ότι ό δεύτερος προέρχεται έκ τοΰ πρώτου.

Τόν Κρητικόν χορόν σύρει κόρη κρατοΰσα εις τήν χείρα της μανδήλιον ή
σχοινίον έκ μετάξης. Ό ρυθμός του έν αρχή τρυφερός καί βραδύς, καθίσταται σύν
τώ χρόνω ζωηρότερος. Ή επικεφαλής τοΰ χορού κόρη διαγράφει πολλά καί ποικίλα
σχήματα. Κατά τήν Chénier, ό χορός ούτος, επειδή πιστεύεται, ότι είναι άπεικόνι-
σις τής ιστορίας τοΰ Δαιδάλου, τοΰ Θησέως καί τής Αριάδνης, όταν χορεύεται
χωρίς όχορεύων να κρατή τι ε'ς τάς χείρας, σκοπεί να δείξη τούς διαδρόμους τοΰ
Λαβυρίνθου, όταν κρατή ταινίαν ή σχοινίον, τοΰτο αποτελεί άνάμνησιν τοΰ νήμα-
τος τής 'Αριάδνης, έν ω ή έλλειψις μανδηλίου έκ τών χειρών τών χορευτών γίνε-
ται πρός άνάμνησιν τής λύπης τής έν τη νήσω Νάξω έγκαταλειφθείσης 'Αριάδνης.
Πρός ένίσχυσιν τών άπόψεών της τούτων παραθέτει καί τά ανωτέρω άσματα 1
αδόμενα κατά τόν χορόν. Σημειοΰμεν έτι τήν πληροφορίαν, ότι τό ασμα καί ό ρυ-
θμός καλείται κ α ρ α β ί ν ο, λέξις συντεθεΐσα έκ τών δύο πρώτων λέξεων τοΰ
άσματος «καράβιν όπου...». Ό χορός ούτος καλείται σήμερον κοινώς Ελληνικός.

Καί ό Guys υποστηρίζει, ότι ό Ελληνικός χορός προέρχεται έκ τοΰ Κρητι-
κού, ώς ήδη ελέχθη. Εν αύται) οι χορευταί κάμνουν τά αυτά βήματα πρός τά βή-
ματα τοΰ χορού, τόν όποιον ό Δαίδαλος εφεΰρεν έν Κνωσφ χάριν τής 'Αριάδνης.
Οί νέοι καί αί νεάνιδες χορεύουν έν αρχή κεχωρισμένως, είτα ενοΰνται οί όμιλοι.
Τότε ή σύρουσα τόν χορόν κρατεί μετά τίνος νέου έκ τών άκρων μανδήλιον ύπό
τό όποιον διέρχεται ολόκληρος ή σειρά τών χορευτών' είτα αύτη κάμνει ελιγμούς
διαγράφουσα κυκλους περί εαυτήν. Πρός στιγμήν έκφεύγει έκ τοΰ υπολοίπου
συρμού, διά νά εύρεθή κατόπιν επί κεφαλής αυτού. Διά τοΰ χορού έπιδιώκεται να
παρασταθή ή ε'ικών τοΰ Λαβυρίνθου. Τοιούτον χορόν άπεικονιζοντα τάς περι-
στροφάς καί ελιγμούς τοΰ Λαβυρίνθου έχόρευσεν ό Θησεύς μετά τών κορών τής
'Αττικής έν Δήλα», επιστρέφων έκ Κρήτης μετά τήν υπ' αιιτοΰ θανάτωσιν τού Μινώ-
ταυρου. Ό χορός ούτος έσώζετο έτι κατά τούς χρόνους τοΰ Πλουτάρχου έν Δήλφ,
ονομαζόμενος γερανός. Τό ό'νομα τοΰτο εδόθη κατά τήν Madame Dacier έξ αίτιας
τοΰ σχήματος τοΰ χορού, κατά πολύ ομοιάζοντος πρός τό τών ιπταμένων γεράνων.
Ενίοτε οί άπό τών χειρών κρατούμενοι νέοι καί νεάνιδες χωρίζονται και σχηματί-

1 Ίδέ περί τούτων καί έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, ενθ' άν., σ. 222.
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ζουν δύο ομίλους, όπερ σχήμα καλείται Όξωμέσα. Τελικώς επανέρχεται υ Guys,
δια να υπόμνηση τήν καταγωγήν τοϋ χορού λέγων: «Ό Δαίδαλος τόν συνέθεσε
κατ' αρχάς δια τήν Άριάδνην είς άπομίμησιν τού ιΊαυμαστοϋ έργου τοτι καί ή
'Αριάδνη είτα τόν έχόρευσε μετά τοϋ Θησέως είς άνάμνησιν τής ειιτυχοΰς επανό-
δου των εκ Κρήτης». Έν Νάξο» ό χορός ούτος χορεύεται τελειότατα, εν ω έν Μυ-
στρά αί νεάνιδες κρατούνται μετά τών χορευτών δια μανδηλίων καί ουχί δια τών
χειρών εξ αίδημοσύνης, χορεύουσαι δέ άδουν συχνάκις υπό τόν ήχον αυλού.
'Ομοίως παρατηρείται εν ταΐς έξοχαΐς.

Έπί τών πληροφοριών και απόψεων τούτων τοϋ Guys καί τής Chénier
παρατηροϋμεν τά εξής. Ό περί ου πρόκειται χορός ανήκει άναμφιβόλιος εις τήν
κατηγορίαν τών κυκλίων συρτών χορών, οΐτινες εχορεύοντο υπό τών αρχαίων, ώς
μαρτυρούν αρχαίοι συγγραφείς, συνεχίσθησαν δέ νά χορεύωνται, ώς φαίνεται, καθ'
όλους τούς βυζαντινούς αιώνας*. Ή μνημονευομένη Madame Dacier είναι ή
πρώτη κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ήτις διισχυρίσθη ότι τό όνομα τοϋ χορού γ έ-
ρανος προήλθεν έκ τής όμοιότητος αΐιτοϋ πρός τό σχήμα τής πτήσεως τών γε-
ράνων2. Περί oUtoü όμως έχομεν υπαινιγμόν ήδη παρά Θεολόγω Γρηγορίφ λέ-
γοντι «κινήματα καί σχήματα γεράνων καί Κνώσσιον Δαιδάλου χορόν έναρμόνιον»8.

Σήμερον ό χορός οΰτος χορεύεται πολλαχοϋ, φερόμενος υπό ονόματα ώς
άγέρανος έν ΙΊάρω καί Μυκόνω, γεράνι πολλαχοϋ, άερανός έν ΙΊόντφ κ.ά. \
Έν Νάξω ό χορός ούτος, «ον οί κάτοικοι από τοϋ Θησέως μέχρι σήμερον φυλάττου-
σι»5, είναι γνωστός ώς συρτός, χορευόμενος δέ προηγείται πάντοτε τοϋ καλουμέ-
νου μ π άλ λ ο υ. Δέον νά σημειακή, ότι εν τω γνωστώ λεξικώ τοϋ 'Ανθίμου Γαζή
λ. γέρανος, ή, αναφέρεται σχετικώς, ότι πρόκειται περί ε'ίδους «χορού κατά μίμη-
σιν τής τακτικής πτήσεως τών γεράνων' έστι δέ ό αυτός, τόν οποίον συνεθίζουσι
καί οί σημερινοί Γραικοί, Συρτόν αυτόν όνομάζοντες».

Επειδή όμως δι' αυτού πιστεύεται, ώς ελέχθη, ότι παρίστανται αί κινήσεις
τών γεράνων καί μάλιστα τό κυκλικόν σχήμα, όπερ λαμβάνουν πρός άσφάλειαν
αυτών εναντίον έπερχομένης θυέλλης ή και διά νά αμυνθούν κατά τών επιθέσεων
κυνηγετικών γεράκων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους0 ή άλλως, ότι δι' αυτού έξει-

1 Φαίδ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Ε', 1952, σ. 220 κ.έξ.

2 Ίδέ καί παρά Φαίδ. Κονκονλέ, ενθ' άν , σ. 226.

3 Αυτόθι, σ. 225 - 226.

4 Αυτόθι, σ. 226. Γεωργ· Ά&. Κονοιάδον, 'Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, 'Αθήναι
[1959], σ. 12-13.

1 Ίδέ 'ίωάτν. Λαμπρίδον, Ζαγοριακά, έν 'Αθήναις 1870, σ. 146.

6 Ίδέ σχετικώς Φαίδ. Κονκουλέν, ένθ' άν., σ. 226-227.
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κονίζονται αί περιπέτειαι τοΰ ήρωος τής 'Αττικής Θησέως έν τφ πολυδαιδάλφ Λα-
βυρίνθιο, πολλοί χοροί τής Ελλάδος λαμβάνοντες ανάλογα σχήματα θεωρούνται
γερανοί σήμερον. Ούτω π.χ. οί πλείστοι σύγχρονοι χοροί τής Κρήτης ύπολαμβά-
νονται ως τοιοΰτοι επίσης ό Τσακώνικος χορός 2 κ.ά.ό.

Β . 'Αλβανικός (χασάπικος).

Les Grecs ont encore une danse qu'ils appellent l'A rnaout e; c'est une
ancienne danse Militaire... L'A r n a ο u t e est menée par un homme et par une
danseuse. Celui qui mène tient un fouet et un bâton à la main; il s'agite,
il anime les autres, il court rapidement de l'un à l'autre bout, frappant du
pied et faisant claquer son fouet, tandis que les autres, les mains entrela-
cées, le suivent d'un pas égal et plus modéré... Quelquefois dans cette
danse, un joueur de lyre conduit la troupe, et les danseurs le suivent en
réglant leurs pas sur le son de l'instrument (ι, 180-181).

Je vais vous parler de l'Arnaoute. C'est avec raison, M.que vous
mettez cette danse au nombre des danses militaires: elle en a tous les cara-
ctères, et je ne l'ai jamais vu danser, telle que les Grecs la dansent publi-
quement à leurs fêtes de Pâques8, que je ne me sois représenté la marche
et les mouvements de la phalange Macédonienne, ayant à sa tête Ale-
xandre - le - grand.

Cette danse a reçu son nom des Arn aoûts, peuples qui habi-
tent l'ancienne Macédoine.... (1, 192-193).

L'A r 11 a ο u t e, que vous auriez décrite bien mieux que moi, M. se
danse à Péra, et plus communément encore à la place de l'Hippodrome
à Constantinople par deux ou trois-cents Kassab - oglan', & t quelquefois

1 Γεωργ. '7. Χατζιδάκι, Κρητική μουσική, 'Αθήνα (1968), σ. 194.

2 Γεωργ. Άϋ. Κονσιάδου, 'Αρχαίοι καί νέοι 'Ελληνικοί χοροί, 'Αθήναι 1949, σ. 44.
Ό αυτός όμως Γ. Κουσιαδης, 'Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, 'Αθήναι [1959], σ. 26-27, με-
ταβαλών γνώμην απορρίπτει τήν τοιαύτην τής έκ τοΰ αρχαίου γερανού καταγωγής τοΰ Τσα-
κωνικού χοροϋ έκδοχήν, πρός ήν άντιθέιως συντάσσεται ό Χ. Σακελλαρίον. 'Ελληνικοί χο-
ροί, 'Αθήνα 1940, άρ. 40, ό Βααίλ. Κ. Παπαχρήστον, 'Ελληνικοί χοροί, 'Αθήναι 1960,
σ. 75 76 καί εϊ τις άλλος.

3 Car, parmi les Grecs, aussi fidèles observateurs du caréné qu'avides de
danses, le commun ne croit pas participer au mérite de la resurrection, quand il ne
danse point à Pâques.

4 On appelle Kassab-oglan ou corps des bouchers les Grecs employés
aux boucheries. Ils sont Macédoniens, bien faits et hardis; ils jouissent de bien des
privileges que les autres Grecs n'ont pas, comme de porter de grands couteaux et de
pouvoir en voyage porter le turban et l'habit vert, comme les Turcs.
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davantage; ils sont rangés l'un à côté de l'autre et se tiennent par la cein-
ture pour être serrés de plus près: ils font le même pas, et semblent ne
former qu'un corps. Ils ont à leur tête deux danseurs détachés qui ont un
long couteau à la main: l'un des deux est distingué par la richesse de ses
(i, 193) habits, et par une houpe sur son bonnet qui représente un pa-
nache. Quinze autres danseurs détachés aussi de cette file et figurant avec
elle, sont également armés, les uns avec des couteaux, les autres avec des
bâtons ou des camchik.

Ne reconnoissez-vous pas dans les deux premiers Alexandre avec
Ephestion, et ne croyez-vous pas voir dans les autres Parménion, Séleucus,
Antigone, Ptolémée, Cassandre, et autres capitaines d'Alexandre? Ces ca-
pitaines, dans la mesure et le mouvement de la danse, viennent successi-
vement faire une génuflexion devant leur Général, qui de son arme ou de
sa main leur fait un signe pour porter ses ordres dans tous les rangs. Ces
capitaines, après ce signal, parcourent cette file en diligence. En se parta-
geant dans le centre et les extrémités, ils frappent vivement du pied et du
Camchik contre terre, et cette milice dansante fait alors un mouvement
en arriéré; ensuite on la remet au pas ferme, et, pendant qu'elle semble
s'ébranler (1, 194), ou qu'elle danse sans bouger de sa place, le Général et
son second, suivis de quinze capitaines, parcourent encore en cadence, et
font le tour de la file. Le Général alors a les mains derriere le dos; il re-
garde fièrement, et avec un air de confiance, chacun des danseurs, qui
font des génuflexions, à mesure qu'il passe devant eux. Lorsque le
chef revient à son poste, après avoir fait la revue de sa troupe, on voit
approcher une autre danse qui représente sans doute l'armée de Darius.
Alors le Général avec les quinze capitaines font un instant une danse en
rond qui semble figurer un conseil de guerre; après cela, les instruments
jouent plus vite; les capitaines partent en diligence pour hâter la mar-
che de l'armée, et la danse, qui en est l'image, s'avance elle - même
à grands pas. L'air des instruments change ensuite tout-à-coup'; les
danseurs se divisent en pelotons qui ont chacun à leur tête un Cory-
phée, et ils s'avancent en sautillant. Je ne sais, M. si l'on ne seroit pas

1 On appelle ce changement d'air Κ a t a · Κ ο ρ t ο s, tout coupé; ce qui paroît
signifier le signal de division.
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fondé à croire que cette position représente le passage du Granique les dan-
seurs, qui sont (i, 195) ici les soldats d'Alexandre, vont en sautillant, pour
marquer, ou la vivacité d'une action, ou plus vraisemblablement les obsta-
cles que le terrein ou l'impétuosité des eaux opposent à leur passage. Après
que la premiere danse a peint ces dissicultés, le premier air recomence;
la danse reprend sa premiere figure et 11e forme qu'une ligne qui se trouve
en face de la troupe qui vient lui disputer le terrein. Les deux danses op-
posées l'une à 1' autre, dans une sorte d'agitation, représentent le choc de
deux armées; et l'image d'une attaque qui n'est que de pure convention,
dégénère ordinairement en un combat réel entre ces jeunes gens, parce
qu'échauffés par la danse et par le vin, ils s'emportent insensiblement, et3
représentent au (r, 196) naturel l'acharnement d'une mêlée, dont la danse ne
devoit être qu'une légère imitation 8 (1, 197).

...elle sert à retracer aux yeux observateurs une partie des exploits
d'Alexandre. Indépendamment des preuves que la description de la danse
peut m'en avoir fournies, il s'en trouve une qui paroît convaincante dans la
chanson que les joueurs de lyre chantent pendant l'Arnaoute. Elle com-
mence par ces mots.

πού ίν ό Αλέξανδρος δ Μακέδονις, που δρίσεν τίν δκονμένην ΐλίν, (1, 198).

Ό περιγραφόμενος χορός, περί ου όλίγιστα μεν αναφέρει ό Guys, πλείστα
δέ καί σπουδαιότατα ή Chénier, καλούμενος 'Αλβανικός (χασάπικος ή και
Μακεδονικός) έχει στρατιωτικόν χαρακτήρα. Τόν χορόν είδε χορευόμενον ή Ché-
nier εις τό Πέραν άλλα κυρίως εν τή πλατεία τοϋ Ιπποδρόμου τής Κωνσταντι-

1 La danse divisée en pelotons représente autant de détachements, parce qu' il
n'étoit pas pratiquable que la Phalange pût passer le Granique sur la longeur.

2 A la suite de la danse, il y a quelques jeunes gens qui, comme les vivandiers,
portent des cruches pleines de vin pour donner à leurs camarades; indépendamment
de celui que les Dames leur font distribuer, pour retenir long-tems la danse sous
leur fenêtres.

3 Dans ces combats qui ressemblent à celui des Lapithes, il est resté quelque-
fois quinze et vingts homme sur la place. C'est a ces excès qu'il faut attribuer l'in-
terdiction des danses publiques défendues depuis quelque tems à Constantinople. Les
Janissaires marquoient aussi quelque jalousie de voir les Infidèles armés, quand eux,
vrais croj'ans, n'ont pas la liberté de l'être.

Les danses publiques, aux fêtes de Pâques, étoient chez les Grecs une marque
éclatante de réjouissance;



24

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΔΔΟΥ

νουπόλεως. Χορεύεται ύπό 200-300 κρεοπωλών (χασάπηδων) ή καί περισσοτέρων.
Ούτοι έχουν έπΐ κεφαλής δύο χορευτάς φέροντας μαχαίρας. Δεκαπέντε έτεροι, άποχω-
ριζόμενοι από τών άλλων, φέρουν ωσαύτως μαχαίρας, ρόπαλα ή μαστίγια. Οι δύο
έπί κεφαλής παριστάνουν τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον καί τόν Ηφαιστίωνα. Οι λοι-
ποί προσέρχονται προ τοΰ στρατάρχου, κάμνουν γονυκλισίας, δέχονται τάς διατα-
γάς αύτοΰ, αΐτινες μεταφέρονται καί εις τούς λοιπούς. Οί χορευταί μετά ταύτα
διαιροΰνται εΐς ούλαμούς καί προχωρούν πηδηκτά. Παρίσταται ούτως ή διάβασις
τοΰ Γρανικοΰ ποταμού ύπό τού στρατού τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Χοροί άντι-
μέτωποι συγκρούονται, μιμούμενοι τήν σύγκρουσιν τών στρατών τοΰ 'Αλεξάνδρου
καί τοΰ Δαρείου. "Ωστε ό χορός έξεικονίζει μέρη τών κατορθωμάπον τού Μεγάλου
'Αλεξάνδρου. Έτερα περί τούτου άπόδειξις, λέγει ή Chénier, είναι τό αδόμενον
κατά τόν χορόν ασμα, ούτινος σπάραγμα παραθέτει \ Τό γεγονός, ότι κατά τάς
συμπλοκάς, μεταβαλλομένας εις πραγματικός συγκρούσεις, έφονεύοντο 15-20
άτομα, συνετέλεσεν είς τήν άπαγόρευσιν τοιούτων δημοσίων χορών έν Κωνσταντι-
νουπόλει, προσέτι όμως καί ή αντιζηλία τών Γενιτσάρων, μή άνεχομένων νά βλέ-
πουν τούς κατ3 αύτούς απίστους τοιαύτης έλευτίερίας απολαύοντας.

Περί τοΰ ανωτέρω χορού, ώς τόν περιγράφει ή Chénier, έγραψεν ό Πέτρος
Μαρκάκης, σχετίσας αύτόν πρός τό λαϊκόν θέατρον εις τό Βυζάντιον *. Πρόκειται
περί παντομιμικοΰ χορού, χορευομένου, ώς αναφέρει ή Chénier, κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους κατά τήν έορτήν τής συντεχνίας τών κρεοπωλών (χασάπηδων, μα-
κελλάρηδων) καί σχέσιν έχοντος πρός τήν εις 'Ασίαν έκστρατείαν τού Μεγάλου
'Αλεξάνδρου3. Τόν χορόν αύτόν όπως «διεσώθηκε ώς τόν 180ν αιώνα στήν Κων-
σταντινούπολι τόν εΐδε και τόν περιέγραψε στόν αρβανίτικο χορό ή κ. Σενιέ» 4,
Ή παντομιμική αύτη παράστασις, τελουμένη ύπό τής συντεχνίας τών άπολαβόντων
πολλών προνομίων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους μακελλάρηδων (χασάπηδοη),
είχε κατά τούς χρόνους τής Chénier ασφαλώς απολέσει τό πλείστον τής παλαιάς
αύτής α'ίγληςΧασάπικοι χοροί χορεύονται σήμερον έν Θράκη καί έν άλλαις πε-
ριοχαΐς τοΰ Ελληνικού χώρου. Πάντες όμως οι χοροί οΰτοι δεν είναι τής αύτής
χορογραφικής συνθέσεως'.

1 Ίδέ περί τούτου έν 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11-12, έ'νθ' άν., σ. 222.

2 "Ενθ' άν., σ. 57-59.

s Ίδέ καί Γεώργιον Άΰ. Κουοιάδην, Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, 'Αθήναι
[1959], σ. 64.

4 Πέτρος Μαρκάκης, ενθ' άν., α. 58

" Αυτόθι, σ. 57.

" Ίδέ σχετικώς Γεώργ■ Κουαιάδην, έ'νθ' αν., σ. 63-64.
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Γ'. Πυρρίχιος.

La véritable danse Militaire est la Py rrhique, dont le Roi d'E-
pire, qui...Pyrrhus, passoit pour l'inventeur...

Ce ne sont plus les véritables Grecs maintenant assujettis et accoutu-
més au joug", mais les Conqérans de la Grèce, qui ont pris pour eux les
danses Militaires. La Pyrrhique est aujourd'hui dansée par les Turcs et par
des Thraces qui, armés de boucliers et d'épées fort courtes, sautent légère-
ment au son des flûtes, et se portent ou parent des coups avec une vitesse
et une agileté surprenantes...

On trouve pourtant encore des vestiges des danses Purrhiques dans le
pays nommé la Magne et à Misitra, pays que les Spartiates ont autrefois
rendu si fameux Ce pays est encore habité par des Grecs barbares, qui
sont gouvernés par leurs propres loix, et qui, ne pouvant attaquer un Em-
pire dont la puissance les accablerait, coutens de conserver leur indépen-
dance, sont les plus dangereux pirates de l'Archipel.

M. de Peyssonel a trouvé les mêmes danses Pyrrhiques chez les Sfac-
chiotes, qui sont les anciens Cretois, peuples belliqueux et distingués des
autres Grecs de Candie (182-184).

Ό Πυρρίχιος αποτελεί αληθώς στρατιωτικόν χορόν. Στερούνται όμως
πολεμικών χορών οί "Ελληνες, διότι άπηγορεύθησαν υπό τών κατακτητών Τούρ-
κων. Διό σήμερον χορεύονται ούτοι μόνον υπό Τούρκων καί Θρακών, οϊτινες «φέ-
ροντες ασπίδας καί ξίφη μακρά πηδούν ελαφρώς υπό τόν ήχον αυλού καί προσ-
βάλλουν ή απωθούν προσβολάς μετ' εξόχου ταχύτητος καί ευκινησίας». Ό Πυρρί-
χιος χορεύεται έν Κωνσταντινουπόλει. 'Επίσης απαντά έν Μάνη, Μυσιρά και
Σφακίοις.

Ελληνικοί χοροί θεωρούμενοι ώς έλκοντες τήν καταγωγήν αυτών από τής
αρχαίας πυρρίχης είναι κυρίως ό Ποντιακός «Σέρα»3, ή Κρητική σούστα3, ό

1 II ne faut pas confondre la M a g ne, ou plutôt la Ma ï n e avec Misitra.
Cette ville, habitée par des Grecs, parmi lesquels il y en a de riches, est très-sou-
mise à la Porte. Les Maïnotes, au contraire sont féroces, indomptables et voleurs.

2 Ίδέ περί τούτου έν Ποντιακή 'Εστία, τόμ 7 (1956), σ. 3649 κ.έξ., 3705-3708, 3747.
3750, 3883 3884, καί 3941-3942. Ίδέ καί ενθ' άν., τόμ. 11 (1960), σ. 5679-80 ώς καί Βαο. Κ.
Παπαχρήατον, έ'νθ' άν., σ. 127 132.

3 Ίδέ Γεώργ. '/. Χατζηόάκιν, έν»' άν., σ. 189-190, 197-216 (ιδία σ. 200), Βαα. Κ. Πα-
παχρήατον, ένθ' άν , σ. 121-126, Χ. Σακελλαρίον, ενθ' άν., άρ. 34 κ.ά.
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χορός δ ρ ε π ά ν ι τής Κύπρου, ό πολεμικός χορός τοΰ Πήλλιουρι Χιμά-
ρας, ό Αεβολίτικος τής Κοριτσάς 1 κ.ά.

Δ 'Ιωνικός.

On peut compter parmi ces danses la Danse Ionienne, qu'on
dansoit selon Athénée, quand on était échauffé par le vin; cependant elle
étoit plus légere et plus réglée que les autres. C'est une espece de Pas-de-
deux que 1' on voit danser encore aujourd'hui à Smyrne et dans l'Asie Mi-
neure, où le goût des danses lascives subsiste toujours (i, 184-185).

La danse Ionienne et le Pas-de-deux dont vous parler, M. est, sans
contredit, une danse nuptiale; j'oserois presque mettre dans le même rang
toutes les danses à deux usitées par-tout, qui ont conservé plus ou moins
de liberté, suivant le goût, les moeurs ou même les progrès de l'éducation
chez les nations qui ont retenu l'usage des danses. L'I ο n i e n n e ne se-
roit-elle pas ce qu'on appelle dans l'Archipel le Balaristo? On le danse
beaucoup à Smyrne : mais, tel qu'on l'exécute, il ne fait qu'une partie de la
danse nuptiale qu'on danse encore aujourd'hui chez les Grecs. Cette danse,
comme toutes les danses Grecques, se forme par un Ch oro ou une file qui
est conduite par le marié. Tous les parents et les convives en sont ; ils se
tiennent sous le bras, et l'on observe avec soin qu'il y ait alternativement
une femme à côté d'un homme. Le marié présente son bras gauche à la
mariée qui lui donne son bras droit en tenant un mouchoir à sa main; elle
(1, 202) est soutenue du bras gauche par la Paranymphe et de la même
main elle s'appuie sur la ceinture; les convives viennent en file dans l'or-
dre de la parentée. Cette marche nuptiale fait très gravement quelques
tours dans la salle, puis elle s'arrête; le marié, et la mariée soutenue
delà (1, 203) Paranymphe, continuent la danse à laquelle le marié
met beaucoup plus de gaieté; mais la N i m p h i (la mariée), les yeux tou-
jours baissés, fait en dansant de très petits pas sans oser regarder le cava-
lier à qui elle présente le mouchoir à mesure que celui-ci s'empresse de lui
prendre la main. Le marié, toujours en cadense, mêle quelques génufle-
xions à toutes les expressions de son empressement. Enfin la Paranym-
phe se retire. Alors la danse réduite au pas-de-deux, sous l'expression d'une
vivacité réciproque, représente un nouvel intérêt. Il est naturel que cette

1 Ίδέ παρά Γεωργ. Ά&. Kovaiàôt/, έ'νθ' άν., σ. 18, 38, 84, κ. ά.
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danse ait été ou soit encore susceptible de plus ou de moins de liberté,
suivant les tems, le goût et toutes les nuances qu'il y a dans les façons de
penser (x, 204).

Ό 'Ιωνικός χορός είναι κ ατά τήν περιγράφουσαν αύτόν Chénier χο-
ρός νυμφικός. Τούτον ονομάζουν εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους β αλλ ά-
ριστον; έρωτα ή επιστολογράφος. Οί χορευταί αποτελούν σειράν, κρατούνται
καταλλήλως διά τών χειρών εναλλάξ άνδρες μετά γυναικών. Κορυφαίος τοΰ χοροΰ
είναι ό νυμφίος, μετ' αύτόν άκολουτίεΐ ή νύμφη, τών λοιπών λαμβανόντων άνάλο-
γον πρός τόν βαθμόν συγγενείας σειράν. Μετ' ολίγας στροφάς ό χορός σημειοί
παΰσιν, διά νά συνεχισθή ύπό μόνον τοΰ γαμβροΰ καί τής νύμφης υποβασταζό-
μενης ύπό τής παρανύμφης. Ή νύμφη χορεύει σεμνοπρεπώς διά μικρών βημάτων,
ό δέ γαμβρός εκτελεί έμπροσθεν αύτής έκφραστικάς γονυκλισίας. Τέλος άποσυρο-
μένης καί τής παρανύμφης συνεχίζεται ό χορός ύπό τού γαμβροΰ καί τής νύμφης
παρουσιάζων νέον ενδιαφέρον.

Ή περιγραφή αύτη τής Chénier είναι λίαν ένδιαφέρουσα διά τάς λεπτομε-
ρείας, τάς οποίας παρέχει, έχούσας σχέσιν και πρός τά έθιμα τοΰ γάμου γενικώτε-
ρον. Ό βαλλαριστός χορός, πρός όν φαίνεται νά ταυτίζη τόν περιγραφόμενον ύπ'
αύτής ίωνικόν ή Chénier, φέρεται μέχρι τού νΰν ύπό τό αύτό ό'νομα έν διαφόροις
νήσοις ώς έν Πάτμω, Λέρω, Σίφνο) κ.ά.1 χορευόμενος ύπό ποικιλίας κατά διαφό-
ρους περιστάσεις, οίον κατά τάς άπόκρεως2 καί κατά τόν γάμον μετά τό συμ-
πόσιον8.

Πρόκειται περί χορού βιαίου καί ζωηρού πηδηκτοΰ, χορευομένου κυκλικώς
δι' «έρρύθμων καί άναπηδητικών βηματισμών», ταυτίζεται δέ πρός τόν χορόν,
τών βυζαντινών σκίρτον4. Ό χορός ούτος δέν φαίνεται νά έχη σχέσιν

1 Κατά τά σχετικά δελτία τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου καί τοΰ Μστορικοΰ Λεξικοΰ τής
'Ελληνικής γλώσσης.

2 Έπαμ. Άλεξάκη, Αί απόκρεω ανά τήν Ελλάδα, αί απόκρεω καί αί προσωπιδοφορίαι
έν Πάτμφ, περ. 'Εστία ('Ιανουάριος - 'Ιούνιος 1890), σ. 109 - 110.

3 Ίδέ Γεραα. Σμνρνάκη, Ό γάμος εις τήν Πάτμον, Διοδεκ. 'Επιθεώρ -, τόμ. 1 (1947),
σ. 312-313 (έκ τών καταλοίπων τοΰ συγγραφέως), εν&α λεπτομερής περιγραφή, τοΰ χοροΰ.
Ίδέ έτι περιγραφήν αυτού είς Αιον. Ί. Οίκονομοπονλον, Λεριακά, ήτοι χωρογραφία τής
νήσου Λέρου, 1888, σ. 81 - 82.

4 Ιωάννης ό Σακκελίων γράφει σχετικώς : «Ού τών αδόκιμων δοκει ή λέξις [σκίρτος]

καί σημαίνει 'ίσως τόν εν τισι τών νήσων καί άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος χυδαιοβαρβάρως καλού-

μενον Βαλλαριστόν χορόν (απεναντίας τοΰ συρτός)' σκιρτηδόν γαρ χορεύουσιν αύτόν. (Λέοντος

Μαγίστρου, ανθυπάτου Πατρικίου, Συμεών άρχοντος Βουλγαρίας καί τίνων άλλων έπιστολαί,

εκδίδοντος Ί ω ά ν ν. Σ α κ κ ε λί ω ν ο ς, Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 1 (1883-84), σ. 397, σημ. 5).
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τούλάχιστον ως περιγράφεται, πρός τόν Ίωνικόν τής Chénier, όστις φαίνεται
κράμα είδους συρτού καί τοΰ διαδεδομένου ανά τάς νήσους μπάλλου.

Ε Βλάχικος.

Les Grecs dansent encore aussi la Val a que, danse fort ancienne
dans le pays d'où elle prend son nom. Cette danse, dont le pas est tou-
jours le même, et ne ressemble, à aucun de ceux des autres danses Gre-
ques, n'est pas désagréable, quand elle est bien conduite, et avec la ju-
stesse qu'elle exige. Elle pourroit bien venir des Daces, qui habitoient an-
ciennement la Valachie (i, 185).

Je crois, M. pouvoir mettre comme vous la danse Valaque au
nombre des danses bacchiques: elle est peu intéressante, et son (1, 198)
mouvement assez lent exige beaucoup de précision. Dans cette danse, les
danseurs 11e sont jamais en grand nombre; ils se tiennent par la main,
éloignés les uns des autres; enfin tout consiste à battre des pieds en dan-
sant, à tourner bien juste à droite quand on bat du pied gauche, et de
même à gauche quand on bat du pied droit. On bat une fois, puis
deux; 011 se quitte, et on bat des mains, le mouvement alors est plus
vif: 011 bat en cadence des mains, et trois fois de chaque pied. Cette
danse paroît être la figure des vendangeurs qui foulent le raisin chacun
dans son cuvier, comme cela se pratique dans la Grece. Il peut se faire
que les Valaques aient reçu cette danse des Daces, comme vous l'observer;
mais, par le rapport que je lui trouve avec les vendanges des Grecs, je
suis portée à croire qu'elle leur appartient, et qu'on ne l'appelle Valaque
que parce que les Grecs, libres dans la Valachie, auront pu y conserver plus
facilement qu'ailleurs, une danse purement bacchique. Mahomet et Bacchus
11e se concilient guère, et ce n'est que par contraversion qu'on les trouve
ensemble

«La danse, comme vous l'observez vous-même, M.» étoit chez les
Grecs une imitation figurée des actions et des moeurs (1,199)·

Par conséquent chaque divinité, chaque saison avoit des danses qui
lui étoient consacrées. Outre la danse bacchique que je viens de vous dé-
crire sur ce que j'en ai vu moi-même; c'est encore un usage commun à
tous les villages Grecs que les familles entieres vont, au mois de Septem-
bre, passer les dimanches et les fêtes dans leurs vignes à boire et à manger,
et reviennent,"le soir chez elles en dansant avec cette même gaieté qui
rappelle l'idée des Bacchanales. Car dans ces moments de liberté, ou de to-
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lérance, un peuple esclave se livre à la joie, avec moins de réserve qu'une
nation indépendante (i, 200).

Ό βλάχικος χορός, κατά Guys, έχει πάντοτε τό αυτό βήμα, απαιτεί κα-
νονικότητα εις τάς κινήσεις αυτού καί δεν ομοιάζει πρύς οόδένα τών άλλων Ελ-
ληνικών χορών. Πιθανώς προέρχεται εκ τών κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους έν
τη Βλαχία εγκατεστημένων Δοκών. Κατά τόν βλάχικον χορόν, όστις είναι χορός
βακχικός, οί χορευταί είναι ολίγοι, συμπληροΐ ή Chénier. Ούτοι κρατούνται δια
τής χειρός, κτυπούν τούς πόδας στρεφόμενοι πρός τά δεξιά, όταν κτυπούν δια
τού αριστερού ποδός καί πρός τά αριστερά, όταν δια τού δεξιού' κροτούν επίσης
ρυθμικώς τάς χείρας κλπ. Ό χορός φαίνεται vù εξεικονίζη τούς τρυγητός πατούν-
τας τάς σταφυλάς. "Ισιος ό χορός ελήφθη έκ τών Δακών άλλα λόγω τής σχέσεως
αυτού πρός τόν τρυγητόν τών Ελλήνων άποκλίνο) (Chénier) πρός τήν γνώμην
ότι είναι Ελληνικός, έλαβε δετό όνομα βλάχικος, διότι έν Βλαχία ελεύθεροι οί Έλ-
ληνες ήδυνήθησαν νά τόν διατηρήσουν. Περαιτέρω ή Chénier κάμνει λόγον περί
αγροτικών λαϊκών χορών πρός τιμήν τής 'Ανθούς, συνοδευόμενων υπό ασμάτων
καί χορευομένων κατά τάς εξόδοΐ'ς τών γυναικών εις τούς αγρούς, αΐτινες λαμβά-
νουν χώραν κατά τόν πρώτην Μαΐου \

Έάν ό περιγραφόμενος βλάχικος χορός είναι Δακικής προελεύσεως, ώς διϊ-
σχυρίζεται ό Guys, ή Ελληνικής, ώς τείνει νά πιστεύση ή Chénier, δεν δύναμαι
νά βεβαιώσω. Πάντως ό προβαλλόμενος υπό τής δευτέρας λόγος ίιπέρ τής από-
ψεώς της δέν φαίνεται 'ισχυρός. Ώς περιγράφεται, ό χορός χορεύεται μέχρι τοϋ νϋν
έν Ρουμανία υπό τών εντοπίων, καθ' α μέ διεβεβαίωσεν δ ρουμανομαθής συνά-
δελφος κ. Δ. Β. Οΐκονομίδης. Έν Ελλάδι σχέσιν πρός τόν τρυγητόν έχων απαντά
ό καλούμενος χορός «Μέρμηγκας», περί ού πιστεύεται, ότι αντιστοιχεί πρός τόν
άρχαίον επιλήνιον χορόν. Κυρίως εύρίσκομεν αυτόν εν Αρκαδία2.

II. ΜΟΥΣΙΚΗ

Τό κεφάλαιον τής μουσικής τών Ελλήνων πραγματεύεται έν μια επιστολή
ό Guys (2, 2L-41), όλίγιστα τά διαφέροντα περί αυτής αναφερών. Γενικώς
εξαίρει τό μουσικόν ους τών λαών τής 'Ανατολής. Βέβαιοι, ότι έν τή Ελληνική
καί Τουρκική μουσική ή διαίρεσις τών τόνων, ούσα πλέον εκτεταμένη ή ή τής μου-

1 Ίδέ σχετικώς περί τσΰτων έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 13 - 14, ένθ' άν.,

σ. 241-242.

3 Ίδέ περί τούτου Γεωργ. Άϋ. Κονοιάδον, 'Αρχαίοι καί νέοι Ελληνικοί χοροί, ένθ'
άν.,σ. 44. Τοϋ αντον, Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, ένθ' άν., σ. 15 καί 26, Β. ΙΙα:ταχρή-
ητου, ένθ' άν., σ. 78 - 80, Χ. Σακελλαρίον, ένθ' άν., άρ. 37 κ.ά.
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σικής τών Εύρωπαίων, δίδει εις αύτούς εκφραστικότητα, ήτις δέν απαντά είς τήν
Εύρωπαϊκήν. 'Ιδία εις τά τρυφερά ασματα προκαλεί αύτη μεγάλην έντύπωσιν.
Ούταις αί αισθηματικοί μελψδίαι, τά μοιρολόγια, συγκινούν βαθύτατα τήν ψυχή ν.
Παραθέτει δύο μουσικά δείγματα εις εύρωπαϊκήν παρασημαντικήν. Πρόκειται
περί τής μουσικής τεσσάρων στίχων· τών αρχικών δύο τοΰ ήμιλογίου άσματος «Μέ
δυστυχίαις πολεμώ... » 1 (ί, 132- 133) καί τών αρχικών ωσαύτως δύο στίχων τοΰ
άσματος «Τό δένδρον τής αγάπης σου...» 2 (2, 41). Έν τή μουσική τοΰ πρώτου
άσματος υπάρχουν όλίγαι λαϊκαί μελωδία!. Ό ρυθμός σπανίως απαντά έν τή κυ-
ρίως Ελλάδι. Πιθανώς είναι προελεύσεως 'Ανατολικής Θράκης. Καί τοΰ δευ-
τέρου άσματος ή μελωδία δέν έχει σχέσιν πρός μελωδίαν δημώδοτις άσματος, ώς
λ.χ. ασμάτων άπαντώντων έν 'Ηπειρωτική Ελλάδι. ΙΙρόκειται περί λαϊκής με-
λιυδίας ανηκούσης είς τόν διατονικόν τρόπον τοΰ λα, εις ον ανήκουν πολλά λαϊκά
ασματα τοΰ αυτοΰ τύπου, ατινα προέρχονται μάλλον έκ τών παραλίων τής Μι-
κράς 'Ασίας καί τής Κωνσταντινουπόλεως. Έν τή κυρίως Ελλάδι άπαντοΰν εις
τούς εκείθεν όρμηθέντας πρόσφυγας, 'ίσως όμως καί ε'ίς τινας τών νήσων

RÉSU M;É

Informations sur les danses et la musique hellénique
chez le voyageur P. Aug. de Guys

par Stef. Imellos.

De l'oeuvre du voyageur P. Aug. de Guys «Voyage littéraire de la
Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de
leurs moeurs, à Paris MDCCLXXXIII» l'auteur, dans le present article,
étudie les informations relatives aux danses et à la musique. Les informa-
tions sur la vie populaire en général des Hellènes de l'époque de Guys
ont été examinées déjà dans une étude précédente (voir Annuaire des
Archives de Folklore, vol. 13-14, à Athènes 1962, pp. 204-252).

L'auteur étudie plus spécialement les danses suivantes:

a) Crétoise-Hellénique. Il s'agit de danses qui se ressemblent
entre elles. L'auteur remarque que celles-ci appartiennent à la catégorie

1 Ίδέ περί τοΰ άσματος εν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έ'νθ' άν., σ. 223-224.

2 Περί αυτού ίδέ αυτόθι, σ. 223.

8 Τάς μουσικάς ταύτας παρατηρήσεις οφείλω είς τόν μουσικόν τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου κ. Σπυρ. Περιστέρην.
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des danses cycliques «Syrtos», qui étaient dansées pendant l'Antiquité et
qui ont survécu jusqu'à nos jours.

b) Albanaise ou Hassapikos. Elle était dansée sur la place
de l'Hippodrome de Constantinople par la corporation des bouchers. On
croit que cette danse représente les exploits d'Alexandre le Grand.

c) Ρ y rr hi que. Il s'agit d'une danse de caractère militaire. L'auteur
mentionne comme semblables les danses «Sera» du Pont, «Sousta» de
Crète etc.

d) Ionienne. Est une danse nuptiale. L'hypothèse qui veut qu'
elle soit identique au Ballaristos des îles n'est pas correcte selon l'auteur.
Il suppose que c' est un mélange d'un certain type de Syrtos et de Ballos.

e) Vlachicos. Il s'agit d'une danse bachique, qui selon le voyageur
ne ressemble à aucune autre danse hellénique. Cette danse, aujourd'hui, est
dansée en Roumanie, mais on n'est pas sûr que ce pays soit aussi son pays
d'origine.

Peu de choses sont mentionnées sur la musique. Deux exemples mu-
sicaux sont publiés, mais ils ne sont pas folkloriques. Selon l'auteur, ils pro-
viennent probablement des régions orientales de la Grèce.



δημωδεις παραδοσεις εκ συμης και χιου

υ π ο

ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Κατά τήν είδικήν λαογραφικήν έρευναν τήν οποίαν εκτελώ εν τφ Λαογρα-
φικά» Άρχείω τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών υπό τήν κατεύθυνσιν τού Διευθυντού
κ. Γ. Κ· Σπυριδάκη διά τής οικονομικής ένισχύσειος τού Βασιλικού Ιδρύματος 'Ερευ-
νών (Β.I.E.) συνέλεξα πλουσίαν ύλην κατά τό παρελθόν έτος (1962) από τήν νήσον
Σύμην καί περιοχάς τής Χίου. Ή ύλη αύτη, εις τρία χειρόγραφα, κατετέθη εις τό
Ααογραφικόν Άρχείον υπό τούς αρ. 2455, 2456, 2457 εις τό βιβλίον Εισαγωγής.

Έκ τών δημωδών παραδόσεων τάς οποίας κατέγραψα άπό τούς τόπους τού-
τους δημοσιεύω ενταύθα τάς κάτωθι.

Α'. ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
1

Μια φορά τσ' εναγ - καιρό ί βασιλιάς πήε στο μπαρμπέρη νά κουρευτή.
"Αξαφνα είδε ό μπαρμπέρης, ότι εχει ό βασιλιάς αυτιά γαάρου. Ξαφνιάστηκε λοι-
πόν ο μπαρμπέρης τσαι άποσβουλώθηκε- λίο ακόμη τσαί θά 'μπήγε τις φωνές. Ό
βασιλιάς όμως του λέγει : εχε το νου σου γιατί, διαν μάθω, ότι τό 'πες, θά σοΰ κόψω
το κεφάλι. Άλλ" αυτός λέει : έννοια σου, βασιλιά μου, 'ά κάμω, ό,τι λες. Αυτός
όμως δέ μπορούσε νά τό βαστήξη τσαί συλλοούτανε τί 'α κάμη. Σκέφτηκε ν' άνοιξη
ενα λάκκο τσαί 'τσεΐ μπήκε μέσα τσαί άπό πάνω άφ' τήν τρύπια έβαλε καλάμια
τσι' άρχισε τσαί έλεε : τσαί è βασιλιάς έχει γαάρου αυτιά. Τά καλάμια τ' άκού-
σανε τσαί άρχισαν νά κουνοΰν τά φύλλα τους τσαί νά λένε : ό βασιλιάς εχει αυ-
τιά γαάρου.

Λ. Α. αρ. 2456, σ. 189-190. - Χίος (Άρμόλια). Ίσίδ. Τσιλιακός, ετών 53, Δ' δημοτ.

2

Έχε ενα μπαρμπέρη καί μπαρμπέριτζε τό βασιλιά καί ήταν τό 'φτί του τό
'να γαδουρινό (του βασιλιά). Του 'πε δ βασιλιάς, 'ά μην τό 'μολοήση, ότι έχε 'φτι
γαδουρινό. Ό άνθρωπος έθελε 'ά τό πή. Έπηε σ' ενα ποτάμι 'ά πιή νερό, μέσ' στό
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νερό πού 'σκύψε 'ά πιή τό 'πε τό μυστικό. «Τό 'να °φτΙ τοΰ βασιλιά είναι άθρω-
πινό καί τ' αλλο γαϊδουρινό». Πέρασε λοιπός καιρός καί νεμήσαν 1 καλαμιές.
Κόβγει ενα καλάμι'ά γ,άμ-q τσαμπούνα- έπαιτζε ή τσαμπούνα : τό 'να 'φτί του βα-
σιλιά είναι γαϊδουρινό καί τ' άλλο άθρωπινό. Τότες τ5 άκουσεν ό βασιλιάς καί
παράγγειλε του μπαρμπέρη, γιατί 'ά πή τό μυστικό καί 'θελε νά τόν άποκεφαλίσ^.
Ό άθρωπος του ξωμολοήθη, ότι για νά μή το πω στόγ-κόσμο είπά το στό νερό,
όταν πήγα νά πιω κ'ήταν οί καλαμιές κ' οί καλαμιές τό λέουν. Του 'δωκε τήν
τσαμπούνα καί λέει του 'ά-τήμ παίξ-(] καί τότε έχάρισέν του τή τζωή. Γι'αύτό λέμε:
καί οί τοίχοι έχουν αυτιά.

Σύμη. - Λ. Α. άρ. 2455, σ. 378. ("Άννα Συβρή, ετών 82, άγράμμ.)

Εις τήν παράδοσιν ταύτην (παραλλ. 1-2) διασώζεται ό αρχαίος μύθος
περί τού Μίδα. Ούτος, έχων ώτα όνου, απέκρυπτε τό έλάττωμά του· τέλος όμως
έπροδόθη τό μυστικόν ύπό τοΰ κουρέως του, όστις τό έξεμυστηρεύθη εις όπήν
έντός τής γης. Μετ' ολίγον έφύτρωσεν επί τής οπής κάλαμος, ό όποιος κατά τό
φύσημα τοΰ ανέμου έλεγεν, ότι ό βασιλεύς Μίδας έ'χει ώτα ό'νου. Κατ' αυτόν
τόν τρόπον έκοινολογήθη τό μυστικόν τοΰ βασιλέως.

Τής διηγήσεως ταύτης απαντούν παραλλαγαί καί εις άλλους τόπους. Εις τι-
νας τούτων, αντί αορίστως τού βασιλέως, ώς εις τάς παρατιθεμένας ανωτέρω εκ
Χίου καί Σύμης, αναφέρεται ό «βασιλιάς Αλέξανδρος», αντί δέ ώτων όνου ανα-
φέρονται καί αύτιά σκύλου, τράγου ή κέρατον εις τήν κεφαλήν 2.

Ή παράδοσις αύτη, ήτις παρουσιάζει είς άρκετάς παραλλαγάς παραμυθία-
κήν μορφήν, απαντά έτι καί εις τούς γειτονικούς σλαβικούς λαούς, τούς Βουλγά-
ρους καί τούς Γιουγκοσλάβους, είς τούς όποιους ό βασιλεύς, ό έχων τό έλάττωμά
τοΰτο, λέγεται Τραϊανός, Διοκλητιανός, Ηρώδης, Νέρων κ.ά.8.

1 έφύτρωσαν.

2 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξα-
σιών περί τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953,
σ. 391-394 (Έταιρ. Μακεδ. Σπουδών, 'Επιστ. Πραγμ., άρ. 9).

3 Βλ. Georg Κ. Spyridakis, Zwei neugriechische Volkssagen über Alexander den

Grossen, Zbornik za narodni Zivot i obicaje, Knj 40, σ. 445, Zagreb 1962.
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Β'· Η ΠΟΛΗ Κ' Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Έκτίτζαν τήν Αά Σοφιά κ' εσκέπτουνταν μέ τί τρόπο έθέλαν 'ά κάμουν τόν
τραπετζοφόρο Έκειά πολουτούργαν ο παππάς κ' έπόκαμεν 2 τή λουτουργιάν του,
επιαε το δίσκον 'ά μεράση το άντίδωρο, έμούνταρε 3 μια μέλισσα έκειά στο δίσκο
κ' ερπαξεν ενα ψιχάλι. Είδεν την ο παττπάς κι ο βασιλιάς, που κάητο μέσ' στήν
εκκλησά κ' έπαραξενεύτησαν. Έβγαλεν ο βασιλιάς διαταή ν' άνοιχτοΰν γοΰλα τά
κουβάνια 4 νά βρουν τό ψιχάλι ποΰ κάηται. Ένοΐξαν γοΰλα τά κουβάνια κ' 'έν ηύ-
ραν τίποτε. Έχεν μιά γριά κ' έχε ένα κουβανάκι* έπήαν κ' ένοίξάν το καί τής
γριάς κ' ηύραν τό ψιχάλι καί τόν τραπετζοφόρο καωμένον άπου τή μέλισσα. Κι
άπου τή μέλισσα πήραν χνάρι 5 κ' έκαμαν τήν ΓΑά Σοφιά.

Σύμη. - Λ. Α. άρ. 2455, σ. 149-150. (Μιχαήλ Λύρης ετών 67, άγράμμ.)

Τής παραδόσεως ταύτης, ήτις αναφέρει περί τής κτίσεως τής Άγιας Σό-
φιας καί τής κατασκευής τού τραπεζοφόρου, ήτοι τοϋ επικαλύμματος, τής αγίας
τραπέζης, είναι γνωστή εις έμέ ετέρα παραλλαγή εκ Βιζύης6.

Ή εκκλησία αΰτη, ονομαστή εις τόν βυζαντινόν κόσμον προ τής αλώσεως
(Προκ. π. κτισμ., σ. 174-179, στ. 14 κ.εξ. (έκδ. Βόνν.), Καντακ. τ. III, σ. 29, στ. 18
(έκδ. Βόνν.) καί χαρακτηριζόμενη υπό τού Σφραντζή (Chron. maj., σ. 289-290
(έκδ. Βόνν.) «ώς ούρανός επίγειος, ό θρόνος τής δόξης τοϋ Θεού, θέαμα καί έργον
άξιον, τό πάσης τής γης άγαλλίαμα, τό ώραΐον καί ωραίων ώραιότερον», άπετέλει
τό παλλάδιον τοϋ μεσαιωνικού καί νεωτέρου Ελληνισμού. Κατά τούς τελευταίους
αιώνας τοϋ Βυζαντίου εκυκλείτο χρησμός, ότι ό εχθρός θά είσήρχετο είς τήν Κων-
σταντινούπολη, θά έπλησίαζε πρός τήν Άγίαν Σοφίαν, είτα δέ θά άπεκρούετο.
Συμφώνως πρός τήν δοξασίαν ταύτην τήν ήμέραν τής αλώσεως πλήθος κόσμου
κατέφυγε, ματαίως όμως, είς τόν ιερόν τούτον χώρον'. 'Αμέσως έπειτα μετά τήν
αλωσιν επλάσθησαν περί τόν πο?Λ>θρύλητον τούτον ναόν άσματα, θρήνοι καί διά-
φοροι παραδόσεις, μεθ' ών καί ή δημοσιευομένη ενταύθα εκ Σύμης, έτι δέ καί δο-
ξασίαι8, αί όποίαι έξέφραζον τάς ελπίδας, τούς πόθους καί τήν πίστιν εις τήν

1 τό επικάλυμμα τής 'Αγίας τραπέζης. 2 έτελείωσε. 3 (όρμησε. 4 κυψέλαι. 6 σχέδιον.

6 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 20 άρ. 30, Β', σ. 655-656.

7 Χαλκοκονδύλης (έ'κδ. Eug. Darkô, σ. 161) «Καί κατά τινα χρησμόν άδόμενον εν
τη πόλει, ώς τών πολεμίων άχρι τον Ταύρου χώρον της πόλεως επιγενομένων καί επικειμένων, τούς
έν τη πόλει συστραφέντας ανάγκη άμυνομένους έκβαλεΐν τον ς πολεμίους καί αυτούς ΐοχειν τήν πάλιν,
έν ταύτη, οίμαι, τιθέμενοι τή δυξη, τάς κλεΐς άνω από τον τείχονς έ'ξω άπέρριι/'αν. οί δέ άνδρες τε
καί γυναίκες, πλήθος πολύ γενόμενοι ενταύθα έπιρρεόντων αεί συχνών, έτράποντο επί του μεγίστου
νεώ τής πόλεως, τής αγίας Σοφίας καλουμένης, καί ενταύθα συνελέγοντο άνδρες τε καί γυναίκες
καί παίδες».

8 Βλ. Ν· Γ. Πολίτον, Λαογραιρικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν'Αθήναις 1920, σ. 15 κ.έξ.
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πολιτικήν άνάατααιν τού έθνους καί τήν άνάκτησιν τού περιλαλήτου ναού μέ
έπαναφοράν του εις τήν χριστιανικήν λατρείαν.

Γ.' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ

Τό κατσίκι, άμα το 'δής στον ύπνο σου, είναι δξωποδίτης, Βερζεβού, γιατί τό
κατσίκι βύτζαξε τόν Γιούδα. Τόν Γιούδα τόν πέταξαν δ πατέρας του κ' ή μάννα
του" γιατί ά'μα ή μάννα του ήταν γκαστρωμένη τό 'δε ό πατέρας τ' δνειρο, ότι θά
'κάμνε αύτά τά κακουργήματα. "Αμα λοιπός γεννήθηκε, τό 'δωκε σ' Ινα υπάλληλο
'ά πά' 'ά τό σκοτώση κ' εκείνος έλυπήθην το καί τό έβαλε σέ μια κουφωμάδα 1
μέσα. Πέρασε ενας τσοπάνης μέ τά κατσίκια- έπήε καί βύτζαξε το ή κατσίκα.
Έκοίταξέ την καί είδεν την ό τσοπάνης, ότι ήταν βυτζασμένη καί παραγλέπισέν 2
την καί πηε στης ελιάς τή ρίτζα καί βρήκε τό μωρό. "Επήρέν το στο σκιν® του
καί τό 'θρεφε. Όταν τό 'πηρε κ' έθρεφέν το καταστράφη ή μάντρα. "Εδιωξε το ό
τσοπάνης καί κατάληξε πάλι στό πατρικόν του σπίτι. "Εστειλε τον ό πατέρας του
μέ τον άδερφόν του ματζί, άλλα 'έν εγύρισε- έφυε. Άό 'κειά έδωκε τών-1-ματιών
του, γιατί εσκότωσε τόν άερφόν του σέ καυγά, που έκανε ματζί του. Πέρασε και-
ρός, μεγάλωσε καί πέρασε έξω άό τό σπιν του- θωρεί τήν μητέρα του στό μπαλκόνι
καί τόν πατέρα του είς τό πηάδι. Άφοΰ επήε κοντά στόμ πατέρα του έδωκέ του ό
πατέρας του 'ά κάμη τσιάρο 'ά φουμάρη. Μόλις τοΰ γίδει 'ά φουμάρη, του γίδει
μια καί ρίχτει στό πηάδι τόμ πατέρα. Ή μητέρα του άπ' τό μπαλκόνι βάτζει φω-
νές, πού δε τόν άντρα της "ά τόμ πετά στο πηάδι. Έπιάαν τον καί καταδικάσθη
'ά πάρη τή μητέρα του γυναίκα. "Εν ήξευρε, ότι ήτο μητέρα του. "Αμα παντρέ-
ψαν τους, πέρασε λίγος καιρός καί ρώτηξε ή γυναίκα τον άντρα, άό ποιό μέρος
ήτο. Είπε εκείνος όλα τά καθέκαστα καί έκατάλαβε ή γυναίκα, ότι ήτο ό γιος
της, ό Γιούδας. Αυτός δστερα έφυε καί κατάληξε στό Χριστό κοντά.

Τό δέντρο πού κρεμάστηκε ό Γιούδας είναι δ άρόϋνας καί βρωμεΐ4.
Άρόννά μου βρωμερε και ακάτσαρε* τεμπέλη
έκατσες και άναέλασες 8 εμένα τό κοπέλι.

Σύμη.- Λ. Α. άρ. 2455, σ. 390-392.

("Αννα Συβρή ετών 82, άγράμμ. καί 'Ελένη Τσαβαρή, ετών 76 άγράμμ.).

1 κοίλωμα δένδρου. 2 έκαιροψυλάκτησε. 5 σπίτι.

4 Βλ. περί τής παραδόσεως τοΰ άπαγχονισμοΰ τοΰ Ιούδα άπό τόν άρόϋνα, επίσης έκ

Σύμης προερχομένης, έν Λ. Α., άρ. 146, σ. 53 (συλλ. ΔημοσΟ. Χαβιαρά, 1910).

6 άκάτσαρος- είδος θάμνου. " κατηγόρησες.
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Ή παράδοσις αναφέρει περί τής γεννήσεως τού 'Ιούδα, τής δράσεώς του
συμφώνως πρός προκαθωρισμένας αποφάσεις τής μοίρας καί τέλος περί τοΰ θα-
νάτου του δι' άπαγχονισμού.

Τέσσαρες παραλλαγαί τής διηγήσεως ταύτης έχουν δημοσιευθή ύπό τού
Γ. 'Α. Μέγα1. Τούτων μία έχει δημοσιευθή τό πρώτον ύπό τοΰ Κ. Ζησίου, χωρίς νά
αναφέρεται δ τόπος προελεύσεως της, ή δευτέρα προέρχεται έκ Κρήτης, ή τρίτη εκ
Κύπρου, ή δέ τετάρτη μέ παραμυθιακόν χαρακτήρα έξ 'Ηπείρου εις κουτσοβλα-
χικήν γλώσσαν 3. Ή ύπό συζήτησιν παράδοσις, ώς παρατηρεί ό Γ. Ά. Μέγας 8, έχει
τήν αυτήν ύπόθεσιν πρός τόν άρχαΐον μύθον τοΰ Οιδίποδος. Ή δημοσιευομένη
παραλλαγή ημών έκ Σύμης έχει ομοιότητας κατά τό στοιχεΐον τοΰ θηλασμού τού
'Ιούδα, νηπίου, ύπό τής αϊγός, πρός τήν τοΰ Ζησίου4, έτι δέ καί πρός τήν Κυπρια-
κή ν παραλλαγήν6. Τό σημεΐον τούτο τής συνάφειας τής παραλλαγής τοΰ Κ. Ζησίου
πρός τήν Κυπριακήν καί τήν Συμαϊκήν άγει εις τήν ύπόθεσιν, ότι πιθανόν και ή
πρώτη, δηλ. ή τοΰ Ζησίου, νά προέρχεται έκ τών νήσων τής Δωδεκανήσου ή άλλης
τινός νήσου τοΰ Αιγαίου.

Δ'· ΑΓΙΟΙ

1. Ό "Al Νιπόλαος καί ό Σεβαστός

Έμάεψεν ο Χριστός τούς άγιους καί λέει πρώτα τ' "Αι Νικόλα : τ' έχεις ;
Λέει : 'έν ε χω τόπο 'ά βάλλω κεριά, λιβάνια καί λάδια. Τά καΐκια, πού 'ρμενί-
τζουν φωνάτζουν μου : "Οξω τά κακό καί μέσα ό "Αι Νικόλας. Λέει άέκο8
τ' "Αι Λευτέρη : εσύ τ' έχεις ; Αέει : έχω τριά κελλιά γιομάτα κ' 'έν μέ χω-
ρούν και Θέλω 'ά κάμω καί τέταρτο, γιατί 'έν έχω ποΰ 'ά τά βάλλω" 'ά γεννήση
καμμιά γυναίκα φωνάτζει καί περικαλεΐ : "Αι Λευτέρη μου, καί λευτέρωσε με καί
μου κουβαλούν ποσό 7 πράματα. Φωνάτζει άό 8 πίσω τοΰ ΙΙαντελεήμονα κ' ερώτη-

1 Βλ. Ό 'Ιούδας εις τάς παραδόσεις τού λαού, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, έ'τ. Γ-Δ
(1941-42), εν'Αθήναις 1951, σ. 4-8.

2 Βλ. Τοΰ αυτόν, "Ο περί Οιδίποδος μύθος, ενθ' άν., σ. 198-200.

s Βλ. ενθ' άν., σ. 9 κ.εξ., 202 κ.εξ.

4 Βλ. είς Γ. "Α. Μέγα, δ'Ιούδας είς τάς παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 4-5.

δ Αυτόθι, σ. 7-8.

6 κ' επειτα, αμέσως.

' πλήθος, αμέτρητα

8 άτίό
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ξεν το καί 'κεϊνον : γούλοι1 οι άνθρωποι στις αρρώστιες του; φωνάτζουν μου 'ά τούς
γιάνω καί φέρνουν μου ποσό πράματα κ' 'έν έχω τόπο 'ά τά βάλλω. Κ' οι άγιοι
'Ανάργυροι πάλε τά ϊδια. Έκειά νεφαίνει 2 κ' ένας παλληκαράς καλόγηρος, μορ-
φοπαλληκαράς. Αέει του ί Χριστός: έσύ τ' έχεις; Λέει : τίποτε - Μέ γιατί; - Έν
έφώναξεν καένας. Καί λέει ο Χριστός: «πως σέ λύουν ; Λέει: Σεβαστό -«'"Α γιορ-
τάτζης, δποτε τραυά ό Φλεβάρης είκοσι έννιά».

Σύμη. - Λ. Α. άρ. 2155, <5· 213. (Εύστρατί« Τσαβαρή, ετών 64, Β' Δημοτ.)

2. "Αις Νικόλας

"Ενας ναύτης ταξίδευε μέσα στο καράβι' ή πιάσε φουρτούνα. Τό ναύτη τον
ήρπαξαν τά κύματα. "Γστερι οί άλλοι, που τον ήχασαν τόν ήγυρεΰγαν τσί τούν
ηύραν στού σπίκιν τους βρεγμένο. Τούν είδαν οί δικοί του. τούν ήρώτηξαν, πως ηυ-
ρέθης ιδώ έτσι βρεγμένους. Είπ' αυτός, ότι ήταν ή φουρτούνα πολλή· έτσείνη τήν
ώρα, φώναξε του "Αι Νικόλα τσ' άχωνίς 8 τόν είδε μπροστά του τσί τόν ήρπαξε
άπ' τή θάλασσα τσ' ηυρέθη στό σπίκιν του».

Χίος (Μεστά). - Λ. Α. άρ 2456, σ. 63. ("Αννα. Άλμυρούδη, ετών 50. άγράμμ·)

3. "Αις "Ανθιμος

Ό "Αις "Ανθιμος είναι αόμματος καί τοϋ 'δωσε ο θεός τή χάρι νά κάμντ) τά
έρπετά νά μή δακοΰν, γιατί αυτός έτσι όπως ήταν αόμματος τον δακοΰσαν τά ερ-
πετά. Γι' αύτο κι β Θεός τοΰ "δωσε τό χάρισμα νά κάμνη τά έρπετά νά μή δακοΰν.
"Οπου έχει έρπετά βάτζουμε το κονισματάκι τοΰ "Αι "Ανθιμου καί δεν δακοΰν.

Σύμη. - Λ.Α άο. 2455, σ. 372. (Άννικα Μάγκου, ετών 60, άγράμμ.)

Ι.'Η διήγησις αυιη είναι αιτιολογική τοΰ εορτασμού τού Αγίου Κασπια-
νοΰ τήν 29 Φεβρουαρίου, ήτοι κατά τετραειίαν, έτος δίσεκτον. Τό όνομα τοΰ
'Αγίου έχει λησμονηθή εις τήν παράδοσιν και άντικατασταθή υπό τοϋ Σεβαστού·
"Ισως υπόκειται τό όνομα τοΰ αγίου Σεβαστιανού.

Ε'ις τάς γνωστός μέχρι τοΰδε παραλλαγάς ;e> "Αγιος Κασσιανός παρουσιά-
ζεται ώς παραπονεθείς ενώπιον τοΰ Θεού δια τό πλήθος τών προσφορών τάς
όποιας λαμβάνει ό "Αγιος Νικόλαος άπό τούς πιστούς έν συγκρίσει πρός ανιόν.
Ό Θεός είσακούσας τήν αναφοράν του έκάλεσεν ενώπιον του τόν "Αγιον Νικό-
λαον, όστις, αναζητηθείς, ευρέθη παλαίων είς τήν θάλασσαν δια νά σώση ν«να·

1 όλοι. 2 προβάλλει. 3 άμέσως.
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γούς. Ο Θεός τότε ώργίσθη έναντίον τού κατηγόρου Κασσιανού, όστις διέμενεν
είς τόν παράδεισον μηδέν πραττων, καί έτιμώρησεν αύτόν νά εορτάζεται κάθε τέσ-
σαρα έτη.

"Ετεροι παραλλαγαί τής διηγήσειος ταύτης έχουν δημοσιευθή δύο ύπό τοΰ
Oskar Loorits (Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende, Helsinki
1954, F.F.C. No 149' βλ. είς βιβλιοκρισίαν ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη έν Λαογρ., τόμ.
16 (1956/57), σ. 318-319), πρός δέ καί άλλοι εκ νεωτέρων συλλογών, περί τών
οποίων βλ. εις Λαογρ., ενθ' άν., σ. 319, 580 καί εις Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρ-
χείου, τόμ. 13/14, (1960-61), εν 'Αθήναις 1962, σ. 263-64 (Κέας) καί σ. 321
(Κύπρου).

Ή παράδοσις αύτη, μεταδοθεισα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εις τούς
Σλάβους, απαντά σήμερον διαδεδομένη μέ π?».ήθος παραλλαγών, ιδιαιτέρως είς τούς
Ρώσους (βλ. εις Oskar Loorits, έ'νθ' άν.).

2. Πρόκειται ένταΰθα περί τής εύρύτατα διαδεδομένης μέ πλήθος παραλ-
λαγών εις τόν Έλληνικόν κόσμον διηγήσεως διά τόν "Αγιον Νικόλαον, ό όποιος
πολύ ενωρίς, ήδη κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους, εΐχεν άποβή ό προστά-
της "Αγιος τών ναυτικών

3. Ό όσιος "Ανθιμος περί ου λέγει ή παράδοσις, ότι προστατεύει μέ
τό εϊκονισματάκι του άπό δείγματα ερπετών, έζησε τόν Ι8°ν αι., άποβιώσας, συμ-
φώνως πρός τό συναξάριόν του, κατά τό έτος 1782 2. Ούτος έδρασεν εις Μεγί-
στην (Καστελλόρριζον), ιδρύσας έκει άνδριοαν μονήν τό 1761, είτα δέ εις Άστυ-
πάλαιαν, όπου έκτισε τήν εκκλησίαν τής Παναγίας ΙΙορταΐ'τισσας έξω άπό τό
κάστρον

Εις τήν νήσον ταύτην φέρονται σήμερον εις τόν λαόν παραδόσεις περί τού
οσίου 'Ανθίμου, σχετικοί πρός τήν ΐδρυσιν τής ώς άνω εκκλησίας τής Πορταΐτισ-
σας καί τάς έριδάς του μέ τούς κατοίκους, ώς επίσης καί πρός τάς κατ" αυτού
ύπ' αύιών κατηγορίας επί άνηθικότητι. Ούτος κατηράσθη τούς Άστυπαλαιεΐς, νά

1 Βλ. Στυλ, Λνκονδΐ], Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν, τήν κατά τήν αρχαιότητα
καί τούς χριστιανικούς χρόνους, πάτρωνες τών ναυτικών μας, Πρακτ. Άκαδημ. 'Αθηνών,
τόμ. 11 (1936), σ. 418 κ.έξ. Georgia Tarsouli, Saint Nicolas dans le folklore Grec, L'Hellé-
nisme Contenip., année 1951, σ. 483-489. G. Anrieh, Hagios Nicolaos, Der heilige Niko-
laos in der griechischen Kirche. Texte und Untersuchungen, Bd. I-II, Berlin und
Leipzig 1913-1917.

2 Βλ. Σωφρ. Ενατρατιάδον, Άγιολόγιον τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 'Αθήναι
(1960), σ. 42.

8 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκην είς Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 10/11 (1957-58), έν 'Αθή-
ναις 1958, σ. 409.
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μήν υπάρχουν ε'ις τήν νήσον των όφεις, όφεις δέ νά είναι οί κάτοικοι τής νή-
σου. (Βλ. A.A. χφον άρ. 2248, σ. 158, συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1957)

Άπό τόν Ίωάννην Άγγελίδην έξ 'Αστυπαλαίας κατέγραψα έν 'Αθήναις και
τάς κάτωθι παραδόσεις.

Ό " Αις "Ανϋτμος ή&ελε và φνγη άπό τήν " Αστυπαλιάν καί η/)ελε và πάρη
καί την εικόνα της Παναγίας της Πορταρρίτισσας άλλα η είκόνα ήταν ασηκωτη καί
δεν η&ελε và φνγη άπό την ' Αστνπαλιά. 'Ο "Αις, or αν εΐδε τό ϋαϋμα, επεσε κάτω
στη γη με δάκρνα καί παρακαλούσε την Παναγία καί τό Θεό για τονς κατοίκους
τής "Αστυπαλιάς. Τότε είπε καί για τά φίδια καί ό Θεός τον εδωσε τή χάρι, επειδή
ήταν καί τυφλός καί συνεχώς είχε κίνδυνο, ν à εχη τή δνναμι và νεκρώνη καί và
διώχνη τά ερπετά. Κατ'άλλην παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης: "Ενα φίδι
δάγκασε τόν "Αι "Αν&ιμο καί αυτός τά καταράστηκε καί ψόφησαν ολα." Εμειναν
μόνον στά νησάκια τής Άστυπαλιάς, γιατί ό "Αις καταράστηκε μόνο, δσα ήταν
επάνω στό νησί τής Άστυπαλιάς γι' αυτό υπάρχουν αφΰονα άλλου, αυτά δεν μπο-
ρούν và βλάψουν τόν αί)ρωπο, ίίμα είναι τό κονίαμα τον "Αι "Αν&ιμον.

Ή μή ύπαρξις όφεων εις τήν Άστυπάλαιαν είχε παρατηρηθή ήδη άπό τούς
αρχαίους χρόνους (Αιλιανού, Περί ζώων ιστορίαι, 5, 8)2. Έκ τής συνδέσεως ταύτης
εις Άστυπάλαιαν τού Ανθίμου ως διώκτου τών ερπετών, πιστεύω, ότι προέρχε-
ται, μεταδοθεΐσα είς τήν Σύμην καί διαπλασθεΐσα ενταύθα, ή ώς άνω δοξασία
περί αύτοΰ, καθ' ην «όπου έχει ερπετά βάτζουμε τό κονισματάκι τού "Αι "Ανθι-
μου καί δέν δακούν». Έκει τό είκονισματάκι τοποθετείται εις κάθε σπίτι πού φο-
βούνται άπό τά ερπετά.

Ε·' ΒΑΡΥΧΝΑΣ

Ό Βχρυχνάς είναι ένα ξωταρικό μέ κόκκινο φέσι στό κεφάλι τσαί πά' τή νύ-
χτα τσαί πιάνει τόν άνθρωπο άφ' τό λαιμό τσαί πολεμά νά τόν πνίξη. "Ό άνθρωπος
πολεμά vi φωνάξη, για νά τόν βοηθήσουν μά δέν μπορεί. Γυρεύγεί νά κινήση τά
χέρια του, τίποτε. "Οποιος μπορέσγ] τσαί κινηθή τσαί του πάρη τό φέσι τό κόκκινο,
γίνε ται πλούσιος, γιατί είναι γεμάτο λίρες.

Χίος (ΙΙυργί), Λ. Α. άρ. 2456, σ· 313-314. (Στέφανος Κούνης, ετών 70, άγράμμ·)

Ή πίστις αύτη περί τού βαρυχνά, άλλαχού σβραχνά, βραχνά, βαρυπνά,
βραφνδ κ.λ.π. (Βλ. εις Τστορ. Αεξικόν Νέας Ελληνικής έν λ. βραχνάς) είναι εύ-

1 Βλ Γ. Κ. Σπνρώάκη, έ'νθ' άν., σ. 409-410.

2 Πρβλ. καί ενθ' άν., σ. 410.
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ρέως διαδεδομένη, παρ' άρχαίοις δέ εκαλείτο Εφιάλτης, Ήπιάλης, Τίφυς κ.ά'.\
Περί τής διαδόσεως τής δοξασίας ταύτης πλατΰτερον καί εις άλλους λαούς (βλ. Ran-
ke,, Alp: Handwört. d- deutsch. Abergl., τόμ. I, 1927, στ. 281-305).

RÉSUMÉ

Légendes populaires des îles Chios et Symi

par Anne Papamichail.

L'auteur publie avec commentaires variantes de légendes populaires
provenant de l'île de Symi du Dodecanese et de Cliio.

La légendes A (a et b) (p. 32-33) se rattache au type du mythe anti-
que de Midas qui cachait ses oreilles d'âne, disgrâce qui fût finalement ré-
vélée par son barbier.

La légende Β (p. 33-35) se rapporte à la construction de la célèbre
Eglise de Sainte Sophie à Constantinople et plus particulièrement à la
confection de la nappe de l'autel.

La légende C (p. 35-36) raconte que la naissance et la vie de Judas
ainsi que son suicide par pendaison, avaient été réglés d'avance par les
puissances qui présidaient à sa destinée (Moires).

Des légendes se rapportant 1) à St Cassien, 2) à St Nicolas et 3) ainsi
qu'au moine Anthème sont publiées au chapitre D (p. 36-39).

La première se rapporte à la protestation de St. Cassien qui se
plaint à Dieu de St Nicolas à qui les fidèles apportent continuellement des
offrandes (encens, huile pour la veilleuse etc) tandis qu' ils ne lui of-
frent rien. Dieu le punit de son inaction en ne lui permettant d'avoir sa
fête que tous les quatre ans, c.à.d. le 29 février de chaque année bissextile.
Cette légende qui se rencontre également chez les Bulgares et surtout
chez les Russes (voir Loorits supra, p. 38) est étiologique de la fixation de
la fête de St Cassien le 29 février.

La seconde est également une variante parmi les multiples qui cir-
culent sur St Nicolas, protecteur des marins.

1 Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 550-551, άρ. 898-900. Τοϋ αϋτοϋ,
Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 58-67.
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La troisième qui provient de l'île de Symi se rattache au moine An-
thème, qui a été fondateur des couvents dans les îles Astypalaia et Ca-
stellorizo du Dodécanèse pendant la seconde moitié du iSème siècle.

Plusieurs récits mythiques, surtout à Astypalaia, circulent sur ce
moine, considéré comme Saint par le peuple.

Au chapitre Ε (p. 39) on trouve une légende provenant de l'île de
Chio sur le varypnas (βαρυπνά) qui est l'Efialtis (le cauchemar) des Anciens.
Selon les croyances populaires le varypnas apparaît pendant le sommeil
sous l'aspect d'un être démoniaque, ayantun fez rouge sur la tête, et es-
saie d'étrangler les êltres humains.



χρησισ και σημασια του "αμιλητου νερου;
εισ τον βιον του λαου

νπο

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙ Κ ATE PI Ν ΙΔΟΥ *

Ή βασική σημασία τοΰ ύδατος εις τόν άνθρωπον δι' αύτήν πρώτον τήν
συντήρησίν του εις τήν ζωήν καί ποικίλας άλλας στιναφείς άνάγκας του συνέτεινεν,
ώστε τοΰτο, ώς ό άρτος, νά καταλάβη θέσιν εξέχουσαν εις τόν όλον βίον του, συγ-
χρόνως δέ νά δημιουργηθούν καί διαμορφωθούν εις τόν λαόν, παραδόσεις (ώς
π.χ. περί τοΰ αθάνατου νερού κ.ά.), ίδίαδέ δοξασίαι καίείδικαί χρήσεις αυτού, δεισι-
δαίμονος ή μαγικού χαρακτήρος, εις διαφόρους τελετουργικός πράξεις ώς καί είς
μαγικάς, μαντικάς ενεργείας καί άλλας.

"Εξ εύρυτέρας μελέτης ημών περί τής έν γένει σημασίας τοΰ ύδατος εις λα-
τρευτικός έκδηλώσεις, μαγικάς ενεργείας καί διαφόρους άλλας χρήσεις, ώς κατά
τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, επίσης πρός άπαλλαγήν έξ ασθενειών, εις
σχετικούς έξορκισμούς, ραντισμούς κ.ά., εξετάζομεν ένταύίϊα είδικώτερον τό θέμα
τοΰ «άμί?νητου νερού» είς τόν λαόν έν σχέσει καί πρός τήν δοξασίαν, ότι τό νερό
κοιμάται εις τινα χρονικήν στιγμήν τοΰ εικοσιτετραώρου.

I

Ή πίστις εις τόν λαόν περί ύπνου τού ύδατος απαντά πολλαχοϋ. Σχετι-
κός δοξασίας καί παραδόσεις συνεκέντρωσεν ήδτ] έκ Κρήτης καί Λάστας Γορτυνίας
καί έδημοσίευσε πρώτος, ώς κατωτέρω, ό Ν. Γ. Πολίτης1. Κατ' αύτόν πιστεύεται
είς Λάσταν Πελοποννήσου, ότι εις κάθε πηγήν «μένει και Νεράιδα. Γιό τοΰτο ό

* Ή μελέτη αΰιη έγένετο εντός του πλαισίου τής έκτελουμένης ύπ' εμού ερευνητικής
λαογραφικής εργασίας υπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ κ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Διευθυντού
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, διά τής οικονομικής χορηγίας τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος
'Ερευνών (ΒΙΕ).

1 Βλ. Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 394 - 395, άρ. 662, 663 καί είς Λαογρ ,
τόμ. 3 (1911), σ. 502-3.
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άνθρωπος τή νύχτα πού ήθελε νά περάση κοντά άπό τρεχούμενο νερό δεν μίλαγε,
για νά μήν τοΰ πάρη ή Νεράιδα τή φωνή του. 'Αλλά καμπόσες βολές (καί τούτο
ακόμα τό λένε μερικές γυναίκες, ότι τό είδανε) τό νερό τή νύχτα κοιμάται, οπού
λέμε, μένει χωρίς νά κουνηθή ολότελα, καί τότε πλιά ή Νεράϊδα έναι 'κει στό νερό.
Άλλάγιά νά φύγη ή Νεράιδα καί τρέξη πάλι τό νερό έναι ετοΰτο : ό άνθρωπος
πετάει μιά πέτρα μέσ' στό νερό, και τότες αμέσως ή Νεράϊδα φεύγει καί τό νερό
τρέχει» '. Επίσης εις τό Καστρίον Κυνουρίας αναφέρεται, ότι «όταν εύρεθή τις
προ τοΰ κοιμωμένου νερού, οφείλει νά μή έκβάλη φωνήν, αν θέλη νά μή πάθη
μέγα τι κακόν, ούτε νά διαβή άνωθεν αυτού, ουδέ νά πίη έκ τοιούτου ύδατος,
διότι τόν άναμένει βέβαιος θάνατος. Άν μεταξύ πολλών παρευρεθέντων, 'ίδη είς
τό κοιμώμενον ύδωρ, ποιεί τούτο γνωστόν καί τοις άλλοις διά νευμάτων, ίνα μή,
πριν 'ίδωσιν αήτό, όμιλήσωσιν ή πίωσιν» 2. Άπό τό κοιμώμενον ύδωρ κατά τήν
νύκτα, συμφώνως πρός δοξασίας εις Κρήτην, εάν τις θέλη νά πίη «πρέπει νά τό
ταράξη μέ τό χέρι, γιά νά τό ξυπνήση γιατί αλλιώς τό νερό αγανακτεί και τού
παίρνει τό νοΰ του»8 ή διά νά τό αφύπνιση πρέπει νά εί'πη «ξύπνα, ξύπνα κι ό
δράκος θά σε πιή» (Λασίθι)1.

Εις τήν Νάξον υπάρχει ή πίστις, ότι κατά τήν νύκτα, όταν τις μεταβαίνη
πρός άντλησιν ύδατος εκ πηγής ή φρέατος «πρέπει νά κα?^ησπερίση τό νερό
κ' ύστερα νά βάλη τό βιτσιβίδι ή τήν λαήνα στή ^άνουλα νά 'έμά>ση. Τό νερό,
λέσιν, όπώς κοιμάται κ' οί Άνεράϊδες, πού 'ν' εκεί κοάά, φεύγουσι μέ τή galr\-
σπέρα. Άμα bdÀi αηκωθή καένας τή νύχτα νά πκιή νερ' άπού τή νοκάδ, πρέπει
νά τό άαάουλήση 6, κι άπέκειο νά πκιή. Δέ gàv8i, λέσι, νά πκιή χωρίς νά τό da-
άουλήση, 'ιατί θ' άρρωστήση»

Είς τούς Έλληνας εκ Πόντου Μ. Ασίας, πιστεύεται ομοίως, ότι «κάθε
βρύση, κάθε ρυάκι, κάθε πηγή, κάθε ποτάμι είχε τή «μάϊσσά» του, τήν μάγισσά
του, τή νεράϊδα του» καί ότι τό νερό εκοιμάτο «εϊς ώρισμένας περιστάσεις». Έάν
τις ήθελε διέλθει έκεΐθεν τήν ώραν αύτήν, θά εξεπληροΰτο ό,τι ήθελε ζητήσει.

1 Ν. Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 394-395, άρ. 663.

2 Βλ. Θ. Ά&ανασοπονλου, Τό νερό πού κοιμάται. Λαογρ., τόμ. 3 (1911) σ. 501.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, εν«' άν., σ. 394, άρ. 662.

4 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., 'Επ. Λ. 'Αρχ.,έτ. Ε-ΣΤ (1943-44) σ.97. ('Ανάτ.,
τεϋχ. Γ', σ. 17),

5 δοχεΐον έκ του όποιου πίνει τις νερό.

6 νά τό ανακίνηση.

' Δ. Β. Οίκονομίδον, Ναξιακαί παραδόσεις. Λαογρ., τόμ. 17 (1957) σ. 48-49, άρ. 47.
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Υπήρχε δέ έθιμον αί γυναίκες κατά τήν νύκτα τής Πρωτοχρονιάς νά φέρουν
προσφοράς, σύκα, καρύδια, όπώρας κ.α. είς τήν πηγήν τοΰ χωρίου χωρίς νά ομιλή-
σουν1. Οί μεταβαίνοντες εις τήν πηγήν, μετά τήν άπόθεσιν παρ' αύτήν τών προσ-
φορών τούτων, «έκαλαντίαζαν» τό κοιμισμένο νερό, τό όποιον εθεωρείτο ώς άκίνη-
τον καί έξυπνοΰσε 2. Έγέμιζαν τότε τήν λάγηνον καί μέ τό νερό τούτο, τό όποιον
μετέφερον έν σιωπή είς τήν οίκίαν, έρράντιζον τά δωμάτια τής οικίας, έπιλέγοντες
«κάλαντα καί καλός καιρός, πάντα, καί τού χρόνου»3.

Ε'ις Άνδρον τέλος αναφέρεται, ότι «οί θαλασσινές 'Ανεράϊδες κατά τό με-
σονύκτιον, όταν κοιμούνται τά νερά, λούονται εις τά ύδατα τών πηγών» 4.

ΌΝ. Γ. Πολίτης5, εξετάζων τό θέμα τούτο, δηλ. τό περί τοΰ ύπνου τοΰ
ύδατος, παρατηρεί, ότι ή δοξασία αύτη ώς καί «ή περί τιμωρίας τών ταραττόντων
τήν άνάπαυσιν αύτοΰ, φαίνεται ένέχουσα τόν χαρακτήρα παλαιότατης πρωτογε-
νούς θρησκευτικής παραστάσεως. Διότι παρουσιάζεται πάσχον καί ενεργούν αυτό
τό στοιχεΐον τής φύσεως καί όχι κεχωρισμένως αυτού άνθρωπόμορφος ή θηριό-
μ,οοφος προσωποποιΐα. Φέρεται δ'όμως παρά τω ήμετέρο) λαώ ή αύτή δοξασία
καί ύπό τύπους χωρισμοΰ τής μορφοειδοϋς ψυχής τοΰ στοιχείου άπό τής ύλης αύ-
τοΰ», ούτω 6έ «πολλάι παραδόσεις φέρονται παρ' ήμΐν περί στοιχειών τών πηγα-
διών ή πηγών, βλαπτόντων τούς πίνοντας νερόν άνευ δεισιδαιμόνων προφυλάξεων
ή τούς οπωσδήποτε ένοχλοΰντας αυτά» 1

Εις τήν πίστι,ν ταύτην ήτις ενυπάρχει καί είς τάς ανώτερο.) παραδόσεις καί
δοξασίας έκ Λάστας, Νάξου καί Πόντου νομίζομεν, ότι πρέπει νά άποδοδή έτι
καί ή αποφυγή ώρισμένων ένεργειών, προφανώς, ϊνα μή ταραχθή τό εντός τού
ύδατος δαιμονικό ν όν· Ούτω π.χ. εις τό Μανιάκι Μεσσηνίας «δέν ουρούν, υύτε
πτύουν εις ποταμόν, ούτε κοιμούνται κοντά σέ τρεχούμενα νερά «γιατί κανιά βολά
σηκώνεται τό νερό και τόν πινΐγει» 7.

1 Βλ. '/. Σαλλαπασίδον, "Εθιμα καί προλήψεις έν Πόντιο, Ποντ. Φύλλα, έτ. Β' (1937-
38), τεύχ. 15, σ. 148-149. Πρβλ. καί Λ. Λ... χειρ., αρ. 2584, α. 8. (συλλ. εκ προσφύγων τού
Πόντου ύπό Κυριακής Μορφοπούλου, Επισκοπή Ναούσης 1962)

2 Βλ. Ά. Φωστηροπονλου, Λαογραφικά 'Ιμέρας, "Αρχ. Πόντου, τόμ. 19 (1954), σ. 259.
Βλ. και Λ, Α., χειρ. 2584, ενθ' άν., σ. 8.

3 Ί. Σαλλαπαοίδης, ένθ' άν.

4 Βλ. Ί. Κ. Βογιατζίδην είς Άνδρ. Χρονικά, άρ. 5, τόμ. Β"' (1956), σ. 234.

5 Βλ. είς Λαογρ., τόμ. 3 (1911), σ. 503.

Γ· "Ενθ' άν., σ. 503.

7 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άν., σ. 97. ('Ανάτ., τεύχ. Γ', σ. 17).
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II

Πρός τάς δοξασίας ταύτας, ως ανωτέρω, περί ένοικίσεως γενικώς δαίμονος
(Νεράιδας, στοιχειού κλπ.) είς τό ύδωρ, αΐτινες άντιλήψεις πιστούνται έτι καί έξαλ-
λων λαϊκών εθιμικών ενεργειών \ καί κατά τάς οποίας δέον νά νοηθή ύπνος
τοΰ ύδατος καί ύποχρέωσις τής άφυπνίσεώς του πρός έγερσιν προφανώς τοΰ εν
αύτφ οίκοΰντος πνεύματος, δέον νά σχετισθή, κατά τήν γνώμην ημών, καί ή με-
ταφορά εκ πηγής αμίλητου νερού, δηλ. εν σιωπή, καί χρήσις αύτοΰ είς
έθιμικάς εκδηλώσεις είς τόν βίον τοΰ λαοΰ. Ούτω πιστεύομεν, ότι εις τήν χρήσιν
αμίλητου νερού, υπόκειται ή πίστις, ότι μέ τό μεταφερόμενον ούτω, δηλ. εν σιωπή,
ύδωρ, επιζητείται, νά μή ταραχθή τό έν aUTCü υπάρχον δαιμονικόν ον καί καταστή
έτσι δυσμενώς διατεθειμένον πρός τόν έπιδιωκόμενον μέ τήν χρήσιν τοΰ ύδατος
τούτου σκοπόν, ούτω δέ αντί ωφελείας επιφέρη βλάβην.

Ή σιωπή εις ένεργείας λατρευτικού, ιδία δέ μαγικού και μαντικού περιεχο-
μένου, έχει τήν βαθυτέραν έννοιαν τής παρακωλύσεως τής διαταράξεως τού τυπι-
κού τής τελετουργικής πράξεως, ούτω δέ τής ματαιώσεως τοΰ επιδιωκομένου δι'
αύτής σκοποΰ. Δύναται τις νά εί'πη γενικώτερον, ότι αύτη ενισχύει τήν δύναμιν
τοϋ τελετουργοΰ (ιερέως, μάγου, θεραπευτοΰ διά μαγικών ενεργειών κ.ά.) διά τήν
πλήρωσιν επιθυμιών πέραν τοΰ ανθρωπίνως δυνατοΰ κατά τήν μέσω τής τελε-
τουργικής πράξεως άμεσον έπαφήν του μέ υπερφυσικός δυνάμεις (δαιμονικά ό'ντα)
καί τήν άσκησιν ούτω έπιρροής επ' αυτών, ώστε ταΰτα νά ύποταχθοΰν καί τεθούν
εις τήν ύπηρεσίαν του 2. Ή σιωπή ούτω αποτελεί έπιβαλλόμενον όρον εις λα-

1 Ούτω έν Μοσχονησίσις οί γεωργοί άγοντες τούς βόας διά νά τούς ποτίσουν, θέτουν είς
τά κερατά των κουλλούρας, ώς προσφοράν βεβαίως είς τό στοιχειό τοΰ ύδατος» (Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. Β', σ· 1070). Τό πρωΐ τής Πρωτοχρονιάς αί γυναίκες είς Σκύρον «παίρνουν
στη τσέπη τους σύκα, σταφίδες, μουστόπηττες, καρύδια κι' δ,τι άλλα καλούδια έχει ή κάθε
μιά, για νά γλυκάνουν τά νερά» (Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 129/ Είς τήν
Κορμίσταν Σερρών τήν Τετάρτην, μετά τήν τέλεσιν τού γάμου, «θά πάη ή νύφη πρώτη
φορά στή βρύση. Ρίχνει μέσα στή γούρνα χρήματα, κουφέτα, ρύζι» (Λ. Α., χειρ. άρ.
2762, σ. 88, συλλ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, Κορμίστα Σερρών 1963). Είς δημώδη παράδοσιν έκ Κα-
λύμνου άναφέρεται ή συνήθεια νά άνάπτεται κανδήλα είς τό Στοιχειό, ή παράλειψις δ' αύτη
έπιστεύετο, ότι ήδύνατο νά διάθεση τούτο δυσμενώς, ώστε νά επιφέρη βλάβην είς τόν έρχό-
μενον είς τήν πηγήν διά νά πίη ϋδωρ. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1071). Βλ.
καί Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 60 κλπ.

2 Βλ. G. Van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, 2te Aufl., Tübingen 1956,
σ. 491-493.
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τρευτικάς τελετάς, μαγικάς πράξεις, ά'λλας δεισιδαίμονας ενεργείας είς διαφόρους
περιστάσεις τοΰ βίου, εις τήν λαϊκήν ίατρικήν κ.ά. διαφόρων λαών

Είς τόν εύρύτερον κύκλον τελετουργικών σήμερον ενεργειών τοΰ λαοΰ είς
τάς οποίας τό στοιχείον τής σιωπής ενέχει είδικήν σημασίαν περιλαμβάνονται καί
αί σχετικαί πρός τό «αμίλητο νερό». Τοιούτοι δ' απαντούν ιδία είς έθιμα λαϊκής
λατρείας μέ μαντικόν χαρακτήρα, εις μαγικάς ενεργείας, έίΗμα τοΰ γάμου, τής
γεωργίας, ξενητείας κλπ. περί τών οποίων καί γίνεται ενταύθα λόγος.

Α'.—Εις μαντικάς εθιμικός πράξεις, ϊδίςι κατά τό εσπέρας τής παραμονής
τής εορτής τοΰ γενεσίου τού 'Αγ. 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ιουνίου), τής κοι-
νώς είς τόν λαόν ημέρας τ' "Αϊ Γιαννιού τοΰ Κληδόνου, τού Φανιστή, τοΰ Λαμ-
προφόρου, τοΰ Λιοτροπιοΰ κ.ά., επίσης καί κατ'άλλος περιστάσεις, ώς κατά τάς 'Από-
κρεως, τό εσπέρας τής παραμονής τής εορτής τών 'Αγ. Θεοδώρων (Σάββατον τής
πρώτης εβδομάδος τών νηστειών) κ.ά., άπαντα καί ή σχετική χρήσις τοΰ αμίλη-
του νερού. Διά τών μαντικών ενεργειών τούτων, άσκουμένων υπό άγάμων ιδία νεα-
νίδων, επιζητείται, όπως άποκαλυφθή είς αύτάς τό όνομα ή καί αντο τούτο τό
πρόσωπον, τό όποιον θά ύπανδρευθούν.

'Εκ τών ώς άνω περιστάσεων σπουδαιοτέραν σημασίαν κατέχει ή εσπέρα τής
παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγ. 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) διά τό κατ' αύτήν πλα-
τέως διαδεδομένον έθιμον τής τελετουργικής τοποθετήσεως έντός υδρίας ή άλλου
δοχείου τών λεγομένων σημαδιών (μήλων, κοσμημάτων κ.ά.) διά τών οποίων μαν-
τεύονται αϊ νεάνιδες, ώς ανωτέρω, περί τοΰ νέου τόν όποιον θά ύπανδρευθούν,
οί δέ νέοι περί τής γυναικός τήν οποίαν θά νυμφευθούν. Πρό τής τοποθετήσεως τών
άντικειμένων τούτων είς τό δοχεΐον, τίθεται εντός αυτού ποσότης ύδατος, τό οποίον
έχει μεταφερθή έν σιγή άπό τήν βρύσιν. "Επειτα εκ τοΰ δοχείου τούτου με τό
άμίλητο νερό, ε,σφραγισμένου κατά τό στόμιον μέ κόκκινον ύφασμα καί εκτεθειμέ-
μένου τήν νύκτα εις τά άστρα, θά γίνη τήν επομένην ή εξαγωγή τών σημαδιών (τό
άνοιγμα τοΰ Κληδόνου) μέ συνοδίαν τραγουδιών.

Τό μαντικόν έθιμον τοΰτο είναι σχεδόν πανελλήνιον, αί δέ σχετικοί μέ
τό άμίλητο νερό έθιμικαΐ ενέργειαι άπαντοΰν έπίσης ευρέως διαδεδομένοι. Ούτως
ε'ις Σέρρας παλαιότερον «τήν παραμονήν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου στις γειτονιές τά κο-
ριτσόπουλα δημιουργούσαν συγκέντρωσι καί άνοίγανε τόν «κλήδονα μέ τ'Άγιαννιοΰ
τή χάρη». Στόν Κλήδονα ελάμβανε μέρος κάθε κόρη τής γειτονιάς δίνοντας έ'να
ό,τιδήποτε μικρό σημαδάκι ώς άντικείμενον άναγνωρίσεως. Σέ μιά μακρόστενη χύ-
τρα (βυτίνα) έτοποθετοΰσαν όλα τά αντικείμενα μέσα στό «άμίλητο νερό»· έκλειναν

1 Β λ. Jung wir th, Schweigen. Handw. d. deutsch, Abergl., VII, 1953, στ. 1461 κ.έξ.
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τόν κλήδονα μέ κόκκινο μαντήλι καί τόν έστόλιζαν μέ άνθη τού κλήδονα 1

Εις πολλούς τόπους συνηθίζεται νά παραλαμβάνεται τό αμίλητο νερό από
τρία μέρη, π.χ. τρεις πηγάς, εκείνος δέ όστις θα τό μεταφέρη δέον νά είναι αμφι-
θαλής Ούτω εις Σμύρνην «έπαιρναν έ'να κουμάρι χωματένιο, αμεταχείριστο, καί
τό 'διναν σ' έ'να παιδάκι νά τό γεμίση νερό άπό τρία σπίτια πού νά κατοικούσαν
μονοστέφανες. Τό παιδί θά έπρεπε νά έχη ζωντανούς τούς γονείς του καί νά πάρη
τό νερό χωρίς νά πή λέξι σέ κανένα» 3. Εις τήν Σκΰρον τό άμίλητο νερό μεταφέ-
ρουν αί νέαι «μ' έ'να καινούργιο λαήνι» «κάτω άπ' τό ζουρειό 4 τού μύλου» 5 ή
«έ'να κορίτσι ή άγόρι πρωτογέννητο πού νά 'χη στη ζωή τούς γονείς» (Κρήτη 6,
Κάρπαθος7). Αί νεάνιδες αί όποιαι μεταφέρουν τό άμίλητο νερό διά τόν Κλήδονα
πρέπει νά είναι έ'τι «άπάρίίενες» και «συνόνομες» 3.

Τό νερό τοΰτο θεωρείται ιδιαιτέρως, ότι φέρει τύχην, δηλ. πρός γάμον διά
τοΰτο εις "Αργός Όρεστικόν μαζί μέ τάς νεάνιδας καί «μεγάλη κοπέλλα πού δέν
παντρεύτηκε στήν ώρα της, ρίχνει κι αύτή έ'να χρυσό δαχτυλίδι, γιά νά τής φέρη
τύχη » 9.

Τό άμίλητο νερό τοΰ Κληδόνου πιστεύεται ώς περιέχον ενεργόν δύναμιν καί
εκτός τής υδρίας εις ην έχουν άποτεθή τά «μαντικά σημάδια», διό γίνεται χρήσις αύ-
τοΰ εν συνεχεία μετά τήν έξαγωγήν των καί εις άλλας σχετικός ένεργείας. Ούτω εις

1 Ν. Πέτροβιτς, Λαογραφικά Σύμμεικτα Σερρών, Σερρ. Χρον., τόμ. Α' (1953), σ. 142.
Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας2, 'Αθήναι 1963, σ. 216.
Βλ. καί Λ. Α., χειρ., άρ. 2477 (συλλ. Δ. Καραγιαννόπουλος, Παλαίφυτον Γιαννιτσών 1959),
σ. 32 καί 77. Α. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιών, (Ά'ίβαλή) Μοσχονησίων κλπ., 'Αθήνα
1956, σ. 59.

2 Περί τής σημασίας τών αμφιθαλών παίδων είς λαϊκάς εκδηλώσεις βλ. Γ. Κ. Σπυριδά-
κη, Οί άμφιθαλεΐς είς τόν βίον τοΰ λαού. 'Αρχ. του Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησ.,
τόμ. ΙΓ' (1946-47), σ. 193-208.

3 Σνλβίον, Ό Κλήδονας, Μικρασ. Χρον., τόμ. Γ' (1940), σ. 394. Πρβλ. καί 77. Νικήτα,
Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, Μυτιλήνη 1953 (Λεσβιακά. Τόμ. Α", τεύχ. Α'), σ. 109 καί Ελπινίκης
Σταμονλη-Σαραντή, Λαογραφικά σύμμεικτα Μ. 'Ασίας, Μικρασ. Χρον., ένθ' άν., σ. 333-334.

4 τροχός ύδρομύλου.

5 Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, σ. 138.

6 Ν. Στρατάκη, Ό Κρητικός πύθιος 'Απόλλωνας καί ή λατρεία τού Κλήδονα, Κρητ.
Πρωτοχρ., έ'τος Α', 'Αθήναι 1961, σ. 145.

7 Εν ης Βαρίκα - Μόοκοβη, Ό Κλείδωνας στήν Κάρπαθο. Δωδεκ. 'Αρχ., τόμ. Γ'
(1958) σ. 237.

8 Μαρίας Αιονδάκη, Λατρεία στήν 'Ανατολική Κρήτη. Έπετ. 'Ετ. Κρητ. Σπουδ., τόμ. Α'
(1938), σ. 490-491.

9 Λ. Α. χειρ., άρ. 2512, σ. 12 (συλλ. Χρ. Βλάχου, 1962).
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Κρήτην κατά τήν μεσημβρίαν τής ήμέρας τοΰ Κληδόνου λαμβάνεται υπό νεάνι-
δος μικρά ποσότης άπό τό άμίλητο νερό τοΰ δοχείου τοΰ Κληδόνου. Τό νερό τούτο
φέρεται υπ' αύτής και χύνεται έ,ντός φρέατος, ένφ δέ αύτη ισταται τήν στιγμήν ταύ-
την επί τοΰ χείλους αύτού φέρει καθρέπτην εΐς χείρας, εστραμμένον πρός τόν
ήλιον ούτως, ώστε αί προσπίπτουσαι επ' αυτού άκτΐνες άντανακλώμεναι νά πί-
πτουν εντός τοΰ φρέατος. Τότε προσηλώνουσα τό βλέμμα έντός τοΰ φρέατος, υπάρ-
χει ή δοξασία, ότι δύναται αύτη νά ΐδη επί τής επιφανείας τοΰ ύδατος τό ίνδαλμα
τοΰ μέλλοντος συζύγου της, νά διακρίνη έτι τό ανάστημα, τό ένδυμα καί αύτό τό
έπιτήδευμά του, πρός δέ αν θά ύπανδρευθή ή άν θά άποθάνη εντός τοΰ έτους

Σημειώνομεν ενταύθα, ότι ό τρόπος ούτος τής μαντείας, δηλ. τής εμφανίσεως
μέ τήν βοήθειαν καθρέπτου επί τής επιφανείας τοΰ ύδατος τής μορφής τοΰ μέλ-
λοντος συζύγου τής νέας, ενθυμίζει άνάλογον περίπου, μέ τινας διαφοράς, κατο-
πτρομαντείαν κατά τήν 'Αρχαιότητα πλησίον τών Πατρών. Ό Παυσανίας εΐς τά
'Αχαϊκά (Βιβλ. VII, 21, 11-13) λέγει, ότι εκεί, πλησίον άλσους, ύπήρχεν ιερόν τής
Λήμητρος· «μαντειον δέ ένταΰθά εστίν άψευδές, ου μέν επί παντί γε πράγματι, αλλά
έπί τών καμνόντων. κάτοπτρον καλφδίω ιών λεπτών δήσαντες καθιάσι, σταθμώμε-
μενοι μή πρόσω καθικέσθαι τής πηγής, άλλ' όσον επιψαΰσαι τοΰ ύδατος τφ κύκλω
τοΰ κατόπτρου, τό δέ εντεύθεν ευξάμενοι τή θεφ καί θυμιάσαντες ες τό κάτο-
πτρον βλέπουσι· τό δέ σφισι τόν νοσούντα ήτοι ζώντα ή καί τεθνεώτα έπιδείκνυσι
τούτω μεν τφ ύδατι ες τοσούτο μέτεστιν αληθείας...» a

Εΐς Βρύσες Μεραμβέλλου Κρήτης υπάρχει ή συνήθεια «οί κοπελλιές νά πλύ-
νουνται μέ νερό τοΰ Κληδόνου καί νά πορίζουνε3 όξω καί όποιο πρωτοδοΰνε τέ-
τοιο όνομα θά πάρουνε» 4. Εις τήν Σΰρον «παίρνουν νερό άμίλητο τοΰ Κληδόνου
και τό χύνουν μέσα σε μιά μπουκάλα· έπειτα ριχτούνε μέσα έ'να άσπράδι άπό
αυγό ή μο?α5βι λειωμένο καί δείχτει δ,τι δουλειά κάνει ό άντρας πού θά πά-
ρουν. Άν είναι βαποριέρης, θά σχηματίση βαπόρι, αν είναι κτηματίας, ί)ά δείξη αμ-
πέλι, κλήμα, άν είναι μάστορης, θά δείξη τά εργαλεία του» 5. Εΐς τούς "Ελληνας εκ
Κυδωνιών Μ· 'Ασίας άναφέρεται τό έθιμον νά χύνεται «τό νερό τοΰ Κλήδονα»,

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', 1931, σ. 133. Πρβλ. Arm. Delatte,
Anecdota Atlieniensia, torn. I, Liège - Paris 1927, σ. 460 «βάλε το κάτοπτρον έ'σω είς
ύδρίαν καί βάλε ΰδωρ βροχής άλαλον καί πλήσον αυτήν».

2 Πρβλ. καί είς Φαίδ. Κουχουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. A II, έν 'Αθή-
ναις 1948, σ. 163-164.

3 βγαίνουν, έξέρχωνται.

* πληροφορία τής μητρός μου, εκείθεν καταγόμενης.

5 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, ένθ' άν., σ. 218.
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«πάνω σέ λειωμένο μολύβι καί κηρί καί ανάλογα μέ τό σχήμα πού έπαιρνε τό μο-
λύβι «έμαντεύετο> καί τό επάγγελμα τοΰ γαμπρού πού θά 'παίρνε τό κορίτσι»

Κατά τό εσπέρας τής παραμονής τοΰ Κληδόνου ζυμώνεται έτι πολλαχοΰ άρ-
μυροκουλλοΰρα, ήτις ψήνεται και τρώγεται πρό τοΰ ύπνου ύπό αγάμων (νεανίδων
και νέων) μέ τήν πίστιν, ότι θα ΐδουν εις όνειρον τόν νέον, μέλλοντα σύζυγον, ή, αν-
τιστρόφως, τήν νέαν νά προσφέρη νερό εις τό πρόσωπον πού έφαγεν άπό τήν άρμυ-
ροκουλλούραν. Εις Νάξον (Άπείρανθον) τό ζύμαιμα τής κουλλούρας ταύτης επι-
βάλλεται νά γίνη μέ νερό τό οποίον μεταφέρεται άμίλητον άπό τό φρέαρ 3.

Κατά παλαιότερον έθιμον εις τούς 'Ελληνας τής Κωνσταντινουπόλεαις ή
πρωτοκόρη μεταβαίνει τήν παραμονήν τοΰ Κληδόνου καί «παίρνει άμίλητο νερό
άπό τρεις βρύσες ή άπό τρία πηγάδια. Τό βάνει σ' έ'να μπουκάλι, σπάζει κατόπιν
έ'να αύγό καί χύνει τό άσπράδι μέσα. Κρεμά τό μπουκάλι έξω στ' άστρα. Τό πρω'ΐ
τό κοιτάζει κ' έχει μέσα σχήματα όμοια μέ τά εργαλεία πού θά 'χη στή δουλειά
του ό άντρας πού θά πάρη» 8. 'Ομοίως καί είς Σκαλοχώριον Βοΐου «οί κοπέλλες
φέρνουν άπό τρείς βρύσες άμίλητο νερό, τό βάζουν σ* έ'να μπουκάλι πού κατά
τήν κατάκλισίν τους τό βράδυ τό τοποθετούν κάτω από τό προσκέφαλο τους γιά
νά ίδοΰν έτσι στό όνειρο τους τόν εκλεκτό τής καρδιάς των»4. Εις τήν έπαρχίαν
Σητείας «επάνω εις τό τραπέζι βάζουν έ'να κόκκινο παννί καί επάνω εις τό παννί
έ'να ποτήρι νερό, τό οποίον έχουν φέρει άπό τήν βρύσην άμίλητον στέκεται δέ ή
νέα ή ό νέος καί κοιτάζει άδιακόπως μέσα εις τό ποτήρι τό νερό καί βλέπει τό
πρόσωπον τό όποιον έπιθυμεί» ε. Τό έθος τοΰτο τής μαντείας διά ποτηριού μέ
άμίλητον νερόν άναφέρεται καί έν 'Αθήναις6. Εις Λέσβον (Πέτρα) κατά τήν 24
'Ιουνίου, «ξημέρωμα τ' άη Γιαννιού πάει έ'να κορίτσι στή θάλασσα καί παίρνει
άπό σαράντα κύματα νερό. Νά μήν τή δη κανείς, νά μή μιλήσ', άμίλητο. Όπ' άλεί-
ψουνε 'πέ κείνο τό νερό, κάν'νε σαράντα ομορφιές» Τ.

1 Π. Μπιμπελά, έ'νθ' άν., σ. 59.

2 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 111-112.

3 Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., Έπ. Λ. 'Αρχ., ετ. Γ'-Δ' (1941-1942), σ. 131, (ανατ.,
τεύχ. Β', σ. 55). Ή ύδρομαντεία έν σιωπή άπαντα γενικώτερον καί είς άλλους λαούς, ώς τού;
Γερμανούς. Βλ. Hünnerkopf, Wasser, Handw. d. deutsch. Abergl., τόμ. IX, 1938, στ. 1":0.

4 Λ. Α. Χειρ., άρ. 2482, σ. 15 (συλλ. Βασιλ. Μαροπούλου, Σκαλοχώριον Βοΐου, 1962).

6 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άν., σ. 132 (άνάτ., σ. 56).

δ "Ενθ' άν., σ. 132 33 (άνάτ., σ. 56-57). 'Εκ μαγικού κειμένου παραγγέλλεται κατά τήν
ύγρομαντείαν ή χρήσις ύδατος, κομιζομένου ύπό παιδός ό όποιος πρέπει νά λάβη τοΰτο έκ
ποταμού καί «μηδέ êv τή όδώ δει λαλήσαί τινι, ήτοι άλαλητί τό παιδίν άγη τό ύδωρ (Arm.
Delatte, ένθ' άν., σ. 504).

7 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, ενθ' άν., σ. 220.

4



50

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Τό εν λόγω έθιμον τού Κληδόνου είς περιοχάς τής Θεσσαλίας απαντά τε-
λούμενον κατά τήν Πρωτομαγιάν \ Κορίτσια τότε, ηλικίας κάτω τών 15 ετών, σχη-
ματίζουν μικράς ομάδας, εΐς τάς οποίας τό μικρότερον υποδύεται ρόλον νύμφης.
«Τά δύο άπ' τ' άλλα κορίτσια είναι αί συνοδοί της καί τήν κρατούν άπό τά χέρια.
Τά υπόλοιπα κρατούν μίαν στάμναν, τήν οποίαν έχουν γεμίσει μέ άμίλητο νερό καί
μέ διάφορα άντικείμενα (δακτυλίδια, καρφίτσες ή βραχιόλια), ανήκοντα εΐς άγαμα
κορίτσια καί αγόρια. Τά δύο τελευταία κορίτσια προπορεύονται καί σέ κάθε πη-
γάδι πού θά συναντήσουν στέκονται καί άδειάζουν λίγο άπό τό νερό τής στάμνας
εΐς αύτό. Τήν επομένην τής Πρωτομαγιάς άνοίγουν τόν κλήδονα και εξάγουν τά
εντός τής στάμνας άντικείμενα. 'Αναλόγως δέ τών στιγμάτων, τά όποια φέρουν
εκ τής επιδράσεως τοΰ ύδατος εξάγεται ότι ό κάτοχος του θά παντρευθή γλήγορα,
ποιά θά πάρη, εάν θά άποθάνη κτλ.» 3.

Περαιτέρω καί εΐς άλλας περιστάσεις αναφέρεται έτι έν χρήσει τό άμίλητο
νερό εις μαντικάς πράξεις. Ούτω εΐς 'Αθήνας, κατά παλαιότερον έθιμον, κατά τό
εσπέρας τής τελευταίας Κυριακής τών 'Απόκρεω ν παρεσκευάζετο υπό νεανίδων
τό άρμυροκούλλουρο, τό οποίον εζυμώνετο μέ άμίλητο νερό. Τοΰτο κατόπιν έτρωγε
κατά τό ήμισυ ή παρασκευάσασα, τό δέ έ'τερον τεμάχιον έθετεν υπό τό προσκεφά-
λαιον εύχομένη εΐς τάς Μοίρας, νά 'ίδη εΐς τό όνειρόν της, ποίον νέον θά ύπαν-
δρευθή3 . Ή συνήθεια αύτη μαρτυρεΐται καί εΐς Βασιλίτσι Πυλίας *.

Κατά τό εσπέρας τής παραμονής τής εορτής τών 'Αγίων Θεοδώρων (Σάβ-
βατον τής πρώτης εβδομάδος τών νηστειών), εΐς πλείστους τόπους λαμβάνουν χώραν
ώς γνωστόν, διάφοροι μαντικαί ενέργειαι υπό τών κορασίδων, διά νά προΐδουν
αύται ποίον νέονθά ύπανδρευθούν. Μεταξύ τούτων άπαντα εΐςτινας τόπους καί ή
σχετική μέ άμίλητο νερό. Ούτω εΐς 'Αράχοβαν Παρνασσίδος τό βράδυ τοΰτο «σπί-
τια πού 'χουνε Γιάννη ή Θόδωρο, κρεμάνε στήν πόρτα τους ένα σακκουλάκι μέ
στάρι. Τά κορίτσια πάνε σέ δυο Θοδωράδες κ' έ'να Γιάννη καί κλέβουν, δήθεν,
άπό τά τρία αυτά σπίτια λίγο στάρι. Κατόπιν έρχονται στό σπίτι, σκαλίζουν λίγο
τό χώμα καί σπέρνουν τό στάρι. Παίρνουν άμίλητο νερό στό στόμα καί τό φέρ-
νουν στό δρόμο άκοΰν ονόματα. Μέ τό νερό ποτίζουν τό στάρι λέγοντας : Σέ
σπέρνω καί σέ ποτίζω κι όποιος είναι γιά νάν τόν έπάρω νά 'ρθή νά τό θερίσουμε

1 Τό έθιμον μαρτυρεΐται ήδη εκ τοϋ 16ου αί. (Βλ. Φ. Κονκονλέ, ένθ' άν., σ. 171).

2 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, έ'νθ' άν., σ. 192-193.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν ονείρων. Λαογρ., τόμ. Γ' (1911),
σ. 7. ( =Τ ο ϋ α ΰ τ ο ϋ, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Γ', 1931, σ. 109-110).

4 Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. "Ελλ. Λαογρ., 'Επ Λ. 'Αρχ., τόμ. Ε' (1945-49), σ. 11. ('Ανατ., τεϋχ.
Γ', σ- 75)
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μαζί. Προσέχουν καί τί όνείρατα θά ιδούν» Εις Ζευγοστάσιον Καστορίας επίσης
«βράζουν σιτάρι και καλαμπόκι καί τρώγουν. Τό βράδυ τά κορίτσια παίρνουν άπό
τρία σπίτια σιτάρι καί καλαμπόκι βρασμένα, κατά προτίμησιν όμως άπό σπίτια
πού οί νοικοκυράδες δέν είναι δευτεροπαντρεμένες· παίρνουν επίσης καί έ'να μπου-
κάλι νερό άπό τή βρύση, χωρίς νά μιλήσουν μέ κανένα κατά τήν μετάβασίν των
καί έπιστροφήν των άπό τή βρύσι. Τό βράδυ πού τθά φάνε, βγάζουν τή πρώτη
μπουκιά ψωμί άπό τό στόμα τους ολίγο μασημένη δίχως νά τούς καταλάβουν οί
άλλοι καί μαζί μέ τούς βρασμένους σπόρους, τό μπουκάλι μέ τό νερό και έ'να δρε-
πάνι, τά τοποθετούν κάτω άπό τό προσκέφαλο τους καί προτού νά κοιμηθούν λέ-
γουν: "Οποιος είναι ό καλός μου νά 'ρθη νά φάμε καί νά θερίσωμε μαζί. Αύτόν
πού θά ιδούν στό ό'νειρό τους, αύτόν θά κάνουν καί σύζυγον» *. Εις Σοποτόν Κα-
λαβρύτων μεταβαίνουν αϊ μαντευόμεναι νεάνιδες «σέ ριζιμιό λιθάρι και φέρνουνε
άπό τή βρύση έ'να ποτήρι νερό άμίλητο καί ρήνει ή κάθεμιά μέσα ή σκουλαρίκι
ή δαχτυλίδι ή άλλο άσημικό». Ακολούθως τοποθετείται επί τοΰ ριζιμαίου λίθου
τό ποτήρι μέ τά άσημικά, έπ' αυτοΰ δέ, ενώ σπείρουν κόκκους σίτου, κλεμμένους,
επιλέγουν: «Σιτάρι σπέρνω, κριθάρι θερίζω, όποιος εΐν' τής τύχης μου καί τοΰ ρι-
ζικού μου νά ρθή νά τό θερίσουμε». «Τούτο τό λένε τρεις φορές καί 'ς τόν ύπνο
τους θά ιδούνε ποιόν θά πάρουνε»

Διά τήν άνεύρεσιν τέλος αντικείμενου απολεσθέντος υπάρχει, ως γνωστόν,
ή συνήθεια νά κατασκευάζεται καί διανέμεται, πίττα διά τόν "Αγιον Φανούριον
καί τήν μάνναν του. Εις Κύπρον ή καταφεύγουσα είς τό μέσον τούτο τής μαντικής
πρέπει νά κατασκευάση τήν πίτταν επί επτά κατά συνέχειαν εβδομάδας εκάστην
Τρίτην, δέον δέ «νά καθαρεύη», τό δέ νερόν νά είναι «άσύντυχον», δηλ. άμί-
λητον 4.

Β'.—Κατά τήν Π ρ ω τ ο χ ρ ο νι ά ν, ώς γνωστόν, συνηθ ίζονται διάφοροι μα-
γικού ή μαντικοΰ χαρακτήρος έθιμικαί πράξεις διά τών οποίων επιδιώκεται, όπως τό
νέον έτος είναι διά τήν οίκογένειαν εύτυχές,ή επιζητείται πρόγνωσις περί διαφόρων
γεγονότων κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους. Έκ τούτων ση μαντική ν θέσιν έ'χει τό μέ

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικοί εορταί, ένθ' άν., σ. 127.

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 2459, σ. 108-109 (συλλ. Ξενοφ. Μαγκλάρα, Ζευγοστάσιον Καστορίας,
1962). Πρβλ. καί Λ.Α., άρ. 2512, σ. 9 (συλλ. Χριστ. Βλάχου, "Αργός Όρεστικόν, 1962)

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σΰμμ., ένθ' άν., σ. 123. Βλ. αυτόθι, σ. 323-124 σχε-
τικόν έθιμον εξ 'Αθηνών.

1 Γ Χ. Παπαγαραλάμπονς, Πρόκλησις μαντικών ονείρων καί λατρεία τοΰ Άδώνιδος
έν Κΰπρω, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 10 (1946) σ. 28-29.
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πλατείαν διάδοσιν έθιμον τής μεταφοράς αμίλητου νερού εΐς τήν οΐκίαν πρό τής
ανατολής τοΰ ηλίου. Ούτω εΐς Πυργί Χίου «τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς, μέ τήν αύγή
τής καινούργιας ημέρας πού είναι ή πρώτη ήμερα τοΰ νέου χρόνου, θα σηκωθή
ένας μέσα άπό τό σπίτι νά πάη νά φέρη τό «άμίλητο νερό» καί νά κάμη τό «πο-
δαρικό» \

Εΐς τούς "Ελληνας έκ τής δυτικής Μ. 'Ασίας «τά χαράματα, ό άρχηγός ή
άλλο μέλος τοΰ σπιτιού έκανε τό «πουδαρκό». Άπό τρεις βρύσες έπαιρνι ένα δο-
χείο τ' άμίλ'του νερό κι άφηνε σκόπιμα τή τρίτη βρύση άνοιχτή νά τρέχη μαζί μέ
γλυκύσματα πού εγκατέλειπε εκεί γιά νά τρέχουν τά «μπιρικέτια» (τά άγαθά)»
Τό ύδωρ τούτο, μεταφερόμενον εΐς τήν οΐκίαν, χρησιμεύει ή «γιά νά νιφτούν οΐ
σπιτικοί τήν αύγήν πού θά σηκωθούνε» 8 ή «νά τό πιούν» 4, ή χύνεται εΐς τάς
γωνίας τοΰ σπιτιού ή καί ραντίζεται τό σπίτι μ' αύτό προς ευετηρίαν. Ή ενέργεια
αύτη συνοδεύεται συνήθως καί άπό διαφόρους εύχάς. Εΐς τό Σκαλοχιΰρι Λέσβου
εχύνοντο «τρεις σταλαματιές άπ' τ' άμίλ'του τού νιρό σί τρεις μπάάις τ' σπιτιού,
τσί λέγαν :

Καλ μέρα τσί τ Άγιου Βασ λειοϋ.
Γιρονανν', καλουσύν',
οϋλου μάλαμα τα άσήμ.
Πουλλά δαμαλέλια,
πουλλά κατσκαδέλια» ε.

Εΐς Τελώνια (Άντισσα) Λέσβου ή νοικοκυρά «θά χύν' τού άμίλ'του τού
νιρό τσί θά πή : Σάν πού τρέχ' τού νιρό νά τρέχιν τά καλά μέσα στού σπίτ'» " Εΐς
τήν Άγίαν Άνναν Εύβοιας όποιος θά φέρη τό άμίλητο νερό, «ίΐά κόψη κ' έ'να
κλαρί ελιάς καί θά 'ρθη στό σπίτι- χτυπάει όλους μέ τήν ελιά λέγοντας χρόνια

1 Ία. Πρωΐον, Λαϊκή λατρεία. "Εθιμα τών εορτών τοϋ Πυργίου της Χίου, Λαογρ.,
τόμ. 16 (1956), σ. 266. Βλ. καί άλλαχοϋ : Λ.Α., χειρ. άρ. 2502, σ. 119 άρ. 12 (συλλ. Χρ. 'Αγε-
ρίδου, Λ. Εύγενίδου, Β. Φθενάκη έκ Γαλατείας Εορδαίας, 1962).'Ομοίως Λ.Α., χειρ., άρ.2761
σ. 322 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Έμμ. Παπάς Σερρών, 1963).

2 Παν. Α. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιών κλπ. έ'νθ' άν., σ. 21. Πρβλ. Ν. Ε. Μηλιώρη.
'Ιστορικά καί Λαογρ. τών Βουρλών σύμμεικτα, Μικρ. Χρον., τόμ. 6 (1955), σ. 265. ομοίως
Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, έ'νθ' άν.

3 Βλ. Κ. Μαρίνη, Δωδεκαημερίτικα πανηγύρια, ('Αθήναι 1958), σ. 65.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ, Σύμμ., έ'νθ' άν., σ. 200 καί Γ. Ά· Μέγα, Έλλην. έορταί,
ένθ' άν., σ. 70. Περιοδ. «Ήλιος», τόμ. 20, σ. 723.

5 Βλ. Π. Νικήτα, Τό Λεσβιακό Μηνολόγιο, έ'νθ' άν., σ. 253.

6 77. Νικήτα, έ'νθ' άν., σ. 260. πρβλ. αυτόθι, σ. 238.
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πολλά» 'Ομοίως «εις τά χωριά τοΰ Μαραθώνος καί τοΰ Ωρωπού ό κομίζων τό
άμίλητο νερό είς τήν οίκίαν φέρει καί κλώνους τινάς έλαίας καί άγριον κρίνον καί
μέ αύτά χτυπά, όλους τούς οικείους εις τήν κεφαλήν, έπευχόμενος «καλημέρα καί εύ-
τυχές τό νέον έτος» 2.

Είςτό Μικρό Σούλι Σερρών ό μεταφέρων «τό βουβό νερό» 3 κρατεί εις χεί-
ρας καί έ'να πουρνάρι, λέγει δέ, ένώ χύνει τό νερό εις τήν έξώπορταν καί τήν κτυ-
πά μέ τό πουρνάρι:

«Ζίόχαρα, δόχαρα και "Αγιε Βασίλη,
πολύ μάλαμα και ασήμι,
πολύ σταρ', πολύ κριϋάρ ,
πολύ μπερ'κέτ'
και στήν (τάδε) ενα γαμπρό...
'ή : και στον (τάδε) μια νύφη...
η : καλά γεράματα...» 4.

Ή ενέργεια ενταύθα τοΰ κτυπήματος μέ κλάδον έλαίας καί άγριον κρίνον,
ώς παρατηρεί ό Ν. Γ. Πολίτης, άποσκοπεΐ εις μετάδοσιν «τής γονιμοποιού δυνά-
μεως» ή οποία, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, ενυπάρχει εις τούς χλωρούς κλάδους
δένδρου ή φυτού 5.

Είς Σιτοχώρι Σερρών τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ έτους, ήτις θεωρείται ώς
Πρωτοχρονιά, «τά ξημερώματα πρωί-πρωί, δίχα)ς ομιλία, βουβά, φέρνομε νιρό
άπό τό μισοχώρ'. Μαζί παίρνομε και μιά πέτρα καί πααίνομε στό σπίτ' στή φω-
τιά εκεί πού καίει καί κάνομε ποδιακό πάλι. AUtÔc είναι ό πραγματικός ποδια-
κός» t. Είς Νιγρίταν, ομοίως τήν επαύριον τής Πρωτοχρονιάς «ό νοικοκύρης ή
άλλος μέσα άπό τό σπίτ (αυτός πού βρίσκει τό νόμισμα στή βασιλόπιττα), πριν τόν
ποδιακό', πααίνει καί παίρνει βουβό νιρό»8.

1 Γ. Ά. Μέγα, Ελληνικοί εορταί, έ'νθ' άν.,σ. 70.

Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. Έλλ. Λαογρ., ένθ' άν , α. 131, ("Ανατ., τεΰχ. Γ', α. 51). ΙΙρβλ. καί
Π. Νικήτα ένθ' άν., σ. 216.

3 κατά τήν δευτέραν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς.

4 A.A., χειρ., άρ. 2762, α. 29 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Μικρό Σούλι Σερρών 1963).

" Βλ. είς Λαογρ., τόμ, 6, σ. 330.

0 Λ.Α , χειρ-, άρ. 2763, σ. 96-97 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Σιτοχώρι Σερρών 1963).

7 Ποδαρικό. Τοΰτο γίνεται καί ενταύθα τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ έτους. Βλ. καί Λ.Α.
χειρ., άρ. 2761, ένθ' άν., σ. 322- (χωρ. Έμμ. Παπάς Σερρών).'Ομοίως αύτόθι, σ. 421 (Παλαιο-
κιόμη Σερρών).

s Λ.Α., χειρ., άρ. 2763, ενθ' άν., σ. 24-25 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Νιγρίτα Σερρών)
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Πλην τής Πρωτοχρονιάς χρήσις τοϋ αμίλητου νερού γίνεται καί κατ' άλλας
έορτάς. Ούτω εις τούς Σαρακατσάνοτις τήν ήμέραν τών Χριστούγεννα) ν, λίαν
πρωί, «τά παιδούρια (=άγόρια) άπό δώδεκα χρονώ καί κάτω, πααίνουν στά νερά νά
πιοϋν καθάριο νερό καί νά άρτύσουν τις βρύσες μέ τυρί καί βούτυρο. Είναι καλό
γιά τό βιός. Παραβγαίνουν ποιός θά πρωτοπάη γιά νά πιή άμίλητο νερό καί νά
χύση στή βρύση τυρί καί βούτυρο γιά νά τρέχουν στό σπίτι του μπόλικα σάν τό
νερό τά γάλατα»

Εις τούς Έλληνας εκ Φαράσων τής Μ. 'Ασίας «τ ά Μ ε γ ά τά Φ ώ τ α» (=Θεο-
φάνια) «μέ τά χαράματα οί γυναίκες σηκώνονταν καί κατέβαιναν στό Μέγον
τό Ποτάμι, τό Ζαμάντη. Πήγαιναν καί γύριζαν πιρμή κατζέψουν (=δίχως νά μι-
λήσουν)· κουφού πααίνκαν κουφού 'υρίσκαν ( = στά κρυφά πήγαιναν στά κρυφά
γύριζαν), κρατώντας τό σταμνί. "Επαιρναν νερό άπό τό ποτάμι καί γύριζαν στό
σπίτι» 2. Εΐς τήν ΓΊλάκαν τής Λήμνου «τ' Άλόφωτα οΐ γυναίκες παίρνουν τις ει-
κόνες άπό τό σπίτι καί πάνε στην εκκλησιά καί μετά πάνε στή θάλασσα. Καί όταν
ρίξη ό παπάς τό σταυρό, κολυμπούν οι άθρώποι νά τόν πιάσουν καί άναμεταξυ
οί γυναίκες, όσο νά πιάσουν τό Σταυρό άπό τή θάλασσα, παίρνουν μέ μιά κρα-
τούνα (νεροκολόκυθο) νερό άπό 40 κύματα καί έπειτα βουτοϋν βαμπάκι μέσα
στό νερό καί πλένουν τις εικόνες· δέ λαλάνε (άναλο νερό). "Υστερα τό νερό εκείνο
τό πηγαίνουν σιήν εκκλησιά καί τό χύνουν σέ μιέρος πού δεν πατιέται» 8. Παλαιό-
τερον εις 'Αθήνας τήν 1 Μαρτίου, ήτις πολλαχοϋ θεωρείται ώς πρώτη τοΰ
έτους, «ή κάθε νοικοκυρά έπαιρνε πρωί· πρωί άμίλητο νερό άπό τό πηγάδι, έβρεχε
ολίγο γρασίδι καί μέ αυτό έδρόσιζε όλους τούς ενοίκους, ενφ άκόμη εκοιμώντο, καί
κατόπιν έρράντιζε τό σπίτι» ύποδεχομένη τόν Μάρτιον *. Συμφώνως πρός παλαιό-
τερον, πρό τοΰ 1922, έθιμον εις τούς Έλληνας τής περιοχής Άδριανουπόλεως, κατά
τήν νύκτα τής παραμονής τής εορτής τοΰ Αγίου Γεωργίου, ήτις κατέχει ΐδιάζου-
σαν θέσιν είς τούς αγροτικούς καί ποιμενικούς πληθυσμούς ιδία τής ηπειρωτικής
Ελλάδος, θεωρούμενη ώς όρόσημον τοΰ θερινού εξαμήνου, πολλαί οΐκογένειαι
ήρχοντο εΐς τόν ποταμόν Τόνζον «οπόθεν τό μεσονύκτιον διέρχεται ό άγιος Γεώρ-
γιος έφιππος καί κατόπιν πίνουν νερό άπό τόν ποταμόν ή μάλλον κρατούν αύτό
εντός τοΰ στόματος· απαγορεύεται δέ νά ομιλήσουν εΐς τινα μέχρι τής επιστροφής

1 Άγγελ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', Μέρος Α', 'Αθήνα 1957, σ. ρνε'.

2 Βλ. Δ. Λονκοπονλου - Δ. Πετροπονλον, "Η λαϊκή λατρεία των Φαράσων, 'Αθήνα
1919, σ. 86.

8 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά! έορταί, έ'νθ'άν., σ. 79.

4 Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., ένθ* άν., σ. 21, ('Ανάτ-, τεϋχ·, Γ', σ. 85).
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εις τόν οίκον» \ Εις τό χωρίον "Αγιος 'Αθανάσιος, νομού Πέλλης, τήν πρωΐαν τής
Πρωτομαγιάς αί γυναίκες αί όποΐαι υποφέρουν άπό πονοκέφαλον μεταβαί-
νουν πρό τής άνατολής τού ηλίου εις τήν βρύσιν τοΰ χωρίου, «χωρίς νά ποΰν σέ κα-
νένα τίποτε». 'Εκεί θά κάμουν τόν σταυρόν των «θά πλυθούν, θά ρίξουν χρήματα
μέσα στό νερό καί χωρίς νά μιλήσουν θά γυρίσουν στό χωριό» 2.

Κατά τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως τό παραλαμβανόμενον νερό, ως άμί-
λητο, θεωρείται ακόμη πλέον ίσχυρόν, έχον θεραπευτικός ιδιότητας. Εις Πολύχνιτον
Λέσβου κατά τήν ήμέραν αυτήν «παίρνιν μί τού κ'μάρ' άμ' τού γιαλό άμίλ'τουνιρό
άμ' τά σαράάα τσύματα. Τσ' άμα νείσι άρρουστους, σι πιριχοΰν νά γιάν'ς. "Υστι-
ρα πιτοΰσι άου, σποΰσι don τού κ'μάρ' σι μιό ριζιμιό πέτρα, γιό νά φύγιν
τά κακά»8.

Γ'. — Ε'ις επωδή ν είς Σκΰρον πρός θεραπείαν τοΰ ηλίου, δηλ. τής ήλιάσεως,
«πη'αίνανε τσαί παίρνανε άμίλ'το νερό», άφοΰ δέ έτηροΰντο σχετικά μαγικά πα-
ραγγέλματα, «ή γιάτρισσα τ'ς έρριχνε άπ' τόν κρυολόγο τρεις βολές νερό» καί έλε-
γε τήν σχετικήν έπωδήν \ Ό πάσχων έκ χρυσής θεραπεύεται, έόν πίη καί ραντι-
σθή μέ νερό τό όποιον έχει μεταφερθή άπό τήν πηγήν άμίλητο και έχει προετοι-
μασθή διά τήν θεραπείαν μέ είδικήν τελετήν (Γιαλτσάδες Ευβοίας) 5.

Εις Θράκην τόν νεκρόν «μερικές φορές τόν έθαφταν μέ τό δακτυλίδι τ' καί
στό ξεχωμάτιασμα δ τό φύλαγαν γιό γιατρικό, τό έρριχναν μέσα σ' άμίλητο νερό
κ' ένιβαν τό ζουριασμένο ή άρρωστο παιδί άνάτρεχα, τό έδιναν νά πιή καί γί-
νοτινταν καλά»

Πρός λύσιν ανδρογύνου έκ μαγ ικοΰ καταδέσμου παραγγέλλεται εις χειρό-
γραφον έκ Κώ τοΰ έτους 1799 «νό εύρής τρία δέντρα έλιές άγριες όπου νά τις έχουν
φυλλιασμένες διά ήμερες καί νό μήν είναι πιασμένη ή φύλλιασί τους, νά είναι
'ς τήν αράδα καί οί τρεις· καί νά πάρης τά δέματά τους καί τό χώμά τους νό τό

1 II. ΙΙαπαχριοτοδονλον, Σύμμεικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως, Θρακικά, τόμ. Β',
(1929), σ. 431.

2 A.A., χειρ., άρ. 2394, σ. 179 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, "Αγ. 'Αθανάσιος Πέλλης, 1961).

3 II. Νικήτα, ένθ' άν., σ· 249. Κατ' έ'Οιμον εις Γύθειον «οί πάσχοντες έκ χρονιάς ασθε-
νείας πηγαίνουν εις τήν θάλασσαν αμίλητοι καί κολυμβωντες θεραπεύονται». (Βλ. Γ. 'Α.Μέγα,
Ελλην. εορταί, ένθ' άν., σ. 220).

4 Βλ. Νίκης ΙΙερδικα, Σκύρος, ένθ' άν., σ. 154 55, άρ. 9.

" Λ.Α., χειρ., άρ. 1612. σ. 14 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου 1949).

'' άνακομιδή.

7 Βλ. 'Ελπ. Σαραντή-Σταμονλη, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 198,

άρ. 466.
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πάρης αμίλητα, το Σάββατο βράδυ· νά τά φέρης νά τά βάλης 'ς ένα καζάνι, μέσα
νά βάλης νερό ν νά τά βράσης μαζί καί νά λουστή ό άνήρ καί ή γυνή μαζί μετ'
εκείνο τό νερό αμίλητα- και νά βρεθούνε μαζί άμίλητα καί νά είναι καί τό νερόν
όπου θέ νά φέρουν άπό τή βρύσι άμίλητο· καί Θεού θέλοντος λύει ή μαγεία» \
Είς έτερον παλαιότερον κείμενον λύσεως εκ δεσμών τής μαγείας λέγεται : «καί
ύπαγε νερόν άλαλον εΐς μαστραπάν εΐς άπόχυσιν φεγγαριού» 2, πρός δέ «εάν
θ έλη ς νά ευρης κλέπτην ή άρρωστον ή άλλο πράγμα οπού θέλεις, δς ύπάγη έ'να
παιδί παρθένον νά γεμίση έναν ΐμπρίκιν καινούργιον νερόν, άσύντυχον» 3, άλλαχού
δέ «έπαρε καί μίαν γαστέρα καί γέμισε την νερόν από βρύσιν άνατολικήν,
άλαλος» 4.

Α'.—Κατά τόν γάμο ν διά τό ζύμωμα τοΰ προζυμιοΰ τών ψωμιών εΐς
Μανιάκι τής Μεσσηνίας, «τήν Τετάρτην, πρωί ντένουν κοριτσίστικα ένα άγόρι
17-18 χρονών καί τοΰ δίνουν τό σταμνί, πού θά φέρη τό νερό άμίλητο'», τό
οποίον θά χρησιμοποιηθή διά τό ζύμωμα. Εΐς τήν Λευκάδα τό νερό τοΰτο μετα-
φέρεται υπό τριών νεανίδων, αΐτινες δεν πρέπει νά ομιλήσουν καθ όλην τήν δια-
δρομήν των άπό τήν οΐκίαν τού γαμβρού μέχρι τής πηγής. ΈκεΙ, άφοΰ ρίψουν
νομίσματα εντός τοΰ ύδατος μέ επίκλησιν συγχρόνως πρός τάς Μοίρας, «πληροϋσι
τάς στάμνας των καί επιστρέφουσιν είς τήν οΐκίαν τηρούσαι τήν αυτήν σιγήν,
διότι κακόν θεωρούσιν οΐωνόν καί μίαν μόνον νά εκστομίσωσι λέξιν» 6. Πρό τής
εκκινήσεως είτα τής γαμήλιου πομπής πρός τήν εκκλησίαν διά τήν στέψιν τοΰ ζεύ-
γους ύπήρχεν έν 'Αθήναις εΐς παλαιοτέρους χρόνους τό έθιμον, νά ραντίζουν τόν
δρόμον «μέ άμίλητο νερό, πού περιείχεν αλάτι», «γιά νά λειώσουν οΐ κατάρες»

Ε'.—Εις Σκαλοχώριον Βοΐου «στό τέλος τού θ ε ρ ι σ μ ο ύ τών χωραφιών, άφί-
νουν λίγα στάχυα αθέριστα, φέρνουν κατόπιν άμίλητο νερό και τά ποτίζουν στή
ρίζα τους» Τά στάχυα ταύτα φυλάττονται κατόπιν εΐς τό εΐκονοστάσιον έοις τήν
νέαν σποράν, ακολούθως δέ τά τρίβουν «μέσα στό πρώτο σπόρο γιά νά φυλάγη
έτσι καί νά προστατεύη τά χωράφια» *.

1 φ· Κονκονλέ, Μεσαιωνικοί κα'ι Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ., τόμ. 9 (1926), σ. 87·

2 Arm· Delaite, ένθ' άν., σ. 552.

5 "Ενθ' άν., σ. 48-49.

4 Αυτόθι, σ. 51. Πρβλ. καί είς σ. 91.

6 Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. "Ελλ. Λαογρ., 'Επ. Λ. 'Αρχ., έτ. Β' (1940) σελ. 129. ('Ανατ., τεΰχ.
Α', σ. 65).

6 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 255-256.

7 Γ. Ά. Μέγα, έ'νθ' άν., σ. 148. ('Ανατ., τεϋχ. Α', σ. 84).

8 Λ. Α., χειρ.,άρ. 2482, σ. 14. (συλλ. Β. Μαροποΰλου, Σκαλοχώριον Βοΐου, 1962).

3 Αυτόθι, σ. 15.
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στ'—Τέλος κατά τήν ώραν τής αποδημίας μέλους τής οικογενείας, πλήν
οίλλων εθιμικών πράξειον μέ μαγικόν χαρακτήρα πρός τόν σκοπόν τής προφυλά-
ξεως τοΰ ξενητευομένου από κακόν, ούτω δέ τής εύτυχίας καί προκοπής του είς τήν
ξενητειάν καί τής έπιστροφής του, έβαλλον εις τό κατώφλι «έ'να μαστραπά γεμάτο
μέ άκριτο νερό πού τό έφερνε άπό τή βρύση πρωί-πρωί έ'να παιδί πού ζούσαν οι
γονείς του. Δέν έπρεπε νά μιλήση στό δρόμο σέ κανένα» Είς τό άκριτον (=άμί-
λητον) νερό έρριπτον καί κέρματα, ό ταξιδιώτης δέ, άφοΰ θά έκαμνεν εις τό εικο-
νοστάσι τόν σταυρόν του καί τρείς μετάνοιες «κατευθύνετο πρός τό κατώφλι. Μέ
τό δεξί χέρι σκόρπαε τά χρήματα καί μέ τό άριστερό τό πόδι τό νερό, άλλά κατά
τέτοιον τρόπον, ώστε, τά μεν χρήματα νά σκορπούσαν πρός τό εσωτερικό τοΰ σπι-
τιού, τό δέ νερό πρός τό έξωτερικόν τοΰ σπιτιοΰ» 2.

Είς τάς ποικίλας χρήσεις ταύτας τοΰ αμίλητου νεροΰ, δηλαδή τοΰ έν άκρα
σιωπή κομισθέντος έκ τής πηγής, παρατηρεί τις, ότι φαίνεται ενυπάρχουσα εις
αύτό, κατά τήν πίστιν τοΰ λαού, δυναμίς τις μαντική ή μαγική, συντελεστική πρός
τόν έπιζητούμενον διά τής χρήσεώς του σκοπόν, ήτις διά τού λόγου ύπάρχει
κίνδυνος νά άπολεσθή.

Έκ τών ιδιοτήτων τούτων τοΰ ύδατος παλαιοτέρα φαίνεται ή μαντική. Κατά
τήν 'Αρχαιότητα ήδη άπεδίδετο μαντική δύναμις εις τό ύδωρ καί ύπό τήν άπρό-
σωπον αύτοΰ μορφήν, τό όποιον παρίσταται αισθανόμενον 8, άναφέρονται δ'ούτα)
πράξεις ύγρομαντείας καί λεκανομαντείας4, κυρίως δ' όμως εις προσωποποιήσεις
αύτοΰ ύπό μορφήν θεοτήτων, ώς αί ενάλιοι, ήτοι ή Θέτις, ή Λευκοθέα, ό Πρωτεύς,
ό Νηρεύς καί άλλαι, πρός δέ καί αί νύμφαι τών πηγών καί θεότητες τών ποταμών.
Οι δαίμονες ούτοι ήδύναντο νά εμπνεύσουν άτομα, ώστε νά προφητεύουν, οί
δ' ούτω ύπό τών νΐ'μφών μαντικώς έμπνεόμενοι έκαλοΰντο «νυμφόληπτοι» 5. Αί
θεότητες αύται ήσαν χθονίας προελεύσεως, πρός αύτάς δέ τό άναβλύζον έκ
τής γής ύδωρ τών πηγών εύρίσκετο κατ' άκολουθίαν εις ά'μεσον σχέσιν, απο-
κτών διά τούτων μαντικήν ή άλλην μυστικήν δύναμιν. Περί τής πίστεως ταύ-
της, πλήν άλλων ενδείξεων G, χαρακτηριστική είναι μεταγενεστέρα μαρτυρία εις μα-

1 Λ.Α., χειρ·, άρ. 2748, σ. 111 (συλλ. Κωνστ. Ίωαννίδου, Κωστάνα 'Ηπείρου 1963).

2 Αυτόθι, σ. 111-112.

3 Βλ. Α. Bouche-Leclercq, Histoire de la divination, torn. II, Paris 1879, σ 261.

4 Βλ. εις Martin Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten,
Darmstadt 1960, σ. 49 κ.εξ.

5 Βλ. παρά Α. Bouche-Leclercq, ένθ' άν., σ. 264.

" Βλ. M. Ninck, ένθ' άν., σ. 1-46.
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γικόν πάπυοον. Ό μαντευόμενος περί τίνος πράξεως παραγγέλλεται ενταύθα νά
τοποθετήση ύδωρ εντός λεκάνης ή δοχείου, τό ύδωρ δέ τοΰτο, δέον νά είναι όμ-
βριον, εάν πρόκειται νά καλέση τούς επουρανίους θεούς, θαλάσσιον, εάν ζητήση
τούς επίγειους, καί πηγαΐον εάν συμβουλευθή τούς «νέκυας», ήτοι πνεύματα (δαί-
μονας) αποβιωσάντων

Οί χθόνιοι δαίμονες απαντούν άντιστοίχως και ως νύμφαι τών πηγών ή
δοξασία δέ αύτη διασώζεται, ώς γνωστόν, μέχρι τής σήμερον είς τόν λαόν εις πα-
ραδόσεις του (βλ. άνωτ., σ. 42-43) περί Νεράιδας ή στοιχειού τής πηγής, προς δέ καί
εις τάς προσφοράς εις τάς πηγάς κατά τήν Πρωτοχρονιάν ώς άνωτέρω, μετά τόν γά-
μον υπό τής νεονύμφου κλπ.3.

Ή επιβαλλομένη σιγή κατά τήν μεταφοράν καί χρήσιν τοΰ μέ μαντικήν
ιδιότητα ύδατος άπαντα εΐς διαφόρους ενεργείας, οιον μαντικάς, μαγικάς, λατρευ-
τικός κ.ά., πλήν τού ελληνικού λαού καί εΐς πολλούς άλλους μαρτυρεΐται δέ ήδη
εκ τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής'Αρχαιότητος. Ούτω απαραίτητος προϋπόθεσις κατά
τούς οΐωνισμούς τών Ρωμαίο)ν πρός επιτυχίαν τοΰ επιδιωκομένου σκοπού έθεα)-
ρείτο τό Silentium, δηλαδή ή άκρα, άδιατάρακτος, ήσυχία εΐς τόν τόπον τής ενεργού-
μενης μαντείας (Cicer., Divin., II, 71-72)· Εΐς μαγικάς πράξεις έπειτα, ώς μαρτυρεΐ-
ται εκ τών μαγικών παπύρων, άπαντα επίσης ή σιωπή ώς σπουδαιότατον στοιχειον
πρός επίτευξιν τοΰ μαγικού σκοπού. «Έπίθες δεξιόν δάκτυλον επί τό στόμα και λέγε :
σιγή, σιγή σύμβολον θεού ζώντος, άφθαρτου» 5. «δαίμονες εν φθιμένοις, σιγήν
τρομέοντες» «μηδενί δούς άπόκρισιν» 7. είτα εΐς μαντείαν : «λαβών άγγεΐον χαλ-
κοΰν (καί) βαλών εις αυτό ύδωρ όμβριον επίθυε λίβανον άρσενικόν· λόγος «ήρε-
μείτω γαία καί άήρ ήρεμείτω, θάλασσα ήρεμείτω, ήρεμείτωσαν καί οΐ άνεμοι και
μή μοΰ εμποδίζεσθε εΐς μαντείαν μου ταύτην, μή φωνή, μή όλολυγμός, μή συρι-
γμός. Έγώ γάρ εΐμι προφήτης και μέλλοντος φωνεΐν...» 8. Ενταύθα ή χρήσις τοΰ
ύδατος εΐς τήν μαντικήν πράξιν γίνεται υπό άδιατάρακτον σιωπήν. Καί εΐς τούς

' Βλ. «...λαβών άγγος χαλκοΰνή λεκάνην...βάλε ύδωρ' εάν μεν τούς επουρανίους θεούς
κλήζης ζήνιον (—ομβριον).·. εάν δέ νέκυας πηγεϊον...» παρά Ninck, ένθ" άν., σ. 51.

2 Βλ. M. Ninck, έ'νθ 'άν., σ. 13 κ.έξ.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, ένθ' άν., σ. 301-302.

4 Βλ. Ν. Γ· Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 142-43 καί γενικώτερον εις τό άρθρον τοΰ Junge-
wirth, Schweigen, εν Handw. d. deutsch. Abergl., τόμ. VII, 1953, στ. 1460.

5 ICarl Preisendans, Papyri graecae magicae, I, Leipz-Berl. 1928. σ. 92 (στ. 555-560).

Ένθ' άν., σ. 40 (στ. 204).

7 Αυτόθι, σ. 22, (στ. 25).

R Αύτόθι, σ. 14, (στ. 321-324)
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κατόπιν μεσαιωνικούς χρόνους φαίνεται, ότι συνεχίσθη ή μέ σιιοπήν χρήσις ύδα-
τος πρός τούς σκοπούς τούτους, ώς εξάγεται έκ μαρτυρίων τών εσχάτων Βυζαντι-
νών καί τών μετ' αυτούς χρόνων. Ούτως εις μαγικάς πράξεις ορίζεται : «έ'παρον
πινάκιν άφόριον καί άσυλον και βάλε μέσα νερόν άπό βρύσιν άνατολικήν, άλαλος
καί άνυπόστρεφος (κώδ. XVI αί.) *' «έ'παρον έ'να πιβατάριν άφόρεστον καί άμε
είς βρύσιν τρέχουσαν άντικρυς τού Ηλίου καί γέμισον αύτό νερόν, άλαλον,
άσύντυχον καί άνυπόστροφον» (κιόδ. XV αϊ.)2. «Βάλε έ'σω ύδωρ όμβριον,
άλαλον καί άνυπόστροφον, προαγνίσας ημέρας η ...» (κώδ. XV αι.)8. «...έπικαλού
πρώτα τούς άγγέλους τής ημέρας νά υποτάξουν τά δαιμόνια εις τήν χρείαν σου μέ
τά καπνίσματα λίβανον καί άπήγανον καί τριαντάφυλλα ξηρά' καί έπαρε καί μίαν
γαστέραν καί γέμισε την νερόν άπό βρύσιν άνατολικήν, άλαλος...» (κώδ. XVI αί.) *.

Παρατηρούμεν ούτω, ότι τό ύπό συζήτησιν θέμα τοΰ «άμίλητου νεροΰ» εις
τόν βίον σήμερον τοΰ λαού έχει παράδοσιν συνεχιζομένην ήδη έκ τής 'Αρχαιότη-
τος. Εις τάς μυστικός δέ ενεργείας (μαντικάς, μαγικάς, λατρευτικός κλπ.) τοΰ λαού
εις τάς οποίας άπαντα, έχει, ώς εί'πομεν καί άνωτέρω σ. 45-46, τήν βαθυτέραν ση-
μασίαν τής μή διαταραχής διό τής ομιλίας τοΰ εΐς τήν πηγήν, εντός τοΰ ύδατος,
εδρεύοντος δαίμονος, ώστε ούτος νά διατεθή ευμενώς πρός τόν άσκοΰντα τήν μυ-
στικήν πράξιν, νά ύπακούση ούτω καί τεθή εις τήν διάθεσίν του ώς υπουργός, βοη-
θός, εις τός θελήσεις του

Ή άρχική σημασία ένταΰθα τής σιγής νομίζω, ότι θά ήτο ή τήρησις αύτής
μόνον κατά τήν στιγμήν τής παραλαβής τοΰ ύδατος έκ τής πηγής, έ'πειτα δέ έπεξε-
τάθη έκ τού σημείου τούτου καί εις όλην τήν διάρκειαν τής μεταφοράς αύτοΰ. ΊI
χρονική δ' αύτη στιγμή τής προσεγγίσεο)ς εΐς τήν πηγήν καί τής παραλαβής τοΰ
ύδατος φαίνεται, ότι άποτελεΐ τό κρίσιμον χρονικώς σημεΐον τής όλης πράξεως,
διότι λαμβάνει τότε χώραν ή έπικοινωνία πρός τήν κατέχουσαν τήν πηγήν θεό-
τητα, διό απαιτείται σιωπή καί ηρεμία, ώς καί κατά τήν προσευχήν, κατά τήν
μαγικήν πράξιν, ώς άνωτέρω σελ. 55, 58, καί λατρευτικός ενεργείας.

1 Arm. Delatte, Anecdota Atheniensia, έ'νθ' άν., σ. 40, στ. 12-13.

2 Ένθ' άν·, σ. 430, στ. 6 8.

5 Αυτόθι., σ. 496, στ. 1-2

4 Αυτόθι., σ. 51, στ. 8-12. Βλ. άλλας μαρτυρίας περί τοΰ άμίλητου νεροΰ εις σ. 504,
στ. 5, σ. 460, στ. 18 κ.ά.

5 Τοΰτο παρατηρεϊιαι Ιδία. είς τάς μαγικάς πράξεις δι' ών επιζητείται δαίμων ή περισ-

σότερα πνεύματα νά περιέλθουν είς τήν Ιξουσίαν τοΰ μάγου καί βοηθήσουν αύτόν πρός τόν

σκοπόν του. Σχετικαί μαρτυρίαι άπαντοΰν ήδη είς τούς μαγικούς παπύρους. Χαρακτηριστικώς

σημειώνομεν έτι καί έκ τής διηγήσεως τοΰ 'Αγίου Κυπριανοΰ καί τής "Αγίας Ίουστίνης (κει-
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RÉSUMÉ

Usage et signification de l'eau puisée
en silence (sans parler) dans la vie populaire

par Georges Aikaterinides

Dans certaines actions traditionelles de la vie populaire : divination,
magie et autres, ainsi que dans certaines manifestations : culte populaire,
mariage, naissance, mort, médecine populaire etc. on rencontre divers
usages de l'eau, ayant chacun, chaque fois, une signification spéciale.

Dans la présente étude l'auteur examine des croyances relatives aux
diverses circonstances ci-haut mentionnées, comme celles se référant au
sommeil de l'eau à un temps déterminé de la nuit et tout spécialement à
celles qui se rapportent à l'eau puisée en silence (αμίλητο νερό).

Dans diverses régions on rencontre la croyance populaire que l'eau
dort pendant un certain temps de la nuit, par consequent, quiconque vient
prendre de l'eau à la fontaine doit la reveiller sinon il risque de lui ar-
river du mal. L'auteur publie certaines légendes populaires s'y réfé-
rant, parmi lesquelles en certaines occasions l'eau agit sans se personni-
fier et en d'autres elle se transforme en génie vivant dans l'eau (en nym-
phe, Fée etc).

Il existe une signification plus profonde dans le fait de reveiller le
génie de l'eau avant de la puiser, car s'il ne se reveille pas, il sera
transporté endormi dans la cruche à la maison et dans ce cas il serait
avalé avec l'eau et ferait du mal à ceux qui l'aurait bu.

L'auteur pense que cette croyance se rattache également à une autre,
selon laquelle dans diverses actions magiques ou de divination on emploie

μένου τοΰ 4ου αϊ. μ.Χ. (Βλ. L. Radermacher, Griechische Quellen zu Faustsage, Wien
u. Leipzig 1927, σ. 40) ότι δ μάγος Κυπριανός, ϊνα έλκυση τόν έ'ρωτα τής Ίουστίνης διά
μαγικής πράξεως «έν ταΐς μαγείαις αύτοΰ έκάλεσε δαίμονα' δ δέ δαίμων έλθών λέγει' τί μέ
κέκληκας ; δ δέ πρός αύτόν" έρωμαι παρθένου τών Γαλιλαίων καί εί δύνασαί μοι ταΰτην παρα-
σχεΐν...» (Βλ. L. Radermacher, ε'ν&" άν., σ. 86, στ. 2-4, βλ. καί είς σελ. 92, 96, 104). Είς με-
ταγενέστερον άκόμη κείμενον (έκ κώδ. XVI αί. ) παραγγέλλεται ομοίως είς μαγικήν συνταγήν'
«καί έπικαλοϋ τούς άγγέλους ίνα υποτάξουν τά δαιμόνια είς χρείαν σου» (Βλ. Arm. Delatte,
Codices Athenienses, Bruxellis 1924, σ. 81, στ. 13-14. (Catal. Cod. Astrol. Graec.,
torn. Χ) κλπ.
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aussi de l'eau devant d'être transportée de la fontaine en silence absolu
c'est-à-dire, sans que la personne, qui la transporte, ne dise un mot.

Les jeunes filles utilisent cette eau pour des actions divinatoires le
soir du 23 juin, veille de la fête de St Jean Baptiste, laquelle coïncide
avec le solstice d'été. Les jeunes filles et les jeunes gens se servent de
cette eau pour deviner celui ou celle qu'ils épouseront. On fait encore ce
genre de divination en d'autres occasions comme pendant le Carnaval, la
nuit delà veille des Saints Théodores, celle de St Georges, comme aussi
le matin du ier mais, avant le lever du soleil, pendant la fête de l'Ascen-
sion, ainsi que le premier jour de l'an. On emploie de même cette eau pour
guérir des maladies maléfiques, dans des actes de magie, pendant la pré-
paration du levain pour le pain de la noce, à la fin de la moisson, pendant
l'émigration d'un membre de la famille à l'étranger etc.

L'auteur remarque que dans les coutumes déjà mentionnées l'eau pui-
sée en silence (amilito nerô) contient une force secrète qui contribue à la
réussite du but divinatoire ou magique. Si quelqu'un parle pendant le
transport de l'eau cette force secrète risque de disparaître.

Cette force de l'eau est personifiée par le génie qui y demeure que
l'on tâche en silence de ne pas déranger afin de bien le disposer envers ce-
lui qui exerce l'action mystique. Il obéira ainsi à sa volonté et viendra à
son secours pour l'aider à atteindre le but désiré.

Cette coutume de l'eau puisée en silence provient des temps antiques
où le silence était déjà en usage sur un plan plus large dans des actes
divinatoires des Romains, dans le culte des Hellènes etc.



χρησισ των μεταλλων
εισ μαγικασ, δεισιδαιμονασ και αλλασ ενεργειασ
εισ τον κοινωνικον βιον του λαου

ΥΠΟ

ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ *

Ή άνακάλυψις τών μετάλλων καί ή χρήσις αύτών εις τόν καθ' ήμέραν βίον
τού άνθρώπου άπετέλεσεν, ως γνωστόν, σταθμόν εις τήν ίστορίαν τού πολιτι-
σμού του.

Δι' αύτών έπέτυχεν ούτος τήν κατασκευήν, τό μεν εργαλείων διά τό κυνήγιον
ώς καί όπλων πρός άμυνα ν του κατά τοϋ κινδύνου έκ θηρίων καί εχθρικών έπ' αυ-
τόν ενεργειών έκ μέρους μεμονωμένων ατόμων ή συντεταγμένων ομάδων, τό δέ
μέσων διά τήν καλλιέργειαν τής γής, διαφόρων έτι σκευών καί άλλων διά τάς βιο-
τικάς του άνάγκας, τέλος δέ κοσμημάτων πρός καλλωπισμόν κ.ά.

Κατά προέκτασιν τής πρακτικής αήτής χρησιμοποιήσεως τών μετάλλων εΐς
τόν καθ' ήμέραν βίον καί τής άντιλήψεως περί τής άντοχής αήτών, ήρχισε λίαν
πρωίμως νά γίνεται χρήσις τούτων καί εΐς ένεργείας λατρευτικάς, μαγικάς εΐδικώ-
τερον, μαντικάς καί άλλας δεισιδαίμονας συνήθειας1, αί όποΐαι άπέβλεπον επίσης
εις σκοπούς, ώς πρός πλήρωσιν έπιθυμίας τινός δι° ώφέλειαν τού ενεργούντος
ή άλλον, είτα δέ καί πρός βλάβην τινός ή καί άπόκρουσιν άντιστοίχως βλαπτικών
ένεργειών.

* Ή εργασία αύτη εγένετσ καθ' ύπόδειξιν τοϋ Διευθυντού τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου
κ. Γ ε ω ρ γ. Κ. Σπυριδάκη εντός τοϋ εκτελουμενου καί δι' εμοΰ υπό τήν διεύθυνσίν του
προγράμματος λαογραφικής έρεύνης καί περισυλλογής σχετικής ύλης διά της οικονομικής
ενισχύσεως τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (ΒΙΕ).

1 Βλ. καί Leop. Schmidt, Heiliges Blei in Amuletten, Votiven und anderen Gege-
ständen des Volksglaubens in Europa und im Orient, Wien 1958, σ. 14 κ.εξ.
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Ή πίστις εις τήν μυστικήν δύναμιν τών μετάλλων, 'ιδία τού σιδήρου, πρός
προστασίαν άπό τού κακού, δηλ. πρός άποδίωξιν τούτου, ύπάρχει έκ παλαιών χρό-
νων έρριζιομένη ώς λαϊκή δοξασία. Χαρακτηριστική περί τούτου είναι ή μαρτυρία
είς τά σχόλια τού Όμηρου (λ. 48) «κοινή τις παρά άνϋρώποις εστίν ύπόληψις, ότι νε-
κροί και δαίμονες σίδηρον φοβούνται». Ό Λουκιανός πολύ άργότερον (Φιλοψ, τόμ.
III, 15 έκδ. C. Jacovits) αναφέρει περί τών φασμάτων (φαντασμάτων), ότι
'(εκεΐνα μεν γάρ, ην ψόφος άκονση χαλκού η σιδήρου, πέφευγε». Μεταγενεστέρως
είτα, τόν 12ον αί. καί ό Ίωάν. Τζέτζης (Σχόλια εΐς Λυκόφρ., τόμ. I, 368, 77) λέγει,
ότι ό κύων «βαύξας λύει τα φάσματα, ώς και δ χαλκός κροτηΟείς εΐ τι τοιούτον».

Πρός μαγικάς καί άλλας ώς άνω χρήσεις άναφέρονται έκ τής 'Αρχαιότητος
ό χαλκός, ό ορείχαλκος, ό σίδηρος, ό χρυσός, ό κασσίτερος, ό άργυρος, εΐτε ύπό
μορφήν άκατέργαστον, ώς άπλα ελάσματα, ε'ίτε ώς εργαλεία (ήλοι, μάχαιραι, δακτύ-
λιοι, σκεύη κ.ά.).

Εΐς τήν παρούσαν μελέτην εξετάζονται παρ' ημών αί χρήσεις πρός τούς σκο-
πούς τούτους τών μετάλλων εΐς τόν βίον τού λαού κατά τήν νεωτέραν και σύγχρο-
νον περίοδον κατά κεφάλαια άναλόγως τής μορφής ύφ' ήν ταύτα χρησιμο-
ποιούνται.

ΜΕΡΟΣ Α'

α) χρησισ ελασματων

Έν άντιθέσει πρός τούς χρόνους άπό τής αρχαιότητος, ιδία τούς κατόπιν
Ελληνιστικούς καί τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας, ότε άναφέρεται ευρεία ή
χρήσις τών μετάλλων ύπό μορφήν ελασμάτων \ εΐς τούς νεωτέρους μετά τήν "Αλω-
σιν και μέχρι τής σήμερον μαρτυρεΐται ή χρησιμοποίησίς των κυρίως ύπό τήν
μορφήν διαφόρων έργαλείων ή σκευών. Ε'ίς τινας μόνον τόπους, όσον γνωρίζομεν,
διετηρήθη μέχρι σήμερον ή συνήθεια τής χρήσεως καί έλασματων, ώς εΐς τούς
"Ελληνας έκ Πόντου ('Αμισός), ένθα άναφέρεται κατάδεσις τού μελλονύμφου «διά

1 «Προγνωστική πράξις πάσαν ενεργίαν έχουσα. , εγγράψας άνά λάμναν χρυσήν ή άρ-
γυράν ή κασσιτερίνην τους χαρακτήρας τούτους...». Βλ. Κ. Preisendanz, PMG, τόμ. I,
σ. 44. «'Εάν τις άποδράσας φορή έν σιδηρά λάμνη, ούδέποτε εύρεθήσεται. Όμοίως τήν αυ-
τήν λάμναν περιάπτε τω μέλλοντι άποθνήσκειν και πάντα ακούσει, α επερωτάς'. "Ενθ' άν.,
σ. 138. «'Επίθυε μονόσκορδον καί όφεως γήρας, γράφε δέ επί πλακί κασσιτερίτη. Αυτόθι,
σ. 140. «Φίλτρον κάλλιστον έπίγραψον επί λάμνας κασσιτερίνης». Αύτ., τόμ. 2, σ. 21. «Λαβών
λάμναν χρυσάν ή άργυράν χάραξον, έπ' αύτης τούς χαρακτήρας καί τά ονόματα καί τελέσας
φόρει καθαρίως», Αύτ. σ. 53.
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μολύβδινοι» ελάσματος, ούτινος κάμπτοντες ενούσι τά δύο άκρα ή διά δύο μο-
λύβδινων πλακών, ας μασώντες ενούσι καί είτα ρίπτουσι είς τήν θάλασσαν» '.

Ή πληροφορία υπό Wachsmuth3 καθ' ήν εις τήν λεχώ πρός προστασίαν
τής υγείας της προσετίθετο τεμάχιον σιδήρου είς τό σχοινίον τό οποίον περιέβαλε
τόν κεφαλόδεσμόν της, δέν καθορίζει τήν μορφήν τοΰ μετάλλου, δέον όμως νά εν-
νοήσωμεν τοΰτο μάλλον ώς μικρόν έλασμα. Εις Άκαρνανίαν επίσης ή λεχώ, όταν
«έμβαίνη είς κανένα σπίτι, προτοΰ σαραντίση, βαστά σίδερο»' επίσης εν 'Αθήναις
παλαιότερον, εξερχόμενη αύτη τής οικίας έπρεπε «νά πιάση τό σίδερο τής πόρτας
ή νά κρατή σίδερο»8.

Ή ιδιώτης τού σιδήρου άπό έπόψεως σκληρότητος, ώς καί τών λοιπών με-
τάλλων, δύναται κατά τήν μαγικήν πίστιν νά μεταδοθή έξ επαφής, ούτω δέ ού μό-
νον ή λεχώ αλλά καί κατά τόν γάμον οί νεόνυμφοι, πρός τόν σκοπόν νά κατα-
στούν γεροί, δηλ. νά μή προσβληθούν υπό άσθενείας, ούτω δέ διαφυλαχθοΰν εν
ύγείφ, φέρονται είς άμεσον έπαφήν πρός σιδηρούν άντικείμενον. Εΐς Βουρλά τής
Μ. 'Ασίας, τό Σάββατον τό βράδυ, ήτοι τήν προηγουμένην τής στέψεως, ώδήγουν
τήν μελλόνυμφον οί γονείς, τ' άδέλφια καί οί συγγενείς της εΐς τοΰ γαμβρού τό
σπίτι· αύτη δέ προτοΰ εΐσέλθη έπάτει επί σιδηρού άντικειμένου, τό όποιον είχε το-

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 307 (=ΒΒΠ, 6, σ 171). Λ.Α., άρ. 242, σ. 134, 55
(συλλ. Έ Παπανανιάδου 1896).

2 Βλ. εις Ν. Γ. Πολίτον, ΑΣ., Γ', σ. 211, 4.

3 Βλ. εν»' άν., σ. 220.
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ποθετηθή εΐς τό κατώφλιον Κατά τόν στολισμόν είτα τής νύμφης, ότε άδελφός ή
έξάδελφος τοΰ γαμβροΰ θά τής φορέση τά υποδήματα, θέτει εντός τοΰ δεξιοΰ
αύτής ύποδήματος ασήμι 2.

Εΐς Σαμοθράκην καί 'Αγίαν "Ανναν Ευβοίας, όταν ό γαμβρός μετά τής ακο-
λουθίας του φθάση εΐς τήν οΐκίαν τής νύμφης, ίνα τήν παραλάβη διά τήν στέψιν,
ή μήτηρ της τοΰ θέτει σίδηρον νά πατήση «για νά 'ναι σιδερένιος» s. Είτα προ τής
εκκινήσεως άπό τήν οΐκίαν τής νύμφης ή μήτηρ της χύνει εΐς τό κατώφλιον τής θύ-
ρας κρασί καί νερό, ρίπτει άσημικά καί ρύζι, έπειτα δέ θά διέλθουν δι' αύτοΰ
οί μελλόνυμφοι (Σκαλοχώριον Βοΐου) 4. Ούτοι μετά τήν στεφάνωσιν, οδηγούμενοι
έν πομπή έκ τής εκκλησίας πρός τήν νέαν αύτών κατοικίαν, εισέρχονται εΐς αύτήν
πατοΰντες επί σιδήρου, τοποθετημένου συνήθους υπό τής πενθεράς τής νύμφης εις
τόν ούδόν τής θύρας, διά νά είναι υγιείς είς όλην των τήν ζωήν (Παλαιόκαστρον
Βοΐου, Δελέρια Τιρνάβου) 5, ή πατεί μόνον ή νύμφη, «γιά νά ζήση στό σπίτι αύτό
σιδερένια καί άτσαλένια» (Ρούμελη)6. Εΐς τινας τόπους πατεί έπί τού σιδήρου καί
ή συμπεθέρα, δηλ. ή μητέρα τοΰ γαμβροΰ '.

Κατ" έπέκτασιν γίνεται χρήσις τού σιδήρου πρός τόν αύτόν σκοπόν καί εΐς
άλλας περιστάσεις. Οΰτω εΐς νεωστί άγορασθέντα ζφα προ τής εισαγωγής αύτών
εις τόν στάβλον τοποθετούν έπί τής εισόδου του σίδηρον, διά νά πατήση έπ'αύτοΰ τό
ζωον καί καταστή στερεόν, ώς ό σίδηρος (Γύθειον, Εορδαία) 8. OÎ ράπται έτι πα-
λαιότερον, ότε έρραπτον ένδυμα τι, έ'διδον κατά τήν δοκιμήν εΐς εκείνον, εΐς τόν
όποιον ερράπτετο, νά κρατή τεμάχιον σιδήρου εΐς τό στόμα του, διά νά γίνη ΐσχυ-

1 Βλ. Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βούρλων, Μικρασ. Χρον., τόμ. ο (1940), σ. 361. Τό
έθιμον τοΰτο είναι γνωστόν καί άλλαχοϋ,ώς είς Μηλιάν Κοζάνης (A.A., χειρ., άρ. 2461, σ. 70
συλλ. Γ. Γιαννάκη 1962), είς "Αγίαν "Ανναν Ευβοίας (Λ. Α., χειρ., άρ. 1475, σ. 20-21, συλλ.
Μαρ. Ίωαννίδου 1941) καί Κωστάναν 'Ηπείρου (Λ. Α., χειρ., άρ. 2748, σ. 270 συλλ. Κωντσ.
Ίωαννίδου 1963).

2 Βλ. εις περ. Μαλεβός, έτ. ΣΤ' (1925-26), άρ. 57, σ. 483.

3 Βλ. Σοψ. Παναγιωτοπονλον, Ό γάμος στή Σαμοθράκη, Άνασυγκρότησις, έ'τ. Α' (1954-
55), άρ. 7, σ. 134. A.A., χειρ., άρ. 1475, σ· 49 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, "Αγία "Αννα Ευβοίας 1941).

4 Λ. Α., χειρ., άρ. 2490, σ. 10 (συλλ, Βασ. Μαροποΰλου 1962).

5 Λ. Α., χειρ., άρ 2490, σ. 7 (συλλ. Κ. Ζιωντανάκη 1962). Λ. Α., χειρ., άρ. 2746, σ.
123 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963).

Βλ. Θεοδ. Θωμοπούλου, Ρουμελιώτικος γάμος, Φθιωτις, έτ. Α', άρ. 4 (1955), σ. 59 60.

1 Λ. Α., χειρ., άρ. 1475, σ. 7 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα Ευβοίας 1941).

8 Λ. Α., χειρ.,άρ. 332, σ. 272, (συλλ. Κ. Νεστορίδου 1895), A.A., χειρ.,άρ. 2502, σ. 121.
άρ. 35 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εύγενίδου, Βασ. Φθενάκη 1962). Τό έθιμον άπαντα καί έν
Γερμανία. Βλ. Hünnerkopf, Eisen, Handw. d. deutsch. Abergl., II, 1929/1930, στ. 720-21.

5
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ρός, ως ό σίδηρος (Άδριανούπολις) \ Τήν παραμονήν τής εορτής τοΰ 'Αγίου
'Ιωάννου (24 Ίουν.), ότε κατά τό έθιμον υπερπηδούν πυρός «βαστούσαν σίδερο
πάνω στή μέση γιά νά είναι σιδερένια και δεν πονεΐ» (Τσορλοΰ 'Ανατ. Θρά-
κης) Είς Κάρπαθον τέλος τήν πρώτην Αυγούστου, οί καθορίζοντες τά δώματα
τών οικιών, διά νά μή διέρχεται κατά τόν χειμώνα δι' αύτών καί πίπτη εντός τής
οικίας τό ύδωρ τής βροχής, ρίπτουν μετά τόν καθαρισμόν «άλας διά νά σφίξη
τό χώμα», τοποθετοΰν δέ εΐς αυτό «καί ένα σίδερο γιά νά σιδερώση» \

*Εκ τής αντιλήψεως τής άντοχής, στερεότητος, τοΰ μετάλλου προήλθεν ή ιδέα
περί τής προστατευτικής δυνάμεως αύτοΰ άπό κακού καί άποτροπής αύτοΰ. Ούτω γί-
νεται χρήσις μετάλλου (άργύρου) εΐς τήν παρασκευήν φυλακτών (φυλακτηρίων) εΐς
Πελοπόννησον (Λάσταν) 4 καί εις τούς "Ελληνας εκ τής περιφερείας τής Άδριανου-
πόλεως 5 καί τοΰ Πόντου. Εΐς τούς τελευταίους υπάρχει ή συνήθεια νά συγκεντρώ-
νωνται «άσημικά γιά νά κάμουν φυλακτόν παιδίου άπό εφτά μονοστέφανα» (άν-
δρόγυνα) Εΐς πάσχοντας έξ έπιληψίας γίνεται χρήσις σιδηρού αντικειμένου, τό
όποιον έχει εύρεθή κατά τήν έκταφήν νεκρού- «ό,τι σιδερικό ξεχώσουν, τό 'χουν
φυλακτό γιά εκείνους πού φεγγαριάζονται, τούς πιάνει τό γλυκύ τους» Τε-
μάχιον σιδήρου έπιδένεται έτι επί τών κεράτων βοών ώς φυλακτήριον άπό
ασθενείας 8.

Εις έπφδάς γίνεται χρήσις επίσης καί μεταλλικών άντικειμένων, ώς εΐς τήν
πρός ΐασιν τοΰ ρίματος ( = έπιπεφυκΐτις ή φλυκταινώδης). Ό λέγων τήν έπιοδήν
δέον να «πιάση γη άσήμι γή χρυσάφι» 9.

I Λ. Α., χειρ., άρ. 84, σ. 134 (συλλ. Κ. Κουρτίδου καί Γ. Κωνσταντηίδου 1891). Άλλα-

χοϋ τήν καινουργή ύδρίαν μεταφέρουν είς τήν βρύσιν, τήν γεμίζουν τρεις φοράς, λέγοντες νά
γίνη σιδερένια. ('Αγία "Αννα Ευβοίας). Λ. Α., χειρ,, άρ. 1479Α, σ. 7 (συλλ. Μαρία Ίωαν-
νίδου 1942).

3 Βλ Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, 'Ανατ. Θ(_>άκ., Α', σ. 144

3 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον. ΛΣΚ, Α', σ. 180.

4 Λ. Α , χειρ., άρ. 676, σ. 116 (συλλ. Ν. Λάσκαρη 1924).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 180, σ, 110 (συλλ. 'Ασι. Ζήκυυ 1892).

6 Λ. Α , χειρ., άρ. 2593, σ. 23 (συλλ. Άναστ. Σιδηροπούλου 1962).

7 Λ. Α, χειρ., άρ. 1378Β, α. 189 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Πυλία 1939).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 1534, α. 34 (συλλ. Ξεν. Φαρμακίδου, Κύπρος 1923). Σημασίαν προφυ-

λάξεως άπό τοΰ κακοΰ ενέχει, καί ή συνήθεια εις τήν Αίτωλίαν, όταν ζωον τού γεωργού δεν

έ'χη τό βράδυ γυρίσει είς τόν στάβλον, νά θέτουν εις τήν φωτιάν σίδερο «γιά νά μήν τό φάγ)
κά'να ζ'λάπ'». Βλ. Λ. Αονκόπουλον. έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48), η. 26.

II Βλ. Ε'ιρ. Παπαδάκη Κασοιέρη, Λόγια τοΰ Σιειακοΰ λαοΰ, 'Αθήναι 1938, σ. 125,2
καί Λ. Α., χειρ., άρ. 128, σ. 6 (συλλ. 'Αν. Ζερβάκη, "Εμπαρος 'Ανατ. Κρήτης 1919). Λ. Α.,
χειρ., άρ. 1162Β, σ. 151 (σ'ίλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Κρήτη 1938).
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Εις γητειάν πρός θεραπείαν ασθενείας τοΰ στήθους χρησιμοποιείται πυρα-
κτωμένον σίδερο είς δέ «τό ξόρκι τοΰ ήλιου» (=ήλιάσεως) τεμάχιον άσημένιον 2.
=Εν Κρήτη εΐς τήν γητειάν τοΰ εύλοητοΰ ( = σπυρί έντός τής ρινός ή πόνος τών
οφθαλμών καί τών οδόντων) σταυρώνεται ό πάσχων μέ σιδηρούν άντικείμενον 8 ή
είναι ανάγκη ό έπάδων νά «πιάση γή άργύρι γη ασήμι γή μαυρομάνικο μαχαίρι» 4
Περαιτέρω άναφέρεται χρήσις τοΰ μετάλλου, ειδικώς τοΰ σιδήρου, εΐς μαγικάς ένερ-
γείας πρός άπόκρουσιν έκ τών ζώων έπιδημικών νόσων ή θεραπείαν τούτων ε.

Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό σίδηρος, χρησιμοποιούμενος μέ σημασίαν άπε-
λαστικήν τοΰ κακού, άναφέρεται ούχί ύπό συγκεκριμένην μορφήν άντικειμένου
βιοτικής χρήσεως, άλλ'άπλώς ώς μέταλλον μέ τήν έννοιαν τής σκληρότητός του ώς
ύλης, ίνα, κατ' άναλογίαν, καί τό πρόσωπον τό οποίον θά έλθη εις άμεσον επα-
φήν πρός αύτόν, καταστή όμοιον εις άντοχήν σωματικήν, επομένως άπρόσβλητον
ύπό κακού β.

Ή χρήσις αύτη τών μετάλλων έν συγκρίσει πρός τήν ύπό μορφήν έργαλείων
καί σκευών παρατηρείται εις τούς νεωτέρους χρόνους περιωρισμένη. Τό φαινόμε-
νον τοΰτο τού περιορισμοΰ τής χρησιμοποιήσεως αύτών ώς απλών ελασμάτων 7
ήδη άπό τών μεσαιωνικών χρόνων, πιστεύω, ότι οφείλεται κατά κύριον λόγον εις
τήν έπιβολήν εΐς μαγικάς ενεργείας τής καταπερονήσεως ή καταπασσαλεύσεως8,
ήτοι τής χρήσεως αιχμηρών γενικώς οργάνων, έπειτα δέ καί τής καταδέσεως Ούτω

1 Βλ. Ά. Διαμαντάρα, Συναγωγή επωδών καί καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 504.

2 Βλ. Θ. Φιλιππάτου, Συλλογή επιοδών καί καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 538.

s Λ. Α., χειρ., άρ. 1380Α, σ. 66-67 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Κρήτης 1939).

4 Βλ. Μαρίας Σνμινελάκη, Έλενϋ. Αιναρδάκη, Κρητικά Λαογραφικά, τόμ. 1, Ήράκλειον

Κρήτης 1947, σ. 11.

6 Βλ. Γ. 'Α. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 504-505.
Τοΰ αύτοΰ, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν έπιδημικών νόσων, Έπετ.
Λαογρ. Αρχ., ετ. Ε'-ΣΤ' (1943-1944), έν 'Αθήναις 1944, σ. 7, 19-21, 30, ώς καί σ. 15, 13).

8 Πρβλ. καί την εύχήν «σίδερο στή μέση σου». Βλ. Δ Β. Οικονομικού, Έπωδαί καί
κατάδεσμοι έκ Νάξου, περ. Κυκλαδικά, τεύχ. 6, Σύρος 1956, σ. 301. Λ. Α., χειρ., άρ. 1585,
σ. 3 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Άπείρανθος 1934). Εναγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στα λαογραφικά
τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 58.

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 8, σ. 305.

8 Ή καταπερόνησις είς μαγικάς πράξεις φαίνεται, ότι δέν ήτο άγνωστος είς τήν Αρ-
χαιότητα. Έν Σαλαμΐνι άνευρέθη πλάξ εκ μολύβδου έφ' ης είχε καρφωθή ήλος, υπήρχε δέ
χαραγμένος ό κατάδεσμος «Ξενόφιλον καταγράφω.... καταδήννυμι....» Βλ. Ά .Κεραμοπούλλον,
Ό Άποτυμπανισμός, έν 'Αθήναις 1923, σ. 112. Βλ. γενικώτερον Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8,
σ. 310 κ.έξ., 9, σ. 73.

9 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 75 κ.έξ., 450 κ.έξ.
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περιωρίσθη βαθμηδόν ή συνήθεια τής χαράξεως έπι μεταλλικών πλακών κειμένων
καταδέσμων, φυλακτηρίων, φίλτρων κ.ά-, ό οποίος μαγικός τρόπος ύπήρχεν εΐς εύρεΐαν
χρήσιν κατά τούς υστέρους χρόνους τής 'Αρχαιότητος1 καί τούς πρώτους χριστια-
νικούς, ώς παρατηρεί τις εΐς τούς μαγικούς παπύρους2. Εΐς τούς κατόπιν βυζαντι-
νούς χρόνους ή μαγική χρήσις ελασμάτων άπαντα εΐς περιωρισμένην πλέον κλίμα-
κα, μάλιστα δέ εΐς μεταγενέστερα μεσαιωνικά κείμενα 3 καί δή τών τελευταίων βυ-
ζαντινών χρόνων καί κατόπιν 4. Κατά τήν περίοδον ταύτην έπέδωκεν, ώς ελέχθη, ή
καταπασσάλευσις δι' ήλου τοΰ ομοιώματος τοΰ καθ' ού ό κατάδεσμος ή ή καταγρα-
φή τής μαγικής συνταγής έπί χάρτου ή καί τής καταδέσεως τοΰ ομοιώματος
μέ νήμα.

Ή καταπασσάλευσις αύτη, γνωστή, ώς ελέχθη, κατά τήν 'Αρχαιότητα, ετύγ-
χανεν ευρείας χρήσεως κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον ε και τούς μετ' αύτήν χρό-
νους ώς έπισης ή καταγραφή τής μαγικής άράς καί ή κατάδεσις, ώς ανωτέρω, τοΰ
άντιπάλου διά νήματος, λωρίδος υφάσματος ή λεπτοΰ σχοινιού, σύρματος, τριχός κ.ά.7

Έκ τών λόγων τούτων αλλά καί εκ τοΰ ότι τά μέταλλα ώς έργαλεΐα καί
σκεύη είιρίσκονται πάντοτε πρόχειρα πρός χρήσιν εύρε διάδοσιν εις μαγικάς ενερ-
γείας κατά τούς νεωτέρους μέχρι σήμερον χρόνους ή χρήσις τούτων, ώς έκτίθεται
κατωτέρω εΐς τά καθ'έκαστον κεφάλαια, ήτοι: νομίσματα, δακτύλιος, πέταλον, κλεΐ-

1 "Ηδη εκ τοϋ 5ου αί. π.Χ. άπαντα έν 'Αθήναις αναγραφή άράς κατ' άντιπάλου.
Κατάδεσμοι πρός θανάτωσίν τίνος, αναγραφόμενοι επί μεταλλίνων πλακών, ήσαν έν χρήσει
καί εις τούς Ρωμαίους (Τάκιτος, Annal. II, LXIX). Βλ. καί παρά Ζ. Schmidt, Heiliges Blei,
Wien 1958, σ. 56.

2 «Λαβών λάμναν μολιβήν γράψον χαλκώ γραφίω ιά ύποκίμενα ονόματα...» Κ. Prei-
sendanz, PGM., II, σ. 170. «λαβών λάμναν άργυράν γράφε χαλκώ γραφίω τήν ύποκι-
μένην σφραγίδα», Αύζό&ι, σ. 164. «Λαβών χρυσήν λεπίδα ή άργυρήν χάρασσε άδαμαντίνιο
λίθω τούς υποκειμένους χαρακτήρας», Αντ., α. 129. «Λαβών λάμναν μολυβήν ψυχρήλατον,
γράφε χαλκώ γραφίω...», Αντ., σ. 163. Βλ. αλλας μαρτυρίας έν σ. 18,21,35,40, 164, 170,186.

3 Βλ. φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 59 κ.εξ.

4 Βλ. Α. Delatte, ΑΑ., σ. 553 «γράψον είς μολίβδιν εί έχουν ψόφον τά πρόβατα»
(έκ κώδ. 13 αι.). Είς αλλας μαγικάς πράξεις λέγεχαι : «γράψον είς κασσίχερον», Αύχ., σ· 79.
«γράψον είς μολύβιν», Αύτ., σ. 76,78. Βλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 79' είς άποδίωξιν
λύκου «γράφε ταύτα τά γράμματα είς μόλυβδον καί θές αυτά σκεπάσας μέσα τής μάνδρας'
(κώδ. 16 αι.). Βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, έ'νθ' άν., σ. 105.

5 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 310 κ.εξ. (=ΒΒΙΙ, σ. 174 κ.έξ.).

6 Βλ. αύχόθι, σ. 319 κ.έξ. (=ΒΒΠ, σ. 182 κ.έξ.).

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 451 κ.έξ. καί 466.
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θρον καί κλειδί, ψαλίς, ήλος, μάχαιρα, εργαλεία καί σκεύη γεωργικά καί οικιακά
(ύνί, σιδεροστιά, πυράγρα), μολυβδομαντεία κλπ.

Β'· ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μετάλλινα κέρματα απαντούν κυρίως μέ τήν σημασίαν προστασίας από κακής
επήρειας ή αποτροπής αύτής εΐς εθιμικός πράξεις ιδία κατά τήν γέννησιν, τήν βά-
πτισιν, εΐτα δέ τόν γάμον καί τήν τελευτήν.

«"Αμα γεννιέται τού πιδί τού πλιένουν μέσ' στή λεκάν' κ' οί συγγενείς θά
ρίξ'νι λεφτό κί τό λεφτά τό ρίχνουμι γιό νά γίνη τοΰ πιδί πλούσιο καί γιρό»
(Δελέρια επαρχ. Τιρνάβου)έτι δέ «γιό νό στερεώση» (Σάμος2, Πυργί καί Λιθί
Χίου' κ.ά.). Ειτα, εύθύς μετά τόν τοκετόν, ή μαία κρεμά χρυσοΰν νόμισμα εις τό
μαλλιά τής λεχοΰς, τό όποιον φέρει έ'ως τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν όμοιον νόμισμα
αναρτάται και εις τό νήπιον ώς άντιβασκάνιον (Μελένικος, Φανάρι καί Καστανιές
Σηλτιβρίας 'Ανατ. Θράκης)4. Εΐς Δυτ. Μακεδονίαν ('Αμπελόκηποι Καστορίας) εις
τήν λεχώ καί εΐς τό νεογέννητον άνήρτων μέχρι πρό τίνος φυλακτόν κ' έ'να «πεν-
τόλιρο» ε· εΐς Σάμον δέ λέγουν «θά σ' τού βασκάννι τού πιδί σ' κί νά τ' βαλς 'ς τή
σκούφια τ' έ'να φλουρί» 8.

Σημασίαν προστασίας άπό κακού έχει προφανώς καί τό έ'θιμον κατά τήν βά-
πτισιν, εάν ο ανάδοχος είναι γυναίκα έγκυος, νό τοποθετή αύτη εντός τού ύποδή-
ματος «φλουρί χρυσό γιό νά βγή σέ καλό» (Κάρπαθος)7. Τήν τρίτην ήμέραν άπό
τής γεννήσεως τίθενται πλησίον τής κούνιας τοΰ βρέφους χρυσαφικά καί χρήματα,

1 A.A., χειρ., άρ. 2746, σ. 128 (συλλ. "Αν. Παπαμιχαήλ 1963).

2 Βλ. 77. Ζαφειρίον, "Εθιμα τής Σάμου, "Αρχεΐον Σάμου, τόμ. 4 (1955), σ. 182.

3 Λ. Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 332 καί 298 (συλλ. "Αν. Παπαμιχαήλ 1962). Οί 'Αρμένιοι
κρατούν νόμισμα κατά τήν τομήν διά μαχαίρας τοΰ ομφαλίου λώρου. Βλ. Ατ. Γ. Πολίτου,
ΛΣ., Γ' σ. 222.

4 Βλ. Στ. Κυριακίδηι·, είς Λαογρ., τόμ. S (1921-25), σ. 470, 4. Πέτρ. Σ. Σπανδωνίδην,
Μελένικος ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 113. Έλ. Σταμονλη-Σαραντή,
'Ανατ. Θράκ, Α', 60 - 61 καί 108 - 109. Είς τήν Άνατολικήν Βουλγαρίαν ή μαία, κατά
τήν τρίτην ήμέραν άπό τής γεννήσεως τοΰ νηπίου, έθετε ύπό τό προσκέφαλα ιον τοΰ βρέ-
φους άργυροΰν νόμισμα, δια νά μήν τό βλάψουν οί «Ermenki». (Βλ. Στ. Κνριακίδην,

εν»' άν., ο. 468).

5 A.A., χειρ., άρ. 2514, σ. 14 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

" A.A., χειρ., άρ. 126, σ. 55,45 (συλλ. 'Ε. Μυρογιάννη, ΜαραΟόκαμπος 1919).

7 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου Νονάρου, ΛΣΚ., Α', σ. 197.
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διά νά τό εύρουν ούτω οί Μοίρες και νά τό μοιράνοιιν, νά έχη ύγείαν και πλοΰ-
τον (Καρυοχώριον καί Βλάστη Εορδαίας) \

Τό νόμισμα πιστεύεται άφ' έτερου καί ώς συντελεστικόν πρός άρρενογονίαν
(Γιάλτρα Εύβοιας)', έτι δέ πρός μαντείαν ύπό τών εγκύων περί τοϋ φύλου τοϋ
παιδιού, τοποθετουμένου κέρματος δεκάρας έπί όρθιου ύνίου.'Εάν τό κέρμα παρα-
μείνη όρθιον, είναι σημεΐον ότι τό μέλλον νά γεννηθή παιδίον θά είναι άρρεν*.

'Ιδιάζουσα είναι ή χρήσις τοϋ νομίσματος είς τόν γάμον. Ούτω «στ' άρρα-
βωνιάσματα, στέκ'νταν μιά γεναΐκα μονοστέφανη στή μεσακιά τήν πόρτα (τής οι-
κίας) μέ τό μέλι καί άμύγδαλα ξιφλουδιστά κ' έ'να φλουρί»1. Κατά τήν εβδομάδα
ειτα τής προετοιμασίας τών τοΰ γάμου, ειδικώς δέ τήν Πέμπτην, μετά τήν λοΰσιν
τής νύμφης καί καί)' ην στιγμήν φορεί τό «σαλμά» ( = κεφαλόδεσμον δικτυωτόν), κατ'
έθιμον εΐς τούς πρόσφυγας εκ Βουρλών Μ. 'Ασίας, αί περί αυτήν γυναίκες τήν
έρραινον «μέ ρύζι, σιτάρι καί παράδες» (= παλιά τούρκικα νομίσματα)5. Εις «τό
πιάσιμο έπειτα τής ζύμης» ρίπτουν νομίσματα άσημένια κιάσημώνουν τήν σκάφην",
συγχρόνως δέ εύχονται «στεριωμένοι και νά ζήσουν» '-ομοίως καί κατά τό ζύμω-
μα τών τσουρεκιών εϊς τούς Έλληνας εκ Μεσημβρίας 'Ανατολ. Ρουμελίας8. Εΐς
'Αγίαν "Ανναν (Εύβοιας), όταν γίνη ή πλύσις τοΰ ρουχισμοΰ τής νύμφης «βάζουν

1 Λ.Α., χειρ., άρ. 2502, σ. 21 καί 109 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εΰγενίδου, Βασ.
ΦΟενάκη 1962)

2 A.A.. χειρ·, άρ. 2744, σ. 89 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963) «"Αμα φτειάνουν τά τσόνια
(ψωμιά τοΰ γάμου) ρίχνανε τ' άλεΰρι στή σκάφη καί ρίχνανε καί ενα ασημένιο κ' έπεφτε ενα
πρώτο παιδί (πρωτότοκο) κ' έπαιρνε τό ασημένιο μέ τό στόμα, γιά νά κάν' τ' άντρόυνο άγόρ'».

8 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ΰνί κατά τόν γάμον, Λαογρ., τόμ. 7 (1932), σ. 350.

4 Λ.Α., χειρ,, άρ. 1160 Δ, σ. 4 (συλλ. Γ. "Α. Μέγα 1938). Είς Σκΰρον ό γαμβρός καί οί
συγγενείς του ραίνουν τήν μελλόνυμφον μέ νομίσματα κα'ι ρΰζι, όταν, μετά τήν συμφοηίαν
περ'ι τοΰ γάμον. έρχεται πρώτην φοράν είς τήν οΐκίαν τοΰ μνηστήρος της. Πρό τής εισόδου
θά τοποθετηθή είς τό κατώφλιον σίδερο, διά νά πατήση αυτη είσερχομένη εντός της οικίας.
Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκϋρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 109).

5 Βλ. Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βουρλών, Μικρασ. Χρον., τόμ. 3 (1940), ο. 359.

6 Τό Μέτσοβον. "Ηθη καί έθιμα, ό γάμος, Δωδώνη έτ. Β' (1899), σ. 110-111. ΛΑ, χειρ ,
άρ. 1159 Α, σ. 64 (συλλ. Γ. Ταρσοΰλη, Σαρατζάς Πυλίας 1938). A.A., χειρ., άρ. 1560, σ. 51
(συλλ. Μ. Κοντοστάνον, Αιδηψός 1930). '/. Ζήρα, τά έθιμα τοΰ γάμου στό Μπλάτσι, Μακεδ.
Ήμερ , έτ. 1939, σ. 171. Κ. Οικονόμου, Γαμήλια έθιμα έν Σιατίστη, Μακεδονικά, τόμ. Α'
(1940), σ. 267. Ά. Λέτσα, Ό γάμος έν Βογατσικώ, Μακεδονικά, τόμ. Α' (1940/41), σ. 154. Ξ.
'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 41.

' A.A., χειρ., άρ. 2459, σ. 101 (συλλ. Ξεν. Μαγκλάρα, Ζευγοστάσιον Καστορίας 1962).

8 Λ.Α., χειρ-, άρ. 1104 Α, σ. 57 (ουλλ. Γ. Ά. Μέγα 1937).
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τά νομίσματα μέσ' στα ρούχα»1, έν Κύπρω εΐς τό νυμφικόν στρώμα2, έν Κρήτη δέ
εντός υποδήματος τής νύμφης, «γιά νά πάρη όλες τις ευχές καί νάγίνη πλούσια» 8 ή
εντός υποδήματος τοΰ γαμβρού, δια «νά πατάη πάντα στ' άσήμι» (Ύδρα)4. Τό ξύρισμα
τοΰ γαμβρού γίνεται καθήμενου αύιοΰέντός σινίου (ταψιού) όπου υπάρχουν καί νο-
μίσματα, διά «νά σιδερώσ'» (Δαμάσιον) 'Ακολούθως, κατ'έθιμον εΐς Βογατσικόν
Δυτ. Μακεδονίας, κατά τήν έκκίνησιν τοΰ γαμβρού διά τήν στέψιν ή μήτηρ του
προέπεμπε παλαιότεροι· αυτόν, ενώ έχυνε ν επί τοΰ εδάφους κάτω κρασί κ:χί έρριπτε
νόμισμα. Ό γαμβρός έκυπτεν, ελάμβανε τό νόμισμα καί τό έφερεν «ώς ατίμητο φυ-
λακτό" Είτα ότε ή γαμήλιος πομπή έφθανε πρό τής οικίας τής νύμφης πρός πα-
ραλαβήν της διά τήν στεφάνωσιν εΐς τήν εκκλησία ν, αύτη επλησίαζεν εΐς τό κατώ-
φλιον καί ενφ ύπεκλίνετο καί προσεκύνει τούς συγγενείς τοΰ γαμβρού, ούτος έρρι-
πτε νομίσματα πρός τό υπέρθυρον', έπειτα δέ ό νουνός μέ τόν γαμβρόν έρραινον
τήν μελλόνυμφον διά νομισμάτων8.

Εΐς Μεγαλόπολιν κατά τήν στιγμήν αυτήν τής παρουσιάσεως τής νύμφης εις
τόν γαμβρόν, ούτος παλαιότερον έρριπτε χάλκινα κέρματα κατά πρόσωπον τής
νύμφης διά νά είναι αύτη πάντοτε, ώς έπιστεύετο, μέ χρήματα < εΐς τήν τσέπην της
καί διά τό καλό» 9. Εις Λάσταν δέ Γορτυνίας δίδεται νόμισμα εΐς τόν πλησιέστερον
συγγενή αύτής, τό όποιον ούτος φυλάττει 10. Ό πατήρ τού γαμβρού κατόπιν εγχει-
ρίζει εις τήν μέλλουσαν νύμφην του νόμισμα ασημένιο ή μαλαματένιο μέ τό
οποίον μετά τήν στέψιν, προτοΰ εΐσέλθη εΐς τήν νέαν κατοικίαν της, σταυρώνει
τρις τήν έξω θύραν, είτα δέ τό παραδίδει εΐς τήν πενθεράν, άσπαζομένη τήν
χείρα της

Πρό τής ενάρξεως τής τελετής τοΰ στεφανώματος, κατ' έθιμον έν Λευκάδι, ό
γαμπρός σταυρώνει μέ χρυσοΰν ή άργυροΰν νόμισμα τήν νύμφην εΐς τήν κεφαλήν

1 Λ.Α., χειρ., άρ. 1475, σ. 19 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου 1941).

2 Βλ. Κυρ. Καραμάνον, Κύπρος, 'Αθήναι 1954, σ. 184.

3 Μαρίας Λιονδάκη, Ό γάμος στη Κρήτη τώρα κα'ι παλιά, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπου-
δών, Γ' (1940), σ. 372.

4 λΤ· Χαλιορή, Ύδρέϊκα Λαογραφικά, ΙΙειραιεύς 1931, σ. 45.

6 A.A., χειρ., άρ. 2716, σ. 313-314 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963).

6 Βλ. Ά. Λέταα, Ό γάμος εν Βογατσικώ,Μακεδονικά, τόμ. Α' (1940-41), σ. 163.

7 A.A. χειρ., άρ. 2502, σ. 45 (συλλ. Χρ. 'Αγερίδου, Λαζ. Εΰγενίδου, Βασ. Φθενάκη,
Βλάστη 'Εορδαίας 1962).

s Ά. Λέταα, ένθ' άν., σ. 170.

0 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, ΑΣ, Γ', σ. 280, σημ. 3.

10 Βλ. έ'νθ' άν., σ. 2S0, σημ. 3.

11 Βλ. Ν. Χαλιορή, έ'νθ' άν., σ. 54.
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καί τό στήθος, είτα δέ θέτει τό νόμισμα εις τό στόμα της, άπό όπου αύτη τό λαμ-
βάνει καί τό φυλάττει Εΐς τήν στέψιν κατά τήν κυκλικώς περιφοράν τών νεο-
νύμφων, ένφ ψάλλεται τό τροπάριον «'Ησαΐα χόρευε κλπ.», μεταξύ τών καταχυ-
σμάτων έπ' αύτούς έκ σίτου, όρύζης, άνθέων καί άλλων, περιλαμβάνονται καί με-
ταλλικά κέρματα. Ταύτα ρίπτονται κατόπιν εΐς τούς νεονύμφους καί καθ' όδόν
κατά τήν έπιστροφήν των έν πομπή έκ τής εκκλησίας2.

Μεταξύ τών εθιμικών πράξεων κατά τήν στιγμήν τής εισόδου τών νεονύμ-
φων, ιδία τής νύμφης, εΐς τήν νέαν κατοικίαν των σημαντικήν θέσιν κατέχουν καί
αί σχετικαί μέ τήν χρήσιν μεταλλικών νομισμάτων*. Ούτω εΐς Μακεδονίαν ('Αρ-
χάγγελος Ημαθίας) ή νεόνυμφος κατά τήν ε'ίσοδόν της εις τόν νέον οΐκον της κό-
πτει δι' άξίνης άργυροϋν νόμισμα, τό οποίον έ'χει τοποθετηθή εΐς τό κατώφλιον4.
'Αλλαχού (Λήμνος, Πυλία) οί νεόνυμφοι πατούν ενταύθα έπί νομισμάτων6. Εΐς
Βέντζιαν ή πενθερά, ιστάμενη εΐς τήν θύραν, ύποδέχεται τήν νύμφην, κρατούσα
άργυροϋν νόμισμα, τό όποιον ή νύμφη προσκυνούσα, παραλαμβάνει έκ τών χει-
ρών της διά τών χειλέων\ Οί προσκεκλημένοι έτι ένεπήγνυον κέρματα, ώς δώρα,
έπί άρτου, όστις προσεφέρετο εις τήν νύμφην εντός δίσκου μετά τήν ε'ίσοδόν
της εις τήν οΐκίαν τού γαμβρού Τ. 'Επί Τουρκοκρατίας ύπήρχεν εΐς 'Αθήνας ή
συνήθεια, όταν δύο γαμήλιοι πομπαί συνηντώντο καθ' όδόν, αί νύμφαι νά ανταλ-
λάσσουν άργυροϋν νόμισμα, τό όποιον εφερεν εκάστη εντός τού στόματος 8.

Τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου ό γαμβρός θέτει ύπό τό προσκεφάλαιόν του

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ. Γ' σ. 276. Είς Μακεδονίαν ή νύμφη κατά τήν έπομένην τοΰ
γάμου λαμβάνει διά των οδόντων της νόμισμα έκ τοΰ στόματος τοΰ συζύγου της. Έν Λάστα
Γορτυνίας άργυροϋν νόμισμα παραλαμβάνει ή νύμφη έκ τοΰ στόματος τοΰ πενθεροΰ, (αυτόθι,
σ. 276, σημ. 2).

2 Βλ. Ν. Ε. Μηλιώρη,Λαογραφικά Βούρλων,Μικρασ.Χρον.,τόμ. 3(1940). σ 363. Θ. Σπα-
ϋοπονλον, "Εθιμα γάμου στον Πόντο, Ποντ. 'Εστία, τόμ. 9 (1958). σ. 4719, Βλ. Ν. Γ. Πολίτου,
ένθ' άν., σ. 272-73 καί Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα Λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 48-49.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ', σ. 272-73.Ν. Χαλιορη, ενθ' άν., σ. 48-49.

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 2579, σ. 13-14 (συλλ. Έ. Κόλλια, 'Αρχάγγελος 'Ημαθίας 1962).

5 A.A., χειρ., άρ. 1159Α, σ. 70 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Σαρατζάς Πυλίας 1938).

6 Γ. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ., Ε.A.A., τόμ., Β', εν 'Αθήναις 1940, σ. 153, (Άνάτ.
τεύχ. Α', σ. 89).

7 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ', σ. 243,1.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 276, 2. Νεόπανδροι γυναίκες, όταν συναντηθοΰν πριν
σαραντίσουν, άνταλλάσουν νομίσματα. Λ.Α., χειρ., άρ. 1473, σ. 130 (συλλ. Άννης Χαριτω-
νίδου, Κόρινθος 1940).
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νόμισμα, τό οποίον τοΰ έχει δώσει ή γυναίκα, ή οποία έχει στρώσει τήν νυμ-
φικήν κλίνην \

Ή νύμφη τό Σάββατον πρό τοΰ γάμου 2 ή έπειτα κατά τήν γαμήλιον πομ-
πήν πρός τήν έκκλησίαν διά τήν στέψιν, έάν συνήντα πηγήν (Μεθώνη ΙΤυλίας)s,
άκολούθως δέ τήν Τρίτην μετά τόν γάμον, ότε επισκέπτεται τήν βρύσιν, ρίπτει
νομίσματα έντός τού ύδατος4. Εϊ,ς τήν 'Αρκαδίαν τό νόμισμα ρίπτεται εις τήν
πηγήν υπό συγγενούς τοΰ γαμπροΰ 5.

Είς τά νόμιμα κατά τήν τελευτήν υπάρχει επίσης τό νόμισμα κατ' άρχαίαν
παράδοσιν. Τοΰτο συνηθίζεται πολλαχοϋ 6 νά τοποθετήται εΐς τήν χείρα ', τά θυλά-

1 Βλ. W. Rouse, Folklore Firstfruits from Eesbos, Folklore, vol VII (1896), σ.
145. Είς Λάσταν «τή Δευτέρα στό ξημέρωμα έρραίνανε ασημένια στό στρωσίδι* {Ν. Λάσκαρη,
Ή Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πύργφ 1902, σ. 112). Οί νεόνυμφοι «έν τή στρωμνή τήν
πρωίαν έγειρόμενοι ρίπτουν διάφορα νομίσματα», Μ. Λουλουδοπούλου, Άνέκδ. συλλογή ηθών,
έθίμων κτλ. τών Καρυών (έπαρχ- Καβακλή), έν Βάρνη 1903, σ. 186).

2 Βλ. Ά. Λέταα, Ό γάμος έν Βογατσικώ, Μακεδονικά, τόμ. Α' (1940 41), σ. 159.

8 Λ.Α., χειρ., άρ. 1378 Β, σ. 136 (συλλ. Γ. Ταρσούλη .1939).

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ, ο*. 301, 3. Λ.Α., χειρ., άρ. 2502, σ. 52 (συλλ. Χρ. Άγε-
ρίδου, Λαζ. Εΰγενίδου, Βασ. ΦΘενάκη, Πτελεών 'Εορδαίας 1962). Δ. Πετροπούλου, Λαο-
γραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης, 'Αρχ. Θρακ.Θησ., τόμ. ΣΤ'. (1939-1940), σ. 234, A.A., χειρ.,
άρ. 2461, σ. 73 (συλλ. Γ. Γιαννάκη, Μηλιά Κοζάνης 1962). A.A., χειρ., άρ. 2459, σ. 81 (συλλ.
Παρ. Ινωνσταντινίδου, Μεσοποταμία Καστορίας 1962). A.A., χειρ., άρ. 1475, σ. 76 (συλλ.
Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα 1941). Λ.Α , άρ. 1485, σ. 40 (συλλ. Στ. Τζουμελέα, Μάνη 1943).
A.A., χειρ., άρ. 1159Α, σ. 75 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Σαρατζάς Πυλίας 1938). Λ.Α., χειρ , άρ.
1129, σ. 9 (συλλ. Θ. Βράκα, Βογατσικόν Δ. Μακεδονίας 1937). Ίω. Λαμπρίδη, Ζαγοριακά,
'Αθήναι, 1870, σ. 184. Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα Λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 51-52. Λ.Α., χειρ.,
άρ. 1432, σ. 73-76 (συλλ.Μ. Λιουδάκη, Ήπειρος 1940). A.A., χειρ., άρ. 916, σ. 344 (συλλ. Δ.
Λουκοπούλου, Αιτωλία 1928). A.A., χειρ., άρ. 1479, σ. 171 (συλλ. Μ.Ίωαννίδου, Μαντούδι 1942).
Ν· Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πύργο) 1902, σ. 112. Τήν Δευτέραν μετά τόν
γάμον εις Νεστόριον, όταν ή νύμφη ρίψη τό νόμισμα, τά κορίτσια φροντίζουν νά τό πάρουν'
πιστεύουν πώς αύτή πού θά τό πάρη, θά παντρευτή γρήγορα. Λ.Α., χειρ., άρ. 2459, σ. 18
(συλλ. Χαρ. Χατζή 1962). A.A., χειρ., άρ. 2505, σ. 11 (συλλ. Γ. Λιάππα 1962). Τήν Κυρια-
κήν τοΰ γάμου πηγαίνει ή νύμφη καί ρίπτει τό νόμισμα είς τήν βρύσιν διά τοΰ στόματος.
(Στέλ. Σπανού - 'Αναγνωστοπούλου, Ό γάμος έν "Αργεί Όρεστικφ, Μακεδ., τόμ. 3 (1953-55),
σ. 328).

5 Βλ· Ν. Γ. Πολίτον, ΛΣ, Γ', σ. 256,2.

6 Βλ. "Ενθ' άν., σ. 330-331.

! A.A., χειρ., άρ. 2745, σ. 192 (συλλ. "Αν. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός Ευβοίας 1963).
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κια 1 ή εις τό στόμα τού νεκρού 2. Περί τού κέρματος τούτου συνεχίζεται, ως γνω-
στόν, έκ τής 'Αρχαιότητος3 ή πίστις, ότι είναι «έ'να μεταλλίκ" γιά νά μπορή νά πέ-
ραση στον άλλο Κόσμο»1, δηλαδή πρός καταβολήν τοΰ τιμήματος διά τήν διά-
βασίν του έκ τής γης εΐς τόν κόσμον τών ψυχών. Έκ τής αντιλήψεως ταύτης κα-
λείται τοΰτο περατίκιον6 κ.ά. Τό νεκρικοί· έθιμον τοΰτο άπαντα σήμερον πλήν
τοΰ Έλληνικοΰ καί εΐς άλλους λαούε:, ώς εις τούς Γερμανούς, Βουλγάρους, 'Αλβα-
νούς, Γιουγκοσλάβους, 'Αρμενίους, Γάλλους κ.ά'.8.

'Ως άλλα μεταλλικά άντικείμενα ή καί απλώς ελάσματα, ούτω καί τό νόμι-
σμα, ώς κέρμα, κατέχει ΐδιάζουσαν θέσιν εΐς μαγικάς συνήθειας. Τό χρυσοΰν νόμι-
σμα, βασταζόμενον ύπό τών μελλονύμφων, πιστεύεται, ότι παρακωλύει τήν ένέρ-
γειαν βλαπτικού καταδέσμου έπ' αύτούς7, ότι είναι τούτο κατάλληλον καί εΐς

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ'., α. 330 σημ. 5. ΛΑ., χειρ., άρ. 2394, σ. 100 (συλλ. Γ. Κ.
Σπυριδάκη, "Αρνισσα Πέλλης 1961).

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενϋ·' άν., σ. 330. Δ. Πετροπονλον, Λαογραφ. Άνατολ. Θράκης,
Άρχ. Θρακ. Θησ., ΣΤ (1939-1940), 235 καί A.A., χειρ., άρ. 2459, σ. 47 (συλλ. Χ. Χατζή,
Νεστόριον 1962). A.A., χειρ., άρ. 2505, σ. 12 (συλλ. Γ. Λιάππα, Νεστόριον 1962). A.A., χειρ.
άρ. 2502, σ. 123 άρ. 62 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εύγενίδου, Βασ. Φθενάκη, έπαρχ.
'Εορδαίας 1962). «"Οταν γίνεται ή συγκέντρωσις τών οστών τοΰ νεκροΰ καί δέν βρεθή τό νό-
μισμα, λέγουν, πώς ό Χάρος βρέθηκε πτωχός έκείνην τήν ημέρα (πού έφθασε ό νεκρός)
καί δέν χάρισε τό ναΰλο ή ότι ό νεκρός ήταν κακός άνθρωπος». Βλ. Λ. Α., άρ. 2491, σ. 4 συλλ.
Άν. Μπέλλου, Ινρυονέριον 1962. Ξ. Άναγνοιστοπούλον, Λαογραφικά Ρούμελης, Αθήναι 1955,
σ. 53-54 Είς Σκΰρον θέτουν τό νόμισμα είς τό μέτωπον τοΰ νεκροΰ, διά νά μή κιτρινίση
(Νίκης Πέρδικα, ενθ* άν., σ. 118). Εις τήν Κύπρον τίθεται νόμισμα είς τό στόμα τού νεκρού,
'ίνα μή, εάν ούτος «τριμηνίση», αποθάνουν άλλοι έκ τής οικογενείας. Βλ. Ν. Κυριαζήν, είς,
Κυπρ., Χρον , τόμ. Δ' (1926) σ. 63.

» Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου. ΛΣ, Γ', σ. 330-332. Βλ. Α ουκ. Περί πένθους, 10, *·Ταϋτα ού-
τως ισχυρώς περιελήλνΰε τους πολλούς, ώστε έπειδάν τις άπο&άνη τών ο'ικείοιν, πρώτα μεν φέ-
ροντες οβολον είς τό στόμα κατέϋηκαν αυτω, μισΟον τω πορΰμεϊ τής ναυτιλίας γενησόμενον, ου πρό-
τεροι· έξετάσαντες οποίον το νόμισμα νομίζεται καί διαχωρεΐ παρά τοις κάτω... ». Λουκ. Κατάπλ.
18 <>αλλως τε ουδέ τον οβολον έχω τα πορϋμεΐα καταβαλεΐν... ·.·. Λουκ. Νεκρικοί διάλογοι 22 (Χά-
ρωνος καί Μενίππου) : 22,1 "εστί δέ τις οβολον μή έ'χων;», 22,2 «ουδέν ταύτα προς τά πορ-
θμεία' τον οβολον άποδονναι σε δεί" ου ϋέμις άλλως γενέσϋ-αι» Άριστοψ., Βάτραχ., στ. 140
«...ναύτης διάξει δύ' δβολώ μισθόν λαβών».

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 2745, σ. 192 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963).

6 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ'.,σ. 331.

6 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ', σ. 332 Βλ. καί έν. σ. 331 σημ. 4, ένθα παρατίθεται βι-
βλιογραφία.

7 Λ.Α., χειρ., άρ. 332, σ. 280 (συλλ. Κ.Νεστορίδου, Γύθειον 1895).
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παρασκευήν φίλτρων κλπ. Ούτω γίνεται χρήσις πρός τούτο κοκκάλου νυκτερίδος,
ήτις έχει φονευθή, κτυπηίίεΐσα εις τήν κεφαλήν, δια χρυσού νομίσματος 1 ή έχει
σφαγή μέ βενέτικο φλουρί2.

Μαγικήν επίσης σημασίαν έχοτ>ν καί αϊ συνήθειαι ώς τής καταθέσεως νομί-
σματος, συνήθως χρί'σοΰ, εΐς τά θεμέλια ανεγειρομένου οικοδομήματος ή μύλου*
επίσης τής τοποθετήσεαις υπό τού γεαιργοΰ εΐς τόν σάκκον τοΰ σπόρου «σταυροΰ,
μέ βασιλικό καί ενός νομίσματος ασημένιου»4.

Κατά τήν έννοιαν τής εμμέσου μαγείας πιστεύεται ύπό τοΰ λαού, ότι κατά
τήν πρώτην θέαν ύπό τίνος τής νέας σελήνης, έάν ούτος έγγίση εις χρυσά ή αρ-
γυρά νομίσματα, ίΐά έχη «χρήματα σ' όλο τό φεγγάρι» Όμοίαν σημασίαν έχει
καί τό τιθέμενον εντός τής βασιλόπιττας νόμισμα, τό όποιον κατά τήν λαϊκήν πί-
στιν συντελεί είς εκείνον εϊς όν θά τύχη ή μερίς μέ τό νόμισμα διά τήν ύγείαν καί
τήν ύλικήν εύημερίαν του6. Σημειωτέα έτι καί άλλα έθιμα μέ χρήσιν νομίσματος
κατά τήν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς, ώς εΐς Ρούμελην τό λεγόμενον «τάισμα τής βρύ-
σης» πρό τής ανατολής τοΰ ηλίου, κατά τό οποίον ή νοικοκυρά, προσερχομένη εΐς τήν
βρύσιν, «άφοΰ κάμη τό σημείον τοΰ σταυροΰ ρίχνει εΐς τήν κούπαν τής βρύσης έ'να

1 Βλ. είς έφημ. «'Εστία», ήμερ. 8 Μαρτ. 1928.

2 Βλ. Ά. Οίκονομίδου, Λαογραφικά Καλλιπόλεως, 'Αρχ. Θρακ. Λαογρ. Θησ., τόμ. Γ'
(1936-37), σ. 87. A.A., χειρ., άρ. 143, σ. 57 (συλλ. 'Α. Οίκονομίδου, Θράκη 1892). Έλ. Σταμού-
λη - Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ. 166. Εΐς τινας τόπους, ώς είς Αίτωλίαν, θειορειται ώς συν,
τελεστικόν πρός μαγικούς σκοπούς νόμισμα «άπό πεθαμένο». Λ.Α., χειρ., άρ. 867, σ. 231
(συλλ. Δ. Λουκοπούλου 1927).

3 Λ. Α , χειρ., άρ. 1378Γ, σ. 192 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Σύρος 1939). Ν. Πέρδικα, Σκύρος
τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 161.

4 Λ. Α., χειρ., άρ. 2494, σ. 34 (συλλ. Θ. Χασιώτης, 'Ομαλή Βοΐου Κοζάνης 1962).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 3. σ. 60 (συλλ. Χ. Κορύλλου 1918), A.A., χειρ., άρ. 767, σ. 412
(συλλ. Δ. Τσίριμπα, 'Αρκαδία 1926). Τ. Ζενγώλη, Λαογραφικά σημειώματα, τόμ. 2, 'Αθήναι
1954, σ. 68.

6 Βλ. Δημ. Σ. Δουκάτου, Τό έθιμον τής βασιλόπιττας, Μοκρασ. χρον., 10 (1962),
σ. 104 κ.έξ. ιδία έν σ. 114. Λ.Α , χειρ., άρ. 2459, σ. 106 (συλλ. Ξ. Μαγκλάρα, Ζευ-
γοστάσιον Καστορίας 1962). Κυρ. Καραμάνου, Κύπρος, 'Αθήναι 1954, σ. 198. Έλπ. Στα-
μονλη - Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ. 134. Ν. Γ. Πολίτον, ΛΣ, Γ', σ. 201. Είς Σκϋρον
τίθεται τό νόμισμα είς τήν βασιλόπιτταν γιά τό καλό τού χρόνου. Βλ. Ν. Πέρδικα, έ'νθ'
άν., σ. 128. Είς Μακεδονίαν (Θεοσαλονίκην) άναφέρεται έκ παλαιοτέρων χρόνων ή συνή-
θεια, καθ'ήν αϊ νεάνιδες τό εσπέρας της παραμονής τής Πρωτοχρονιάς θέτουν ύπό τό προσ-
κεφα/ΪΜίον των τεμάχιο ν έκ βασιλόπινυας τήν πρώτηι■ μπουκιά ν μαζί με ασημικό», διά νά
ΐδουν έν όνείρφ τόν νέον τόν όποιον θά ύπανδρευθούν. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ',
σ. 115-16).
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νόμισμα ασημένιο» 1. Έκ τών Ελλήνων τής Άνατολ. Θράκης (περιοχή Φαναριού)
αναφέρεται ή άκόλουθος συνήθεια κατά τήν πρω'ίαν τής πρώτης τού έτους· «ή
πιο ήλικιαιμένη τού σπιτιού έβαζε σέ μπακιράκι όσα φλουριά είχε, λίγο στάρι, κριθάρι
καί πήγαινε στή βρύση γυρισμένη κατά ήλιου- τό γέμιζε μέ άμίλητο νερό καί
γύριζε- τά φλουριά έτσι βρεγμένα, τά κρεμούσε στό λαιμό τών κοριτσιών γιά νά
ποδαρίσ'νε» 3. Εις τό χωρίον δέ Σαράϊ περιήρχετο τάς γειτονικός οικίας παιδί, τό
όποιον έκράτει «κλαδί άκρανιάς πού είχε στήν κορφή δεμένο έ'να φλωρί μέ κόκ-
κινη κλωστή», Εκτύπα ελαφρώς μέ τήν άκρανιάν τά μέλη τής οικογενείας εις τήν
κεφαλήν, τήν ράχιν καί τήν σπονδυλικήν στήλην, ενφ έλεγε τήν εύχήν : «Γερό κε-
φάλι, γερό κορμί καί τοϋ χρόνου όλ' γεροί» Είς τήν Σκϋρον ό ιδιοκτήτης μύ-
λου ή ή σύζυγος του θά μεταβούν τήν πρώτην τοϋ έτοτις εις τόν μύλον «νά κά-
νουν τό ποδαρικό, χύνουν τό νερό, σπάζουν ρόδι, ρίχνουν λεπτά» 4.

Εις τήν λαϊκή ν ιατρική ν μεταξύ διαφόρων μαγικών καί άλλων δεισι-
δαιμόνων μέσων πρός άπαλλαγήν άσθενοϋς άπό τίνος παθήσεως γίνεται χρήσις και
νομίσματος, ως εΐς τάς παθήσεις, τό «ρίμα» 5 και τούς «μαλαθράκους» 6. Ό πά-
σχων άπό «τά μυξίτια» θεραπεύεται, εάν πρώτον άλειφθή νόμιισμα μέ πύον τό
όποιον έκρέει εκ τής φλεγμονής, εΐτα δέ ριφθη τούτο εΐς τρίστρατον 7. Μέ νόμισμα
επίσης «ξεματιάζεται», ήτοι άπαλλάσσεταί τις άπό τήν βασκανίαν8 ή εξορκίζεται
τό «καλό σπυρί» ή θεραπεύεται, καθ' όν χρόνον μεταφέρεται τό νόμισμα άπό τοΰ
προσώπου εΐς τήν χείρα9. Είς τήν παρασκευήν ύδατος μέ μαγικήν τελετήν ώς θε-

1 Βλ. Ξ. Άναγνωστοπονλον, Λαογραφικά Ρούμελης, Αθήναι 1955, σ. 60.

2 Βλ. 'Κλπ. Σταμονλη·Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ 131.

3 Ένθ' άν., σ. 132.

4 Βλ. Νίκης Πέρδικα, εν fr* άν., σ. 161.

5 ΛΑ.., χειρ., άρ. 138» Α, σ. 38,39 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Κρήτης 1939).

6 Λ.Α., χειρ-, άρ. 1381 Α, ο. 108 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Κρήτης 1939).

7 Λ.Α., χειρ., άρ. 1542, σ. 372 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Αιτωλία 1926). Σημειοΰ-
μεν it ι, ότι ή συνήθεια αύτη υπάρχει καί εις Βαυαρίαν, ενθα ό έχων σπυριά εις τό σώμα ά-
λείφει τρις εις τό πύον των χαλκοΰν νόμισμα, τό όποιον κατόπιν ρίπτει πρό τής ανατολής τοΰ
ήλιου εις τόν δρόμον. Πιστεύεται δέ ότι όποιος πλησιάσει τό νόμισμα τούτο παίρνει τό σπυρί
(Βλ. Hoffmann-Kray er, Kupfer, έν Handw d. deutsch. Abergl., V, 1932, στ. 837).

8 Βλ. Έλπ. Σταμονλη-Σαραντή, Σύμμεικτα Λαογραφικά, Θρακικά, τόμ. Α' (1928), σ.
410. Μαρ. Σνμινελάκη, ΈλενΟ. Λιναρδάκη, Κρητικά Λαογραφικά, τόμ. Α', Ήράκλειον 1947,
σ 9,2. Εις τινας τόπους, ώς εΐς Αίτωλίαν, χρησιμοποιείται πρός τόν σκοπόν τοΰτο νόμισμα έκ
τίνος άποβιώσαντος.

a Λ.Λ., χειρ., άρ. 1435, σ.25 (συλλ. Ί. Ράγκου, Βράχα Ευρυτανίας 1939).
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ραπευτικοΰ μέσου τού ϊκτέρου γίνεται χρήσις βενέτικου φλωρίου (Εύβοια, Κύ-
προς) 1. Εις τόν «διάλλαμαν» (ασθένεια νηπίου, δρασκέλισμα) ρίπτεται έντός τοΰ
ύδατος ασημένιο νόμισμα2 ή «βουτούν εις αυτό τέσσαρα κοντά φλωριά*. Και είς
δήγμα σκύλου «όάες αλά (θά) δα^άσ' κανείναν λυσσιασμένο σκυλί έβανάμε πά'
στήν πληγή ασημένιο μεταλλικό, έδηνάμεν το καί γιάνισκε ή πληγή» (Κωστή Ανα-
τολ. Θράκης) 4.

Ίδιαιτέραν σημασίαν ως φυλακτήρια έχουν εις τήν συνείδησιν τοΰ λαού τά
λεγόμενα Κωσταντινάτα. Πρόκειται περί νομισμάτων βυζαντινών, Κυπρια-
κών, δηλ. τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας εΐς τήν νήσον, καί ενετικών * μέ απεικο-
νίσεις προσώπων, εχόντων ομοιότητας πρός τήν εΐκονογραφικήν παράστασιν τών
'Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τά νομίσματα ταΰτα πιστεύει ό λαός, ότι προ-
έρχονται εκ τών χρόνων τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου καί ότι έχουν ιδιότητας άποδιώ-
ξεως επήρειας έκ πονηρού πνεύματος, ΐδί<? αποτροπής βασκανίας, διό καί φέρον-
ται ταΰτα ώς φυλακτά κλπ".

Ώς άλλων νομισμάτων, ώς ελέχθη άνωτέρω, ούτα» καί τών Κωσταντινάτων
απαντά χρήσις εις μαγικάς πράξεις πρός άποτροπήν ενεργείας καταδέσμουεΐς ΐασιν
εκ νοσημάτων, ώς ό 'ίκτερος, ή έπιλητ|ηα, τό γύρισμα τοΰ ομφαλού8' έπίσης ώς
περιάπτων πρός προστασίαν τών φερόντων άπό βλήματα πυροβόλου όπλου, τα-
χεΐαν ζύμωσιν τοΰ φυράματος, τών αλεύρων ' καί τής γιαούρτης, φύλαξιν άπό

1 A.A., χεις)., άρ. 1612, σ. 14 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Γαλτσάδες Ευβοίας 1949). Βλ.
και Ν. Κνριαζή, Δεισιδαιμονίαι κα'ι προλήψεις, Ιίυπρ. Χρον., τόμ. Δ' (1926), σ. 86.

2 A.A., χειρ., άρ. 1480, σ. 188-190 (ουλλ. Μ. Ίωαννίδου, έκ προσφύγων Λιβησίου
Μάκρης .1943). Είς τήν Αίτωλίαν παρατηρείται κατά τήν βύθισιν τοΰ νομίσματος μέ ποίαν
πλευράν έχει τοΰτο βυθισθή, έκ τούτου δέ γίνεται πρόγνωσις, εάν ό άρρωστος θά θεραπευθή
ταχέως ή δχι (Βλ. A.A., χειρ., άρ. 916, σ. 213 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου 1928).

3 Λ.Α., χειρ., άρ. 1480, σ. 191 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, έκ προσφύγων Λιβησίου Μά-
κρης 1943).

4 Βλ. Δ. Πετροπούλου, Λαογραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης, Ά.ρχ. Θρακ. Θησ., τόμ.
ΣΤ' (1939-40), σ. 243.

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτην είς Λαογρ-, τόμ. 5 (1915-16), σ. 662.

6 Ένθ' άν., σ. 662-664 καί Φ. Κονκονλέ, ΒΒΓΙ, 6, σ. 262-63. Λ. Α., χειρ., άρ. 682, σ.
203 (συλλ. Μ. Δένδια, Παξοί 1915). Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, Συμβολή σιά Λαογραφικά τής Κρή-
της, 'Αθήνα 1949, σ. 80.

7 A.A., χειρ., 332, σ. 232 (συλλ. Κ. Νεστορίδου, Γύθειον 1895).

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ, τόμ. 6, σ. 262. Ν. Γ. Πολίτον, έ'νθ' άν., σ. 663. έφημ. «Έλ-
ληνικόν Μέλλον», φύλλ. τής 28 Μαΐου 1937. περ. «Μπουκέτο», άρ. 310, 1930, ο. 249.

9 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ενθ' άν., σ. 263. Εναγγ. Φραγκάκι, ενθ" άν., σ. 80 A.A., χειρ·,
άρ. 230, σ. 144 (συλλ. Σ. Μανασσείδου, Αίνος 1884). A.A., χειρ., άρ. 348, σ. 30 (συλλ.
Φ. Φιλιππίδου, ΙΙάνορμος-Κύζικος Μ. 'Ασίας 1917). A.A., χειρ., άρ. 1446Γ', σ. 75 (συλλ.
Δ. Λουκάτου, Άγιάσσος Λέσβου 1940).
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βασκανίαν (μάτι) ιδία τής εγκύου καί δια νά γεννήση εύκόλως 1 καί οίλλα2.

Ό Φαίδων Κουκουλές, εΐδικώτερον ασχοληθείς εις τήν προέλευσιν καί τήν
σημασίαν τών Κωσταντινάτων, παρατηρεί, ότι καίτοι αί δοξασίαι γενικώς τοΰ
λαού περί τούτων μαρτυρούνται εΐς κείμενα έκ τού ΙΖ' αι., έν τούτοις ή χρήσις
των ώς φυλακτηρίων είναι πολύ παλαιοτέρα, ήτοι έκ τών μέσων Βυζαντινών χρό-
νοι καί κατόπιν3. Παλαιότερον, ήτοι κατά τήν πρώτην Βυζαντινήν περίοδον,
έφέροντο ώς περίαπτα πρός τόν αύτόν σκοπόν νομίσματα μέ παράστασιν έπ αύτών
τής κεφαλής τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου 4. [Ιερί τοΰ έθους τούτου μαρτυρεί ό 'Ιωάννης
ό Χρυσόστομος «τί αν τις εΐποι περί τών επωδαϊς καί περιάπτοις κεχρημένων, καί
νομίσματα χαλκά ' Αλεξάνδρου του Μακεδόνος ταΐς κεφαλαΐς καί τοις ποσί περιδε-
αμούντων ;»8.

Ή χρήσις αύτη παλαιών νομισμάτων, ώς τών Κωσταντινάτων καί τών τοΰ
Μεγ. 'Αλεξάνδρου, πρός δέ καί νεακέρα)ν τής συγχρόνου εποχής, ώς περιάπτων μέ
σημασίαν αυτών ώς μέσων άλεξικάκα>ν, ώς καί μέ δύναμιν έπιτεύξεώς τίνος κ.ά
παρετήρησεν ήδη ό Ν. Γ· Πολίτης6, ότι απαντά καί εΐς άλλους λαούς, ώς ή περί
τών Κωσταντινάτων εις τούς Βουλγάρους.

Γ'· ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Ό δακτύλιος, ώς γνωστόν, αποτελεί ούσιώδες συστατικόν στοιχεΐον τοΰ θε-
σμού τού άρραβώνος καί τού γάμου, εφ' όσον πρός πίστωσιν διά τοΰ άρραβώνος
τής συμφωνίας διά τήν έ'νωσιν τοΰ ζεύγους γίνεται ανταλλαγή πρώτον άρραβωνικών
δακτυλίων 7, είτα δέ χρήσις τούτων καί κατά τήν τελετήν τής ιερολογίας τοΰ γάμου,
άποτελοΰντος έκτοτε τοΰ δακτυλίου, φερομένου έπί δακτύλου τής χειρός, διακριτι-
κού γνωρίσματος τοΰ έγγάμου.

Έκ τής ειδικής σημασίας ταύτης τού δακτυλίου εΐς τόν γάμον ήτο εύχερής
ή έπέκτασις τής χρήσεώς του και εις έθιμικάς κατά τόν όλον εορτασμόν του ένερ-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 662

2 Ένθ' άν., α. 662-64.

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ενθ' άν., σ. 263 κ.έξ.

4 Βλ. Φ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. Γ', σ. 68.

5 Βλ. Migne, P. G., 49, 240. Βλ.καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικαί ενδείξεις έν τφ [Α'] καί
Β' κατηχητικό) "Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25),σ. 11-12. Πρβλ. έτιΓ. Κ.
Σπυριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοΰ Με-
γάλου 'Αλεξάνδρου, Γέρας 'Α. Κεραμοιτοΰλλου 1953, σ. 415. Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ, Α' σ. 257.

6 Βλ. είς Λαογρ., τόμ. 5, σ. 664.

7 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Β', σ. 224 κ.έξ.
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γείας. Οΰτω εΐς τινας τόπους, όταν ετοιμάζεται ή ζύμη πρός παρασκευήν τών άρ-
των τοΰ γάμου, τίθεται εντός αύτής δακτύλιος, διά νά άσημαιθή ή ζύμη1, άκολού-
θωςδέ ή νύμφη προσπαθεί νά ΐδη διά μέσου τοΰ κρίκου τοΰ δακτυλίου τόν γαμ-
βρόν καθ' ήν στιγμήν ή γαμήλιος πομπή προσέρχεται διά τήν παραλαβήν της πρός
στέψιν'2. 'Ακολούθως, κατ' έθιμον εις Μεσοποταμίαν Καστορίας, όταν ή νύμφη
μετά τήν στεφάνα)σιν έρχεται τό πρώτον είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, ή πενθερά
τήν υποδέχεται πρό τής εισόδου καί τής ρίπτει άπό τό άνοιγμα τού στήθους δα-
κτύλιον, ό όποιος πρέπει νά διαπεράση κάτω καί πέση έπί τού εδάφους. Τούτο
έπαναλαμβάνει τρίς, είτα δέ τής φορεί τόν δακτύλιον είς τήν δεξιάν χείρα".

Τοΰ δακτυλίου άπαντα κατόπιν χρήσις εΐς μαγικάς καί δεισιδαίμονας
συνήθειας, μαντικάς καί άλλας. Οίίτω πρός άποτροπήν κακού, τό όποιον δύναται
νά συμβή εΐς λεχωΐδας, εάν τυχόν αύται συναντηθούν καί}' όδόν ή άλλαχοΰ, άν-
ταλλάσσουν τούς δακτυλίους των μέχρι τοΰ καθαρμοΰ αύτών, δηλ. τής τεσσαρακο-
στής ημέρας άπό τοΰ τοκετού ('Αμπελόκηποι Καστορίας) V

Δακτύλιον έπίσης δέον νά φέρη ή μήτηρ εΐς περίστασιν καθ' ην ήθελεν εκ-
φέρει κατά τίνος κατάραν, ίνα μή προκληθή τι κακόν εις τό καταρώμενον πρόσω-
πον (Γύθειον, 'Αγία "Αννα Εύβοιας) *.

Μέ τήν έννοιαν ταύτην, δηλ. τής προφυλάξεως άπό κακής έπηρείας, γίνεται
είτα χρήσις τού δακτυλίου ώς φυλακτού. Ή μαία κρεμά εΐς τό βρέφος, άμα τή
γεννήσει του, «χρυσό δακτυλίδι» πρός προφύλαξίν του άπό βασκανίανβ, εΐς δέ τήν λε-
χώ αναρτά τοΰτο εΐς τά μαλλιά της πρός φύλαξιν αυτής μέχρι τοΰ καθαρμοΰ της
άπό έπηρειας δαιμονικών ό'ντων (πρόσφυγες έκ Στενημάχου Άνατολ. Ρουμελίας,

1 Λ. Α., χειρ., άρ. 1100Ζ, σ. 83 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, Κωσταράζι 1937). Ί. Ζήρα, Τά
έθιμα τοΰ γάμου στό Μπλάτσι, Μακεδ. Ήμερ., έτ. 1939, σ. 171. 'Ελπινίκης Σαραντή-Στα-
μούλη, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 191, άρ. 417.

2 Βλ. Στ. Σπανον-Άναγνωστοπονλον, Ό γάμος έν "Αργεί Όρεστικφ, Μακεδονικά,
τόμ. 3 (1953-55), σ. 331.

3 Λ. Α., χειρ., άρ. 2459, σ. 80 (συλλ. Παρθ. Κωνσταντινίδου 1962).

4 Λ. Α., χειρ.,άρ. 2514, σ. 16 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 332, σ. 290,270 (συλλ. Κ. Νεστορίδου 1921). Λ. Α., χειρ., άρ.
1479Γ, σ. 59 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου 1942).

6 Τοΰ δακτυλίου ώς άντιβασκανίου γίνεται ετι χρήσις καί διά τά ζώα, είς τά όποια,
αναρτάται έκ τοΰ λαιμοΰ μετ' άλλων αντικειμένων ώς φυλακτών, (Βλ. είς Θρακ., τόμ. Α
^1928), σ. 453). Σίδηρους κρίκος τιθέμενος πέριξ τοΰ λαιμοΰ τοΰ χοίρου, έ'χει τήν εννοιαν τής
προφυλάξεως τοΰ ζώου έκ τής λοιμώδους νόσου τοΰ χοιρολαίμου. (Λ. Α., χειρ., άρ. 126
54, 37. συλλ. Έ. Μυρογιάννη 1919).
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εξ Άνατολ. Θράκης (Ίλάιρίμ Άδριανουπόλεως), άπό Φανάρι και Καστανιές Σηλυ-
βρίας, πρός δέ εκ τής περιοχής Καστορίας (Άμπελόπηποι) \

Παραλλήλα)ς πρός τήν σημασίαν ταύτην τοϋ δακτυλίου ώς μέσου άποτρε-
πτικοΰ κακής επήρειας επί τόν φέροντα, άπαντα χρήσις αύτοΰ καί πρός άπαλ-
λαγήν έξ άσθενειών 3. Ούτως εις έπφδάς πρός θεραπείαν διαφόρων νοσημάτων, ώς
τό ρίμα ( = έπιπεφυκΐτις φλυκταινώδης) ('Ιεράπετρα Κρήτης)3 καί ή βασκανία
(Περβόλια Ίνναχωρίου Κισάμου Κρήτης) 4, ή έξορκίζουσα, μεταξύ άλλων ενερ-
γειών, φέρει καί δακτύλιον μέ τόν οποίον σταυρώνει τόν πάσχοντα ή θέτει τόν δα-
κτύλιον εντός ποτηριού, τό οποίον περιέχει άμεταχείριστον νερό, άκολούθως δέ, ενώ
λέγει τήν έπιρδήν, σταυρώνει μέ τό δακτυλίδι τόν άσθενή (Αιτωλία) s. Χρυσούς
δακτύλιος άναφέρεται όμοίαις εις παθήσεις, ώς ό 'ίκτερος ("Αγιερσανί Νάξου) 6, ό
«πάπος» (Κύπρος) 7, τό δήγμα σκορπιού (Μανιάκι) 8 κ.ά.

Τέλος δακτύλιος ή κρίκος (χαλκάς) σιδηρούς, άργυροΰς ή χαλκούς, φερόμενος
εΐς τόν τράχηλον ή τόν καρπόν τής χειρός, άποτελεΐ σύμβολον σκλαβώματος, ήτοι
άφιερώσεώς τίνος ώς δούλου εΐς άγιον, πρός τόν όποιον έχει γίνει έπίκλησις διά τήν
θεραπείαν ασθενούς 9. Περαιτέρω άπαντα ό δακτύλιος εΐς μαντικάς ένεργείας, ώς

1 Βλ. Στ. Κνριακίδην είς Λαογρ., τόμ. 8(1921-25), σ. 470,4. Πέτρ. Σ. Σπανδωνίδη, Μελέ-
νικος, ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 113. Άστ. Ζήκον, Δεισιδαιμο-
νίες Ίλδιριμ 'Αδριανουπόλεως, Θρακικά, τόμ. Α' (1928), σ. 453. Έλ. Σταμονλη· Σαραντή, 'Ανατ.
Θράκ., Α', σ. 61 A.A., χειρ., άρ. 2514, σ. 11 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου, 'Αμπελόκηποι
Καστορίας 1962). Ό δακτύλιος πρός φύλαξιν άπό της βασκανίας δύναται νά προέρχεται καί
εξ άποβιώσαντος, ώς συνηθίζεται είς τήν περιφέρειαν τής Ντερβιντσάνης 'Αργυροκάστρου
(βλ. Λ. Α., χειρ., άρ. 1665Β, σ. 19 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου 1951). Είς Μανιάκι πιστεύεται
ότι «άμα βάλης ένού πεθαμένου καί τού φορέσης δαχτυλίδι καί τό βγάλης στερνά καί τό
σούρνης επάνω σου, δέ γλέπεις ποτέ κακό». (Λ. Α., χειρ., άρ. 1474, σ. 345, συλλ. Μ. Τσά-
κωνα, Μανιάκι 1938).

2 Περί τής χρήσεως ταύτης τοΰ δακτυλίου καί εις άλλους λαούς βλ. Olbrich, Metalle,
Erze. Handw. d. deutsch. Abergl., VI, 1934/1935, στ. 208 καί Hunnerkopf, Eisen, αυτόθι,
II, 1929/1930, στ. 723.

3 A.A., χειρ., άρ. 1381B, σ. 168 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη 1939).

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 1161 Α, σ. 111 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη 1935).

6 Βλ. Α. Λονκοπονλου, Συναγωγή επωδών καί καταδέσμων, Λαογρ. τόμ. 4 (1913), σ. 37.

6 Λ.Α., χειρ., άρ. 2303, σ. 351-52 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, 1959). Τοΰ αύτοΰ, Να-
ξιακαί έπφδαί, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 182.

7 Βλ. Γρηγ. Μαχαιριώτη, Κυπριακαί έπφδαί, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25), σ.206-207.

8 Λ. Α., χειρ., άρ. 1474, σ. 37 (συλλ. Μ. Τσάκωνα 1938).

n Βλ. Στίλπ. Κνριακίδον, Λατρεία. Τό σκλάβιομα, Λαογρ., τόμ. 13 (1951), σ. 352-353,
354 καί 359-360' (ένταΰθα καί βιβλιογραφία).
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κατά τήν ήμέραν τής 'Αναστάσεως. Αϊ νεάνιδες τότε εκθέτουν πρώτον εΐς τήν
σελήνην χρυσούν δακτύλιον, είτα δέ τόν τοποθετούν ύπό τό προσκεφάλαιον,
πιστεύουσαι, ότι δύνανται νά 'ίδουν έν όνείρορ τόν μέλλοντα σύζυγον «όποιον
δούν στον ΰπνον των, αύτόν θά ύπαντρευτοΰν» (Προυσσός Ευρυτανίας)1.

Ή σημασία αύτη τού δακτυλίου εΐς μαγικάς και άλλας δεισιδαίμονας συνή-
θειας πρός άπόκρουσιν τοΰ κακού ή καί άπαλλαγήν έκ τούτου μαρτυρείται ύπάρ-
χουσα ήδη άπό τών άρχαίων χρόνων. Παλαιοτέρα, όσον γνωρίζω, μαρτυρία είναι ή
παρ' Άριστοφάνει (Πλούτος, 883-84). «Ουδέν προτιμώ σον. φορώ γάρ πριάμενος
τον δακτύλων τονδι παρ' Ενδάμου δραχμής» 2, είτα δέ ή τού Λουκιανού (Φί-
λοι^, 17) «και τό μεν πρώτον εταραττόμην προς αυτά, νυν δε νπο του εύονς ουδέν
τι παράλογον όραν μοι δοκώ, και νυν μάλιστα εξ ον μοι τόν δακτύλιον δ Αραψ
εδωκε σιδήρου τοΰ εκ τών σταυρών πεποιημένον».

Εΐς τούς μαγικούς κατόπιν παπύρους άναφέρεται ή χρήσις τοΰ δακτυλίου
(χρυσού, αργυρού, σιδηρού) ", ώς φυλακτηρίου 4, εΐς ενεργείας διά τήν θεραπείαν
δαιμονοπλήκτων 6, εΐς πλήρωσιν πάσης επιθυμίας", εις μαγικήν έτι ένέργειαν, ίνα
τό πρόσωπον περί τοΰ οποίου τις ενδιαφέρεται παραμείνη άγρυπνον κατά τήν
νύκτα έχον τήν σκέψιν πρός αύτόν ' κ.ά. Εις μαγικά έ'πειτα κείμενα μεταγενεστέ-
ρων χρόνων λέγεται, ότι τό στοιχειό, ώς φύλαξ θησαυρού, καθίσταται άκίνδυνον,
εάν τις φέρη μολύβδινον δακτύλιον8. Περαιτέρω άναφέρεται, ôu μέ χρυσούν
δακτύλιον επιτυγχάνεται φιλτροκατάδεσμος ", μέ άργυροϋν δέ, Ιπίσης μέ χρή-
σιν βελόνης και μαυρομάνικου μαχαιριού, λύσις καταδέσμου \ Ό αργυρούς τέ-

1 Λ.Α., χειρ., άρ. 1473, σ. 157 (συλλ. Μπιμπίκου 1940).

2 Τόν Εύ'δαμον τούτον άναφέρει καί ό Θεόφραστος, Περί φυτών ίστορ. 9, 18.

5 Ή τοιαύτη χρήσις δακτυλίων, κατεσκευασμένων έκ τών μετάλλων τούτων, προ-
έρχεται προφανώς έκ τού ότι ύπήρχον τότε έν χρήσει δακτύλιοι μέ τά μέταλλα ταύτα.
Βλ. Ν.Γ. Πολίτου, Περί τού δακτυλίου καί τής σημασίας του, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ., Β',
1921, σ. 228, A.A., χειρ., άρ. 1908Α, σ. 15 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Κόνιτσα 1953).

4 Βλ. Κ. Preiscndanz, ΡΟΜ,Ι, σ. 158.

' Αύτόθι. II, σ. 76-77.

6 Αύτόθι, II, σ. 71-72 «Δακτυλίδιον πρός πάσαν πράξιν καί επιτυχίαν... φόρει οπό-
ταν ή σοι χρεία, άγνός ών καί έπιτεύξη πάντων». Βλ. καί είς σελ. 29.

' Βλ. ενθ' άν, I, σ. 166.

8 Βλ. Α. Delatte, Α Α., σ. 40.

9 Βλ. Α. Delatte, ενθ' άν., σ. 466 «....ποίησης δακτύλιον χρυσούν.... καί φόρει
καί έ'στι χρήσιμος πρός άγωγήν γυναικών».

Περί τής χρήσεως τών δακτυλίων γενικώς πρός προσέλκυσιν έρωτος καί δή τών κατε-
σκευασμένων έκ μολύβδου καί τών ρωμαϊκών διπλών δακτυλίων βλ. εις τό βιβλίον τοΰ
L.Schmdit, Heiliges Blei, Wien 1958, σ. 55.

6
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λος δακτύλιος συνιστάται προσέτι νά φέρεται ύπό προσερχομένου εΐς δικα-
στή ρ ιον 3 κ. όί.

Δ'· ΠΕΤΑΛΟΝ

Τού πετάλου απαντά εύρεΐα χρήσις ώς προφυλακτικού μέσου άπό τής βα-
σκανίας (κακού ματιού, έφταρμοΰ κ.ά.)3. Πρός τούτο εΐς οικίας τό πρώτον κατοικου-
μένας κρεμάται τούτο «γιά τό γούρι» (Πόντος) 4ή καρφώνεται επί τής θύρας, ύπερ-
άνω ή όπισθεν αύτής, επίσης εΐς τήν εΐσοδον τού στάβλου Β. Μέ τήν σημασίαν ταύ-
την ώς άντιβασκανίου τίθεται έτι τοϋτο ύπό τής μαίας καί ύπό τό προσκεφάλαιον
βρέφους4 καί εΐς τήν όσφύν τής λεχοΰς". 'Ακόμη δέ καί έπί ζώων «γιά νά μήν τά
ματιάζουν τσαί γιά νά 'ναι γερά» είτα ώς φυλακτήριον άπό συκοφαντικός
ένεργείας8 ή άπό επήρειας δαιμονικών όντων, τιί)έμενον ούτω έπί τής θύρας πρός
προστασίαν τού ο'ίκου9. Τέλος δέ καί πρός διάσωσιν τής παραγωγής άγροΰ, ήτις
φέρεται πρός πλήρη καταστροφήν, έάν τις, έσπαρμένου αύτού διά δημητριακών,
έλθη γυμνός καί άποκόψη στάχυς. Τό κακόν τοΰτο άπομακρύνεναι, έάν κατά τήν

1 Βλ. Α. Delatte, ένθ' άν., σ. 552.

2 Βλ. Α. Delatte, Codices Athenienses, Χ, Bruxelis 1924, σ. Ill, «Είς δέ τήν κρίσιν
δεξιά στάσου, δακτυλίδι άργυροϋν ας φορή γίνεται άνήρ γοργός, καθάριος, εΰτυχος, ταχύς,
είς τό πωλήσαι καί άγοράσαι, ερωτικός, επίορκος».

5 Λ.Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 211 καί 298 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962). Λ
Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 127 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Καλαμωτή Χίου 1962). Ν. Κνριαζή, Δει-
σιδαιμονίαι καί προλήψεις, Κυπρ. Χρον., τόμ. 4 (1926), σ. 53.

4 Βλ. Ξ. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'Αθήνα 1939, σ. 314.

5 A.A., χειρ., άρ. 2457, σ. 118 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962).

6 Λ.Α., χειρ., άρ. 2745, σ. 194 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963).

Τ Βλ. 'Ελπ. Σταμονλη-Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ. 60 «μισό πέταλο βοδιού μέ κλω-
στή τοΰ μιταριοϋ ή κατσιβέλικο καρφί».

Βλ. 'Ελπ. Σταμονλη-Σαραντή, ένθ' άν' σ 195.Λ. Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 332 καί 302 (συλλ.
Ά Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962). A.A., χειρ., άρ. 2745, σ. 194 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ
Αιδηψός 1963). A.A., χειρ., άρ. 1568, σ. 243 (συλλ. Χ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 1932).

8 Βλ. Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 172

9 Λ Α., χειρ., άρ. 2437, σ. 127 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Καλαμωτή Χίου 1962). Έν Σι-
λεσία άπαντα επίσης ή πίστις, ότι προφυλάσσεται τις άπό τό κακόν πνεύμα (φαντάσματα)
(Druckgeist), εάν καρφώση είς τήν θύραν έν πέταλον" ( βλ. Hüjmerkopf, Eisen, Hadw. d.
deutsch. Abergl., II, 1929/1930, στ. 719. Γενικώτερον πιστεύεται ότι ό σίδηρος καί ό χάλυψ
έχουν ιδιαιτέρως μαγικήν δΰναμιν υπό τήν μορφήν πετάλων, δακτυλίων καί κλείδων (Βλ.
ένθ' άν., στ. 722).
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εορτήν τοΰ Γενεσίου τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ιουνίου) έγκατα-
σπείρη τις εντός τοΰ άγροΰ πέταλα \

Είς τήν λαϊκήν ίατρικήν, ως εις τήν γητειάν διά τήν θεραπείαν παθήσεως
τού σπληνός, χρησιμοποιείται έτι πέταλον πεπυρωμένον 2.

'Αντιστοίχως πρός τήν χρήσιν τοϋ πετάλου, ώς άπελαστικού κακού, απαντά
τοΰτο καί μέ τήν σημασίαν τού φορέιος εύτυχίας (Κύπρος) s, ιδία, εάν εύρεθή
τοΰτο καθ' όδόν τυχαίως, ότε φέρεται καί κρεμάται «στήν κάμαρα γιά όγού-
ρι» (Θράκη) *. Ύπό δέ τών απερχομένων εΐς ξένον τόπον ετίθετο εις τό θυλάκιον
τών χρημάτων ώς τυχερό (χαϊρλίτικο) ("Ηπειρος) '.

Ή παράδοσις αύτη περί τοΰ πετάλου εις τόν βίον τοΰ λαού προέρχεται πι-
θανώς εκ τών χρόνων τής υστέρας άρχαιότητος. Εΐς τούς μαγικούς παπύρους άπαν-
τοΰν μαρτυρίαι περί χρήσεως πετάλου (χρυσού, άργυροΰ, μολυβδίνου, σιδηροΰ, κασ-
σιτερίνου) εις φυλακτήρια άπό δαίμονας καί φαντάσματα" καί εΐς μαγικάς πράξεις
άποδιοίξεως αυτών', εΐς φιλτροκαταδέσμους8, εΐς πλήρωσιν έτι άλλων επιθυ-

1 Βλ- Δ. Πετροπονλον, Λαογραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης, 'Αρχ. Θρ. Θησ., τόμ. 6
(1939-40), σ. 239. Γενικώτερον ή χρήσις τοϋ πετάλου ώς φυλακτηρίου σπιτιών, καταστημάτων
αυτοκινήτων καί άλλων άπό κακής επήρειας ή άλλου κακοϋ άπαντα διαδεδομένη καί είς άλ-
λους λαούς. (Βλ. Ger. Carnat, Das Hufeisen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivili-
sation (1953), σ· 23).

2 Λ. Α., χειρ., άρ. 2295, σ. 157 (Έμμ. Σαρέλλη, Πλαγιά Λέσβου 1959). 'Εν Γερμανία
πρός θεραπείαν πόνων τοϋ στομάχου χύνουν μπύρα ομοίως επί πυρακτωμένου πετάλου καί
είτα πίνουν αύτήν (βλ. Cer. Garnut, ένθ' άν., ο. 24. Είς τά Ίππιατρικά άναφέρεται ήδη τό
πέταλον είς θεραπευτικός ένεργείας, ώς διά τήν ποδάγραν. (Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ., 6>
ο. 170).

3 Βλ. Ν. Κνριαζή, Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις, Κυπρ. Χρον., τόμ. 4 (1926), σ. 53.

1 Βλ. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 178
άρ. 335. Ή δοξασία άπαντα ομοίως καί παρά Γερμανοΐς (βλ. Ger. Carnat, ένθ' άν., σ. 24).

° Λ.Α., χειρ., άρ. 51, σ. 91 άρ. 23. Άϋ·. Μποντονρα, Προλήψεις τού 'Ελληνικού λαού
καί ερμηνεία αύτών, έν 'Αθήναις 1931, σ. 28.

s Βλ. Κ. Preisendanz, PGM II, σ. 26 «φυλακτήριον σωματοφύλαξ πρός δαίμονας,
πρός φαντάσματα, πρός πάσαν νόσον καί πάθος έπιγραφόμενον έπί χρυσέου πετάλου, ή άργυ
ρέου ή κασσιτερίνου.... ».

7 Βλ. Κ. Preisendanz, ένθ'άν., I σ. 190-192 είς «μολυβοΰν πέταλον καί σιδηροΰν κρΐκον...
καταδεθήτω αύτοΰ ή φρόνησις έπί τφ μή ποιήσαι τό δείνα πράγμα.

8 Βλ. Κ. Preisendanz, ενθ' άν., I, σ. 128 «έπίστρεψον τήν ψυχήν τής δείνα είς έμέ τόν
δείνα... .είς δέ πέταλον χρυσοΰν τό ξίφος τοΰτο γράφε" εΐς Θουριήλ . ..καί δός τό πέταλον
καταπιείν πέρδικι». Βλ. αυτόθι, II, σ. 22 «"Ερως... φυλακτήριον τούτου' γράψον τά ονό-
ματα ταύτα είς πέταλον κασσιτερινόν.... καί φόρει περί τόν τράχηλον.....».
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μιών 1 και εΐς μαντικός ενεργείας2. Εΐς τούς κατόπιν βυζαντινούς χρόνους ή χρή-
σις τοΰ πετάλου συνεχίσθη, ως άναφέρεται ύπό τού 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστό-
μου 5, πρός δέ εις τόν βίον τοΰ αγίου Ίλαρίωνος 4, εΐς τήν παρασκευήν φιλτροκα-
ταδέσμων, πρός δέ καί καταδέσμιον έπί βλάβη τινός5, είτα δέ κατά τούς μετά
τήν "Αλωσιν χρόνους 8 μέχρι τής σήμερον, ως εκτίθεται άναηέρα).

Ε' ΚΑΕΙΘΡΟΝ - ΚΛΕΙΔΙ

Τοΰ κλείθρου γίνεται χρήσις κατά τόν γάμον πρός προστασίαν τοΰ ζεύγους
έκ μαγικών κατ' αύτοΰ ενεργειών. Ούτα> κατά τήν διάρκειαν τοΰ γαμήλιου εορτα-
σμού μεταξύ άλλων, ή μέν νύμφη φέρει έπ' αύτής «τσαί έ'να κλειδάι μέ κλειδα-
ριά», (ίΐυργί Χίου, Πολύλοφος Εύβοιας) ό δέ γαμβρός «κλειδαριά κλειδιυμένη»
("Ηπειρος, Ζάκυνθος, Λήμνος, Λέσβος) 8, τήν οποίαν άνοίγει (ξεκλειδώνει), όταν τό
πρώτον κατακλιθή μετά τής νύμφης. (Πόντος) \ Προηγουμένως κατά τήν ώραν
τής στέψεως εΐς τήν έκκλησίαν, καθ' όν χρόνον ό ιερεύς λέγει «στέφεται ό δούλος

' Βλ. Κ. Preisendanz, PGM., II, σ. 126 «Τέλεσόν μοι το δείνα πράγμα ταχύ... γράφε-
ται δέ έν τφ χρυσφ πετάλφ»' βλ. καί σ. 10 (πρός φιλίαν) καί σελ. 19, 53.

2 Βλ. Κ. Preisendanz, έν®' άν., II, σ. 33.

8 Βλ. Ίωάν. Χρυσοστόμου, Περί γυναικών καί κάλλους λόγος 14. Aligne, P.G., 63, στ.
657. Βλ. καί παρά Φ. Κονκουλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 304 (=ΒΒΠ, 6, σ. 168).

4 Βλ. 'Ιερωνύμου καί Σωφρονίου, Βίος του οσίου πατρός ημών Ίλαρίωνος, (Α. Πα-
παδοπούλου - Κεραμέως, 'Ανάλ. Ίεροσ. Σταχυολ., εν ΙΙετρουπόλει 1899, σ. 98-99, κεφ. 21),

Βλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 503.

6 Βλ. Θεοψ. 'Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884, σ.277 καί Φ· Κονκονλέ, ΒΒΠ.,
6, σ. 170. Βλ. Συμεών Λογοθέτου τοΰ Μεταφραστοΰ, τοΰ "Οσίου καί θεοφόρου πατρός
ημών Ευθυμίου, ηγουμένου εν έρημφ τής 'Αγίας πόλεως, βίος καί πολιτεία, Migne, P.G.,
114, στ. 724-25 καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 8, σ. 305 (=ΒΒΠ, 6, σ. 170).

6 Είς κεΐμενον έκ τών μεταβυζαντινών χρόνων άναφέρεται τό πέταλον εις παρασκευήν
άντισυλληπτικοΰ γυναικός (Βλ. Α. Delatte, ΛΑ, I, σ. 447 «.....γράφεται δέ εν άργυρφ ή χρυσφ

πετάλω καί δίδοται γυναικί φορεΐν' καί οΰ συλλαμβάνει».

7 Λ. Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 119 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1962). Λ. Α.. χειρ., άρ. 2745,
σ. 221 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963).

8 Βλ Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 464. Λ. Α., χειρ., άρ. 36, σ. 309, 3 (συλλ. Δ. Σάρρου
1893). A.A., χειρ., άρ. 1160Β, σ. 90 καί 91 (συλλ. Γ. Μέγα 1938). Λ. Α., χειρ., άρ. 1446Γ,
σ. 76, 135 (συλλ. Δ. Δουκάτου 1940). Λ. Α., χειρ., άρ. 1432, σ. 80 (συλλ. Μ. Λιουδάκη
1940). Λ. Α., χειρ., άρ. 1446Β, σ. 221 (συλλ. Λ· Λουκάτου, Λέσβος, Πρόσφυγες εξ Άδραμυτ-
τίου 1940).

0 Βλ. Άριατ. Γ. Νεοφύτου, Περί τών εν Κερασοϋντι δεισιδαιμονιών καί προλήψεων,
Φ.Σ.Κ Π., τόμ 22, σ. 151. Βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ , 9, σ. 465.
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τοΰ Θεού», ξεκλειδώνεται τό κιβώτιον τό περιέχον τήν προίκα τής νύμφης ("Ηπει-
ρος) Άλλαχοΰ κατά τήν στιγμήν τής ενάρξεως τής ιερολογίας ή τήν παραμονήν
τής ημέρας ταύτης κλειούν αί πενθεραί ή «ι μελλόνυμφοι διά κλειδιού τό συρ-
τάρι ή πάν άντικείμενον ιό όποιον κλειδώνεται καί ανοίγουν τοΰτο μετά τήν
τέλεσιν τοΰ μυστηρίου (Ζάκυνθος)2. Εΐς τινας τόπους, ώς ε'ις Κύθνον, αναβιβά-
ζονται οί μελλόνυμφοι υπό τής μητρός τής νύμφης επάνω εΐς κασέλλαν. Αύτη
κλείεται κατόπιν μέ κλεΐθρον και ανοίγεται μετά τήν στέψιν *. Εΐς τήν Σπάρτην
πρόσωπον συγγενικόν ή φιλικόν πρός τούς νυμφευομένους, διαρκούσης τής στέ-
ψεως, ανοίγει καί κλείει ιό κλεΐθρον της θύρας'.

Ό προτιθέμενος νά προξενήση κακόν εις τό νέον ζεύγος φέρει εΐς χείρας
κλεΐθρον κατά τήν στεφάνωσιν, τό όποιον κλείει έπιλέγων «δένω καί κομποδένοο»
('Ήπειρος)6 ή «κλειδώνω τόν δείνα και ι:ή δείνα»", ή «δένω τή νύφη καί τό γαμ-
βρό«· (Κεφαλληνία)7. Άλλαχοΰ, ώς εν Σκΰρω, καθ' ήν στιγμήν ό ιερεύς άναφωνεΐ:
«Ευλογημένη ή βασιλεία τοΰ Πατρός» κλείεται τό κλεΐθρον, τό όποιον κατόπιν
θάπτεται ή ρίπτεται εΐς τήν θάλασσαν8. Πρός πρόκλησιν ομοίως κακού τίθεται ύπό
τών έκ Πόντου Ελλήνων τό κλεΐθρον καί τό κλειδί εΐς τάς δύο παραστάδας τής
θύρας τοΰ ναού, είτα δέ μετά τήν εΐσοδον τών μελλονύμφων κλειδώνεται τό κλεΐ-
θρον καί ρίπτεται τό κλειδί εΐς τήν θάλασσαν9. Εΐς περιπτώσεις συχνών θανά-
των εις τινα τόπον, προς άναστολήν τοΰ κακού κατατίθεται εις τόν τάφον τοΰ τε-
λευταίου αποθανόντος κλεΐθρον κεκλεισμένου «διά νά κλειδώση ό "Αδης» (Κάρπα-

1 Βλ. Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά έξ Ηπείρου, Λαογρ., τόμ. 5 (1915), σ. 43.
Τοΰ αύτοΰ, Προλήψεις και Δεισιδαίμονες συνήθειαι έν Παπίγκιρ τοΰ Ζαγορίου, Λαογρ.,
τόμ. 8 (1921-25), σ. 218' βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 405.

2 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, ο. 464.

3 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ένθ" άν., σ. 464. Έν 'Αθήναις παλαιότερον φίλη της νύμφης, διαρ-
κούσης της στέψεως, έκίνει διαρκώς τόν κρίκον τής Αύρας. (Βλ. αντ., σ. 463).

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 1372, σ. 50 (συλλ. Μ. Λιουδάκη 1939).

5 Βλ. Κ. Βαρ'ζώκαν είς Ζωγρ. "Αγώνα, τόμ. 1, 1891, σ. 15 καί παρά Φ. Κονκονλέ,
ΜΝΚ, 9, σ. 454.

6 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 454.

7 Λ. Α., χειρ., άρ. 52, σ. 71 (συλλ. Άνδ. Μαρούλη 1919). Δι' όμοιας ενεργείας είς άλ-
λους τόπους βλ. Εύαγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 63.
Λ. Α., χειρ., άρ. 1446Β, σ. 196 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Λέσβος, Πρόσφυγες έξ Άδραμυττίου,
1910). Φωτάκον, 'Απομνημονεύματα, 1858, ci. 79 (έκ Μάνης) κ. α.

8 Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, "Αθήναι 1940, σ. 113.

u Βλ. Άριατ. Γ. Νεοφύτου, Περί τών έν Κερασούντι δεισιδαιμονιών καί προλήψεων.
Φ,Σ.Κ Π., τόμ. 22 (1889-90 καί 1890-91). σ. 150Β.
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θ ο ς, Βουρδούριον ΓΙισιδίας Μ. 'Ασίας) Ή πράξις αύτη αποτελεί ούτως ειπείν κα-
τάδεσμον τού Χάρου. Είς Πόντον ('Αμισός) αϊ έγκυοι γυναίκες φέρουν μεθ εαυ-
τών «κλειδωτήρα» (κλειδίον τι), διά να μή αποβάλουν τό έμβρυον 2. Εΐς τούς έκ
τοΰ Σταυρίν (έπαρ. Χαλδίας Πόντου) "Ελληνας ύπάρχει ή συνήθεια, όταν έ'να
ζώον δέν έπιστρέψη τό εσπέρας εΐς τόν στάβλον νά δένουν δια κλείθρου τόν λύκον
καί τά άλλα άγρίμια, διά νά μή τό βλάψουν Β· ότε δέ τό άνεύρισκον ή έπέστρεφε
τοΰτο τότε νά ανοίγεται τό κλείθρον.

Τοΰ κλείθρου γίνεται χρήσις προσέτι καί εις άλλας βλαπτικάς μαγικάς
πράξεις4. Κατά μαρτυρίαν εΐς κώδικα τοΰ 17 αΐ. ό καταδένων πρός σκοπόν έπιφο-
ράς κακού εις τόν άντίπαλον δέον νά τοποθετήση τά μαγικά μέσα μαζί καί μίαν
κλειδαριάν εντός τάφου εβραϊκού καί νά λέγη : «Έδώ έκλειδώσαμεν μέ τόχέριν τοΰ
Σολομών έτοΰτα τάδε σημεία εις εβραϊκόν μνημούριν»6. Ή χρήσις αύτη μαρτυρεί-
ται πολύ παλαιότερον, γνωστή ήδη και εΐς τούς Βυζαντινούς. Άναφέρεται κατάδε-
σμος διά κλείθρου έχθρών κινουμένων κατά τής Κωνσταντινουπόλεως 6 πρός άπό-
κρουσιν αύτών. Σήμερον γίνεται χρήσις κλειδιών καί μικρών άλύσεων πρός λύσιν
τού άποδέματος (Μύτικας Αιτωλίας)7.

Εϊς φιλτροκατάδεσμον ή θέλουσα νά επιτύχη σταθερόν ερωτά τίνος λαμβάνει
κλείθρον κλειστόν καί τό θέτει ύπό τό προσκεφάλαιον αύτής, πιστεύουσα, ότι όσον

1 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρου, ΛΣΚ. Α', 1932, σ. 170 «"Οταν ποθαίνουν πολλοί άν-
θρωποι κοντά κονιά, στοΰ τελευταίου τό μνήμα ρίχνουν μια κατήνα (κλειδαριά) κλειδωμένη
γιά νά κλείδωση ό "Αδης καί νά μήν παίρνη πιά άλλους', καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ,
9, σ. 479.

2 Λ. Α., χειρ., άρ. 242, σ. 75 (συλλ. Έ. Παπανανιάδη 1896).

8 Βλ. Δ. Κ. Παπαδοπούλου, Μαγικαί συνήθειαι του Χωρίου Σταυρίν, 'Αρχ. Πόντου,
τόμ. 18 (1953), σ. 211-212.

4 Βλ. 77ετρ. Σ. Σπανδωνίδη, Μελένικος ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλονίκη
1930, σ. 127.

5 Βλ. Α. Delatte, ΑΑ, σ. 59. Βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, α. 93 (=ΒΒΠ, 6, σ. 247).

6 Βλ. Γ. Κωδινοϋ, Περί αγαλμάτων στηλών καί θεαμάτων τής Κωνσταντινουπόλεως σ 35
(Bonn) «μέσον δέ του σταυροϋ ή τύχη τής πόλεως κατήνιον κλειδωμένον καί εστοιχειωμένον
τοΰ παντός είδους ανελλιπή είναι καί νίκην πασαν τών εθνών έπιφέρειν τοΰ μηκέτι ίσχΰειν
προσεγγίσαι ή προσψαΰσαι, άλλα πόρρω άπέχεσθαι καί ΰπονοστεΐν ώς ήττωμένους. Ή δέ
κλείς τοΰ κατηνίου κατεχώσθη είς τάς βάσεις τών κιόνων».

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 154, 7. Προς λύσιν καταδέσμου ύπό εύρυτέραν εννοιαν
άποβλέπει τό άνοιγμα κλείθρων έπί δυστοκούσης γυναικός, ϊνα αύιη διευκολυνθή είς τόν
ΐοκετόν (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογρ., τόμ. 6 (1917), σ. 322-23).
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χρόνον μένει κλειστόν επί τόσον θά παραμένη πιστός εΐς αύτήν ό έραστής \ Σχετι-
κή μαρτυρία είναι γνωστή εΐς έμέ έκ κώδικος τοΰ τέλους τοΰ 16ου καί τών αρχών
τοΰ 17ου αΐ. 'Ενταύθα δίδονται όδηγίαι διά τήν παρασκευήν φιλτροκαταδέσμου.
« ΓΙιάσον κλειδίν σαρακηνικόν καί εΐπης· 'ς τό όνομαν τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιού
καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος κλειδώνω τήν δούλην τοΰ Θεοΰ όδείνα ώς έκλείδωσεν
ό Μωϋσής τήν Άμμαν θύραν (γρ. Άμανθίραν), ούτως να κλειδωθή καί ή μήτρα
τής όδείνα νά μηδέν άνοιξη' ή καρδία τής όδείνα παρά νά ήστε κλειδωμένη
ύπό Πατρός καί Υιού καί τοΰ Αγίου Πνεύματος» 2. Κατ'άναλογίαν πρός τήν άν-
τίληψιν περί τής άποδιώξεως τού κακοΰ έκ τίνος διά τοΰ κλειδώματος τοΰ κλείθρου,
δύναται διά τοΰ ξεκλειδώματος αυτού νάέξέλθη εκ τοΰ σώματος τό κακοποιόν πνεύ-
μα, τό όποιον τυχόν έχει έγκλεισθή έντός αύτοΰ. Ούτω εΐς τήν δυστοκοΰσαν, εΐς τήν
οποίαν κατά τήν λαϊκή ν πίστιν ή δυστοκία δύναται νά οφείλεται καί εΐς επενέρ-
γειαν κακοποιού πνεύματος, πρός διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού, κατά συνήθειαν πα-
λαιότερον, «ξεκλείδωναν τό λουκέτο τοΰ σεντουκιοΰ της, έρριχναν νιρό μέσα σ' αύτό
καί έδιναν στή δυστοκοΰσα νά πιή άπ'αυτό» ('Αμπελόκηποι Καστορίας)3 ή «άνοι-
γαν μέσ' στό σπίτι όλες τις πόρτες καί ξεκλείδωναν όλες τις κλειδαριές». (Σκύρος)4·

Περαιτέρω τό κλεΐθρον, μέ σημασίαν προστατευτικήν δύναται νά χρησιμο-
ποιηθή πρός προφύλαξίν τίνος έξ ασθενείας ή νά συντελέση εΐς ΐασιν εξ αήτής, ώς τής
έπιληψίας5. Τόν πάσχοντα έξ επιληψίας θά όδηγήση τις εις βρύσιν, θά τόν περι-
λούση μέ ύδωρ καί θά τοΰ δώση ν' άνοιξη κλεΐθρον. Ούτω πιστεύεται, ότι έκβάλ-
λεται ό κεκλεισμένος έντός τοϋ σώματος δαίμων. Πρός θεραπείαν «τής άπορριφής»
(άποστήματος τών άδένων) ή ξορκίστρα σταυρώνει μέ έ'να κλειδί τό πάσχον μέρος
τοΰ σώματος (Καστρισιάνικα Κυθήρων) "· ή δέ θέρμη καταδεσμεΐται διά καινουρ-
γούς κλείθρου, τοΰ οποίου κατόπιν ή κλείς ρίπτεται εις τήν θάλασσαν ή εΐς φρέαρ7.
Τέλος έπί ρινορραγίας δένεται επί τοΰ μετώπου κλειδί ώς αΐμοστατικόν μέσον
(Κυδαινία)8 ή εγγίζουν τοΰτο έπί τοΰ ρώθιονοςΒ.

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, ο. 469.

2 Βλ. Α. Delatte., ΑΑ, σ. 82 - 83, Πβλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 93 (=ΒΒΠ,
σ. 247).

3 A.A., χειρ., άρ. 2514, σ. 13 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

4 Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 84.

5 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 63,2 (=ΒΒΙΙ„ 6,σ. 219, 4). Ή πίστις καί παρά τοις
ΓερμανοΤς {Hünnerkopf, Eisen, Handw. d. deutsch. Abergl., II, 1929/1930, στ. 722).

G Βλ. '/ωά»·. Φωτίον, Συναγωγή επωδών κα'ι καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 54.

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 478.

5 A.A., χειρ., άρ. 1358, σ. 360 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη 1939).

9 Λ Α, χειρ., άρ. 1378 Γ, σ. 94 (Γ. Ταρσούλη, Κορώνη Πυλίας 1939).
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ΓΙρός άποτροπήν λοιμώδους νόσου, τής πανώλους, περιβάλ.λεται εις Κου-
ρουντζί Θράκης τό χωρίον διά νήματος, τοΰ οποίου κλειδώνονται τά δύο άκρα. Πι-
στεύεται, ότι διά τής μαγικής ενεργείας ταύτης επιτυγχάνεται ή κατοχύρωσις τοΰ
τόπου άπό προσβολής τής νόσου Κατά τήν λαϊκήν πίστιν περί τής δυνατότητος
τής διά μαγικών μέσων μεταδόσεώς τίνος έξ επαφής δύναται νά μεταβιβασθή ούτως
ή ίδιότης τής στερεότητος τοΰ σιδήρου εις τόν άνθρωπον. Κατά τήν άντίληψιν ταύ-
την έν Καρπάθφ τήν ήμέραν «τής Γονατιστής» παίρνουν εΐς τήν έκκλησίαν «τό
κλειδί τοΰ σπιτιού...καί τήν ώρα πού διαβάζει ό παπάς τις ευχές τό βάζουν στό κε-
φάλι τους γιά νά μην πονή ή δαγκάνουν τό κλειδί μέ τά δόντια των, νά μήν πονούν
και νά σιδερώσουν» Πρός τόν αύτόν σκοπόν καί εΐς τήν λεχώ, όταν πρόκειται μετά
τόν τοκετόν νά έγερθή τό πρώτον εκ τής κλίνης, τοποθετείται κλειδί διά νά πατήση
έπ αύτοΰ (Σκΰρος, Σύμη, Λιθί καί Καλαμωτή Χίου κ.ά.) Όμοίως καί όταν τό
πρώτον επισκέπτεται αύτη οΐκίαν τινά τοποθετείται κλειδί εΐς τό κατώφλι τής οικίας,
ώστε πατοΰσα έπ' αύτοΰ «νά 'ναι σιδερένια» (Σκΰρος) \ Καί εΐς άσθενή έτι μετά
τήν άνάρρωσίν του, όταν πρόκειται νά σηκωθή άπό τό κρεββάτι, τοποθετείται
τό κλειδί, ίνα πατήση επ' αύτοΰ5.

Εις μαντικά τέλος έθιμα, ώς τά κατά τήν παραμονήν τών 'Αγίων Θεοδά)-
ρων * και τοΰ Κληδόνου (24 Ιουνίου), ενέχει επίσης τό κλείθρον σημαντικήν ση-
μασίαν. Δι' αύτοΰ κλείεται μέ μαγικήν έννοιαν τό δοχείον εΐς τό όποιον έ'χουν το-
ποθετηθή τά αντικείμενα τού Κληδόνου' (Λήμνος, Λέσβος, Σύρος, 'Αβδέλλα, Κο-

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 472.

2 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρου, ΛΣΚ., Α", 1932, σ. 181.

* Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1910, σ. 86. A.A., χειρ., άρ. 2455, σ.
291 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1962). A.A., χειρ., άρ. 2457, σ. 297 καί 127 (συλλ. Άν. Πα-
παμιχαήλ, Χίος 1962). Άνάλογον σημασίαν νομίζω ότι είχε καί τό άρχαΐον Ίνδικόν εθιμον
καθ' ο αί άποβάλλουσαι γυναίκες πλΰνονται τοποθετοΰμεναι έπί μολύβδου (Βλ.Leop. Schmidt,
Heiliges Blei, Wien 1958, σ. 52-53).

4 Βλ. Ν. Πέρδικα, ενθ' άν., σ. 87.

5 Βλ. Ν. Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 150.

6 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 481.

7 A.A., χειρ., άρ. 1160, σ. 116 (συλλ. Γ. Μέγα 1938). Λ.Λ., χειρ, άρ. 1446Β, σ. 167
(συλλ. Δ. Λουκάτου 1940). Λ.Α., χειρ., άρ. 59α, σ. 39 (συλλ. Δ. Δουκοπούλου 1914). A.A.,
χειρ., άρ. 1378 Γ, σ. 117 (συλλ. Γ. Ταρσούλη 1939). A.A., χειρ., άρ. 207, σ. 40 (συλλ. Γ. Πα-
παδοπούλου 1891). A.A., χειρ., άρ. 2477, σ. 32 (συλλ. Δ. Καραγιαννοποΰλου, Παλαιόφυτον
1959). Έλ. Σταμούλη Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ. Α', σ. 145 (Χωρ. Φανάριον). Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαο-
γραφικά Βούρλων, Μικρασ. Χρον., τόμ 3, Αθήναι 1940, σ. 367. Μαρ. Λιουδάκη, Λατρεία
στήν Ανατολική Κρήτη, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ., τόμ. Α' (1938), σ. 492. Εναγγ.
Φραγκάκι, Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης, Αθήνα 1949, σ. 16-17.
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ρώνη, Νίσυρος, Κρήτη). Τέλος καί είς μαγικάς ένεργείας πρός άνακάλυψιν κλέπτου
γίνεται χρήσις τής κλειδός

ΣΤ'· ΨΑΛΙΣ

Τό ψαλίδι έκ τής χρήσεώς του εΐς τόν καθ' ήμέραν βίον, ώς εργαλείου κο-
πτικού, εισήχθη κατ' άναλογίαν εις δεισιδαίμονας καί μαγικάς συνήθειας τού λαού.
Έκ τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας αναφέρεται έν'Αθήναις τοποθέτησις αύτοΰ άνοι-
κτοΰ έπί τής νυμφικής κλίνης πρός άποτροπήν τοΰ άποδέματος 2. Ό γαμβρός πρός
προστασίαν του άπό βλαπτικόν κατάδεσμον κατά τόν γάμον (Κάρπαθος καί Μεγί-
στη (Καστελλόριζον)) φέρει πλήν άλλων καί ψαλίδι, δεμένον εΐς τήν κνήμην του 3
ή τοποθετημένον εις τήν όσφύν του (Ναζλί Μ. 'Ασίας)4 ή τοποθετείται εΐς τάθυλάκια
τών νυμφευομένων *. Πρός τόν σκοπόν τούτον τίθεται τό \[>αλίδι καί έντός τοΰ υπο-
δήματος τής νύμφης ή τοΰ γαμβρού (Έρμούπολις, Μήλος, Χίος, Εύβοια, Γιάλτρα,
Αιδηψός, Πολύλοφος, Κρήτη, Λέσβος)8 ή και εις άλλο μέρος τοΰ σώματος των7.

1 Βλ. IV.Rouse, Folklore firstfruits from Tesbos, Folklore, vol. VII, (1896),σ. 145,

2 Βλ. Δ. Καμπούρογλον, Γάμοι επί τουρκοκρατίας, εν 'Εστία, τόμ. 14, σ 582. βλ.
καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 460,2.

8 Βλ. Ε. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, Ιν 'Αθήναις 1896, σ. 132. Βλ. καί Φ. Κονκονλέ,
ΜΝΚ., 9, ο. 460.

4 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 462.

5 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, ΛΣΚ., Α', 1932, σ. 166. A.A., χειρ., άρ. 2746, σ.
122 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Δελέρια Τιρνάβου 1963). A.A., χειρ., άρ. 1473, σ. 76 (συλλ.
Είρ. Καρπαθίου, Νίσυρος 1940). ΛΑ.., χειρ., άρ. 1480, σ. 142,99 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου,
Λαογρ. Προσφύγων Λιβησίου Μάκρης 1943). Λ.Α., χειρ , άρ. 1475, σ. 26 (συλλ. Μαρ. Ίωαν.
νίδου, 'Αγία Άννα Ευβοίας 1941).

" Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 462. Ά. Ταταράκη, Ό γάμος, Νεοελλ. 'Ανάλεκτα 1, 354.
A.A., χειρ., άρ. 2456, α. 163 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Άρμόλια Χίου 1962). Λ.Α., χειρ., άρ.
2745, σ. 193 (συλλ. Ά. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963). Λ.Α., χειρ., άρ. 2744, σ. 90 (συλλ. Ά.
Παπαμιχαήλ, Γιάλτρα Εύβοιας 1963). A.A., χειρ., άρ. 2745, σ. 221 (συλλ. Ά. Παπαμιχαήλ,
Πολύλοφος Ευβοίας 1963). Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βουρλών, Μικρασ. Χρον., τόμ. 3,
1940, σ. 365. Μ. Λιονδάκη, Ό γάμος στή Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ.
τόμ. Γ' (1940), σ. 372. Λ.Α., χειρ., άρ. 1446 Β, σ. 263 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Λέσβος, Πρόσφυ-
γες εξ Άδραμυττίου, 1940). Ή χρήσις τής ψαλίδος συνεδέθη μέ τόν γάμον καί έν Γερμανία
(Mengis, Nadel. Handw. d. deutsch. Albergl., VI, 1934/1935, στ. 932).

7 A.A., χειρ., άρ. 1908 Β, σ. 64 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Κόνιτσα-Στράτσανη 1953). A.A.,
χειρ., άρ. 1438, σ. 67-68 (συλλ. Μ Λιουδάκη, 'Αμοργός 1940). A.A., χειρ., άρ. 1568, σ. 434
(συλλ. Χ. ΙΙαπαχριστοδούλου, Ρόδος-Σάλακος 1932). Εναγγ. Κ. Φραγχάχι, Συμβολή στά Λαο-
γραφικά τής Κρήτης, 'Αθήναι 1949, σ. 62. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 113.

Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 44.
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Πρός φύλαξιν τής λεχούς, ϊνα μή «δαιμονιστή», τίθενται ύπό τό προσκεφά-
λαιόν της τ^ωμί καί ψαλίδι, ως καί εις τό τού βρέφους, διά νά μή πάθη βλάβην
τινά ('Αμπελόκηποι Καστορίας) *.

Έκ τής χρήσεως, ως ελέχθη ήδη, τής ψαλίδος ως κοπτικού εργαλείου, πρός
δέ καί τού σχήματος, τό όποιον λαμβάνει κατά τήν χρήσιν, νά άνοίγη καί νά κλείη,
εισήχθη αύιη καί εις έπφδάς, καθ'ας ό εκτελών τήν επιρδήν (γητειάν, ξόρκι) χρησι-
μοποιεί καί τό ψαλίδι, ώς εΐς τήνέποοδήν κατά τής βασκανίας, καθ'ην «μέ έ'να ψαλίδι
σταυρώνουνε τόν άρρωστο» 2. Κατά τήν έτκοδήν πρός θεραπείαν τοΰ ΐκτέρου θέτουν
τό ψαλίδι έπί ποτηριού πλήρους οίνου, τό οποίον προηγουμένως έχουν έκθέσει επί
τριήμερον έξω τής οικίας κατά τήν νύκτα. (Γαλονάδες καί Άγιερσανί Νάξου)8.

Προς θεραπείαν τοΰ «άνεμ'κοΰ» (ανεμοπύρωμα) κάμνουν εν Σκύρω τά εξής:
«χωρίζ'νε εφτά κομματάτσα μπαμπάτσι τσ'εφτά σκ'λιά λ'νάρι άπό σατσί ή δ,τι άλλο.
Στσεπάζ'νε τ' άρρωστο μέρος μέ παννί κότσ'νο, πιάν'νε μαζί έ'να κομμάτ' μπαμπάτσι
τσ' έ'να σκ'λί μέ τό ψαλίδι τ' άνάβ'νε στό τσερί τσαί σταυρών'νε τρεις βολές.
"Υστερα ουλα μαζί τ' άπόκαυτρα τά παίρν'νε μέ τό ψαλίδι τσαί σταυρών'νε άλλοι
τρεις βολές....» 4. «"Οταν πονέση τό δόντι, τό μάτι, τό αυτί» τό γητεύουν μέ ψα-
λίδι (Καρωτή Διδυμοτείχου)5· Επίσης «γιά τά μαμούνια τοΰ κοπελιοΰ» ή ξορ-
κίστρα «βάνει ξίδι 'ς τό πιάτο μέ τό ψαλίδι τό κόβγει... (ή κοπή σΐ'μβολική)
('Ανατ. Κρήτη, Έμπαρος)6. Διά τήν θεραπείαν τοΰ φόβου, πλήν άλλων, χρησιμο-
ποιούν καί τό ψαλίδι (Πόντος) 7.

Εΐς άπόδεσμον ό'φεως : «παίρνεις έ'να ψαλίδι, πάς κάτου άπό δύο δέντρα
τ' άνοι'οστομάς τρεις βολές κάτου άπό κάθε δέντρο τσοί λες: Κόβου τή γλώσσα
τοΰ φιδιού νά μή μπορ' νά δακώση. 'Απέ πετάς τό ψαλίδι στ' θάλασσα ή τό

1 A.A., χειρ., άρ. 2511, σ. 6, 16 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

2 A.A., χειρ., άρ. 1105, σ. 251 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 'Ιεράπετρα Κρήτης 1937) καί
Ελ. Σαραντή- Σταμονλη, Σύμμεικ τα* Λαογραφικά, Θρακικά, Α' (1928), σ. 411.

3 Λ.Α., χειρ., άρ. 1466, σ. 317 (συλλ. Δ. Κορακίτου 1920), A.A., χειρ.,άρ. 2303,
σ. 351-352 (συλλ. Στ. Ήμέλλου, Άγιερσανί Νάξου 1959) καί Στ. 'Ημέλλον, Ναξιακαί έπω-
δαί, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 182.

1 Βλ. Ν. Πέρδικα, ενθ' άν., σ. 153-154.

5 Λ. Α., χειρ.,άρ. 1500, σ. 15-16 (συλλ. Ί. Ξανθάκί| 1922).

6 A.A., χειρ., άρ. 128, σ. 13-14 (συλλ. Ά. Ζερβάκη 1919) καί Ά. Ζερβάκη, Συνα-

γωγή επωδών καί κιχτα.δέσμων, Λαογρ-, τόμ. 4 (1913), σ. 517.

'Βλ. Λ.Α., χειρ.,άρ. 242, σ. 166, 134 καί 164 (συλλ. Έ. Παπανανιάδου 1896).
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χούν'ς να μή τό βρή κανείς» (Σκύρος) ΙΙρός άποτροπήν φθοράς τών ποιμνίΰ>ν
ύπό αγρίων ζώων λαμβάνουν οί ποιμένες έν Αιτωλία κατά τήν εορτήν τοΰ Άγιου
Μηνά «μιά γοΰϊα μάλλινη καί τήν κρατούν ατό χέρι. Μέ τ' άλλο κρατούν ψαλίδι,
κάνουν τάχα πώς κόβουν και λένε : Κόβω-κόβω. Τί κόβεις;—Τοΰ λύκου τό στόμα».
Τούτο λέγουν τρις καί ποιούν έπί τής λωρίδος τρεις ψαλιδιές 2.

Είς μαντικός τέλος ενεργείας τών νεανίδων κατά τήν νύκτα τής παραμονής τής
εορτής τών Αγίων Θεοδώρων, διά νά ιδούν εν όνειρα) τόν μέλλοντα σύζυγόν των
γίνεται χρήσις καί ψαλίδος8. Κατά δεισιδαίμονας λαϊκάς δοξασίας, εάν έγκυος καθίση
έπί ψαλίδος, θά γεννήση θήλυ (Κάρπαθος)4, εάν δέ ευρίσκεται τό ψαλίδι άνοικτόν
έπί τής τραπέζης 5 ή έπί τοΰ τοίχου 0 καί γενικώτερον εΐς οιονδήποτε μέρος 7, άνοί-
γουν τά στόματα τών εχθρών τοΰ σπιτιού. Κατά τήν ώραν τοΰ φαγητού, εάν είναι
άνοικτόν κόπτεται ή ορεξις τών παρακαθημένων εΐς τήν τράπεζαν 8. Εΐς τό
Μανιάκι δεν ανοίγουν ψαλίδι τήν πρώτην Φεβρουαρίου, διά νά μήν άνοιξη τό
στόμα τοΰ λύκου 9.

RÉSUMÉ

Emploi des métaux dans diverses superstitions, aussi que dans
d'autres actions magiques se rapportant à la vie sociale du
peuple

par Anne Papamichael.

Le résumé delà première partie de l'étude ci-dessus (p.p. 62-91) sera
publié à la fin de la deuxième partie; voir prochain volume, N° 17 (1964).

1 Βλ. Ν. Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 156.

2 A.A., χειρ., άρ. 867, σ. 556 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου 1927).

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, ΛΣ, Γ', σ. 121 καί 126.

4 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, ΛΣΚ., Α', σ. 177 «Τής άγγαστρωμένης τής κρύβουν άκύ-
μη κάπου ένα ψαλίδι»' «άν καθίση είς τό ψαλίδι θά κάμη θηλυκό».

5 Βλ. Δρόσου-Φάνη Κραβαρτογιάννη, Άμφισσαϊκές προλήψεις καί παροιμίες. Πει-
ραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 9 (1963), άρ. 97 σ. 16.

6 Λ.Α.. χειρ-, άρ. 176, σ. 26 (συλλ. Σ. ΔημοσΟενοπούλου, Σηλυμβρία 1889).

7 A.A., χειρ., άρ. 1473, σ. 387 (συλλ. Μ. Πίσσα, Έλληνες Αιγύπτου 1940). Ν.
Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, ο. 169. Θ. Βαφειάδη, Δημώδεις δοξασίες
καί δεισιδαίμονες συνήθειες, Θρακικά, Α' (1928), σ. 197.

8 Βλ. είς περ. Πειραϊκή - Πατραϊκή, ένθ' άν., σ. 16.

8 A.A., χειρ., άρ. 1508, σ. 35 (συλλ. Μ. Τσάκωνα 1944). Εΐς Καταφύγιον Γρεβενών
τούτο τελείται τήν ένδεκάτην Νοεμβρίου, ήμέραν τής έορτής τοϋ 'Αγίου Μηνά (Λ. Α., χειρ.,
άρ. 2645, σ. 10, συλλ. Κων. Στραγάλη 1962).

* Το δεύτερον μέρος τής μελέτηςθά δημοσιευθή εις τόν προσεχή τόμον, ΙΖ' (1964).



βιβλιογραφια τησ ελληνικησ λαογραφιασ
των ετων 1960-1962

υπο

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ και ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Συμφώνως πρός τήν δήλωσιν ημών εΐς τόν τόμ. 11/12 (1958-59) σ. 182 τής
Έπετηρίδος ταύτης τό Λαογραφικόν Άρχείον συνεχίζει τήν σύνταξιν και δημο-
σίευσιν τής βιβλιογραφίας τής Ελληνικής λαογραφίας. Κατωτέρω παρατίθεται
ή βιβλιογραφία τών ετών 1960-1962, συνταχθείσα ύπό τού γράφοντος καί τού
συντάκτου Δημ. Β. Οΐκονομίδου.

Ό πρώτος συνέταξε τά βιβλιογραφικά άρθρα τά σχετικά πρός τήν λαογραφίαν
τής Κρήτης, ώς και τά έκ τών περιοδικών: 'Αρχείον Πόντου, 'Αρχιτεκτονική, Επι-
θεώρηση Τέχνης, Έπτανησιακόν Ήμερολόγιον, Ζυγός, 'Ηπειρωτική Εστία, Ήχώ
τοΰ Ιονίου, Ιόνιος Ήχώ, 'Ηώς, Θρακικά, Κυπριακά Χρονικά, Λεύκωμα Φιλο-
προόδου Ενώσεως Ξάνθης, Μαθητικός Πυρσός, Μικρασιατικά Χρονικά, Νέα
Εστία, Πλάτων, Ροΐ'μελιώτικο 'Ημερολόγιο, Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Φιλολο-
γική Κύπρος, Χρονικά Εύρυτανικά, Χρονικά Πρεβέζης, Χρονικά τού Βυζικίου
καί Χρονικά τής Χαλκιδικής. Ό δέ δεύτερος, ήτοι ό Δημήτρ. Β. Οΐκονομίδης,
τά άρθρα έκ τών ύπολοίπων δημοσιευμάτων.

Εις τήν σύνταξιν καί τής βιβλιογραφίας ταύτης έφηρμόσθησαν τό σύστημα
καί τά σημεία ώς ταύτα εκτίθενται εΐς τόν τόμ. 9/10 (1955-57), εν 'Αθήναις 1958
σ. 135 τής Έπετηρίδος.

Γ. Κ· ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦ1ΑΙ ΑΥΤΩΝ

Ά&ηνα Σύγγραμμα περιοδικόν της έν 'Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, έν'Αθήναις,

τόμ. 64-66 (1960-1962).

Αίτωλ Γράμμ Αιτωλικό Γράμματα. ΙΙανρουμελιώτικη πνευματική έκδοση. 'Αγρίνιο. Χρόνος

Α'-Β' (1960-1961), τεύχη 1-8.
Άνδρ Σελ Άνδριακές Σελίδες. Τριμηνιαία έκδοσις 'Ενώσεως Άνδρίων. 'Αθήναι, "Ετος Β'
(1960), άρ. 1. 2. Έτ. Γ' (1962), άρ. 1. 2.
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Άρχ Ενβ Μελ 'Αρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών ('Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών), 'Αθήναι, τόμ. 7-9
(1960-1962).

Άρχ Θρ Θησ 'Αρχεΐον τοΰ Θρακικού λαογραφικοΰ και γλωσσικού θησαυρού. Διευθυντής:
Πολ. Παπαχριστοδούλου. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. 25-27 (1960-1962).

Αρχιτεκτονική 'Αρχιτεκτονική· Τεχνικόν περιοδικόν έκδιδόμενον ανά δίμηνον. Ίδιοκτήτης-
Διευθυντής: άρχιτέκτων 'Αντώνης Κ. Κιτσίκης.'Αθήναι. νΕτ. Α'-ΣΤ'(1957-1962).

Άρχ Πάν τ 'Αρχεΐον Πόντου Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τής 'Επιτροπής Πον-
τιακών Μελετών. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. 23 (1959), τόμ. 24 (1961).

'Αφιέρωμα Τριανταφνλλίδη 'Αφιέρωμα στή μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 'Αθήνα 1960.

BNJb Byzantinisch-Neugriechische. Jahrbücher. Internationales Wissenschaftli-
ches Organ, hrsg. von Prof. Dr. Nikos Bees (Βέης), τόμ. 18 (1945/49).
Athen, 1960.

Δελτ Άγροτ Τραπ Δελτίον 'Αγροτικής Τραπέζης, 'Αθήναι, έτ. 1960-1962, άρ. 112-129.

Είς μνήμην Άμάντου Είς μνήμην Κ. Άμάντου (1874-1960). 'Αθήναι 1960.

'Ελληνικά Ελληνικά. Φιλολογικόν, ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα.

(Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών). Διευθυνταί τής συντά-
ξεως : Στίλπων Π. Κυριακίδης-Λίνος Πολίτης, καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, τόμ. 17 (1962).

Έπ Βνζ Σπ 'Επετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. 30-31 (1960 -
1962).

Έπετ %Εταιρ Κυκλ Μελ 'Επετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής ·. Στυλιανός
Γ. Κορρές. Έν 'Αθήναις, τόμ. Α'-Β' (1961-1962).

'Επετ Λαογρ'Αρχ Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ, 'Αρχείου εκδιδομένη έπιμελεία τού Διευθυντού
τοΰ 'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958-1959), εν 'Αθήναις 1960, τόμ. 13-14 (1960-
1961), εν 'Αθήναις 1962.

Έπι·&· Τέχνης Έπιθεοίίρηση Τέχνης. Μηνιαίο περιοδικό γραμμάτων καί τεχνών. 'Αθήναι, τόμ.
ΙΑ'-ΙΣΤ' (1960-1962).

Έπταν Ήμερ Επτανησιακό Ημερολόγιο. Ετησία λογοτεχνική, καλλιτεχνική, ιστορική, λαο-
γραφική καί επιστημονική έκδοση. 'Αθήναι. Εκδόσεις «Επτάνησος». Χρόνος
Α'-Β' (1961-1962).

'Επτ Πρωτ 'Επτανησιακή Πρωτοχρονιά. Ετησία λογοτεχνική - καλλιτεχνική - ιστορική - λαο-
γραφική καί τουριστική έκδοση. Ίδιοκτησία-Διεύθυνση : Εκδόσεις «Πυρφόρος»
ο. ε. 'Υπεύθυνος γιά τή σύνταξη : Βαγγέλης Σακκάτος. Επιμέλεια ύλης: Χρή-
στος Θεοχαράτος- 'Αθήνα. Χρόνος πρώτος (1960).

Ενρυτανικά Χρονικά Εύρυτανικά Χρονικά. Περιοδική έκδοση «Πανευρυτανικής Εται-
ρείας». 'Αθήναι, τεύχη 1-2 (1960)

Ζυγός Ζυγός. Μηνιαίο περιοδικό καλών τεχνών.'Αθήνα 1960-1962, άρ. 50-83.

Ήλειακά Ήλειακά. Τριμηνιαίο περιοδικό λαογραφικής-ίστορικής καί γλωσσικής σπουδής
τής 'Ηλείας. Λεχαινά. Διευθυντής : Ντ. Δ· Ψυχογιός, τεύχη ΙΘ'-ΚΑ' (1960-62).

Ήπειρ Έστ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Έν Ίωαννίνοις. Ίδιοκτήται-Διευ-
θυνταί: Χαρ. Μάνος. Δημοσθ. Κόκκινος. "Ετ. Θ'—ΙΑ'(1960-1962).

Ήχώ Ίον Ήχώ τοΰ 'Ιονίου. Μηνιαΐον Περιοδικόν. 'Αθήναι, περίοδ. Γ', έ'τ. 15 (29)
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ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

(1959/60), τεύχη 156-169, ετ. 16 (30) (1960/61), τεύχη 170-182.
'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καί προβολής τών Επτα-
νησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, περίοδ. Γ', έτ. 17 (31) (1961-62), τεύχη 183-185,
τεύχη 186-192 (1962).

Ήώς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, εκδιδομένη έν 'Αθήναις. Περίοδ.
Γ', ετ.4 (1961) άρ. 42 (1) - 52 - 53 (11-12). "Ετ. 5 (1962) άρ. 54-65.
Θεολογία. Έπιστημονικόν περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν. Έν'Αθήναις,
τόμ. 31 (1960), 32 (1961).

Θρακικά. Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ύπό τοΰ έν 'Αθήναις «Θρακικού
Κέντρου», 'Αθήναι, τόμ. 28-35 (1957-1962).

Θρακικά Χρονικά. Τρίμηνο περιοδικό. "Ερευνα - 'Επιστήμη - Τέχνη. 'Εκδίδε-
ται στήν Ξάνθη. Διευθυντής : Στέφανος Ίωαννίδης, τόμ. Α' (1960-61), τόμ.
Β' (1962).

Ίκαριακά. Μηνιαία έ'κδοσις τής Πανικαριακής Άδελφότητος 'Αθηνών , τεύχη
15-21 (1960-1961), 22-28 (1962).

Κρητικά Χρονικά. Τετραμηνιαία έπιστημονική έκδοσις. Ήράκλειον Κρήτης,
τόμ. 14 (1960), τόμ. 15-16 (1961-62) τεύχη Α', Β', Γ.

Κρητική Εστία. Διευθυντής : Ίδ. Παπαγρηγοράκης. Χανιά. Χρόν. ΙΑ' (1959-
60), τεύχη 84-95, χρόν. IB' (1960-61), τεύχη 96-107, χρόν. ΙΓ (1961-62), τεύχη
108-116, χρον. ΙΔ' (1962-63), τεύχη 117 - 129.

Κρητ Πρωτ Κρητική Πρωτοχρονιά' (εκδότης Γ. Βαγιάκης), 'Αθήναι, έτ· Α' (1961), έτ
Β' (1962).

Κρίκος Ό Κρίκος. Μηνιαία έ'κδοσις τοΰ άποδήμου Έλληνισμοΰ, έτ. 11-13 (1960-1962).

KvjtQ Ση Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 'Εν Λευκω-
σία - Κύπρου, τόμ. ΚΔ' (1960), ΚΕ' (1961), ΚΣΤ' (1962).

Κυστρ Χρον Κυπριακά Χρονικά. Μηνιαίο πνευματικό περιοδικό. Λευκωσία Κύπρου. Χρόν.
Α' (1960-61), χρόν. Β' (1961-62).

Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας καθ' έξαμηνίαν έκ-

διδόμενον, τόμ. 18 (Πεντηκονταέτηρος), έν 'Αθήναις 1959, τόμ. 19 (1960-61),
τόμ. 20 (1962).

Λενκ ΦΕ Ξάν&ης 1958 Λεύκωμα 'Αναμνηστικό γιά τά πεντάχρονα τής Φιλοπροόδου
Ενώσεως Ξάνθης. Ξάνθη 1958.

Μα&'Εστ Μαθητική'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών καί μαθητριών τοΰ «ΙΙαγκυπρίου
Γυμνασίοιι». Λευκωσία - Κύπρου. "Ετ. I' (1960) άρ. 25-27, έτ. ΙΑ' (1961) άρ.
28-30, ετ. IB' (1962) άρ. 31-32, έτ. ΙΓ' (1962-63) άρ. 33.

Μα&ητ Πνρσος Μαθητικός Πυρσός. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ 'Ελληνικού Γυμνασίου
Κυρήνειας, έτ. Α' (1961-62) άρ. 1.

Μα& Σάλπ Μαθητικόν Σάλπισμα. Περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τών μαθητών τοΰ 'Ελληνι-
κού Γυμνασίου Μόρφου. "Ετ. Α' (1959-60) άρ. 1.

Μακεδονικά Μακεδονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έπι-
μελεία Στίλπ. Π. Κυριακίδου, τόμ. Δ' (1955-1960). Έν Θεσσαλονίκη 1960.

Μικρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοΰ τμήματος

'Ιόν Ήχώ

'Ηώς
Θεολογία
Θρακικά
Θρακ Χρον

Ίκαριακά
Κρητ Χρον
Κρητ Έστ
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Μικρασιατικών Μελετών τής Ενώσεως Σμυρναίων. Τόμος ένατος. 'Αθήναι 1961

Ν Ά-Θ-ήν Νέον 'Αθήναιον. Περιοδικόν σύγγραμμα ελληνικών σπουδών, τόμ. Γ' (1958-
1960), 'Αθήναι 1961.

Ν Έστ Νέα 'Εστία. 'Εκδίδεται χήν Ιην καί 15ην εκάστου μηνός. Διευθυντής : Πέτρος

Χάρης. 'Αθήναι, χόμ. 67-68 (1960). 69-70 (1961). 71-72 (1962).

Πάν Ό Πάν. Μηνιαίο φυσιολατρικό περιοδικό, 'Αθήναι, έ'τ. 30-31 (1960), τεύχη 303-

311, έτ. 32-33 (1961), τεύχη 315-326, έτ. 35 (1962), τεύχη 327-338.

Ό Προβολεύς Ό Προβολεύς. Μηνιαία εικονογραφημένη εκδοσις. 'Αθήναι, έ'τ. Α'-Β'(1960-61).

Παρνασσός Παρνασσός. Περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον. 'Αθήναι,
Περίοδος Δευτέρα, τόμ. Β'-Δ' (i 960-1962).

Πειραϊκή - Πατραϊκή Ή «Πειραϊκή-Πατραϊκή », 'Αθήναι, έτ. 6 (1960), 7 (1961), 8 (1962).

Πελοπ Πελοποννησιακά. Δημοσιεύονται ύπό τής εν 'Αθήναις Εταιρείας Πελοποννη-

σιακών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. Γ'-Δ' (1958-1959) 1960, τόμ. Ε' 1962.

Πελοπ Πρωτ Πελοποννησιακή Πρωχοχρονιά. Ίστορία-Λαογραφία-Τέχνη-'Επιστήμη. 'Ετη-
σία έκδοση. Διευθυντής : Μίμης Παπαχριστοφίλου, 'Αθήνα, τόμ. Δ' - ΣΤ'
(1960-1962).

Περιηγητική Περιηγητική. Μηνιαίο περιοδικό τουρισμού, τέχνης καί διαφωτίσεως. "Οργανο
τής 'Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης. Διευθύνεται άπό Συντακτική 'Επιτροπή.
'Αθήναι, 1959, άρ. 1-12, 1960, άρ. 13-24, 1961, άρ. 25-36, 1962, άρ. 37-48.

Πλάτων Πλάτων. Δελτίον τής 'Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. 'Αθήναι, ετ. IB' (1960).
ΙΓ' (1961). ΙΔ' (1962).

Ποντ Έστ Ποντιακή Εστία. Μηνιαΐον Λαογραφικόν Περιοδικόν. Διευθυντής: Φίλων Κτε-
νίδης. Θεσσαλονίκη. "Ετ. 11-13 (1960-1962).

Ρουμελ Ήμερολ Ρουμελυΰτικο 'Ημερολόγιο. 'Ετησία έ'κδοσις. 'Αθήναι. Διευθυντής : Δ. Χ.
Σταμέλος, χρόν. Γ'-Ε' (1959-1961).

Σκουφάς Σκουφάς. Περιοδική ΈπιθειΛρησις. 'Εκδότης : Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος
"Αρτης ό «Σκουφάς». Διευθύνεται ύπό Συντακτικής'Επιτροπής. Υπεύθυνος
Συντάξεως : Τάκης Βαφιάς. "Αρτα, έτ. Α' (1955)-Ζ' (1962).

Στερ Έστ Στερεοελλαδική 'Εστία. Διμηνιαία Έπιθειΰρησις τής Ρούμελης, ετ. Α' (1960)
άρ. 1-6, ετ. Β' (1961) άρ. 7-12, ετ. Γ' (1962) άρ. 13-18-

Το Μέλλον της Ύδρας Τό Μέλλον τής "Υδρας. Μηνιαΐον περιοδικόν τών καλών 'Υδραίων
καί τών Φιλυδραίων. Ίδιοκτήτης-Διευθυντής : 'Αντ. Ν. Μανίκης. Πειραιεύς, έ'τ.
20-22 (1960-1962).

Φιλιατρά Φιλιατρά. Περιοδική έκδοσις τής άδελφότητος τών έν 'Αθήναις Φιλιατρινών ή
«Έράνη», έτος 4ον (1960), τεύχη 14-16. Έτ. δον (1960-61), τεύχη 17-20. "Ετ.
6ον (1961-62), τεύχη 21-24.

Φιλολογ Κύπρος 1961. Φιλολογική Κύπρος 1961. [Έκδοσις] τού Ελληνικού Πνευματικού
'Ομίλου Κύπρου. Λευκωσία.

Φιλ Πρωτομ Φιλολογική Πρωτομαγιά 1960-1961, άριθ. 2-3. "Εκδοσις Πρωτότυπης Φιλολο-
γικής 'Επιθεωρήσεως, 'Αθήναι.

φιλ Πρωτοχρ Φιλολογική Πρωτοχρονιά. 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έ'κδοση. Διευ-
θυντής : Άριστ. Ν. Μαυρίδης. 'Αθήναι, χρόν. 17-19 (1960-1962).
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Χρον Άρκάδ Χρονικά τών Άρκάδων. Τόμ. Β', Φθινόπωρον 1960. Περιοδική έκδοσις λόγου
καί τέχνης. 'Αθήναι. ("Εκδ Παναρκαδικής 'Ομοσπονδίας τής 'Ελλάδος. 'Επιμε-
λητής εκδόσεως : Θάνος Κ. Βαγενάς).

ΧρονΒυξικίον Χρονικά τοΰ Βυζικίου, τεύχη. 1-2 (1958). 'Εκδόσεις 'Ενώσεως Βυζικιωτών
«ό "Αγιος Νικόλαος», 'Αθήναι 1959.

Χρον Πρεβ Χρονικά τής Πρέβεζας. Τριμηνιαίο λαογραφικό περιοδικό. Εκδίδεται άπό τόν
Σύλλογον «Νικόπολις», 'Αθήναι, έτ. Α (1959) τεΰχ. 1.

Χρον Τσακ Χρονικά τών Τσακώνων. Σύγγραμμα περιοδικόν. Τόμος δεύτερος, 'Αθήναι 1961·

Χρον Χαλκ Χρονικά τής Χαλκιδικής. Περιοδική έ'κδοσις Ίστορικής-Λαογραφικής 'Εται-
ρείας Χαλκιδικής. Διευ&ύνεται υπό Συντακτικής 'Επιτροπής [Κυρίως: Β. Ά. Κα-
λογεράς]. Θεσσαλονίκη 1961, τεύχη 1-2.
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I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Cocchiara G. Presenza dell' etnologia e del folklore nella cultura mo-
derna, Λαογρ 18 (1959) 388 - 99.

2. Μαζαράκης Ε(ύστ.) Δ. Συμβολή στή μελέτη τής λαογραφίας. Ή σημερινή
τοποθέτηση. 'Αθήναι 1959, 8ον, σελ. η' + 211.

Κρίσεις : Λαογρ 18 (1959) 613-15 (Γ. "Α. Μέγας). Άρχ Θρ Θησ 25 (1960) 317 - 19 (Δ. Β.
Οίκονομίδης). Ήλειακά, τεϋχ. Κ' (1960) 621 - 22 (: Τ. /Ιο£ας=Νικ, Δρακουλίδης). Θεο-
λογία, τ. 31 (1960) 462-63 (Π. Ί. Μπρατοιώτης).

3. Πετρώνδας Κωνατ. Ή λαογραφία ως έπιστήμη. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (i960)
αρ. 27, σ. 25-26.

II. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Βιβλιογραφία.

4. Νέα βιβλία. Λαογρ 18 (1959) 645-655. 19 (1960/61) 645- 651. 20 (1962)
656 - 665.

5. Βαγίακάκος Δικ· Β. Γλωσσική βιβλιογραφία τών έτών 1957- 1959. 'Α-
θηνά 64 (1960) σ. 283-332.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν ερευναν.

6. Βέη - Χατζηδάκη Ευγενία Δημοσιεύματα Νίκου Ά. Βέη (Bees). Πελοπ τόμ.
Γ'-Δ' (1958/59), 'Αθήναι 1960, σ. 437-478.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν έ'ρευναν.

7. Εόρετήριον τόμων Α'-Κ' [1927 - 1936] Νέας Εστίας. [Αθήναι 1960], 8ον,
σελ. 321.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν έ'ρευναν.

8. Περιοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1960- 1961 εξ ανταλλαγής πρός τήν 'Επε-
τηρίδα (τού Λαογρ. 'Αρχείου), έκ δωρεάς καί αγοράς. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ.
13-14 (1960-61), έν Αθήναις 1962, σ. 446-448.

9. Μπουμτιουλίδης Φαίδ. 'Αναγραφή δημοσιευμάτα)ν Κωνσταντίνου Ί. Ά-
μάντου. Είς μνήμην 'Αμάντου, Αθήναι 1960, σ. ιζ'-μ'.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν ερευναν.

10. Οίκονομίδης Δημ. Β. Βιβλιογραφία τής ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1954-
1958. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 1 1-12 (1958/59), εν 'Αθήναις 1960, σ. 50-181.
- Συγκεντρωτικός πίναξ τής ελληνικής λαογραφικής βιβλιογραφίας τών έτών
1907 - 1958. Αύτόθι, σ. 182- 199. - Βιβλιογραφία τής ελληνικής λαογραφίας
τοΰ έτους 1959. Αύτόθι, σ. 347-396.

Κρίαις: Revista de Folclor, Bucureçti, ετ. VII (1962), σ. 180- 181. (Adrian Fochi).

11. Πολίτη "Ελενα Ή. Κατάλογος τών έ'ργων τοΰ Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 'Α-
φιέρωμα Τριανταφυλλίδη, Αθήνα 1960, σελ. 25-39.

7
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'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν έ'ρευναν.

12. Βαγιακάκος Δ.Β. "Ανθιμος Παπαδόπουλος (1878- 1962). 'Αθηνά 65 (1961)
262-271-Γεράσιμος Καψάλης. Αυτόθι, σ. 272-281.

Βιογραφίαι μετά βιβλιογραφικής αναγραφής τών δημοσιευμάτων 'Ανθίμου Παπαδο-
πούλου καί Γερασίμου Καψάλη, ένδιαφέρουσαι καί είς τήν λαογραφικήν ερευναν.

13. Ζώρας Γ.Θ.- Μπονμπονλίδης Φ.Κ. Βιβλιογραφικά1/ Δελτίον Νεοελληνικής
Φιλολογίας Β' 1960, Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 27. Γ' 1961, 'Αθήναι 1962,
8ον, σελ. 67. (Σπουδαστήριον Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών).

Εις ίδια κεφάλαια βιβλιογραφία δημωδών ασμάτων καί άλλων μνημείων τοΰ προφορι-
κού λόγου.

14. Οίκονομίδης Δημ. Β· 'Ιωάννης Κ. Βογιατζίδης (1877 - 1961). 'Αθηνά 65
(1961) 254-261.

'Ενδιαφέρει κα'ι εις τήν λαογραφικήν ερευναν.

15. Φουσάρας Γ.Ί. Βιβλιογραφία τών Ελληνικών βιβλιογραφιών 1791 - 1947.
'Αθήνα 1961, 8ον, σελ. κ'+284 ( + 4).

'Ενδιαφέρει καί εις τήν λαογραφικήν ερευναν.
Κρίαις : 'Αθηνά 65 (1961) 283-87 (Δ. Βαγιακάκος).

16. Βαγιακάκος Δ.Β. Σταύρος Χ. Σκοπετέας (1908- 1958). [Νεκρολογία μετά
καταλόγου τών έργων του]. Πελοπ τόμ. Ε' (1962) 370-378.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν έ'ρευναν.

17. Ζώρας Γ. Θ.·Μπουμπουλίδης Φ.Κ. Βιβλιογραφικόν Δελτίον Νεοελληνικής
Φιλολογίας. Παρνασσός, τόμ. Δ' (1962) 547-595.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

18. Χρυσάν&ης Κ. Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Α'-ΚΕ 1937-1961. ("Αναλυ-
τική Βιβλιογραφία). Κυπρ Σπ 26 (1962) σ. κζ - μα'.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν λαογραφικήν ερευναν.

Β. Γενικά και Σύμμεικτα,
α) Γενικά.

19. ΚοντοχρΖστος Χ. Άπό τά ιστορικά και λαογραφικά. Σκουφάς, έτ. Α' (1955),
τεύχ. 2, σ. 12.

20. Κυριακίδης Στίλπ. R. M. Dawkins (νεκρολογία). Ελληνικά 14 (1955/56)
291 - 92.

21. Γιατί ή «Φιλοπρόοδος "Ενωσις Ξάνθης» ιδρύει Ιστορικό καί Λαογραφικό
Αρχείο. Λεύκ ΦΕ Ξάνθης 1958, σ. 41-44. — Ιστορικό καί Λαογραφικό
Αρχείο τής Φ.Ε.Ξ., Αύτόθι, σ. 44.
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22. Αβραάμ Κ. Ό Ρουμελιώτικος χαρακτήρας. Ρουμελ Ήμερολ χρ. Γ' (1959)
49-53.

23. "Ημελλος Στ. Δ. Λαογραφική αποστολή εις Νάξον (21 Ίουλ.-6 Σεπτ. 1959).
Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11 -12 (1958/59), εν 'Αθήναις i960, σ. 328-333.

24. Λουκάτος Δ.Σ. Λαογραφική αποστολή εις Μεγανήσι Λευκάδος (1-15 =Ιουλ.
1958). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12(1958/59), έν Αθήναις 1960, σ. 258-269.

25. ----------Λαογραφική αποστολή εις τά Θεσσαλικά Άγραφα (7-27 Ίουλ. 1959).

Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν Αθήναις 1960, σ. 295-312.

26. Οίκονομίδης Δημ. Β. Λαογραφική αποστολή εις τά Σουλιωτοχώρια (12 Ί-
ουλ. - 10 AUY. 1958). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν Αθή-
ναις 1960, σ. 270-277.

27. -Λαογραφική αποστολή εΐς χα>ρία τής πρώην επαρχίας Μαλακασίου

'Ηπείρου (14 Ίουλ.-12 Αύγ. 1959). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/
59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 313-320.

28. -Λαογραφικαί συλλογαι άποσταλείσαι εΐς τό Λαογραφικόν Αρχεΐον

κατά τά έτη 1958-1959. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν Αθή-
ναις 1960, σ. 342-346. —Λαογραφικαί Συλλογαι κατατεθεΐσαι εΐς τό Λαο-
γραφικόν 'Αρχεΐον κατά τά έ'τη 1960- 1961. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13- 14
(1960-61), έν Αθήναις 1962, σ. 431 -437.

29. Σηυριδάκης Γ. Κ. Λαογραφική αποστολή εΐς Λέρον (25 Ίουλ.-8 Αύγ. 1958).
Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν "ΑτΊήναις 1960, σ. 249-258.

30. -Λαογραφική αποστολή εις Μήλον (31 Αύγ.-14 Σεπτ. 1959). Έπετ

Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν Αθήναις 1960, σ. 287-294.

31 .--Εκθέσεις τών πεπραγμένων τού Λαογραφικού Αρχείου κατά τά έτη

1958-1959. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν Αθήναις 1960, σ.
397-404.

32. Κοντοχρΐοτος Χ. Άπ' τά λαογραφικά τής περιοχής μας. Σκουφάς, έτ. Ε'
(1959), τεύχ. 14, σ. 150-159.

33. Λουκάτος Δ.Σ· Έντυπάίσεις άπό τή σημερινή Σκύρο. Περιηγητική 1959?
άρ. 9, σ. 47-48.

34. Μέγας Γ· Ά. Ή πεντηκονταετηρις τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας.
Λαογρ 18 (1959) 617-36.

35. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Πεπραγμένα τοΰ 1959. Λαογρ 18
(1959) 552-56.

36. -------Hugo Hepding (νεκρολογία). Λαογρ 18 (1959) 556-58.

37. -----'Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος (νεκρολογία). Λαογρ 18 (1959) 558-560.
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38. ----------- Κωνσταντίνος "Αμαντος (νεκρολογία). Λαογρ 18 (1959) 560.

39. Δελαγραμμάτικας Δ. Η. Ή άξιοποίησις του ιστορικού, πνευματικού, καλ-
λιτεχνικού καί λαογραφικού πλούτου τής "Ανδρου· Άνδρ Σελ έ'τ. Β' (I960)
άρ. 2, σ. 26-29.

40. Θωμόπουλος Θεόδ. Ή λαογραφία στή χώρα μας. Αΐτωλ Γράμμ χρ. Α'
(1960/61), τεύχ. 1, σ. 14-15

41. Αουκατος Δ. Όθο:>νοί. Έρείκουσα. Μαθράκι. ΙΙεριηγητική 1960, άρ. 22,
σ. 27-30.

42. -----Ή παραδοσιακή μνήμη. Ό Προβολεύς, άρ. 5 (1960) σ. 8-9.

43. ---------- Οι παλιοί μας αθόρυβοι λαογράφοι. Ό Λασταΐος Λάσκαρης καί τό

έργο του. Πελοπ ΓΙρωτ έτ. Δ' (1960) σ. 111-116.

'Αναδημοσιεύονται καί 65 παροιμίαι καί 10 παροιμιακαί διηγήσεις.

44. Σταφυλ&ς Μι,χ. Λαογραφικά. Στερ Έστ έτ. Α' (1960) άρ. 2/3, σ. 146-47.

Γενικά τινα άφορώντα εις τό λαογραφικόν ύλικόν έκ τής Στερεάς 'Ελλάδος.

45. "Ημελλος Στ. Δ. Λαογραφική άποστολή εΐς τήν νήσον Νάξον (26 'Ιουλ.- 25
Αύγ. 1960). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν 'Αθήναις 1962, σ.
290-300.

46. -.........Λαογραφική άποστολή εΐς τήν περιοχήν Ξάνθης Δυτ. Θράκης άπό 22

Τουλίου-21 Αυγούστου 1961. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13- 14 (1960-61),
εν Αθήναις 1962, σ. 401-413.

47. Λίτίνας Σπνρ. Τ. Τό έργον τού Παύλου Βλαστού. Κρητ Έστ χρόν. IB'
(1960-61), σ. 214-216, 251 -254.

48. Αονκάτος Δ. Σ. Λαογραφική άποστολή εις τάς νήσους 'Οθωνούς, Έρεί-
κουσαν καί Μαθράκι τοΰ νομοΰ Κερκύρας (6-28 'Ιουλίου 1960). Έπετ
Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (I960 - 61), εν Αθήναις 1962, σ. 268-289.

49. (Μέγας Γ. Α.) Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Έκθεσις πεπραγμένων
τοΰ έτους 1960. Λαογρ 19 (1960-61) 575-579.

50. Ανακοινώσεις: International Society for Folk Narrative Research.
Διεθνής Εταιρεία διά τήν έ'ρευναν τών λαϊκών διηγήσεων. Λαογρ 19(1960/
61) 579-580.

51. ------------Έδβίγη Λιούντεκε (νεκρολογία). Λαογρ 19(1960/61) 581-583.

52. Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Άγις Θέρος)' (νεκρολογία). Λαογρ 19
(1960/61) 580.

53· Οίκονομίδης Δημ. Β. Λαογραφική άποστολή εΐς τά Κατσανοχώρια 'Ηπεί-
ρου (13 Ίουλ--12 Αυγ· 1961). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61),
εν Αθήναις 1962, σ· 389-400·
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54· Πετρόπονλος Δημ. - Καρακάαης Σταϋρ. Λαογραφική αποστολή εις τήν
περιφέρειαν "Εβρου (16 Αυγούστου-16 Σεπτεμβρίου I960)· Έπετ Λαογρ
Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν Αθήναις 1962, σ· 351-361-

'Εν σελ. 351-353 : "Εκθεσις περί τής λαογραφικής συλλογής υπό Δ. Ά. Πετροπούλον. 'Εν
σ. 354-360 : Έκθεσις περί τής ήχογραφηθείσης δημίόδους μουσικής υπό Σταύρου Καρα-
κάαη.

55· Πρινιωτάκις Παντ. Ή ΐδρυσις Λαογραφικών Μουσείων. Κρητ Έστ

χρον. II" (1960-61), τεύχ- 106, σ· 436-
56· Σπνριδάκης Γ. Κ. Όδηγίαι πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης. Έπετ Λαογρ
Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν Αθήναις 1962, σ. 73-147.

'Ανετυπώθη καί είς ίδιαίτερον τεύχος.

57. Λαογραφική αποστολή είς Ινέαν (15-29 Αύγούστου 1960). Έπετ

Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), έν 'Αθήναις 1962, σ. 253-268.
58· --------'Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εϊς περιοχας τοΰ νομού Πέλλης (Μακε-
δονίας) (29 Ίουν-18 Ίουλ- 1961)· Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-
61), έν 'Αθήναις 1962, σ· 374-388-
59· - - Εκθέσεις τών πεπραγμένων τού Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τά έ'τη
1960-1961- Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-1961), έν Αθήναις 1962,
σ. 438-445-

60· Σπυριδάκης Γ.Κ.-Καρακάαης Στ. Λαογραφική αποστολή εΐς Κύπρον.
Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν 'Αθήναις 1962, σ· 301-361-

Έν σελ. 301-336 : Έκθεσις περί τής λαογραφ. συλλογής ΰπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, καί έν
σελ. 337-360 : "Εκθεσις περί τής συλλογής μουσικής ύλης ύπό Στ. Καρακάοη.
61· Τσάκωνας Πολύ β■ Β. Εύάγγελος Φωτάκης «Τό Άνεζηνιό». Κρητ Έστ

χρόν. IB' (1960-61), σ. 379-380-
62· 'Αδάμ Πέτρ. Ή εθνική μας φυσιογνωμία. Ηπειρ Έστ έτ· Γ (1961) σ·
1132-33-

Εκτίθενται απόψεις περί τής ανάγκης καί χρησιμότητος τής περισυλλογής τής λαο-
γραφικής έν γένει ύλης.
63· Ζερζελίδης Γ. Λαογραφικά προβλήματα- Λαογραφικές εκδηλώσεις. (Ειση-
γήσεις εις τό Παμποντιακόν Συνέδριον Θεσσαλονίκης τής 28 - 29 Μαΐου
1961). Ποντ Έστ έτ· 12 (1961) σ· 6433-448-
64· :Λαογνωστικος Λαογνωστικιχ (Laognossie ). Ίίπειρ Έστ έτ· I' (1961)
22-38-

65· Αουκάτος Δ.Σ. Οί παλιοί μας επαρχιακοί λαογράφοι- Ό Παπαζαφειρόπου-
λος καί ή «Περισυναγωγή» του. Πελοπ ΙΙρωτ έτ. Ε' (1961) σ· 203-10·

Δημοσιεύονται καί 2 παραμύθια έκ τής «Περισυναγωγής», μεταγεγραμμένα είς τήν
κοινήν Νεοελληνικήν-
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66· -Ή Καρδίτσα καί τά χωριά της· Τουριστικός και λαογραφικός περίπα-
τος· Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ· 7 (1961) άρ· 71, σ. 12-13.
67· Τά λαογραφικά τοΰ [Άνδρ·] Λασκαράτου· Ν Έστ 70 (Χριστούγεννα

1961), σ. 14-19.
68· Προκήρυξις διαγωνισμού· Άρχ Πόντ 24 (1961) σ· 433·

Πρός συλ?α>γήν λαογραφικού καί γλωσσικού ύλικοϋ έκ Ποντίων.
69· Μερακλής Μιχ. ΙΊοίησις και λαογραφία. Καινούργια Εποχή ('Άνοιξη
1961), σ· 128-130.

70- Πλάτανος Β. Τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Λέσβου .... Περιηγητική 1961,
άρ. 33, σ· 41-43.

71· Σαλτσης Ί· Ξονοφών Κοσμά Άκογλους· Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ.

6482-88-

72· Τσαμπάζης Λ. Οί Γκαραγκούνηδες τής Ακαρνανίας. Α'ιτοιλ Γράμμ χρ. Α'

(1961), άρ· τεύχ- 6, σ· 249-55.
73· Τξεβελέκης Άντ. Έ. Αφιέρωμα στή λαογραφία. 'Ιόν 'Ηχώ, περ. Γ', έτ. 1 7
(31) (1961-62), τεΰχ· 192, σ· 12-14-

Εορτασμός μέ λαογραφικόν πρόγραμμα, ήτοι μέ ομιλίας, χορούς κ.ά.
74. ('Ιωαννίδου -Μπαρμπαρίγου Μαρία)· Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία-
Έκθεσις πεπραγμένων τοΰ έτους 1961· Λαογρ 20 (1962) 582-86.-Τού έτους
1962, Αύτόθι, σ. 587-591.
75 Λαογραφικό Μουσείο Βορείου Ελλάδος. 'Ηώς, έ'τ. 5 (1962), άρ. 63-65,
σ. 152-53

76. Καρακάλου - Καρανικόλα Λίλα Νίκη Πέρδικα (νεκρολογία). Άρχ Ευβ
Μελ τόμ. 9 (1962), σ. 207-211.

77. (Μέγας Γ. Ά.) Ανακοινώσεις: Ειδική Επιτροπή πρός έκδοσιν τοΰ 3ου
τόμου τής Εύρωπαϊκής Λαογραφικής Συλλογής τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώ-
πης. Λαογρ 20 (1962) 591-93.-Διά τήν ΐδρυσιν Λαογραφικού Μουσείου,
Αύτόθι, 593.

78. Μπασουκέας Έπαμ. Ν. Γεράσιμος Δ.Καψάλης (1873- 1962). Πελοπ
τόμ. Ε' (1962) 379-386.

79. Οίκονομίδης Δ Β. Νίκη Πέρδικα (νεκρολογία). Λαογρ 20 (1962) 596-598.

80. Παπαϋ-ανααόπουλος Θαν. Δημ. Λουκόπουλος (Είκοσι χρόνια άπό τό θά-
νατο του). Ν Έστ τόμ. 72 (1962), σ. 1638-1641.

Β') Σύμμεικτα.

81. Μακρης Λεων. Κ. "Ηθη - έθιμα καί παραδόσεις ιής Άθαμανίας 1900-1925,
Τρίκαλα 1956, 8ον, σελ. 104.
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Περιεχόμενα: άσματα 105 καί ειδήσεις περί κοινων. όργαννώσ., βίων του λαοΰ (γεωργ.
καί ποιμεν.), γεννήσ., βαπτίσ., γάμου, τελευτής, δημώδ. ίατρικ., εύχαί καί άραί.

82. *Μαλούτας Μηνάς Έμμ. Τά Σερβία. Ιστορική καί λαογραφική έτασκόπη-

σος. θεσσαλονίκη 1956, δον, σελ. 187.

Κρίοις : Μακεδονικά, Δ' (1955-1960), σ. 575 (Β. Ααονρδας).

83. Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier. Athènes 1956 - 1957. Τόμ.
A' (1956), 8ov, σελ. 419, πίν. XVI. Τόμ. Β' (J956), 8ον, σελ. 498 (μετά πολ-
λών πινάκων καί εικόνων). Τόμ. Γ' (1957). 8ον, σελ. 486 (μετά πολλών πινά-
κων καί εικόνων). Βλ. περί τούτου Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11 καί 12 (1958-
59), εν Αθήναις 1960, σ. 63-64.

Κρίοις : Ελληνικά 17 (1962) 431-35 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

84. Τσέκος Χαρ. Γ. Ιστορία τοΰ Άσβεστοχωρίου, Θεσσαλονίκη 1957, 8ον
μικρ., σ. 207.

Περιέχονται καί είδήσ. περί ενδυμ., γάμου, λατρ. καί τίνα ασματα.
Κρίοις: Μακεδονικά, Δ' (1955- 1960), σ. 615-17 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

85. Βεΐκου - Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά καί γλωσσικό, στοιχεία τής Παληάς
Ξάνθης. Λεύκ Φ Ε Ξάνθης, 1958, σ. 47-68.

Περιέχονται: "Εθιμα λαϊκής λατρείας, δίστ. 36, ασματα 3, έ'θιμα γεννήσεως, γάμου,
θανάτου, λαϊκή ιατρική, μετεωρολογία, παροιμ. 18, αίνίγμ. 1, παραδ. 2, παρωνύμια, ά-
νέκδ. 2, πληροφορίαι περί τοΰ ενδύματος, κατάλογος ναών, γλωσσικόν υπόδειγμα.

86. - —Έν απόγευμα μέ τις Άβδηρίτισσες. Λεύκ ΦΕ Ξάνθης 1958, σ. 72-76.

Περιέχονται: ασμ. 8, δίστ. 23 καί ύλη περί λαϊκής λατρείας, γάμου καί τελευτής.

87. Βλάχου 'Αλεξάνδρα Μεγαρικά ήθη καί έθιμα. Λαογρ 18 (1959) 543-550.

"Εθιμα λατρείας, γάμου, παραμύθ. 1, έπωδαί 3.

88. * Ερανιστής Μιά πλευρά τοΰ Πρεβεζιάνικου χαρακτήρα. Χρον Πρεβ έτ. Α'

(1959), σ. 13-14.

"Ασμ. 1, αίνίγμ . 2, δίστ. 3, λατρ. έθιμα κατά τάς "Απόκρεως.

89. Λαογραφία, τόμ. 18 (1959), 8ον, σελ. 660.

Κρίοις.■ Revista de Folclor, Bucureçti, έτ. VII (1962), Nr. 1 - 2, σ. 171-173 (Adrian

Fochi).

90. Μανάκας Δ. Λαογραφικά. Θρακικά, τόμ. 31 (1959) 255-282.
"Ασμ. 30, έθιμα λατρ., ύφαντ., παροιμ., άραί, δηικόδ. ιατρική.

91. Πετβόπουλος Δ· Ά. Θεοκρίτου Ειδύλλια ύπό λαογραφικήν έποψιν έρμη-
νευόμενα. Λαογρ (1959) 5 93. [Μελέτη].

'Αγροτικά έθιμα, γαμήλια, λαϊκή λατρεία καί πίστις, δίστιχα τινα, δεκ,ιδαιμονίαι, μα-
γεία, μαντική, παροιμίαι, ποιητικοί διάλογοι, άγερμοί.

92. Ρωμαίος Κ. Κοντά στις ρίζες. Έρευνα στον ψυχικό κόσμο τοΰ Ελληνικού
λαοΰ, Αθήνα 1959, 8ον, σελ. 486-
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Κρίαει,ς·. Περιηγητική 1959, άρ. 7, σ. 48-49 (: Μ. Ραχοβίτης = (Μ. Μ. Παπαϊωάννου).
Κυπρ Σπ τόμ. ΚΔ' (1960), σ. 208 (Κ. Π. Κνρρης).

93. Σαλαμάγκας Δημ. Γιαννιώτικα σύμμεικτα. (Ίστοριοδιφικά, λαογραφικά,
γλωσσολογικά, τοπωνυμικά, σπηλαιολογικά). Γιάννινα 1959, 8ον, σελ. 108.
Τόπων. (σ. 5-6 κα'ι 85-104), εΐδήσ. περϊλαϊκ. λατρ. (σ. 24-32), μαγεία (ο. 33-36), παραδόσ.
μετά λατρ. έθίμων (σ. 36-44), μαγικαί καί λατρ. συνήθ. (σ. 45 53), τ' άργανα καί τά
τούμπανα (σ. 54-61), επαγγέλματα (σ. 61-76), αγορές, εμπορεύματα, ύφάσματα (σ. 76-84).
Κρίσεις : Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ' (1960) 91-92 (Ενριπ. ΣούρΙας). Αύτόθι, ο. 267 (Δ Κόκκινος).

94. Στεφάνου 'Αντ. Π. Συμβολή εις το Χιακον γλωσσάριον. Χιακά Μελετήματα,
τεϋχ. 2ον, Χίος 1959, 8ον, σελ. 124, πίν. 16.

Περιλαμβάνονται εις τά λήμματα καί ποικίλαι λαογραφικαί ειδήσεις, άναφερόμεναι ιδία
εις τήν λαϊκ. οΐκίαν, τούς βίους καί τήν λαϊκήν λατρείαν.

95. Testi Neogreci di Calabria. Parte I. Introduzione, prolegomeni e testi
di Roccaforte, a cura di Giuseppe Rossi Taibbi. Parte II. Testi di
Rochudi, di Condofuri, di Bova e indici, a cura di Girolamo Cara-
causi, Palermo 1959, 8ov, σελ. LXXXVII-493, μεθ' ένος χάρτου καί 4 είκ.
εκτός κειμ. (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neogreci. «Testi e
Monumenti». Collezione diretta da Bruno Lavagnini e publicata sotto
gli auspici dello assesserato alia Istruzione della Regione Siciliana.
Testi 3). (Βλ. καί Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), σ. 356).

Μετά τήν είσαγωγήν, τό φωνητικόν άλφάβητον, τά προλεγόμενα περί τοΰ έλλην. πλη-
θυσμού τής Καλαβρίας καί τάς γλωσσικός παρατηρήσεις έπί της διαλέκτου αύτοΰ, άκο-
λουθοΰν τά νεοελληνικά κείμενα μέ παράλλν^λον μετάφρασιν είς τήν ίταλικήν. Ούτως έκ
τοΰ χωρίου Roccaforte έ'χομεν άσμ. 15, παροιμ. 4, διηγήσεις (novelle) 43' έκ τοΰ
χωρίου Condoiuri άσμ. 16, παροιμ. 12, μύθ. 1" έκ τοϋ χωρίου Rochudi άσμ. 30,
παροιμ· 67' έκ τοϋ χωρίου Bova άσματα 146, παροιμ. 233, διηγήσ. 9' έκ δέ τού
χωρίου Cardeto 1 άσμα καί 2 παροιμίας.

Κρίσεις : Λαογρ 19 (1960/61) 632-638 (Γ. Ά. Μέγας). Byzant. Zeitschr. τ. 53 (1960) 362-
364 (G. Röhlfs). Revue des Études Byzantines, τ. XVIII (I960) 240 (R. Janin)

96. Βεΐκου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά καί γλωσσικά στοιχεία τής παληάς
Ξάνθης. Μέρος δεύτερο. Θρακ Χρον έτ. Α' (1960), άρ. 1, σ. 42-45, έ'τ. Β'
(1961), άρ. 2, σ. 97-100, άρ. 3, σ. 156 57, άρ. 4, σ. 205-207, ετ. Γ' (1962),
άρ. 5, σ. 40-41.

Τό α' μέρος έδημοσιεύθη είς τό «Λεύκωμα τής Φιλοπροόδου Ενώσεως Ξάνθης», Ξάν-
θη, 1958, σελ. 47-68 Εκτός τής γλωσσικής ύλης, δημοσ. καί παροιμιώδεις τινές φράσεις
καί ποικίλαι ειδήσεις άναφερόμεναι είς τούς βίους καί τά επαγγέλματα τοΰ λαού, τήν
κοινων. όργάνωσιν καί άλλα έθιμα.

97. Γιαννακόπονλος Άναοτ. Ιστορία Αΰδημίου. Θρακικά, τόμ. 33 (1960) σ.
149-178.
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Νερόμυλοι (σελ. 159-162), σχολική μαθητεία (σ. 163-165), παιδιαί 2, παροιμ. 6, γαμήλ.
έθιμα μετ' ασμάτων (σ. 176-78).

98. Δ(ουλγεράκης) Μ. Παραδόσεις καί τραγούδια άπό τήν Μακεδονία. Πει-
ραϊκή - Πατραϊκή, έ'τ. 6 (1960) άρ. 60, σ. 32-33.—Οι πειρατές τού Αιγαίου
στις παραδόσεις τής Σύρου. Αύτόθι, άρ. 61, σ. 16- 17. — Ή ζωή στήν Αιτω-
λοακαρνανία. Αύτόθι, άρ. 63, σ. 32-34. — Σελίδες άπό τή Χιώτικη λαογρα-
φία. Αυτόθι, άρ. 64, σ. 14-15 καί 42.—Άπό τή ζωή τού Λεσβιακού λαοΰ.
Αύτόθι, άρ. 65, σ. σ. 12-13.—Γνωριμία μέ τό λαό τοΰ νομοΰ Χανίων. Αύ-
τόθι, έτ. 7 (1961), άρ. 68, σ. 14-15 καί 30. —Γνωριμία μέ τούς Λασηθιώ-
τες. Αύτόθι, άρ. 69, σ· 20-21 καί 26.—Σελίδες τής Θεσσαλικής λαογρα-
φίας. Αύτόθι, άρ. 70, σ. 16-17.

"Ασματα 15, δίστ. 2, παραδόσ. 9, παροιμ. 4, μϋΟοι 4, άνέκδ. 5, εύτράπ. διηγήσ. 1,
ειδήσεις περί λαϊκ. λατρείας, δεισιδαιμ. συνηθειών καί λαϊκ. τέχνης.

99. 'Εμμανουήλ Έμμ. Ί. Λουλούδια καί δένδρα. Μυθολογία, Ιστορία, Λαογρα-
φία, Αθήναι I960, δον, σελ. 78.

Δημοσ. καί τίνες παροιμίαι, δίστιχα, δεισιδαιμονίας λατρευτ. έθιμα κ.ά.

100. ' Εφραιμίδης Σάββ. Σ· Ιστορία - λαογραφία του Κοτυαίου (Κιουταχείας)
πόλεως τής κεντρικής Μ. 'Ασίας, Θεσσαλονίκη 1960, 8ον, σελ. 335 + 1 χάρτ.
Έν σελ. 66-90 περιλαμβάνονται είδήσ. περί αλιέων, βαφέων, ξυλουργών, αρχιτεκτόνων,
κτιστών, ραπτών, χαλκουργών, χυτών, φανοποιών, υφαντουργών, αγγειοπλαστών, γου-
ναράδων, άρτοποιών' έν σελ. 103-135 είδήσ. περί γάμου καί κοινιον. όργαν.' έν σελ.
135-42 είδήσ. περί λαϊκ. λατρ.' έν σελ. 143-173 ασμ. 11 εις τουρκ. γλώσσαν μέ ελληνικήν
μετάφρ.' έν σελ. 175-190 ειδήσεις περί κοινών οργανώσεως τής κοινότητος καί έν σελ.
307-309 παροιμίαι 18.

101. Κανδηλάπτης Γ.Θ. (Κάνις). Ανάμικτα. ΙΊοντ Έστ έτ. 11 (1960) σ.
5855-56.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας καί δημώδους ιατρικής.
102· Κιακίδης Θεόδ. Π. Ιστορία Σαμοκοβίου καί περιχώρων. Θρακικά, 33
(1960) σ. 3-146.

Βίοι, υφαντική, κοινων. όργάν., λαϊκή λατρεία, χοροί, λαϊκά όργανα, δίστιχα, ασμ. 37,
παραμΰθ. 20, άνέκδ. 5.

103. Κονόμος Ντ. Ζακυθινό λεξιλόγιο. Αθήνα 1960, 8ον, σελ 59. (Ζακυθινή Βι-
βλιοθήκη 1).

Πλήν τής γλωσσ. ΰλης, δημοσ. καί ποικίλαι λαογραφ ειδήσεις άναφερόμεναι ιδία εις
τους βίους τοΰ λαοΰ, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας καί τήν λαϊκήν λατρείαν.
104· Κυριακίδης Στίλπ. Π. Μακεδονικά ασματα, έθιμα καί δοξασίαι· Μακεδο-
νικά, τ· Δ' (1955-1960), σ· 501-531. [Μελέτηΐ·

"Ασματα 15, έθιμα λαϊκής λατρείας, τελευτής καί μοιρολόγια 2.
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105. Κώνατας Κ.Σ. Λαογραφικά τού Ρουμελιώτικου Εικοσιένα. Παροιμίες-Πα-
ρωνύμια-Προλήψεις· Στερ Έστ έ'τ· Α' (1960) άρ- 1, σ· 8-11·

106. Μάνεαης Σταϋρ. Ή ελιά καί το λάδι. 'Αθήνα I960, 8ον, σελ. 30. (Άνατύπ-
εκ τού περίοδ- «Βιομηχανική Έπιίΐεώρησις»).

Ελαιοκομία, λατρεία, παροιμίαι.

107. Μιχαλόπονλος Φ. Τά Χριστούγεννα τού ελληνικού λαού- Τραγούδια, παρα-
δόσεις καί έθιμα- Κρίκος, έτ· 11 (1960), άρ- 119 120, σ· 14-15·

108· Οίκονομίδης Δημ.Β. Γλωσσικοί καί λαογραφικαί ειδήσεις έν τω «Ήμερολο-
γίω τοΰ Κωνσταντίνου Διοικητού». Εις μνήμην Αμάντου, 'Αθήναι 1960,
σ· 147-166- [Μελέτη],

Τοπωνύμιο, λέξεις, τουρκ. έθιμον, τό κάλυμμα τών Μανιατών, άξιάκουστον συμβάν,
παροιμία τουρκική, παραδόσεις 8 μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων.
Κρίσεις : 'Επ Βυζ Σπ 30 (1960/61) σ. 647 (Π, /'. Νικολόπουλος). 'Αθηνά 65 (1961) 360
(Α. Βαγιακάκος).

109· Πανάρετος Ά· Κυπριακή γεωργική λαογραφία. 'Αγροτικά ήθη, έθιμα, προ-
λήψεις καί δεισιδαιμονίες. Αευκωσία-Κύπρος I960, 4ον, σελ. 34 (πολυγραφ.)
"Εθιμα λαϊκ. λατρ.,άγροτ. βίου καί δεισιδ. δοξασίαι.
110· Παηασταματίου-Μηαμηαλίτης Χρ. Λαογραφικά Σουφλίου- Θρακικά, τόμ.
33 (1960) σ· 191-291.

Γλωσσάριον καί γραμματική τού ιδιώματος (σελ. 206-32), άνέκδ. Σουφλίου 6, δεισιδαίμ.
δοξ., παραμύθ. 5, αίνίγμ. 51, ένδυμασ. (σ. 256-59), άσμ. 31, πληροφορίαι διά σκεύη,
έπιπλα, εργαλεία, ύφαντ., χειροτεχν., άγγειοπλαστικήν" παιδιαί 22, παιδ. άσματα 15.

111- Παπαχριστοδονλον Χ. Παρατηρήσεις στό «Θανατικό τής Ρόδου» τοΰ Εμ-
μανουήλ Γεα>ργιλλά ή Λιμενίτη· Είς μνήμην 'Αμάντου, 'Αθήναι 1960,
σ· 76-88-

Έν σελ. 85-88 σταχυολογούνται καί εξετάζονται ειδήσεις περί ενδυμασιών, κοινωνικής
οργανώσεως καί τίνες παροιμίαι καί παροιμιώδεις έκφράσεις.
112· Σαλαμάγκας Δημ. Ό Άη-Γιάννης τής Μπουνίλας· (Τστοριοδιφικά-λαογρα-
φικά). Γιάννινα 1960, 8ον, σελ· 32· (Άνατύπ- άπό τήν «Ήπειρακική Εστία»
τοΰ έτους 1959 και I960)·

Τοπωνύμια, παράδοσις καί περιγραφή πανηγύρεως

Κρίαις : Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ' (1960) σ. 357-58 (Ενριπ. Σονρλας).

113. Μανροχαλνβίδης Γ. καί Κεαίαογλον Ί.Ί. Τό γλωσσικό ιδίωμα τής ΆξοΟ.
Πρόλογος Ν. Π. 'Ανδριώτη, Αθήνα 1960, δον, σελ. ΧΙΧ + 328+2 χάρτ..
Σελ. 153-164: στερεότυποι εκφράσεις, σελ. 167-185: παροιμίαι 138, σελ. 186-221: πα-
ραμύθια 5.

114. Πετρόπουλος Δ. Ά· Χειρόγραφο τοΰ 18ου αϊ. Πελοπ τόμ. Ι""-Δ' (1958/59),
Αθήναι 1960, σ. 411-413.

Δημοσ. καί ειδήσεις περί τοπωνυμίων, βιοτεχνίας καί γεωργικού βίου.
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115. Πετρόχειλος Μιχ. Κ. Ή 'Αγόριανη τής Παρνασσίδος. Στερ Έστ ετ. Α'
(1960) άρ. 4, σ. 248-51.

"Εθιμον κοινων. όργανώσ., παραδόσ. 2, ασμ. 1, μυθ. 1.

116. Σέττας Δημ. Χρ. Γλώσσα xui λαογραφία τής Εύβοιας· Άρχ Εύβ Μελ τόμ.
7 (1960) σ. 40-126. [Καί άνατύπ., Αθήνα (1960), 8ον, σελ- 103],

Περιγραφή ύδρομύλου καί εργαλείων τοΰ μυλωνά μέ 16 σχήματα σ. 40-55' προλήψεις σ.
56-57' παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις 26 σ. 57-59, αίνίγμ. 7 σ. 59-60, παράδοσις σ. 60-61,
ποιμεν. βίος σ. 65-91, κτηνιατρ, σ 91-96, τυροκομία καί βουτυροκομία σ. 96-100, τά
χοντρά ζφα σ. 100-103, κτηνιατρική σ. 103-105, μετεωρολ. σ. 105-106, παροιμίαι καί πα-
ροιμιώδ. φράσ. 17 σ. 106-108, παράδοσις σ. 108-109, παροιμ. καί παροιμ. φράσ. 13 σ.
109-112, παράδοσ. σ. 112, πρόληψις σ. 112, ξόρκι σ. 112-13, λεξιλόγιον σ. 115-17, γραμ-
ματική σ. 118-125, βιβλιογραφία σ. 126.

Κρίοις : Αίτωλ Γράμμ χρ. Α' (1960/61) τεύχ. 3, σ. 140 (Γ. Βαλέτας).

117. Τοιτσάς Σερ. Κ· Τό Ελληνικά χωριό. ΆΘηναι (I960), 8ον, σελ. 111.

Τοπωνύμια, στίχοι δημωδ. άσμάτ., παροιμίαι, ειδήσεις περί λαϊκ. λατρείας, μετεωρολογ.,
παραδόσ., καί περί γεωργικού καί ποιμενικού βίου.

118. ------- Στή χώρα τών Άπεραντίων. Στερ Έστ έ'τ. Α' (1960) άρ. 2/3, σ.

130-33-

Άσμα, δίστιχον, παράδοσις.
119- Φωατέρης Δ. καί Κεσίσογλου' I Ί. Λεξιλόγιο τοΰ Άραβανί. Πρόλογος
Ν. Π. 'Ανδριώτη, 'Αθήνα 1960, δον, σελ. ιθ'+214-}-2 χάρτ. (Collection
de l'Institut Français d'Athènes, 89. Κέντρο Μικρασ. Σπουδ. Δ/ση Μέλ-
πως Μερλιέ. Καππαδοκία 7).

Πρόλογος (σελ. ζ' - ι,θ'), σύντομος έπισκόπησις τού ιδιώματος (σελ. 1-16), λεξιλόγιον
(σελ. 17-68), παροιμ. 206 (σελ. 71-97), παραμύθ. 1 (σελ. 98-127), πίνακες πραγμάτων,
λέξεων (σ. 129-205), βιβλιογραφία (σ. 207-208).
120· Ψ(υχογώς) Κ Δ. Καλαντάρι Άλωνάρη - Σεπτέμβρη· Ήλειακά, τεύχ. ΙΘ'
(1960), σ. 575-79.

Παραδόσ. 5, έθιμα λατρείας.

121. Ήμελλος Στ· Δ. Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Γάλλιο περιηγητή P. Aug.
de Guys· Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ- 13-14 (1960 61), έν 'Αθήναις 1962, σ.
204-252-

Δημοσ. εισαγωγή περί τοΰ βίου καί τού έργου τοΰ Ρ. Aug. de Guj's καί ειδήσεις ύπ'
αύτοΰ περί λαϊκής κατοικίας, ενδυμασίας, τροφών, γεωργ., ναυτικοΰ καί αλιευτικού βίου,
βιοτεχνίας, κεντητικής, υφαντικής, μαγείας, μαντικής, αστρολογίας, δημ. ίατρικ., ασμα-
τα 2, είδήσ. περί παραμυθ., παροιμίαι 2, παραδόσ. 2, όρκοι τινές καί άραί, γλωσσικά
τινα στοιχεία καί ειδήσεις περί γεννήσ., γάμου, τελευτ., λαϊκής λατρ., κοινων. όργαν.,
λαϊκού δικ , καίτινα παίγνια.

122. 'Ανδριώτης Ν. Π. Τό ιδίωμα τοΟ Λιβισίου της Λυκίας, 'Αθήνα 1961, 8ον,
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σελ. 125. ('Εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Διεύθυνση Μέλ-
πως Μερλιέ, Λυκία Ια).

Πλήν τής γλωσσ. ΰλης, περιλαμβάνονται καί ειδήσεις, άναφερόμεναι είς τήν οΐκίαν,
τούς βίους τού λαού καί τά επαγγέλματα.

Κρίοις: Revue des Études Byzantines, τόμ. XXI (1963) 306 (R. Janin).
123· 'Αποστολίδης Φώτ. Γ. 'Ιστορία Τσεντώς Ανατ. Θράκης. Θρακικά, τόμ. 34
(1961) 5-87.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις περί δημώδ. ίατρ., παιδιού, γεωργ. βίου, οικίας, επίπλων καί
σκευών, ενδιιμασ., επαγγελμ., κοιν. όργαν., λαϊκ. λατρ., δεισιδ. δοξασ., γάμου, πα-
ροιμίαι καί παροιμ. φράσεις.
124- 'Αποστολίδης'I. Ά· Αί «δαφνηφορίαι τής Ιερισσού»· ΈιΊιμα πού ενθυ-
μίζουν τήν αρχαιότητα- Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 1, σ· 104-108.
"Εθιμα λαϊκής λατρείας καί γάμου.
125· Βεΐκου-Σεραμέτη Κατίνα 'Επιβάτες. 'Ιστορία, ήθη καί έθιμα, γλωσσάριο.
Άρχ Θρ Θησ τόμ. 26 (1961) 181-329-

"Εθιμα λαϊκής λατρείας, άσματα 19, έθιμα γάμου, γαμήλια άσματα καί δίστ. 10, δει-
σιδ. δοξασ., μαντική, ξόρκια 4, εύχαί 7, άραί 10, άνέκδ. 5, παροιμ. 108, νανουρίσμ. 10,
αΐνίγμ. 9, γλωσσοδ. 6, παίγν. 9, παραμύθ. 8, γλωσσάριον, τοπωνύμια.
126· Βλάχος Παναγ. Κωνστ. Ό Στέφανος Γρανίτσας καί ή λαογραφία τής Ευ-
ρυτανίας. Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 92.

Λαογραφική σταχυλογία έκ τών έργων τοϋ Στεφ. Γρανίτσα. "Ασματα τινα, εύτράπ. διη-
γήσεις καί άλλα.

Κρίοις: Στερ Έστ Β' (1961) άρ. 11-12, σ. 295-296 (Κ. Κωτσοκάλης).
127· Βογιατζίδης Ίω. Κ. Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου (έπί τή βά-
σει έπιτοπίου μελέτης). Τόμ. Α', Β', Γ, Δ' (Ιν Αθήναις) 1949 (1951), 1956,
1956, 1957, 8ον, σελ. 256 + 256+320+164. (Άνοριακά Χρονικά 4,5.6. 8).

Πλήν τής άλλης ΰλης, παρατίθενται σποράδην καί ποικίλαι ειδήσεις άναφερόμεναι
ίδία είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τάς παραδόσεις, τήν κοινων. όργάνωσιν κτλ.
Κρίοις : Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Α' (1961), σ. 609-610 (Λ. Β. Οίκονομίδης).
128· Ζευγώλης Τ. Μ. Λαογραφικά Σημειώματα, Αθήναι, τόμ. Α' (1950), 8ον,
σελ. 93, τόμ. Β' (1954) 8ον, σελ. 89, τόμ. Γ' (1956), 8ον, σελ. 96.

Παροιμ. καί παροιμ. φράσ. γνωμικά, εύχαί, δρκοι, άπειλαί, ύβρεις, βλασφημίαι, κατά-
ραι, παραδόσεις καί θρύλοι, δεισιδ. συνήθ. μετεωρ., ονόματα δένδρων κ.ά.
Κρίοις : Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Α' (1961) σ. 613 614 (Δ. Β. Οίκονομίδης).
129- Γιαννοπούλου Μαριέττα. Ζακυθινά λαογραφικά γιά τή σταφίδα- Φιλ Πρα>-
τοχρ έτ· 18 (1961) σ. 269-272-

Ειδήσεις περί γεωργ. βίου μετά διστίχων τινών, παροιμίαι 11 καί 1 άσμα.
130. Θεοδωρίδης Θ. Φαρασιώτικες παραδόσεις, μύθοι καί παραμύθια- νΥαογρ
19 (1960/61) 222-259. - .;
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Παραδόσ. 2, μΰθοι ζώων 9, παραμύθ. 1.
131· 'Ιωάννου Δημ. Ίω. Λαογραφικά Αγίας "Αννης. Άρχ Εύβ Μελ τόμ· 8
(1961), σ· 253-272.

Παροιμίαι 183, ασματα. 10, παραμύθια 3.

132. Κιακίδης Θεόδ. 27. Λαογραφικό Σαμμοκοβίου. Θρακικά, τόμ. 34 (1961)
196-233.

Δεισιδ. δοξασ., δημ. ίατρ., εύχαί, άραί, παραδόσεις, ειδήσεις περί τελευτής.

133. Κρητικός Παν. Γ. Πατμιακά τοπιυνύμια. (Γεωγραφία, ιστορία, ετυμολο-
γία, παραδόσεις). Αθήναι 1961, δον μέγα, σελ. 180-f-l χάρτ. (Άνατύπ. L·
τοΰ Δωδεκ. Αρχείου, τόμ. Α', Β' καί Δ').

Τοπωνυμία καί παραδόσεις.

134. Κωνσταντινίδης ' Αριατ. Ένα έθιμο τολμηρό καί μια γραφική συνήθεια
σ' έ'να χωριό τής Ανατολικής Θράκης. ΆρχΘρΘησ τόμ. 26(1961) 129-141.

Περί κοπής τοπικού κέρματος άξιας πέντε παράδων τουρκικών ύπό τής Έφοροεπιτρο-
πής τής εκκλησίας του χωρίου "Αγιος Ευθύμιος καί ειδήσεις περί ειδικής εορτής (πα-
νηγύρεως) διά τους μνηστευμένους μετά τίνων διστίχων.

135. Κώνστας Κ. Σ. Λαογραφικά τοΰ ξεσηκωμού. Αίτωλ Γράμμ χρ. Α' (1961)
άρ. τεύχ. 4-5, σ. 209-213.

Παροιμίαι 26, παρωνυμ. 10, προλήψεις, παραδ. ί, μυθ. 1.

136. Αάππας Τάκης Ό «κουβαράς» τοΰ Χρηστοβασίλη. Ν Έστ 70 (1961)
1440-1445.

'Ονόματα, τοπωνύμια, λατρεία, ενδυμασία, παιδιά.

137. Λουκάτος Δ. Τά λαογραφικά τοΰ Λασκαράτου. Ν Έστ 70 (1961) 14-19.

Λατρεία, ένδυμ., τόπων., παροιμ., επαγγέλμ., όνόμ., ναυτ. βίος, οικία, ύβρεις, τροφαί
καί ποτά κτλ.

138. Μαμμόπουλος Άλέξ. Χ. "Ηπειρος. Λαογραφικά-Ήθογραφικά-Έθνογραφικά.
Πρόλογος: Παν. Ήλ. ΙΙουλίτσα. Τόμ. Α'. Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 6
Ä.dt.—j-207—(—20 είκ. εκτός κειμ.

Έν σελ. 91, 113-132, 140-1, 143, 147, 150, 151, 157, 181, 184, 187, 191 ασματα 45" σελ.
161: παροιμ. 11, σ. 72-77: άνέκδ. 11 καί ποικίλαι ειδήσεις άναφερόμεναι : εΐς τήν κοι-
νωνικήν όργάνωσιν (σ. 55, 66-68, 79, 84-85, 99, 102), τό λαϊκόν δίκαιον (σ. 86-90, 94-
97, 100-101, 162-163), τους βίους (σ. 47-62, 165-169), τήν οΐκίαν (σ. 63-65), τήν ενδυ-
μασίαν (σ· 169-195), τήν δημ. ίατρ. (σ. 70, 103-112), τάς δεισιδ. συνηθ. (σ. 160-161),
τόν γάμον (σ. 144-157), τήν τελευτήν (σ. 157-160), τήν λαϊκήν λατρείαν (σ· 13-32,
133-144), σποράδην δέ πλήθος ονομάτων καί τοπωνυμίων ιδία έκ Βορ. Ηπείρου καί
20 εικόνες ενδυμασιών.·

Κρίσεις·. Λαογρ 19 (1960/61) 619-621 (A.B. Οίκονομίδης). Ήπειρ Έστ έτ. I' (1961)
σ. 189-190 (Δ. Σαλαμάγκας),
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139. Ντοϋζος Δημ. Λαογραφικά Ναυπακτίας. 'Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 167.

Σελ. Β : Εισαγωγή (γενικά περί Λαογραφίας, Λαογραφικής 'Εταιρείας καί Λαογρ.
'Αρχείου), σ. 35-39: περί γλώσσης, σελ. 40: ενδυμασία, σ. 41-84 : άσματα 153, σ. 84-93:
ειδήσεις άναφερόμεναι εις τό παιδίον καί τόν γάμον μετά γαμηλ. άσμάτ. 24, σελ. 93:
περί οικίας, σελ. 93-99: ειδήσεις περί λαϊκ. λατρ. μετά 16 λατρ. άσμ., σελ. 100-106: πα-
ροιμ. 251, σελ. 107-108: προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι.

140. Πάγκαλος Γ. Περί του γλωσσικού ιόιώματος τής Κρήτης, τόμ. Γ' (Γλωσσά -
ριον Λ-Σ), έν Αθήναις 1961, 8ον, σελ. 528.

'Εκτός τής γλωσσικής ύλης, δημοσιεύονται καί ποικίλαι λαογραφικοί ειδήσεις άναφερό-
μεναι εις τά έπιπλα κα'ι σκεύη, τούς βίους τού λαού καί τά έθιμα.

141. Παπα&αναοόπονλος Θαν. Λαογραφικά τών Κραβάρων. Αίτα>λ Γράμμ χρ.
Β' (1961) άρ. τεύχ. 7-8, σ. 26-32.

Παραδ. 8, είδήσ. περί λαϊκής τέχνης, ένδυμασ., κοινων. οργανώσεως.

142. Παπαχρι,ατόπουλος Παν. Χρ. Ό μήνας Μάης στά Φιλιατρά. Φιλιατρά,
έτ. Ε' (1961) τεύχ. 19, σ. 13-18.

Είδήσ. περί μαγικών καί δεισιδ. συνηθειών καί λαϊκής λατρείας.

143 .----Ό Αύγουστος μήνας στά Φιλιατρά. Φιλιατρά, έτ. Ε' (1961) τεύχ. 20,

σ. 19-24.

Είδήσ. περί δεισιδ. συνηθειών, μετεωρολογ. καί λαϊκής λατρείας.

144. Ρωμαίος Κ. Πρωτοτυπία λαϊκού πολιτισμού στό νησί τής Λέσβου. Περιη-
γητική 1961, άρ. 34, σ. 44-45.

Παραδόσεις τινές καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

145. Συμεοΰ Δημ. ΈτΊιμα καί παραδόσεις. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ· 30
σ. 40-42.

"Εθιμα τελευτής, λαϊκ. λατρ., τοπωνύμια.

146· Φωατέρης Δημ. Π. Τό μεταλλεΐον τού Ταύρου. Μικρ Χρον 9 (1961) 259-
Οικία (σ. 259), ένδυμα (σ. 260), κοινοτική όργάνωσις (σ. 261-265), παιδιαί (σ. 267),
γάμος (σ. 280-81).

147- Χαλιορης Ν. Γ. Λέξεις πού λέγονται στήν "Υδρα καί δείχνουν τή σχέσι της
μέ τά 'Ιόνια νησιά κι' άλλα μέρη. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ· 21 (1961) άρ·
5 (243) σ· 114 117, άρ. 6 (244) σ· 139-140, άρ. 7 (245) σ· 162-164, άρ·
8-9 (246-247) σ· 187-189, αρ. 10 (248) σ· 210-212, άρ. 11 (249) σ· 224-25-

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις, άναφερόμεναι είς παροιμ. φράσ., τήν κοινων. όργάν., τούς
βίους κτλ.

148· --------Βυζαντινές λέξεις πού λέγονται έ'ως τώρα στήν "Υδρα· Τό Μέλλον τής

Ύδρας, έτ· 21 (1961) άρ· 1 (239) σ· 17-20, άρ. 2 (240) σ· 41-44, άρ. 3
(241) σ· 65-67, άρ. 4 (242) σ· 79-81, 92-93-

Δημοσ. καί ποικίλαι λαογραφ. ειδήσεις άναφερόμεναι είς τά άσματα, τάς παροιμ., τάς
παραδόσ, τήν κοιν. όργάνωσ., τάς τροφάς, τήν οΐκίαν, τούς βίους κ.ά-
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149. Χατξηγάκης Αλέξ. Κ· Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου. 'Ιστορικά. Μέ πρόλογο
τοΰ ακαδημαϊκού καί καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών Ν. Βέη (Bees).
'Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 368 μέ 64 είκ. καί 2 χάρτ. έντός κειμ.
Εκτός τής ίστορ. ύλης, δημοσ. εικόνες αρχοντικών οικιών μετά περιγραφών, τοπωνύ-
μια, ειδήσεις περί Σαρακατσαναίων και Βλάχων, 20 προφητεΐαι Κοσμά του Αιτωλού,
δημώδη τινά άσματα καί παραδόσεις.
Κρίσις : Λαογρ 19 (1960/61) 623*625 (Δ. Β. Οίκονομίδης).

150- --------Λαογραφικά Άσπροποτάμου (Πίνδου Τρικκάλων). Φιλ Πρωτοχρ έ'τ.

18 (1961) σ· 247-252-

Χοροί, ενδυμασία, μαγεία, υφαντική, ποιμενικ., κυνηγ. καί άλιευτικ. βίος, χειροτεχνία.
151· 'Αθανασοπούλου Βακώ Φιλιατρινοί ιδιωματισμοί· Φιλιατρά, έτ. 6 (1961/
62) τεύχ. 23-24, σ 15.

"Υβρεις 2, παροιμ. 4 καί ειδήσεις περί παιδιού καί κοινωνικ. οργανώσεως.
152- Παπαχριστόπουλος Π. Χ. Γλωσσάριον. φιλιατρά, έ'τ· 6 (1961/62) τεύχ-
21-22, α. 11-12·

Δημοσιεύονται καί παροιμ. 2 καί ειδήσεις περί τροφών, ένδυμασ., κοινωνικής όργαν.,
μαγείας καί παιδιού.

153· 'Αποστολίδης Κοσμάς Μυρτίλος. Ό Στενίμαχος, ήτοι συνοπτική τής πό-
λεως Στενιμάχου ιστορία άπό των παλαιών μέχρι τών καθ' ήμάς χρόνων. Δευ-
τέρα έκδοσις έπηυξημένη καί βελτιωμένη, έν 'Αθήναις 1962, 8ον, σελ. ις'+
206 μετά 24 πιν.

Εκτός τής ιστορικής ύλης, δημοσιεύονται: μία παιδιά καί έ'ιΊιμα σχετικά μέ τήν μαντι-
κήν, 4 παραδόσεις περί τοΰ φρουρίου Στενιμάχου, παροιμ. τινές καί λογοπαίγνια τών
Στενιμαχιτών, 12 ασμ. μετά μουσικής καταγραφής 4 εξ αύτών, 2 έξορκισμοί, προλήψεις
τινές καί παραδόσεις.

Κρίοις : Λαογρ 20 (1962) 646-647 (Δ. Β. Οίκονομίδης).
154· 'Ασβέστη Μαρία Β. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνή&ειαι· Λαογρ 20 (1962)
204-212-

Δημοσ. προλήψεις καί δεισιδαιμονίας ειδήσεις περί λαϊκής ιατρικής, εξορκισμοί 9.
155· 'Αφέντρας Γεώργ. Κ. Λαογραφικά τής βορείου Εύβοιας. Άρχ Εύβ Μελ
τόμ. 9 (1962) 212-243·

Δημοσ. γενικά περί τών κατοίκων, δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ειδήσεις περί οικίας, επί-
πλων καί σκευών, εργαλείων άνδρών καί γυναικών, ενδυμασιών καί κοινων. οργα-
νώσεως.

156- Διαμαντόπουλος Κωνστ. Γ. Τινά περί τοΰ συντελεστού τής παραγωγής
«έδαφος» μετά σχετικών λαογραφικών παρατηρήσεων, [Άθήνα^ 1962, 8ον,
σελ. 36-

Πλήν τής αλ?^ης ΰλης, παρεμβάλλονται είς τό κείμενον άρκεταί παροιμίαι έκδεδομέναι
καί ανέκδοτοι ώς καί τίνες δεισιδαίμονες δοξασίαι.



1 1 2 ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

157· Δ. Μ. Σελίδες τής 'Αρκαδικής λαογραφίας. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έ'τ· 8, άρ· 83
(1962) σ· 24-25-

Παραδόσεις 2, λατρευτ. έθιμα, ασματα 2.

158· -----------Ματιές στή Μεσσηνιακή λαογραφία- Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 8, αρ. 85

(1962) σ 27 καί 34.

"Ασματα 4, παραδόσ. 2·

159. --------Τραγούδια θρύλοι, παραδόσεις 'Αχαΐας. ΙΙειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 8,

αρ. 88 (1962) σ. 12-13.

Άσματα 4, έθιμα λατρ., παραδόσ. 2.

160. Ζερζελίδης Γ.Ί. "Εγκλικα-'Ήγγροικας καί Φαρναβαζοΰ. ΙΙοντ Έστ 13
(1962) σ. 6524-26.

ΙΙερί τής παιδιάς 'Έκκλικα καί τοΰ τόπων. Φαρναβαζοΰ.

161. Ζωγράφος Ί· Λαογραφικά τής Άνδρου. Άνδρ Σελ έτ. Γ' (1962) άρ. 1, σ.
13-16.

Ειδήσεις περί λαϊκοΰ δικαίου, λατρείας, παροιμ. φράσ. 5, βλασφημ. 1, ασματα 5.

162. Καρανικόλας Σωτ. Άλ. Τά σεβάσματα τής λατρείας τών Συμαίων. Τόμ. Α'
(Αθήναι) 1962, σχ. 8ον, σελ. 128. (Συμαϊκή Βιβλιοθήκη 1. Έκδοσις Συλ-
λόγου Συμαίων Πειραιώς «Ό Πανορμίτης»),

Εκτός τής ιστορικής ΰλης, δημοσιεύονται σποράδην καί τινα έθιμα λαϊκής λατρείας,
δίστιχα καί παραδόσεις.

163 .----Γλωσσάριον τού ιδιώματος τής Σύμης (μετά ιστορικών και λαογραφι-
κών στοιχείων). Δωδ Άρχ τόμ. Δ (1963) σ. 142-213. [Καί άνατύπαισις
ύπό τόν τίτλον: Γλωσσάριον τοϋ ιδιώματος τής Σύμης, τεύχος Α', Α-Γ, επι-
μελείς* Άναστ. Καραναοτάση-' Αλεξ. Καρανικόλα, Αθήναι 1962, δον, σελ. 76],
'Εκτός τής γλίϋσσ. ΰλης, δημοσ. καί ειδήσεις περί γεννήσεως, γάμου, τελευτής, λαϊκής
οικίας, σκευών καί επίπλων, γεωργικού καί ποιμενικοΰ βίου, λαϊκής λατρείας, δεισιδ.
δοξασ., δίστιχά τινα κ.ά.

164. Καραράς Νικ. Ό Μπουτζας, τό λουλουδένιο χωριό τής Σμύρνης. Ή ιστορία
του-ή ζωή του, ΆΘήνα 1962, 8ον, σελ. 169. (Εκδόσεις «Ενώσεως Σμυρ-
ναίων»).

Εκτός τής άλλης ΰλης περιλαμβάνονται καί τοπωνύμια, επώνυμα καί έθιμα σχετικά
μέ τήν κοινωνικήν όργάνωσιν.

Κρίοις : Μικρ Χρον τόμ. 10 (1963) 481-490 (Α Β. Βαγιακάκος).

165. Καρύδη 'Ελένη Αρκαδικά Σύμμεικτα. Λαογρ 20 (1962) 579-80.

Παραδόσεις 3, μαντικοί καί δεισιδαίμ. συνήθειαι, γαμήλια έθιμα.
166- Κολόταιος-Δημόφίλος Χρ. 'Aft. Λαογραφία Καραγκούνηδων Δ. Θεσσαλίας,
Τρίκαλα 1962, 8ον, σελ. 108.

Γενικά περί τών Καραγκούνηδων, ένδυμα, παραδ. καί δεισιδαίμ. 11, μαγεία, μαντεία,
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έπωδαί 12, λαϊκή ιατρική, τοπωνύμια, λαϊκή λατρεία, τραγούδια 74, γάμος, γεωργία,
κοινωνική όργάνωσις.

167. Κοντσομύτης Απ. Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης. Θρακ Χρον έ'τ. Γ (1962)
άρ. 8, σ. 221-224.

Γαμήλια καί λατρευτικά έθιμα μετά τίνων ασμάτων.

168. Κώνστας Κ. Σ. «Λαογραφικά τοΰ Εικοσιένα». (Παροιμίες - Παρωνύμια).
Έφημ. «Ή Βραδυνή», 26 Μαρτίου 1962.

Γίνεται λόγος περί παροιμιών καί παρωνυμίων.

169. Κωστάκης Θαν. Π. 'Εκφραστικά μέσα γιά τόν προσδιορισμό τοΰ χρόνου
στά Τσακώνικα. Λαογρ 20 (1962) 27-65.

Δημοσιεύονται ζητήματα σχετικά μέ τήν άστρολογίαν, τόν γεωργικόν βίον, τήν κοινω-
νικήν όργάνωσιν καί γλωσσάριον.

170. Μάνεσης Σταύρος "Αη Γιώργης ό Σκορποφαμελίτης. Ήώς, έ'τ. 5 (1962)
άρ. 57, σ. 19-21.

Ειδήσεις περί επιτηδευμάτων καί λαϊκής λατρείας.

171. Μελανοφρνδης Π. Ή. Ιδιωματισμοί τής Ποντιακής διαλέκτου. Ποντ Έστ
έτ· 13 (1962), σ. 6598 - 99, 6705 - 6706, 6767 - 68, 6904 - 6907.

Δημοσ. καί ειδήσεις περί τροφών, σκευών, υφαντικής, 5 παροιμ., περί γεωργ. βίου, 3
ύβρεις, όνόμ. πτηνών, περί γάμου, βαπτίσεως κτλ.

172. Μοσχίδης Θεόδ. Λούπιδα Γανοχώρων. Άρχ Θρ Θησ 27 (1962) 151 - 158.

Ειδήσεις περί χορών, ένδυμ., γεννήσ., δεισ. δοξ., λαϊκ. λατρείας καί ασμ. 3.

173. Μουσελίμης Σπνρ. Γ. 'Ιδιωματισμοί καί ξενικαί λέξεις τών Σουλιορειτών
(επαρχίας Σουλίου - Θεσπρωτίας). (Ανέκδοτα). Ήπειρ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1962)
σ· 40 - 47, 134 - 142, 238 - 243, 320 - 324, 418 - 423, 553 - 558, 720 - 725_
834-840, 927 - 934.

Παρατίθεται εις πολλάς λέξεις καί λαογρ. ύλη, ήτοι παροιμίαι, ειδήσεις περί παιγνίων
καί άλλη ποικίλη ύλη.

174. Οίκονομίδης 'Απόατ. Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης. Άρχ
ΘρΘησ 27 (1962) 321 - 349.

Εις τά λήμματα τής γλωσσικής ύλης παρεμβάλλονται καί παραδόσεις τινές, ύβρεις καί
ειδήσεις περί κοινων. όργανιόσεως, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών καί
λαϊκής λατρείας.

175. Οίκονομίδης Δημ. Β. "Ονομα καί όνοματοίΐεσία εΐς τάς δοξασίας καί συνή-
θειας τοΰ Ελληνικού λαού- Λαογρ 20 (1962) 446 - 542.

Μελέτη αναφερομένη είς τήν μαγικήν εννοιαν του ονόματος, τάς μαγ. συνήθειας περί τήν
έκλογήν αύτοΰ, τήν εννοιαν τοΰ βαπτίσματος καί τάς περί τών άβαπτίστων αντιλήψεις,
τά ονόματα έκ προγόνων έκ παραδόσεως καί εκ διαφόρων περιστάσεων, τά εύοίιονα ή
εύχετικά, τόν χρόνον καί τόπον βαπτίσεως καί ονοματοθεσίας, τόν άνάδοχον, τήν άναγ-
γελίαν τοΰ όνόματος, τήν άπόκρυψιν ή άιτοσιώπησιν αύτοΰ, τά διπλά ονόματα, τήν άλλα-

7
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γήν αύτοΰ' είτα εΐς τήν χρήσιν τού ονόματος εις τήν μαγείαν, τήν μαντικήν, τά παρα-
μύθια, τάς παροιμίας, τόν έορτασμόν αύτού. Τέλος εξετάζονται ονόματα ζώων, τόπων
καί φυτών.

176. Παπα&ανασόπουλος Θαν. Ν. Ιστορικά καί λαογραφικά τής Περίστας. Προ-
λογίζει 6 καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Β. Γ. Βαλαώρας. Εκδόσεις «Ά-
σκραΐος», 'Αθήνα (1962), 8ον, σελ. 48.

Δημοσ. καί ασματά τινα, παραδόσεις καί λατρ. έθιμα.

177. Παπαγεωργ ίου Χαρ. Στις πλαγιές τοΰ Τυμφρηστοΰ, ['Αθήναι 1962], 8ον,
σελ. 175.

Περιλαμβ. ασματα 2, γαμήλια έθιμα μετ' άσμ. (σ. 129 - 135), ειδήσεις περί ποιμεν. βίου
(σ. 137-38), γεο>ργ. βίου (σ. 141-146), παιγνιδιών (σ. 147-48), παροιμ. 22, περί οικίας,
κοιν. όργαν., ύφαντ., δεισιδ. δοξ., λαϊκ. λατρ. καί λεξιλόγιον.
Κρίοις : Στερ "Εστ Γ' (1962) άρ. 13/14, σ. 57 (Τ. Λαϊνάς).

178. Παπανικολάου Φ. Δ. Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας, τόμ. Α'. Θεσσαλο-
νίκη 1962, 8ον, σελ. 272.

Δημοσ. είδήσ. περί λαϊκής οικίας, ζώων, φυτών, λαϊκής λατρ., γεωργ. και επαγγελμ.
βίου, μηνών, παροιμίαι τινές καί άσματα 200.

179. Παπαχαραλάμπους Γ. Ερμηνευτικά. Κυπρ Σπ 26 (1962) 35 -39.

Ερμηνευτικά εΐς λέξεις άπαντιόσας είς τά Προδρομικά ποιήματα, είς γνωμ. φράσιν τών
Κυπρίων καί είς άσματα.

180. Παπαχριστοδούλου Χ.'Ι· Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου. Λαογρ 20 (1962)
66 - 175.

"Ασματα (προσευχαί) 4, γητειές καί ξόρκια 56, αινίγματα 60, χαιρετισμοί, εύχαί, βλασφη-
μίαι ή κατάραι καί λέξεις υβριστικοί, άντιλαβαί, υβριστικά σχήματα, δρκοι (σ. 99 -121),
παροιμίαι 606.

181. Πλάτανος Βαα. Ό χορός τών άλογων. 'Ηώς, έτ. 5 (1962) άρ. 57,
σ. 37 -47.

Διήγημα μέ ειδήσεις περί δημωδών ασμάτων καί λαϊκής λατρείας.

182. Σκαφιδας Βαα. Κ. Ιστορία τοϋ Μετσόβου. Ήπειρ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1962)
σ. 16 - 21, 106 - 112, 289 - 295, 384 - 392, 528 - 537, 610 - 615.

Έν ο. 21 ύπάρχουν ειδήσεις περί λαϊκής βιοτεχνίας, ξυλοτεχνίας, υφαντικής, εμπορίου,
δημ. τραγούδια.

183. Σολομωνίδης Χρ. Σ. Σμυρναϊκό γλωσσάριο, 'Αθήνα 1962, 8ον, σελ. 148.

Πλήν τής γλωσσ. ΰλης περιλαμβάνονται καί τινα δίστιχα, εύχαί, παροιμ. εκφράσεις,
ειδήσεις περί γάμου, λαϊκ. λατρείας κ. ά.

184. Σπανός Δημ. Γρ. Ψαριανή λαογραφία, 'Αθήναι 1962, 8ον, σελ. 152.
Πρόλογος, άσμ. 8, δίστ. μοιρολ. 21, δίστ. «τών καραβιών καί τής θάλασσας» 26, να-
νουρίσμ. 30, δίστ. τής άγάπης 85, άποκριάτικα δίστιχα 21, άποκριάτικα ασματα 17,
δίστιχα «νοσταλγίας» 7, γαμήλ. έθιμα, δίστ. γάμ. 83, ειδήσεις περί οίκιακ. σκευών, τε-
λευτής, κοινων. όργαν., ένδυμασ., λαϊκ. λατρ., ασματα λατρ. (κάλαντα) 11.
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185. Σπεράνταας Θεοδόσ. Κ. "Από τήν Κυκλαδικήν λαογραφίαν. Παιδικά παι-
γνίδια και λαϊκά άνιστορήματα (παραμύθια) τής Σίφνου. Έπετ Έταιρ
Κυκλ Μελ τόμ. Β' (1962) σ. 257- 318.
Παιδιαί 14, παραμύθια 6.
186- Τσικνόπουλος Ίω. Π· Γεωγραφικά καί λαογραφικά τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου-
Κυπρ Σπ 26 (1962) 51 - 128.

Δημοσιεύονται αγιολογικοί παραδόσεις (σ. 79 - 98, 101 - 105, 106 - 109, 122 - 124),
ειδήσεις περί γάμου (σ. 98 - 100), βαπτίσματος (σ. 100), λαϊκ. λατρ. (σ. 105 - 106, 121 -
122), επαγγελμάτων (σ. 111 - 112), τελευτής (σ. 112 -114) καί δημ. ίατρ· (σ. 114- 115) κ.α.

187. Φονρλας Δημ. Β. Ό «Λάζαρος» στό Νεοχώρι Ναυπακτίας. Λαογρ 20
(1962) 11-26.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας καί «Λαζαρικά» ασματα.

188. Ψνχουντάκης Γεώργ. Ν. Άητοφωληές στήν Κρήτη, Χανιά 1962, 8ον,
σελ. 158.

Περιέχονται ειδήσεις περί λαϊκής οικίας, γεωργ. καί ποιμεν. βίου, γάμου μετά γαμή-
λιων ασμάτων, κοινων. όργαν., τελευτής, λαϊκ. λατρ., έπωδ. 6, περί μαντικ., δημ ίατρ.
καί μετεωρολ., παραδόσεις τινές καί λεξιλόγιον.

189. Κνριακάκης Ν. Γ. Πτηνολογική λαογραφία: [α') ό κόκορας' β') ή κόττα],
Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ' (1962/63) τεΰχ. 129, σ. 359-361.

Συλλογή παραδόσεων, προλήψεων, δεισιδ. δοξασιών καί παροιμιών.

190. Χριοτοδούλου Βενιξ. Περίεργες Κυπριακές συνήθειες. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΓ'
(1962/63) άρ. 33, σ. 41.

"Εθιμα τελευτής καί λαϊκής λατρείας.

Γ'. 'Υλικός βίος καί τέχνη τοΰ λαοΰ.

1. Συνοικισμός, οικία και αυλή. "Επιπλα καί σκεύη.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρ α υπ' αριθμ. 94. 110. 121. 122. 123. 137. 138. 139. 140. 146. 148.
149. 155. 163. 171. 177. 178. 184. 188].

191. Δοξιάδης Κ. Μία μέθοδος γιά τήν άρχιτεκτονική τής λαϊκής κατοικίας. 'Αρ-
χιτεκτονική, έτ. Α' (1957) άρ. φ. 2, σ. 39-45.

192. Κυδωνιάτης Σ. 'Αγροτικό σπίτι Κάμπου Θεσσαλίας· 'Αρχιτεκτονική, έτ. Α
(1957) άρ. φ. 2, σ. 38.

193. Baud-Bovy Man. Οί περιστερεώνες τής Τήνου. 'Αρχιτεκτονική, έτ. Γ'
(1959) άρ. φ. 17, σ. 60 - 65.

194. Θωμόπουλος Θεόδ. Ρουμελιώτικη λαϊκή άρχιτεκτονική. Τά Βλαχοκόνακα.
Ρου μελ Ήμερολ χρόν. Γ' (1959) 29 - 32.
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195. Αιανόπουλος Μ. - Πηλείδης'Ε. Τα ρόπτρα. 'Αρχιτεκτονική, έτ. Γ' (1959)
τεύχ. 15 - 16, σ. 80-81.

196. Βεντούρας Ση. 'Ανέκδοτο σχέδιο σπιτιού, ιδιοκτησίας Μήτσου Βλάχου, στή
συνοικία 'Αγίων 'Αναργύρων Λευκάδας. "Ανέκδοτο σχέδιο καταστημάτων,
ιδιοκτησίας Φιλίππου Καλκάνη, στή συνοικία 'Αγίου Χαραλάμπους Λευκά-
δας. [Σχέδια 3], Έπτ Πρωτ Α' (1960) μεταξύ τών σελ. 208 - 209.

197. Δώριζας Γ. Οί περιστερεώνες τής Τήνου. Περιηγητική 1960, αρ. 23,
σ. 36 - 37.

198. Μουταόπονλος Ν. Τό αρχοντικό τοΰ σιόρ Μανωλάκη στή Βέροια. Ζυγός,
άρ. 56 - 57 (1960), σ. 21 - 26 + 8 είκ. εντός κειμ.-[-13 είκ. εκτός κειμ. [Καί
άνατύπ., 'Αθήναι 1960, 4ον, σελ. κειμ. ά. ά. 6-|-πίν. καί σχέδ. 40—(-είκ. 11].

199. Κωστάκης Θαν. Τσακωνική λαϊκή άρχιτεκτονική· Λαογρ 19 (1960/61)
264 - 324.

200. Ζώρα Πύοτη Οί βοτσαλωτές αυλές τών Σπετσών- Ζυγός 1961, άρ· 70,
σ. 23 - 30+23 είκ. εντός κειμ· [Καί άνατύπωσις είς ίδιαίτερον τεύχος]-

201. Αουκάτος Δημ. Σ. Τά μαντηλώματα ή ό σταυρός τής στέγης- 'Ηώς, έ'τ. 4
(1961) άρ. 44 (3), σ. 35-37-

202. Μελανοφρνδης Π. Ή. Παρακαμίν'- κατωθύρ'· Τά δύο ιερά μέρη τής οι-
κίας- Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ· 6457 - 58-

203- Σαραλης Γιάννης Λαογραφικά 'Αρίστης Ζαγορίου- Ήπειρ Έστ έτ- I'

(1961) 223 - 226, 331 - 334, 642 - 644-

Ειδήσεις περί τής οικίας κλπ.
204· Τξάρτζανος Ζήσιμος Ά. Περί τών λαϊκών τεχνικών δρων τής οικοδομικής
(ιών μεγάλων άστικών κέντρων) μετά λεξικού αύτών. Διατριβή έπί διδακτορία,
'Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 256 + 603 σχήμ.
Κρίοις : Ν Έστ 69 (1961) 832-833 (θ. Ξνδης).

205. 'Αρχοντικό στή Σαντορίνη [μετά σχεδιαγράμματος]· Ζυγός, άρ. 78 - 79 (1962)
σ. 55.

206. Γιαννουλίδον Καλλιόπη Διπλή συμβολή εΐς τόν νιπτήρα νησιωτικής οι-
κίας έκ Γαυρίου- Άνδρ Σελ έ'τ· Γ' (1962), άρ. 2, σ· 37-41-

206α. Kerényi Karl und Sichtermann Hellmut Zeitlose Sehieferbauten der
Insel Andros. Paideuma, Mitteilungen zur Kulturkunde, Band VIII

(1962) Heft 1, σ. 25-36.

207. Κωναταντινίδης Ν. Ά. Ρόπτρα καί κρικέλλες τής Δράμας· 'Ηώς, έ'τ- 5
(1962) άρ. 63 - 65, σ. 171 - 173-

208. Μέγας Γ- 'Α. Σποποί καί μέθοδοι διά τήν έ'ρευναν τής λαϊκής οΐκοδομίας.
Λαογρ 20 (1962) 293 - 302.
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Άναδημοσίευσις έκ τοΰ περίοδ. «Χωροταξία - Πολεοδομία - Αρχιτεκτονική», έτ· 1942,
άρ. 8, ο. 41 - 44.

209· Μουτσόπουλος Ν. Κ. Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Φλώρινας. 'Ηώς, έτ· 5

(1962) άρ. 63 - 65, σ· 83 - 98.
210· 'Ολύμπιος Πέτρος Τό σπίτι στά Όμηρικά χρόνια· 'Ηώς, έτ. 5 (1962) άρ.
55, σ. 29 - 32.

'Υπάρχουν καί τίνες πληροφορίαι περί τών συγχρόνων οικιών.
211. Σπνριδάκης Γ· Κ. Ή αγροτική κατοικία (ό στάβλος) είς τήν Κέαν- Έπετ

Έταιρ Κυκλ Μελ Β' (1962) 755 - 760-
212· : cO έτυμολόγος Ή ετυμολογία τής «πολυθρόνας»· Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ'
(1962/63) τεύχ. 128, σ. 317.

2. 'Ενδύματα.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 84. 85. 108. 110. 111. 121. 123. 136. 137. 138.
139. 141. 146. 150. 152. 155. 166. 172. 184],

213. Κοστούμια ελληνικής λαϊκής τέχνης στήν 'Αμερική. 'Αρχιτεκτονική, έτ. Γ'
(1959) άρ. φ. 17, σ. 50-53-

214. Ίερείδης Σάββ. «Ή μαύρη βράκα». Μαθ Σάλπ Α' (1959/60) άρ. 1, σ· 30.
215· Κοαμ&ς Ν. Ή φορεσιά τής Μπαλάφτσας. Μακεδονικά, Δ' (1955- 1960),

σ. 433 - 440.

216 Φραγκάκι Ευαγγελία Ή λαϊκή τέχνη τής Κρήτης. Α '. Φορεσιά :

— Ή ανδρική φορεσιά. (Άπο σήμερον μέχρι Νικηφόρου Φωκά), 'Αθήνα 1960,
8ον μέγ., σελ. 154—(—ε!κ. 119 εκτές κειμένου.

— Ή γυναικεία φορεσιά (άπό Νικηφόρου Φωκά μέχρι σήμερον), 'Αθήνα
1960, 8ον μέγ., σελ. 114 + εικ. 123 έκτος κειμένου.

Κρίοις : Λαογρ 18 (1959) 600 - 603 (Γ. IC Σπνριδάκης).

217. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή λαϊκή τέχνη τής Εύβοιας. Αρχ Εύβ Μελ
τόμ. 7 (1960) 5 - 20.

218. Παπαγρηγοράκις Ίδομ. Ή σκιάρα καί τό παραδοσάκκουλο. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΓ' (1960 - 61) τεύχ. 107, σ. 472.

Γίνεται λόγος περί τής κατασκευής τής καπνοθήκης καί τοΰ βαλαντίου.

219. Αύθεντικαί Ποντιακαί άμφιέσεις- Ή 'κοδέσπαινα τοΰ 1900 (είκών). Ποντ
Έστ έτ. 12 (1961) σ· 6155.

220. Κονόμος Ντΐν. Παλιές ΖακυνίΗνές φορεσιές όπως τις περιγράφουν τά
«Χρονικά Ζακύνθου» τοΰ Διονυσίου Βαρβιάνη. 'Ηώς, έτ. 4 (1961) άρ. 44,
σ 49-53.
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221. Νυμφόηουλος Μιλτ. Κ. Ένδυμασίαι Σανταίων. Ποντ Έστ έ'τ. 11 (1960)
5627 - 32.

222. Φραγκεδάκις Έμμ.Ίωσ. Τό ράσο. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960- 61)
σ. 74, 80.

223· Πώς φοράμε τά ζίπκας και τά ζουπούνας. Ποντ Έστ έ'τ. 12 (1961)
σ. 6059 - 6061.

224. Φραγκάκι Ευαγγελία Κ. Ή φορεσιά τής Κρήτης. Κρητ ΙΊριοτ έ'τ. Α' (1961)
σ. 53-62.

225. Γρηγόρης Γερ. Λευκαδίτικες φορεσιές· Έπταν Ήμερ χρόν. Β'(1962) σ·22-26.

226. 2 φωτογραφίαι [ένδυμασιών Ικαρίας], Ίκαριακά, τεύχ. 23 - 24 (1962), σ. 46.

227. Καρρας 'Ιω. Δ. Ένδυμασίαι Καθενών τής Εύβοιας· Λαογρ 20 (1962)
281- 292-

Περιγραφή ένδυμασιών μετά 16 πινάκων έκτός κειμένου.

228. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή τσακώνικη φορεσιά τοΰ ΓΙραστοΰ. Πελοπ
Πρωτ τόμ. ΣΤ' (1962) σ. 123- 129.

3. Τροφαι καί ποτά.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 121. 137. 148. 152. 171],

229. Μανικής 'Αντ. Τά γλυκά τοΰ νησιού καί οι Ύδραίισες. Τό Μέλλον τής
Ύδρας, έτ. 20 (i960) άρ. 11 (237), σ. 205-208.

4· Βίοι.

(Γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, αλιευτικός, κλπ).

[Βλ. καί άνωτ. τά άρ&ρα ύπ' άριθμ. 81. 91. 94. 96. 100. 102. 103. 106- 109. 114. 116.
117, 121. 122. 129. 137. 138. 140. 147. 148. 150. 163. 166. 169. 171. 177. 178. 188],

230- Γοργορίνης Γεώργ. Τά σύνεργα καί ή τέχνη τών ψαράδων στή λιμνοθά-
λασσα τοϋ Μεσολογγίου. Ρουμελ Ήμερολ χρόν. Γ' (1959) 45-48.

231. "Ημελλος Στ. Δ. Γεωργικά έ'θιμα τής Νάξου. Λαογρ 18 (1959) 490-496.

232. Μστακογιώργος Στράτος Ή άγριόπαπια- Ρουμελ Ήμερολ χρόν· Γ' (1959)
85-87.

Ειδήσεις περί κυνηγετικού βίου.

233. Οίκονομίδης Ν. Γ. Κυνηγετικά. Περιηγητική 1959, άρ. 1, σ. 32-33.

Άναδημοσίευσις έκ τοΰ βιβλίου τοΰ συγγρ. «Κυνηγετικά».

234. Ρωμαίος Κ. Ή στάνη καί ό κόσμος της. Περιηγητική 1959, άρ. 7, σ. 40-41.

235. Γρύσπος Παναγ. Πραγματιστικές παρατηρήσεις στόν Πουλολόγο· BNJb
18 (1945/49), Athen 1960, σ. 16-17.

Ειδήσεις περί σιδηρουργών, κοινώς χαλκιάδων.
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236. Μάνεαης Σταϋρος Ή έλιά καί το λάδι, 'Αθήναι 1960, Βον, σελ. 30. ('Ανά-
τυπον άπό τό περιοδ.: Βιομηχανική Έπιθεώρησις).

237. Μουαελίμης Σπϋρος Ποιμενικό λεξιλόγιο Σουλίου - Θεσπρωτίας. Ήπειρ
Έστ έτ. Θ' (1960) σ. 820-827, 946-951, έτ. Γ (1961) σ. 39-47.

Περιλαμβάνεται καί γλωσσάριον φορεμάτων καί κοσμημάτων γυναικών (σ. 947-949),
φορεμάτων ποιμένων (σ. 947), ταλασιουργίας καί υφαντικής (σ. 949-950).

238. ΧαλιορήςΝ. Γ. Ή Ύδρέϊκια βάρκα. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ- 20 (1960)
άρ. 3 (229) σ. 57-60, άρ. 4 (230) σ. 89-92, άρ. 5 (231) σ· 113-116, άρ.6-7
(232-233) σ· 141-144, άρ. 10 (236) σ. 189-192.

239. : 'Απόστρατος Οί Καραγκούνιδες στραγαλάδες τής έποχής 1880-1905· Τό
Μέλλον τής Ύδρας, έ'τ. 21 (1961) άρ. 12 (250) σ. 257-258-

240. Βασιλάς Ήλ. Συμπληρώσεις και έτυμολογικά στό ποιμενικό λεξιλόγιο τού
κ. Σ. Μουσελίμη. Ήπειρ Έστ έτ Γ (1961) σ- 233-234.

241. Δονλγεράκης Μαν. Μορφές τού σημερινού λιανικού εμπορίου. ΙΤειραϊκή-
Πατραϊκή, έ'τ. 7 (1961) άρ. 77, σ, 10-11.

242. Γεωργακόπουλος Ν· {= ■ Δαιράνθης Ν.) Ό τρύγος στήν Ελλάδα. Δελτ
'Αγροτ Τραπ τεύχ. 122 (1961) σ. 40 (784)-41 (785).

243. Κοντοαόπουλος Νικ. Γ. Ποιμενικά έξ Αλικαρνασσού. ΜικρΧρον 9 (1961)
σ. 196-210.

244. Μαρτίνης Γ. Τά σφουγγαράδικα ξεκινούν. Περιηγητική 1961, άρ. 31, σ. 34-35.

245. Πασταχαρίσης 'Aftav. Χ. Προσθήκαι εΐς τινα τοΰ ποιμενικοΰ λεξιλογίου τοΰ
Σπυρ. Μουσελίμη. Ήπειρ Έστ έτ. I' (1961) σ- 426-431.

246. Πλάτανος Β. Στρατιωτική λαογραφία. Περιηγητική 1961, άρ. 29, σ. 40-41.

247. Κοντομίχης Πανταζής Λαογραφικά τής Λευκάδος. 'Αγροτικές εργασίες.
Έπταν Ήμερ χρόν. Β' (1962) σ. 171-175

Τό άμπελοφύτι (φύτεμα άμπελιοΰ) σ. 171-172, τό άσβεστοκάμινο σ. 172-175.

248. Μελανοφρύδης Π· Ή. Σύντομη σκιαγραφία τοΰ ψωμιού στόν Πόντο άπό
τό χωράφι στόν φούρνο. Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6667-6672.

Ειδήσεις περί γεωργικού βίου.

249 .---Ή κτηνοτροφία στόν Ιΐόντον. Ποντ Έστ 13(1962) σ· 6769-6774.

250. Πουλάκης Θεόδ. Στα σφουγγαράδικα. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ 22 (1962)
άρ. 7-8 (257-8), σ. 167-168. - Ζυγώνει ό μισεμός. Αύτόθι, άρ. 9 (259), σ. 187-
188. —Βαρκάρης σιό μηχανοκάϊκο. Αυτόθι, άριθ. 10 (260), σ. 209-211.—Ό
σεφτές και τό \|>άρεμα τοΰ σφουγγαριοΰ. Αύτόθι, άρ. 11 (261), σ. 245-247.
— Τό ψάρεμα τοΰ σφουγγαριού. Αύτόθι, άρ. 12 (262), σ· 271-273.

Ποικιλαι ειδήσεις περί σφουγγαριών καί τής αλιείας αύτών.



ί 1 6

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

251. Παυλίδης Βαα. Μέτρα καί σταίΐμά στήν περιοχή Παραμυθίας. (Κατά τήν
εκατονταετίαν 1830-1930). Ήπειρ Έστ έτ. ΙΑ' (1962) σ. 635-642.

252. Sanders Irvin. Rainbow in the Rock. The People of Rural Greece.

Harvard University Press. Cambridge 1962, 8ov, σελ. 363.
Κρίοις·. Λαογρ 20 (1962) 599-603 (Γ. Ά. Μέγας).

5. Βιοτεχνία καί λαϊκή τέχνη.

('Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική,
αγγειοπλαστική, μεταλλουργική, λαϊκά επιτηδεύματα).

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθ. 83. 90. 93. 96. 98. 100. 102. 110. 114. 121.
122. .123. 137. 141. 149. 150. 170. 171. 177. 178. 182. 186].

253. Μακρης Κίτσος Ή Πηλιορείτικη λαϊκή τέχνη. (Πηγές καί επιδράσεις). Ελεύ-
θερα Γράμματα, εν 'Αθήναις, περ. Β', έτ. 1947, σ. 252-253.

253α. Κουμανούδης I. Ν· Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τών εκκλησιών τής νήσου Θή-
ρας. 'Αρχιτεκτονική, έτ. Β' (1958) άρ. φ. 7, σ. 12-15.

254. Ιωάννου Π. Π. Ή ξυλογλυπτική τοΰ Πηλίου. Περιηγητική 1959, άρ. 2,
σ. 44-45.

255. Μπάτης Εύοτ. Χειροτεχνία, οικοτεχνία καί τά υφαντά λαϊκής τέχνης. Περι-
ηγητική 1959, άριθ. 7, σ. 14-29.

256. Φιλίππου Μ. Κέντρα λαϊκού πολιτισμού (έρευνα). Περιηγητική 1959, άρ. 8,
σ. 12-17.

Πληροφορίαι περί λαϊκής τέχνης είς διάφορα κέντρα τής Ελλάδος.

257. : Δόξας"Αγγελος ( = ΔρακουλίδηςΝικ.) Τελευταίο συναπάντημα μέ τόν λαϊκό
ζωγράφο Θεόφιλο. Περιηγητική 1960, άρ. 13, σ. 16-23.

25S. Εθνικός 'Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας. Ό ΙΙροβολεύς, άρ. 2 (i960)
σ. 17-19, 31. —Ελληνικός Ταπητουργικός 'Οργανισμός. Αύτόθι, άρ. 3-4,
σ. 22-23, 40.

259. Ε. Μ. Πολυτεχνεϊον. "Εδρα 'Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας καί Ρυθμολογίας.
Τακτ. Καθηγ. Π. Α. Μιχελής. Φροντιστηρίακαΐ έργασίαι. Α'. Τό ελληνικό
λαϊκό σπίτι. Έκδοσις Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 'Αθήναι, 1960, 8ον μέγα, σ. 350,
είκ. 470. (Σελ. 321-350: περίληψις εΐς τήν γαλλικήν).

Κρίσεις : Λαογρ 19 (1960/61) 591-598 (Γ. Ά. Μέγας). 'Αρχιτεκτονική, έτ. Ε'(1961) άρ. 28,
σ. 26-28 (Δ. Βασιλειάδης).

260. Ζώρα Πόπη. Ή Γοργόνα εΐς τήν Έλληνικήν λαϊκήν τέχνην. Παρνασσός
Β' (1960) σ· 331-65. [Καί άνατύπωσις, 'Αθήναι 1960, 8ον, σελ- 39]·
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261. Κοντοδήμας Κ. Περί τής 'Ηπειρωτικής λαϊκής τέχνης. Δελτ Άγροτ Τραπ
τεύχ. 112 (1960) σ. 24 (304)-28 (308).

262. Κουμανούδης Ίω. Ν. Ή λαϊκή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική τής νήσου
Θήρας, 'Αθήναι 1960, 4ον, σελ. 125, είκ. 343.

Κρίοις : Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Β' (1962) σ. 850-858 (Α. Βασιλειάδης).

263. Πιερίδου 'Αγγελική Γ. Κυπριακή λαϊκή αγγειοπλαστική. Κυπρ Σπ 24

(1960) 153-165.

264. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ραπτάδες - χρυσορράπτες καί καποτάδες. 'Αφιέ-
ρωμα Τριανταφυλλίδη, 'Αθήνα 1960, σελ. 445-474.

Κρίοις : Ήπειρ Έστ έτ. I' (1961) 283-284 (Α. Σαλαμάγκας).

265. Βαλααμάκης Π. Ελληνική Κεραμική. Περιηγητική 1961, άρ. 27, σ. 21.

266. Διαμαντής Άδ· Τό Μουσείο λαϊκής τέχνης τών «Κυπριακών Σπουδών».
Φιλολογ Κύπρος 1961, σ. 160-163.

267. "Εκθεση λαϊκής Ήπειραηικής τέχνης. Ήπειρ Έστ έτ. Ι' (1961) σ. 729.

268. Johnstone Pauline Island embroidery. London, Alec Tiranti, 1961,
8ov μικρ., σελ. VIII + 58 + πιν. 88. (Chapters in Art, vol. 34).

Κρίοις : Λαογρ 19 (1960/61) 599-605 (Άγγελ. Χατζημιχάλη).

269. 'Ανώνυμος Ή λαϊκή ξυλογλυπτική. Ρουμελ Ήμερολ χρόν. Ε' (1961), σ. 56.
Ξυλογλυπτική τοΰ Ξηρομέρου.

270. Βασιλειάδης Δ. Μια παληά θαλασσινή πολιτεία: ή «Χώρα» τής "Ανδρου.
'Αρχιτεκτονική, έ'τ. Ε' (1961) άρ. φ. 30, σ· 21-30.

271. Μακρής Κ·'Α. Ή λαϊκή τέχνη τοΰ Πηλίου. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έ'τ. 7

(1961) άρ. 73, σ· 15.

272· Μουτσόπονλος Νικ· Κ. Καστοριά. 'Αρχιτεκτονική, έ'τ· Ε' (1961) άρ. 25,
σ. 37-52, άρ. 26, σ. 61-76, αρ. 27, σ. 53-60, άρ. 28, σ. 39-46, άρ. 29, σ. 39-
46, άρ. 30, σ. 31-38, έτ. ΣΤ' (1962) άρ. 31, σ. 69-76, άρ. 32, σ. 27-34, άρ.
33, σ. 35-42. (=Καστοριά. Τά άρχοντικά. 'Αθήναι 1962, σχ. 4ον. "Εκδοσις
'Αρχιτεκτονικής).

Μελέτη τών αρχοντικών τής Καστοριάς.

273. -Σιδερένια Μακεδονικά ρόπτρα, Θεσσαλονίκη 1961. Άνάτ. άπό τήν

«Τέχνη στή Θεσσαλονίκη», τόμ. Β', 1. 1961, σ. 25-34 μετά πινάκων καί
εικόνων έν τω κειμένφ·

274. Πιερίδου 'Αγγελική Γ. Πασματζήδες καί μαντηλάρηδες στήν Κύπρο. Κυπρ
Σπ 25 (1961) σ. 175-183.

275. ------------Φυτικές βαφικές ούσίες στήν Κυπριακή λαϊκή τέχνη. Φιλολογ Κύπρος

1961, σ. 177-179-
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276. Πλάτανος Βασ. Ή Μετσοβίτικη λαϊκή ξυλογλυπτική τέχνη. Ήώς, έτ. 4 (1961),
άρ. 51 (10), σ· 52-55.

277. -Ή Λεσβιακή λαϊκή τέχνη της ξυλόγλυπτης κασέλας. Ήώς, έτ. 4(1961),

αριθ. 47 (6), σ. 39-45.

278. Σώχος Άντ· Ή λαϊκή τέχνη στήν Τήνο, 'Αθήνα 1961, 8ον, σελ. 71.

Δευτέρα καλλιτεχνική εκδοσις του έργου του συγγρ· εκδοθέντος έν 'Αθήναις τό πρώτον
κατά τό ετος 1930. Βλ. Έπετ Λαογρ "Αρχ. τόμ. 9-10 (1955/57) σ. 187.

279. Υφαντά Θεσσαλίας, 'Αθήναι 1961, 4ον, σελ. αν. άρ. 11 +20 φ. έγχρωμων
εικόνων. (Εθνικός 'Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας).

Πρόλογος. Εισαγωγή υπό Κίταον Ά. Μάκρη.

280. Hampe Roland-Winter Adam Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta,
Messenien und Zypern. Mainz 1962, 8ov μέγα, σελ. XI + 128 μετά 60 είκ.
έν τ ψ κειμένω καί 50 πινάκων. (Verlag des Rönisch-Germanischen Zen-
tralmuseums Mainz. In Kommission bei Rudolf Haberet Verlag, Bonn).
Κρίοις: Λαογρ 20 (1962) 621-625 (Γ. Ά. Μέγας).

281. 'Ελληνικά λαϊκά καί μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, 'Αθήναι 1962, 4ον. ('Εθνικός
'Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας, άρ. 5).

Εισαγωγή υπό Κίταον Ά. Μάκρη, σ. 1-5 + πίνακες 32.

282. Ελληνικά διακοσμητικά θέματα. "Εθνικός 'Οργανισμός Ελληνικής Χειροτε-
χνίας, 'Αθήναι 1961, 8ον μέγα, σελ. Α' 1-7. Β' 1-19. Γ' 1-23. Δ' 1-7.
Ε' 1-10. ΣΤ' 1-23.

283- Κωστάκης Θαν. Π. Υφαντικές ύλες καί επεξεργασία τους στήν Τσακωνιά.
ΓΙελοπ τόμ. Ε' (1962) 224-283.

284. Μαρίνης Κώστας Υφαντικά νυχτέρια. Ήώς, έτ. 5 (1962) άρ. 56, σ. 33-36.

285. Πλάτανος Βασ. Κεντήματα καί υφαντά τής Χιός. Ήώς, έτ. 5 (1962) αρ. 55,
σ. 46-49.

286. Ή Σαμιώτικη λαϊκή κεραμική τέχνη. Ήώς, έτ. 5 (1962) άρ. 56, σ. 46-48.

287. Τζελέπης Πάνος Ν. Ή αρχιτεκτονική τής προσεισμικής Κεφαλονιάς. Τό
λαϊκό σπίτι στα χωριά καί στις πόλεις. Ήώς, έτ. 5 (1962) άρ. 58-60, σ. 102-105.

Δ'. Πνευματικός βίος.
1. Λαϊκή Πίστις.

α') Θρησκευτικοί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι τοΰ λαοΰ.

[Βλ. καί άνωτ. τα οίρθρα υπ' αριθμ. 91. 98. 99. 103. 105. 109. 110. 116. 123. 125.
128. 132. 135. 138. 139. 142. 143. 153. 154. 155. 156. 163. 165. 166. 172. 174. 177. 189],

288. Πετρόπουλος Δημ.'Α· Ησιόδειοι προλήψεις καί δεισιδαιμονίας [Μελέτη]·
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Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), εν Αθήναις I960, σ. 3-26.

Μαγ. και δεισιδ. συνήθ. και λαϊκή λατρεία.

289. Βαβονλες Π. Κρητικά παρατηρήματα. Διάφορα. Κρητ Έστ χρον. ΙΑ'
(1959-60), σ. 122. Για τις γιορτές τών_ Χριστουγέννων και τοϋ Νέου "Ετους.
Αυτόθι, σ. 334.

Δεισιδαίμονες δοξασία ι.

290. --------Παρατηρήματα: Συστάσεις και απαγορεύσεις. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ'

(1962/63) τεΰχ. 122, σ. 112.

291. Κανδηλάητης Γ· Θ- (Κάνις) Έπί ανομβρίας. Ποντ Έστ έτ. 11 (i960)
σ. 5795-97.—Προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Αυτόθι, σελ. 5954.

292. Σαλταης Ί. Δεισιδαιμονίες και προλήψεις στα Κοτΰιορα. ΙΤοντ Έστ έτ· 11
(1960) σ. 5565-66, 5662, 5734-35, 5853-54, έτ. 12 (1961) σ. 6091-92,
6159-60.

293. Κανακάρης Άντ. Σ. Καρχιστινή λαογραφία. Άρχ Ευβ Μελ τόμ. 8 (1961),
σ. 152-156 [77 προλήψεις].

294. Κανδηλάπτης Γ. Θ. (Κάνις) Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι. Ποντ Έστ έτ.
12 (1961) σ. 6132-33.

295. Σταφνλάς Μιχ. Συνήθειες και προλήψεις τοϋ λαοϋ. Στερ Έστ έτ. Β' (1961)
αρ. 9-10, σ. 180-181.

32 προλήψεις.

296· Δημητριάδης Γ. Προλήψεις και δεισιδαιμονίες τοΰ χωρίου Κακοπέτρου.
Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ' (1961-62) τεϋχος 115, σ. 254-55.

β'. Μαγεία. Έπωδαί.
1. Μαγεία.

[Βλ. και άνω τ. τά άρθρα νπ αριθμ. 91. 93. 121. 150. 152. 166. 174. 175].

297. Άβραμάντης Ί. Οί Μάϊσσες. Ποντ Έστ έτ. 11 (i960) σ. 5800-5802.

298. Διέτης ' Ανδρ. Πρύς άποτροπήν επιδημιών. Μαθ Έστ έτ. I (1960) άρ. 26,
σ. 219.

Μαγικαί ένέργειαι.

299. Eckert G· Schädelamulette in Griechisch-Mazedonien von-. Mit 12 Ab-
bildungen. Σπάραγμα, 8ov, σελ. 23 28, άνευ δηλώσεως εκ τίνος περιοδικού.

300. Στανρουλάκης Ανδρ. Ή βασκανία ή θιαρμος ή μάτιασμα. Κρητ Έστ
χρόν. IB' (1960-61) σ. 223-227.

301. "Ημελλος Στέφ. Δ. Περί τοϋ εν τή νήσω Νάξο) ε&ίμου «τοΰ τρυποπερά-
σματος». Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Α' (1961) σ. 515 528.
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302. Κανδηλάπτης Γ. Θ. (Κάνις). 'Γα γητέματα. Ποντ Έστ έτ. 12 (1961)
σ· 6222-23.

2. Έπφδαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 87. 116. 125. 153. 154. 166. 180. 188],

303. Βασιλείου Μαρία [Έπωδαί :] Γιά τήν «τζιεφαλαρκάν». Γιά τούς «σταφυ-
λίτες». Μαθ Έστ έ'τ. Γ (i960) άρ. 26, σ· 220.

304. Ίορδανίδης Κ. Σ. Τής Παναγίας τό χαρτίν. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960)
σ. 5626. [ΈπΦδή],

305. Κανακάρης Άντ. Σ. Καρυστινή λαογραφία. (Ξόρκια-Γητέματα) [20]. Άρχ
Εύβ Μελ τόμ. 7 (1960) σ. 136 39.

Ή μελέτη άποτελεΐ συνέχειαν τής εν τω 7' τόμω τοϋ ιδίου περιοδ. δημοσιευθείσης
ύπό τοϋ συγγραφέως.

306. Κλάκου Μαρία Γητιές [2], Μαθ Έστ έτ. I' (1960) άρ. 26 σ· 220.

307. Κουμένη Μαργαρίτα Γιά τό μάτιασμα. Γιά τήν «τζιεφαλαρκάν». Μαθ
Έστ έτ. Γ (1960) άρ. 26, σ. 220. [2],

308. Μυλωνάς Χαράλ. Γητιά τοΰ άλουποΰ. Μαθ· Έστ έ'τ. ΙΑ' (1960) άρ. 27, σ· 44.

309. Παναγή 'Ανδρέας Γητιές [9] Μαθ Έστ έτ. Γ (1960) άρ. 25, σ. 133-34,
άρ. 26, σ. 220, άρ. 27, σ. 45.

310. Σταυράκη Μαρία Γιά τόν φτόνον. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1960) άρ. 27, σ. 44.
[Επωδή].

311. Σοφούλη 'Αγγελική Ή γηθειά τοϋ Νότου. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960/61)
τεΰχ. 98, σ. 113.

312. Άβραμίδου 'Αν&ή Γητιά τοΰ κεφαλόπονου. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961) άρ.
28, σ. 138-39.

313. Δημητρίου Δαμιαν. Ό άλουπός τζ' ό κάουρας. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961)
άρ. 30, σ. 44. [Επωδή],

314. Αοϊζίδης Λουκάς Π. Γητιά γιά τόν παμπακάν. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961)
άρ 29, σ. 234.

315. Μουσελίμης Σπϋρ. Ενθυμήσεις καί εξορκισμοί. Ήπειρ Έστ έ'τ. I' (1961)
σ. 230-232.

Έν σ. 231-232 γίνεται λόγος περί ενός εξορκισμού.

316. Μυλωνάς Χαράλ. Γητιές [2], Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961) άρ. 28, σ. 138.

317. Νικολαΐδης Άνδρ. Γητιά τοΰ πόνου τών βουθκιών. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ'
(1961) άρ. 30, σ. 43.
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318. Παναγή Άνδρ. Γηιτές [3], Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ. 234, άρ. 30,
σ- 44.

319. Παντζάρας Γεώργ. Κ. Γητιά τής στέρας. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961) άρ. 30,
σ. 44.

320. : Αουλούδα (=Μαθιουδάκης Ίω.) Ό Κλήδωνας [1], Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ'
(1961-62) τεύχ. 108. σ. 25-26.

321. Παηαδάκη' Αλκυόνη Λαογραφικά 'Αποκορώνου. Τό γήτεμα. [4]. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΓ' (1961-62) τεύχ. 108, σ. 26-27.

322. "Ημελλος Στέφ. Δ. Ναξιακαί έπωδαί. Λαογρ 20 (1962) 176-195. [Έπω-
δαί 38, κατάδεσμοι 6],

323. Κουτουλάκη Ευαγγελία «Γηθειές» έκ Κριτσάς Κρήτης. Λαογρ 20 (1962)
196-203 [15].

324. Παναγή'Ανδρ. Γητειά τοΰ σφαλαγγιοΰ. Μαθ Έστ έ'τ. IB' (1962) άρ. 32,
σ. 254.

325. Παντζάρας Γεώργ. Κ. Γητειά τοΰ βοΰ. Μαθ Έστ έ'τ. IB' (1962) άρ. 31,
σ. 133.

326. Παπατρύφωνος Άντ. Γητειές [2]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962) άρ. 31, σ. 133-

327. Χ'χανας Βραχίμης 'Ε. Γητειά τοΰ βοΰ. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962) άρ. 32,
σ. 254-255.

328. Βαρνάβας Μιχ. Ή γητειά τοΰ φθόνου τοΰ 'Αποστόλου Λουκά. Μαθ Έστ
έτ. ΙΓ' (1962/63) άρ. 33, σ. 39.

329. Νυκολαΐδης Άνδ. Γητειά τής βασκανίας. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΓ' (1962/63) άρ.
33, σ. 39.

330. Ρουαομουατακάκης Ν. Λαογραφικά-Σητείας. Βασκανίες καί γητειές [6].
Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ' (1962)63) τεΰχ. 128, σ· 321-323.

331. Βασκανίες καί γητειές [εκ τής έπαρχίας Σητείας] [7]. Κρητ Έστ χρόν.
ΙΔ' (1962-63) τεΰχ. 129, σ. 364-365.

γ'. Μαντική.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 91. 121. 125. 153. 165. 166. 175. 188].

332. Κουκουράκης Μιχ. Ή Πετραδίχτρα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ' (1959-60) σ. 124.

Μαντικός τρόπος διά ρίψεως λίθων είς τήν ώς άνω θέσιν.

333. Καραβάνης Άνδρ. Άνακάλυψις κλέπτου. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29,
σ. 234. [Κοσκινομαντεία],

334. Καραμάνος Γ. Ί. Κλήδονας. Περιηγητική 1959, άρ· 6, σ. 44-45-
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2. Λαϊκή κοσμοθεωρία καί επιστήμη,
α'. Κοσμογονικοί και αστρολογικοί μύθοι. - Μετεωρολογία.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρϋρα ύπ' αριθμ. 85. 116. 117. 121. 128. 143. 169. 188].

335. Ψυχογιός Ντ. Μετεωρολογικά Ήλειώτικα- Ήλειακά, τεύχ. ΙΘ' (1960), σ·
572-74, τεύχ. Κ' (1960), σ. 599-602, τεύχ. ΚΑ' (1960/62) σ· 628-635.

336. Μαρίνης Κώστας Παραδόσεις καί δοξασίες γιά τό φεγγάρι. 'Ηώς, έτ. 5
(1962) άρ. 54, σ. 41-44.

β Μϋθοι περί ζφων καί φυτών,
γ'. Δημώδης ιατρική.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 81. 85. 90. 101. 116.121. 123. 132. 138. 154. 166. 186.188].

337. Βαφιάς Τ. Ίατροσόφιον. Σκουφάς, έτ. Α' (1955) τεύχ. 3, σ. 26.

338. Άνάαης'Εμμ. Σ. Τά φαρμακευτικά βότανα τής Ελλάδος, 'Αθήναι 1959,
8ον, σελ. 299.

Περιέχει καί ειδήσεις περί δημώδους ιατρικής.

339. Κρητικός Π. Γ. Ή προϊστορία τών άντιβιοτικών. Ή χρήσις των εις τήν
ελληνική ν λαϊκή ν θεραπευτικήν. Λαογρ 18 (1959) 400-422.

340. Αθανασοπούλου Βακώ Ι. Φιλιατρινοί ιδιωματισμοί. Φιλιατρά, έτ. Ε'
(1960) τεύχ. 17, σ. 8-9, τεύχ. 18, σ. 17-18.

Ειδήσεις περί δημ. ιατρικής καί παροιμιώδεις τινές φράσεις.

341. Georgacas D. I. A historico-linguistic and synonymic inquiry into some
medical and cognate terms : Greek and other terms for «Tapeworm»
and «Ravenous Hunger». 'Αφιέρωμα Τριανταφυλλίδη, 'Αθήνα, 1960,
σελ. 475-551.

'Ενδιαφέρει καί είς τήν δημώδη ίατρικήν.

342. Κρητικός Π. Γ. Παρατηρήσεις επί τοΰ εν τή αίθούση τοΰ θρόνου τοΰ Μί-
νωος καί επί πλειόνων εισέτι τοιχογραφιών άπεικονιζομένου φυτού (Διός
άνθος). Άρχαιολογ. Έφημερίς, τόμ. Γ' (1953/54). Είς μνήμην Γ. Π. Οικο-
νόμου, έν 'Αθήναις 1960, σ. 254-266.

Ή μελέτη περιέχει καί ειδήσεις έκ τής Νεοελληνικής δημώδους ιατρικής.
343· : cO Συλλέκτης (=Ψυχογιός Ντ·) Γιατροσόφια τοΰ ΙΗ' αιώνος. Ήλειακά,

τεύχ. Κ' (i960) σ. 607-609.
344. Ταβλάς Εμμ. Μιχ. 'Ενθυμίσεις - Έγγραφα. [Έκ Κριτσάς Λασιθίου Κρήτης],
Άγιος Νικόλαος [Κρήτης, 1960] 8ον, σ. 20.
'Εν σ. 6 άσμα 1 καί έν σελ. 13-14: ειδήσεις περί λαϊκής ιατρικής.
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345. Βαβουλες Π. 'Από τό συνταγολόγιο του άλλοτε πρακτικού ιατρού Νικ. Μα-
ραγκάκη. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960/61) τεύχ. 100, σ. 194-95, τεύχ. 101, σ.
236, τεύχ. 102, σ. 275, τεύχ. 103, σ. 310-31 1, τεύχ. 104, σ. 350-51, τεύχ. 105,
σ. 391-392' χρόν. ΙΓ' (1960/61), τεύχ. 106, σ. 431, τεύχ. 107, σ. 473'χρόν.
ΙΓ' (1961/62), τεύχ. 108, σ. 28-29, τεύχ. 109, σ. 61-62, τεύχ. 110-111, σ. 128,
τεύχ. 112, σ· 161, τεύχ. 113-114, σ. 212-213, τεύχ. 115, σ· 256, τεύχ. 116,
σ. 297" χρόν. ΙΔ' (1962/63), τεύχ. 117-118, σ. 367, τεύχ. 119, σ. 408, τεύχ.
120, σ. 36, τεύχ. 121, σ. 76, τεύχ. 122, σ. 115-116, τεύχ. 123, σ. 157, τεύχ.
125, σ. 192, τεύχ. 125-126, σ. 254-255, τεύχ. 127, σ 287, τεύχ. 128, σ. 328,
τεύχ. 129, σ. 366.

346. Δανδαλίδης Δημ. Γιατροσόφια στα "Αβδηρα. Θρ<?κ Χρον Α' (1960-61)
σ. 101-102.

347. Κρητικός Παν. Γ. Ό μανδραγόρας. Λαογρ 19 (1960/61) 399-452.

348. Σοφούλη 'Αγγελική Λαογραφικά 'Αποκορώνου. 1. Για τό κέντρωμα τής
άρογαλούς. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960-61) σ. 73.

349. 'Αναγνωστόπουλος Ξεν. Γ. Τά βότανα. Λαϊκή φαρμακολογία καί θεραπευ-
τική. (Λαογραφία), Αθήναι 1961, 8ον, σελ. 160.

350. Δανδαλίδης Δ. Γιατροσόφια στα Άβδηρα. Θρακ Χρον έτ. Β' (1961) αρ. 2,
σ. 101-102.

351. Μοναελίμης Σπϋρ. Γ. Λαϊκό γιατροσόφι (συνταγολόγιο). Ήπειρ Έστ έτ. I'
(1961) σ. 1002-1008, 1080-1087.

Δημοσ. 48 συνταγαί.

352. Κρητικός Παν■ Γ. - Παπαδάκη Στέλλα Ν. Συμβολή εις τήν ίστορίαν των
έλλεβόρων, 'Αθήναι 1962, 8ον, σελ. 120.

Κρίοις : Λαογρ 20 (1962) 645-646 (Λ. Β. Οίκονομίδης).

353. Καριανάκης Άνδρ. Λαογραφικά. 1) Ή μποντικιά- Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ'
(1962-63) τεύχ. 123, σ. 156.

3. Δημώδης φιλολογία και γλώσσα,
α'. "Ασματα.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί ανωτ. τά οίρθρα υπ' άριθμ. 81. 84. 85. 86. 88. 90. 95. 98, 100. 102. 104. 110. 115.
117. 118. 121. 125. 129. 131. 138. 139. 148. 149. 153. 157. 158. 159. 161. 166. 172. 176.
177. 178. 180. 181. 182. 184. 187. 188].

354. Καλλιγερόπουλος Δημ. Τά κάλανδα δλης τής Ελλάδος ήτοι δημώδη εορ-
ταστικά ασματα άδόμενα κατά τάς έορτάς τής Γεννήσεως, Περιτομής καί
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βαπτίσεως τοΰ Χρίστου καί διάφορα άλλα πανηγυρικά καί εθιμοτυπικά άδό-
μενα είς ώρισμένας πανηγύρεις καί έποχάς, έρανισθέντα έκ διαφόρων λαογρα-
φικών έργων. Έν 'Αθήναις 1923, 8ον, σελ. 88.

355. [Δημοτικά τραγούδια 6]. Σκουφάς, έτ. Α' (1955), τεύχος 2, σ. 4, 5,τεΰχ. 3,
σ. 24, 47, 48.

356. Κοντοχρΐατος Χ. Σουλιώτικο. Σκουφάς, έτ. Β' (1956), τεΰχ. 4, σ. 181. Δη-
μοτικά τραγούδια [2], σ. 185. Ν. Τζουβάρας (δημοτικό), τεΰχ. 5, σ. 237.

357. Οικονόμου-Αλεξίου Μ. Τραγούδι κλέφτικο. Σκουφάς, έτ. Β'(1956), τεΰχ. 6,
σ. 275. Μοιρολόγι τοΰ Κάτω Κόσμου, σ. 283.

358. Καραπάνος Άπ. Λεβεντιές. Σκουφάς, έτ. Γ' (1957), τεΰχ. 8, σ. 374.

359. Μικρό γραμματικόπουλο. Σκουφάς, έτ. Γ' (1957), τεύχ. 8, σ. 379.

360. Μυλωνάς Χαράλ. Τής Τρίχας τό γιοφύριν. Αγωγή. Έκπαιδ. "Οργ. τοΰ
Έλλ. Γυμν. 'Αμμοχώστου, σχολ. έτη 1957/59, τεΰχ. 11, σ. 45.

361. Νανούρισμα. Σκουφάς, ετ. Γ' (1957), τεΰχ. 8, σ. 384.

362. Τής Λένως Μπότσαρη (δημοτικό). Σκουφάς, έτ. Γ' (1957), τεΰχ. 7, σ. 321.

363. 'Ηπειρωτικά τραγούδια [2], Σκουφάς, έτ. Δ' (1958), τεΰχ. 13, σ. 93.

364. Καρακάντζα Μαρία καί Τσουμπλεκτσής Λάζ· Τραγούδια. [4], Λεύκωμα
ΦΕ Ξάνθης 1958, σ. 70-71.

365. Καράμπελας Νίκος. Μορα'ίτικη ποιητική άνθολογία. 1708-1958. Καλαμάτα,
(1958), δον, σ. 428.

'Από σελ. 328-428 περιλαμβάνονται 126 δημώδη ασματα καί πλείστα έξ άναδημοσιεύ-
αεως. Έκ τούτων 22 ανέκδοτα έν σ- 379-80, 383-84, 396-97, 398-400, 402, 405, 407-8,
410-11, 416, 425, 426, 427, 428.

366. Κοντοχρΐστος Χ. [Δημοτικά 2], Σκουφάς, έτ. Δ'(1958), τεΰχ. 9 καί 10, σ. 427.

367. "Ολη μερούλα πόλεμο. Σκουφάς, έτ. Δ' (1958), τεΰχ. 9 καί 10, σ. 430.

368. Πού τοΰ χαλάει Άληπασάς (δημοτικό). Σκουφάς, έ'τ. Δ' (1958), τεΰχ. 9 καί
10, σ. 401.

369. Τού Κατσαντώνη. Σκουφάς, έτ. Δ' (1958), τεύχος. 11, σ. 16. -"Ηλιε μου,
τεύχ. 12, σ. 53. —Μοιρολόγι, σ. 68. —Ή Δέσπω τοΰ Λιακατά, σ. 73. —Δη-
μοτικό, σ. 77.

370. Φίλοι καλώς ώρίσατε (κλέφτικο). Σκουφάς, έτ. Δ' (1958), τεΰχ. 9 καί 10, σ. 423.

371. Χ. Γερ. Τέσσερα δημοτικά τραγούδια. Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. 6, Κέρ-
κυρα, 1958, σ. 89-92.

372. Άναστααάκης Παντ. [Κρητική παραλλαγή τοΰ άσματος τοΰ γεφυριού τής
Άρτας], Λαογρ 1δ (1959) 524-25.
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373. Βλάχου 'Αλεξάνδρα Τής "Αρτας τό γεφύρι [εκ Μεγάρων ]. Λαογρ 18
(1959) 522-23.

374 Δανάλη Εύαν&ία Τής "Αρτας το γεφύρι [εκ Κεφαλληνίας]. Λαογρ 18
(1959) 523.

375. (Δερμεντζόστουλος'Αλέξ.) Τοΰ γεφυριού τής "Αρτας. Λαογρ 18 (1959) 521-
22. [2 παραλλαγαί έκ Μακεδον. καί Θράκης].

376. Δημοτικό. Σκουφάς, έτ. Β' (1956), τεϋχ. 3, σ. 48·

377. "Ημελλος Στέφ. Δ. [Ναξιακή παραλλαγή] «τοΰ γεφυριού τής "Αρτας».
Λαογρ 18 (1959) 523-24.

378- Θεοδωρίδον Πολυμνία Τό γιοφύρι [ί]. Λαογρ 18 (1959) 525.

379. Θεοφάνους Γαλάτεια Τό γιοφύριν τής τρίχας. Λαογρ 18 (1959) 526-527.

380. Κουρούαης Σταϋρ. Τραπεζουντιακή [παραλλαγή τοϋ άσματος τοΰ γεφυριοΰ
τής "Αρτας], Λαογρ 18 (1959) 525-26.

381. Αουκάτος Δ. Σ. Επτανησιακή [παραλλαγή τοΰ άσματος τοϋ γεφυριοΰ τής
"Αρτας], Λαογρ 18 (1959) 529-30.

382. Νικολάου Σταυρούλα Τής "Αρτας τό γεφύρι. Λαογρ 18 (1959) 527-529.

383. Πανέρης Ίω. Τραγούδια Σωζοπόλεως [7 έξ ών τό 1 μετ' ευρωπαϊκής μου-
σικής καταγραφής]. Λαογρ 18 (1959) 532-35.

384. Παπαχριστοδούλου Χ. Ί. Δημοτικά τραγούδια τής Ρόδου. [153J. Λαογρ 18
(1959) 257-352. 19 (1960|61) 96-158.

385. Περιατέρης Σπ· Δ. Τοΰ γιοφυριοΰ τής "Αρτας. [Παραλλαγή εκ Μικρού Χωριού
τής Ευρυτανίας μετ' ευρωπαϊκής μουσικής καταγραφής]. Λαογρ 18 (1959) 531.

386. Πολίτης Ν· Γ. Τοΰ μικροΰ Βλαχόπουλου. Περιηγητική 1959, άρ. 1, σ. 38.-
Τοΰ κύρ Βοριά. Αυτόθι, άριθ. 2, σ. 37.

Άναδημοσίευσις εκ των «Εκλογών» τοϋ συγγραφέως.

387. Τής νύχτας οί άρματωλοί. Σκουφάς, έτ. Ε' (1959) τεύχος 14, σ. 163.

388. Βασιλας Ηλίας 'Ιστορικά παιδικά τραγούδια [3]. 'Ηχώ Τον τεϋχ. 166-67
(1959-60) σ. 7-8.

389. Γεωργιακάκις Εύάγγ. Ί. Οί Τούρκοι καί τά Μαυριανά [ί]. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΑ' (1959-60) σ. 50. - Ό Δασκαλογιάννης, Αύτόθι, σ· 274.

390. Γεωργίου 'Ελένη Ή μάνα ή χιλιοκάταρη. Μαθ Σάλπ έτ. Α' (1959/60)
άρ. 1, σ. 27.

391. Γιάνναρης Άντ. Χατζή Μιχάλης Γιάνναρης ό Λακιώτης. [1]. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΑ' (1950-60) σ. 312-313.

392. Κελαϊδης Σταϋρ· Ριζίτικα αθησαύριστα. 2) 'Αμηχανία. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ'
(1959-60) σ. 274.

393. Μαντινάδες αλληγορικές [8]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ' (1959-60) σ. 289.

9
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394. Χαραλάμπους Μαρούλα [Δημώδη άσματα 4], Μαθ Σάλπ Α' (1959/60)
άρ. 1, σ. 27-28.

395. Χατζηπροκόπη Λένια 'Αρχόντισσα. Μαθ Σάλπ έ'τ. Α' (1959-60) άρ. 1,
σ. 27.

396. Ταιάππαρης Ά. Τά δεντρά. Μαθ Σάλπ ετ. Α' (1959-60) άρ. 1, σ. 27-

397. Αυξεντίου Άντωνοϋ Π. Ποιήματα. Πυρσός. Μηνιαΐον περιοδ. Έλλην.
Γυμν. Αμμοχώστου, έ'τ. 1 (i960), τεΰχ. 5, σ. 29-30.

Πρόκειται περί διστίχων μοιρολογιών, συνταχθέντων ύπό τής μητρός τοϋ ήρωος τής
Κυπριακής ανεξαρτησίας Γρηγορίου Αύξεντίου.

398. Βανέζης Χαράλ. Γ. Ό Παφουτής. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1960) άρ. 27, σ.41-2.

399. Βασιλείου Μαρία Ό Φκιερής' [άσμα], Μαθ Έστ έ'τ. I' (1960) αρ. 25,
σ. 31-32.

400. Δημοτικό τραγούδι. Ή 'Αρετή. Κρίκος, έ'τ. 11 (i960) άρ. 110, σ. 18.

401. (Καζαντζής Γ.) Μοιρολόγι. Ποντ Έστ έ'τ. 11 (i960) σ. 5746.

402. Καραπάνος 'Απ. 'Απάντησις. Σκουφάς, έτ. Ε' (1960) τεύχ. 16, σ. 225. [1].

403. Κελαϊδής Σταϋρ. Τό τραγούδι τοϋ Μαυρογένη. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960)
τεύχ. 96, σ. 28-29.

404. Κληρίδης Νέαρχ. Στόν Γρηγόρη τοϋ Αύξέντη. Πυρσός. Μηνιαΐον περιοδ.
Έλλην. Γυμν. 'Αμμοχώστου, έτ. 1 (i960) τεΰχ. 5, σ. 24.

405. —....... Ό πραματευτής. Φιλολογ Κύπρος, 1960, σ. 93-94.

406. Κυριακίδου Θεοδώρα Νανουρίσματα [4]. Μαθ Έστ έτ. Γ (i960) άρ.26, σ. 217.

407. Λαμψίδης Πάνος Δημοτικά τραγούδια του Πόντου. Α '- Τά κείμενα. 'Ανθο-
λόγηση - Νεοελληνική άπόδοση. 'Αθήναι 1960, 8ον, σελ. 205. (Επιτροπή
Ποντιακών Μελετών περιοδ. «Άρχεΐον Πόντου». Παράρτημα 4).

Πρόλογος καί 106 ασματα μετ' αντιστοίχου εμμέτρου μεταφράσεως είς τήν κοινήν δη-
μοτικήν. Βιβλιογραφία πηγών.

Κρίαις : 'Αθηνά, τόμ. 64 (1960) 376-382 (Δ. ΒαγιακάκοςJ Βλ. καί 'Αθηνά, τόμ. 65
(1961) 352 (Δ. Βαγιακάκος).

408. Μουσελίμης Σπϋρ. [«Λάμπρω Λαμπρούσιω μ° καί μαργιόλα»]. Ήπειρ Έστ
έ'τ. Θ' (1960) 182-183.

409. Μπέττης Στέφ. Τραγούδια τής Άποκρηάς [6]. Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ' (1960)
σ. 213-215.

410. ----------Ηπειρωτικά τραγούδια. Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ' (1960) σ. 301-316.

Δημοσιεύονται 20 ασματα μετ' εισαγωγικών σημειωμάτων.

411. -Ηπειρωτικά μοιρολόγια [20]. Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ' (1960) σ.929-939.

412. Παπαγεωργίου Τ· Κ. Ζαχαριάς ό πρωτοκλέφτης. ΙΊελοπ Πρωτ έ'τ. Δ (I960)
σ 334-38.
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Πλην τής ιστορικής ΰλης, δημοσιεύονται καί στίχοι δημωδών άσμ. καί 2 άσματα.

413. Παπαδοπούλου Περσεφόνη Τό «Θΰμισμαν» ατήν Κερασούντα την νύκτα
τής παραμονής των Χριστουγέννων. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5646.

414. Πόντου 'Αθανασία Ή Μαρικκού [άσμα], Μαθ Έστ έτ. Γ (1960) άρ. 26,
σ. 212-15.

415. Σκιαδαρέαης Σπ. Τρινές στό μοναστήρι. Έπτ Πρωτ έτ. Α'(i960) σ. 165-70.

Δημοσιεύονται στίχοι σατιρικού αποκριάτικου ασματος.

416. Τόν Άγγελο φιλεύομε. Σκουφάς, έτ. Ε' (i960) τεύχ. 16, σ. 206.

417. 'Γοΰ Χρήστου [ασμα], Ήλειακά, τεύχ. ΙΘ' (1960) σ. 583.

418. Τροϋλλος Άντ· Γ. Τά λαϊκά χορευτικά τραγούδια της Σίφνου. (Σίφνος) Ιού-
λιος 1960, 8ον, σελ. 24.

"Ασματα τινα καί δίστιχα χορευτικά τής Σίφνου.

419. : Φίκας Γύρω άπό τους Κρυπτοχριστιανοΰς. Άπό ένα χειρόγραφο τού 1886.
Ποντ Έστ It. 11 (i960) σ. 5647-48. [1].

420. Χατζινικόλα "Αννα Ή Μαρικκού [ασμα]. Μαθ Έστ It. Γ (1960) άρ. 26
σ. 215-16.

421. Βενέρηζ Έμμ. Στ. Κρήτες λαϊκοί ριμαδόροι. Μερικά άκόμη τού Λουλάκη.
Κρητ Έστ χρόν. IB'(1960-61) σ. 154-155.

422. Καμπόλης Σταμάτ. Τά κάλαντα του τσοπάνου. Tù κάλαντα των Θεοφα-
νείων. Λαογρ 19 (1960/61) 565-566.

423. Καπετανάκου Αγλαΐα Π. Μανιάτικα μοιρολόγια εκ Μαυροβουνίου Γυθείου.
Λαογρ 19 (1960/61) 379-386. [7],

424. Κελαϊδης Σταϋρ. Θάνατος Μακεδονομάχου. [1], Κρητ Έστ χρόν. IB'
(1960-61) σ. 282, 355.

425 Κοντοσόπουλος Ν. Κρητικά άσματα [33]. Λαογρ 19 (1960/61) 453-549.

426. Κοσμάς Ν. Β. Τά μοιρολόγια των Πραμάντων [38], Λαογρ 19 (1960/61)
366-378. (=Έλληνικά, 17 (1962), σ. 262-273).

427. Κούβαρη Παναγιώτα Μανιάτικα μοιρολόγια εκ Κοκκάλας Γυθείου. Λαογρ
19 (1960/61) 386-383 [6].

428. Κουκουλομμάτης Δημ.Ί. Μανιάτικα μοιρολόγια εκ Πανίτσης Γυθείου. Λαογρ
19 (1960/61) 394-298.

429. Κουνελάκι Γουλιέλμου Ελένη Κρήτες λαϊκοί ριμαδόροι. Καί άλλα ανέκ-
δοτα τού Διαλυνομιχάλη. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960-61) σ. 304 305.

430. Μυλωνάς Χ. Ή Μαρουδκιά [1], Κυπρ Χρον χρόν. Α'(i960-61) σ· 162-163

431. [Παπαγρηγοράκης Ίδομ.] Ριζίτικα αθησαύριστα. Ό Ξερές. Κρητ Έστ
χρόν. IB' (1960-61) σ. 184.-Ό Τσιόλης, Αυτόθι, σ. 270.
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432. [Παπαγρηγοράκης ,Ιδομ·] ΓΙαληά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Ροδοβανίου
Κρητ Έστ χρόν IB' (19(10-61) σ. 297-299.

433. Σταυρακάκης Γιάννης Ό Κρητικός σαν ποιητής. Κρητ Έστ χρόν. IB'
(1960-61) σ. 309.

434. Σταφυλαράκις '/ω. Ριζίτικο αθησαύριστο. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960-61)
σ. 267.

435. Φραγκεδάκις Έμμ. Ίωσ. Ό φαμέγιος. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960-61)
σ. 348-349.

436. Άγγελάκης Έμμ. Τραγούδια τού γάμου τής Κασσάνδρας (Βάλτος.) Χρον
Χαλκ 1961, τεύχ. 2, σ. 243-245 [6],

437. Άναβταβάκης Παντ. Σεριμπαχλής. Παρνασσός, τόμ. 3 (1961) 412-414.

438. Άντωνιάδου Χριστίνα Ή Παναγία μου ή Δέσποινα. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ'
(1961) άρ. 29, σ. 233-34.

439. 'Αποστολίδης 'Ιωάνν. Ά Τρία τραγούδια τής Ιερισσού. Χρον Χαλκ 1961
τεύχ. 1, σ. 108-111.

440. Άπό τά Κρητικά δημοτικά τραγούδια [6], Κρητ Πρωτ έτ. Α' (1961) σ. 96,
146, 182, 230, 232.

441. Αργυροϋ Νεόφ. Ό πραματευτής. Μαί) Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ. 231.
- Τό τραγούδι τής βούφας, Αύτόθι, σ. 234.

442. Βαγιακάκος Δικ. Β. Μανιάτικα. Α'. Ό Ίμβραήμ εναντίον τής Μάνης. Αθή-
ναι 1961, 8ον, σελ. 222.

Έν σελ. 153-182 δημοσ. ασμ. 21, σποράδην δέ 10 εικόνες πύργων τής Μάνης καί 5
είκόν. τοπικ. ενδυμασίας. Έν σελ. 217-222 άναγραφή δημοσιευμάτων τοΰ συγγραφέως.
Κρίοις·. Πελοπ τόμ. Ε' (1962)364-369 (Σ. Β. Κονγέας).

443. Βαμβακούδης 'Αχ. Τραγούδια τοΰ γάμου άπό τά Βασιλικά Χαλκιδικής. Χρον
Χαλκ 1961, τεΰχ. 2, σ. 246-253 [5],

444. Βασδραβέλλης Ί. Κ. 'Ιστορικές πληροφορίες. Κουρσάρικα, κλέφτικα δημο-
τικά τραγούδια τής Χαλκιδικής. Χρον Χαλκ 1961, τεύχ. 2, σ. 139-143.
[4 ασμ.].

445. Γεωργίου Μαργαρίτα ΓΙεζούνια μου, πεζούνια μοι». Μαθ Έστ έτ. ΙΑ'
(1961) άρ. 29, σ. 231-32-

446. Γιαγκούλλης Κων. Γό Ζουρόπουλλον. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961) άρ. 29,
σ. 229-31.

447. Δανιηλίδης Δ. Τέσσαρα τραγούδια άπό τις Σάππες. Άρχ Θρ Θησ τόμ. 26
(1961) 375-378.

448. Δημ. Μακρής (1822). Σκουφάς, έ'τ. ΣΤ' (1961) τεΰχ. 17-18, σ. 257. - Γιάν-
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νης Μπουκουβάλας, σ. 268. - Ή κλεφτοποΰλα, σ. 286.

449. ·· Θέρος "Αγ. (Θεοδωρόπουλος Σπ.) Ό Κωσταντής κι δ κάβουρας [άσμα]·
Κρίκος, έτ. 12 (1961) άρ. 125, σ. 27. [Άναδημοσίευσις].

450. Κιαγχίδης Χ. Π. Παίξον Πηλίκ' !... Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6075-
6076 [1].

451. Κυϋ·ρεώτης Ίάκ. Τοΰ Διγενή καί τοϋ Χάροντα [ί]. Φιλολογ Ινΰπρ 1961,
σ. 41-44.

452. Κωνσταντινίδης Βάσος Ό Κωσταντάς. 'Αργώ, περιοδ. τών μαθητών τοϋ
Έλλην. Γυμνασ. Λεμεσοϋ, έτ Α' (1961) άρ. 1, σ. 29-30.

453. Ααξαρίδης Κώστας Π. «Μια σκύλα πεθερά...» Ήπειρ Έστ έτ. Γ (1961)
σ. 227-29.

454. Ααμπαδαρίδης Νικ· Ό Άγιος Γεώργιος καί ό θρύλος τής δρακοντοκτονίας.
Άρχ Θρ Θησ τόμ. 26 (1961) 366-369.

455. Μακρής Αέων Στα χωριά τοΰ Άσπροποτάμου. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 7
(1961) άρ. 70, σ. 18-19. ["Ασμ. 6],

456. Μέγας Γ. 'Α. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι τής νήσου Λήμνου. Κρίκος, έτ 12

(1961) άρ. 131-132, σ. 12.

457. Μεταλλινοϋ 'Αγγελική Σαρανταπέντε λεμονιές. Δημοτικό τραγούδι τοΰ χω-
ρίου Νικήτης Χαλκιδικής. Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 1, σ· 112.

458. Μιταίδης Ίωάνν. Ή Ροδαγνού. Μα» Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 28,
σ. 135-37.

459. Παναγή 'Ανδρ. Νανούρισμα. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 28, σ. 138-

460. Παντζιάρας Γεώρ. Κ. Ό Κάουρας. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 30,
σ. 37-39.

461. Παπαγεωργίου Γ· Μωραί'τικα δημοτικά τραγούδια. ΙΙελοπ Πρωτ έτ. Ε'
(1961) σ. 315-19. ["Ασμ. 11, δίστ. 19],

462. Ηαπα&ανασίου Μαυρ. Ό καπετάν Δημήτρακας. Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 2,

σ. 253 [1],

463. Παπασταύρου Σταύρος Ή πίττα τ'Άγαπ'τοΰ [2]. Χρον Χαλκ 1961,
τεϋχ 2, σ. 229-231.

464. Πλάτανος Β. Τά πάθη τοϋ Χριστοΰ [άσμα]. Περιηγητική 1961, άρ. 28,

σ. 24.

465. Πολυκάρπου Ίωάνν. 'II πονηρκά- Άργώ, περιοδ. τών μαθητών τοΰ Γυ-
μνασίου Λεμεσοϋ, έτ. Α' (1961) άρ. 1, σ. 32.

466. Στυλιανίδης Στυλιαν. Ό Κωσταντής. Άργώ, περιοδ. τών μαθητών τοΰ
Γυμνασίου Λεμεσού, έτ. Α' (1961) άρ. 1, σ. 31.
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467. Σταυρακάκης Γιάννης Κρήτες λαϊκοί ριμαδόροι. Κρητ Έστ χρόν. IB'
(1960-61) σ. 114-1.15.

468. Τό μόνασμαν τής κόρης... ΓΙοντ Έστ έ'τ. 12 (1961) σ. 6349.

469. Τσακίρης Π. ' I. Ταχταρίσματα άπό τήν 'Αγία Παρασκευή (Λέσβου). Ή
Φωνή τοΰ Β' Γυμνασίου αρρένων, Μυτιλήνη, έ'τ Α' (1961) τεΰχ. 3, σ. 29.
[Ταχταρίσματα 6, νανουρίσματα 8].

470. Χριστοφόρου Σόλ. Ό Κωσταντάς. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961) άρ. 30,
σ. 39-40.

471. Άτσιπουλιανάκις Ίω. Ό επαναστάτης. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ' (1961-62)
τεΰχ. 108, σ. 15.

472. Ή σύλληψη τοΰ Κατσαντώνη. Σκουφάς, έτ. ΣΤ' (1961-62) τεΰχ. 19-20,
σ. 313.

473. Κλαβαριώτης Κωνατ. Δημοτικά τραγούδια. [Τό τριιούδιν τής 'Αρετούσας].
Μαθητ Πυρσός, έτ. ΙΑ' (1961-62) άρ 1, σ. 25-27.

474. Κοτζιαμάνης Λάμπρος Ό κολιός (τραγούδι). Μαθητ Πυρσός, έτ. Α' (1961-

62) άρ. 1. σ. 28.

475. Μιτίδης (Γεώργ.) Τό τραγούδιν τής Ρήγαινας. Μαθητ Πυρσός, έτ. Α'
(1961-62) άρ. 1, σ. 31.

476. Οικονόμου Άνδρ. Ή πέρτικα [τραγ.]. Μαθητ Πυρσός, έ'τ. Α' (1961-62)
άρ. 1, σ. 27.

477. Σταυροπούλου Στέλλα Ε'ις Πέτρον Συγκλητικόν. Μαθητ Πυρσός, έ'τ. Α'
(1961-62) άρ. 1, σ. 28.

478. Τής λαφίνας τό μοιρολόι. Ήλειακά, τεΰχ. ΚΑ' (1961-62), σ. 655.

479. Χαραλαμπίδης Κώστας Τρεις Καλοήροι. Μαθητ Πυρσός, έ'τ. Α' (1961-
62) άρ. 1, σ. 27-28.

480. 'Αλευράς Νάαης Ό φανός στήν Κοζάνη, Κοζάνη 1962, 8ον, σελ. 40.
Εισαγωγή, ασματα 38.

481. 'Αντωνίου Ίωσ. Τοΰ Κωστανιά καί τοΰ Χάροντα. Μαθ Έστ. έ'τ. IB' (1962)
άρ. 32, σ. 252-253.

482. Γεωργιάδης Ανδρ. Έ. Τού Διγενή καί τοΰ Χάροντα. Μαθ Έστ έ'τ. IB'
(1962) άρ. 32, σ. 252.

483. Γκίκας Γίάνν. Π. 'Αρβανίτικα τραγούδια τοΰ Κάβο Ντ' "Ορο· Άρχ Εύβ
Μελ 9 (1962) 177-195 [31].

484. Ή λυγερή στή βρύση, δημοτικό Οινόης. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6718.

485. Κακούρης Κυρ. Χρ. Ό Χαρζαννής. Μαθ Έστ έ'τ. IB' (1962) άρ. 32,
σ. 249.
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Κανικλίδης Κων. «Πέντε γέροι πού τό Γέριν. Βρε Βρίξο, βρίζε βρέ>-. Μαθ
Έστ έτ. IB' (1962) άρ. 32, σ. 254. [2].

Κουλεντιανος Δ. Δημοτικό Τσιριγώτικο. Έπταν Ήμερ χρόν. Β' (1962) σ. 176-
Κυπριανίδη-, Άνδρ. Ό Διγενής. Μαθ Έστ έτ. IB'(1962) άρ. 31, σ. 132.
Κώνστας Κ. Σ. Τοΰ Μάρκου Μπότσαρη 139η έπέτειος τοΰ θανάτου του.
Στερ Έστ Γ (1962) άρ. 16, σ. 117-130.

Έν σελ. 120-23 δημοσ. ασματα 8, έν σελ. 125-126 ή μουσική των.
Μπίατης Λέων- Αί έκλογαί άπό τοΰ 1821 μέχρι σήμερον καί οί κατά ταύ-
τας άντιπρόσωποι τής "Ανδρου καί τών λοιπών Κυκλάδων. Έπετ Έταιρ
Κυκλ Μελ Β' (1962) σ. 769-817.

Δημοσ. και 21 ήμιλόγια καί δημοιδη ασματα εκλογικά.

Νικολαΐδης Άνδρ. Το τραγούδι τής βούφας. Μαθ Έστ έ'τ· IB' (1962) άρ.
31, σ. 132.

Ό γυρισμός τοΰ ξενητεμένου [ί]· ΚρητΠρωτ έ'τ. Β' (1962) σ· 78.
Παναγή Ανδρέας Νανούρισμα· ΜαθΈστ έτ. IB' (1962) άρ. 31, σ. 132
Παπαγεωργίου Χ. Ό Τυμφρηστός καί τά τραγούδια του. ΣτερΈστ Γ
(1962), άρ. 15, σ. 93-96.

Περιλαμβάνονται καί τινα δημώδη ασματα διά τον Τυμ,φρηστόν.

Παπαΰ·ανασόπουλος Θανάσ. Δημοτικά τραγούδια τής Ρούμελης· Λαογρ
20 (1962) 213-280-

"Ασματα 246, δίστιχα 30.

Σκλάβος Γ. Ί. Ένας λαϊκός ποιητής. [ΐ |· Ίκαριακά, τεΰχ. 23-24 (1962) σ. 28.
Σπίγγος Δ. Κορφιάτικα τραγούδια [ί], Έπταν Ήμερ χρόν. Β' (1962)
σ. 110.

Ταμβακίδης Άδ. Δύο τραγούδια τής Ανατολικής Θράκης. Θρακ Χρον τόμ.
Β' [1962) άρ. 8, σ. 197-198.

Τού Γεωργάκη. Σκουφάς, έ'τ. Ζ' (1962) τεΰχ. 21-22, σ. 36.

Τρύφωνος Άνδρ. Ή 'Αρετή. ΜαθΈστ έτ. IB' (1962) άρ. 32, σ. 250-51.

Χατζόπουλος Γ. Κ. Δημώδη ασματα Πόντου [12]· Λαογρ 20 (1962)
558-564.

Χρίοτοφόρου Σόλ. Ό πραματευτής. ΜαθΈστ έ'τ. IB' (1962) άρ. 32, σ. 250.
Χ"χαννας Άντ. Έ Ό Κάουρας. ΜαθΈστ έ'τ. IB'(1962) άρ.31,σ· 130-31.
Κακούρης Κυρ. Ό Γιαννάτζιης. M a ί) Έστ έτ. ΙΓ' (1962/63) άρ. 33, σ. 36.
Κελαϊδής Σταΰρ. Ένα λαϊκό αθησαύριστο. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ (1962/63)
τεΰχ. 122, σ. 107-108 [1],

Κολιανδρής Σωτ. Ό φουκκαράς. ΜαθΈστ έτ. ΙΓ' (1962/63) άρ. 33, σ. 37.
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507. Κυπριωτάκης Άντ.Β. Τό στοιχειό-[Τραγ. τού Γεφυριού τής "Αρτας]. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΔ' (1962/63) τεύχ. 128, σ. 324-25 [1],

508. Νικολαΐδης Άνδρ. Ό τζύρ-παπας. Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1962/63) άρ. 33,
σ. 35.

509. Παπαγρηγοράκης Ίδ. Ό Σήφακας. Ή χαρά των Τούρκων δια τον θάνα-
τον τού Σήφακα. [2]. ΚρητΈστ χρόν. ΙΔ' (1962/63) τεύχ. 128, σ. 314.

510. Τζανιδάκη-Άσπραδάκη Καλλιόπη Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Χριστού Τε-
ραπέτρας [ΐ], ΚρητΈστ χρόν. ΙΔ' (1962-63) τεύχ. 127, σ. 261-63.

511. Χαλουμιας Σάββας Ό Διγενής. Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1962/63), άρ. 33, σ·
33-34.

512. Χατζηαλεξάνδρου Άνδρ. Τό τραούϊν τού "Αϊ Γιώρκη. ΜαθΈστ έτ. ΙΓ'
(1962/63) άρ. 33, σ. 34-35.

2. Μελέτα ι.

513. Πολίτης Ν. Γ. Έκλογαί άπο τά τραγούδια τοΰ έλληνικοϋ λαού, εκδοσις
τετάρτη, "Αθήναι (1958), 8ον, σελ. 326.

514. Ααμπρινος Γιώργης Τό δημοτικό τραγούδι. Ελεύθερα Γράμματα, εν 'Αθή-
ναις, περ. Β', έτ. 1947, σ. 115.

515. Σιγάλας Άντών. Τό δημοτικό μας τραγούδι καί ή άποκατάστασή του. Ελεύ-
θερα Γράμματα, εν Άί}ήναις, περ. Β', έτ. 1947, σ. 139-145.

516. Φνλλας Νικ. "Ενα δημοτικό τραγούδι. Ελεύθερα Γράμματα, εν 'Αθήναις,
περ. Β', έτ. 1945, αρ. 19, σ. 6, 14.

Γίνεται λόγος δια τό τραγούδι: «Βαοίλη, κάτσε φρόνιμα να γίνης νοικοκύρης \ για ν' άπο-
χτήο>)ς πρόβατα.

517. Kyriakides St. Forschungsbericht zum Akritas-Epos. Berichte zum XI.
Internationalen Byzantinisten-Kongress, München 1958. München
1958, σελ. 32.

'Εν σ. 8-9 γίνεται λόγος περί των ακριτικών «σμάτοον.

518. Παντουλάς Σ. Τής "Αρτας τό γεφύρι. Σκουφάς, έτ. Δ' (1958), τεύχ· 9 καί
10, σ. 414-16.

519. "Ημελλος Στέφ. Δ. Παρατηρήσεις επί τοΰ δημώδους άσματος «δ 'Ανδρό-
νικος καί ή Ρήγ ισσα». Επετ Λαογρ Αρχ τόμ. 11-12 (1958/59), εν 'Αθήναις
1960, σ. 43-49.

520. Spyridakes O.K. Ή άλωσις τού 'Αμορίου τω 838 καί τό δημώδες ασμα
«Τοΰ Κάστρου τής Ώριας». Akten des XI. Internationalen Byzantinisten



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1960 -1962

1 7 1

Kongresses, München 1958, herausgegeben von Franz Dölger und Hans-

Georg Beck, München I960, σ. 581-585.

Κρίαις : Byzantin. Zeitschr. τόμ. 53 (1960), σ. 434 (Η. G. Beck).

521. Σπυριδάκης Γ· Κ. Τό δημώδες ασμα «Τοΰ Κάστρου τής Ώριας». Σχέσις
ιάποΰ πρός την άλωσιν τοΰ "Αμορίου τό 838 υπό τών 'Αράβων- Έπετ Λαογρ
Άρχ τόμ. 13-14 (1960/61), εν 'Αθήναις 1962, σ. 3-34-

Κρίαις : Byzant. Zeitschr. τόμ. 51 (1961) 423-24 (F. D(ölger)).

522. — [Περί τοΰ άσματος «τοΰ ΰπνου τοΰ άγουρου καί τής λυγερής»]. Forsch-
ungsbericht zum Akritas-Epos. Diskussionsbeiträge zum XI. Interna-
tionalen Byzantinisten Kongress, München 1958, herausgegeben von
Franz Dölger und Hans-Georg Beck, München 1961, σ. 29-30.

523. ----------- To δημώδες άσμα: «Ό ύπνος τοΰ άγουρου καί ή λυγερή». Έπετ

Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), εν Αθήναις 1960, σ. 229-248.

Κρίαις: Byzant. Zeitschr. τόμ. 54 (1961) 172 (F. D(ölger)).

524. ·' Ανώνυμος Τά δημοτικά τραγούδια. Περιηγητική 1959, άρ. 2, σ· 45.

525. Cocchiara Giuseppe II ponte di Arta e i sacrifici di costruzione.
Annali del Museo Pitrè I (1950) 38-81. (Μετάφρ. Χρ· Παρηγορίτοα,
Σκουφάς, έτ. ΣΤ'(1961/62) τεΰχ. 19-20, σ. 299-308, έτ.Ζ' (1962), τεΰχ. 21-22,
σ. 17-24).

Κρίαις·· Λαογρ 18 (1959) 561-63 (Γ. Ά. Μέγας).

526. Γκίκας Γιάνν. Ό Ρουμελιώτης Ζαχαριάς. Ή θρυλική του ζωή καί δυο
άγνωστα δημοτικά τραγούδια. ΡουμελΉμερολ χρ. Γ' (1959) 113-118.

527. 'Ελευθερίου Ά. Τό άληθινό πρόσωπο τής Κρήτης. Περιηγητική 1959, άρ.
10, σ. 22-25.

528. Καμαριανοϋ 'Αριάδνη Λαϊκά τραγούδια καί Φαναριωτικά στιχουργήματα
Ελλήνων καί Ρουμάνων τοΰ 18ου καί 19ου αιώνος. Λαογρ 18 (1959) 94-112.

529. Καραμάνος Γ. Ί. Τό μοιρολόι τής Μπίλιως. Περιηγητική 1959, άρ. 9, σ.
49-50.

530. Καταουρος Άντ. Φλ· Ή ρίμα τοΰ καπετάν Μανέττα. Λαογρ 18 (1959),
432-468.

531. Αάππας Τάκ. Τό παρεξηγημένο τραγούδι. ΡουμελΉμερολ χρ· Γ' (1959)
17-20.

532. Notopoulos James Α. Originality in Homerik and Akritan formulae.
Λαογρ 18 (1959) 423-431.

533. Πετρόπουλος Δ. Ά. Αί παρομοιώσεις εις τά δημοτικά άσματα καί παρ'
Όμήρφ. Λαογρ 18 (1959) 353-387.
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534. : Ραχοβίτης Μ. (ΙΙαπαϊωάννου Μ. Μ.) Δημοτικό τραγούδι, ποίηση καί
κρασί. Περιηγητική 1959, άρ. 8, σ. 42-44.

535. Ρωμαίος Κ. Χελιδονίσματα. Περιηγητική 1959, άρ. 3, σ. 24-25.- Δυό τρα-
γούδια τού χορού άπό τό 'Ασκληπιείο τής Επιδαύρου. Αύτόθι, άρ. 6,
σ. 36-37- - Ό θάνατος τοΰ Διγενή τοΰ "Αγγ. Σικελιανού. Αυτόθι, άρ. 9,
σ· 25-27. - Τό χρέος τοΰ αΐμάιου (Άνάλυσ. Μανιάτικου μοιρολ.). Αύτόθι,
1960, άρ. 16, σ. 22-24. - Τά κάλαντα τοΰ ελληνικού λαού. Αυτόθι, άρ. 24,
σ. 51-53. - Τό τραγούδι τής νύφης πού κακοτύχησε. Αύτόθι, 1961, άρ. 35,
σ. 22-23.

536. Vargyas Lajos Forschungen zur Geschichte der Volksballade in Mit-
telalter. III. Die Herkunft der ungarischen Ballade von der einge-
mauerten Frau. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungari-
cae. Tomus IX, fasciculi 1-2, Budapest 1960. Separalum, 8ov,
σ. 1-88, μεθ' ενός χάρτου καί 11 προσηρμοσμένων πινάκων.

Κρίοις : Λαογρ 18 (1959) 563-77 (Γ. Ά. Μέγας). ' Ανάλ. Byzantinoslavica, τ. XXII
(1961), σ. 119 (G. M(oravcsik)).

537. Άλεξάκης Ί. Ό Μιχάλης Βλάχος. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ' (1959-60), σ.
13-18, 83-93.

538. Δ(ονλγεράκης) Μ. Δυό ηρωίδες τού Σουλίου : Δέσπω Μπότση καί Λένα)
Μπότσαρη. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 5 (1959) άρ. 56, σ. 26-27. - Οί Πετιμε-
ζαΐοι τής Πελοποννήσου, Αυτόθι, έ'τ. 6 (i960) άρ. 57, σ. 26-27. - Γιάννης
Φαρμάκης ό Μακεδόνας Φιλικός, Αύτόθι, άρ. 60, σ. 10-11.

539. Νά&αίνας Άνδρ■ Έ· Ό ήρως Μιχάλης Βλάχος ό Γωνιανός. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΑ' (1959-60) σ. 239-243, 305-312.

540. Χαρίλαος Ανδρ. Αποσπάσματα άπό τήν διάλεξη γιά τά δημοτικά Κυ-
πριακά τραγούδια. Μαθ Σάλπ Α' (1959-60) άρ. Ι,σ. 25-26.

541. "Ακογλους Ξ. Κ. «Φύλακες γρηγορείτε'». Κινδυνεύει ή γνησιότητα τοϋ
Ποντιακού δημοτικού τραγουδιού). Ποντ Έστ έ'τ. 11 (1960) σ. 5937-5945.

542. Βαγιακάκος Δίκ. Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά· 'Αφιέρωμα Τριανταφυλ-
λίδη, Αθήνα 1960, σ. 69-77.

'Εν σελ. 73-77 : Μελέτη παροιμιώδους φράσεως καί στίχου δημώδους §σματος.

543. Bouvier Bertrand Δημοτικά τραγούδια άπό χειρόγραφο τής Μονής Ιβή-
ρων. Ouvrage publié avec le concours de madame E. G. Cartalis.
Donation Georges Cartalis, 'Αθήνα 1960, 8ov, σ. 78-|-πίν. 8 έκτος κειμέ-
νου. (Collection de l'Institut Français d'Athènes. Μουσικό Λαογραφικό
'Αρχείο. Διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ).
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Κρίσεις : Λαογρ 18 (1959) 582-85 (Δ. Ά. Πετρόπονλος). Έφημερ. «Τό Βήμα» 16-9-1960
(Κ. Θ. Δημαράς). Byzant. Zeitschrift, τόμ. 53(1960) 435 (F. Dölger). Ελληνικά 17 (1962)
419-428 (Στίλπ. Κνριακίδης). Πνευματική Κύπρος, Β' (1962) 292-294 (Ν. Κληρίδης).
Revue des Études Byzantines, τόμ. XX (1962) σ. 241-242 (J. Darrouzès). Καινού-
ργια 'Εποχή 1960, τεύχ. Γ' (Φθινόπωρο) ο. 252-270 (Γερ. Σπαταλάς).

544. Volkslieder aus einer Athos-Handschrift des 17 Jahrhunderts.
«Probleme der Neugriechischen Literatur».Bd. III. Berlin I960, σ. 21-26.

Άνακοίνωσις έπί τοΰ περιεχομένου τοΰ κωδικός 1203 τής Μονής τών 'Ιβήρων τοΰ
"Αθωνος, περιέχοντος δημώδη ασματα τοΰ 17ου αιώνος.

545. Γκιόλιας Μάρκος Τό δημοτικό τραγούδι στό έργο τού Στεφάνου Γρα-
νίτσα. Εύρυτανικά Χρονικά, τεΰχ. 2 (1960) σ. 82-8δ.

546. ' Ιωαννίδου-Μπαρμπαρίγου Μαρία Παρατηρήσεις στή γλώσσα τοΰ δημο-
τικού τραγουδιού. 'Αφιέρωμα Τριανταφυλλίδη, Αθήνα 1960, σ, 125-133·

547. Κριαράς Έμμ. Ό Tommaseo, τά δημοτικά μας τραγούδια και τά νέα μας
γράμματα. 'Αφιέρωμα Τριανταφυλλίδη, 'Αθήνα 1960, σ. 205-24.

548. Kyriakides St. Zur neugriechischen Ballade. Südostforschungen. Mün-
chen. Bd. XIX (1960) 326-343.

549. Κώνστας Κ. Σ. Ή «Πόλη» στό στόμα τοΰ λαοΰ· Στερ Έστ έτ. Α (1960)
αρ. 2/3, σ. 136-39.

550. Αάππας Τάκ. Κλέφτικο τρίπτυχο. Φιλ Πρωτοχρ έ'τ· 17 (1960), σ. 225-234.

Μελετώνται έθιμα αναφερόμενα ε'ις τά όνειρα, τόν άποκεφαλισμόν καί τάς τελευταίας
θελήσεις τών κλεφτών, ώς παρουσιάζονται ταΰτα είς τά δημώδη ασματα.

551. Μάταας Νέστωρ Τό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Κρίκος, έτ. 11 (1960), άρ·
113, 24-25.

552. Μελανοφρύδης Π. Γύρω άπό τά δημοτικά τραγούδια: 1ον) Τό Κυπαρές.
2ον) Ή ταμπούρα- Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5650-53.

553. Morgan Gareth Cretan Poetry : Sources and Inspiration. Κρητ Χρον
τόμ. 14 (1960) σ. 7-68, 203-270, 379-434.

'Εν σ. 7-68, γίνεται λόγος περί δημωδών ασμάτων τής Κρήτης, έν σ. 420-25 περί τοΰ
παραμυθιού τοΰ Φιορεντίνου.

554. Νικολαΐδης Μελής Τό θρησκευτικό συναίσθημα στό δημοτικό μας τρα-
γούδι. 'Ακτίνες, έ'τ. ΚΓ' (1960), σ. 281-291.

555. Οίκονομίδης Δημ. Β. Νεοελληνικά σημειώματα.'Αθηνά 62 (1958) σ.17-32.

Πλήν τών άλλων γίνεται λόγος καί περί τής ρίμας τοΰ Σταυράκογλου.
Κρίοις ■■ Κυπρ Σπ τόμ. ΚΔ' (1960) σ. 207 (Α'. 77. Κνρρης).

556. Παπακώστας Ν. Τό γεφύρι τής Πλάκας. Σκουφάς, έ'τ. Ε' (i960) τεΰχ. 16,
σ. 218-222.
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557. Πιερίδης Θεοδόοης Ό 'Ακριτικός κύκλος τής Κύπρου. «Probleme der
Neugriechischen Literatur». Bd. III, Berlin I960, σ. 35-61.

558. Πετρόπουλος Δ. Ά. «Γλώτται» δημοτικών τραγουδιών. 'Αφιέρωμα Τριαν-
ταφυλλίδη, 'Αθήνα 1960, σ. 337-355.

559. — Παλαιό στιχούργημα τών Πατρών καί οι Ρωμανέλληδες. Πελοπ
τόμ. Γ'-Δ' (1958/59), 'Αθήναι 1960, σ. 317-325.

560. - Πελοποννησιακά δΐ]μοτικά τραγούδια. (Σειρά 2η)· ΓΙελοπ Πρωτ
έτ. Δ' (1960) σ. 85-96 [μετά 5 μουσ. καταγραφών].

561. Πρωτοπαπά Γλυκερία Ποίημα απαρνημένης. Στιχούργημα κατά μίμησιν
τής «Θυσίας τοΰ 'Αβραάμ» εκ Ναξιακοΰ χειρογράφου τοΰ ΙΗ αιώνος. Παρ-
νασσός Β' (1960) 213-219.

562. Σκιαδαρέοης Σπ. Ή καντάδα στο Κεφαλονίτικο λαϊκό τραγούδι. Έπτ
Πρωτ Α' (1960) σ. 231-2.

563. Σκουβαράς Βαγγ■ Τό παλιότερο άρματολίκι τοΰ Πηλίου κ' οί 'Αρβανίτες
στη Θεσσαλομαγνησία (1750-1790), Βόλος 1960, 8ον, σελ. 136.

Τό βιβλίον είναι χρήσιμον διά τήν μελέτην τοΰ κλέφτικου τραγουδιοϋ.
Κρίοις: Έπιθ Τέχνης χρ. ΣΤ' (1960) τεϋχ. 63-64, σ. 247-249 (Σπ. Ί.'Αοδραχάς).

564. Κοντοοόπουλος Νικ. Γ. Κρητική ρίμα δια τον Γαλλο-πρωσσικόν πόλεμον
(1870-71). Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960|61) σ. 365-368-

565· Μουστάκας Βελισσάρ. Ό Κρητικός Μάης. Πώς τραγούδησε ή Κρητική
μούσα τή Γερμανική εισβολή· Φιλ ΙΙρωτομ άρ. 2-3, 'Αθήναι 1960-1961,
σ. 82-84.

566. Οίκονομίδης Δημήτρ. Β. Τό δημώδες ασμα «"Ονειρο τής Παναγίας».
Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν 'Αθήναις 1962, σ- 35-51.

567. Πετρόπουλος Δημ. Ά. Ένα περίεργο ποιητικό κείμενο. Λαογρ 19 (1960/
61) 360-365.

568. Σπαταλάς Γεράσ. Ή στιχουργία τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών,
Αθήνα 1960,8ον, σελ. 40. [Άνατύπ- άπό τήν «Καινούργια Εποχή», "Ανοι-
ξη I960].

569. Άγγελάκης Έμμαν. Τραγούδια τοΰ γάμου τής Κασσάνδρας (Βάλτας) Χρον
Χαλκ 1961, τεΰχ. 2 σ. 243-245.

570. "Ακογλον Ξ. Κ. Τά Ποντιακά δημοτικά τραγούδια. Ή γνησιότητα τού άπο-
θησαυρισμοΰ καί τής διδασκαλίας των. Ποντ Έστέτ. 12 (1961) σ. 6123-6125.
- Λαογραφία καί έντεχνη δημιουργία, Αυτόθι, σ. 6164.

571. Βασδραβέλλης Ί. Κ. 'Ιστορικές πληροφορίες. Κουρσάρικα, κλέφτικα καί δη-
μοτικά τραγούδια τής Χαλκιδικής. Χρον Χαλκ 1961, τεύχ. 2 σ. 139-143.
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572· Βέης Νικ. Μωραΐτικα τραγούδια τοΰ ακριτικού κύκλου· Πελοπ ΙΙρωτ
έτ. Ε' (1961) σ. 102-105.

Άναδημοσίευσις εκ τοΰ περιοδ. «Παναθήναια» τής 31 Όκτωβρ. 1905, σ. 33-37.
573. Βουρνάς Τάσος Τό σύγχρονο λαϊκό τραγούδι· ΙΙρώτη προσπάθεια αναγω-
γής στις ρίζες του. Έπιθ Τέχνης, χρόν. Ζ', τόμ. 13 (1961) σ. 277-285.
574- Ειρηναίος [εηίακ. Κισάμον καί Σελίνον] Τό θρησκευτικό α'ίσθημα τοΰ
Κρητικού λαοΰ στα «Ριζίτικα» τραγούδια». Κρητ Πρωτ έτ Α '(1961)
σ. 81-85.

575. Ζερξελίδης Γ. Διατρέχουν κίνδυνο τά δημοτικά τραγούδια τοΰ Πόντου.
ΓΙοντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6043-6046.

576. Θωμόπουλος Θ. Ελευθεροστομία στή Ρούμελη [κατά τήν δημώδη ποίη-
σιν]. Ρου μελ Ήμερολ Ε' (1961) σ. 81-85.

577. Κύρρης Κ. 0£ ποιητάρηδες της Κύπρου, Λευκωσία 1961, 8ον, σελ. 12.

578. Λάηπας Τάκ. Οΐ αντρειωμένοι στα δημοτικά τραγούδια. Στερ Έστ έτ. Β'
(1961) άρ. 7, σ. 11-15.

579 .--Ιστορικές ρίμες για τή Ρούμελη, φιλ ΙΙρωτοχρ έτ. 18 (1961)

σ. 205-217.

'Αναλύονται 7 «ρίμες», άφορώσαι εις διάφορα ιστορικά γεγονότα καί καταχωρίζονται
εκτενή εξ αυτών αποσπάσματα.

580. Μανολικάκης Λεων Τά Κρητικά Ριζίτικα τραγούδια- Πειραϊκή-Πατραϊκή,
έτ. 7 (1961) άρ. 68, σ. 31-32.

581. Μέγας Γ. Ά. Τά κάλανδα τής Πρωτοχρονιάς. Κρίκος, έτ. 12 (1961) άρ. 121,
σ. 12-13.

582. Νικολαΐδης Σταϋρ. Ά. Μνήμη Πόντου. Άρχ ΓΙόντ 24 (1961) σ. 5-13.

Διάλεξις. Γίνεται ευρεία χρήσις ιστορικών δημοτικών τραγουδιών.

583. Παπαγεωργίου Γ. Μορφές Μοραί'τικης κλεφτουριάς : Κωσταντής Κο-
λοκοτρώνης. ΓΙελοπ Πραη έτ Ε' (1961) σ. 307-12.

Ένδιαφ. καί εις τήν μελέτην τής δημώδους ποιήσεως.

584. Πετρόπουλος Δημ. Ά. Ή Φαρμακωμένη τοΰ Μπουρνόβα. Μικρ Χρον 9
(1961) 364-370.

585- Petropoulos D. Α. Kampf zwischen Vater und Sohn in griechischen
Heldenlieder. Internationaler Kongress der Volkserzählungsforscher in
Kiel und Kopenhagen (19.8.-29.8.1959). Berlin 1961, σ. 265-270.

586. Πλάτης Έ. Ν. Ή Νεοελληνική δημοτική ποίηση. Ήώς, έτ. 4 (1961) άρ.
52-53 (11/12) σ. 35-42.

587. Ποταμιάνου Τίνα Μαντινάδες καί Ριζίτικα τραγούδια. Κρίκος, έτ. 12
(1961) άρ. 129, σ. 17-18.
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588. Ρωμαίος Κ. Ή ποιητική παράδοσις στήν Πελοπόννησο· Πελοπ ΙΊρωτ
ετ. Ε' (1961) σ. 111-116.

'Αναλύεται τό κείμενον ασματος αφιερωμένου ε'ις τόν Παΰλον Μελάν.

589· Ένα δημοτικό τραγούδι γιά τή Μονή Βαρλαάμ στά Μετέωρα. Πάν,

έ'τ. 32 (1961) άρ. τεύχ. 318-320, σ. 36-40-

590. Σκιαδας Ν. Ε. Τό περιεχόμενο τοΰ λαϊκού τραγουδιού. Αιτωλ Γράμμ
χρ. Β' (1961) άρ τεύχ. 7-8, σ. 11-16.

591. Σπανίδης Ν. Γύρω άπό τή γνησιότητα τών δημοτικών μας τραγουδιών.
'Έγκλημα καί.,.άναγνώρισις καί «τή τζόπαν τό δαβρίν...». ΓΙοντ Έστ έ'τ. 12
(1961) σ. 6144.

592. Σπαταλάς Γερ. Είσαγα>γή στή μελέτη τών ελληνικών δημοτικών τραγου-
διών. Καινούργια Εποχή, 6 (Καλοκαίρι 1961). [Και άνατύπωσις, 'Αθήνα
1961, 8ον, σελ. 34],

593. Τάντος Ήρ. Γιά τά τραγούδια καί τούς χορούς μας. Ένα γράμμα πρός
τόν κ. Ξ. "Ακογλου. Ποντ Έστ έ'τ 12 (1961) σ. 6258.

594. Τρίαντάφυλλος Κ. Ν· Πατρινά δημοτικά τραγούδια. Ιστορικά, κλέφτικα
Πελοπ ΙΊρωτ ετ. Ε' (1961) σ. 180-86.

595. : Φλίάοίος Γιάνν. Επεισόδια τής κλεφτουριάς-Κολοκοτρονέϊκα. Πελοπ ΙΙρωτ
έ'τ. Ε' (1961) σ. 313-14.

'Ενδιαφέρει κα'ι εις τήν μελέτην τής δημώδους ποιήσεως.

596. Κατοονρος 'Αντ. Τό δημοτικό τραγούδι στή Νάξο. Έκδοσις Μορφωτικού
Συλλόγου Νάξου, Νάξος 1961, 16ον, σελ. 18.

597. Baud-Bovy Samuel La place des Ριζίτικα τραγούδια dans la chan-
son populaire de la Grèce moderne. Κρητ Χρον τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1961-62)
τεύχ. Γ', σ. 97-105.

598· Δονλγεράκης Μανόλης Ή χρονολόγηση τού Κρητικού δημοτικού τραγου-
διού. Κρητ Χρον τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1961-62) τεΰχ. Γ', σ. 66-77.

599. Noiopoulos James Α. Ή έπίδρασις τοΰ Κλέφτικου τραγουδιού εΐς τά
τραγούδια τής Κρήτης. Κρητ Χρον τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1961-62) τεΰχ. Γ',
σ. 78-92.

600. Βαγενάς Θάνος Ό χαλασμός τής Μοραΐτικης κλεφτουργιάς (1806) καί ή
άπήχησίς του στά δημοτικά μας τραγούδια· Πελοπ ΙΙρωτ τόμ ΣΤ' (1962)
σ. 208-214.

601. Διαμάντης Κ. Γιά τό έ'ργο τοΰ 'Αποστόλη Καραπάνου καί τή λαϊκή ποίηση.
Σκουφάς, έτ- Ζ' (1962) τεΰχ. 21-22, σ· 39-40.

602- Γριτβόπουλος Τ. Τό κρυφό σχολειό. Παρνασσός, τόμ. Α'(1962) 66-90.
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Έν σ. 77-80 εξετάζονται 2 δημώδη άσματα, τό «Φεγγαράκι μου λαμπρό» καί τό «Χελι-
δόνι μου γοργό».

603. Δέλιος Γιώργος Ή Ελληνίδα στο δημοτικό τραγούδι. (Σύντομη αναδρομή).
'Ηώς, έτ. 5 (1962) αρ. 61-62, σ. 25-31.

604. 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Εκλογή.'Αθήναι 1962, 8ον, σελ. λα'-(-517-|-2
χάρτ. ('Ακαδημία 'Αθηνών. Λαογραφικών Άρχεΐον, άρώ. 7)·

Κρίαεις : 'Ελευθερία, 28 'Απριλίου 1963, σ. 1 (Σπ. Μελάς). Τό Βήμα, 28'Ιουνίου 1963,
α. 1-2 (Κ. Θ. Δημαράς). Αυτόθι, 17 Δεκεμβρίου 1963, σ. 1-2 ('Ηλίας Βενέζης).
"Εθνοί, 6 Ιουλίου 1963, σ. 6 (Νικ. Γ. Σταράτος). Καθημερινή, 26 Μαΐου 1963, σ. 6
('Ηλίας Χ. Χονρζαμάννης). Αυτόθι, 10 Σεπτεμβρίου 1963, σ. 1-2 καί 11 Σεπτεμβρίου
1963, σ. 1-2. (Τ.'Α. Γριταόπονλος).

605. Μαοτροκώβτας ΒΛ.'Από τήν Ρουμελιώτικη μούσα. Στερ Έστ έτ. Γ' (1962)
άρ. 15, σ. 100-103.

606. Μελανοφρύδης Π. Λυκάρθωπος. Ποντ Έστ έτ. 13(1962) σ. 6908.

607. Οίκονομίδης Δημ. Β. Τά άκριτικά άσματα εν Νάξφ. Έπετ Έταιρ Κυκλ
Μελ Β' (1962) 659-689-

608· Ρωμαίος Κ. Επιστροφή στο μεγάλο Κεφαλάρι. Περιηγητική, άρ. 38, Αθή-
ναι 1962, σ. 14-15·

609 .--Τά καινούργια τραγούδια. Περιηγητική, άρ· 43, 'Αθήναι 1962,

σ. 23-24.

610. Ή δίκη τού Κολοκοτρώνη. Περιηγητική, άρ. 45, Άτ^ήναι 1962,
σ. 18-19·

611- ------ Τού νεκρού άδελφού· Περιηγητική, άρ. 46, 'Αθήναι 1962, σ- 20-21·

612. Φραγκάκι Ευαγγελία Κ. Το δημοτικό τραγούδι τής Κρήτης. Κρητ Πρωτ
έτ. Β' (1962) σ. 63-77-

β . Δίστιχα.

1. Συλλογαί.

[Βλ.'καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθ. 85. 86. 88. 98. 99. 102. 118. 125. 129.

134. 183. 184. 418. 495. 587].

613. Κυπριωτάκης Γ. 'Από τά «Κρητικά δίστιχα»· Ν Έστ τόμ 68 (1960)
σ. 853 [2].

614· Χαραλαμπίδης Άνδρ. Κυπριακά λαϊκά δίστιχα [52]. Λαογρ 19 (1960/61)
536-540.

615. Κρητικές μαντινάδες [38]· Κρητ Πρωτ έτ. Α' (1961) σ· 264-266-

616. Κυθηραϊκές μαντινάδες [16]. Έπταν Ήμερ Α' (1961) σ. 221.
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617. Παναγή Άνδρ. Τραγούδια. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 28, σ. 139. [9 γα-
μήλια δίστιχα],

618. Παπαδόπουλος Μιχ. Σ. Τραγούδια τοΰ γάμου· [Δίστ. 7]. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ'

(1961) άρ· 30, σ· 43.

619. Πετρόπουλος Άλ. Τό Λουτράκι καί ή περιοχή του. Περιηγητική 1961,
άρ. 29, σ. 45-49-

Έν σελ. 47 δημοσεύονται 8 δημώδη δίστιχα.

620. Τολμά Άργυρώ Δίστιχα [2]. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ. 235.

621. Αγγελίδης Κων. Γ. Κυπριακά δίστιχα [3]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962)
άρ· 31, σ. 132·

622- Γεωργαντή Μαριάννα Στή Νάξο με τά ευρήματα τοΰ Κυκλαδικοΰ πλούτου
καί τις παραδόσεις της. Περιηγητική, άρ· 41, 'Αθήναι 1962, σ. 29-32.
Δημοσιεύονται ολίγοι στίχοι από 2 «ρίμες» καί 3 δίστιχα.
623 Ζευγώλης Τ. Μ· 'Αντίλαλοι από τά τραγούδια της Νάξου, 'Αθήναι 1962,
8ον, σελ. 80.

Δημοσεύονται 12 άσματα καί αρκετά δίστιχα (σ. 25-79).

Κρίαις : Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Β' (1962) σ. 860-61 (Α. Β. Οίχονομίδης).

624. Νικολαΐδης Άνδρ. Τραγούδια τοΰ γάμου· [δίστ. 3]. Μαθ Έστ έτ. IB'

(1962) άρ. 32, σ. 254. - Κυπριακά δίστιχα [4], Αυτόθι, σ. 254.

625. Παναγή Άνδρ. Τραγούδια τής «Σήκωσης» [5]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962)
άρ. 32, σ. 254.

626. Παυλίδης Δημ. Κυπριακά δίστιχα [3]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962) άρ. 32,
σ· 254.

627. Αγγελίδης Κων. Κυπριακά δίστιχα [6]. Μαθ Έστ έτ. Γ' (1962/63) άρ.
33, σ- 37.

628. Κουνενάκη-Γονλιέλμου 'Ελένη, Τά Σχινοκάψαλα (Σητείας). Κρητ Έστ
χρόν ΙΔ' (1962-63), τεΰχ. 125-126, σ. 237-38. [Δίστιχα 8],

629. Λεοντίου Παϋλ. Τραγούδια τοΰ γάμου. Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1962/63) άρ. 33,
σ. 37-39. [30].

630. Μαντινάδες [5]· Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ'(1962-63) τεΰχ. 124, σ· 190-

2. Μελέται.

[Βλ. καί άνωτ. τό αρθρ. ί,π' άπιθ. 91].

631. Γιουμπάκις Μάρκος Κρητικές μαντινάδες. Περιηγητική 1959, άρ. 9,
σ. 22-24.
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V . Έπωδαί' (βλ. Μαγεία).

δ'. Μύθοι ζώων.

[Βλ. και άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 95. 98. 115. 135. 675]·

632. Χατζόπουλος Γ. Μύθοι καί παραμύθια Ποντιακά. Λαογρ 18 (1959) 539-
42. [μύθοι 1, παραμ. 1].

633. Meg-as G. Α. Some oral greek parallels to Aesop's fables, εν Humani-
ora. Essays in literature. Folklore Bibliography. Honoring Archer Tay-
lor. Locust Valley. New York 1960, σ. 195-207. [Μελέτη],

634. Μέγας Γ. 'Α. Οΐ Αΐσώπειοι μύθοι καί ή προφορική παράδοσις. Λαογρ 18
(1959) 469-489. [Μελέτη],

635. -------- Σημειώσεις εΐς τούς Φαρασιώτικους μύθους καί τό παραμύθι. Λαογρ

19 (1960/61) 260-263.

636. Μουσελίμης Σπϋρ. Γάιδαρος, πλάτανος καί κοτρώνι. Φιλ Πρωτομ άρ. 2-3,
'Αθήναι 1960-1961, σ· 181-182.

Διασκευή λαϊκού μύθου.
637· Δαλμάτη Μαργαρίτα Νεοελληνικά κείμενα τής Καλαβρίας. Κρίκος έτ. 12
(1961) άρ 124, σ. 20-21.

Γίνεται λόγος περί τών μύθων είς τό έργον: Testi di Calabria τού Rossi-Taibbi.

ε'. Παραμύθια.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 87. 95. 102. 110. 113. 119. 125. 130.
131. 185. 632. 750. 834].

638. "Ακογλους Ξεν· Παραμύθι Σερίφου : Τό α'ίνιγμα· (άφήγηση Ποθητής Χ.
Λευϊτικοϋ). Ό Προβολεύς, άρ. 5 (i960) σ. 23.

639. Ζερζελίδης Γ. Παραμύθια τής Άνω Ματσούκας: Ό Δράκον. Ποντ Έστ
έ'τ. 11 (1960) σ. 5597. - Ό βασιλέας κί ό τσοπάνον. - Ό Κελεζεβίρ'ς κι ό
Εύρεμίτ'ς. Αύτόθι, σ. 5654-56. - Άρκούτσικον, Αύτόθι, σ. 5950-52. [4].

640. Μηλιόπουλος Παραακ. 'I. Ό Χριστός καί τά τρία άδέρφια. Ήπειρ Έστ
έ'τ. Θ' (1960) 940-941.

641. Λαογραφία Δυτικής Μακεδονίας [2 παραμ.]. Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ' (i960)
σ· 726-730.

642. Πάντσαρη Βασιλική Ό βασιλιάς καί τά δυό άδέρφια. Λαογρ 19 (1960/61)
550-551.

10



ί 1 146

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

643. Παρλαμά Στυλιανή Ό νυχτοπάροορος. Λαογρ 19 (1960/61) 556-557.
644· Ρεγγούζα 'Ασημίνα Παραμύθια [3], Λαογρ 19 (1960/61) 551-555.

645. 'Αθανασιάδης Εύστ. Λαογραφικά κείμενα Σάντας [2]. Άρχ Πόντ 24
(1961) σ. 76-85.

646. Αλευράς Νάσης Μιαν αλυσίδα άπό άμμο. Άπ τά παραμύθια τής Κοζάνης.
Περιηγητική 1961, άρ. 27, σ. 53.

647. Δρακάκης Θεόδ. Ά. Ελεημοσύνη. Φιλ Πρωτοχρ έτ. 18 (1961) σ. 257-260.

'Αναδημοσίευσις παραμυθίου, το όποιον έβραβεύθη είς τόν διαγωνισμόν τής «Εικονο-
γραφημένης» τοΰ 1893, μετά προλόγου τοΰ Κ. Παλαμά.

648. Ζερζελίδης Γ. Παραμύίΐια τής Άνω Ματσούκας. Ποντ Έστ έτ. 12 (1961)
σ. 6062-6064, 6317-20 [2],

649. Ζιτσαία Χρυσάνθη Ένα ηπειρωτικό παραμύθι σέ σύγκριση μ' έ'να Τσεχο-
σλοβάκικο· Ήπειρ Έστ έ'τ. I' (1961) σ. 1033-1036.

650. Κληρίδης Νέαρχος Κυπριακά παραμύθια. Μέρος Β'· Διάφορες διηγήσεις.
Κυπρ Σπ τόμ. ΚΕ' (1961). Λαογραφικόν Παράρτημα VII, σ. 1-110. [Διη-
γήσ. 36].

651. ---Κυπριακά παραμυθία· Μέρος Γ '. Διηγήσεις μέ Δράκους. Κυπρ Σπ τόμ.

ΚΣΤ' (1962). Λαογραφικόν Παράρτημα VIII, σ. 1-118. [Παραμύθ. 24, σ.
3-105, λεξιλόγιον, σ. 109-118].

652. Μηλιόπουλος Παρασκ. Ί. Ό Χριστός, ή γυναίκα κι ό έρωτας. Μακεδο-
νική παράδοσις γιά τό Χριστό τής επαρχίας Βοΐου-Κοζάνης. Ήπειρ Έστ
έτ. I' (1961) σ. 650-651. [ΠαραμυίΙ. διήγησις],

653. -Στοίχημα μέ τά ψέμματα. Ήπειρ Έστ έ'τ. I' (1961) σ. 645-647.

654. Πλάτανος Β. Ό Τυρίμος. (Κυπριώτικο παραμύθι). Περιηγητική 1961, άρ.
26, σ. 55-56.

655. Κωνσταντινίδου Μαρία Τά δυο αδέρφια. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΑ' (1961) άρ. 28,
σ. 137.

656- Μέγας Γ. Ά. Αρκαδικά παραμύθια. Πελοπ Πρωτ έ'τ. Ε' (1961) σ. 17-19.

Παραμύθι καί εΰτράπ. διήγησις.

657. Παπαχριστοδούλου Πολ. Η βασιλοπούλα πού κοιμότανε εκατό χρόνια.
(Παραμύθι εχ Θράκης). Φιλ Πρωτοχρ έ'τ. 18 (1961) σ. 261-263.

658. Φανίτοος Βασ· Ή Λιουτηρού. Φιλ Πρωτοχρ έ'τ. 18 (1961) σ. 263-266.

659. Χατζόπουλος Γ· Κ. Παραμύθια Άντρεάντων "Ανω Αμισού [3]. Άρχ Πόντ
24 (1961) σ. 86-96.

660. Δασκαλάκη 'Ελένη Ή ορφανή. (Παραμύθι έκ Μάνης). Λαογρ 20 (1962)
565-566.
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661. Ζαχαροπούλου Τρισεύγενη [Ή ορφανή. Παραμύθι έμμετρον εξ Ηλείας].
Λαογρ 20 (1962) 566-67.

662. Κονομής Νικ· Κυπριακά παραμύθια. Λαογρ 20 (1962) 303-408.
Εισαγωγή, κείμενα 11 παραμυθιών καί γλοίσσάριον. [Βλ. καί κατωτ. άρ. 674].

663. Μέγας Γ· Ά. Ελληνικά παραμύθια. 'Εκλογή. Εικόνες Φ. Κόντογλου καί
Ρ. Κοψίδη. (Σειρά πρώτη). "Εκδοσις τρίτη επηυξημένη. 'Αθήναι 1962, 8ον,
σελ. 244. — Ελληνικά παραμύθια. Εικόνες Ράλλη Κοψίδη. Σειρά δευτέρα
'Αθήναι 1963, 8ον, σελ. 230, μετά συγκριτικών σημειώσεων.

2. Μελέται.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 121. 175. 635],

664. Λουκάτος Δ. Σ. Πατήρ τίκτων. Σχετικοί περιπτώσεις εις δύο τύπους παρα-
μυθίων. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), εν Αθήναις 1960, σ. 27-42.
Μελέτη άναφερομένη είς τά παραμύθια τύπ. AaTh 705.

665. Μέγας Γ. Ά. Κατάταξις τών εν τή «Λαογραφία», τόμ. Α'-ΙΘ' (1909-1960),
περιεχομένων μύθων, παραμυθιών καί εύτραπέλων διηγήσεων κατά τό σύ-
στημα Aarne-Thompson (FFG. 74). Λαογρ 19 (1960/61) 569-575-

666. Megas Georg Α. Der griechische Märchenraum und der Katalog der
griechischen Märchenvarianten. Internationaler Kongress der Volks-
erzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen (19.8.-29.8.1959), Berlin
1961, σ. 199-205.

667. Παπαχριατοδούλου Πολ. To θρακικό παραμύθι, Αθήναι 1960, 8ον, σελ.
12. (Εταιρεία Θρακικών Μελετών, άριθ. 88).

668. "Ακογλους Ξ. Γύρω στά Ποντιακά παραμύθια. Ποντ Έστ έτ. 12 (1961)
σ· 6453-6456.

669. Αιανίδης Σΐμος Τά παραμύθια τοΰ Ποντιακού λαοΰ. Κείμενα—Νεοελληνική
μετάφραση—Κατάταξη, 'Αθήναι 1962, δον, σελ. 457. (Επιτροπή Ποντιακών
Μελετών περιοδικοΰ «Άρχεΐον Πόντου». Παράρτημα 5).

Κρίσεις : 'Αθηνά 66 (1962), σ. 451-54 (Δ. Βαγιακάκος). ΓΙοντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6776
(Ί. Σαλισής).

670. -----Τό έπεισόδιο τοΰ Κύκλωπα - Οδυσσέα στά Ποντιακά παραμύθια.

Άρχ Πόντ 24 (1961) σ. 42-52.

671· Κακριδής 'I. Θ. Σημωνίδου, 'ίαμβος κατά γυναικών. Κρητ Χρον τόμ. ΙΕ'-
ΙΣΤ' (1961-62) τεΰχ. Α', σ. 294-302.

Παρατίθενται 2 παραμύθια συγκρινόμενα μέ τόν ΐαμβον τοΰ Σημωνίδου (άπ. 7 D).
672. Ζιτσαία Χρυσάνθη Ή Δάφνη τής άρχαίας ελληνικής μυθολογίας κι' ή Δα-
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φνούλα τοΰ Ήπειρωτ. παραμυθιού. Ήπειρ Έστ έτ. ΙΑ' (1962) σ· 50-53.

673. Megas G. Α. Märchensammlung und Märchenforschung in Griechen-
land seit dem Jahre 1864. Sonderdruck aus Deutsches Jahrbuch für
Volkskunde. Band 8. Jahrgang 1962, Teil I, Berlin, 8ov, σελ. 153-159.

674. Μέγας Γ· Ά. Σημειώσεις εις τά Κυπριακά παραμύθια τής συλλογής Ν. Κο-
νομή. Λαογρ 20 (1962) 409-445- [Βλ. ανωτ- αρ. 662],

3. Συλλογαι μύθων και παραμυθιών έλληνικών καί
ξένων δια παιδιά.

675. Κοντοσάκος Κωνατ. Έ. Συλλογή έξήκοντα παραμυθιών τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ
διά μικρούς καί μεγάλους. 'Ιωάννινα 1960, 8ον, σελ. 95.

Διασκευή μύθων περί ζώων καί ευτράπελων διηγήσεων.

ς'. Ευτράπελοι διηγήσεις. 'Ανέκδοτα. Περιπαίγματα.

[Βλ. καί άνωτ. τα άρθρα ύπ' αριθμ. 95. 98. 102. 125. 126. 656. 675. 804],

676. Βαβονλες Ιίαντ. Π. Φαιδρολογήματα - Πειράγματα. Τί λέγεται γιά τους
Σελινιώτες. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ' (1959/60) 60, 123-124, 187-188, 231,290-

677. 'Αθανασιάδης Θ. Τά κοκκία... Ποντ Έστ έτ. 11 (i960) σ. 5682.

678. Αρχιτεκτον ίδης Ν. Ί. Κ' εσύ τίνος είσαι; Τά νυφάδια· Ποντ Έστ έτ. 11
(1960) σ. 5858. [2 άνέκδ.].

679. Γαλανός Χ. Ό χοβαρτάς. Ποντ Έστ έτ· 11 (1960) σ. 5598-

680- Ίορδανίδης Κ. Σ. Ό θειο μ' άέτς είπεν. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5818.
- Πάτερ έξαψα. - Νιαφιλέ μή δεβάζης με-·· Αυτόθι, σ· 5858.

681. Καζαντζής Αεων. Να μή σταυρών ; Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ· 5768· - Σό
Βατούμ σόν καιρό τσή Τουρκίας- Αυτόθι, σ. 5858- - Όταν μοιρολογούσαν
οι Ρα>μηές τους Τούρκους. Αυτόθι, σ. 6021 -

682. Κανδηλάπτης Γ. (Κάνις) Ή πεθερά Υ Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 6021.

683. Αουκατος Δημ. Σ. Γλωσσικές ευτράπελες διηγήσεις- 'Αφιέρωμα Τριαντα-
φυλλίδη, 'Αθήνα 1960, σελ- 233-255. [Μελέτη].

"Ανάλ : 'Αθηνά 65 (1961) 353 (Δ. Βαγιακάκος).
684- Μανίκης'Αντ. Βρισίδι, μια φορά... τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 20 (1960)

άρ- 2 (228) σ. 39-40-
685. Μαυροματίδης Ίάκ. Κανάν 'κι λέγ° άτο. Ποντ Έστ έτ· 11 (1960) σ.
5599-

686- Μελανοφρύδης Π■ Τά κοσάρας- Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5682.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1960 -1962

1 7 1

687· Μηλιόπουλος Παραακ. Ί. Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας- [2 άνέκδ]·
Ήπειρ Έστ έτ. Θ' (1960) σ. 730-31.

688. Μ. Π Κ. Ό τεμπέλτς ο Γιάννες. Ποντ Έστ έτ. 11 (i960) σ. 6021.

689. Νικολαΐδης Άναν. ΠαΤξον καί μάθ' άτο- Ποντ Έστ έτ- 11 (1960) σ. 5598-9.

- Άσού 'κ έγκες ντ' έπαΐρες... Αυτόθι, σ. 5682. - Έσύ πα τρως λαβάδια...
Αυτόθι, σ. 5767. - Έναν πα εγώ ας εφτάγω... Αυτόθι, σ. 5768.

690· .· Ξενίτας Ξ■ (=Άκογλους Ξ.) Ή ζάχαρη καί τά μυρμήκας. Θα εποίναμε καί
τδορτάνά. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5596. [2],

691. Παπαδόπουλος Ί. Τό πούλεμαν. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5682.

692. Πρανα Καλλιόπη 'Αστρομερίτης καί Άστραΐοι. Μαθ Έστ έτ. Γ (1960)
άρ. 26, σ. 218.

693. Ρωμαίος Κ· Μικρές εύθυμες ιστορίες τού ελληνικού λαού. Περιηγητική 1960,
άρ. 19, σ. 18-19.

694. Σταυριανίδης Π. Τό χαρτίν εγώ έχω· Ποντ Έστ έτ. 11 (i960) σ. 5767.

695. Τοπαλίδης Νικ. Τό χαρτίν τή δέσκαλονος. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ·
5597.

696. Τσέρτικ Χρ. Άς άλλάζωμε... - Μέ τό χωράφ'. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ.
5767. [2],

697. Τσιφλίδης Χρ. Τίνος έταν τά παιδία. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 6021.
698· Χ. Ό ΙΙολυχρόν'τ'ς ο μιζεβίρ'τ'ς. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5596.

699. Χρυσοχοΐδης Αάζ. Ποίσον πώς 'κ ελέπ'ς. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ.
5818.

700. 'Αθανασιάδης Θ. Φάτο εσύ!., (άνέκδ. εκ τοΰ χωρίου Σταυρίν), Ποντ Έστ
έτ. 12 (1961) σ. 6170.

701· 'Αθανασιάδης Στ· 'Ακόμαν βρέχ' 'ς σή Σαντά ; ΙΤοντ Έστ έτ. 12 (1961)
σ. 6105. - "Ελα μέτρα τι) χρόνια μ'. - Να έξαιρα τό πάτερ ημών εγίνουμ'ποπάς·

- Άφκά ποίος έπεσεν ; Όγώ. Αυτόθι, σ. 6262-63. - Γουρπάν έφτάγ' άτεν'ς σήν
τόόχα σ'· -Άρ όγώ άχπαράζω κ' εσύ χαρτοδέβασον. Αυτόθι, σ. 6353.

702· "Ακογλους Ξ. 'ΚΙ γίνεται... Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6353-4 [Νεοποντια-
κόν άνέκδοτον],

703. Άκριτίδης Στά&. Νεοποντιακό (ανέκδοτο). Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6170.

704. 'Αναγνωσταράς Τριαντάφ. Ευτράπελοι διηγήσεις [10]. Χρον Χαλκ 1961,
τεΰχ. 2, σ. 240-242.

705. Καιροφύλας Κώστ. 'Ανέκδοτα ναυάρχου Μιαούλη· Έπταν Ήμερ έτ. Α'
(1961) σ. 67-69.
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706. Κανδηλάπτης Γ. Ό Όφίτες ό Χότζας (άνέκδ. "Οψεως). Ποντ Έστ έτ. 12
(1961) σ. 6495.

707. Καπουργας Άβρ. "Αν έ'συρεν, τήν βούκαν άτ' εξέγκεν. Ποντ Έστ έ'τ. 12(1961)
σ. 6170.—Παχτδάν πέ κ' εστά. Αύτόθι, σ· 6496. [Άνέκδ. έκ Τσιμεράς].

708. Κριάρης'Αριστ.Ί. Κρητικά ανέκδοτα [7]· Κρητ Πρωτ έ'τ. Α' (1961) σ. 147-49.

709. Λαζαρίδον Παρθ. Ό Καπράντς. - Ή καργιόλα. (Ανέκδοτα 2 εκ Κρώμνης
και Τραπεζοΰντος). Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6105.

710. Μελανοφρύδης Π. Λαφρόν φαγίν (νεοποντιακόν άνέκδοτον). Ποντ Έστ
έ'τ. 12 (1961) σ· 6105.

711. Μηλιόπουλος Παρασκ. J. Λαογνωστικές σελίδες. Παπαδικά καί Θεοτικά.
[4], Ήπειρ Έστ. έτ. I' (1961) σ, 922-924.

712. Νικολαΐδης'Αναν. Μέ μαύρα τά κεφάλια δουλείαν 'κ' έ'χς· (ανέκδοτον εκ
Χαλδίας). Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6170.

713. Παπαδόπουλος Δ· Θά μαθίεις μ' άτά εσύ... (άνέκδοτον εκ Χαλδίας). Ποντ
Έστ έ'τ. 12 (1961) σ. 6105.

714. Παπαδόπουλος Σάββ. Ό Χάμπον κι ό Χάμπον. Ποντ Έστ έ'τ, 12 (1961)
σ. 6353. (Άνέκδ. Νεοποντιακόν).—Άμον ντ'έ'ξέβες κατέβα κέλα ! (Άνέκδοτον
εκ τοΰ Κάρς). Αύτόθι, σ. 6496.

715. Παπααταύρου Σταϋρ. Ή πίττα τ' Άγαπ'τοΰ· Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 2,
σ. 229-231.

716. Σαλτοής'I. Άν εφέρ'νες ά τθά ευρίουντουν... Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ.
6169.—Έμπα'ς σή θάλασσα άφηά... Αυτότθι, σ. 6169-70.-Τή Λάγκατζη τό
σαχτάρ'. Αύτόθι, σ. 6262. [Άνέκδ. έκ Κοτυώρων].—'Εγώ είμαι ό βασιλέας τών
Ελλήνων· (άνέκδ. εκ Χαλδίας). Αύτόθι, σ. 6495.

717. Στυλίδης Γ. Ή κοσάρα εψόφεσεν (άνέκδ. εκ Σάντας). Ποντ Έστ έ'τ. 12
(1961) σ. 6263.

718. Τοέρτικ Χρ. Τό μοίριαγμαν... Ποντ Έστ έτ. 12 (1961) σ. 6263.

719· Τσηρίδης Γιάνν· Τό κόπρον ντο έφαεν ό Κούντουρον (άνέκδ. Σάντας). ΙΙοντ
Έστ έ'τ. 12 (1961) σ. 6495.

720. ; Φίκας Τζίπ καλά είμαι... (άνέκδ. έκ Πόντου). Ποντ Έστ έ'τ. 12 (1961) σ.
6263.—-Ό πόλεμον (Νεοποντιακόν άνέκδοτον)· Αύτόθι, σ. 6354.—Ά σήν
γειτονίαν (άνέκδ. εκ Κριάμνης). Αύτόθι, σ. 6496.

721. Φερτινίδης Γ. Τά κλειδιά πα εκείνος είχεν. [Άνέκδ. εκ Κράιμνης]. Ποντ Έστ
έ'τ. 12 (1961) σ. 6263.

722. Φυλλίζης Δ. Άτώρα 'ς εμέτερα... ΓΙοντ Έστ έ'τ. 12 (1961) σ. 6354.

723. Χειμωνίδου Έρυφίλη Τό βραδίν θά γίνεται ό καλόν ό χορόν. Ποντ Έστ
έ'τ. 12 (1961) σ. 6496.
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724. Αθανασιάδης Στάθ. 'Ατώρα βάλεν άτα 'ς σή φώςισ'! Ποντ Έστ έ'τ. 13
(1962) σ. 6780.—'Σ άΐν-όΐν γαϊδίρα μ' αφήντς άτα καί πατίουνταν. Αύτόθι,
σ. 6914.

725. "Ακογλους Ξ. Εβραίοι 'ς σήν Τραπεζούνταν. Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6571.

726. Γαλανός Χαρ. "Ας πιάνω άμον λάμπαν. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6913-14.

727. 'Εξαδάκτυλος Π. Τό σημερ'νόν κανέναν'κι όμοιάζ'. Ποντ Έστ έ'τ· 13 (1962)
σ. 6780.

728. Θεοδωρίδης Θ. Ό Γιώργης τ' Άντρεάντων και ό ήχος ό «κόκκινος». Ποντ
Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6571.

729. Ίωαννίδης Ί. ['Ανέκδοτα 3], Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6723, 6780.

730. Κωνσταντινίδης Κ. Τήν κεντή σ' 'κι έλογαρίασες. Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962)
σ. 6913.

731. Μελανοφρύδης Π. ['Ανέκδοτα 3]. Ποντ Έστ έτ. 13 (1692) σ. 6779-80.

732. Νικολαΐδης Άναν. ['Ανέκδοτα 5], Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6638-40.
733· Παπαδόπουλος 'I. "Αμα ατό τ' άνάθεμαν πώς θά γίν'ται ! Ποντ Έστ έτ. 13

(1962) σ. 6572.

734. Σαλταής 'J. Θηάττορον τι είμαιν έγώ ; Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6572,
6912 [3],

735. Τουντουλίδης Ν. Εκεί τσετέδες εύρίουνταν. Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ.
6571-72.

736. Τόιορτανας Ά. ['Ανέκδοτα 2], Ποντ Έστ έ'τ. 13 (1962) σ. 6638.

737. :Φίκας Σέν κιομουρού κατσά βερτούν. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6723.

738. Χ. Ό μιζάβιρτς ό Πολυχρόντς. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6722-23.

ζ'. Παροιμίαι «αί γνώμαι. Παροιμιώδες εκφράσεις.
1. Συλλογαι.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 85. 91. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 108. 111. 113. 116. 117.
119. 121 123. 125. 123. 129. 131. 135. 138. 139. 147. 148. 151. 152. 153. 156.
161. 168 171. 173. 177. 178. 180. 183],

739. Παπανικολάου Ν. Παροιμίες τού τόπου μας [10]. Σκουφάς, έτ. Γ' (1957)
τεύχ. 7, σ. 332.

740. Μανίας Θεόφ. Τά ζώα μας στις παροιμίες τού ελληνικού λαοΰ. Ελληνική
Κτηνιατρική, έ'τ. 2, τεύχ. 6, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 289-296.

Παροιμίαι 265 άναφερόμεναι είς χά ζφα μετά τίνων ερμηνειών εις αύτάς.

741. Αθανασοπούλου Βακώ 'I. Παροιμιώδεις εκφράσεις, Φιλιατρά, έ'τ. Δ'
(1960) τεΰχ. 14, σ. 31-32.
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742. Βασιλείου Μαρία Παροιμίες [7]. Μαθ Έστ έτ. I'(1960) αρ. 26, σ. 221.

743. Κ(ανδηλάπτης) Γ. Θ. (Κάνις) 'Ανάμικτα: Ό Μάρτης. Γιατί Λιαρμοΰχος;
Ποντ Έστ έτ. 11 (1960) σ. 5723-24. [Παροιμ. 15, παραδ. ί],

744. ; Λαογραφολάτρης ( = Ψυχογιός Ντ.) Λαογραφία καί λαογραφοΰντες. Ήλει-
ακά, τεϋχ. ΙΘ' (1960), σ. 579-82. [Περί τίνων παροιμιών],

745. Παναγή Άνδρ. Παροιμίαι [12]. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1960) άρ. 27, σ. 45.

746. Ρωμαίος Κ. Μάϊος. Κρίκος, έτ. 11 (1960) άρ. 113, σ. 17 - 'Ιούνιος. AU
τόθι, άρ. 114, σ. 16. - Αΰγοτιστος. Αύτόιϊι, άρ. 115-16, σ. 19. - Δεκέμβριος.
Αυτόθι, άρ. 119-120, σ. 17.

'Αρά, παροιμ. 92, γεωργ. έθιμα, δίστιχα Β.

747. Σταυρακάκης Ίω. Μεταφορικές εκφράσεις Μυλοποτάμου. Κρητ Έστ χρόν.
IB' (1960) άρ. 96, σ. 26-27.

748. Σταφυλας Μιχ. Εκκλησιαστικές φράσεις στό στόμα τοΰ λαοΰ. Στερ Έστ
έτ. Α' (1960) άρ. 4, σ. 260-62 [46],

749 .----Παροιμίες κι'αινίγματα. Στερ Έστ έτ. Α' (1960) άρ. 5 6, σ. 323-24.

[Παροιμ. 25, αίνίγμ. 20].

750. Φωστέρης Δ. και Κεσίσογλου Ί. Ί· Λεξιλόγιο τοϋ Άραβανί. 'Αθήνα 1960,
8ον, σελ. ιθ' + 208 + 2 χάρτ. (Collection de Γ Institut Français d' Athè-
nes. Κέντρο Μικρασιατ. Σπουδών. Διεύθ. Μ. Μερλιέ. Καππαδοκία 7).

Πλήν τοΰ λεξιλογίου δημοσ. παροιμίαι 206 καί 1 παραμύθι.

751. ΧαραλαμπίδηςΆνδρ. Παροιμίες [13], Λαογρ 19 (1960-61) 540-541.

752. Αθανασιάδης Στ. Τό χέρι στήν Ποντιακή διάλεκτο. Ποντ Έστ έτ. 12
(1961) σ. 6207-6208.

Παροιμ. 12 καί τίνες προλήψεις.
'<53. Δημητρίου Δαμιαν. Παροιμίες [11]. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (.1961) άρ. 28, σ.
139, αρ. 30, σ. 43.

754. Δ(ουλγεράκης) Μ, 'Έμποροι καί πραματευτάδες στά νεώτερα χρόνια. Πει-
ραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 7 (1961) άρ. 74, σ. 24-25. [Μελ. άσματος καί παροιμ. 8],

755. Κρητικές παροιμίες [30]. Κρητ Πρωτ έτ. Α (1961) σ. 260.

756. Κυπριανοϋ Κυπρ Παροιμίες [3]. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 30, σ. 43.

757. Κωστή Χαράλ. Παροιμίες [19], Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 30, σ. 42.

758. Νικολαΐδης Άνδρ. Παροιμίες [20], Μαθ Έ στ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 30, σ. 42.

759. Παναγή Άνδρ. Παροιμίαι [7], Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ 235.

760. Παπαθανασίου Μαυρ. Του κιφάλ'. Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 1, σ. 135-136.

Παροιμίαι τινές καί παροιμιώδεις εκφράσεις.

761. Τσαρνάς Ίω Δ. Ποιές οί αντιλήψεις τοϋ λαοΰ για τό παιδί καί τήν αγωγή
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του από τις παροιμίες του. Ίκαριακά, τεύχ. 21 (1961) σ. 4-8.

762. Χατζόπουλος Τ. Κ. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις εκφράσεις Άντρεάντων
Άνω 'Αμισού [865], Άρχ ΙΊόντ 24(1961) σ. 161-244.

763. Κουρρης Σωτήρ. ΙΙαροιμίαι [121]. Μαθητ Πυρσός, έτ. Α'(1961-62) άρ· 1,
σ. 23-25.

764. 'Αγγελίδης Κων. Γ· Κυπριακαί παροιμίαι [14]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962)
αρ. 31, σ. 133.

765. Βρόντης Κων. Παροιμίες [5]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962) άρ. 32, σ. 253.

766. Νικολαΐδης 'Ανδρ. Γεωργικές παροιμίες [16]. Μαθ Έστ ετ. IB' (1962) άρ.
32, σ· 253.

767. Νικολαΐδης Βασ. Δ. Παροιμίαι [9]. Μαθ Έστ έτ. IB'(1962) άρ. 31, σ. 134.

768. Παναγή 'Ανδρ- Κυπριακαί παροιμίαι [5]. Μαθ Έστ έτ. IB' (1962) άρ. 32,
σ. 255.

769. Σαλταης Ί. Καθείς κατά τήν καρδίαν άτ'. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6914.

770. Βρόντης Κων. Τί λέγουν στό χωριό μου για τις εποχές τοΰ έτους. Μαθ
Έστ έτ. ΙΓ' (1962-63) άρ. 33, σ. 40. [Παροιμ. περί μηνών 14]. - Παροιμίαι
[7], Αυτόθι, σ. 41.

2. Μελέται.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 175. 179],

771. Αουκατος Δημ. Σ. Ή παροιμία για τήν κενόδοξη σύζυγο («"Ας μέ λένε
υπουργίνα... κτλ.»). Λαογρ 18 (1959) 497-520.

772 .---Παροιμιών πλατυσμοί. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν

Αθήναις 1962, σ. 148-203.

773. Μάνεαης Στ. Ή έννοια «Τούρκος» στήν ελληνική γλώσσα. Άνατ. άπό τό
περιοδ. «Βιομηχανική Έπιθεώρησις», 'Ιούλιος 1961, 8ον μικρ., σελ. 8.

774. Παπαχαρίοης Α-&. Χ. Αντίστοιχοι πρός αρχαίας νεοελληνικαί εκφράσεις.
Πλάτων, έτ. IB' (1960), σ. 206-224, έτ. ΙΓ' (1961) σ. 299-308.

Παροιμιώδεις τινές εκφράσεις καί οτίχοι άσμάτον εν συγκρίσει πρός αντιστοίχους εκ
τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης.

775. Μουααίου-Μπουγωύκου Καλλιόπη Παροιμίες τοΰ Λιβισίου και τής Μ ά-
κρης. Εϊσαγωγή Δημ. Ά. Πετροπούλον, ΆΘήνα 1961, 8ον, σελ. λα' 4- 1
χάρτ. + 476. ('Εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Διεύθ. Μέλπως
Μερλιέ, 14. Λυκία 16).

Δημοσιεύονται 1510 παροιμίαι συγκρινόμεναι μέ αρχ., βυζαντ.-μεταβυζ. καί συγχρόνους.
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βιβλιογραφία καί κατάλογος προσώπ. χρησιμοποιηθέντων ώς πληροφορητών.
Κρίσεις : Λαογρ 20 (1962) 628-684 (Δημ. Σ. Λονκύτος). Revue des Etudes Byzantines,
XXI (1963) 306 (R. Janin). Byzant. Zeitschrift 56 (1953) 344-347 (A. I. Thabores).
776 Strömberg Reinhold Griechische Sprichwörter. Eine neue Sammlung.
Akademiförlaget-Gronperts, Göteborg 1961, 8ov μικρ., σελ. 48 (Scan-
dinavian University Books).
Κρίοις ι Λαογρ 19 (1960-61) 584-86 (Γ. Ά. Μέγας).

777. Χαλιορής Ν. Γ. Παρομοιώσεις. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έ'τ. 21 (1961) άρ.
12 (250) σ. 258-260, έτ. 22 (1962) άρ. 1 (251) σ. 23-24, άρ· 2 (252) σ. 45-46.

778. Τααρνάς Ί. Λαός καί παιδαγωγική. Ίκαριακά, τεύχ. 23-24 (1962) σ. 13-18.
Εξετάζονται 109 παροιμίαι άπό παιδαγωγικής άπόψεως

η'. Παραδόσεις.

1. Συλλογαι.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ΰπ' αριθμ. 85. 93. 98. 112. 116. 117. 118. 120. 121. 127. 128. 130.
133 135. 141. 144. 148. 149. 153. 157. 158. 159. 162. 165. 166. 174. 176. 186. 188.189. 743],

779. [Κώνστας Κ.]. Οί "Αγιοι Ταξιάρχαι, μεταβυζαντινών κτίσμα του ις ' αί'ώνος
εν Γουριά-Μεσολογγίου. [Άπαρατήρητον], α7ί)νζ', 8ον, μικρ., σελ. 40.

Έν σελ. 31-34 δημοσιεύονται 2 παραδόσεις.

780. Παπακώστας Νικ. Ό "Αγιος Μάρκος. Σκουφάς, έ'τ. Δ' (1958) τεύχ. 9 καί
10, σ. 406-412. [Παραδ. περί τοΰ Αγίου],

781. Σχωρταανίτης Θωμάς καί Χαρίτος Λάμπρος Παραδόσεις 'Αθαμανίου
"Αρτης [4], Λαογρ 18 (1959) 535-538.

782. Χαρίτος Λάμπρος καί Σχωρτσανίτης Θωμάς Παραδόσεις 'Αθαμανίου
"Αρτης [4], Λαογρ 18 (1959) 535-538.

783. Διορίτου 'Ελένη ΙΙώς έπήρε τό όνομα της ή 'Ακάνθου. Μαθ Σάλπ Α'
(1959-60) άρ. 1, σ. 29.

784. Κουταλιανος Χρ. Νικητάρι. Μαθ Σάλπ Α' (1959-60) άρ. 1, σ. 29.

785. Λουγγρίδης Χαρ. Τό χωριό μου Κυρά. Μαί) Σάλπ Α'(1959-60) άρ. 1, σ. 29.

786. Νικοδήμου Στυλ. Διατί οί κάτοικοι τοΰ Άστρομερίτη ώνομάσθησαν «Ά-
στραίοι». Μαθ Σάλπ Α' (1959-60) άρ. 1, σ. 30.

787. Παναγιωτάκης'Ιωάνν. Λαβέντζια [ί]. Κρητ Έστ χρόν ΙΑ' (1959-60) 398.

788. Λ. Ρ. Κοσμάς δ Αιτωλός. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έ'τ. 6 (1960) άρ. 63, σ. 22-
26 καί 38.

Παραδόσεις τινές διά τόν "Αγιον Κοσμάν.

789. 'Ασπιώτη Μαρία Ή άγνωστη Κέρκυρα. Περιηγητική 1960, άρ. 22, σ. 21-
24. [5].
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790. Θέρος "Αγ. ( = Θεοδωρόπουλος Σπ.) Ή σπαθοκομμένη πέτρα. 'Από τήν ανέκ-
δοτη σειρά: «Οϊ θρύλοι τοϋ Μυστρός». Πελοπ Πρωτ έ'τ. Α' (1960), σ. 260.

791. Θωμόπουλος Θ.'Ε. Παραδόσεις καί θρύλοι τής Έρμιονίδας. Περιηγητική
1960, άρ. 19, σ. 39.

Μνεΐαι παραδόσεων είς λογοτεχνικήν άφήγησιν.

792. Ίακωβίδης Νικ. Μ. Ένα ιστορικό νερό. Μαθ Έστ έτ. I' (1960) άρ. 26,
σ. 218.

793. 'Ιωακείμ Χρΐστ. Ή «παδκιά» τοϋ 'Αγ. Σπυρίδωνος. Μαθ Έστ έτ. I' (i960)
αρ. 26, σ. 217.

794. Καλογεροπούλου 'Αθηνά Γ. Οι Καλικάντζαροι στό Δωδεκαήμερο. Κρίκος
έ'τ. 11 (I960) άρ. 109, α. 22.

795. Αοϊζίδης Άνδρ. ΓΙώς πήρε τό όνομά του ό Άστρομερίτης. Μαθ Έστ έ'τ. Γ
(1960) άρ. 26, σ. 218.

796- Μπέττης Στ. Τά Δκχβολίτια [ΐ]. Ήπειρ Έστ έτ. Θ' (1960) 177-78.

797. Νικηφόρου Βενιζέλος Τοπαινυμίαι καί παραδόσεις Άστρομερίτου. Mail
Έστ ετ. ΙΑ' (i960) άρ. 27, σ. 43.

798. Παπαγεωργίου Κωατ. Καί ζωντανός στή δούλεψη σου... καί πεθαμένος
στή δούλεψη σου. Πελοπ Πρωτ έ'τ. Δ' (i960) σ. 151-152 [ΐ].

799. Πολίτης Νικ. Παραδόσεις τοϋ Μοριά [47]. Πελοπ Πρωτ έ'τ. Δ' (1960), σ·
153-162.

Άναδημοσΐευσις εκ τοϋ έργου του συγγραφ. «Παραδόσεις», τ. Α' (1901).

800. Πολυδώρου Εύάγγ. Γιατί τό Φλαμούδι εκτίσθη πίσω άπό ένα ψηλό λόφο.
Μαθητικός Κόσμος. 'Έκδ· μαθητών Έλλ. εμπορ. Γυμν. Τρικώμου, Μάϊος
1960, σ. 4.

801. Πουργουρίδης Χριστόφ. Πώς ευρέθη ή εικόνα τού 'Αγίου Αυξεντίου. Μαθ
Τ]στ έ'τ. I' (1960) άρ. 26, σ. 217-18.

802. Πράνα Καλλιόπη Γιατί οΐ Κατοκοπίτες ονομάζονται «Άλουποί». Μαθ
Έστ έ'τ. ΙΑ' (1960) αρ. 27, σ. 43-44.

803. : Πύρρων ό 'Εφεκτικός (=Ψυχογιός Ντ.) Τό Ζούδιο τής Παληόπολης.
Ήλειακά, τεύχ. ΙΘ ' (1960), σ. 559-562.

804. Ρωμαίος Κ. Οί Καρυάτιδες τοΰ Ερεχθείου θρηνούν. Περιηγητική I960,
άρ. 23, σ. 29-30. - Τό 1821 ζωσμένο άπό τούς θρύλους. Αύτόθι 1961, άρ. 27,
σ. 24-25.

Διηγήσεις καί άνέκδοτον.

805. Χατζηγάκης Άλέξ. Λαογραφικά Άσπροποτάμου (Πίνδου Τρικκάλων).
Φιλ ΙΙρωτοχρ έ'τ· 17 (1960) σ. 147-48 [Παραδ. 3]·
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806. Μανίτσας Σωτ. Τό στοιχειωμένο γεφύρι κ' ή Καληνίτσα. Παράδοσις (Στε-
νιμάχου). Λαογρ 19 (1960/61) 549-550.

807. Ρουσομουστακάκις Νικ. Στη ραβδιά τού Σαραντάπηχου Διγενή. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΓ' (1960/61) τεύχ. 106, σ. 418-420.

808. Χατξηθεοδούλου 'Ιάκωβ. Παραδόσεις [εκ Κύπρου, 2]. Λαογρ 19 (1960-61)
535-536.

809. ' Αθανασιάδης Εύστ. Λαογραφικά κείμενα Σάντας [2]. Άρχ Πόντ 24 (1961)
σ. 82-85.

810. Γιαννακόπουλος Τάκ. Μαρούσα ή Στροπωνιάτισσα [1]. Περιηγητική 1961,

άρ. 28, σ. 53-54.

811. Ευθυμίου yAvaστ. Θρύλοι και παραδόσεις για τό Κοσάρτσικο Κονίτσης
(πρώην Ντοβρά). [ί], Ήπειρ Έστ έτ. Ι' (1961) 521-523.

812. ·' Θέρος 'Αγ. (^Θεοδωρόπουλος Σπ·) Ή Μανέταινα. (Άπό τήν άνέκδοτη
σειρά: «Οί {γρύλοι τοΰ Μυστρός»). Πελοπ Πρωτ έτ. Ε' (1961) σ. 320.

813- Ίακωβίδης Νικ. Μ. Μία παράδοσις. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ· 29,
σ· 233.

814. Ίωαννίδου Χρυστάλλα Διατί ό Άγιος Νικόλαος ονομάζεται θαλασσινός.
Μαθ Έστ έτ· ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ. 233.

815. Μακριδάκης Άνέστ. Οί Δροσουλίτες τών Σφακιών. Περιηγητική 1961,

άρ. 29, σ. 42-43.

816. Μεσαρίτου Μαρία Ή εκκλησία τής Παναγίας τοΰ Άθηαίνου. Μαθ Έστ
έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ. 232-

817. Μεταλλινοϋ 'Αγγελική Θρύλος περί τής Αγίας Παρασκευής τών Βασιλι-
κών τής Χαλκιδικής. Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 2, σ· 228-29.

818. Οί άρχαΐοι Έλληνες σαν υπερφυσικοί ήρωες. Κρίκος, έτ. 12 (1961) άρ. 125,
σ. 15. [4].

819. Παναγή 'Ανδρ Τό χωρίον μου (Παλαιομέτοχον). Μαθ Έστ έτ· ΙΑ' (1961)

άρ. 28, σ. 137-38.

820. Παπασταύρου Σταϋρ. Διηγήσεις [2], Χρον Χαλκ 1961, τεύχ- 1, σ. 100-104.

821. Πολίτης Ν Γ. Παραδόσεις τοΰ Μοριά. ΙΙελοπ Πρωτ έτ. Ε'(1961) σ.
153-60.

Άναδημοσ, 36 παραδ. εκ τοΰ έργου τοΰ σι>γγρ. «Παραδόσεις» τ. Α' (1904).

822. Στεφάνου Άναστ. Ό πλάτανος, τό εθνικό μας δέντρο. Αθήναι 1961, 8ον,
σελ. 32· (Άνάτυπ. εκ τών «Δασικών Χρονικών», τεύχ. 27-28, Ίαν.-Φεβρ.).

823. Αροτής Σπύρος Πέτρα τού Αρχαγγέλου. Μαθητ Πτιρσός, έτ· Α' (1961 62)
άρ. 1, σ. 29.
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824. Ίωαννίδης Χρήστος, Σάρπας Κωνατ. ΙΙαναγία ή Γλυκιώτισσα. Μαθ η τ

Πυρσός, έτ. ΙΑ' (1961-62) αρ. 1, σ. 29.
82δ. Κυριακίδης Συμεών Τα σπίτια τής Ρήγαινας· Μαθητ Πυρσός, έτ. Α
(1961-62) άρ. 1, σ· 31.

826. Μακριδάκης'Ανέστης Χ· Λαϊκοί παραδόσεις [2]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ'
(1961-62) τεϋχ. 110-111, σ· 127-128.

827. Μιτίδης Γεώργ. Τό φρούριον τοϋ 'Αγίου Τλαρίωνα. [5]. Μαθητ Πυρσός,
έτ. Α' (1961-62), άρ. 1, σ. 30-31.

828. Παϊκούσης Μιχ. Τοποθεσία «Δράκοι». Μαθητ Πυρσός, έτ. Α' (1961-(52)
άρ· 1, σ. 31.

829. Σίδερας Κλεάνθης Ή Παναγία ή «Ποταμίτισσα». Μαθητ Πυρσός, έτ. Α'
(1961-62) άρ. 1, σ. 32.

830. Χατζηθεμιστοϋ Στυλ., Κυριακίδης Παντ., Μαυρίδης Πέτρ. Φρούριο τοϋ
Βουφαβέτνο· Μαθητ ΙΙχ'ρσός, έτ. Α' (1961-62) άρ. 1, σ. 31.

831. Χρηστάκης I. Ό Σαραντάπηχος. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ' (1961-62) τεϋχ.
109, σ. 55.

832· : Θέρος "Αγις ( = Θεοδα>ρόπουλος Σπ.) Ή άπάρθενη Ρηγοπούλα. Πελοπ
Πρωτ τόμ. ΣΤ' (1962) σ. 59.

833. Καρράς Στ. Δ. Τό Νεραϊδοβούνι καί οί Νεράιδες του. Στερ Έστ έτ. Γ'
(1962) άρ. 13-14, σ. 53-54.

834. Klaar Marianne Christos und das verschenkte Brot. Neugriechische
Volkslegenden und Legendenmärchen ins Deutsche übertragen, zu
einem Teil gesammelt und herausgegeben von-. Im Erich Böth-Verlag.
Kassel (1963), 8ov μικρ., σελ. 240. («Das Gesicht der Völker» hrsg.
von Dr. Diether Roth).

Συλλογή ελληνικών θρησκευτικών παραδόσεων καί παραμυθιακών διηγήσεων παρατι-
θεμένων εν μεταφράσει εις τήν γερμανικήν.
Κρίαις.■ Λαογρ 20 (1962) 618-621 (Γ. Ά. Μέγας).

835. Κλαίρης Χρ. Ή■ Ή «ζουλόπετρα» τής Πόλης. Λαογρ 20 (1962) 578.

836. Λάσκαρις Ν. (Λααταΐος) Τό ομόλογο τοΰ 'Αδάμ καί τής Εύας. Λαογρ
20 (1962) 569-70.

Άναδημοσίευσις εκ τής εφημερ. «Μορέας τής Τριπόλεως» τής 6ης 'Ιανουαρίου 1929.

837. Αίουδάκη Μαρία Περί τοϋ άρνησαμένου τόν Χριστόν εγγράφως. Λαογρ
20 (1962) 570-572.

838. Μιχαλακέας'Αντών. 'Αδάμ καί Χριστός. Λαογρ 20 (1962) 569.

839. Μοτούρα Ασημίνα Περί τής εξορίας τοΰ 'Αδάμ καί τοϋ «ξύλου τής γνώ-
σεως». Λαογρ 20 (1962) 567-568.
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840. Παπανικολάου Ν. cO διάβολος καί οί τέχνες του. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 8,
«ο. 89 (1962) α. 12. [2],

841. Σαλταής Ί. Ή νυφόπετρα Κοτυιόρων. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962) σ. 6707-6708.

842. Σχολικοϋ Συνεταιρισμοϋ Άρκεσίνηί -Άμοργοϋ. Ίστορίαι - θρϋλοι - πα-
ραδόσεις τής 'Αμοργού. [8], Εκδίδεται διά τήν άποπεράτωσιν του ίεροΰ ναοΰ
"Αγ. Όνουφρίου, 1962, 8ον μικρ., σελ. 24.

843. Βαβουλες Π. Λαογραφικά: Τό ευλογημένο δενδρολίβανο καί ή καταρα-
μένη δάφνη. Κρητικά επίκαιρα παρατηρήματα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ' (1962-
63) τεύχ. 117-118, σ. 366.

844. Κανακάκης Μιχ. Ώς που νάχη το καντήλι λάδι άφτει. Κρητ "Έστ χρόν. ΙΔ'
(1962-63) τεύχ. 122, σ. 101-104.

Λογοτεχνική διασκευή παραδόσεως.

845. Καστανιάς Ν. Ό Καλλιισάντερος στό χοιροσφάϊ. Ίκαριακά, τεύχ. 27-28
(1962/63) σ. 28.

Διασκευή παραδόσεως περί Καλικανιζάρων.

846. Κουνενάκη-Γουλιέλμου Ελένη Τά Σχινοκάψαλα (Σητείας). [3]. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΔ' (1962-63) τεύχ. 121, σ. 59-60, τεύχ. 122, σ. 110, τεύχ. 123, σ. 130.

847. Κουρτικάκης Κωνστ. Ή Μαναριά. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ' (1962-63) τεύχ. 127,
σ. 285-286.

2. Μελέται.

[Βλ. καί άνωτ. τό άρθρον ύπ1 αριθμ. 108].

848. "Ημελλος Στέφ. Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ.
11-12 (1958-59), έν Αθήναις 1960, σ. 200-228.

849. Ξηροτύρης Ζάχος Τό Στοιχειό τής Καστανιάς Υπάτης. Ρουμελ Ήμερολ
χρόν. Γ' (1959) 109-111.

850. Ρωμαίος Κ· Ένας θρύλος τού Μυστρά. Περιηγητική 1959, αρ. 1, σ. 7, 9·
—Ό «άχυροκλόπος» τού ουρανού. Αύτόθι, άρ. 2, σ. 23·—Τό κρασί στή Νεο-
ελληνική παράδοση. Αύτόθι, άρ. 8, σ. 45-46. — Παραδόσεις τής Κρήτης. Αύ-
τόθι, άρ. 10, σ. 26-29.—Νεράιδες στους θρύλους. Αύτόθι, άρ. 11, σ. 31-32.
— Τρεις έπίκαιροι λατρευτικοί θρύλοι. Αύτόθι, άρ. 12, 30-31·— Ό Μάρτης
μέ τις δυό γυναίκες καί τά δυό πρόσωπα. Αύτόθι, 1960, άρ. 15, σ. 28-30.—
Βαράσοβα καί Βελούχι μέσα στούς θρύλους. Αύτόθι, άρ. 18, σ. 38-39. — Κα-
ραβόπετρα-πετροκάραβο. Αύτόθι, άρ. 19, σ. 16-17. —Ό γέρο-Μήτρος πάνω
στή Φλέβα τοΰ Σαρωνικού. Αύτόθι, 1961, άρ. 29, σ. 30-31.—Τό μαντήλι,
έ'να σπουδαίο «σύμβολο» στή ζωή μας. Αύτόθι, άρ. 30, σ. 34-35.—Τό «άνα-
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ποδοκάραβο» τοΰ ουρανού. Αυτόθι, άρ. 31, σ. 22-23. —Ό γκιώνης. Αυτόθι,
άρ. 32, α, 24.25.— Κρυμμένοι θησαυροί. Αυτόθι, άρ. 36, σ. 20-21.

851. Δ(ουλγεράκης) Μ. Παραδόσεις καί θρύλοι άπο τήν Κορινθία. Πειραϊκή-
Πατραϊκή, έτ. 6 (1960), άρ. 57, σ. 29. —Ό θρύλος τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου
και τά Στοιχειά τών χωριών τής 'Αχαΐας. Αυτόθι, άρ. 58, σ. 16-17.

852. Κέντης Κ. Τοπωνύμια καί παραδόσεις τοΰ χωρίου Αγίου Θεοδώρου Καρ-
πασίας. ΚυπρΣπτόμ. ΚΔ'(1960) 169-187. [Μελέτη παραδ. καί τοπωνυμίων],

853. Κοντός Κώατας Μ· Ό Όμηρικός μύθος τών Κυκλώπων στήν 'Ακαρνανία.
Ρουμελ Ήμερολ χρόν. Δ' (1960) σ. 73-80-

854. Μαρκάκης Πέτρ. Ή μάχη τού Μαραθώνα στίς λαϊκές μας παραδόσεις. Φιλ
ΓΙρωτοχρ έτ. 17 (I960) σ. 182-184.

855. Ρωμαίος Κ. Οί Καλικάντζαροι. BNJb 18 (1945-49) Athen I960, σ. 49-78.
( = Μικρά Μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 264-296).

856. Ρωμαίος Κ. Ά. Μια παράδοση για τό χτίσιμο τοΰ Κάστρου στόν 'Ακροκό-
ρινθο- ΙΙελοπ Πρωτ έτ. Δ' (1960), σ. 170-173.

857. Σπυριδάκης Γ. Κ. Δημώδης παράδοσις περί τής τομής τοΰ πορθμοΰ τοΰ
Βοσπόρου υπό τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου. Εις μνήμην 'Αμάντου, 'Αθήναι 1960,
σ. 375-380.

Άνάλ. : Byzant. Zeitschr., τόμ. 54 (1961) 172 (F. D(ölger)).

858. 'Αποστολίδης Ίωάνν. Ά. Οί «Παυλοκαταραμένοι» τής Τερισσοΰ. Χρον
Χαλκ 1961, τεύχ. 2 σ. 232-240-

'Εξετάζεται τοπική παράδοσις περί τοΰ 'Αποστόλου Παύλου.

859. Δευτεραΐος "Αγγελος Ν· "Ηλιος 6 πανόπτης. Μελέτη λαογραφική, 'Αθή-
ναι 1962, 8ον, σελ. 32.

860. Μι τάκης Δι ον. Τό Στοιχειό τής Πάτρας καί τό στοιχειωμένο της θέατρο.
Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 8, άρ. 87 (1962), σ. 14-15.

861. Οίκονομίδης Δημ. Β. «Χρονογράφου» τού Δωροθέου τά λαογραφικά.
Λαογρ 18 (1959) 113-243. 19 (1960-61) 3-95.

Κρίσεις·· Revue des Études Grecques, τόμ. LXXIV, Ko 349-50, Paris 1961, σ. 350-
51 (A. Mirambel). Byzant, Zeitschrift τ. 54 (1961) σ. 421 (F. D(ölger)). Revsta de
Kolclor, ετ. VII, Nr 1-2, Bucure§ti 1962, σ. 171-172 (Adr. Fochi). Κνωσός, ετ. 8 (1961)
άρ. 35, σ. 40 (Ευαγγελία Φραγκάκι). Revue des Études Byzantines, t. XX (1962) 247
(/. Darrouzès). 'Ελληνικά, τ. 17 (1962) 435-446 (Έ. 'Α. Ζαχαριάδον). ('Απάντησις εις τήν
κριτικήν τής Έ. Ά. Ζαχαριάδου υπό Δ. Β. Οίκονομίδον, Λαογρ 20 (1962) 648-651).

862. Κεφαλληνιάδης Νικ. Τά σπήλαια τής Νάξου καί οί θρύλοι των, 'Αθήνα
1961, 8 ο ν, σελ. 32.

863. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Ό μύθος τοΰ Πολυφήμου εις δημώδεις παραδό-
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σεις περί τών Τριαμάτηδων. Κρητ Χρον τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ (1961 62) τεύχ. Γ',
σ. 106-116.

864· Ρωμαίος Κ. Τό γιοφύρι τοΰ διαβόλου στήν Τροιζήνα. Περιηγητική, άρ.
44, 'Αθήναι 1962, σ. 14-15.

865. - ---------Ό στύλος πού κρατάει τή γή. Περιηγητική, άρ. 48, 'Αθήναι 1962,

σ. 18-19.

866. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Δημά)δεις βιβλικαί παραδόσεις έκ Κρήτης. Κρητ
ΓΙρωτ έτ. Β' (1962) σ. 7-11.

867. Spyridakis Georg· Zwei neugriechische Volkssagen über Alexander den
Grossen. Zbornik za Narodni Zivot i Obicaje, knj 40, Zagreb 1962,
σ. 443-450.

θ'. Αινίγματα - Λογοπαίγνια.

[Βλ. κα'ι άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 85. 88. 110. 116. 125. 186. 749],

868. Παναγή 'Ανδρέας Αινίγματα [6]. Μαθ Έστ έτ. Γ (1960) άρ. 26, σ. 219.

869. Δαμιανίδης Μιχ. Αινίγματα Νάτας Πάφου [4]. Λαογρ 19 (1960/61) 542.

870. Καρρας Ίω. Ση. Αινίγματα τών Καθενών Ευβοίας [78]. Λαογρ 19 (1960/
61) 543-549.

871. Σηνρον Στυλιανή Λαϊκά αινίγματα Κυρήνειας. Λαογρ 19 (1960/61) 541-
542. [15].

872. Αβραμίδου 'Ανθή Αινίγματα [2], Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 28, σ. 138.

873. Δημητρίου Δαμιαν. Καθαρογλωσσιές [4]. Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 28,
σ. 138-

874. Παναγή Άνδρ. Αινίγματα [5], Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 29, σ. 235-

875. Κανακάρης 'Αντ. Σ. Καρυστινή λαογραφία. Αινίγματα [76]. Άρχ Εύβ Μελ
9 (1962) 125-129.

ι'. Εύχαί - χαιρετισμοί - κατάραι - όρκοι - βλασφημίαι.

[Βλ. και άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 81. 90. 121. 125. 128. 132. 137.

151. 161. 171. 174. 180. 183. 746.]

876. Μηίρης Κ. Ή. 'Ιστορικοί τύποι στήν κοινωνική ορολογία τής Αθήνας. Ν
Έστ τ. 67 (I960) σ. 407-409-

Περί τοΰ πάρων. Γκάγκαρης, τής λ. μάγκας, τών λ. κοπρίτες καί κοπρόοκνλα, γκιολέκας
καί τραμπονκος.

877. Πέρος Παντ. Π. Κατάραι [9]. Μαθ Έστ έ'τ. Ι' (1960) άρ. 26, σ. 221-
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878. ψ(υχογιος) Κ. Δ. Άντιλαβές. Ήλειακά, τεϋχ. ΙΘ ' (1960), σ. 571, τεϋχ. Κ'
(1960), σ. 598.

879. Παναγή Άνδρ. Κατάραι [8], Μαθ Έστ έτ. ΙΑ' (1961) άρ. 28, σ. 138.

880. Σταυρακάκης Γιάννης Συνηθέστερες ευχές Μυλοποτάμου. Κρητ Έστ χρόν.
ΙΓ' (1961/62) τεϋχ. 112, σ. 160-

881. Συνηθισμένοι όρκοι Μυλοποτάμου. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ' (1961/62)
τεϋχ. 113-114, σ. 211.

ια\ Γλώσσα.

1. Συνθηματικαί γλώσσαι.'Ονόματα : κΰρια, επώνυμα, παρωνύμια πλπ.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 85. 105. 128. 135. 136. 137. 138. 164. 168. 171. 175. 178],

882. Βαβουλες Παντ. Π· Φαιδρολογήματα - Πειράγματα. Τί λένε για τους Σε-
λινιωτες. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ' (1959/60) σ. 60, 123-124, 187-188, 231, 290,
414.

883. Βενέρης Έμμ. Σ. Μία άλλη εκδοχή γιά τους «Μονοστίβανους». Κρητ Έστ
χρόν. ΙΑ' (1959/60) 290, 294.

884. Βαγιακάκος Δ. Β. Βυζαντινά ονόματα καί επώνυμα εκ Μάνης. Πελοπ τόμ.
Γ'-Δ'(1958/59), 'Αθήναι 1960, σ. 185-221-

885. Ηλιόπουλος "Αγγ. Γ. Αναφορά τών κατοίκων τής επαρχίας Λεονταρίου
τον Αΰγουστον τοΰ 1824. Χρον Άρκάδ Β' (1960) 22-24.

'Ονόματα χωρίων καί ονόματα επωνύμων τών κατοίκων αυτών ε'ις τοπικήν διάλεκτον.

886. Θωμόπουλος Ί. Ά· Τά Νεοελληνικά επώνυμα σέ - άνος· Ν Έστ τόμ. 68
(1960) σ. 1553-1557.

887. Κανακάρης Άντ. 'Ονομασία ζώων ποιμνίου. Ευβοϊκός Λόγος. Χρόν. Γ'
(1960) τεϋχ. 29-30, σ. 39.

888. Κωατάκης Θαν. Π. Τσακωνικά κύρια ονόματα. Πελοπ τόμ- Γ -Δ'(1958/
59), 'Αθήναι 1960, σ- 230-240-

Οικογενειακά, βαπτιστικά καί παρωνύμια.

889. Αουκάτος Δημ. Σ. Βαφτιστικά ονόματα καί τοπωνύμια από άρχαιολογική
επίδραση στις Μυκήνες. Πελοπ τόμ. Γ'-Δ'( 1958/59),'Αθήναι 1960, σ.310-316.

890. Μαστροκώατας Βλάσ. Τά «Μπουλιάρικα» : Συνθηματική γλώσσα κατοίκων
τών ΒΔ Κραβάρων. Στερ Έστ έτ· Α' (1960), άρ. 4, σ. 240-47.

891. ΟΙκονομίδης Δημ. Β. Τά «Κουδαρίτικα» τοΰ ΙΙετροβουνίου. 'Αθηνά 64
(1960) 169-180·

892. Παπαχριοτοδούλου Χ. Τοπωνυμικά καί ονοματικά Χάλκης Δαιδεκανήσου.
Πλάτων, έτ. IB' (1960), σ· 30-48.

11
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(Γεωργ. καί ποιμεν. τόπων., λαογρ. τόπων., όνόμ. ζώων, όνόμ. φυτών, προσωπωνύμια,
ονοματολογικά).

893. -----Οικογενειακά έιτώνυμα Δωδεκανήσου. 'Αφιέρωμα Τριανταφυλλίδη,

'Αθήνα 1960, σελ. 317-336.
894· Παπαχριβτόπονλος Παν. Φιλιατρινά παρωνύμια. Φιλιατρά, έτ. Ε' (1960),
τεΰχ. 17, σ. 9-10.

895. Φλούδας Νικ. Ί. Βυζικιώτικα, ήτοι : γεωγραφία - τοπογραφία - χωρογραφία -
λαογραφία - αρχαιολογία - ιστορία Βυζικίου Γορτυνίας. Τόμ. Α' Μέρος Α'. Γεω-
γραφία - Τοπογραφία - Χωρογραφία, 'Αθήναι 1960, 8ον, σελ. 144.

Τόπων., όνόμ. φυτών, ζώων, όνόμ. βαπτ., επών. καί ειδήσεις άναφερόμεναι εις τήν
βιοτεχνίαν.

Κρίσεις : 'Αθηνά, τ. 64 (1960) σ. 382-388 (Δ. Β. Βαγιακάκος). Αύτόθι, 65 (1961) 372

(Δ. Β. Βαγιακάκος).

896. Rohlfs Gerardo All' origine dei cognominel mezzogiorno d' Italia.
Estratto dall' Almanacco Galabrese, Borna I960, σ. 63-71.

897. Χαλιορής Ν· Γ. Παρατσούκλια - έπίθετα. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έ'τ. 20
(1960), άρ. 2 (228), σ· 41-44, 48.

898. Ψ(νχογιος) Κ· Δ. Φυτωνυμικά- Ήλειακά, τεΰχ. ΙΘ ' (1960), σ. 574.

899. Καβουλάκης Μιχ. Π. Μιά άκόμη γνώμη γιά τούς «Μονοστίβανους». Κρητ
Έστ χρόν. IB' (1960/61) 307-308.

900. Καρατζάς Στ. Κ. Ή έρευνα τών διαλέκτων, τής τοπωνυμίας καί άνθρωπω-
νυμίας τής Εύβοιας καί τών βορείων Σποράδων. Άρχ Εύβ Μελ τ. 8 (1961),
σ. 5-38. — Δημοσάρι: Ευβοϊκό τοπωνύμιο βυζαντινής καταγωγής. Αύτόθι,
σ. 113-121-

901. Κοντοσόπονλος Ν, Γ. Δύο συνθηματικά γλωσσάρια άπό τό χωρίον Δια-
κόπι Δωρίδος. Αθηνά 65 (1961) 210-229.

902. Παπαδόπουλος Δημ. Κ- (Σταυριώτης) Γενεαλογικός κώδικας τής Κοινό-
τητος «Σταυρί». Θεσσαλονίκη 1961, 8ον, σελ. 132 μετά 2 χαρτών καί 15 ει-
κόνων.

Κρίσις : 'Αθηνά 65 (1961) 300-309 (Δ. Βαγιακάκος).

903. Παπαχριατόπουλος Π· Χ. Φιλιατρινά παρωνύμια, φιλιατρά, έ'τ. Ε' (1961)
τεΰχ. 20, σ. 15-16.

904- Φωτεινός Ν. Γ· Κουκλουτζάς : Ένα Τσιριγώτικο προάστιο τής Σμύρνης.
Έπταν Ήμερ Α' (1961), σ· 125-32.

'Εν σελ. 131-2 ονόματα καί επώνυμα.
905. Vayacacos D. Noms de famille neogrecs dérivant de mots signifiant
des grades, titres et offices ecclesiastiques. Vie Congrès International
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de Sciences Onomastiques. Actes et Mémoires, τόμ. III, München 1961,
σελ. 753-761.

906- Παηαχριοτόπονλος Π. Χ. Φιλιατρινά παρωνύμια- Φιλιατρά, έτ. 6 (1961/
62), τεΰχ. 21-22, σ. 9-10.

907, ------ Οί θησαυροί τής Βαγγελίστρας καί τό επώνυμο ν Καραβάκης. Φιλια-
τρά, έτ. 6 (1961/62), τεύχ. 23-24, σ. 23-25.

2. Τοπωνυμία.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 93. 108. 112. 114. 117. 125. 133. 137. 138. 145.
149. 164. 166. 175. 885. 889. 892. 895. 900].

908. Κρεκούκιας Δ. Ά. Φυτα>νυμα τοπωνύμια Τριφυλίας. Πλάτων 11 (1959), σ.
425-445.

909 : Ραχοβίτης Μ. ( = Παπαϊωάννου Μ. Μ ) Κίτρος - Πατραλέξη. Περιηγητική
1959, άρ. 1, σ. 22-23, 27. - Φουσκίνα. Αύτόθι, άρ. 2, σ. 28-29-

910. Παπαγρηγοράκης Ίδομ. Τοπα>νυμικά 'Ανάλεκτα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ'
(1959/60) 275-277, 327-329.

Τόπων.: 1) Ή Βλαχερωνίτισσα. 2) Ό Πύργος ψηλόνερος 3) Ή Σκλόπα καί τό Ριζό·
σκλοπο.

911. Παπαχριατόπουλος Π. Χ. Τοπωνύμια Φιλιατρών Μεσσηνίας. 'Ιστορία,
Λαογραφία τοΰ Λαγγούβαρδου Φιλιατρών. 'Αθήναι, 'Ιούλιος 1959, 8ον,
σελ. 18. ['Ανάτυπον έκ τοΰ περιοδ. «Φιλιατρά», τεΰχ. 12].

Κρίαις : Φιλιατρά, έτ. Δ' (1960) τεΰχ. 14, α. 32-33 (Μπάμπης Νίντας).

912. Χατζηψάλτης Κ. Δύο Κυπριακά τοπωνύμια. Byzantion, τόμ. 28 (1958),
Bruxelles 1959, σ. 455-464.

913. Άλεξάκης Μιχ.'Ε. Τό Άστρίτσι(Πεδιάδος). Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960/61),
σ. 13-14.

914. Βαγιακάκος Δικ. Τό Ταίναρον και τά τούτου ονόματα- Ε'ις μνήμην 'Αμάν-
του, 'Αθήναι 1960, σ. 337-352.

915. -Ταίναρον. Μΰθος καί ιστορία. Πελοπ Πρωτ έτ. Δ' (1960), σ. 97-110.

Ενδιαφέρει είς τήν τοπωνυμιολογικήν ερευναν, έν δέ τή ο. 110 δημοσιεύονται στίχοι
ενός μοιρολογίου.

916 .---Συμβολή εις τήν μελέτη ν τοΰ τοπιυνυμικοΰ καί ονοματολογίου τής νή-
σου 'Ιθάκης. 'Αθηνά, τ. 64 (I960), σ. 139-164.

917. Γεωργακάς Δημ. Ί. 'Αρχαία ονόματα τής Πελοποννήσου. ΙΊελοπ Πρωτ
έτ. Δ' (1960), σ. 119-121.

918. Γρίσπος Πάνος Ή τοπωνυμία «Σταγοί» Μαργαριτίου. Ήπειρ Έστ έτ. Θ '
(1960), σ. 732-733.
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919. 'Ηλιόπουλος Χαρ. Ή Δόριζα τής Μαντινείας. Χρον Άρκάδ έτ. Β' (1960),
σ. 175-184.

920. Καρβελας Γ. Δ. Δημοβαλτετσιώτικα τοπωνύμια. Χρον Άρκάδ έτ. Β' (1960),
σ. 17-21.

921. Κώνστας Κ. Σ. Γλωσσικά μνημεία τής Ρούμελης. Τοπωνυμικό τής λιμνο-
θάλασσας τοΰ Μεσολογγιοΰ. Στερ Έστ έτ. Α' (1960), άρ. 4, σ. 234-39.

922. Αεξικάν τών δήμων, κοινοτήτων καί συνοικισμών τής Ελλάδος επί τή βάσει
τής άπογραφής τοϋ πληθυσμού τοΰ έτους 1951 καί τών επελθουσών μέχρι τέ-
λους 'Ιουνίου 1955 διοικητικών μεταβολών καί Ιγκριθεισών μετονομασιών,
Αθήναι 1960. Έθνικόν Τυπογραφεΐον, 4ον, σελ. ιστ' + 245.

923· Μαυροειδής Θ. Δυρράχιον (Αρκαδίας). Χρον Άρκάδ έ'τ. Β ' (1960), σ·
47-50.

924· Μπέττης Στέφ■ Τοπωνυμικό τοΰ χωριοΰ Βελτσίστα 'Ιωαννίνων. Ήπειρ Έστ
έτ. Θ' (1960) 34-45.

925. Νικολόπουλος Γ. Ί. Τοπωνυμικά - Τεγεατικά. Χρον Άρκάδ έ'τ. Β' (1960),
σ. 162-169.

926. Ποϋλος Ίω. Χρ. Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Κορινθίας. Πελοπ τόμ.
Γ'-Δ' (1958/59), Αθήναι 1960, σ. 343-347.

Άνάλνοις: 'Αθηνά 65 (1961) 365-66 (Δ. Βαγιακάκος).

927. Ταοπανάκης Άγαπ. Βέρβενα. Πελοπ τόμ. Γ'-Δ' (1958|59), Αθήναι 1960,
σ. 396-400.

928. -------Πολύγυρος. Μακεδονικά, τόμ. 4 (1955-1960) 374-382.

929. Χαροκόπος Άντ. Έρΐθαι- Έριθιανή. Εις μνήμην Άμάντου, Αθήναι 1960,
σ. 132-139.

930. Χατζινικόλα "Αννα Τοποθεσίαι Άγ. Αμβροσίου. Μαθ Έστ έτ. 1' (1960)

άρ. 25, σ· 133.

931. Καμπίτης Άντ. Ό Σκινές. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960/61), σ. 299.

932. Κελαϊδής Στ. Άγια. Κρητ Έστ χρόν. IB' (1960/61), σ. 289-290.

933. Παπαγρηγοράκης Ίδομ. Καί πάλιν τό Ροδοβάνι. Κρητ Έστ χρόν. IB'
(1960/61), σ. 217. - Τοπωνυμικά άνάλεκτα: Ό Σκινές, ό Σχοινιάς και τά Σκι-
νοκάψαλα. Αυτόθι, σ· 257-259.

934· Γεωργακάς Δ. Ί. Τά ονόματα Πέλοψ, Πελοπόννησος κτλ. Πελοπ ΙΙρωτ έτ·
Ε' (1961), σ. 79-82.

935. Ζερζελίδης Γ. Ερμηνευτικά τοΰ τοπωνυμικού τής Άνω Ματσούκας. Άρχ
Πόντ 24 (1961), σ. 245-290.

936. Θωμόπουλος Ί. Ά. Ό ονοματολόγος Κ. Άμαντος. Ν Έστ 70 (1961)
1493-94.
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937. Λάππας Τάκ 'Ετυμολογικά για τό Καρπενήσι. Στερ Έστ έτ. Β' (1961)
άρ· 7, σ. 39.

9-38. Μπέττης Στέφ. Τοπα>νυμικό τής ποτε επαρχίας Κουρέντων. Ήπειρ Έστ
έτ. Ι' (1961) 144-150, 419-426.

939. Πετρόοτουλος Α. Ά. Χωριά και κωμοπόλεις τοΰ άλλοτε νομού Μεθχόνης.
Πελοπ Πρωτ έτ. Ε' (1961), σ. 53-64.

940. Πετροχείλου "Αννα Τουριστικά σπήλαια Επτανήσου. Έπταν Ήμερ Α
(1961), σ. 114-124.

941. Τζαννετατος Θ. Σ. Η τοπογραφία τής Κεφαλληνίας κατά τό πρακτικόν
τοΰ 1264 καί τήν έπιτομήν αυτού. 'Αθηνά 65 (1961) 177-190.

942. Φραγκίσκος Ζαφ. Περί τών ονομάτων τής Νάξου. Έπετ Έταιρ Κυκλ
Μελ τ. Α' (1961), σ. 479-483-

Εκτός των τοπωνυμίων δημοσ. καί 3 χωρικά περιπαίγματα.

943. 'Αποστολάκης Σταμ. 'Α. Τοπωνύμια Καμπανοΰ. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ
(1961/62) τεύχ. 110-111, σ. 87-88.

944. Καριανάκης 'Ανδρ. Τό ΆρολΗΗ καί ή ιστορία του. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ'
(1961/62) τεύχ. 115, σ. 247-248.

945. Αυκούρεσις Νικ. Τοπωνύμια καί ετυμολογικόν. Λιατί ή πόλις μας ώνο-
μάσθη Φιλιατρά. Φιλιατρά, έτ. 6 (1961/62) τεύχ. 23-24, σ. 10.

946. Βαγιακάκος Δ. Β. 'Αρχαία καί μεσαιωνικά τοπωνύμια εκ Μάνης. (Συμβολή
τρίτη)- Πελοπ τόμ. Ε' (1962) 161-179.

947. Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών εν
Ελλάδι. 'Αθηνά 66 (1962), σ. 301-424.

948. Βασιλείου Πάνος'I. Τοπωνυμικά Ευρυτανίας. Φιλ Πρωτοχρ χρόν. 19 (1962),
σ. 136-140. [Καί «ανάτυπο συμπληρωμένο», 'Αθήναι 1962, 8ον, σελ. 6]·

Κατάλογος τοπωνυμίων.

949. Γεωργακάς Δημ. "I. Μορέας, Μοριάς. Τό μεσαιωνικό καί νεώτερο όνομα
τής Πελοποννήσου. Πελοπ Πρωτ τόμ. ΣΤ' (1962), σ. 99-102.

950. Δελαγραμμάτικας Δημοσϋ·· Ή. Τό παρελθόν τής "Ανδρου μέσ' απ' τήν
ιστορία τριών λέξεων. 'Ανδρ Σελ έτ. Γ' (1962) άρ. 1, σ. 27-31.

Τοπωνύμια μετά τοπο^νυμικοϋ χάρτου τής "Ανδρου εν σ. 29.

951. Δελόπουλος Γ. Γραδίτζα-Γαρδίτσα-Καρδίτσα. Στερ Έστ έτ. Γ' (1962), άρ.
17/18, σ. 222-225.

952. Κέντης Κων. Ιστορία καί τοπωνύμια Αατσιών. Κτιπρ Σπ 26 (1962)
147-163.

953. Κομπορόζος Φώτης Άϋ>. Τοπωνυμικά τής 'Ολυμπίας. Πελοπ Πρωτ τόμ,
ΣΤ' (1962), σ. 341-346.
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954. Κρητικός Παν. Γ. Έκ φυτών τοπωνυμικά! ετυμολογίαι. Λαογρ 20 (1962)
543-551.

955. Μπέττης Στέφ. Τοπωνυμικό τής ποτε έπαρχίας Κουρέντων· 5. Τά χιορία
Ζέλοβα καί Ζαντήλα. Ήπειρ Έστ έτ. ΙΑ' (1962), σ. 426-434.

956. Ρωμαίος Κ.Ά. Τόποι καί τοπωνύμια. Πελοπ τόμ. Ε (1962) 21-45.

95 7. Τζονγανατος Νικ· Α. Τό 'Αργοστόλι. Μελέτη γιά τό χρονικό καί τήν το-
πωνυμία. Ήώς, έτ. 5 (1962), άρ. 58-60, σ· 122-27.

958. Αλεξάκης Μιχ. Τά τοπωνύμια τοΰ χωρίου 'Αστριτσίου (Πεδιάδος). Κρητ
Έστ χρόν. ΙΑ' (1962/63) τεΰχ. 122, σ. 95-96.

959. Γαλανάκης Μαρίνος Ση. Ή Σαρακήνα Πηγής τοΰ Ρεθύμνου. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΑ' (1962/63) τεΰχ. 120, σ. 19, 24.

960. Παπαγρηγοράκης Ίδ. Άποπηγάδι. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ ' (1962/63) τεΰχ.
122, σ. 109.

961. Σκουλάς Ί. Μ. Ή Λότζια τών Χανίων καί τό Γκαλαγκάδω. Κρητ Έστ χρόν.
ΙΔ' (1962/63) τεΰχ. 122, σ. 113-114.

962. Σταυρακάκης Γιάνν. Ό Κουλούκωνας. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ' (1962/63)
τεΰχ. 122, σ. 109.

ιβ'· Λαϊκόν Θέατρον.

963. Κακούρη Κατερίνα Προαισθητικές μορφές θεάτρου, ('Αθήναι) 1946, 8ον,
σελ. ιβ' + 192.

Κρίοις: Ελεύθερα Γράμματα, εν 'Αθήναις, περ. Β', έτ. 1947, σ. 359 (Μάρκος Αυγέρης].
964· 'Απομνημονεύματα Σ. ΣπαΘάρη και ή τέχνη τοΰ Καραγκιόζη. ('Αθήναι), 1960,
8ον, σελ. 227 + 7 είκ. εκτός κειμ.

Κρίοις: Ελληνικά 17 (1962) 428-431 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

965. Μέγας Γ. Ά. Παραλλαγή τής λαϊκής διασκευής τής Έρωφίλης. Εΐς μνήμην
'Αμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 370-374.

966. Γιαννοπούλον Μαριέττα Παλιό Ζακυθινό Καρναβάλι [άρθρον]. Έφημ·
«Ζάκυνθος» τής 15ης Φεβρουαρίου καί τής 1ης Μαρτίου 1962.

967. Κονόμος Ντ. Καρναβάλι και λαϊκό θέατρο στή Ζάκυνθο. ('Ανέκδοτα καί
άγνωστα κείμενα). Έφημ. «Ζάκυνθος» τής 15ης Φεβρουαρίου 1962 [ = Φυλ-
λάδιον ύπό τόν αύτόν τίτλον, 'Αίΐήναι 1962, 16ον, σελ. 32].

ιγ'. Δημώδη βιβλία.

[Βλ. καί άνωτ. τό άρθρον ύπ' άριθμ. 561],

968. Ταβλάς Έμμ. Μιχ. Κρητικά νάκλια (Νικολάκι), τόμ. Α'. "Αγιος Νικόλαος
Κρήτης 1959, 16ον, σελ. 127.
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30 ήθογραφίαι είς τήν διάλεκτον τής Άνατολ. Κρήτης.

969. Κριαρας Έμμ. Χρονολογικά, μεθοδολογικά καί άλλα ζητήματα «Θυσίας»
καί «Έρωτοκρίτου». Εις μνήμην "Αμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 350-369.

970. Πολίτης Αίνος Ό «Έρωτόκριτος» καί ή 4Θυσία» τοΰ Βιτζέντζου Κορνά-
ρου. 'Αφιέρωμα Τριανταφυλλίδη, 'Αθήνα 1960, σελ. 357-371.

971· 'Ιστορία 'Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος. Βίος, πόλεμοι καί θάνατος αύτοΰ ή ή
Φυλλάδα τοΰ Μεγαλεξαντρου. Προλεγόμενα καί ιστορική εισαγωγή Ά. Ά.
Πάλλη, ('Αθήναι 1961), 8ον μικρ., σελ. 213+8 είκ. έκτος κειμένου. (Εκδό-
σεις Γαλαξία, άρ. 15).

Κρίοις: Έφημερ. «Τό Βήμα», 14 καί 21 Ιουλίου 1961 (Κ. Θ. Δημαράς).

972. Κεφαλληνιάδης Ν· Άγνωστος Ναξιακή παραλλαγή τής «'Όμορφης Βοσκο-
πούλας» [έκ τού χωρίου Τσικαλριό], Παρνασσός, τ. 3 (1961), σ. 288-290.

973. Σικελιανός "Αγγ. Ή θυσία τοΰ Αβραάμ. (Σημείωμα έπ' εύκαιρία διδασκα-
λίας τοΰ έργου). Ν Έστ 70 (1961) 1032.

Άναδημοσίευσις έκ του περιοδ. «Θέατρον», Μάρτιος 1938, ο. 3.

974. Σπανάκης Στέργ-Γ. Ποιος είναι ο ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου ; Κρητ Πρωτ
έτ. Α' (1961), σ. 75-77.

4. Μουσική και χοροί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 54. 60. 73. 93. 102. 150. 153. 172],

975. Chianis Sam Some observations on the Mixed - Dance in the Pelo-
ponnesus. Λαογρ 18 (1959) 244-256.

976- Ελληνικοί χοροί τής Δώρας Στράτου. Περιηγητική 1959, άρ. 9, σ. 45-46.

977. Καρακάαης Σταϋρ. Μουσική αποστολή εις Χαλκιδικήν (6 Αύγ. - 9 Σεπτ.
1959). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν Αθήναις 1960, σ. 333-341.

978. Μαζαράκη Δέαποινα Το λαϊκό κλαρίνο στήν 'Ελλάδα, μέ είκοσι μουσικά
παραδείγματα. Πρόλογος του κ. Samuel Baud-Bovy. Αθήνα 1 959, 4ον, σελ.
152. (Εκδόσεις τοΰ Γαλλικού 'Ινστιτούτου Αθηνών, 114. Μουσικά Λαογρα-
φικό Αρχείο. Δ/ση Μέλπως Μερλιέ 22).

Κρίοις '■ Λαογρ 18 (1959) 595-99 (Φοίβος 'Ανωγειανάκης).

979. Περιατέρης Σπ. Μουσική άποστολή εις Εύρυτανίαν (7 Ίουλ. - 6 Αύγ. 1959).
Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958/59), έν 'Αθήναις 1960, σ· 321-327.

980. ----------Μουσική άποστολή εις Ρόδον καί Κώ (7 Αύγ. - 7 Σεπτ- 1958). Έπετ

Λαογρ Άρχ τόμ. 11-12 (1958|59), έν Αθήναις 1960, σ. 278-286.

981. ----Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. Έπετ Λαογρ

Άρχ τόμ. 9-10 (1955 57), έν 'Αθήναις 1958, σ. 105-133.
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Κρίσεις : Λαογρ 18 (1959) 591-95 (Φοίβος Άνωγειανάκης). Revista de Folclor, Bu-
cureçti, 'έτ. V (1960), Nr. 1-2, σ. 165-66 (G. Marcu).

Κελαΐδής Σταϋρ■ Για τους σκοπούς τώ Ριζίτικω. Κρητ Έστ χρόν. ΙΑ'
(1959/60), 104-105.

Πρότασις περί εκδόσεως εις δίσκους τής μουσικής τών Ριζίτικων τραγουδιών.
Άβραμάντης "I. Ή διαμάχη δια τον χορό «Σέρρα». Ποντ Έστ έ'τ. 1 I
(1960), σ. 5679-80.

Βεργωτής Ν. Π. Γεώργιος Ααμπελέτ. Έπτ ΙΊρωτ Α' (1960), σ. 220-27.
Ειδήσεις περί δημώδους μουσικής-

: Γκρέκας ( = Παπαδόπουλος Ίωσ.) Γύρω από τους έθνικούς μας χορούς. Οί
χοροί τής Ζακύνθου. 'Αθήναι 1960, 8ον μικρ., σελ. 8.

Ελληνικά τραγούδια. Griechische Lieder. Melodies grecques. Τραγούδι
καί πιάνο. Gesang und klavier. Chant et Piano. Ue 12759. Universal
Edition. Printed in Austria, 1960, 4ov, σελ. 122. (Ένωσις Ελλήνων
Μουσουργών).

'Ηλίας Ίάκ. Φιλιατρινούλα : Καλαματιανός. Φιλιατρά, έτ. Δ' (1960) τεϋχ.
16, σ. 42.

Αουκατος Δ. Σ. Ό χορός στή λαογραφία μας. Ν Έστ τ. 67 (1960) σ. 45-
50, 111-117.

Μανιάτης Β. Τά «λαϊκά μπαλλέτα». Έπιθ Τέχνης χρ. ΣΤ' (1960) τεϋχ.
65-66, σ. 259-260.

ΜπίκοςΆΘ. Ελληνικοί χοροί. Άνάλυσις κινήσεων- Χορογράφημα - Μου-
σική. Τρίπολις 1960, 8ον, σελ. 136.

Παηαχρήστος Βασ. Κ. Ελληνικοί χοροί. 'Αθήναι 1960, 4ον, σελ. 202.
Καρακάαης Στ. [Λαογραφική άποστολή εις Κύπρον], Έκθεσις περί τής
συλλογής μουσικής υλης. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ 13-14 (1960-61), εν Αθή-
ναις 1962, σ. 337-360.

-----[Λαογραφική άποστολή εις τήν περιφέρειαν Έβρου]. Έκθεσις περί

τής ήχογραφηθείσης δημώδους μουσικής. Έπετ Λαογρ Άς>χ τόμ. 13-14
(1960-61), εν Αθήναις 1962, σ. 354-361.

---------- Μουσική άποστολή εις Χαλκιδικήν (5 Ίουλ. - 4 Αυγ. 1960). Έπετ

Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν Αθήναις 1962, σ. 362-373.

---Μουσική άποστολή εις τήν περιφέρειαν Παγγαίου Μακεδονίας (4 AU-

γούστου - 2 Σεπτεμβρ. 1961). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), εν
Αθήναις 1962, σ. 421-430-

Κώνστας Κ. Σ. Ή ζυγιά στή δυτική Ρούμελη. Βιογραφία μιας λαϊκής ορ-
χήστρας. Λαογρ 19 (1960/61) 325-359.
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Άνάλνσις: Στερ Έατ Β' (1961), άρ. 11-12, σελ. 294 (Τ. Φ. Χριοτόπονλος).

997 .--Ή «ζυγιά» στήν Ελλάδα-Άπό τήν μουσικήν οργανολογία τοΰ λαού

μας. 'Ηώς, έτ. 4 (1961) άρ. 45 (4), σ. 57-60.

998. Περιστέρης Σπ. Δ.Ό άσκαυλός (τσαμπούνα) εΐς τήν νησιωτικήν Ελλάδα.
Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. 13-14 (1960-61), έν Αθήναις 1962, σ. 52-72.

999. ------Μουσική άποστολή εΐς Αΐτιολίαν καί Άκαρνανίαν (3 'Ιουλίου - 2 Αύ-

γούστου 1961). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ 13-14 (1960-61), εν Αθήναις 1962,
σ. 413-420-

1000. Θεοδωράκης Μίκης Για τήν έλληνική μουσική, °Αθήνα 1961, 8ον, σελ. 285.
("Εκδ. «Επιθεώρηση Τέχνης»).

Έν σελ. 256-64 : «Άπ'τό λαϊκό τραγούδι στή λαϊκή όπερα», σ. 265-67 : «Ή θέση τής
λαϊκής μουσικής καί οί εύδΰνες γιά τόν εκπολιτισμό·».

1001. Κουΰίάδης Γ. Ά. Οι χοροί τής γιορτής τοΰ κρασιού. Περιηγητική 1961, άρ.
33, σ. 32-33.

1002. Κώνστας Κ. Σ. Γιά τούς Ρουμελιώτικους δημοτικούς σκοπούς. Αΐτωλ Γράμμ
χρ. Α' (1961) άρ. τεύχ. 6, σ. 241-45.

1003 -Οί Ελληνικοί δημοτικοί σκοποί. Αΐτωλ Γράμμ χρ· Β'(1961) άρ. τεύχ.

7"8, σ. 3-7.

1004. -Ό «ταμπουράς»: άπό τήν μουσικήν οργανολογία τοΰ λαού μας.

'Ηώς, έτ. 4 (1961), άρ. 50 (9), σ. 33-35.

1005· ------* Ή φλογέρα. (Άπό τή δημοτική μουσική οργανολογία τής Ρούμελης).

Ρουμελιώτικη Τέχνη, Α' (1961), φ. 5-6.

1006. Levi Leo Tradizioni liturgiche musicali e dialettali a Corfu. La Bas-
segna mensile di Israeli, vol. XXVII, No 1 (Teza scrie), pp. 20-31.
Teveth 5721. (Gennaio 1961).

Κρίοις : Λαογρ 20 (1962) 634-637 (Στ. Καρακάοης).

1007. Νίκολς Κώστας Πώς πρέπει νά εμφανίζωνται οί ελληνικοί χοροί. 'Ηώς,
έτ. 4 (1961) άρ. 52-53 (11/12), σ. 113-115.

1008. Petrides Th. and Elf lei da Folk dances of the Greeks. Origins and
instructions. New Tork. Exposition Press (1961 ), 8ov, σελ. 78.

1009. Πλάτανος Βαα. Τά Μέγαρα καί ό χορός τής τράτας. Περιηγητική 1961,
άρ. 30, σ. 40-41.

1010 Χατζηδάκης Γ· Κρητική μουσική· Κρητ Πρωτ έτ. Α' (1961), σ. 133-134.
1011. [Παπαγρηγοράκης Ίδομ.] Ή συναυλία τοΰ Κρητικού δημοτικού τρα-
γουδιού στό Ηράκλειο. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ' (1961/62) τεΰχ. 113-114, σ.
185-187.



ί 1 170

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

1012. Άσσιώτης Γρηγόρης Κυπριακοί χοροί ανδρικοί καί γυναικείοι. Λευκωσία -
Κύπρος, Μαίος 1962, 4ον, σελ. 59 + 2 πίν. έκτος κειμένου. [Πολυγραφη-
μένον άντίτυπον].

1013. Αντωνιάδης Χρ.Ί. Τό «Καλήν Έσπέραν» στήν Σαμψούντα. Ποντ Έστ
έτ. 13 (1962), σ. 6526-28.

1014. Κώνστας Κ. Σ. «Γλέντια τοΰ ξεσηκωμού». Έφημ. «Ή Καθημερινή», 25
Μαρτίου 1962.

Γενικά περί ασμάτων καί χορών.

1015 .--Οί χοροί στόν ξεσηκωμό. Στρ Έστ Γ' 1962) αρ. 13-14, σ. 10-13.

1016. Αουκΰτος Δημ. Σ. Ό Κεφαλονίτικος μπάλλος καί τά τραγούδια του.
Έπταν Ήμερ χρόν. Β'(1962), σ. 129-143.

Περιλαμβ. καί «δίστιχα συνοδευτικά χοροϋ καί μουσική καταγραφή».

1017. -----Ό Κεφαλονίτικος μπάλος. Ήώς, έτ. 5 (1962) αρ. 58-60, σ. 116-120.

Δημοσ. ή μουσική, δίστιχα καί γυρίσματα.

1018. «Τ' αηδόνια τής 'Ανατολής» : τραγούδι Άδριανοτιπολίτικο. Άρχ Θρ Θησ
27 (1962) 162. [Μουσική καταγραφή].

1019. Φιρτινίδης Γ. Ό πυρρίχιος χορός (Σέρρα). Ποντ Έστ έτ. 13 (1962), σ·
6673-77.

1020. Κοννενάκη-Γονλιέλμον 'Ελένη Τά Σχινοκάψαλα (Σητείας). Κρητ Έστ
χρόν. ΙΔ' (1962/63) τεύχ. 124, σ. 191.

Ε'. Κοινωνικός βίος.

1. Οί κύριοι σταΦμοι τής ανθρωπινής ζωής.

Γέννησις, γάμος, τελευτή.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 81. 84. 85. 86. 87. 91 97. 100. 104. 121. 123.
124. 125. 132. 138. 139. 142. 143. 145. 146. 163. 165. 167. 171. 172. 174.
175. 177. .183. 184. 186. 188. 190].

1021. 'Αλεξανδρόπουλος Κ.'Α. Ό θηλασμός εν τή ελληνική καί ξένη λαογρα-
φία. Αθήναι 1960, 8ον, σελ. 84. [Μελέτη],

1022. 'Ιωακείμ Χρ. Προξενεία καί αρραβώνες. Μαθ Έστ έτ. Γ (1960) άρ. 25,
σ. 132.

1023. Καραπατάκης Κώατ. Γάμος τοΰ παλιού καιροΰ. (Λαογραφικό τής περιοχής
Γρεβενών). ΆΘήνα 1960, 8ον, σελ. 176.

Κρίοις'· Ήπειρ Έστ ετ. I' (1961) 281-82 (Α. Σαλαμάγκας).
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1024. Μαρτινέγκος Έλισαβέτιος «Ό 'Αλαμανός»· εν ανέκδοτο ιστορικό ποίημα.
'Ανακοίνωση : Ντίνου Κονόμου. Έπτ Πρωτ Α' (1960), σ. 177-202.
Περιέχονται ειδήσεις γαμήλιων καί λατρευτικών εθίμων τής Ζακύνθου τοΰ 1660.

1025. Πετρόπουλος Δ· Ά. Λαϊκές δοξασίες για τό βάπτισμα. Είς μνήμην Άμάν-
του, Αθήναι 1960, σ. 516-521.

Άνάλνσις· Έπετ Έτ Βυζ Σπ τ. 30 (1960/61), σ. 647 (Π. Γ. Νικολόπονλος).

1026. ; Στεργιογιάννης ( = Καραταράκης Γιάνν.) Ή Θανή στήν Κρήτη. Συνήθειες
καί παρατηρήματα. 'Ηράκλειο 1960, Βον, σελ, 95.

1027. Ταρσούλη Γεωργία ' Ο γάμος στά χωριά τής Πυλίας. Πελοπ Πρωτ έτ. Δ'
(1960), σ. 261-68.

1028. Κουχοιλιέρης Άνάργ. Γ· Γαμήλια έ'&ιμα τής Μάνης. Λαογρ 19 (1960/61)
159-182. [Μετά γαμηλ. ασμάτ.].

1029. Παπανικολάου Φ. Ό γάμος στή Δυτική Μακεδονία. Λαογρ 19 (1960/61)
183-221. [Μετά πολλών γαμήλιων ασμάτ.].

1030. Πετράκη Στέλλα Ό γάμος τοΰ καπετάνιου. Φιλ ΙΙρωτομ άρ. 2-3, Αθή-
ναι 1960-1961, σ. 114-16.

1031. Παρλαμα Στυλιανή Γαμήλια έθιμα [μετά γαμήλιων ασμάτων], Λαογρ 19
(1960/61), 557-561.

1032. 'Αθανασιάδης Στ. 'PI κηδεία στή Σαντά. Ιΐοντ Έστ έτ. 12 (1961), σ.

6459-62.

1033. 'Αποστολίδης Ί. Ά. Αί «Δαφνηφορίαι» τής 'Ιερισσού. "Εθιμα πού ενί)υ-
μίζουν τήν άρχαιότητα. Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ 1, σ· 104-107.

Γίνεται λόγος περί τής χρήσεως τής δάφνης εις τον γάμον.

1034. Δανδαλίδης Δημ. Αρραβώνες στά Άβδηρα. Θρακ Χρον τόμ. Α' (1960-
61), σ. 158-159.

1035. Καταίπης Φίλ. Άπ' τά λαογραφικά τής Σαντορίνης· Ή ταφή τών νε-
κρών. 'Ηώς, έτ. 4 (1961) άρ. 43 (2), σ· 64-65.

1036. Κουταομύτης 'Απόστ. Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης. Θρακ Χρον Β' (1962),
σ. 221-223.

1037. Μαρίνης Κ. Σκοντάματα τοΰ γάμου καί τής άγάπης. Από τά λαϊκά θη-
σαυροφυλάκια τοΰ Μοριά. Πελοπ Πρωτ έτ· Ε' (1961), σ. 289-301·
Ειδήσεις περί γάμου μετά 17 ασμάτων.

1038. Ξανθινάκης 'Αντώνης Ό γάμος στήν Κρήτη. Κρητ Πρωτ έ'τ. Α' (1961),
σ. 20-38.

1039. Παπαγεράκης Ι· Π. "Εθιμα καί τραγούδια τού γάμου «Βάβδου». Χρον
Χαλκ 1961, τεΰχ. 1, σ. 76-97.
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Γαμήλια έθιμα καί άσματα 21.

Παπαδατος Σταϋρ. Ίω α. Ή έπαρσις τής σημαίας εν πομπή γάμου ώς
ίσχϋον έθιμον εν Ήπείρφ ιδία· Ήπειρ Έστ έ'τ· Γ (1961) 917-921.
Παπαθανασίον Μαυρ. Ή Τρόκνια. Χρον Χαλκ 1961, τεΰχ. 2, σ. 254-255.

Ειδήσεις αναφερόμενοι είς τό παιδίον καί 4 νανουρίσματα.

Ρωμαίος Κ. Ή κληματόβεργα στά στέφανα τοΰ γάμου. Περιηγητική 1961,
άρ. 33, σ. 24-25.

Σαραλής Γιάννης Τό Ζαγορίσιο σπίτι. Ε' Οί αρραβώνες κι' ό γάμος.
Ήπειρ Έστ έτ. Γ (1961) 912-916, 1095-1100, έτ. ΙΑ' (1962) 145-47.
Ταροούλη 'Αθηνά Ή γέννηση τοΰ παιδιοΰ· ('Από τά ήθη καί έθιμα τοΰ
Κυπριακού λαού). Φιλ Πρωτοχρ έτ. 18 (1961), σ. 219-220.
" Φραγκεδάκης'Εμμ.Ί. Ή παντρειά στήν Κρήτη, 1961.
Κρίαις : Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ' (1961/62) τεΰχ. 109, σ. 64-65 (Παντ. Π. Βαβουλές).
Παπαδάκις Μιχ. "Ενας τουρκοκρητικός γάμος. Κρητ Έστ χρόν. IΓ (1961/
62) τεΰχ. 110-111, σελ. 89-91.

Παπαδιαμαντόπουλος Γ. Ά. Λευκαδίτικοι γάμοι. 'Ιόν Ήχώ, περ. Γ', έτ.
17 (31) (1961/62), τεΰχ. 185, σ. 10-11.

Αθανασιάδης Στάθ. Ή κηδεία στή Σάντα. ΙΙοντ Έστ έ'τ. 13 (1962), σ.
6603-6605.

Δανδαλίδης Δημ. Χαρά στά "Αβδηρα- Θρακ Χρον έ'τ. Γ' (1962) άρ. 5, σ.
42-46, άρ. 6, σ. 110-112.

Αουκατος Δημ. Ό γάμος τοΰ σιόρ-Μέμου- 'Ηώς, έ'τ. 5 (1962) άρ· 58-60
σ. 95-99.

Ξανθινάκης 'Αντώνης Νεκρικά έθιμα καί δοξασίες στήν Κρήτη. Κρητ
Πρωτ έτ. Β' (1962), σ. 282-293.

• Ό 'Απόστρατος Τό παραστάσιμον. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 22 (1962),
άρ. 5 (255), σ. 118-19.

"Εθιμα τελευτής πνιγέντων.

Οίκονομίδης Δημ Β. Όνομα καί ονοματοθεσία εις τάς δοξασίας καί συν-
ήθειας τοΰ Ελληνικού λαοΰ. Λαογρ 20 (1962) 446-542-
Παπαδάκη Ειρήνη Οί άπαγωγές στή Λαογραφία. Κρητ Πρωτ έτ. Β' (1962),
σ. 151-154.

Παπαχριατοδονλου Πολνδ. Τά ελληνικά γράμματα στόν ΙΗ καί ΙΘ' αι-
ώνα στή Θράκη. Θρακ Χρον έ'τ. Γ' (1962) άρ. 5, σ.10-15, άρ. 6, σ. 66-69.

Πλην τής ιστορικής υλης δημοσιεύονται καί «τά σχολικά έθιμα» êv Θράκη.
Περράκης Δημ. Κ. Ό γάμος στόν Καλφά τής Θράκης. Άρχ Θρ Θησ
27 (1962) 158-161.
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1057· Σωτηριάδης Σωτ· Τά κατά τήν γεννησιν έθιμα εν Κύπρω. Λαογρ 20
(1962) 581-82.

1058. Χατζηγάκηζ 'Αλέξ■ Λαογραφικά Άσπροποτάμου Πίνδου. Φιλ Πρωτοχρ
χρόν. 19 (1962), σ. 176-184.

2. Θρησκευτική ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α'. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνιοτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 84. 85. 86. 87. 88. 90. 91. 93. 94. 98. 99. 100. 101. 102.

103. 104. 106. 107. 109. 112. 117. 120. 121. 123. 124. 125. 127. 134. 136.137. 138. 139. 142.

143. 144. 145. 157. 159. 161. 162. 163. 166. 167. 170. 172. 174.

176. 177. 178. 181. 183. 184. 186. 187. 188. 190. 1025],

1059. 'Ανώνυμος Λαογραφικά. Χρον Βυζικίου, τεύχ. 2 (1958), σ. 34-36.

1060. Καλεύρα 'Αλεξάνδρα "Ηθη καί έθιμα τού χωρίου Κιμμέριον. Λεύκ ΦΕ
Ξάνθης 1958, σ. 70.

1061. Καραμάνος Γ. 'I. Άποκρηές στο χωριό. Περιηγητική 1959, άρ. 3, σ. 34-
35. — Σαρακοστή. Αυτόθι, άρ. 4, σ. 44-45. —Μεγάλη Λαμπρή. Αυτόθι, άρ.
5, σ. 34 35.— Χριστούγεννα στο Πουρναροχώρι. AUto&i, άρ. 12, σ. 44-45.

1062. Παπακώστας Ν. Τά καρναβάλια εις τό Σούλι κατά τους προ τοΰ 1803
χρόνους (εκ παραδόσεως - ως έκ τού πραγματικού). Σκουφάς, έτ. Ε' (1959)
τεύχ. 14, σ. 144-147.

1063. 'Αθανασιάδης Στάθ. Τό Δωδεκαήμερον στή Σάντα. Ποντ Έστ έτ. 11
(1960), σ· 5561-64.

1064. Μέγας Γ. Ά. 'Αναστενάρια καί έθιμα τής Τυρινής Δευτέρας εις τό Κω-
στή καί τά πέριξ αυτού χωρία τής 'Ανατολικής Θράκης. Λαογρ 19(1960/61)
472-534. [Συλλογή σελ. 472-513, Σημειώσεις σελ. 513-534],

1065. Βουτσόηουλος Ή Μασκαροδευτέρα ή Πιτεροδευτέρα στο Σαμμακόβι
Θράκης καί οί Πιτεράδες" (τοΰ Κουτρούλη ό γάμος). Άρχ Θρ Θησ 25
(1960) 312-13.

1066. Γ. Γ. Γ. Οί Πόντιοι τού Καυκάσου. Ποντ Έστ έτ. 11 (1960), σ. 5725-28.
[Λατρευτ. έθιμα].

1067. Ή Καλαμάτα τό Πάσχα. Περιηγητική 1960, άρ. 16, σ. 30-31.

1068. 'Ιωακείμ Χρΐατ. "Εθιμα τοΰ χωρίου "Ασσια. Μαθ Έστ έτ. Γ (1960) άρ.
26, σ. 219.

1069. Κανδηλάπτης Γ. Θ. Αι θυσίαι παρά τοις Ποντίοις. Ποντ Έστ έτ. 11
(1960), σ. 5623.
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Κουκονλες Φ. "Ηθη καί έθιμα τού Πάσχα. Κρίκος, έ'τ. 11 (1960) άρ. 112,
σ. 16-17.

Σταχυολογούνται καί αναδημοσιεύονται ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας έκ παλαιοτέ-
ρων δημοσιευμάτων τοΰ συγγραφέως.

Λαϊνας Δημ. Ν. Δεκαπενταύγουστος· (ή λατρεία τής Θεοτόκου). Κρίκος, έ'τ.
11 (1960) άρ. 115-116, σ. 18-19.

Μανάκας Δημ. 'Ανέκδοτα τεμάχια περί Θράκης. Θρακικά, τόμ. 33 (1960),
σ. 292-295.

Δημοσ. 1 διαθήκη καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

Μαυρομμάτης Θ· Μ. Τό μοναστήρι τής 'Αγίας 'Αναστασίας Φαρμακολυ-
τρίας τό εΐς τόν Εύξεινον Πόντον- Άρχ Θρ Θησ 25 (I960) 201-16.
Έν σελ. 209-10 περιέχονται ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

Μισαηλίδης Δ· Μία προσκύνησις στόν "Αγιον Γεώργιον τόν «Ζαντόν».
Ποντ Έστ έτ. 11 (1960), σ. 5637-39.

Μονρτίδης Χρ. Καρναβάλι στήν Πάτρα. Περιηγητική 1960, άρ. 14, σ.
26-29.

Ματέττης Στέφ. Τραγούδια καί συνήθειες παληές τού Μάη. Ήπειρ Έστ
έ'τ. Θ' (1960), σ. 392-394. [Λατρευτ. έθιμα].

Μιπάγκας Εύάγγ. Ή λαογραφία μας: Τό Δωδεκαήμερο. Περιοδ. «Εκδρο-
μικός Όμιλος Φυσιολατρών Κυψέλης», έ'τ. Α', τεύχ. 4ον, [Αθήναι] 1960,
σ. 12-16.

Ό εορτασμός τής Καθαράς Δευτέρας στή Μεσσήνη. Περιηγητική 1960,
άρ. 14, σ. 38.

Ο Παλαιάς Ή Λαμπρή στόν Πόντο. Ποντ Έστ έ'τ. 11 (1960), σ. 5621-22.
Π(απαδόπουλος) Στ. Αί τρεις πανηγύρεις (Κωνσταντινουπόλεως). Άρχ
Θρ Θησ 25 (1960) 290-92.

Παπακώατας Νικ. Χρ. Εορτασμοί - Πανηγυρισμοί. Ήπειρ Έστ έ'τ. Θ'
(I960) 216-217.

--------Τού Σωτήρος. Θρησκευτική εορτή. Αθλητικά παιγνίδια καί άγωνί-

σματα. Ήπειρ Έστ έτ. Θ' (1960) 389-391.

Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Ή πρωτοχρονιά στήν Κύπρο. Κρίκος, έ'τ. 11
(1960) άρ. 109, σ. 21.

Παηαχριατόπουλος Παν. Ό Ναός τού Αγίου Γεα>ργίου Μπουριάνων.
Ιστορία - λαογραφία - έπιγραφαί - χαράγματα - τοιχογραφίαι· Φιλιατρά, έ'τ. Δ'
(1960) τεΰχ. 14, σ. 17-25.

Περιλαμβάνονται καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.
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1085. -------Πινελιές απ* τά Χριστούγεννα εκείνου τοΰ καιρού. Φιλιατρά, έτ· Δ'

(1960) τεύχ. 14, ο. 26-28.

1086. Πλάτανος Β. Άγιασώτικο καρναβάλι. Περιηγητική 1960, άρ. 15, σ. 35-37.
— Τά πανηγύρι,« τοΰ Ταύρου. Αυτόθι, άρ. 16, σ. 40-42. — Άναστενάρηδες.
Αυτόθι, άρ. 17, σ. 26-29.

1087. Σ. Β. Πρωτομαγιά στήν Ελλάδα. Κρίκος, έτ. 11 (1960) άρ. 113, σ. 16.

1088. Σιταράς Χ. Π. Οί φωτιές τοΰ Άη - Γιαννιού. Άρχ Θρ Θησ 25 (1960)
310-12

1089. Σιφναίου 'Ελένη Πανηγύρια στά χωριά τής Λέσβου. Περιηγητική 1960,
άρ. 19, σ. 19.

1090· Στούπη - Κυριάκη Χαρά Πασχαλινά έθιμα σέ Κερκυραϊκό χωριό. Περι-
ηγητική 1960, άρ. 22, σ. 20.

1091. Ψ(υχογώς) Κ. Δ. Ήλειώτικη λατρεία. Καλαντάρι Όχτώβρη - Δεκέμβρη)
Ήλειακά, τεΰχ. Κ' (1960), σ. 612-614.

1092. 'Αντωνιάδης Αέανδρ. "Εθιμα τής Λαμπρής. Λαογρ 19 (1960/61) 542-543.

1093. Γκιόλιας Μάρκ. Χριστούγεννα στήν Τουρκοκρατία. Αίτωλ Γράμμ χρ. Α'
(1960/61) τεΰχ. 3, σ. 129-130.

Έθιμα λατρείας καί άγερμικά τινα ασματα.

1094. Κουκουράκης Μ. Ν. Τά κόκκινα Πασχαλινά αυγά. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ'
(1960/61) τεΰχ. 106, σ. 429-430.

1095. Κώτση'Ελένη Ρουμπάνα. Λαογρ 19 (1960/61) 566-568.

1096. Πεταιάς Βαα. Ρουγκάτσια ή ρουγκατσιάρια. Λαογρ 19 (1960/61) 561-565.

1097. Αθανασοπούλου Βακώ Ό Κλήδονας. Φιλιατρά, έτ. Ε' (1961) τεΰχ- 19,
σ. 19-21-

1098. 'Αναγνωστόπουλος Ξ. Γ. Τό υψωμένο δέντρο. Ό Λόγος τοΰ Σταυρού, έ'τ.
Α', εν Αθήναις 1961, σ. 199-201.

1099. -Τό θρησκευτικόν συναίσθημα τών ποιμένων τής Ρούμελης. Ό Λόγος

τοΰ Σταυρού, έτ. Α', έν Αθήναις 1961, σ. 262-264.

1100. Άνδρεόπουλος Ν. Ή άληθινή μορφή τών Πατρινών Καρναβαλιών. Πε-
ριηγητική 1961, άρ. 26, σ. 32-33.

1101. Άμαριώτου Μαρία Κρητική Πρωτοχρονιά. Κρητ Πρωτ έ'τ. Α' (1961),
σ. 15-19-

1102. .· Δωράνθης Ν· (=Γεωργακόπουλος Ν.) Μερικά έθιμα τής Πρωτοχρονιάς.
Δελτ Άγροτ Τραπ τεΰχ. 118 (1961), σ. 38 (606) - 39 (607).

Έράνισμα έκ διαφόρων συλλογών.

1103. Κανδηλάπτης Γ. Θ. (Κάνις) Τό κρέμασμα τοΰ δισακκιοΰ κατά τά κά-



ί 1 176

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

λαντα· (εν Χαλδία Πόντου). Ποντ Έστ έτ. 12 (1961), σ. 6089-90.

1104. : *Κεΐος, Ό» Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα στή Τζιά. Τό Νησάκι μας
ή Κέα, έτ. 10 (1961) άρ. 115-116, σ. 5-6.

1105. Αονκάτος Δημ· .Σ. Λαογραφική πρωτομαγιά, με περιγραφές από τό γιορ-
τασμό της στήν Κεφαλονιά. 'Ηώς, έτ. 4 (1961) άρ. 46 (5), σ. 14-19.

1106. — Τό Δωδεκαήμερο καί οι τρεις γιορτές του στήν Κεφαλονιά. Έπταν
Ήμερ Α' (1961), σ. 133-45.

1107. Μαρίνης Κώστας Ελληνικοί αντίλαλοι: 'Αποκριάτικες νοσταλγίες. Ήώς,
έτ. 4 (1961) άρ. 43 (2), σ. 37-39.

1108. —Ό Χρυσομάης τών λουλουδιών. Ήώς, έτ. 4 (1961) άρ. 46 (5), σ. 35-37.

1109. Μελανοφρύδης Παντ. Όλίγη φιλολογία γύρω στά μανουσιάκια. Ποντ
Έστ έτ· 12 (1961), σ· 6077-6080.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

1110. - Άέν-ΙΙαϋλον. Ποντ Έστ έτ. 12 (1961), σ. 6143.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

1111. Μουαελίμης Σπνρ· Τό μοναστήρι τής Μπούντας καί τό πανηγύρι τής
Άγια-ΙΙαρασκευής. Ήπειρ Έστ έτ. Γ (1961) 638-641.

1112. Νυμφόπονλος Μίλτ· Ένα Πάσχα στή Σάντα. ( Από τό άνέκδοτο λαο-
γραφικό έργο: «Τστορία Σάντας τοΰ Πόντου»), Ποντ Έστ έτ. 12 (1961),
σ. 6129-6131.

1113. Παπαθανασίον Μανρ. Οί φουταροί: 'Ήθη καί έθιμα τής 'Αρναίας. Χρον
Χαλκ 1961, τεΰχ. 1, σ. 98-99.

"Εθιμα λαϊκής λατρείας μετά 1 ασμάτων.

1114. Παπαμανώλης Κωνστ. Πασχαλινά έθιμα τής Καρπάθου. Περιηγητική
1961, άρ. 28, σ· 26-27.

lilt). Πλάτανος Βασ. Τά κάλαντα τών Φώτων στήν 'Αγία Παρασκευή τής
Λέσβου· Περιηγητική 1961, άρ· 25, σ. 48-49.

1116. Σαραλής Γιάννης Τό Ζαγορίσιο σπίτι. Δον. "Εθιμα γύρα» άπό τίς θρη-
σκευτικές γιορτές. Ήπειρ Έστ έτ. I' (1961) 817-824.

1117. Στρατάκης Νΐκ. Ό Κρητικός Πύθιος 'Απόλλωνας καί ή λατρεία τοΰ Κλή-
δονα. Κρητ ΙΙρωτ έτ. Α' (1961), σ. 133-146.

1118. .· 'Αγιαντρεώτης Τά Φώτα προ πεντηκονταετίας στά Φιλιατρά. Φιλιατρά,
έτ. 6 (1961/62) τεΰχ. 21-22, σ. 20.

1119. ; Αονλούδα ( = Μαθιουδάκης Ιω.) Ό Κλήδωνας. Κρητ Έστ χρόν. ΙΓ'
(1961/62), τεΰχ. 108, σ. 25-26.

1120. Παπαχριατόπουλος Π· Χ. Ή Τυρινή άποκριά καί ή Σαρακοστή στά Φι-
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λιατρά. Ή μακαρονού - ή καθαροδευτέρα - ό τζώχος - ή πρωτομαρτιά - δο-
ξασίαι τοΰ λαού μας. Φιλιατρά, έτ. 6 (1961/62) τεύχ. 21-22, σ. 12-14.
Ψ(υχογιος) Κ. Δ. Ήλειώτικη λατρεία. Τά Δωδεκαήμερα. Ήλειακά, τεύχ.
ΚΑ' (1961/62), σ. 635-641.

■'Αναγνωστόπουλος Ξενοφ. Γ. Ή εορτή τών Θεοφανείων. Ό Λόγος τοΰ
Σταυρού, έτ· Β', εν 'Αθήναις 1962, σ. 45-48.

Βαρίκα - Μοσκόβη Εϋρη Δωδεκαήμερα στήν Κάρπαθο. Ήώς, έτ. 5 (1962)
άρ. 54, σ. 24-26.

--Λαμπρή στήν Κάρπαθο. Ήώς, έτ. 5 (1962), άρ. 57, σ. 16-18.

Καραμάνος Γ· Τοΰ Λαζάρου. Κρίκος, έτ. 13 (1962) άρ. 136, σ. 25-26, 50.

--Πρωτομαγιάτικα Χουνέρια. Κρίκος, έτ. 13 (1962) άρ. 137, σ. 30-31.

Καροϋτσος 'Ανδρ. 'Από τά ήθη καί έθιμα τοΰ νησιού μας. Τιμωρίες λε-
πτές καί καυστικές. Ίκαριακά, τεύχ. 23-24 (1962), σ. 30-35.
Κουκουλομμάτης Δημ.'I. "Εθιμα τής Πάνιτσας. Λαογρ 20 (1962) 572-76.
Δημοσ. 1. Τά «μάσκαρα» καί 2. Ή Δευτέρα τού Πάσχα στήν ΙΙάνιτσα.
Κοτσομύτης 'Απόστ. Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης. Θρακ Χρον έτ. Β'
(1962), σ. 165-170, 223-224.

(Γενικά, μαντεία,'Απόκρεω, εορτή Μπάμπως (μαμμής) (8 Ίαν.),Εΰαγγελισμοΰ,Λαζάρου).
Κωνσταντάρας Βύρ. Ελληνικές άποκριές. Κρίκος, έτ. 13 (1962) άρ. 135, σ.25.
Μανικής 'Αντ. Ν. Ύδραίϊκα άποκρηάτικα. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 22
(1962) άρ. 3 (253), σ. 66-68.

Μαυροειδής Θ. Ό γυναικείος Λάζαρος τού Δυρραχίου. Λαογρ 20 (1962)
576-78.

Περιγραφή τοΰ εθίμου μετά 8 ασμάτων.

Παπαδόπουλος Δ. Κ. (Σταυριώτης) Ή γιορτή τοΰ 'Αγίου Βασιλείου στό

Σταυρίν. Ποντ Έστ ετ. 13 (1962), σ. 6890-93.

Παφίλης Κ. Δ. 'Ανάληψη. Στερ Έστ έτ. Γ' (1962) άρ. 15, σ. 98.

Ρ. Κ. Λαογραφικά τού μηνός. 'Ιανουάριος. Κρίκος, έτ. 13 (1962) άρ. 133,

σ. 13.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

Σαλαμάγκας Δ. Ή ΙΙερπερούνα κι ά'λλα παλιά συνήθεια. Ήώς, έτ. 5
(1962) άρ. 61-62, σ. 14.

Φιρτινίδης Γ. Π. Τό πανηγύρι τού «Άη-Λιά» τής Μόχωρας. Ποντ Έστ
έτ. 13 (1962), σ. 6761-64.

Βαβουλίς Π. Π. Λαογραφικά: Τό ευλογημένο δενδρολίβανο καί ή κατα-
ραμένη δάφνη. Κρητικά επίκαιρα παρατηρήματα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ'
(1962/63), τεύχ. 117-118, σ. 366-367.

12
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β'. Μελέτα ι.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 1064. 1070].

1139. Αονκ&τος Δημ.Ύο Ελληνικό Πάσχα, Ελεύθερα Γράμματα, έν 'Αθήναις,
περ. Β', έτ. 1947, α. 104.

1140. Ρωμαίος Κ. Ό άφέντης ό "Αι-Γιώργης. Περιηγητική 1959, άρ. 4, σ. 19.
— Επιτάφιος. Αύτόθι, άρ. 5, α. 22-23.— Τό «καλημέρισμ«» τής Πρα>το-
χρονιάς στήν "Ηπειρο καί Ρούμελη. Αύτόθι, 1960, άρ. 13, σ. 24-25. —'Απο-
κριά. 'Αρχαϊκή γιορτή «τών άπό τής γής άποζώντων». Αυτόθι, άρ. 14, σ.
24-25.—Πρωτοχρονιά. Ή σύγκρουση καί ή συναδέλφιυση μιάς διπλής λα-
τρείας. Αύτόθι, 1961, άρ. 25, σ. 29-30- —Ή λατρευτική ψυχολογία τής
Μεγάλης Πέμπτης. Αυτόθι, άρ. 28, σ. 22-23.

1141. Κόντογλους Φ. Ό "Αγιος Νικόλαος, προστάτης τών θαλασσινών. Κρίκος,
έτ. 11 (1960) άρ. 119-120, σ. 16-17.

1142. Γ. Κωνατ· Πώς εωρτάζετο τό Πάσχα ., πρό Χριστού. Κρίκος, έ'τ. 1 I (1960),
άρ. 112, σ. 18.

1143. Αονκάτος Δ. Σ. Οί λαϊκές άποκριές στήν Κεφαλονιά. Μάσκαρες - παραστά-
σεις - χοροί. Έπτ Πρωτ Α' (1960), σ. 147-154.

1144. Πετρόπονλος Δ .'Α. Μαμούρι - Φαρμακός. Άριστοτέλειον Πανεπιστ. Θεσ-
σαλον. Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολ. τόμ. Η'. (Μνημόσυνον Μανόλη Τριαν-
ταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 241-246.

1145. Βογιατζίδης Ί. Κ. Έπιβίωσις άρχαίων άγροτικών εορτών εις τάς Κυκλά-
δας. Έπετ Έταιρ Κυκλαδ Μελ τ. Α' (1961), σ. 573-592.

1146. Δ(ουλγεράκης) Μ. Καρναβάλι. Χοροί - τραγούδια - παραστάσεις - μυστη-
ριακές καί σατιρικές τελετές σ' όλη τή χώρα. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έ'τ. 6
(1960) άρ. 58, σ. 8-9 καί 22.

1147. Πάσχα στήν Ελλάδα. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έ'τ. 6 (i960), άρ. 59, σ. 8-
9. —Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά. Ποιά είναι ή ιστορία τους. Αύτόθι,
έ'τ. 7 (1961) άρ. 78, σ. 8-9.

1148. Θρακιώτης Κώατας Ό μύθος τών καλόγερων καί τοΰ Κιοπέκ-μπεη στούς
Ίχνευτές τοΰ Σοφοκλή καί γενικότερα σέ σχέση μέ τή γένεση τής τραγα»-
δίας. Θρακ Χρον έτ. Α' (1960/61), σ. 35-41.

1149. 'Αδάμ Πέτρ. Β. Καλικάντζαροι. Ήπειρ Έστ έτ. Γ (1961) σ. 1090-1094.

Ό συγγρ συζητεί περί τής ετυμολογίας τής λέξεως Καλικάντζαρος.

1150. Μέγας Γ· Α. Χριστούγεννα στή Δυτική Μακεδονία. Άνατύπ. εκ τοΰ «Η-
μερολογίου Δυτικής Μακεδονίας», 1961, 8ον μικρ., σελ. 6.
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1151. Μέγας Γ.Ά. Χριστουγεννιάτικα έ'θιμα, Κρίκος, έτ. 12 (1961) άρ. 131-
132, σ. 12-13.

1152. Παπαδόπουλος Σ. Ή γιορτή τής Μπάμπως. Ένα παράξενο Θρακικό
έθιμο πού ξεκινάει άπό τή Διονυσιακή λατρεία. Άρχ Θρ Θησ τόμ. 26
(1961) 347-352.

1153. Sophocles S. Μ. The Religion of Modern Greece, Thessaloniki 1961,
8ov, σελ. 74. (Έταιρ. Μακεδ. Σπουδ. "Ιδρυμα Μελετών Χερσον. τοΰ
Αίμου 48).

1154. Στρατάκης Νίκος Ό Κρητικός Πύθιος 'Απόλλωνας καί ή λατρεία τοΰ Κλή-

δονα. Κρητ Πρωτ έτ. Α' (1961), σ. 143-146.

1155. Thomson George Ή Άρκουδιώτισσα. Έπιθ Τέχνης, τόμ. 14 (1961),
σ. 605-607.

Γίνεται λόγος περί λατρείας τής 'Αρτέμιδος οήμερον είς σπήλαιον είς 'Ακρωτήρι Κυ-
δωνιάς Κρήτης καί πανηγύρεως τής Παναγίας Άρκουδιώτισσας τήν 2 Φεβρουαρίου.

1156. Ή Άρκουδιώτισσα. Κρητ Χρον τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1961-62), τεύχ. Γ',
σ. 93-96.

'Επιβίωσις τής λατρείας 'Αρτέμιδος είς σπήλαιον του 'Ακρωτηρίου Κρήτης.

1157. Χουρμουξιάδης Άναστ. Περί τών άναστεναρίων καί άλλων τινών παρα-
δόσεων, έθίμιον καί προλήψεων ύπό —. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1873. Άρχ
Θρακ Θησ τόμ. 26 (1961) 143-167.

'Αναδημοσίευσις.

1158. Γεωργακόπουλος - Δωράν&ης Νΐκ. Πασχαλιάτικα άγροτικά έθιμα. Δελτ
'ΑγροτΤραπ τεύχ. 125 (1962), σ. 41 (911) - 42 (912).

1159. Δασκαλόπουλος Θ. Ένα παράξενο έθιμο τής Θράκης μεταφυτεμένο στή
Μακεδονία· Άρχ Θρ Θησ τόμ. 27 (1962) 353-357.

Πρόκειται περί τής εορτής τής 8ης 'Ιανουαρίου (ημέρας τής μαμμής).

1160. Δ. Μ. Πασχαλιά στό Μωρηά. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 8, άρ. 82 (1962),
σ. 34 - 35.

1161. Κ. Γ· Σέρραι : ή πολύπαθη Μακεδονική πολιτεία. Πειραϊκή - Πατραϊκή,
ετ. 8, άρ. 80 (1962), σ. 23-25·

('Αποκριές. 'Αναστενάρια. Τά βρεξούδια. Τό χορτάρι τοΰ ΧριστοΟ. Τό πανηγύρι τής
Λιόκαλης).

1162. Kriss Rudolf und Kriss - Heinrich Hubert Beiträge zum religiö-
sen Volksleben auf Volksleben auf der Insel Cypern mit besonderer
Berücksichtigung des Wallfahrtswesens. Rheinisches Jahrbuch für
Volkskunde. Bd- 12 (1962;), σ. 135-210 + 74 είκ. εκτός κειμένου.

1163. Μέγας Γ. Ά. Τά'Αγια Θεοφάνεια. Κρίκος, έτ. 13 (1962), άρ. 133, σ. 12-13.
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1164. Μέγας Γ.'Α. Τά 'Αναστενάρια τοϋ 1962 εις τήν Άγίαν Έλένην τών
Σερρών. Λαογρ 20 (1962) 552-557.

Έκτος κειμένου δημοσ. έ'τι 5 πίνακες δημιόδους μουσικής έκ καταγραφής Σπ. Πε-
ριστέρη, και 16 εικόνες.

1165. :c Ο 'Απόστρατος Ταμπούρια καί μασκαράδες. Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ.
22 (1962), άρ. 2 (252), σ. 36-37.

1166. Παπαδιαμαντόπουλος Γ. Α. 'Ανθεστήρια, Διονύσια, Άνθεσφόρια. Περι-
ηγητική, άρ. 42, 'Αθήναι 1962, σ. 46-47.

1167. Παπακωναταντίνου Θ. Μιά παράξενη γιορτή στή Μονοκκλησιά. Άρχ Θρ
Θησ τόμ. 27 (1962) 350-353.

1168. Ρωμαίος Κ. Τή νύχτα τής Πρωτοχρονιάς στήν πατρίδα τοΰ Άγιου Βασι-
λείου. Περιηγητική, άρ. 37, Αθήναι 1962, σ. 14-15.—Άγιε μου Γιώργη,
Σκυριανέ. Αυτόθι, άρ. 40, σ. 14-15. —Αναστενάρια. Αυτόθι, άρ. 41, σ. 12
13. —Οί φωτιές τοΰ Άϊ-Γιάννη. Αυτόθι, άρ. 42, σ. 18-19.—Νοέμβριος.
Αυτόθι, άρ. 47, σ. 14-15.

1169. :Στυκ- Τά βρεξούδια. Άρχ Θρ Θησ τόμ. 27 (1962) 357-358.

1170. Χατξηϊωάννον Κυρ. Π. Αί εορταί τοϋ Κατακλυσμού έν Κύπριο καί ή κα-
ταγωγή των. Λαογρ 20 (1962) 3-10.

Άνακοίνωσις τοϋ συγγρ. εις τό Vie Congrès International des Sciences Anthro-
pologiques et Ethnologiques (συνελθόν εν Παρισίοις από 30.7.-6. 8. 1960) καί
δημοσιευθείσα άγγλιστί εις τά Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου, άπ' όπου μεταφράζεται τή
προσθήκη παραπομπών τίνων.

3. Κοινωνική ζωή.
α . Κοινωνική όργάνωσις.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 93. 94. 95. 100. 105. 109. 112. 122. 127. 128. 137. 143.
147. 151. 156. 163. 165. 166. 168. 182. 186. 193. 195],

1171. Γιαννακάκης Γ. Ό Ελληνισμός τής Θράκης κατά τήν εποχήν τής τουρκο-
κρατίας. Θρακικά, τόμ. 29 (1958) 5-288.

Έν σ. 88-90 ειδήσεις περί δημογεροντίας.

1172. Ελευθερίου 'Α. Τά Αμπελάκια τής Θεσσαλίας. Περιηγητική 1959, άρ. 4,
σ. 34-35-

1173. Άντωνιάδου Σοφία Α. Νέα στοιχεία άπό τά κατάστιχα τής ελληνικής
άδελφότητας Βενετίας (16 αι.). Αφιέρωμα Τριανταφυλλίδη, Αθήνα 1960,
σελ. 63-67.

1174. Θωμόπουλος Θεόδ. Οι Εβραίοι στή Ρουμελιώτικη λαογραφία. Ρυυμελ
Ήμερολ χρόν. Δ' (1960) 49-55.
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1175 'Ιωακειμίδης Σ- Π. Habeclie. Ιστορική και λαογραφική μελέτη τής
περιφερείας Χαπέδ, εκκλ. επαρχίας Κολωνίας - Νικοπόλεως. Ποντ Έστ έτ.
11 (1960), σ. 5657-61, 5715-16, 5838-40.

Ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως.
11 76. Καλινδέρης Μιχ. Αϊ συντεχνίαι τής Κοζάνης επί τουρκοκρατίας, Θεσσα-
λονίκη, 1958, 8ον, σελ. ε' +98. (Δημοσιεύματατα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης, άρ. 4).

Κρίοις: Μακεδόνικα, τ. Δ' (1955-1960), σ. 593-94 (Β. Λαούρδας).

1177. Μάνεαης Σταϋρ. Τά μέτρα καί τά σταθμά στή γλώσσα μας, 'Αθήναι, Αύ-
γουστος 1960, 8ον μικρ., σελ. 13. ("Ανάτυπο άπο τό περιοδικό Βιομηχανική
Έπιθεώρησις).

1178. Μαρίνης Κ. Πατρογονικά προστάγματα. Άπο τα πνευματικά θησαυροφυ-
λάκια τοΰ Μοριά. Πελοπ Πρωτ έτ. Δ' (1960), σ. 323-29.

"Εθιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας.

1179. Ξηροτνρης Ζάχ. Άδελφοποίησις καί επιστήθια φιλία. Στερ Έστ έτ. Α'

(1960) άρ. 4, σ. 257-59.

1180. Χαροκόπος Άντ. Ό Θεσμός τής δημογεροντίας έν Χίω επί τουρκοκρατίας.
Έν Χίω 1960, 8ον, σελ. 160.

Κρίοις: Λαογρ 19 (1960/61) 621-622 (Δ. Β. Οίκονομίδης).

1181. Δ(ουλγεράκης) Μ· Οι έμποροι - οι πραματευτάδες καί οί συντεχνίες τής
τουρκοκρατίας. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 7 (1961) άρ. 75, σ. 28-29. —Ή
αλληλοβοήθεια καί ό συνεταιρισμός τών προγόνων μας. Αυτόθι, άρ. 76, σ.
21 καί 34.

1182. Ίωαννίδης Κώοτ. Στα καλωσορίσματα. Ποντ Έστ έτ. 12 (1961), σ. 6072.

1183. Λαμπράκη Μαρίνα Ή γυναίκα τής Κρήτης. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 7

(1961) άρ. 68, σ. 24-25.

1184. Σαραλής Γιάννης Τό Ζαγορίσιο σπίτι. (Ή ξενητειά). Ήπειρ Έστ έτ. I'
(1961) 823-24.

1185. Συμεωνίδης Σϊμ. Μ. Ανέκδοτα έγγραφα τής δημογεροντίας Σίφνου. Έπετ
Έταιρ Κυκλαδ Μελ τ. Α' (1961), σ. 529-532.

1186. Άντωνακάτον Ντίάνα Ή Κεφαλονίτισσα. 'Ηώς, έτ. 5 (1962) άρ. 58~60,
σ. 134-144.

Δημοσ. καί ειδήσεις περί τής οικίας.
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1187.

1188.

1189,

1190,
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1192

1193

1194

1195,

1196

1197

1198

1199
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β'. Λαϊκόν δίκαιον.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 121. 138. 161].

Παπαγρηγοράκης Ιδομ. Κρητικά συμβόλαια επί τουρκοκρατίας. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΑ (1959/60) 35-39. [2 προικοσύμφωνα].

Βασδραβέλλης Τ. Τό αρχεΐον τών αδελφών Γραμματικού. Μακεδονικά,
τ. Δ' (1955-1960), σ. 163-231-

Περιλαμβάνονται καί τινα νοταριακά έγγραφα.

Γέροντας Δημ. Ά. Ή προίξ καί ή πρόγαμος δωρεά κατά τό έίΐιμικόν δί-
καιον εις τάς 'Αθήνας έπί τουρκοκρατίας. 'Αθηναϊκά 17 (i960), σ. 49-60.
Γρύαπος Παναγ. Ή διαχείρηση τών δασών καστανιάς στό "Αγ. "Ορος.
BNJb 18 (1945/49), Athen 1960, σ. 9-15.

Ειδήσεις περί λαϊκού δικαίου σχετικώς πρός τήν διαχειριστικήν μορφήν τών καστα-
νοδασών τοΰ "Αγίου "Ορους.

Δελιαλής Ν. Ή διαθήκη τοΰ Όσιου Νικάνορος τοΰ Θεσσαλονικέως. Μα-
κεδόνικα, τ. Δ' (1955-1960), σ. 416-425.

ΔημόπουλοςΆ. Περισυλλογή μεταβυζαντινών νομικών έγγράφων. Ν Άθήν
τόμ. Γ'(1958/1960), σ. 24-45.

Δροσόπουλος Ίωάνν. 'Αποφάσεις δικαστηρίων άναφερομένων (sic) είς άνα-
γνώρισιν έθίμων έν Εύβοια. Άρχ Εύβ Μελ τ. 7 (1960), σ. 21-24.
Κατηφόρης Ν. Κ. Λευκάδα καί δίκαιο- Έπτ Πρωτ Α' (1960), σ. 216-19.

Ειδήσεις περί λαϊκοΰ δικαίου.

:Ό Συλλέκτης ( = Ψυχογιός Ντ.) Ήλειακόν Αρχεΐον. Ήλειακά, τεΰχ. Κ
(i960), σ. 609-611. [Προικοσύμφωνον],

Παπαδόπουλος Νίκόλ. Παν. Αγοραπωλησία είΐνικών κτημάτων. Ήλεια-
κά, τεΰχ. Κ' (1960), σ- 594-98-

Παπαχριστόπουλος Παν· Δέκα ιστορικά γεγονότα εις εκάστην μας έ'κδοσιν.
Φιλιατρά, έτ. Δ' (1960) τεΰχ. 15, σ. 6-9, τεΰχ. 16, σ. 15-17.
Έν σ. 7 τοΰ τεύχ. 15 γίνεται, λόγος διά τό προικοσύμφωνον τής Σμαράγδως (1825).
Έν σελ. 15 τοΰ τεύχ. 16 περί μιας απαγωγής τοΰ 1830.

Πετρόπουλος Γ. Ά. Νοταριακαί πράξεις Μυκόνου τών έτών 1663-1779
έκδιδόμεναι ύπό-,. Αθήναι 1960, 8ον, σελ. 1094. (Παράρτημα τής Επιστημο-
νικής Έπετηρίδος τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μνη-
μεία του Μεταβυζαντινού δικαίου 3).

Δημοσ. 1802 έγγραφα μεθ' ευρετηρίου κυρίων ονομάτων κα'ι τοπωνυμίων συνταχθέν-
τος ύπό τού Άντ. Καταονρον.

[Ψυχογιός Ντ.] Ηλειακόν Αρχεΐον. Ήλειακά, τεΰχ. ΙΘ' (1960), σ. 569-71.
[ί αγοραπωλησία].
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1200. Βιαβίζης Ίάκ. Τ. Αικαστικαί αποφάσεις τοΰ 17ου αιώνος έκ τής νήσου
Μυκόνου. Έπετ. Άρχ. Ίστορ. Έλλην. Δικαίου, τεΰχ. 7 (1957), σ· 20-154 +
VIII φωτ. πίν. πανομ· έγγρ.

Κρίοις : Έπετ Έταιρ Κυκλαδ Μελ τ. Λ" (1961), σ. 611-612 (Α. Β. Οίκονομίδης).

1201. --------Ναξιακά νοταριακά έγγραφα τών τελευταίων χρόνων τού Δουκάτου

τοΰ Αιγαίου (1538-1577)· Έπετ. 'Δρχ. Τστορ. Έλλην. Δικαίου, τεΰχ. 4, εν
Αθήναις 1951, 8ον, σ. 1-166.

Κρίοις·· Έπετ Έταιρ Κυκλαδ Μελ τ. Α' (1961), σ. 610-611 (Α. Β. Οίκονομίδης).

1202. Γκιώνης Μιχ. Άγιος Νικόλαος Βορού. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έ'τ. 21
(1961) άρ. 3 (241), σ. 67-69.

Λημοσ. μία διαθήκη.

1203. Κατηφόρης Νικ. Κ. Συμβολή στή μελέτη τοΰ Λευκαδίτικου δικαίου. Έπταν
Ήμερ χρόν. Β' (1962), σ. 196-200.

1204. Κώνστας Κ. Σ. Παλαιογραφικά τής Ρούμελης. Δώδεκα έγγραφα τής τουρ-
κοκρατίας (1778-1820). Ρουμ Ήμερολ χρόν. Ε' (1961), σ. 65-78.

ΙΙωλητ. έγγραφα 11 και δικαστ. άποφ. 1.
120 5. Πλάτανος Β. Παλιά προικοσύμφωνα καί συμφωνητικά [2]. Περιηγητική
1961, αρ. 28, σ. 48-49.

1206. Σαχίνης Γ.'Ι· Τό άστικόν δίκαιον τής "Υδρας. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έ'τ.
21 (1961) άρ. 8-9 (246-247), σ. 179-180.

1207. Συμεωνίδης Σΐμος Μ. Διαθήκη εκ Σίφνου· 'Ηώς, έτ. 4 (1961) άρ. 47 (6)'
σ· 68-71.

1208. Ζέοτος Π.'Ι. «Παλληκαριάτικον» ή «άγριλίκιον». ΙΤελοπ τόμ. Ε' (1962)
322-347.

1209. Σερεμέτης Δημ. Γ. Δικαιοπρακτικά καί άλλα έγγραφα εκ τών 'Αρχείων
τοΰ Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων. Δικαιοπραξίαι τοΰ
Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανοΰ. Θησαυρίσματα τοΰ Ελληνικού 'Ιν-
στιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντιών Σπουδών, Βενετία, τόμ. 1 (1962)
άρ. 1, σ. 119-141.

4. Παιδική ζωή.
Παιδιαί.

[Βλ. και άνωτ. τά άρθρα υπ" άριθμ. 97. 110. 121. 125. 136. 146. 153. 160. 173. 177. 185].

1210. Κυριακίδον Θεοδώρα Κυπρι&πικα παιγνίδια. Μαθ Έστ έ'τ. I' (I960)
άρ. 26, σ. 218-19.
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1211. Παπακώστας Νικ. Χρ. Τοΰ Σωτήρος. Θρησκευτική εορτή. 'Αθλητικά παι-
γνίδια καί αγωνίσματα. Ήπειρ Έστ έτ. Θ' (1960) 389-391.
1212 Παηαχριατοδονλου Πολύδ. Τά ελληνικά γράμματα τον ΙΗ' καί ΙΘ' αι-
ώνα στή Θράκη. Άρχ. Θρ Θησ τόμ. 25 (1960) 227-260.

Έν σ 253-58 ειδήσεις περ'ι σχολικών εθίμων έν Θράκη.

1213. Πετροπόλεμος. Φιλιατρά, έτ. Δ' (1960) τεΰχ. 16, σ· 25-27.

1214. Λουκάτος Δημ. Ή λαογραφία τής τράπουλας. Ηώς, έτ. 4 (1961) άρ. 42
(1), σ· 49-52.

1215. ' Αθανασιάδης Στάθ. Παιγνίδια τής Σάντας [16]. Ποντ Έστ έτ. 13 (1962),
σ. 6765-66, 6902-6903.

1216. Κώνστας Κ. Σ· «Παιχνίδια τοΰ εικοσιένα». Ν Έστ τόμ. 71 (1962), σ.
426-429.

1217. Λ ουκάτος Δημ. Ό χαρταετός. Παιδική διασκέδασις πού έγινε εθιμική.
Ήώς, έτ. 5 (1962) άρ. 55, σ. 16-21·

1218. Σεϊτανίδης Δημ. Τί παιγνίδια παΐζαν τά Σουλιωτόπουλα στά χρόνια τής
τουρκοκρατίας. Άρχ Θρ Θησ τόμ. 27 (1962) 293-314 [19 παιδιαί],

III. ΞΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Λαογραφία τών Βαλκανικών λαών.

1. Σερβική Λαογραφία.

1219. Maticetov Mf/co Sezgani in prerojeni clovek. Der verbrannte und
wiedergeborene Mensch. Ljubliana 1961, 8ov, σελ. 279. (Slovenska
Akademija Znanosti in Umetnosti razred za filoloske in literarne
vede. Delà 15. Institut za slovensko narodopisje 4).

Κρίαις : Λαογρ 20 (1962) 603-608 (Γ. Ά. Μέγας).

2. Ρουμανική λαογραφία.

1220. Alexandru Tiberiu Instrumentele muzicale ale poporului Romîn.
Lucrare aparutä sub îngrijirea Institutului de Folclor. Editura de
Stat pentru literatura, §i arta. Bueureçti 1956, 8ov, σελ. 388.

Κρίαις : Λαογρ 18 (1959) 586-91 (Δ. Β. Οίκονομίδης).

1221. Studii §i cercetäri de istorie literarä §i folclor, anul VII (1958), τεύχη
1-4, Bucureçti, 8ov, σελ. 532. (Edidura Academiei Republicii Populäre
Romîne).

Κρίαις : Άρχ Θρ Θησ τόμ. 25 (1960) 314-16 (Δ. Β. Οίκονομίδης).
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1222. Studii §i cercetäri de istorie literarä §i folclor, anul VIII (1959) 1-4,
Bucureçti, 8ov, σελ. 742. (Editura Aeademiei Republicii Populäre Ro-
mine).

Κρίοις ■■ Άρχ Θρ Θησ τόμ.. 25 (1960)319-20, καί τόμ. 27(1962) 395-396 (Δ. Β. Οίκο-
νομίδης).

1223. Studii §i cercetäri de istorie literarä §i folclor, anul IX (1960) 1-4,
Bucure§ti, 8ov, σελ. 802.

Κρίοις : Άρχ Θρ Θησ τόμ. 27 (1962) 396-397 (Δ. Β. Οίκονομίδης).
1224 Studii §i cercetäri de istorie literarä §i folclor, anul X (1961) τεύχ.
1-2, Bucuregti, 8ov, σελ. 394.

Κρίοις: Άρχ Θρ Θησ cou. 27 (1962) 398 (Δ. Β. Οίκονομίδης).

1225. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ό Ρουμάνος λαογράφος Ovid Densusianu (1873-
1938) και ή Σχολή του. 'Αρχ. Θο Θησ τόμ. 27 (1962) 387-394.

1226. Revista de Folclor pnblicata de Institutul de Folclor. Redactor
Sef: Mihai Pop, Bucureçti, έτ. I (1956), Nr. 1-2, οχ. 8ov. σελ. 383. "Ετ.
II (1957), Nr. 1-2, 8ov, σελ. 208, Nr. 3. σελ. 147, Nr. 4, σελ. 167. "Ετ. III
(1958), Nr. 1, σελ. 151, Nr. 2, σελ. 152, Nr. 3, σελ. 147, Nr. 4, σελ. 211.
"Er. IV (1959), Nr. 1-2, σελ. 278, Nr. 3-4, σελ. 229. "Ετ. V (1960), Nr.
1-2, σ. 184, Nr. 3-4, σελ. 183. Έτ. VI (1961), Nr. 1-2, σελ. 163, Nr. 3-4,
σελ. 240.

Κρίοις : Λαογρ 20 (1962) 637-614 (Δ. Β. Οίκονομίδης).

3. Τουρκική λαογραφία.

1227. Eberhard Wolfram Minstrel Tales from Southeastern Turkey. Ber-
keley and Los Angeles, 1955, 8ov, σελ. 92. (University of California
Press. Folklore Studies 5).

Κρίοις : Ελληνικά 17 (1962) 446-454 (Άλικη Κνριακίδον-Νέοτορος).

Β' Λαογραφία άλλων ευρωπαϊκών λαών.
1. Γενικά.

1228. Röhrich Lutz Erzählungen des späten Mittelalters und ihr Weiter-
leben in Literatur und Volksdichtung bis zur Gegenwart. Sagen,
Märchen, Exempel und Schwänke mit einen Kommentar, herausgege-
ben von—. Band I. Francke Verlag. Bern und München, 1962, 8ov,
σελ. 312.

Κρίοις : Λαογρ 20 (1962) 625-627 (Γ. Ά. Μέγας).

1229. Internationales Kongress der Volkserzählungsforscher in Kiel und
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Kopenhagen (19.8.1959). Vorträge und Referate, Berlin 1961, 8ov, σελ.
VIII+474. (Supplement-Serie zu Fabula, hrsg. von Kurt Ranke.
Reihe B. Untersuchungen Nr. 2).
Κρίοις·. Λαογρ 19 (1960/61) 589-91 (Γ. Ά. Μέγας).

2. Γερμανική λαογραφία.

1230. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, hrsg. von Deutschen Volks-
liedarcliiv, 4ter Band : Unter Mithilfe von Hinrich Siuts hrsg von
Erich Seemann und Walter IViora. Berlin. Walter de Gruyter u. Co.
1959, 4ov, σελ. 361.

Κρίοις : Λαογρ 18 (1959) 604-13 (Γ. Ά. Μέγας).

1231. Cammann Alfred Westpreussische Märchen, herausgegeben von-,
Berlin 1961, 8ov, σελ. 357. (Supplement-Serie zu Fabula hrsg. von
Kurt Ranke. Reihe A : Texte. Bd. 3).

Κρίοις : Λαογρ 19 (1960/61) 586-589 (Γ. Ά. Μέγας).

1232. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde hrsg. vom Institut für Deutsche
Volkskunde an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Ber-
lin durch Wilhelm Fraenger. Siebenter Band. Jahrgang 1961. Akade-
mie· Verlag. Berlin, 8ov, σελ. 386.

Κρίοις : Λαογρ 19 (1960/61) 625-26 (Γ. Ά. Μέγας).

1233. Herr und Knecht. Antifeudale Sagen aus Mecklenburg. Aus der Samm-

r Rich a rd Wossidlos hrsg. von Gisela Schneidcwind. Akade-
mie-Verlag. Berlin 1960, 8ov, σελ. XXV + 210. (Deutsche Akademie
d. Wiss. zu Berlin. Veröffentl. d. Inst. f. Deutsche Volkskunde. Bd.
22. Deutsche Sagen demokratischen Charakters. Bd. 1).
Κρίοις ■■ Λαογρ 19 (1960/61) 627-629 (Γ. Ά. Μέγας).

1234. Mecklenburger Erzählen. Märchen, Schwanke und Schnurren aus
der Sammlung Richard Wossidlos hrsg. und durch eigene Aufzei-
chnungen vermehrt von Gottfried Henssen. Akademie-Verlag. Berlin
1957, 8ov, σελ. 232 μεΗ' ενός χάρτου.- 2α έκδ. 1958. (Deutsche Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts
für Deutsche Volkskunde, Bd. 15).

Κρίοις : Λαογρ 19 (1960/61) 626-27 (Γ. Ά. Μέγας).

1235. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Herausgegeben vom De-
utschen Volksliedarchiv. Erster Band, hrsg. v. John Meier. Walter
de Gruyter & Co, Berlin und Leipzig 1935, 8ov. σελ. 321. II Band,
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1939, 8ον, σελ. 303. III Band, 1954, 80ν, σελ. 283. IV Band, I Häl-
fte, hrsg von. Ε. Seemann, 1957, 8ov, σελ. 188.
Κρίοις : 'Ελληνικά 17 (1962) 412-419 (Στίλπ. Κυριακίδης).

1236. Liungman Waldemar Die schwedischen Volksmärchen. Herkunft
und Geschichte, Berlin 1961, 8ov, σελ. 382. (Deutsche Akademie
der Wissenshaften zu Berln. Veröffentlichungen des Instituts für
Deutsche Volkskunde. Band 20. Akademie Verlag).

Κρίοις: Λαογρ 20 (1962) 608-616 (Γ. Ά. Μέγας).

1237. Μέγας Γ. Ά. Hugo Hepding (νεκρολογία). Λαογρ 18 (1959) 558-560.
Walter Anderson (νεκρολογία). Αυτόθι, 20 (1962) 594-596.

1238. Ranke Kurt Schleswig-Holsteinische Volksmärchen (ATh 670-960)
aus den Sammlungen der Kieler Universitätsbibliothek, der Schles-
wig - Holsteinischen Landesbibliothek und des Germanistischen Se-
minars der Universität Kiel herausgegeben und mit Anmerkungen
versehen von-. Ferdinand Hirt in Kiel, τόμ. 3oc, 1962, 8ov, σελ. 400.
Κρίοις : Λαογρ 20 (1962) 616-617 (Γ. Ά. Μέγας).

3. Πολωνική.

1239. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ό Πολωνός λαογράφος Oskar Kolberg (1814 -
1890). Άρχ Θρ Θησ τόμ. 25 (1960) 321-26.

Γ'. Λαογραφία λαών τής 'Ασίας.

1. Σουμερίων λαογραφία.

1240. Gordon Edmund I. Sumerian Proverbs. Glimpses of Everyday
Life in Ancient Mesopotamia. Published by the University Museum,
University of Pensylvania (Museum Monographs). Philadelphie,
1959, 4ον, σελ. 536 +XXVI, πίν. 79.

Κρίοις : Λαογρ 19 (1960/61) 605-610 (Λ. Λονχατος).

2. Έβραϊπή λαογραφία.

1241· Beispiele der alten Weisen des Johann von Capua. Ubersetzung
des hebräischen Bearbeitung des indischen Pancatandra ins latei-
nische, herausgegeben und übersetzt von Friedmar Gassier. Aka-
demie-Verlag, Berlin I960, 8ov, σελ. XVI+412. (Deutsche Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für Orientforschung.
Veröffentlichung Nr. 52).
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Κρίαις : Λαογρ 19 (1960/61) 629-632 (Γ. Ά. Μέγας).

Δ'. Άμεριακνική λαογραφία..

1242. Brunvand Jan Harold A Dictionary of Proverbs and Proverbial
Phrases from Bocks published by Indiana Authors before 1890, compi-
led by...-. Indiana University Press, Blooming-ton 1961, 8ov, σελ.XXXIV
+ 168.

Κρίαις : Λαογρ 19 (1960/61) 610-615 (Δ. Λονκάτος).

Ε'. Λαογραφία άλλων διαφόρων λαών.

1243. Guinzbourg V. S. M. de Wiat and Wisdom of the United Nations.
Proverbs and Apothegms on Diplomacy. -United Nations N.Y. 1961,
4ov, σελ. CLXVI + 357.

Κρίαις: Λαογρ 19 (1960/61) 615-618 (Δ. Λονκάτος).

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

1244. Γρνσπος Παναγ. Πραγματιστικές παρατηρήσεις στόν Πουλολόγο. BNJb
18 (1945/49), Athen 1960, σ. 16-17.

Ειδήσεις περί τών σιδηρουργών.

1245. Μανίας Θ· Βυζαντινά αποσπάσματα κτηνιατρικών κειμένων. Δελτ 'Αγροτ
Τραπ τεϋχ. 117 (1960), σ. 22 (542)-24 (544).

1246. ΙΙάλλας Δ. Ί. Βυζαντινόν ύπέρθυρον τοϋ Μουσείου Κορίνθου απλώς α'ι-
σώπειος μιΰ&ος ή τό Συναξάριον τοΰ τιμημένου γαδάρου; °Επ Βυζ Σπ
τ. 30 (1960/61) 413-451.

Πλην τών άλλων γίνεται λόγος καί περί αίσωπείιον μύθων, τοϋ συναξαρίου τοϋ τιμη-
μένου γαδάρου, μαγικών τίνων συμβόλων, λαϊκών παραδόσεων καί δεισιδ. δοξασιών.

1247. Pfister Fr. Alexander der Grosse in der Byzantinischen Literatur
und in Neugriechischen Volksbüchern. «Probleme der Neugriechische
Literatutur» III. Berlin 1960, σ. 112-130.

'Εξετάζεται ή έπίδρασις τής μορφής τοϋ Μεγ. 'Αλεξάνδρου εις τήν παγκόσμιον λογο-
τεχνίαν, μάλιστα δ" εις τήν βυζαντινήν λογίαν καί δημώδη παράδοσιν.

1248. Kyriakides St. Forschungsbericht zum Akritas-Epos, S. l-33.(Berichte
zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, München 1958).
Diskussions —Beiträge zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kon-
gress, München 1958, herausgegeben von Franz Dölger und Hans
Georg Beck, München 1961, σελ. 27-36.



Α'. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

'Αβραάμ Κ. 22
Άβραμάντης Ί. 297, 983
"Αβραμίδου 'Ανθή 312, 872
Άγγελάκης Έμμ. 436, 569
"Αγγελίδης Κων. Γ. 621, 627, 764
: Άγιαντρεώτης 1118
'Αδάμ Π. 62, 1119
'Αθανασιάδης Θ. 677, 700
'Αθανασιάδης Στάθ. 645, 809, 701, 724,

752, 1032, 1048, 1063, 1215
'Αθανασοπούλου Βακώ 151, 340, 741,
1097

"Ακογλους Ξ, 541, 570, 638, 668, 690,

702, 725
Άκριτίδης Στάθ. 703
'Αλεξάκης Ί. 537
Άλεξάκης Μιχ. Έ. 913, 958
'Αλεξανδρόπουλος Κ. Ά. 1021
Alexandra Tiberiu 1220
'Αλευράς Νάσης 480, 646
Άμαριώτου Μαρία 1101
"Αναγνωσταράς Τριαντάφ. 704
'Αναγνωστόπουλος Ξεν. Γ. 349, 1098,

1099, 1122
'Ανάσης Έμμ. 338
Άναστασάκης Παντ. 372. 437
"Ανδρεόπουλος Ν. 1100
'Ανδριώτης Ν. Π. 113, 119, 122
Άντωνακάτου Ντιάνα 1186
"Αντωνιάδης Αεανδρ. 1092
'Αντωνιάδης Χρ. Ί. 1013
Άντωνιάδου Σοφ. 'Α. 1173
Άντωνιάδου Χριστίνα 438
'Αντωνίου Ίωσ. 481
Άνωγειανάκης Φοίβος 978, 981
'Αποστολάκης Σταμ. 943
"Αποστολίδης Ί. Ά. 124, 439, 858, 1033
'Αποστολίδης Κοσμάς Μυρτίλος 153
"Αποστολίδης Φ. Γ. 123
: 'Απόστρατος 239, 1052, 1165
Α. Ρ. 788
'Αργυρού Νεόφ. 441
Άροτής Σπύρος 823
Άρχιτεκτονίδης Ν. Ί. 678

'Ασβέστη Μαρία 154
Άσδραχάς Σπ. "I. 563
Άσπιώτη Μαρία 789
Άσπιώτης Γρηγ. 1012
Άτσιπουλιανάκις Ίω. 471
Αυγέρης Μάρκος 963
•Αυξεντίου Άντωνοϋ Π. 397
Αφέντρας Γεώρ. 155

Βαβουλές Π. 289, 290, 345, 676, 843,

882, 1138
Βαγενάς Θάνος 600

Βαγιακάκος Δ. Β. 5, 12, 15, 16, 108, 164,
442, 542, 669, 683, 884, 895, 902,905,'
914, 915, 916, 926, 946, 917
Βαλαώρας Β. Γ. 176
Βαλέτας Γ. 116
Βαλσαμάκης Π. 265
Βαμβακούδης 'Αχ. 443
Βανέζης Χαράλ. Γ. 398
Vargyas L. 536

Βαρίκα-Μοσκόβη Ειίρη 1123, 1124
Βαρνάβας Μιχ. 328
Βασδραβέλλης Ί. Κ. 444, 571, 1188
Βασιλάς Ήλ. 240, 388
Βασιλειάδης Δ. 259. 262, 270
Βασιλείου Μαρία 303, 399, 742
Βασιλείου Πάνος Ί. 948
Baud-Bovy Μ. 193
Baud- Bovy S. 597, 978
Βαφιάς T. 337

Vayacacos D. Βλ. Βαγιακάκος Δ. Β.
Beck Η. G. 520
Βέης Ν. 572

Βέη - Χατζηδάκη Ευγενία 6

Βε'ί'κου - Σεραμέτη Κατίνα 85, 86, 96, 125

Βενέζης Ήλ. 604

Βενέρης Έμμ. 421, 883

Βεντούρας Σπ. 196

Βεργωτής Ν. II. 984

Winter Adam 280

Wiora Walter 1230

Βισβίζης Ίάκ. 1200, 1201

Βλάχος Παν. Κ. 126
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Βλάχου 'Αλεξάνδρα 87, 373
Βογιατζίδης Ί Κ. 127, 1145
Wossidlos Richard 1233, 1234
Βουρνάς Τάσ. 573
Βουτσόπουλος 1065
Bouvier Β. 543, 544
Βροντής Κων. 765, 770
Brunvand Jan Harold 1242

Cammann Alfred 1231
Capua Johann von 1241
Caracausi G. 95
Chianis Sam 975
Cocchiara G. 1, 525
Γαλανάκης Μαρίνος Σπ. 959
Γαλανός Χ, 679, 726
Γ. Γ. Γ. 1066
Geissler Friedmar 1241
Γέροντας Δημ. 'Α. 1189
Γεωργακάς Δ. Ί. 311, 917, 934, 949
Georgacas D. I. Βλ. Γεωργακάς Δ. Ί.
Γεωργακόπουλος Ν. 242, 1102, 1158
Γεωργαντή Μαριάννα 622
Γεωργιάδης Άνδρ. 482
Γεωργιακάκις Εύάγγ. 389
Γεωργίου "Ελένη 390
Γεωργίου Μαργαρίτα 445
Γιαγκοΰλης Κων. 446
Γιαννακάκης Γ. 1171
Γιαννακόπουλος Άναστ. 97
Γιαννακόπουλος Τάκ. 810
Γιάνναρης Άντ. 391
Γιαννοπούλου Μαριέττα 129, 966
Γιαννουλίδου Καλλιόπη 206
Γιουμπάκις Μάρκος 631
Γκίκας Γιάνν. 483, 526
Γκιόλιας Μάρκ. 545, 1093
Γκκόνης Μιχ. 1202

: Γκρέκας (=Παπαδόπουλος Ίωσ.) 985
Γ. Κωνστ. 1142
Gordon Edmund I. 1240
Γοργορίνης Γεώρ. 230
Γρηγόρης Γερ. 225
Γριτσόπουλος Τ. Άθ. 602, 604
Γρύσπος Παναγ. 235, 918, 1190, 1244
Guinzbourg V. S. M. de 1243

Δαλμάτη Μαργαρίτα 637
Δαμιανίδης Μιχ. 869
Δανάλη Ευανθία 374

Δανδαλίδης Δημ. 346, 350, 1034, 1049
Δανιηλίδης Δ. 447
Δασκαλάκη 'Ελένη 660
Δασκαλόπουλος Θ· 1159
Darrouzès J. 543, 861
Δελαγραμμάτικας Δ. Ή. 39, 950
Δελιαλής Ν. 1191
Δέλιος Γιώργ. 603
Δελόπουλος Γ. 951
Δερμεντζόπουλος Άλέξ. 375
Δευτεραΐος "Αγγ. 859
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde
1232

Δημαράς Κ. Θ. 543, 604, 971

Δημητριάδης Γ. 296

Δημητρίου Δαμιαν. 313, 753, 873

Δημόπουλος Ά. 1192

Διαμαντής Άδ. 266

Διαμαντής Κ. 601

Διαμαντόπουλος Κ. Γ. 156

Διέτης Άνδρ. 298

Διορίτου 'Ελένη 783

Δ. Μ. 157, 158, 159, 1160

Dölger F. 521, 523, 543, 857, 861

: Δόξας Άγγελος (=Δρακουλίδης Νικ.)

257
: Δόξας Τ. 2
Δοξιάδης Κ. 191

Δουλγεράκης Μαν. 98, 241, 538,598, 754,

851, 1146, 1147, 1181
Δρακάκης Θεόδ. Ά. 647
Δροσόπουλος Ίω. 1193
: Δωράνθης Ν. Βλ. Γεωργακόπουλος Ν.
Δώριζας Γ. 197

Eberhard Wolfram 1227
Eckert G. 299

Ειρηναίος (επίσκοπος Κισάμου καί Σε-

λίνου) 574
'Ελευθερίου Ά. 527, 1172
Elfleida 1008
'Εμμανουήλ Έμμ. Ί. 99
"Ενωσις 'Ελλήνων Μουσουργών 986
Εξαδάκτυλος II. 727

: Ερανιστής 88
Ευθυμίου Άναστ. 811
Έφραιμίδης Σάββ. Σ. 100
Fochi Adrian 11, 89, 861

Ζαχαριάδου Έ. 861



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1960 -1962 1 7 1

Ζαχαροπούλου Τρισεύγενη 661
Ζέπος Π. 1208

Ζερζελίδης Γ. 63, 160, 575, 639, 648,
935

Ζευγώλης Τ. Μ, 128, 623
Ζιτσαία Χρυσάνθ η 649, 672
Ζωγράφος Ί. 161
Ζώρα ΓΙόπη 200, 260
Ζώρας Γ. Θ. 13, 17

Hampe Roland 280
Henssen G. 1234
Ηλίας Ίάκ. 987
"Ηλιόπουλος "Αγγ. 885
'Ηλιόπουλος Χαρ. 919
Ήμελλος Στ. Δ. 23. 45, 46, 121, 231,
301, 322, 377, 519, 848

Θεοδωράκης Μίκης 1000
Θεοδωρίδης Θ. 130, 728
Θεοδωρίδου Πολυμνία 378
Θεοφάνους Γαλάτεια 379
: Θέρος Άγις (=Θεοδωρόπουλος Σπ.)

449. 790, 812, 832
Θρακιώτης Κώστ. 1148
Θωμόπουλος Θ. 40, 194, 576, 791, 1174
Θωμόπουλος Ί. Ά. 886, 936

Ίακωβίδης Νικ. Μ. 792, 813
Ίερείδης Σάββ. 214
Internationaless Kongress der Volks-

erzählungsforsclier in Kiel 1229
Ίορδανίδης Κ. Σ. 304, 680
'Ιωακείμ Χρϊστ. 793, 1022, 1068
Ίωαννίδης Ί. 729
Ίωαννίδης Κώστ. ΓΙ82
Ίωαννίδης Χρ. 824

Ίωαννίδου-Μπαρμπαρίγου Μαρία 74, 546

Ίωαννίδου Χρυστάλλα 814

'Ιωάννου Δημ. Ίω. 131

'Ιωάννου II. Π. 254

Ίωακειμίδης Σ. Π. 1175

Janin R. 95, 122, 775

Johnstone Pauline 268

Καβουλάκης Μιχ. Π. 899
Καζαντζής Γ. 401
Καζαντζής Λεων. 681
Καιρος;ΰλας Κώστ. 705

Κακούρη Κατερίνα 963

Κακούρης Κυρ. 485, 504

Κακριδής Ί. Θ. 671

Καλεύρα 'Αλεξάνδρα 1060

Καλινδέρης Μιχ. 1176

Καλλιγερόπουλος Δημ. 354

Καλογεροπούλου 'Αθηνά Γ. 794

Καμαριανοϋ 'Αριάδνη 528

Καμπίτης Άντ. 931

Καμπόλης Σχαμ. 422

Κανακάκης Μιχ. 844

Κανακάρης Άντ. 293, 305, 875, 887

Κανδηλάπτης Γ. Θ. (Κάνις) 101, 291,

294, 302, 682, 706, 743, 1069, 1103
Κανικλίδης Κων. 486
Καπετανάκου 'Αγλαΐα 123
Καπουργάς Ά. 707
Καραβάνης Άνδρ 33.3
Καρακάλου-Καρανικόλα Λίλα 76
Καρακάντζα Μαρία 364
Καρακάσης Στ. 54, 60, 977, 992, 993,

994, 995, 1006
Καραμάνος Γ. Ί. 334, 529, 1061, 1125,
1126

Καράμπελας Νικ. 365
Καραναστάσης Άν. 163
Καρανικόλας Άλ. .163
Καρανικόλας Σωτ. Άλ. 162, 163
Καραπάνος 'Απ. 358, 402
Καραπατάκης Ινοίστ. 1023
Καραράς Νικ. 164

Καραταράκης Γιάνν. Βλ. : Στεργιογιάν-
νης

Καρατζάς Στ. Κ. 900
Καρβελάς Γ. Δ. 920
Καριανάκης Άνδρ. 353, 944
Καροϋτσος Άνδρ. 1127
Καρράς Ίω. Δ. 227, 870
Καρράς Στ. Δ. 833
Καρΰδη "Ελένη 165
Καστανιάς Ν. 845
Κατηψόρης Ν. Κ. 1194. 1203
Κατσίπης Φίλ. 1035
Κατσουρός Άντ. 530, 596
Κ. Γ. 1261.

Κελαϊδής Σταΰρ. 392, 403, 424, 505, 932,
982

Κέντης Κ. 852, 952
Kerényi Ivarl 206α
Κεσίσογλου Ί. Ί. 113, 119, 750
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Κεφαλληνιάδης Νικ. 862, 972
Κιαγχίδης Χ. Π. 450
Κιακίδης Θεόδ. II. 102, 132
Klaar Marianne 834
Κλαβαριώτης Κωνστ. 473
Κλαίρης Χρ. Ή. 835
Ινλάκου Μαρία 306

Κληρίδης Νέαρχ. 404, 405, 543, 650, 651

Κόκκινος Δ. 93

Κολιανδρής Σωτ. 506

Κολότσιος - Δημόφιλος Χρ. Ά θ'. 166

Κομποροςος Φώτ. 953

Κονομης Νικ. 662

Κονόμος Ντ. 103, 220, 967, 1024

Κόντογλους Φ. 1141

Κοντοδήμας Κ. 261

Κοντομίχης Πανταζής 247

Ιίοντοσάκος Κων. 'Ε. 675

Κοντοσόπουλος Ν. Γ. 243, 425, 564, 901

Κοντός Κώστ. Μ. 853

Ιίοντοχρΐστος Χ. 19, 32, 356, 366

Κοσμάς Ν. 215, 426

Κοτζιαμάνης Δάμπρ. 474

Κοΰβαρη Παναγιώτα 427

Κουγέας Σωκρ. Β. 442

Κουκουλές Φ. 1070

Ινουκουλομμάτης Δημ. 428, 1128

Κουκουράκης Μιχ. 332, 1094

Κουλεντιανός Δ. 487

Κουμανοΰδης Ί Ν. 253α, 262

Κουμένη Μαργαρίτα 307

Κουνενάκι-Γουλιέλμου 'Ελένη 429, 628,

846, 1020
Κουροΰσης Σταϋρ. 380
Κουρρής Σωτήρ. 763
Ιίουρτικάκης Κων. 847
Κουσιάδης Γ. "Λ. 1001
Κουταλιανός Χρ. 784
Κουτουλάκη Ευαγγελία 323
Κουτσιλιέρης Άνάργ. Γ. 1028
Κουστομύτης Άπ. 167, 1036, 1129
Κρεκούκιας Δ. Ά. 908
Κρητικός Π. Γ. 133, 339, 342, 347, 352,
954

Κριαράς Έμμ. 547, 969
Κριάρης Άρ. 708
Kriss-Heinrich ubert 1162
Kriss Rudolf 1162
Κυδωνιάτης Σ. 192
Κυθρεώτης Ίάκ. 451

Κυπριανίδης Άνδρ. 488

Κυπριανού Κυπρ. 756

Κυπριωτάκης 'Αντ. Β. 507, 613

Κυριακάκης Ν. Γ. 189

Ιίυριακίδης ΙΤαντ. 830

Kyriakides St. Βλ. Κυριακίδης Στίλπ.

Κυριακίδης Στίλπ. 20, 8-3, 84, 104, 51 ί,

543, 548, 964, 1235, 1248
Κυριακίδης Συμεών 825
Κυριακίδου Θεοδώρα 406, 1210
Κυριακίδου-Νέστορος 'Αλίκη 1227
Ιίύρρης Κ. Π. 92, 555, 577
Κωνσταντάρας Βΰρ. 1130
Κωνσταντινίδης Άριστ. 134
Κωνσαντινίδης Β. 452
Κωνσταντινίδης Κ. 730
Κωνσταντινίδης Ν. Ά. 207
Κωνσταντινίδου Μαρία 655
Κώνστας Κ Σ. 105, 135, 168, 489, 549,
779, 921, 996,997, 1002, 1003, 1004,
1005, 1014, 1015, 1204, 1216
Κωστάκης Θαν. Π. 169, 199, 283, 888
Κωστή Χαράλ. 757
Κώτση 'Ελένη 1095
Ινωτσοκάλης Κ. 126

Λαζαρίδης Κ. Π. 453
Λαζαρίδου Παρθ. 709
Λαϊνάς Δημ. Ν. 1071
Λαϊανάς Τ. 177
Λαμπαδαρίδης Νικ. 454
Λαμπράκη Μαρίνα 1183
Λαμπρινός Γ. 514
Λαμψίδης Πάνος 407
: Λαογνωστικός 64

Λαογραφικόν 'Αρχείον'Ακαδημίας 'Αθη-
νών 604
Λαογραφία 89

: Λαογραφολάτρης' βλ. Ψυχογιός Κ. Δ.
Λαούρδας Β. 82, 1176
Λάππας Τάκης 136, 531, 550, 578, 579,
937

Λάσκαρης Ν. (Λασταΐος,/ 836
Λεξικόν δήμων καί κοινοτήτων 922
Λεοντίου Παϋλ. 629
Levi Leo 1006
Λιανίδης Σΐμος 669, 670
Λιανόπουλος Μ. 195
Λιουδάκη Μαρία 837
Λίτινας Σπ. 47
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Iyiungman Waldemar 1236
Λοϊζίδης Άνδρ. 795
Λοϊζίδης Λουκάς [314
Λουγγρίδης Χαρ· 785
Λουκάτος Δ. Σ. 24, 25, 33, 41, 42, 43, 48,
65, 66, 67, 137, 201, 381, 664, 683,
771. 772, 775, 889, 988, 1016, 10Π
1050, 1105, 1106, 1139, 1143, 1214^
1217, 1240, 1242, 1243
: Λουλοΰδα (=Μαθιουδάκης Ίω.) 320,
1119

Λυκοΰρεσις Νικ. 945

Μαζαράκη Δέσποινα 978

Μαζαράκης Ε. Δ. 2

Μακρής Κίτσος 253, 271, 281

Μακρής Λεων. Κ. 81, 455

Μακριδάκης Άνέστ. 815, 826

Μαλούτας Μηνάς 82

Μαμμόπουλος Άλ. Χ. 138

Μανάκας Δ. 90, 1072

Μάνεσης Σταϋρ. 106, 170, 236, 773, 1177

Μανίας Θεόφ. 740, 1245

Μανιάτης Β. 989

Μανίκης Άντ. 229, 684, 1131

Μανίτσας Σωτ. 806

Μανολικάκης Αεων. 580

Marcu G. 981

Μαρίνης Κώστ. 284, 336, 1037, 1107>

1108, 1178
Μαρκάκης Πέτρ. 854
Μαρτινέγκος Έλισαβέτιος 1024
Μαρτίνης Γ. 244
Μαστροκώστας Βλ. 605, 890
Matiïetov Milco 1219
Μάτσας Νέστωρ 551
Μαυρίδης Πέτρ. 830
ΜαυροειδήςΘ. 923, 1132
Μαυροματίδης Ίάκ. 685
Μαυρομμάτης Θ. Μ. 1073
Μαυροχαλυβίδης Γ. 113
Μέγας Γ. Ά. 2, 34, 35, 36, 37, 38, 49,
50, 51, 52, 77, 95, 208, 252, 259, 280,
456, 525, 536, 581, 633, 634, 635,656,
663, 665, 666, 673, 674, 776, 834, 965,
1064, 1150, 1151, 1163, 1164, 1219,
1228, 1229, 1230, 1231. 1232, 1233,
1234, 1236, 1237, 1238, 1241
Megas G. Α. Βλ. Μέγας Γ. Ά.
Meier John 1235

Mélanges offerts à Octave et Melpo

Merlier 83
Μελανοφρΰδης ΓΙ. Ή. 171, 202, 248,
249, 552, 606, 686, 710, 731, 1109,
1110
Μελάς Σπ. 604
Μερακλής Μιχ. 69
Μεσαρίτου Μαρία 816
Μεταλλινοϋ 'Αγγελική 457, 817
Μηλιόπουλος Παρασκ. Ί. 640, 641, 652,

653, 687, 711
Mirambel Α. 861
Μισαηλίδης Δ. 1074
Μιτάκης Διον. 860
Μιτίδης Γ. 475, 827
Μιτσίδης Ίω. 458
Μιχαλακέας Άντών. 838
Μιχαλόπουλος Φ. 107
Moravcsik G. 536
Morgan G. 553
Μοσχίδης Θεόδ. 172
Μουρτίδης Χρ. 1075

Μουσαίου - Μπουγιοΰκου Καλλιόπη 775
Μουσελίμης Σπϋρ. 173, 237, 315, 351,

408, 636, 1111
Μουστάκας Βελισσάριος 565
Μουτσόπουλος Ν. 198, 209, 272, 273
Μπακογιώργος Στράτος 232
Μπασουκέας 'Επ. 78
Μπάτης Ευστ. 255

Μπέτης Στέφ. 409, 410, 411, 796, 924

938, 955, 1076
Μπίκος ΆίΚ 990
Μπίρης Κ. Ή. 876
Μπίστης Λεων. 490
Μ. Π. Κ. 688
Μπόγκας Εΰάγγ. 1077
Μπουμπουλίδης Φαίδ. 9, 13, 17
Μποΰρα 'Ασημίνα 839
Μπρατσιώτης Π. Ί. 2
Μυλωνάς Χαράλ. 308, 316, 360, 430

ΝάίΚιινας Άνδρ. 539
Νικηφόρου Βενιζέλος 797
Νικοδήμου Στυλ 786
Νικολαΐδης Άναν. 689, 712, 732
Νικολαΐδης Άνδ. 317, 329, 491, 508, 624,

758, 766
Νικολαΐδης Βασ. 767
Νικολαίδης Μ. 554

13
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Νικολαΐδης Σταΰρ. 582
Νικολάου Σταυρούλα 382
Νικολόπουλος Γ. Ί. 925
Νικολόπουλος Ν. Γ. 1025
Νικολόπουλος Π. Γ. 108
Νίκολς Κώστ. 1007
Νίντας Μπάμπης 911
Notopoulos James 532, 599
Ντοΰζος Δημ. 139
Νυμφόπουλος Μιλτ. Κ. 221, 1112

Ξανθινάκης 'Αντ. 1038, 1051
: Ξενίτας Ξ. Βλ. Άκογλους Ξ.
Ξηροτΰρης Ζάχος 849, 1179
Ξύδης Θ. 204

: "Ο "Απόστρατος. Βλ. : 'Απόστρατος
: Ό έτυμολόγος 212
Οίκονομίδης Άποστ. 174
Οίκονομίδης Δημ. Β. 2, 10, 14, 26, 27,
28, 53, 79, 108, 127, 128, 138, 149,
153, 175, 352, 555, 566, 607, 623,
861, 891, 1053, 1180, 1200, 1201,
1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225,
1226, 1239
Οίκονομίδης Ν. Γ. 233
Οικονόμου-'Αλεξίου Μ. 357
Οικονόμου "Ανδ. 476
: "Ο Κεΐος 1104
'Ολύμπιος Πέτρ. 210
: Ό Παλαιός 1079
: Ό Συλλέκτης' βλ. Ψυχογιός Κ. Δ.

Πάγκαλος Γ. 140
Παϊκούσης Μιχ. 828
Παλαμάς Κ. 647
Πάλλας Δ. Ί. 1246
Πάλλης "Α. "Α. 971

Παναγή Άνδρ. 309, 318, 324, 459, 493,
617, 625, 745, 759, 768, 819,868/874,
879

Παναγιωτάκης Ίωάνν. 787
Πανάρετος Ά. 109
Πανέρης Ίω· 383
Παντζάρας Γεώργ. 319, 325, 460
Παντουλάς Σ. 518
Πάντσαρη Βασιλική 642
Παπαγεράκης Ι, Π. 1039
Παπαγεωργίου Γ. Κ. 412, 461, 583
Παπαγεωργίου Κωνστ. 798

Παπαγεωργίου Χ. 177, 494
Παπαγρηγοράκης Ίδ. 218, 431, 432, 509,

910, 933, 960, 1011, 1187
Παπαδάκη Αλκυόνη 321
Παπαδάκη Ειρήνη 1054
Παπαδάκη Στέλλα 352
Παπαδάκις Μιχ. 1046"
ΙΙαπαδατος Σταΰρ. 1040
ΙΙαπαδιαμαντόπουλος Γ. Ά. 1047, 1166
Παπαδόπουλος Δ. 713
Παπαδόπουλος Δημ. Κ. (Σταυριώτης)

902, 1133
Παπαδόπουλος Ί. 691, 733
Ηαπαδόπουλος Μιχ. Σ. 618
Παπαδόπουλος Νικ. Παν. 1196
Παπαδόπουλος Σ. 1080, 1152
Παπαδόπουλος Σάββ. 714
Παπαδοπούλου Περσεφόνη 413
Παπαθανασίου Μαυρ. 462, 760, 1041,
1113

Παπαθανασόπουλος Θαν. 80, 141, 176,
495

Παπακωνσταντίνου θ. 1167
Παπακώστας Ν. 556, 780, 1062, 1081,
1082, 1211
Παπαμανώλης Κωνστ. 1114
Παπανικολάου Ν. 739, 840
ΙΙαπανικολάου Φ. Δ. 178, 1029
ΙΙαπασταματίου - Μπαμπαλίτης Χρ. 110
ΙΙαπασταύρου Σταΰρ. 463, 715, 820
ΙΙαπατρύφωνος Άντ. 326
Παπαχαραλάμπους Γ. 179, 1083
Παπαχαρίσης Ά θαν. Χ. 245, 774
Παπαχρήστος Βασ. Κ. 991
ΙΙαπαχριστοδούλου Πολ. 657, 667, 1055,
1212

Παπαχριστοδούλου Χ. 111, 180, 384,

892, 893

Παπαχριστόπουλος Παν. Χρ. 142, 143,
152, 894 903, 906, 907, 911, 1084,
1085, 1120, 1197
Παρηγορίτσας Χρ. 525
Παρλαμά Στυλιανή 643, 1031
Πάρπας Κωνστ. 824
Παυλίδης'Βασ. 251
Παυλίδης Δημ. 626
ΓΙαφίλης Κ. Δ. 1134
Περιστέρης Σπ. Δ. 385, 979, 980, 981

998, 999, 1164
Πέρος Παντ. Π. 877
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Περράκης Δημ. Κ. 1056
Πετράκη Στέλλα 1030
Petrides Th. 1008
Πετρόπουλος Άλ. 619
Πετρόπουλος Γ. Α. 1198
Πετρόπουλος Δ. Α. 54, 91, 114, 288,
533, 543, 558, 559, 560, 567,584,585,
775, 939, 1025, 1144
Petropoulos D. Α. Βλ. Πετρόπουλος
Δ. Α.

Πετρόχειλος Μιχ. Κ" 115
Πετροχείλου "Αννα 940
Πετρώνδας Κωνστ. 3
Πετσιάς Βασ. 1096
Pfister Fr. 1247
Πηλείδης *Ε. 195
Πιερίδης Θεοδόσ. 557
ΙΙιερίδου Αγγελική Γ. 263, 274, 275
Πλάτανος Β. 70, 181, 246, 276, 277, 285,
286, 464, 654, 1009, 1086, 1115,1205
Πλάτης Ε. Ν. 586
Πολίτη "Ελενα Ή. 11
Πολίτης Αίνος 970
Πολίτης Ν. Γ. 386, 513, 799, 821
Πολυδώρου Εύάγγ. 800
Πολυκάρπου Ίω. 465
Πολυτεχνεΐον : Φροντιστηριακοί έργα.

σίαι : Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι 259
Θόντου Αθανασία 414
Ποταμιάνου Τίνα 587
Πουλάκης Θεόδ. 250
Ποΰλος Ίω. Χρ. 926
Πουργαρίδης Χριστόφ. 801
Πράνα Καλλιόπη 692, 802
Πρινιοοτάκις Ποντ. 55
Πρωτοπαπά Γλυκερία 561
: Πυρρών ό 'Εφεκτικός. Βλ. Ψυχογιός
Κ. Δ.

Ranke Kurt 1238

: Ραχοβίτης Μ (=Παπαϊώννου Μ. Μ.)

92, 534, 909
Ρεγγούζα 'Ασημίνα 644
Ρ. Κ.1135

Revista de Folclor 1226
Rohlfs G. 95, 896
Röhrich Lutz 1228
Rossi Taibbi G. 95
Ρουσομουστακάκης Ν. 330, 331, 807
Ρωμαίος Κ. Ά. 855, 956

Ρωμαίος Κ. 92, 144, 234, 535, 588, 589,
608, 609, 610, 611, 693, 746, 804,850,

856, 864, 865, 1042, 1140, 1168

Σαλαμάγκας Δ. 93 112, 138, 264, 1023,
1136

Σαλτσής Ί. 71, 292, 669, 716, 734, 769.
841

Sanders Irvin 252

Σαραλής Γιάννης 203, 1043, 1116,
1184

Σαχίνης Γ. Ί. 1206
Σ. Β. 1087

Schneidewind Grisela 1233
Seemann Erich 1230, 1235
Σεϊτανίδης Δημ. 1218
Σερεμέτης Δημ. Γ. 1209
Σέττας Δημ. Χ. 116
Sichtermann Hellmyt 206α
Σιγάλας Άντ. 515
Σιδεράς Κλεάνθης 829
Σικελιανός Άγγελ. 973
Σιταράς Χ. Π. 1088
Σιφναίου Ελένη 1089
Siuts Hinrich 1230
Σκαφιδάς Β. Κ. 182
Σκιαδαρέσης Σπ. 415, 562
Σκιαδάς Ν. Έ. 590
Σκλάβος Γ. Ί. 496
Σκουβαράς Βαγγ. 563
Σκουλάς Ί. Μ. 961
Σολομωνίδης Χρ. 183
Sophocles S. M. 1153
Σοΰρλας Εύρ. 93, 112
Σοφούλη Αγγελική 311, 348
Σπαθάρης Σ. 964
Σπανάκης Στέργ. Γ. 974
Σπανίδης Ν. 591
Σπανός Δημ. 184
Σπαταλάς Γεράσ. 543, 568, 592
Σπεράντσας Θεοδόσ. Κ. 185
Σπίγγος Δ. 497

Σπυριδάκης Γ. Κ. 29, 30, 31, 56, 57. 58,
59, 60, 211, 216, 520, 521, 522, 523,

857, 863, 866, 867
Spyridakis G. Βλ. Σπυριδάκης Γ. Κ.
Σπύρου Στυλιανή 871

Σταθάτος Νικ. 604

Σταυρακάκης Γιάννης 433, 468, 747, 880,
881, 962
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Σταυράκη Μαρία 310
Σταυριανίδης Π. 694
Σταυροπούλου Στέλλα 477
Σταυρουλάκης Άνδρ. 300
Σταφυλαράκις Ίω. 434
Σταφυλάς Μιχ. 44, 295, 748, 749
: Στεργιογιάννης (=Καραταράκης Γιάν-
νης) 1026
Στεφάνου Άναστ. 822
Στεφάνου 'Αντ. Π. 94
Στοΰιτη - Κυριάκη Χαρά 1090
Στρατάκης Νικ. 1117, 1154
Strömberg Reinhold 776
Studii §i cercetäri.... 1221, 1222, 1223,

1224
: Στυκ. 1169
Στυλιανίδης Στυλ. 466
Στυλίδης Γ. 717
Συμεοϋ Δημ. 145
Συμεωνίδης Σϊμ. 1185, 1207
Σχολικός Συνεταιρισμός Άρκεσίνης 'Α-
μοργού 842
Σχωρτσανίτης Θωμάς, 781, 782
Σωτηριάδης Σωτ. 1057
Σώχος 'Αντ. 278

Ταβλάς "Εμμ. Μιχ. 344, 968

Ταμβακίδης Άδ. 498

Τάντος Ήρ. 593

Ταρσούλη 'Αθηνά 1044

Ταρσούλη Γεωργία 1027

Τζανιδάκη - Άσπραδάκη Καλλιόπη 510

Τζαννετάτος Θ. 941

Τζάρτζανος Ζήσιμος 204

Τζεβελέκης 'Αντ. 73

Τζελέπης Πάν. Ν. 287

Τζουγανάτος Νικ. Ά. 957

Thabores Α. I. 775

Thomson George 1155, 1156

Τολμά Άργυρώ 620

Τοπαλίδης Νικ. 695

Τουντουλίδης Ν. 735

Τριαντάφυλλος Κ. Ν. 594

Τροϋλλος 'Αντ. 418

Τρύφωνος Άνδρ. 500

Τσακίρης Π. Ί. 469

Τσάκωνας Πολΰβ. 61

Τσαμπάζης Λ. 72

Τσαρνάς Ίω. Δ. 761, 778

Τσέκος Χαρ. Γ. 84

Τσέρτικ Χρ. 696, 718
Τσηρίδης Γιάνν. 719
Τσιάππαρης Ά. 396
Τσικνόπουλος Ίω. Π. 186
Τσιορτανάς Ά. 736
Τσιτσάς Σερ. Κ. 117, 118
Τσιφλίδης Χρ. 697
Τσοπανάκης Άγαπ. 927, 928
Τσουμπλεκτσής Λάζ. 364

Φανίτσος Βασ. 658
Φιρτινίδης Γ. 721, 1019, 1137
: Φίκας 419 720, 737
Φιλίππου Μ. 256
: Φλιάσιος Γιάνν. 595
Φλούδας Νικ. Ί. 895
Φοΰρλας Δημ. Β. 187
Φουσάρας Γ. Ί. 15

Φραγκάκι Ευαγγελία 216, 224, 612, 861

Φραγκεδάκις Έμμ. Ίωσ. 222, 435, 1045

Φραγκίσκος Ζαφ. 942

Φύλλας Νικ. 516

Φυλλίζης Δ. 722

Φωστέρης Δ. 119, 146, 750

Φωτεινός Ν. Γ. 904

Χ. 698, 738

Χαλιορής Ν. Γ. 147, 148. 238, 777, 897
Χαλουμιας Σάββ. 511
Χαραλαμπίδης Άνδρ. 614, 751
Χαραλαμπίδης Κώστ. 479
Χαραλάμπους Μαροΰλα 394
Χαρίλαος Άνδρ. 540
Χαρίτος Λάμπρος 781, 782
Χαροκόπος Άντ. 929, 1180
Χατζηαλεξάνδρου Άνδρ. 512
Χατζηγάκης Άλ. Κ. 149, 150, 805, 1058
Χατζηδάκης Γ. 1010
Χατζηθεμιστοΰ Στυλ. 830
Χατζηθεοδούλου Ίάκωβ. 808
Χατζηϊωάννου Κυρ. Π. 1170
Χατζημιχάλη Αγγελική 217, 228, 264,
268

Χατζινικόλα Άννα 420, 930
Χατζηπροκόπη Λένια 395
Χατζηψάλτης Κ. 912
Χατζόπουλος Γ. Κ. 501, 632, 659, 762
Χ. Γερ. 371

Χειμωνίδου 'Εριφύλη 723
Χειροτεχνίας 'Ελληνικής 'Εθνικός Όρ-
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γανισμός 258, 279. 281, 282
Χουρξαμάνης Ήλ. 604
Χουρμουζιάδης Άναστ. 1157
Χρηστάκης Ί. 831
Χριστοδούλου Βενιζ. 190
Χριστόπουλος Τ. Φ. 996
Χριστοψόρου Σόλ. 470, 502
ΧρυσάνΟ-ης Κ. 18
Χρυσοχοΐδης Λάζ. 699
Χ"χαννάς Άντ. Έ. 503
Χ"χανάς Βραχίμης Έ. 327

Ψυχογιός Κ. Δ. 120, 188, 335, 343, 744,
803, 878, 898, 1091, 1121, 1195, 1199

Ανώνυμος 4, 7, 8, 21, 68, 75, 205, 213,
219, 223, 226, 267, 269, 355, 359, 361,
362, 363, 367, 368, 369, 370, 376.
387, 393, 400, 416, 417, 440, 448, 468,
472, 478, 484, 492, 499, 524, 615,616,
630, 755, 818, 922 971, 976, 1018,
1059, 1067, 1078, 1213
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α) Γενικά................................................» 98
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2. Μελέται ........ ........................» 144
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Ο ΕΞΑΣΗΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

υπο σττυρ. ττεριστερ η

Έκ τών ποικίλα>ν καί ιδιότυπων ρυθμών οί'τινες απαντούν εΐς τά Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια ό εξάσημος κυριαρχεί εις σημαντικόν ποσοστόν αυτών δια-
φόρων κατηγοριών. Τά πλείστα τών ασμάτων τούτων εκτελούνται μουσικώς πρός
διαφόρους χορούςιδία δέ πρός τόν πανελληνίως γναιστόν χορόν, τόν κλέφτικον
ή τσάμικον. Τό όνομα εξάσημος τοϋ ρυθμού τούτου προήλθεν εκ τής λέξεως
ση μείον. Σημεΐον ή πρώτον χρόνον ώνόμαζον, ώς γνωστόν, οί άρχαΐοι Έλληνες
μουσικοί καί ρυθμικοί τήν ελαχίστην άπό άποψεως χρονικής διαρκείας μονάδα ",
ή οποία έχρησίμευε διά τήν δημιουργίαν τών συνθέτων χρόνων, συστημάτων όνο-
μαζομένων, πολλαπλασίων ταύτης. Ούτα> τόν σύνθετον χρόνον, άποτελούμενον εκ
δυο ή τριών ή τεσσάρων κ.λ.π. πρώτων χρόνων ή σημείων, ώνόμαζον δίσημον,
τρίσημον, τετράσημον κλπ.

'Αφότου εΐς τήν Ελλάδα ήρχισεν ή εργασία τής περισυλλογής καί καταγρα-
φής τών μελωδιών τών δημοτικών τραγουδιών οί πλείστοι τών άσχολουμένων εΐς
τούτο μουσικών, γνώσται τοΰ συστήματος τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής καί τής
αρχαίας Ελληνικής μουσικής, εχρησιμοποίησαν όρους εκ τής αρχαίας Ελληνικής
μουσικής παραδόσεως, ώς καί ονόματα εκ τών συστημάτων αυτής, διότι επίστευον
ότι εΐς τά δημοτικά τραγούδια διασώζονται ρυθμοί καί μουσικά στοιχεία τής
αρχαίας μουσικής καί τής διαδόχου αυτής Βυζαντινής.

Ούτω εκτός τών όρων τών αναφερομένων εΐς τάς διαφόρους ρυθμικός μορ-
φάς, είς τών οποίων είναι καί ό χρησιμοποιηθείς έν τφ τίτλα> τής παρούσης

1 Εις περιοχάς τής Ευρυτανίας χορεύεται πρός τόν ρυθμόν τούτον ό κλειστός χορός
ό κοινώς διό. Εΐς την περιφέρειαν Σαμαρίνας ό χορός Τσάτσος' εις "Ηπειρον (επαρχίας 'Ιω-
αννίνων, Λοζέτσι, Πετροβουνίου) ό Καγκελάρης ή Κύκλες.

3 Βλ. Άριστ. Κοϊντιλ. βιβλ. A'. XIV. Πρώτος μεν ονν έστι χρόνος ατομος και ελάχιστος,
ος και σημεΐον καλείται' ελάχιστοι' δέ καλώ τόν ώς πρός ημάς, δς έοτι πρώτος καταληπτός αίσϋήοει
σημεΐον δέ καλείται δια τό άμερής είναι, καθ·' ο και οί γεωμέτραι τό παρά σφίσιν άμερές σημεΐον
προσηγόρευοαν. Ούτος δε ό άμερης μονάδος οιονεί χώραν έχει' θεωρείται γαρ έν μεν λέξει περί
σνλλαβήΐ', εν δε μέλει περί φθόγγον, έν δέ κινήσει σώματος περί έν σχήμα' λέγεται δέ ούτος πρώτος
ώς πρός τήν τών λοιπών φθόγγων σύγκρισιν.
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μελέτης, διετήρησαν καί όρους αναφερομένους εις τά μουσικά συστήματα (κλίμακας),
ως 8/χορδον, 5/χορδον, 4/χορδον, και ονομασίας αρχαίων μουσικών τρόπων, ως
Δώριος, Φρύγιος, Λύδιος, Μιξολίδιος, Ύποδώριος κ.λ.π. καί ονόματα εκ τών
ήχων τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ως Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος κ·λ.π.

Ό έξάσημος ρυθμός εις τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια άπαντα υπό τάς
κάτωθι δύο βασικάς μορφάς.

\ ο w —- η \ — —

a) p ? ? ρ ? ^ f? j·

* γ ρ ρ γ ι ρ γ γ ρ

Πρόκειται περί μετρικών ρυθμικών μορφών συνθέτων, αι όποΐαι αποτε-
λούνται από δύο άπλάς τριαδικάς, αντιθέτους ώς πρός τήν σύνθεσιν τών χρόνων·
Ή πρώτη δηλαδή έχει συνεπτυγμένους τους δύο πρώτοιις χρόνους καί τους δύο
τελευταίους- Ή δευτέρα τους δεύτερον καί τρίτον, τέταρτον καί πέμπτον. Τάς βα-
σικάς ρυθμικός μορφάς ταύτας δυνάμεθα νά παραστήσωμεν δια τών άριθμητικών
κλασματικών μορφών.

,6 3+3 2+1+1+2 „ 6 3+3 2+1+1+2

α) -, =

β)

4 4 4 '88 8

6 3 + 3 __ 1 + 2+2 + 1 „ 6 _ 3 + 3 _ 1 + 2 + 2 + 1
4 4 4 η 4 8 8

Έξ δηλαδή χρόνοι δι' εκαστον μέτρον τοΰ ρυθμού, έκαστος τών οποίων πα-
ρασημαίνεται άλλοτε διά φθογγοσήμου τετάρτου καί άλλοτε δι' ογδόου.

Ή χρήσις τών δύο τούτων ειδών φθογγοσήμων, τετάρτων και ογδόων, διά
τήν παράστασιν τών χρόνων τών ρυθμικών τούτων μορφών ώς καί διά τήν κατα-
γραφήν τών μελφδιών τών εις τον ρυθμόν τούτον υπαγομένων ασμάτων έχει σχε-
τική ν μόνον σημασίαν.

Τά στοιχεία τά όποια είναι δυνατόν νά μάς υποβοηθήσουν διά τό είδος τών
φθογγοσήμων πού θά χρησιμοποιήσιομεν διά τήν μουσικήν καταγραφήν είναι
μάλλον τά εσωτερικά εκάστου άσματος, ήτοι δ χαρακτήρ, τό ήθος καί ή συνεπακό-
λουθος τούτα)ν ρυθμική αγωγή τοΰ άσματος.

'Από τής άπόψεα)ς ταύτης δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν, ότι τά τραγούδια τών νή -
σων άτινα υπάγονται εις τον ρυθμόν τούτον, λόγφ τής έλαφρότητος τής εκτελέσεως
τών μελφδιών, τής απαλής καί λεπτής εκφράσεώς των, τής ρυθμικής άγωγής των, ή
οποία είναι μάλλον ταχεία, στοιχείων 'ιδιαζόντως χαρακτηριστικών τής νησιωτικής
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μουσικής, ημπορεί νά άποδίδωνται καλύτερον οπτικώς καί αΐσθητικώς δια χρήσεως
ογδόων ψθογγοσήμων. 'Αντιθέτως τα ασματα πλείστων περιοχών τής ηπειρωτικής
Ελλάδος καί ιδίως τά πρός τον πηδηκτόν χορόν ή τον λεγόμενον τσάμικον αδόμενα,
ένεκα τοΰ αρρενωπού καί μεγαλοπρεπούς τρόπου εκτελέσεως εις ρυθμικήν άγωγήν
μάλλον βραδεΐαν, άνταποκρινομένην εις τον άργόν καί βαρύν ρυθμόν τών κινήσεων
καί τών βημάτων τοΰ χοροΰ τούτου, αρμόζει νά καταγράφωνται δια φθογγοσήμων
αξίας τετάρτων, ήτοι ε'ις "/ι, ή δε μέτρησις τών χρόνων τοΰ ρυθμού τούτου δια
κινήσεων τής χειρός δύναται νά γίνη δια τρισήμου θέσεως (τρεις κτύποι εις τήν
θέσιν) καί δια τρισήμου ά'ρσεως (τρεις κινήσεις εις τήν ά'ρσιν).

Ή εσωτερική διάρθριοσις καί σύνθεσις τών χρόνων τών ρυθμικών μετρικών
μορφών έχει ως εξής: έκ τών έξ χρόνων έξ ών αποτελείται εκάστη απαντούν
συνεπτυγμένοι, εις μέν τήν πρώτην, δ πρώτος καί ό δεύτερος, ό πέμπτος καί ό έκτος,
εις δέ τήν δευτέραν ό δεύτερος καί ό τρίτος, ό τέταρτος καί ό πέμπτος. (Βλ. παρ. σελ. 202).

Εις τά υπ' ό'ψιν ημών μέχρι τούδε ασματα τοΰ τύπου τούτου αί βασικαί

ί s 3 4 ■

., , / w 7 — υ w — — w w — , — u w — . — —

1)α ρ1 γ ρργ'γ ρ ρ γ γ ρ ρ ρ ' γ ' γ

Κα_λό- τυ.χπ, κα. λόι .μοι.ρη τού Κω.σταντι.νουπ μαν _ να

□ ' W , — WW—, — WW — — WW — — —

8 ρ1ρ ρ ρ ρ γ ρ ρ ρ,1 ρ ρ ρ γ * γ- ρ

τού ττο_ χει τους εν _ νια υ.γιουςκαι τη Βδο.κι. τοα δε _ κα.

/ ? 3 λ

, / w 1 — w w — — WW — ~ — WW — 7 —

α ρ1ρ ρ ρ ρ 1ρ ρ ρ .ρ ρ ρ ρ ρ γρ ρ

Κυ.ρά μου Πόρτα _ ι. τισ.σα, έ . 6y α.ττό το δρο. νι σου

n/w — WW — — WW — — WW — — —

b p'r. ppp.'p ρ pp'p ppp'p· ρ

στ'άν.τρό. yu.vo noù γι . νη.κε να δώ.σηζ την ευ. χη σου.

(Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 1988 'Αστυπάλαια. 'Αριθ. 3097, Ευρυτανία),
αύται ρυθμικά! μορφαί απαντούν άμετάβλητοι εις μικρόν μόνον ποσοστόν. Τά
άσματα ταύτα θεωροΰμεν ώς τά παλαιότερα τοΰ εξεταζομένου ρυθμού, τά όποια
διεσώθησαν μέχρι σήμερον εϊς τήν δημώδη μουσικήν παράδοσιν μέ άκεραίαν τήν
άρχικήν των ρυθμικήν ύπόστασιν. Παραθέτομεν δύο παραδείγματα έξ εκάστης
μορφής. Βλ. ανωτέρω, καί εις σελ. 204.

1 Τά σημεία υ— τής αρχαίας 'Ελληνικής μετρικής εις εκαστον τών οποίων, ως γνω-
στόν, άντεστοίχει μία συλλαβή τών αρχαίων ποιητικών κειμένων απαγγελλομένων κατά προ-
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i)A"js -r -r } f r rr f f r'r r r r '

Ρυ.κνο.σι. τι ναείν'τ'ά.λεύ.ρια κιοϋλα.^ρά.τα; ιν τό προ Ιό. μια

Β' r Ρ r r ■ r γγγτγγγ'γΡγγ'

Kiä-yo. ροζ πού τ'α. να.πιά. νει νά χ^ μαν. να και πα.τε. ρα.
„χ Λ7- _ _ w - - - --w

2>Α ργ r ρ'ρ, r r P'fr r ρ ζ r. Γ β

"Ε.Κα Πα-,άρ'ά.μαν,ά.μόν — ε. λα, Πα _ va. για και σω.

Β'ΡΓ r Ρ'Ρ r ρ Ρ'ΡΡ.Γ ρ'ρ Γ Γ Ρ '

ε. λα, Πα. να.για, και aw.ot, νοϊινκαι λο. γι. σμόνμε δώ.σε.

(Λαογρ. Άρχ. Ε.Μ.Σ., αριθ. 3196 Ρόδος και άρ. 2224 Ευρυτανία).

Τάς βασικάς ταύτας μορφάς παρατηροϋμεν εις άρκετόν αριτθμόν ασμάτων,
έναλλασσομένας είς τό 'ίδιον άσμα, ήτοι τό Α', δηλαδή μέρος τής μελωδίας, νά είναι
προσηρμοσμένον εις τήν πρώτην μορφήν, τό δέ Β ' είς τήν δευτέραν μορφήν ή καί
τό άντίθετον, ώς εις τά δύο κατωτέρω παραδείγματα.

, ν, » _ w u _ « _ ^ υ _ * _ 0 - _

Α r ' r r r r· r r r rr r r r 'r r

Οι κλε.ψτες ε _ συ _ να.£ον. ταν και ντο.κα.ναν κου_βεν _ τα.

_ t Ο W - --ο Ο — — ο W _ _ kj i^j — —

Β r'r ρ r r'rrrr'rr^rr'rrr"

Ποιος ε , χι ια. ρά.,νεια σος πα ι.δια, ποιος έ _χεια.ρά_δσ ση.με.ρα.
(Λαογρ. Άρχ. Ε.Μ.Σ. άριθ. 927. Σιάτιστα Μακεδονίας).

σφδιακόν τρόπον, είς μέν τό πρώτον βραχεία, μέ διάρκειαν ενός πρώτου χρόνου, εις δέ τό δεύ-
τερον μακρά μέ διάρκειαν διπλασίαν, έτοποθετήθησαν άνωθεν τών φθογγοσήμων ουχί διά
τήν σχέσιν των πρός τάς συλλαβάς—ουδεμία άλλωστε σχέσις υπάρχει πρός αύτάς μέ τήν εν-
νοιαν τής άρχαίας Έλλην. μετρικής— άλλα μόνον διά τήν σχέσιν των τήν χρονικήν πρός τά
φθογγόσημα είς τά όποια έχουν προσαρμοσθή ai συλλαβαί τών νεοελληνικών κειμένων.

1 Είς τό παράδειγμα τοϋτο άμφότερα τά μέρη τής μελωδίας καλύπτονται ύπό ενός
στίχου, διότι έχομεν ενταύθα παρεμβολάς καί επαναλήψεις, περί τών οποίων γίνεται λόγος
κατωτέρω.



Ο ΕΞΑΣΗΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 205

1 S3

j,^ ___ w ___ Ο _ _ {J

k r ' r r r r ' r r r r ' r _ f r r

Πα ι. διάμ',για. τ'είμω . ρε τται. δια, ïïqi . δια μ', για. τ'ει. στ'ά'.

^ — ^ 5 — — j j

γ ^ γ γ , γ ' γ f γ1

ναλ.λα. γα, μωρ ά. ναλ. λα . γα.

ΒΊ ' r r r, r Γί F rrj r r r "

μω. ρε παι.διά καη.με _ να, για. τ'ει.στε λε _ρω_ με _ να.

Είς τά περισσότερα ασματα, ώς παρετηρήσαμεν, αί βασικαι αύται ρυθμικαί
μορφαί έχουν μεταβλητθή ώς πρός τήν σύνθεσιν τών χρόνων. Τούτο δέ έχει επι-
τευχθή διά τής αναλύσεως τών συνεπτυγμένων καί τής συμπτύξεως τών απλών χρό-
νων καί διά λόγους περί τών οποίων θά ε'ίπωμεν κατωτέρω. Ούτω προκύπτουν
πολλαί ποικιλίαι ρυθμικών μετρικών μορφών, αϊτινες εναλλάσσονται μέ τάς βασικάς
είς τό 'ίδιον ασμα.

Διά τής αναλύσεως τών δύο πρώτων καί τών δύο τελευταίων συνεπτυγμένων
χρόνων τής πρώτης μορφής προέκυψεν ή εξής άναλελυμένη είς εξ απλούς χρόνους
μετρική μορφή είς τό πρώτον μέτρον τοϋ κατωτέρω $σματος. Είς τό δεύτερον μέτρον
διετηρήθη τό πρώτον μέρος αύτής αυτοτελές, συνεπτΰχθησαν δέ οί τρεις τελευταίοι·

α) rrrrrrr rr--j

Ροιόζτιλάτα.νος, μω.ρε &ΰ _ μιο μου,___

(Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., άρ. 921 Σιάτιστα Μακεδονίας).

Κατόπιν αναλύσεως μόνον τών δύο πρώτων συνεπτυγμένων χρόνων τής πρώ-
της μορφής εδημιουργήθη ή εξής μορφή.

-Ν Ο ν_ι U u _ — — u

r r [r Γ 1Γ r Ç r r ' r r " "

'(J -ρε,ν-ο-λα τ'α . μπέλια,ν-ο_λα τ'ά _ μπέ - λια . . .

(Λαογρ. Άρχ. Ε.Μ,Σ., άριθ. 6771, Ευρυτανία).

Έκ δέ τής συμπτύξεως τών τριών πρώτων χρόνων ή ακόλουθος.

ν) ρ fr ύ rrr1"··

^ύ - πνα περ _ δι _ κο_μά τα _ .. ,

(Λαογρ. Αρχ., Ε.Μ.Σ., άριθ. 773 Κόνιτσα Ηπείρου).

1 Το άσμα άνήκει εις τά έχοντα εν επί πλέον μέτρον είς τήν δλην κανονικήν ρυθμικήν
περίοδον. (Βλ. 50 Δημώδη ασματα Πελοποννήσου κα'ι Κρήτης, Συλλογή Ωδείου Αθηνών, σ. 16).
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Έκ τής ενώσεως τών τριών πρώτων χρόνων καί τριών τελευταίων προήλθεν
ή μορφή.

^ ■•j w vj —

δ)Γ,ρ. p. ,frrrr,---

Έ.ψές με τή,με ν-έ-ψες με----

(Βλ. Δημώδη ασματα Πελοποννήσου καί Κρήτης, Συλλογή \2δείου 'Αθηνών, σ. 19).

Με τήν άνάλυσιν τών δύο πρώτων συνεπτυγμένων χρόνων τής πρώ-
της μορφής καί τήν σύμπτυξιν τών τριών τελευταίων δημιουργείται ή κατωτέρω
μορφή, ήτις διατηρείται εις τά δύο πρώτα μέτρα τοΰ άσματος- Εις τά υπόλοιπα
μέτρα αΐ μετρικαί μορφαί εναλλάσσονται μέ άλλου είδους ρυθμικός μορφάς.

ο rrrr· 1 r r r f τ r r r Γ' r r r ·

ΣταJouv τα κε _ , κι όμάν, à . μάν, στά.ζουν τά κε . ρα.μί.δια σου

(Βλ. ΑΓ. Ψάχον, Δημώδη ασματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, σ. 71).

Διά τής συμπτύξεως τών τριών τελευταίων χρόνων τής δευτέρας βασικής
μορφής δημιουργείται ετέρα ρυθμική ποικιλία, ή οποία εναλλάσσεται μέ τήν ρυ-
θμικήν μορφήν τοΰ β ' παραδείγματος ώς εξής.

στ) r r r ι r r r r r T r r « r rrrr·

Μεο'στον "A _ , Βλα.χο.5α. νά. σω, μέο'στόν "A . _ yio Λιά στη ρά.χη

(Βλ. 50 Δημώδη ασματα, ενθ' av., σ. 43).

Διά τής αναλύσεως τών δύο τελευταίων χρόνων τής δευτέρας βασικής μορ-
φής δημιουργείται ετέρα ρυθμική ποικιλία, έναλλασσομένη μέ τήν μορφήν τοΰ στ'
παραδείγματος, καθώς καί μέ τήν δευτέραν βασικήν μορφήν εις τήν οποίαν καί
ανήκει τό ασμα.

y \ \J ~ — --U — —

ff r r r ·Γ r r 'Γ/ r fr r r '

Στόεί.πα ΤΗ.,μω.ρΕ, OTot'i/na πε_ , στόπττα περ. δι.κου.λο μου ...

('Εκ τής ανεκδότου συλλογής δημωδών ασμάτων Πελοποννήσου υπό Δημ. Περιστέρη,
έτους 1907).

Ετέρα εξαμερής ρυθμική μετρική μορφή ή οποία διατηρείται αμετάβλητος
καθ' ολην τήν μουσικήν στροφήν τοΰ ξίσματος είναι ή άποτελουμένη έκ δύο όμοι-
ομόρφα>ν τριαδικών τύπων, οϊτινες έχουν τους χρόνους δεύτερον και τρίτον συνε-
πτυγμένους. Ή μορφή αΰτη άπαντα εις ασματα τής περιοχής Βορείου Ήπείρου)
τής Ελληνικής καί τής υπό 'Αλβανικήν κατοχήν.

W __ο _ W __Ο __^ _ Ο — Ο —

η) yr pr 'fr ί>γ ή ?γ Ίγ γ '

Θε.λπς «ιανδέ δίΛ rçc, vu.^n, έ.ιιείζ δασέ na. ρω- με . . .

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 108. Λεσνίτσα Δελβίνου Βορ. Ηπείρου).
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'Αλλά καί εις τήν μορφήν ταύτην αί εναλλαγαί μέ τάς βασικάς καί άλλας
μορφάς δεν λείπουν.

r — ο — w — — w — — w

A r1ρ r ρ r1 ρ r er t; per ρ

Έ - μεϊζ έ_ δώ δεν πρ.δα. με, Ροϊ. Ôoû _ λα, Ροί_ δού . λο,

_, ___ w ο — ν-» — — w w _ w

8 r1 r ρργ'γ' ρ r 'γ Ρ Ρ r τ; Ρ

va (fà _ με καί νά πιού _ με,Ροϊ _ δούλα μου γραμ.με _ νη.

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., άρ. 770. "Ηπειρος (Κόνιτσα).

Αί εναλλαγαί αύται καί ή παρατηρούμενη τοσαύτη ποικιλία τών ώς άνω
ρυθμικών μετρικών μορφών δημιουργούνται κυρίως εκ τών παρεμβαλλόμενων
κατά τήν μουσικήν εκτέλεσιν τών ασμάτων ε,υφωνικών συλλαβών, επιφωνημάτων,
διαφόρων ονομάτων, επαναλήψεων λέςεοιν, πολλάκις δέ καί ολοκλήρων φράσεων,
αί όποΐαι άλλοτε έχουν σχέσιν Ιννοιολογικήν πρός τό κείμενον τοΰ άσματος, άλλοτε
όμως είναι δλως άσχετοι πρός αυτά-

Η μετρική μορφή τών παρεμβαλλομένων φράσεων, ότέ μεν είναι ίση μέ τό
πρώτον ήμίστιχον, όταν παρεμβάλλεται μετά τούτο, ότέ δέ μέ τό δεύτερον. ΓΙαρε-
τηρήσαμεν όμως καί περιπτώσεις καθ' άς ή έκτασίς των είναι μεγαλύτερα ή καί
μικρότερα κατά μίαν ή δύο συλλαβάς, χωρίς μέ τοΰτο νά άλλοιούται παντελώς δλη
ή ρυθμική υπόστασις τοΰ άσματος, ως εκτίθεται κατώτερο). Αί παρεμβολαί αΰται
είναι γνωσταί μέ τό ό'νομα τσακίσματα '.

Τά τσακίσματα άπό άπόψεως ποσότητος συλλαβών είναι μονοσύλλαβα, δι-

1 Ό όρος τσάκισμα χρησιμοποιείται ώς ισοδύναμος εις εννοιαν πρός τό γύρισμα.
Τοΰτο όμως νομίζομεν ότι δέν άνταποκρίνεται πρός τήν όρθήν εννοιαν τοΰ όρου τούτου.
Τσάκισμα ή τσακίσματα είναι στοιχεία γλωσσικά (συλλαβαί, λέξεις) τά όποια τσακίζουν, δια-
κόπτουν, τήν συνέχειαν τοΰ κειμένου εις τόν στίχον κατά τήν μουσικήν εκτέλεσιν αύτοΰ, δη-
μιουργηθέντα καί παρεμβληθέντα δια τήν πλήρωσιν κάποιας ανάγκης περί ής κατωτέρω.
'Ενώ γύρισμα εχει τήν εννοιαν τήν οποίαν καί ό δρος επωδός. Είναι δέ επφδός αυτοτελής με-
λωδία, πάντοτε ερρυθμος μέ χαρακτήρα εύθυμο ν, εις τήν οποίαν προσαρμόζονται δίστιχα δια-
φόρου περιεχομένου καί διαφόρων στιχουργικών μορφών. "Α.δεται δέ εις τά ενδιάμεσα τών
μουσικών στροφών τών ασμάτων, κυρίως τών επιτραπεζίων ελευθέρου ρυθμοΰ, διακόπτουσα
κατά ένα τρόπον τόν βαρύν καί μελαγχολικόν τόνον τών ασμάτων τούτων. Βλ. Bertr. Bou-
vier, Δημοτικά τραγούδια άπό χειρόγραφο τής Μονής τών Ιβήρων, 'Αθήνα, I960, σελ. 73
(ένταΰθα καί βιβλιογραφία). Βλ. ετι καί "Αγ. Θέρου, Τά τραγούδια τών Ελλήνων, τόμ. Α',
'Αθήνα (1951), α. 47-48, τόμ. Β', 1952, σ. 273-78.
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σύλλαβα, τρισύλλαβα, τετρασύλλαβα, πεντασύλλαβα, εξασύλλαβα καί οκτασύλλαβα.
Τά μονοσύλλαβα είναι άπλα! συλλαβαί χάριν ευφωνίας και συμπληρώσεως χρόνου,
τοποθετούμενοι είς τά ενδιάμεσα μονοσυλλάβων, δισυλλάβων ή και τρισυλλάβων
λέξεων τοΰ ποιητικού κειμένου. II.χ. Μιά-να-φουρά... Ποιος είδε ψά-ι·α-ρι στή στε-
ριά... Βρέ-γέ-νε-ρου Έλυμπε.,.Στή βρύση στάΤσερί-νι-να κλπ. Τρία πουλά-ί·α-κια--·
Τά διάφορα έπιφωνήματα πρός έντονωτέραν έκδήλωσιν τού πάθους τού τραγουδι-
στού, ώς άχ! ωχ! έ'ρ, ώρ, μώρ, όίι, χάι, μωρέ, γιέ μ' βάι, μπω-μπώ, αμάν, λελέ,
λέει, άιντε, ώιμέ \

Τά πολυσύλλαβα τσακίσματα περιλαμβάνουν κυρίως ονόματα άνδρικά ή καί
γυναικεία, ή επαναλήψεις εκ τοΰ ιδίου στίχου προερχομένας· πολλάκις δέ λέξεις καί
φράσεις άσχέτους πρός τό ποιητικόν περιεχόμενον, ώς άνωτέρω άνέφερον, αϊτινες
παρεμβάλλονται πάντοτε μετά τό πρώτον καί δεύτερον ήμίστιχον.

Ίδιαιτέραν σημασίαν έχει ή έξακρίβωσις τής θέσεως τοΰ στίχου εΐς τήν
οποίαν παρεμβάλλονται τά τσακίσματα. Έπί τούτου παρατηροΰμεν ότι ταύτα δέν
έχουν άπολύτως ώρισμένην θέσιν. Αύτη έξαρτάται εκ τοΰ ρυίίμοΰ καί τής μελωδίας
εΐς τήν οποίαν προσαρμόζονται, άκόμη δέ καί έκ τής στιχουργικής μορφής τοΰ ποιη-
τικοΰ κειμένου. Συνήθως ή παρεμβολή τούτων συμβαίνει μετά τήν τετάρτην συλλαβήν
τοΰ πρώτου ήμιστίχου, τό όποιον είναι προσημοσμένον εΐς τό Α ' μέρος τής μελωδίας.

Ταύτα όμως άνευρίσκονται καί εΐς άλλας θέσεις, ώς εΐς τήν αρχήν τοΰ στίχου,
καί μετά τήν τρίτην συλλαβήν. Τά πολυσύλλαβα, άποτελούμενα άπό φράσεις άσχέ-
τους πρός τήν εννοιαν τοΰ κειμένου, ευρίσκονται πάντοτε εΐς τό τέλος εκάστου ήμι-
στίχου. 'Υπάρχουν όμως ασματα εΐς τούς στίχους τών οποίων παρεμβάλλονται καί
τά τρία είδη τών τσακισμάτων. Τά κατοπέριυ παραδείγματα άναφέρονται εις τάς ώς
άνω περιπτώσεις τών τσακισμάτων καί έχουν παραληφθή μόνον άπό ασματα, υπα-
γόμενα εΐς τήν ρυθμικήν ταύτην μορφήν και ποιητικά κείμενα διαφόρων στιχουρ-
γικών μορφών.

1)Α r'r r r r r'r r r r r τ rrrr

Οί κλέ.νε-ifTrc ό. no τ''λ- νο- γρα(?αν-'Αν _ τώ _ νη ν-Άν. τώ_ νη

fr rrrr r r τ rrrf-P

«ι ά _ rro το καρ. nt. νπ _ σι.Τρογ_ κα και Ae _ttc_ νιω. τη

(Βλ. Μουσ. Παράρτ. Φόρμιγγος, περ. Β', έ'τος Γ' τεΰχ. Ε , σελ. 78).

Εΐς τό άνωτέρω παράδειγμα—μορφή ΐαμβικοΰ Ι5/συλλάβου στίχου — ύπάρ-

' Περί των τσακισμάτων είς τά κλέφτικα τραγούδια βλ. S. Baud-Bovy, Etudes sur
la chanson cleftique, Athènes 1958, a. 37-42.
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χουν τρία τσακίσματα, ήτοι δύο εΰφωνικαί συλλαβαί μετά τήν δευτέραν καί έ'κτην
συλλαβήν τοΰ πρώτου 8/συλλάβου ήμιστίχου καί εξασύλλαβον μετά το τέλος τούτου,
σχηματιζόμενον μέ τήν επανάληψιν τοΰ ιδίου ονόματος. Τό πρώτον 8/σύλλαβον
ήμίστιχον μέ τάς δύο προσθέτους συλλαβάς καλύπτει τους διόδεκα χρόνους τών
δύο- πρώτων μέτρων τής όλης ρυθμικής περιόδου, άποτελουμένης από τέσσερα
εξάμετρα. Τό προστιθέμενον εξασύλλαβον τσάκισμα καλύπτει καί αυτό τους δώδεκα
χρόνους τών δύο τελευταίαιν μέτρων μέ τήν κατάλληλον προσαρμογήν εις τούτους.
'Αμφότερα δέ απαρτίζουν τό Α' μέρος τής μελωδίας. Τό Β' μέρος τής μελωδίας
μέ τήν αυτήν ρυθμικήν περίοδον καλύπτει τό δεύτερον 7/σύλλοβον ήμίστιχον — δύο
πρώτα εξάμετρα —καί τό προστιθέμενον 7/σύλλαβον τσάκισμα τά δύο τελευταία
εξάμετρα.

Λ λ Ι ' ^ - WW --W W W W — - ^__W - —

2) Α ρ,j, r rr r r r ρ r , r rrrrr

Στόν "Ε - - λυμ _ no, το Ρη ,νιωμ'στον Κίσ _ σα. . 6ο —

l'rf r r rr r r rr rrr'P-r

στον "Ε _ λυμπο,σιόν Κισ . σα_ι5ο,στον ττλά. τα.ν α πό κα - τω.

(Βλ. Σπυρ. Δ. Περιοτέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου καί Μοριά, 'Αθήναι 1950, σ. 85).

Ένταΰθα τό τρισύλλαβον τσάκισμα, τιθέμενον μετά τήν τετάρτην συλλαβήν
τοΰ πρώτου 8/συλλάβου ήμιστίχου, καλύπτει μετ' αυτοΰ όλην τήν ρυθμικήν περί-
οδον είς τήν οποίαν είναι προσηρμοσμένον τό Α' μέρος τής μελωδίας. Εις τό Β'
μέρος τής μελωδίας προσαρμόζεται ολόκληρος ό στίχος άνευ τσακισμάτων.

A w w w w _ _ w w _ — w w — — .—-----—

s) f r r r r 1 r r ' r r 1 r r r r1 r r

'(ι). ρε,ν-ο_ λα τ'αμ. τι ε ., ν-ο. λα ταμ. πε . λια τα 'δει . ρ α

/

Brf r r rr f f r r f irr r m 1

v-ö. λα τ'άμ.πέ.λια τά 'Sei. ρα κιό'. λα τά πι.ρι . 6ο _ . λια

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., άρ. 6771, Ευρυτανία.)

Ε'ις τό άσμα τοΰτο προτάσσεται τό τσάκισμα. Είναι δέτοΰτο επιφώνημα δισύλ-
λαβον, τό όποιον κατέχει οργανική ν θέσιν εις τό ασμα καλύπτον τους δύο πρώτους

1 ' Αν καί δέν τίθεται συλλαβή κάτωθεν του τετάρτου καί τοΰ ήμίσεος είς τό πρώτον
καί τρίτον μέτρον, οί χρόνοι ούτοι μέ τους φθόγγους τής μελφδίας είς τούς όποιους επεκτείνε-
ται ή ιδία συλλαβή εκτελούνται τόσον διακριτικά, ώστε νά διαφαίνεται καθαρώς ή ρυθμική
μορφή τοϋ άσματος, τήν οποίαν καταγράφω μέ τόν τρόπον τοϋτον.

14
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χρόνους τής μελωδίας. Τό ε'τερον τσα'κισμα, άποτελούμενον άπό τέσσαρας συλλαβάς,
αΐτινες είναι επανάληψις τών πρώτων συλλαβών τοΰ πρώτου 8/συλλάβου ήμιστίχου,
παρεμβάλλεται μετά τήν τετάρτην συλλαβήν, ώς συνήθως, και καλύπτει εξ χρόνους τής
μελωδίας. Χαρακτηριστικόν επίσης είς τό παράδειγμα τοΰτο είναι, ότι ή τελευταία
συλλαβή τοΰ 8/συλλάβου ήμιστίχου καλύπτει πέντε χρόνους τοΰ τελευταίου μέτρου.
Εις τό άκόλουθον παράδειγμα ό λαϊκός τραγουδιστής διά νά καλύψη δλους τούς
χρόνους τοΰ τελευταίου μέτρου και διά νά μήν παρουσιάζεται τόσον μεγάλη χρο-
νική παράτασις ε'ις μίαν συλλαβήν καί έ'να μουσικόν φθόγγον, προσέθεσε ε'τερον
4/σύλλαβον τσάκισμα.

— — w ^ _ — w w — wo wo —

4) r r r r r . r r r r 1 r r r r1 r r r r r ■

Μω. ρέ, στης Άρ. κα . διάς, στης'Αρ. κα . 5iöc, το δια.σελ. λο την Γ:, λε. ν η
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Ά μάν, α.μάν,Έ- λε. vn, <5γn . κιό Ka.Tnc και κρε.νεΐ

(Βλ. Μουσικόν Παράρτ. Φόρμιγγος, περ. Β', έτος Α', τεΰχ. Α', σελ. 34).
Παρατηρείται ενταύθα υπάρχουσα ποικιλία τσακισμάτων αύτοΰ. Προτάσσε-
ται το επιφώνημα μωρέ, ακολουθεί μετά τήν τετάρτην συλλαβήν ή επανάληψις
τών τεσσάρων συλλαβών τής άρχής τοΰ ήμιστίχου, στης 'Αρκαδίας, καί είς τό τέλος
τοΰ ήμιστίχου προστίθεται ε'τερον 4/σύλλαβον τσάκισμα, τήν 'Ελένη, προσαρμοζό-
μενον εις τούς πέντε τελευταίους χρόνους τής μελωδίας. Εΐς τό Β' μέρος τοΰ άσμα-
τος προτάσσεται ΐσοσύλλαβον τσάκισμα τοΰ δευτέρου 7/συλλάβου ήμιστίχου. Τοΰτο
αποτελεί εξαίρεσιν, διότι τά ΐσοσύλλαβα τών ήμιστίχων τσακίσματα τίθενται πάν-
τοτε μετά τό ήμίστιχον, ώς εις τό παράδειγμα-
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r r r r r1 r r r * =

Σπυ.ρί πι. né. ρι ν-ε.σπιρ. να = 8/βυλλαάον α' ήμίστιχον
_ w _ _ Λ

r r r r f r r r t =

Στά.μω μου και Στα.μοάλα μου δ/σΰλλαάον τσάκισμα

Β'ρ· r r r r r r =

στής ο - μορ.^πςτά χει. λπ = 7/συλλαάον ά' ήμίστιχον

r r Ρ1 r r r r = "χρ™>

μο _ σχoc κα'ι κα. ρυο. ΐρύλ. λ ι = 7/οϋλλαδον τσάκισμα
Ώς αναφέρω ανωτέρω, τά πολυσύλλαβα τσακίσματα, ά'τινα παρεμβάλλονται

5)
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είς τό τέλος τών ήμιστίχων δέν είναι πάντοτε ίσοσΰλλαβα τούτων. "Αλλοτε περι-
έχουν ταύτα ολιγωτέρας συλλαβάς καί σπανιώτερον περισσοτέρας. Είς τό κατωτέρω
παράδειγμα τό πρώτον τσάκισμα είναι 5/σύλλαβον, τό δέ δεύτερον 7/σύλλαβον, ήτοι
ΐσοσύλλαβον τού δευτέρου ήμιστίχου. Προσαρμόζονται δέ είς τους χρόνους τής ρυ-
θμικής περιόδου κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ουδεμίαν άλλοίωσιν νά υποστη αΰτη.

ο — ο — w

6)Δ'

Σα w να_ μορ.ψω. όπέ _ να στοι. χειό
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r· r r1 r-

μαΰ - ρα οου-1- μα -
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r ' r r r r r
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ljgy. δπ, κον.το. καρ. τρ
(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε. Μ. Σ. αριθ. 6663, Ευρυτανία)
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r = 12 χρονο/
χειο 8/ού\λα6ον .ήμίοτ,χον
II  IÛ_ 12 χρόνο/
τια = 5/ σύλλαβου τσάκισμα
II 12 χρόνοι
σ ι =  Λ Ι/συΧΚαδον ημιστιχον
γ ί - 12 χρόνοι
ρει 7/ΰυλΧαδον τσάκισμα
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Ρ 1 Ρ Γ Γ Ρ 1 Ρ Γ Γ = ηχρόνο,

Ε- μεϊς έ. δώ δέν rip. δα. με = δ/σόλλσδον ημι'στιχον

ο _ j.
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Ροϊ. δον _ λα, Ροϊ . όοό .λα = 6/σΰλλαδον τσάκισμα
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Ρ1 Γ Ρ Ρ Ρ 1 Γ ' Ρ - π χρόνο,

Ροί. δοΰ. λα μου,γραμ. με νη = 7/σϋλλαδον τσάκισμα

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 770 "Ηπειρος (Κόνιτσα).

Τά παραδείγματα ταύτα, περιορισμένα είς αριθμόν Ιν σχέσει μέ τό υπάρχον
μουσικόν ύλικόν, ανήκουν άπό τής άπόψεως τής στιχουργικής των μορφής είς τόν
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15/σύλλαβον 'ιαμβικόν στίχον, όστις καί κυριαρχεί από απόψεως ποσοστού ε'ις τά
ασματα τού ρυθμού τούτου.

Ετέρας μορφής στίχοι εκτός τοΰ 15/συλλάβου, οϊτινες απαντώνται προσηρ-
μοσμένοι είς τόν ρυθμόν τοΰτον, είναι κατά σειράν ποσοστού Ασμάτων, ώς παρετη-
ρήσαμεν εϊς τό μέχρι σήμερον επεξειργασμένον εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον μου-
σικόν ύλικόν, ό τροχαϊκός ή ιαμβικός 8/σ ύ λ λ α β ο ς, ό τ ρ ο χ α ϊ κ ό ς, ώς
επί τό πλείστον, 7|σ ύ λ λ α β ο ς, ό ιαμβικός 12/σ ύ λ λ α β ο ς καί σπανιώτερον
ό 12/σ ύ λ λ α β ο ς, 13/σ ύ λ λ α β ο ς καί 10/σ ύ λ λ α β ο ς.

Τά επόμενα παραδείγματα δεικνύουν τόν τρόπον τής προσαρμογής τοΰ
8/συλλάβου τροχαϊκού καί ιαμβικού στίχου εις ςίσματα άνήκοντα εις τόν ρυθμόν
τοΰτον, άλλοτε αυτοτελούς καί άλλοτε μετά διαφόρων τσακισμάτων.

/2 χρόνοι

8/σόλ λα6ος τροχαϊκός στόχος
12 χρόνοι

δ/σόλ Κάδος τροχαϊκός οτίχος

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 6815, Φουρνά Ευρυτανίας).

Ή μουσική στροφή άποτελεΐται από δύο μέρη, Α + Β. Έκαστον περιλαμβά-
νει έ'να 8/σύλλαβον στίχον αυτοτελή άνευ τσακισμάτων καί καλύπτει δύο εξάμετρα.
'Αμφότεροι δέ οί στίχοι οΰτοι καλύπτουν όλην τήν ρυθμικήν περίοδον εκ τεσσά-
ρων έξασήμων μέτρο»', μέ σύνολον 24 χρόνων. Αύτη δέ βασίζεται δέ απολύτως
είς τήν πρώτην μορφήν τοΰ εξασήμου ρυθμοΰ.

8)a>r f rrrrf

Πε.ία μή- λο, nc-Ca poj δο,

W W _

Β> r r r 1 r r r r

πε.ζα κοκ. κι . νοστα^υ.Χι

, /

Πυ.κνο.σι. τι. vae'iv τ'α.λευ. ρια = 8/συλλ. τροχαϊκος στ.

5 Γ, I F I ! f f r r " =

κιοάλ'α. cppä.Tafiv' το προ. (υ. μια - 8/σόλλ. τροχαϊκός στ.
(Βλ. Λαογρ. Άρχ , Ε.Μ.Σ., αριθ. 3196. Σελλά Ευρυτανίας).

Εις τό παράδειγμα τούτο παρατηρούνται τά αυτά στοιχεία ώς εις τό προ-
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ηγούμενον, μέ μόνην διαφοράν ότι τοΰτο βασίζεται εις τήν δευτέραν βασικήν ρυ-
θμικήν μορφήν.

9)Α r, r r p, 1 r Γ Γ 0 ' = " *ρονο' .

7 συλλαδαι

W —  Ρ Γ  Έ .λα Γ  Πα-, D  <5ρ'α - ' Ρ Γ  μάν, α _ r  μάν Ρ
f  W —  Ρ f τ «ο· ft —  1 Γ f r β
Ρ r  έ . λα Γ  Πα - κ  να . Κ '.  γιά και I  σώ. κ  σε.
r  f Γ  ε . λα Γ  Πα . Ρ  να . ν.» —  ' & Γ  για και Γ  σώ. W  D
;γ Γ f f. 1 5 Γ r W  Ρ
y  νουν κα I  ι λο. V1 - 1/ I  σμόν με I  δώ Γ  . σε

12 χρόνοι
8 συλλαδαι

12 χρόνο/
8 συλλαδαι

12 χρόνο/
8 συλλαδαι

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 2224, Ρόδος).

Ή μουσική στροφή αποτελείται άπό τέσσαρα μέρη Α+Β+Γ+Δ εις τα
οποία προσαρμόζονται δύο 8/σύλλαβοι τροχαϊκοί στίχοι ώς έξης: "Εκαστον τούτων

r r r r r r1 r r r '= ,

Βα.σι. λι _ κός,την Κα. νε'λ λα μου = 9 αυλλαδαι
R ο w λ. ° w —

r r r, f 'rrrr-

Κα.νελ.Χαη Κα _ , νελ-λι.τσα μου = 8 συλλαδαι {τσόκ/σμα)
_^_ _!-

Γ r r r r 1 r r r, ~γ * χρόνο,

6α.σι. λι. κος μυ. ρι. ζειε.δώ = 8/συλλα<$ος /αμά. στίχος

Δ r Γ Γ Γ ' ' Γ Γ Γ Γ " - 12 χρόνοι

καττοια τον i _ » χει στο λα», μ ο . r 8/συλλ. '/αμέ>. οτ/'χος.
(Βλ. Μουα. παραρτ. Φόρμιγγος, περ. Β' έτ. Α', 1905, τεΰχ· Α' σ. 5).

περιλαμβάνει δύο έξάσημα μέτρα τής Β' βασικής ρυθμικής μορφής. Ε'ις τό Α' προσ-
αρμόζονται επτά συλλαβαί, τρεις τής άρχής τοΰ 8/συλλάβου στίχου και τέσσαρες
τοΰ τσακίσματος τό όποιον παρεμβάλλεται· (Τσάκισμα εις τρίτην συλλαβήν).
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Εις τό Β' μέρος προσαρμόζεται ολόκληρος ό στίχος άνευ τσακίσματος. Εις τό
Γ επαναλαμβάνεται ό πρώτος στίχος, καί εις τό Δ' προσαρμόζεται ό δεύτερος
στίχος αυτοτελής.

Εις τό άνωτέρω παράδειγμα υπάρχουν δύο τσακίσματα. Τό πρώτον 5/σύλ-
λαβον, παρεμβαλλόμενον μετά τήν 41Ίν συλλαβήν, ως συνήθως, καλύπτει μετά τών
τεσσάρων άρχικών συλλαβών τοΰ πρώτου στίχου τό Α' μέρος της μελωδίας, τό
όποιον άποτελειται εκ δύο εξαμέτρων, ήτοι δώδεκα χρόνων. Τό δεύτερον τσάκισμα
άποτελούμενον έξ οκτώ συλλαβών προσαρμόζεται εις τά υπόλοιπα δύο έξάμετρα
τής ρυθμικής περιόδου τιθέμενον εν συνεχείςι τοΰ πρώτου·

Εις τό Γ' μέρος τής μουσικής στροφής προσαρμόζεται επαναλαβανόμενος
ό πρώτος στίχος αυτοτελής είς τήν ρυθμικήν τοΰ γ' παραδείγματος. Εις τό Δ' μέ-
. /

10)

= 12 χρονο/

α r r r r r r 1 r r r

"0_\£c οί Βε'ρ.γες,Βι . τω. ρια μου, - 9 συλλοόα/

γ γ γ r γ γ 1 γ γ r " = *,

στρώσε μα - 1\, στρώ,σε χω. ρια μου, = 9 σύλλαβο/

γ γ γ f (γ Ρ 1 f, f f ' ' = 12 χρονο\

ο. λες οί Βερ_ yec ειν" ε . δώ = 8/βόλλ. '/αμδ. στίχος

ο

Δ r r r r r 1 r r r ' ' ,2*povo',

κι ο. λες χο.ρεύ.ουν στο χο . ρο - 8/συ λ λ /αμδ. στίχος

(Βλ. Αασγρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 1637. Πελοπόννησος (Κυνουρία).

ρος, ό δεύτερος 8/σύλλαβος ιαμβικός στίχος μέ τήν ρυθμικήν παραλλαγήν. Παρομοία
μορφή είναι καί ή άνωτέρω αριθ. 10 μέ τάς εξής όμως διαφοράς. Τό πρώτον 4/σύλ-
λαβον τσάκισμα παρεντίθεται μετά τήν πέμτην συλλαβήν τοΰ πρώτου 8/συλλάβου
'ιαμβικού στίχου, έν συνεχείς δέ τό 9/σύλλαβον, κατά μίαν δηλαδή συλλαβήν μεγα-
λΰτερον τοΰ 8/συλλάβου στίχου, χωρίς παρά ταύτα νά παραβλάπτεται ό ρυθμός.
Τουναντίον διατηρεί οΰτος μίαν άπόλυτον συμμετρικήν μορφήν.

1 Καί είς άλλα άσματα είς τήν θέσιν τοΰ τσακίσματος τούτου τίθεται ό πρώτος στίχος
αυτοτελής. Καί εις τήν περίπτωσιν ταΰτην ήμποροΰσε νά τεθή ό πρώτος στίχος μέ τήν ρυθμι-
κήν μορφήν τοΰ Γ' μέρους τής μελφδίας.
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11)'

Τό τσάκισμα παρεμβάλλεται ενταύθα μετά τήν πέμπτην συλλαβήν καί είναι
πεντασύλλαβον. Προσαρμόζεται δέ είς τό δεύτερον μέτρον τοϋ Α' μέρους τής μελω-
δίας. Είς τό Β' μέρος τής μελωδίας προσαρμόζεται ό πρώτος στίχος, αυτοτελής·

Α ' w W W Ο __W w W W _

Γ Γ Γ Γ Γ ' Γ Γ f Γ Γ ' = άχρονο, (β + 6)

Κο'.όω μια κλα. p α, να ürjc κα'ι να ε ι .οα ι, = /0 συλλαδαι ('515)

R'WWW WWW^.

f f f f ' ' f f f C ' - 12 XP°vo' (ô + 6)

κό.6ω μια κλά „ _ ρα Χεϊ. μο. νιά, = 8 συλλαδαί (4· + 4·) ϊσμδ. στ.

rr w w W <_/ ν_> ο — ι

r r r, r; 1 r r r = ^^

κο.όω μια κλα _ _ ρα λεϊ.μο.νιά, = δ/σύλλ. ίαμβ. στίχος

V-/ V_/ V-»

Δ Γ Γ f ^ ' ' Γ Γ Γ Γ '=

μέ δυο λ ε V _ μό . . νια δί. ifO. ρα = 8/σύλλ. ίαμό. στίχος

(Έκ τής ανεκδότου συλλογής Δημ. Περιστέρη, Πελοπόννησος (Αιγιαλεία).

Είς τό τρίτον επαναλαμβάνεται ό στίχος καί είς τό Δ' μέρος προσαρμόζεται ό δεύ-
τερος 8/σύλλαβος στίχος.

β)Α{ Ρ Γ  Εί-χε μια, ^ _  'Ρ r r  ει.χε μια "t ' · = 12 χρόνοι (6+6) = 5 συλλαδαι (3 *■J) -ν
■>< χ  ö--"*Ι ν  Ρ  ICQ. u — _  'IU  Xn yu _ ναι. Ο  ΚΌ = 12 χρόνοι  - 8/σύλλαδος τροχ. στίχ
Γ'- - -  ç r r  ei , χε μια Ρ  «α w — —  1 c r r  Xn yu.ναι. w  (5 '  κα = χρονοι = δ/σύλλ. τροχ. στίχος
4'- - -  Ρ Γ Γ  κ'έ_ τρω.γε f  για — — W  ' ρ r r ρ *  ττεν. τε, οε. κα - 12 χρονοι = 8/ουλλ τροχ. στίχοι.:

(Βλ S. Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', σελ. 251

Τό τσάκισμα παρεμβάλλεται μετά τήν τρίτην συλλαβήν, αποτελείται δέ άπό

'· Τό ασμα είναι κατατεταγμένον μέ τρίσημον άρσιν. Διά τήν άριθμητικήν συμμετρίαν
κατεγράψαμεν τοΰτο ανευ τής άρσεως.
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τήν έπανάληψιν τριών άρχικών συλλαβών τοΰ στίχου. Ή προσαρμογή τών συλλαβών
εΐς τά υπόλοιπα τρία μέρη τής μελωδίας γίνεται ώς εΐς τά παοηγούμενα παρα-
δείγματα. Χαρακτηριστικόν είναι ότι ό δεύτερος 8/σύλλαβος στίχος προσαρμόζεται
πάντοτε εΐς τό Δ μέρος τής μελωδίας.

Εΐς τό επόμενον παράδειγμα τό τσάκισμα άπαντα μετά τήν τρίτην συλλαβήν.

13)Α

ό — — w w ο —

Γ Γ f" 1 Γ, .Γ Γ Γ Γ ' = " χρόνο, (6+6)

Ση. με. ρα, γειασ',κυ.ρά νυ_ η , = 8 σύλλαβοι (δ+ 5)

— —

^ ο —

5 r r f 1 r r ι r r 1 =12 ^

σή_με_ρα Χρι.στός ά. νε. στη, = 8/σύλλ. τροχ. στίχ.
r'u _ ^

γργ'γγγγγ' = ,2χρ°νο' (6tb),

σή. με. ρα Χρι.στος α.νε.στη = δ/συλλ. τροχ. στίχ. (3+5)

Α'- - -

r. r r r r r r γ -»χ?*«

κι α'ό.ρονν ά _ λη.δως ά.νε.στη. = δ/συλλ. τροχ. στιχ.(δ + 5)
(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ., αριθ. 329, Μακεδονία (Σιάτιστα).

Κατωτέρω εμφαίνεται ό τρόπος προσαρμογής τών 7/συλάβων τροχαϊκών ή
ιαμβικών στίχων εΐς τόν περί ου ό λόγος ρυθμόν.

^ Ρ Γ 0 Γ ' ϊ Γ Γ * ' - /2 χρόνο/ ( δ i- 3 + 31- 3 )
"Ερ.χον.ταιοίσυμ. πε'. όε.ροι, = 7/ούλλ. τροχ. στίχ.

. t

Ρ Γ Ρ Γ 1 f f Γ' ' = άχρονο, (3+3 + 3+3)

περ.δι. κα, μωρ' περ.δι. κα , = 7/συλλ. τσάκισμα

Γ ρΎ I Γ 1 Ρ f \ f ' - 12 χρόνο,(3+3,3+3)

ερ. _ χον.ται νά σέ πά.ρουν - 7/ούλλ. τροχ. οτιχ.

ΓΓ ρ Γ ' ϊ Γ Ρ, Γ " -

σαν_ περ. δι . κα γραμ.με_ νπ . = t/συλλ.ιαμο. στ/χ.

(Βλ. Λαογρ. "Αρχ., Ε.Μ.Σ., άριθ. 1859, "Ηπειρος (Πόποβον Παραμυθίας).
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Το πολυσυλλαβον τσάκισμα παρεμβάλλεται ενταύθα μετά τόν 7/σύλλαβον
τροχαικόν άκατάληκτον στίχον καί είναι ισοδύναμον ως πρός τάς συλλαβάς μέ
αίτόν. 'Αμφότερα, στίχος καί τσάκισμα, προσαρμόζονται ε'ις τους χρόνους τών τεσ-
σάρων έξασήμων μέτρων, τά όποια απαρτίζουν τό Α' καί Β' μέρος τής μελωδίας τοΰ
ασμ,ατος (βλ. παράδειγμα). Είς τό Ι" μέρος τής μελωδίας προσαρμόζεται ό δεύτε-
ρος 7|σύλλαβος στίχος, δστις άλλάσσει εν μέρει ρυθμιμήν μορφήν, χωρίς άλλοί-
ωσιν τών χρόνων τών δύο εξασήμων μέτρων. Εις τό Δ' μέρος προσαρμόζεται
τό δεύτερον πολυσυλλαβον τσάκισμα, ισοδύναμον καί τούτο ώς πρός τάς συλλαβάς
μέ τον δεύτερον 7/σύλλαβον στίχον καί μέ τήν αυτήν ρυθμικήν μορφήν- Τό τσά-
κισμα δύναται νά γίνεται μετά τήν τρίτην συλλαβήν τοΰ πρώτου 7/συλλάβου τρο-
χαϊκοί στίχου, ως κατωτέρω, καί είναι επανάληψις τών πρώτων συλλαβών αυτού.

[5) Α £ f ' p f f"^1 = 12χρονο, (6 + 6)
Te'. τ ο ι α ώ_ τε. toi α ώ _, = à συλλοδαι

— \j

D

" r, r r r, 1 f; * Γ 1 = (ύ + 6)

V· 1 λ ^ >' -7/ ' 1 I

TOIO ώ . p α n . ταν f-ψες, = r/συλλ, τροχ. on χ.

V;

/

Γ Ρ Γ Γ Ρ ' ϊ Γ Γ ' = '2 χρόνο, (6^6) ^

τε.ιοια ώ.ροπ. ταν è. ye ζ = //où Αλ. τροχ. στ/χ.

h I Γ r Ρ 1 Ρ Γ Γ 11 -"χ??™

τε.ταα και ttq ρα.προ ψες. = 7/ουλλ. τροχ. στ/χ.

(Βλ. Λαογρ 'Αρχ., Ε.Μ.Σ. αριθ. 6295, Ελληνικό (Λοζετσι) Ίωανίνων).

Τό τσάκισμα προσαρμόζεται εις τήν προκειμένην περίπτωσιν εί.ς τους χρό-
νους τοΰ Α ' μέρους τής μελωδίας. Είς τό Β' μέρος τίθεται ολόκληρος ό στίχος
άνευ τσακίσματος. Εις τό Γ' μέρος επαναλαμβάνεται ό στίχος καί είς τό Δ' μέρος
ό δεύτερος 7/σύλλαβος τροχαϊκός στίχος, ως συνήθως, διά νά όλοκληρωθή ή μου-
σική στροφή τοΰ άσματος, αποτελούμενη άπό τέσσαρα μέτρα, ήτοι οκτώ εξάσημα μέτρα

2 Χ J + 2 χ ~ + 2 Χ + 2 Χ = 8 Χ = 48 έν δλφ χρόνοι.

Κατωτέρω τό τσάκισμα γίνεται μετά τήν τετάρτην συλλαβήν τοΰ πρώτου
7/συλλάβου 'ιαμβικού στίχου καί είναι 5/σύλλαβον.
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i6)ä'f f f γ' ,rrrff! = 12 χρόνο, (6+6)

v-'O-Xec οι δα-, τσατσουλα Βγέ.νιυ = 9 συλλαάαί (4 + 5)

β' ? ρ ρ ρ^ ' ρ^γ γ ρ 'ξ π χρόνο, (6+6)

v.o. λες ο! δα _ . Μ>νες__δα.ψνες = /-c 7/σύλλ. ΐαμ6. στίχ.

Γ

Δ'

r r r τ r r r

ν-ο.λες οι δα . . (?νες _______ δα.ψνες = 7/σύλλ. ίομό. στ/'χ.

Γ r r r r ' r r r r " = ^^

κι'ο. λίς οί μου _ po _ . μα ι ες = ?°-ς 7/σύλλ. /αμδ. ονίχ.

('Ανέκδοτος μουσική συλλογή Δημ. Περιστέρη, αριθ. 20, Πελοπόννησος 1908).

Αί τέσσαρες συλλαβαί προσαρμόζονται εις τούς εξ χρόνους τοΰ πρώτου μέ-
τρου, αί δέ πέντε τοΰ τσακίσματος εις εξ χρόνους τοΰ δευτέρου μέτρου. Εΐς τά μέρη
Β', Γ' καί Δ' ή προσαρμογή γίνεται ως καί εΐς τά δύο προηγούμενα παραδεί-
γματα τοΰ 7/συλλάβου στίχου.

Εις τά επόμενα τρία παραδείγματα δεικνύεται ό τρόπος προσαρμογής τοΰ
12/συλλάβου στίχου εις τόν εξάσημον ρυθμόν.

17) Α' } , ρ f ρ p , ρ' γ f ρ ■ ^ί2χρ6νο,

Μα. ρα _ &η καν ία δεν . . τρα,μα. = 7/ούλλ. ίαμδ. ημ,στιχ.

j-' __wvj — ι V^/ w κμ ^ — I

f. γ γ γ ' γ γ γ ' = "χ?™

ρα . δη. καν τά δεν _ . τρα = 7/σύλλ. /αμδ. /;μ/σπχ.

r r r r r, r r r r, -

mo. λο ίο κλα . ρια,μω.ρε Αϊ) μομ - 5/σύλΊ. ιαμδ. ημιοι + 4/συλλ.

[ τσάκισμα

δ' p. r r ρ 1 ρ " ^ -

k ι ο . λα τα κλα. ριά _____________. a 5/συλλ. ιαμδ. πμιστιχ.

(Βλ. ΑΝΔΡ. ΤςιΚΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δημώδη άσματα, 'Αθήναι 1906, τεϋχ. Γ', σ. 10).

Εΐς τό παράδειγμα τούτο, τό όποιον ανήκει εις τήν Α' βασικήν μορφήν τοΰ
έξασήμου μέ ελάχιστος παραλλαγάς, παρατηροΰμεν ότι εΐς τήν ολην μουσικήν στρο-
φήν προσαρμόζεται ένας μόνον στίχος 12/σύλλαβος μέ ιαμβικόν τό Α' 7/σύλλαβον
ήμίστιχον καί τροχαϊκόν τό Β' 5/σύλλαβον ήμίστιχον κατά τον εξής τρόπον. Εΐς τό

1 Τσατσουλα ή Τσάτσιο=Θεία. Βγένω = κ. όνομα Ευγενία,



Ο ΕΞΑΣΗΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 2 1 9

Α' μέρος, τό πρώτον 7/σύλλαβον ΐαμβικόν ήμίστιχον, εΐς τό Β' μέρος επαναλαμβά-
νεται τό ήμίστιχον, εΐς τό Γ' προσαρμόζεται τό δεύτερον 5/σύλλαβον τροχαϊκόν
ήμίστιχον μέ τό 4/σύλλαβον τσάκισμα καί εΐς τό Δ' επαναλαμβάνεται τό δεύτερον
ήμίστιχον αύτοτελές. Σύνολον χρόνων 48 καί σύνολον συλλαβών 28.

Εΐς τό κατωτέρω παράδειγμα όπερ άνήκει εΐς τήν Α' βασικήν ρυθμικήν μορ-
φήν μέ δυο μόνον μετρικάς παραλλαγάς (20ν καί 4ον μέτρον) εΐς έ'καστον μέρος
τής μελωδίας προσαρμόζεται ολόκληρος δ 12/σύλλαβος αυτοτελής άνευ τσα-
κισμάτων. "Εκαστος στίχος (12|σύλλαβον) καλύπτει 24 χρόνοτις. Τούτο δέ κατορ-
θούται διά τής συμπτύξεως τών χρόνων εΐς ώρισμένας συλλαβάς καί εΐς ώρισμένα
σημεία τής μελωδίας.

19) Α'ρ ■ f Ρ Ρ Γ ' Γ Ρ'Ύ ' Γ Ρ Ρ, Γ 1 r Τ ' =

"Ηρ.τα.σι, KO. Ko . 'ιέ μου— να σε πά.ρου.σι-- = 12 σύλλαβοι

β'ρ1 γ ρ ρ γ ' γ γγ ' γ ρ ρ γ ' γγ * = '

OTnc κα. Ko. πε.δε . ρσς αου _ να σε μπάσου, σι---- =-- 12 συλλαδαι

(Βλ. S. Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Β', 'Αθήναι 1935, σελ. 231).

Αιαφορετικήν προσαρμογήν εΐς τόν ρυθμόν παρουσιάζει τό κάτωθι παράδει-
γμα, εΐς τό όποιον εις μόνον 12/σύλλαβος ιαμβικός στίχος καλύπτει καί τάς δύο
ρυθμικάς περιόδους τοΰ ασματος, συνεπώς καί τά δύο μέρη τής μελωδίας.

Ή ρυθμική του μορορή είναι ή ΐδία μέ τήν τοΰ προηγουμένου παραδείγματος,
μέ τήν διαφοράν ότι τά περιλαμβανόμενα τσακίσματα, άτινα είναι επαναλήψεις συλ-
λαβών καί λέξεων έκ τοΰ ιδίου στίχου, αντικαθιστούν τόν δεύτερον 12/σύλλαβον στί-
χον, όστις εΐς τό προηγούμενον παράδειγμα προσαρμόζεται είς τήν Β' ρυθμικήν
περίοδον.

20)α ppjipp.p- p- 'Ρ ff Γ ' Ρ ' Γ * \-24χρ6νο'

Κι' νη.σαν τό κα _ ρά_, κί _ νη.σαν τά κα. ρά _, κ ι _ - 12 συλλαύαι

Β' ρ ρ ρ ρ . ρ f ρ ρ > p f ρ Ρ ' frf * ,,24 χρόνοι

νη.σαν τά κα. ρά. κα.ρά. (5ια τό Ζα.^ο.ρια _ νά--= 12+2(14) συλλ

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ, άριθ. 128, Βόρειος Ήπειρος).

Σπανίως συμβαίνει στίχοι 10/σύλλαβοι καί 13/σύλλαβοι νά είναι προσηρμο-
σμένοι εΐς τήν ρυθμικήν μορφήν ταύτην. Έκ τού μέχρι τοΰδε ύπ* όψιν μουσικού
ύλικοΰ μόνον εν άσμα εύρομεν εΐς 10/σύλλαβον καί τρία εΐς 13/σύλλαβον. Ε ιναι
πολύ πιθανόν, όταν περισυλλεχθή εξ όλων τών ελληνικών περιοχών ή μουσική ύλη

1 Ή συλλαβή κι - άνήκει εϊς τήν άρσιν τού Β' μέρους.
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νά παρατηρηθούν καί άλλα. Τών στιχουργικών μορφών παραθέτομεν κατωτέρω
έν είς 1θ/σύλλαβον καί εν εις 13/σύλλαβον.

21)α-j } ι er r rr r r r r r

"0. λα TQ που. λα. κια (υ . γα, ζυ. yd, Lu. γά,ζυ.γά, = 10+4(14) auXk.

β' ρ f f ρ ' ρ' ρ γ ' γ ρ ρ γ ' γ ρ ρ ' " = 24χρόνο,

Τα νε. Χ ι. δο _ νά . κια υ. γα . ρω.τα,^ευ. γα. ρω. τά. = 10+4(14)συλλ.

(Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ. αριθ. 3232, Λάσπη Ευρυτανίας).

'Ενταύθα παρατηροϋμεν ότι εις τήν Α' ρυθμικήν περίοδον, εις τήν οποίαν
είναι προσηρμοσμένη καί ή μελωδία τοΰ άσματος, προσαρμόζεται εις στίχος 10/σύλ-
λαβος τροχαϊκός κατά τό έν ήμίστιχον άπό έξ συλλαβάς άποτελούμενον καί ιαμβι-
κός κατά τό δεύτερον ήμίστιχον άπό τέσσαρας συλλαβάς χωρίς παρεμβο-
λάς τσακισμάτων- Επειδή δέ ό στίχος δέν επαρκεί δια νά καλυφθοΰν δλοι
οί χρόνοι τής ρυθμικής περιόδου, επαναλαμβάνονται αί τέσσαρες τελευταίοι συλλα-
βαί τοΰ στίχου, ήτοι τό δεύτερον ήμίστιχον. Κατά τόν 'ίδιον τρόπον προσαρμόζεται
καί ό δεύτερος 10/σίίλλαβος στίχος εις τήν Β' ρυθμικήν περίοδον, ήτοι ε'ις τό Β'
μέρος τής μελωδίας.

22jA' f.pjijip.p. fp.pjijip.p-p' = 24 χρόνο,

Λαμ.πει ν ό π . Χ ιος λαμ.πει, λαμ.πει ν-ο η. λιος λαμ.πει, - >4 συλλοδαι

^γ'ργγρ'γγρ'ργγρ' ρ"ρ "= 24 χρ°:νο',

λαμ.πει ν-ό η . λioc Χαμ.πει,στα πα . ρα.δύ. ρια σου = U/συλλ.στ,χ.

(Βλ Λαογρ. 'Αρχ., Ε.Μ.Σ. άριθ. 167, Λεσνίτσα Δελβίνου Βορ. Ηπείρου).

Εις τό άνωτέρω παράδειγμα προσαρμογής 13/συλλάβου ιαμβικού στίχου μέ
τήν τομήν ε'ις τήν έβδόμην συλλαβήν παρατηροϋμεν ότι καί είς τάς δύο ρυθμικός
περιόδους προσαρμόζεται μόνον είς στίχος αυτοτελής άνευ τσακισμάτων. Τοΰτο
δέ κατορθοΰται δια τής τριπλής επαναλήψεως τού πρώτου 7/συλλάβου ήμιστίχου'
αντιστοιχούσης εκάστης επαναλήψεως εις τά Α', Β', Γ', μέρη τής μελωδίας. Είς δέ τό
Δ μέρος τής μελωδίας προσαρμόζεται τό δεύτερον 6/σύλλαβον ήμίστιχον.

Ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παρεμβολή τών τσακισμάτων ό'χι μό-
νον εις τά ασματα τά εις τόν ρυθμόν τούτον υπαγόμενα άλλα καί εις πλήθος άλλο
τραγουδιών υπαγομένων εις διαφόρους άλλους ρυθμούς. Ή έξακρίβωσις τών αι-
τίων τής δημιουργίας τών τσακισμάτων είναι θέμα μελλοντικής φιλολογικής καί
μουσικολογικής εξετάσεως. Έκ τών μέχρι τούδε παρατηρήσεών μου επί τών τσα-
κισμάτων εις πλείστα ασματα καί ιδία τοΰ έξασήμου ρυθμοΰ έχω τήν γνώμην, ότι
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έδημιουργήθησαν ταύτα δια νά θεραπεύσουν κατά πρώτον καί κύριον λόγον άνάγ
κας ρυθμικός, και κατά δεύτερον μελωδικός καί εκφραστικός.

Ή παρεμβολή τα>ν είς τά διάφορα σημεία τών στίχων διηυκόλυνε τούς συν-
θέτας τών δημοτικών τραγουδιών νά καλύψουν τούς χρόνους τούς καθαρισμένους
ύπό τοΰ ρυθμού έπί τοΰ όποιου έβασίζετο έ'καστον άσμα. 'Αναλόγοις δέ τής παρου-
σιαζόμενης ανάγκης συνέπτυσσον ή άνέπτυσσον τούς χρόνους πάντοτε εντός τών
πλαισίων τών χρόνων τής καθωρισμένης ρυθμικής περιόδου· 'Ακόμη δέ καί διά νά
πλαισιωθούν καί οί φ&όγγοι τής μελωδίας μέ τάς έπί πλέον άπαιτουμένας σύλλα-
βος δια τήν καλυτέραν διάρθρωσιν καί έκτέλεσιν ταύτης.

Προκειμένου περί τών ρυθμών, τών στιχουργικών μορφών, καί τών μελωδι-
κών στοιχείων έπί τών οποίων βασίζονται τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια λέγο-
μεν, ότι ταύτα δέν είναι δημιουργήματα έντελώς νεώτερα άλλ' ότι προέρχονται έκ
παλαιοτέρων ρυθμικών στιχουργικών καί μελωδικών μορφών τής Βυζαντινής πε-
ριόδου, έξικνουμένων τούτων μέχρι τής Ελληνικής αρχαιότητος *.

Αί μορφαί αύται διετηρήθησαν άλλοτε εις τήν άρχικήν αύτών μορφήν αναλ-
λοίωτοι, εΐς άλλας δέ περιπτώσεις διεμορφώθησαν προσαρμοσθείσαι εΐς νεωτέρας
εξελίξεις καί άνάγκας τής καλλιτεχνικής ταύτης λαϊκής δημιουργίας. Διά τών παρα-
τεθέντων παραδειγμάτων δεικνύεται εν γενικαΐς γραμμαίς ό τρόπος τής προσαρ-
μογής τών διαφόρων ποιητικών κειμένων εΐς τά Ελληνικά δημοτικά τραγούδια,
άτινα υπάγονται εΐς τόν εξάσημον ρυθμόν. Τήν σχέσιν τούτου πρός τόν ρυθμόν τών
χορών καί πρός αρχαίας Ελληνικός ρυθμικός μορφός θό έξετάσωμεν εΐς προσεχή
μελέτην.

Παραθέτομεν κατωτέρω ασματά τινα ανήκοντα εΐς τόν εξετασθέντα ενταύθα
εξάσημον ρυθμόν.

1 Περί τής σχέσεως δημώδους Ελληνικής μουσικής πρός τήν Βυζαντινήν έκκλησιαστικήν
καί τήν άρχαίαν βλ, Κ. ψΑΧΟΥ, Οί αρχαίοι 'Ελληνικοί ρυθμοί καί τά δημώδη ασματα. Φόρ-
μιγξ, μέρ. Β', έτ. Δ' άριθ. 4-6, Μάϊος-Ίούνιος 1908. Α. ΡΕΜΑΝΤΑ καί Δ. ΖΑΧΑΡΙΑ, 'Αρίων εν
εισαγωγή : Ή μουσική τών Ελλήνων ώς διεσώθη άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε-
ρον, 'Αθήναι 1917. ΣΤΙΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΑΟΥ, Τά παιδιά τοΰ δεκαπεντασυλλάβου. Ήμερολ. τής
Μεγ. 'Ελλ., 1923, σελ. 417-433. κωνστ. ΣΦΑΚΙΑΝλΚΗ, Ή αρχαία 'Ελληνική μουσική καί ή
σχέση της μέ τή Βυζαντινή καί τή δημοτική. Περιοδ. «Φιλική 'Εταιρία», ετ. 1925, σελ. 193-
199. Τοΰ αύτοΰ, Ζωντανοί 'Ελληνικοί ρυθμοί, ένθ' άνωτ. σελ. 50-59. S. Baud-Bovy ,Τρα-
γούδια τών Δωδεκανήσων. 'Αθήναι 1931. (εν εισαγωγή, σελ. κε'-κζ'). ΜΕΛΠΩΣ ΜερΛΙΕ,
Τραγούδια τής Ρούμελης, "Αθήναι 1931, έν εισαγωγή. 0ΡΑΣΥΒ. ΓΕΩΡΠΑΔΗ, Der griechi-
sche Rhythmus, Hamburg 1949. Σπ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου καί
Μωριά,'Αθήναι 1950, έν εισαγωγή. Τοΰ αύτοΰ, 'Ακρίτας δντας έλαμνεν, Έπετ. τοΰ Λαογρ.
'Αρχείου, τόμ. Ζ', 1952, σελ. 148 -158. Γεωργ. Π ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ό ρυθμός έν τή εκκλη-
σιαστική μουσική. 'Αθήναι 1903.
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RÉSUMÉ

La mesure de Six temps (Exassimos) dans les chansons
folkloriques grècques.

par Spyr. Peristeris

Parmi les divers rythmes particuliers que 1' on rencontre dans les
chansons folkloriques néohelléniques Γ auteur examine dans la présente
étude le rythme de six temps. Ce rythme domine la plupart des chansons
chantées ou dansées avec accompagnement d'instruments populaires et tout
particulièrement la danse dénommée klephtique ou «Tsamikos»
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Le terme «Exassimos» que nous employons ici provient du mot
«ex» qui signifie «six» ainsi que du mot «simeion» qui signifie «uni-
té musicale ou signe.»

Dans la Grèce Antique les musiciens dénommaient «simeion» la plus
petite unitée musicale relative au temps, qu' elle servait à créer des temps
composés d'une valeur multiple, dénommés «systèmes».

Ainsi les temps composés, formés de deux, trois ou quatre unités ou
«simeia» on les appelaient dissimon, trissimon, têtrâssimon etc., qui cor-
respondent aux mesures de deux, trois ou quatre temps de la musique
moderne.

Dans les chansons folkloriques grecques le rythme de six temps se
rencontre sous deux formes principales (voir p. 202).

Il s' agit des formes métriques composées, qui sont constituées par
deux parties égales, à trois temps chacune, dont la deuxième partie se pré-
sente sous forme inverse de la première, soit: la première partie à les deux
premiers et les deux derniers temps de la mesure condensés (p) et la deu-
xième forme à le 2ème et le 3ème, le 4ème et le 5eme temps également
condensés (p) (voir p. 202).

Ces formes fondamentales se présentent sous les valeurs de 6/4, ou
de 6/8. Ces deux formes dépendent du caractère et du temps, plus ou
moins lent de la chanson ou de la danse (voir pp. 203-204, deux exemples de
chaque forme). Ces formes fondamentales se rencontrent dans des nombreu-
ses chansons sous diverses formes rythmiques: ainsi la première partie (A)
de la chanson s'adapte à première forme, tandis que la deuxième (B) s'adapte
à la deuxième et vice-versa comme dans le dernier exemple de la page 204
et dans le premier de la page 205.

Ensuite l'auteur présente les exemples a, b, c, d, e, f et g (pp. 205-
206) dans lesquels les formes fondamentales comme plus haut précitées
se présentent altérées. Ces changements s' obtiennent soit en concentrant
les temps simples précédents soit en analysant ceux-ci.

L' exemple η' (8ème) (page 206) représente une autre forme rythmi-
que constituée de deux formes identiques du type à trois temps de forme
métrique iambique.

L' auteur attribue les variations, les changements, ainsi que les di-
versités des formes rythmiques à 1' intercalation d' un certain nombre de
syllabes ou d' exclamations comme aussi de répétitions de mots du texte
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ou même parfois de phrases qui souvent n'ont aucun rapport avec le
texte de la chanson elle-même.

La forme des vers des ces diverses phrases intercalées est parfois
égale aux sylliabes de la première partie du vers et d'autres fois égale à la
deuxième partie. Il existe des cas où ces phrases contiennent une syllabe
de plus ou de moins que la moitié du vers après laquelle on 1' ajoute.

Ces mots ou phrases intercalés s'appellent «tsakismata». (Le terme
se trouve analysé dans la note de la page 207)·

Les textes poétiques qui s'adaptent à ce genre de rythme appartien-
nent à diverses formes de versification. Ces formes sont présentées dans
les exemples des pages 208-220 où on trouve des vers de 15, S et 7 syllabes
et en moindre pourcentage des vers de 13, 12 et même de 10 syllabes.

Les exemples 1-7 (pp. 208-211) appartiennent à la catégorie des vers
de 15 syllabes. Ceux des exemples 8-13 sont des vers de 8 syllabes (voir
pp. 212-216). Les exemples 14-16 sont des vers de 7 syllabes. Ceux de 17-20
sont des vers de 12 syllabes (v. pp. 218-220). L' exemple 21 est des vers
de 10 syllabes (v.p. 220) et celui du no 21 est des vers 13 syllabes (v. p. 220).

Par ces exemples on peut constanter la méthode d'adaptation, tant
des syllabes provenant des textes, que des intercalations ou «tsakismata»
au temps du rythme que 1' on examine et dont toute la durée consiste en
quatre mesures de six temps soit en tout 24 temps, mais par l'intercalation
des «tsakismata». La durée rythmique, dans la plupart des ces chansons,
est doublée et ainsi la musique des strophes de ces chansons comprend huit
mesures soit 48 temps (v. p. 217)·

L' intercalation des «tsakismata» présente un intérêt tout particu-
lier, non seulement pour les chansons spécialement examinées ici, relative-
ment aux mesures à six temps, mais aussi dans une multitude d' autres
chansons qui appartiennent à divers autres rythmes et catégories.

Quant aux raisons qui ont créés ces divers «tsakismata» je crois qu'
elles se sont formées en premier lieu pour subvenir aux exigences rythmi-
ques et en deuxième lieu aux exigences de la mélodie et de l'expression.

L' intercalation des «tsakismata» dans différentes parties d'une chan-
son facilita les compositeurs des chansons folkloriques à couvrir les temps
déterminés par le rythme sur lesquelle se base chaque chanson. Selon la
nécessité qui se présentait, les compositeurs abrégeaient ou développaient
les mesures toujours dans la limite rytmique fixée pour chaque période, et
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aussi afin de pouvoir adapter les sons de la mélodie aux syllabes néces-
saires en plus pour obtenir une meilleure diction, ainsi qu' une meilleure
exécution de la chanson.

En ce qui concerne les rythmes, aux diverses formes de la versification
et des éléments mélodiques sur lesquelles se basent les chansons folklori-
ques, nous ajoutons que ces chansons ne sont pas des créations recentej,
mais cju' au contraire elles proviennent d' anciens formes rythmiques et
mélodiques de Γ époque Byzantine, dont Γ origine remonte parfois jusqu 'à
Γ époque Antique.

Ces formes rythmiques se sont conservées tantôt sous leur forme pri-
mitive, inalterable, tantôt ils se sont conformées aux nouvelles évolutions
ainsi qu' aux éxigences de ces créations artistiques populaires. Par les
exemples précités Γ auteur démontre en général la manière d'adaptation
des divers textes poétiques aux chansons folkloriques grecques qui apparti-
ennent au rythme de six temps. Dans une étude prochaine il examinera
le rapport qui existe entre les rythmes des danses folkloriques, aux diver-
ses formes rythmiques de la Grèce Antique.

On publie ci-dessous (pp. 222-226) cinq chansons appartenant au
rythme de six temps, qu' on vient d'éxaminer.



εκθεσεις λαογραφικων αποστολων
κατα τα ετη 1962-1963

1) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1962
Α'.

ΕΚθΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΙΚΑΡΙΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ 13-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962
υπο ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Άπό τής 13 μέχρι τής 31 'Ιουλίου 1962 επεχείρησα κατ'έντολήν τής Ακαδη-
μίας (αριθ. έγγρ. 44448/16-6-62) λαογραφικήν έρευναν εις περιοχάςτής Αυτ. 'Ικαρίας,
ειδικώς εις συνοικισμούς καί αγροικίας τής περιφερείας Ραχών 1 (Χριστός, "Αγ.
Δημήτριος, Καρυδιές, Τραγοστάσι (παλαιότερον Βρουλλάς), Βρακάδες καί 'Αρμενι-
στής), εις τήν Κοινότητα Φραντάτου (Φραντάτον καί Μάραθος) καί τό χα>ρίον
Γιαλισκάρι \

Τό έδαφος γενικώς τών περιοχών τούτων εΐς τήν διαμόρφωσίν του είναι όρει-
νόν, κατά τό πλείστον δέ εΐς τήν περιφέρειαν Ράχες δασώδες.

Ή κοινότης Χριστού Ραχών μέ εδραν τό συνοικισμόν Χριστός κατέχει περί τά
40 χιλ. στρέμματα, εκ τών οποίων, κατά πληροφορίας ληφθείσας εκ τής κοινότη-
τος, 22829 χρησιμεύουν ώς βοσκότοποι. Έκ τούτων έκτασις 10400 στρεμμάτιον
ανήκει κατά τίτλον κυριότητος εΐς φυσικά πρόσα>πα, ή δέ υπόλοιπος είναι κοινο-
τική. Περί τά 17.000 στρέμματα έτι καλύπτονται ύπό δασών.

Ή ολη περιοχή ένεκα τού άγονου αυτής δεν προσφέρεται εΐς ευρειαν καλ-

* Περί τής καθιερώσεως τής δημοσιεύσεως τούτων βλ. εΐς 'Επετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ.
Θ'-Γ (1955-57), σ. 403.

1 Τό όνομα Ράχες άπαντα ήδη είς προικοσύμφωνον τοϋ έτους 1640. Βλ. είς Έπ. Στα-
ματιάδον, Ίκαριακά, ήτοι ιστορία καί περιγραφή τής νήσου 'Ικαρίας, έν Σάμω 1893, σ. 165.

2 Τό όνομα άπό τό Αίγιαλισκάριον. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Β', σ. 405. Ό Κ. 'Α.
"Αμαντος παράγει τήν λέξιν έκ τής αίγιαλίσκος. Τό τοπωνύμιον καί είς Χίον καί Λέρον' είς
Σίκινον Διαλισκάρι. Βλ. Κ. Α. "Αμαντον έν 'Αθηνά, τόμ. 17 (1915), Λεξ. 'Αρχ., σελ. 25
(=Τ ο û αύτοΰ, Γλωσσικά Μελετήματα, εν 'Αθήναις 1964, σ. 153).



ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΙΚΑΡΙΑΝ

231

λιέργειαν δημητριακών, διό χρησιμοποιούνται προς τούτο μόνον 3309 στρέμματα.

Σπουδαΐον παράγοντα διά τήν οίκονομίαν τοΰ τόπου άπετέλει παλαιότερον
καί ή παρασκευή ξυλανθράκων προς δέ καί ή ναυτιλία εΐς τήν οποίαν καί σή-
μερον καταφεύγει άρκετόν ποσοστόν τοΰ εργατικού δυναμικού τής περιοχής ταύτης·
Χαρακτηριστικών στοιχειον τής υποτυπώδους μορφής τής οικονομίας τοΰ
τόπου κατά τό παρελθόν, ιδία κατά τους χρόνους τής Ελληνικής επαναστάσεως,

ώς βεβαίως καί εΐς πολλάς άλλας νήσους τοΰ Αιγαίου, άποτελεΐ ή μορφή τής κα-
τοικίας υπό τόν τύπον τοΰ μονόσπιτου, ήτοι τοΰ ενός δωματίου 2 (εΐκ. 1).

Ό πληθυσμός σύμφωνος προς τήν τελευταίαν άπογραφήν (1961) ανέρχεται
εΐς τήν κοινότητα Ραχών εΐς 1034 ψυχάς καί εΐς 724 εΐς τήν κοινότητα Φραντάτου-
Τόσον εΐς τάς περιφερείας ταύτας, ώς και εΐς τήν λοιπήν Ίκαρίαν, είναι ούτος
εγκατεστημένος γενικώς εΐς μικρούς συνοικισμιούς, πολλαχοΰ δέ εκάστη οικογένεια
κατοικεί μεμονωμένος εΐς τό 'ίδιον αυτής κτήμα, παρουσιαζομένου ούτω ένταΰθα
πλήθους άγροικιών.

Ό τρόπος ούτος τής διασποράς τών οΐκήσεοιν εΐς πολύ μικρούς συνοικισμούς,
καλουμένους γειτονιές, ή εΐς μεμονωμένος άγροικίας εντός τών ιδιοκτήτων κτημά-

' Βλ. Έπ. Σταματιάδον, ενί). αν., σ. 104. Ίωάνν. Μελά, 'Ιστορία τής νήσου Ίκαριαο,
τόμ. II, 'Αθήναι 1ίί58, σ. 195.

3,Βλ. είς τήν μεΑέτην τής Άγγελ. Χ/ιτζι/μιχάλη, 1/ art populaire Grec de île d' Icarie.
Byzant. Neugr. Jahrb. G (1927/28) σ. 211 κε. (--Τής αυτής, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη,
'Αθήναι 1931 σ. 182 κ.έξ.

Εΐκ. 1. Τύπος παλαιας οικίας «μονόσπιτου» εις τήν συνοικίαν
τών Κουβδάτων τής κοινότητος Χρίστου Ραχών.
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των, συνεχιζόμενος εν μέρει καί σήμερον, συνετέλεσεν από τού παρελθόντος, ώστε
πολλοί κλάδοι τού κατά παράδοσιν λαϊκού ένταύθα πολιτισμού, κοινα>νικοΰ καί
πνευματικού (έθιμα κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, λαϊκή λατρεία,
κ.ά. δημώδη ασματα, παραμύθια, παραδόσεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ενέργειαι,
μαγεία, μαντεία, προλήψεις κ. ά.) νά είναι όλιγώτερον άνεπτυγμένοι άπό άπόψεως
εκδηλώσεων εις έθιμα καί πολιτιστικά γενικώς στοιχεία έν συγκρίσει πρός τάς εκ-
δηλώσεις ταύτας εΐς άλλους τόπους, οπού άπαντούν συγκεκροτημένοι συνοικισμοί έκ
πολλών οικογενειών.

Ένεκα τής θέσεως ταύτης τών οικήσεων, μακράν άλλήλων, διά τάς μετακι-
νήσεις μου κατά τήν λαογραφικήν έ'ρευναν ταύτην έδαπανάτο άρκετός χρόνος, οΰτω
δέ ή έργασια έ'βαινεν έκτελουμένη μέ βραδύν σχετικώς ρυθμόν. Παρά όμως τήν
δυσχέρειαν ταύτην έπέτυχον δι' εντόνου έργασίας τήν περισυλλογήν ένδιαφερούσης
σχετικής ΰλης, ή οποία κατεγράφη εΐς χειρόγραφον έκ σελ. 522 σχ. 8ου μεγ., καί
κατετέθη εΐς τό Λαογρ. 'Αρχεΐον μέ άριθμ. εισαγωγής 2449. Ή περιεχόμενη εΐς τοΰτο
πλουσία ύλη άναφέρεται εΐς πλήθος έκδηλώσεων τοΰ φυσικοΰ (υλικού), κοινωνικού
καί πνευματικού βίου τοΰ λαοΰ1. Ή ήχογραφηθείσα μουσική επί ταινιών μαγνη-
τοφώνου περιλαμβάνει 80 ηχογραφήσεις, τών οποίων τά στοιχεία έχουν καταγραφή
εΐς τό βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης άπό τοΰ υπ' άριθ. 6503-6555 2.

Έκ τής συλλεχθείσης ύλης σημειώνομεν τά έξης. Περί τής λαϊκής οικίας παρα-
τηροΰμεν ότι αύτη εΐς τήν παλαιοτέραν έκ παραδόσεως μορφήν της άπετελειτο έκ
μιάς αιθούσης, ορθογωνίου σχήματος, μονόσπιτου (εΐκ. 1), μέ χαμηλήν στέγην καί
μικράς έσωτερικώς διαστάσεις 8. Εις τήν άπλήν αύτήν μορφήν της εξυπηρέτει τάς

1 Τρία παραμύθια είς τάς σελ. 153-154 καί 182-190 προέρχονται έκ τής Ευδοκίας Κα-
ρούτσου, καλούμενης Πατινιάς, ήτις γνωρίζει αύτά εκ τοΰ τόπου τής καταγωγής της, τής
Πάτμου. Έκ τής ιδίας ήχογραφήθησαν καί 7 ασματα (βλ. χφ , σ. 145-151), τά όποια επίσης
γνωρίζει αυτη έκ Πάτμου.

2 Είς τήν επιτυχή έκτέλεσιν τής όλης έργασίας μου ταύτης πολυτιμοτάτη ύπήρξεν ή

συνδρομή τοΰ εντοπίου ίατροΰ κ. Γεωργ. Τσανιίρη πρός άναζήτησιν τών πληροφορητών μου

καί επικοινωνίαν μετ' αύτών. Άπό τής θέσεως ταύτης εκφράζω είς αύτόν τήν βαθεϊαν εύ-
γνωμοσύνην μου" επίσης τάς ευχαριστίας μου πρός δλους τούς πληροφορητάς μου μεταξύ

τών όποιων είς τούς κ. Στυλ. Κοτσορνίθην, ιερέα είς Βρακάδες, Σωκρ. Φάκαρην είς

Χριστόν κ. ά.

' Βλ. λεπτομερέστερον περί τής οίκοδομίας εν τφ χφφ μου (Λ. Α., άριθ. 2449, σ. 49-54),

πρός δέ είς τήν μελέτην τής 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, ένθ' άν., σελ. 211 καί 182 καί 'ΐωάνν
Μελά, ενθ' αν.» ο· 192. Σχετική ν μ,αρτυριαν εκ ιοί) 17 (χί· υπο Ίωσ. Γεοοργειρηνη, βλ. εις 'En*
Σταματιάδου, ενθ1 άν., σ. 99.
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στοιχειώδεις τότε άνάγκας τής οικογενείας, ήτις συνετηρείτο εντός τής κλειστής,
συγχρόνως δέ καί τής πολύ χαμηλής εις στάθμην οικονομίας τοΰ τόπου1 δια τής
έπιτοπίου παραγωγής αγαθών, ή οποία είς δημητριακά ήτο πολύ περιωρισμένη.
"Ενεκα τούτου ό κάθε γειοργός, αμέσως μετά τόν άλωνισμόν, ώς καί μέχρι σήμερον,
εχώριζε τόν σπόρον, τό δέ ύπόλοιπον τής παραγωγής τό διέθετε διά τήν «φαουριάν»,
δηλ. τήν διατροφήν τής οικογενείας του (χφ. σ. 308)· Πρός τοΰτο τό διεμοίραζεν εις
παλαιοτέρους χρόνος ε'ις 365 μερίδια, δσαι αϊ ήμέραι τοΰ χρόνου, κάθε δέ ήμέραν
ήλέθετο εις τόν χειρόμυλον ένα μερίδων καί παρεσκευάζετο ό άρτος τής ημέρας ό
όποιος είς χρόνους πρό 100 ετών έψήνετο είς τά κάρβουνα τής εστίας (χφ.σ. 51-52) 2·
Έκ τής ανεπαρκείας ταύτης τών παραγομένων σιτηρών διά τήν συντήρησιν
τοΰ πληθυσμού ό άρτος ώπτάτο καί ετρώγετο νωπός, «τό εΐχα σε κακό» νά τόν
ξηράνουν εις φρυγανιάν. Σχετική περί τούτου είναι ή παράδοσις ε'ις Ράχες ôtl
*ή μητέρα του σιταριού τον είπε: «παιδί μου, ϋά σε άλέσοννε, &ά σε ζνμώσοννε,
σε ψήοουνε' υστέρα &à σε φάνε· rà μη στενόχωρηd"fjç». Ρωτά τό παιδί.— «'Άν με
ξανακάχρουνε στα κάρβουνα;» —Λέει τον ή μητέρα "-Τότε κάψε τους κ εσύ». «Δη-
λαδή άφησέ τους νά πεινάσουν, διότι, όταν σε ξανακάψουν καί σέ κάμουν φρυ-
γανιά, τότε θα χρειάζωνται περισσότερο ψωμί» (χφ., σ. 60).

Τό αλώνι, ώς καί άλλαχοΰ τοΰ έλληνικοΰ χώρου, θεωρείται τόπος ιερός.
«"Οταν είσαι μέσα στήν άλωνα και μετράς το σιτάρι, δεν πρέπει νά μιλήσης. "Αν
ϋέλης νά φωνάξης, πρέπει νά βγής άπόξω, γιατί ό Χριστός και ή Παναγία είναι μέσα
στο αλώνι. Πρέπει ακόμη νά μη στέκωμε ορϋιοι τότε μέσα στο αλώνι» (χφ., σ. 308)·
Ό θεσμός τής συνεργασίας μεταξύ τών γεωργών λέγεται συμπκαριά. Πρόκει-
ται περί συνεταιρισμού, ό όποιος άπαντα υπό τάς ακολούθους δύο μορφάς:ΐ) «νά
σπείρωμε μαζί, νά &ερίσωμε μαζί, ν' αλωνέψωμε και νά χιλιομοδίσωμε» (=νά έχω-
μεν μεγάλην έσοδείαν καί νά μοιράσωμε τόν καρπόν). 2) « συ μπκαριά μόνον είς στα
ζώα για τή σπορά» (χφ. σ. 306).

Κατά τήν πώλησιν ακινήτου προετιμάτο παλαιότερον, κατ* έθιμον, ως άγο-
ραστής υ σνμπλιαστης (= ό γείτων) ή συγγενής τοΰ ιδιοκτήτου (χφ., σ. 70). Οί καρ-
ποί δέ κλώνων δένδρου, οϊ όποιοι έξετείνοντο είς γειτονικόν κτήμα (τό μαξούλι τοϋ
σκιοδεντριοϋ) ανήκον εις τόν ίδιοκτήτην τοΰ άκινήτου (χφ. σ. 72).

Τό έθος ενταύθα τής προτιμήσεως τοΰ γείτονος ώς αγοραστού τοΰ πωλου-
μένου άκινήτου προέρχεται έκ τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος (τών παπύρων), συνε-

1 Βλ. σχετικώς Έπ. Σταματιάδον, ενθ" άν., σ. 98-100. Ίω. Μελά, ενΟ' άν., σ. 125.

2 Ή συνήθεια αΰτη μαρτυρεΐται ήδη άπό τοϋ 17 αί. καί κατόπιν υπό τών περιηγητών,
τοϋ Γεωργειρήνη καί τοϋ Tourtiefort. Βλ. είς 'Επ. Σταματιάδον, ενθ' άν., σελ. 96ι 98, 100.
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χίσθη δέ κατόπιν εις τό Βυζάντιον 1 απαντών καί εΐς σχετικήν διάταξιν τού
δικαίου (βλ. εΐς Βασιλ. βιβλ. LV, 5, έκδ. Ία). Ζέπου, 5, σ. 181) δια τήν προστα-
σίαντών μικρών γεωργικών κτημάτων άπό τής απορροφήσεως των υπό τών μεγάλων
γαιοκτημόνων, οιτινες έν τούτοις έπετύγχανον ενίοτε τήν κατάργησιν τής προτιμή-
σεως, ώς επί Λέοντος τού ΣΤ'.: «ί'ξεστι τω κατ έχοντι άκίνητον διαπιπράσκειν προς ο
άρα βονλεται πρόσωπον άνεπικωλντως καί άνεπιφωνητως» 2. Τό έθιμον τοΰτο τής
προτιμήσεαίς απαντά καί εΐς άλλους ελληνικούς τόπους'.

Εΐς τό δίκαιον τής κληρονομιάς ύπήρχεν «εϋιμο νά κράτη ό πατέρας το πιο
μικρό του παίδι και σ' αντο νά άφηνη το σπίτι με το νοικοκυριά και τά γύρω στο
σπίτι αμπέλια, κήπους» (χφ., σ. 69). Έπί θανάτου τοΰ ενός τών συζύγων, άτέκνων,
ό επιζών «δεν κληρονομεί τον άλλον» (δηλ. τόν άποβιώσαντα)· ή περιουσία γυρίζει
στους συγγενείς τοΰ πεθαμένου» (χφ., σ. 73).

Τήν πατρικήν οΐκίαν τήν κληρονομεί ό υιός. Έάν δέν ύπάρχη άρρεν τέκνον
εΐς τήν οΐκογένειαν «τότε παίρνουν τον γαμπρον στο σπίτι σώγαμπρο». Ή εισδοχή
τοΰ γαμβρού εΐς τήν οΐκίαν τοΰ πενθεροΰ του ώς «σώγαμπρου» εθεωρείτο υποτι-
μητική δι' αυτόν (χφ., σ. 13). Ούτος «ήταν σε κατώτερη ίλέαι, σάν σκλάβος στο σπίτι
τοϋ πε&εροϋ. 'Εκτελούσε διαταγές» (χφ., σ. 62). Ή λέξις σώγαμπρος είναι νεωτέρα,
άντικαταστήσασα τήν παλαιοτέραν εν χρήσει κληρικός, ή οποία εσήμαινεν, ότι ούτος
θά εκληρονόμει < όλη ν τήν περιουσίαν τοΰ πεθερού του». «Γιά τόν κληρικό αντο
έλεγαν οί άλλοι τοΰ χωριού, πώς όταν μπαίνη καί βγαίνη στό σπίτι τοϋ πεθεροΰ
του τοΰ χτυπά στό κεφάλι το κοράκι τής πόρτας», δηλ. ότι ευρίσκεται ύπό τάς
διαταγάς τοΰ πεθερού- «"Οταν ήταν άπό ξένο μέρος ό γαμπρός, τοΰ έδιδε ό πατέ-
ρας τής κόρης περιουσία. "Ελεγαν πώς τόν βάζουν άδερφάτο (δηλ. τόν λογαριά-
ζουν ώς άδερφό)» (χφ., σ. 62).

Είς περίπτωσιν διαλύσεως τοΰ γάμου έ'νεκα άσυμφαινίας χαρακτήρων μεταξύ
άνδρογύνου «ό άνδρας (τήν γυναίκα του) δέν τήν διώχνει άπό τό σπίτι του, θά τήν
άφίση στό σπίτι καί στά χτήματά του και θά φύγη αύτός. Ποτέ δέν τή διώχνει τή
γυναίκα του, νά τήν βγάλη στό δρόμο» (Ράχες) (χφ., σ. 17).

Τό έθιμον τής φιλοξενίας τηρείται πολύ έντονον. «"Οταν κάθεται στό τρα-
πέζι ό μουσαφίρης, δέν σηκώνομε τό τραπέζι μέ τά πιάτα καί τά άλλα σερβίτσια,

Βλ. Γεωργ. Λ. ΠετροπουΙον, Νομικά έ/γραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη,
(1684-1835), τεΰχ. Γ, έν 'Αθήναις 1956, σ. 232.
= Jus Graecorom. (έκδ. Ζέπου 1, σ. 186).

3 Βλ. Γεωργ. Α. ΙΙετροπούλον, ενθ' άν . ο. 232-33, 404-405, ("Ενταύθα καί βιβλιογραφία).
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μέχρι νά φύγη ή να κοιμηθή, αν είναι βράδυ. "Αν τό σηκώσωμε, θεωρείται προσ-
βολή στόν ξένο· είναι σαν νά τοΰ λέμε νά φύγη» (χφ., 69)

Είς τήν δημώδη ποίησιν ή όποία ευρίσκεται είς πλήρη υποχα>ρησιν ώς
πρός τά πολύστιχα τραγούδια κυριαρχούν καλλιεργούμενα τά δίστιχα. Παλαιότερον
ήδοντο εύρέως καί παραλογές (κατεγράφησαν εις μεγάλον αριθμόν εις Μάραθον
τής κοινότητος Φραντάτου), έπίσης λυρικά (τής αγάπης) καί σατιρικά. Έκ τών ακρι-
τικών κατεγράφη μόνον έν (χφ., σ. 226).

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι τό κατωτέρω άσμα μέ θέμα τήν άλωσιν τής
Κωνσταντινουπόλεως καί τήν μετατροπήν τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας είς μου-
σουλμανικών τέμενος.

Μέρα 'ναι και ξυπνήσετε, πραη και σηκωΰήτε
κι αν δεν πιατεύγετε, άρχοντες, μπροβάλετε νά 'δήτε■
Πάν' τα πουλιά στο βοσκητο κ' οί εμορφες στή βρύση
κ' εσείς, χελιδονάκια μου, στήν έρημο νά πάτε.

5 Δώστε χαμπάρι στή Φραγγιά και ατή Χριστιανοσύνη
πώς πήραν την Άγιάν Σοφιάν οι Τούρκοι καλογέροι.
'Χαλάσαν τη κ έκτισαν τη, μέγα τζαμί τήν 'κάμα
κι άπδς (—αφότου) επήραν το σταυρό κ' εβάλαν τήν παντιέρα
α· τί καημός που ήτανε εκείνη τήν ημέρα (χφ., σ. 385-86).
Έκ τών ηχογραφηθεισών μελωδιών ασμάτων παραθέτομεν τήν μουσικήν
τραγουδιού, τό οποίον ηδετο παλαιότερον κατά τήν στιγμήν τής εκκινήσεως τής
γαμήλιου πομπής έκ τής Εκκλησίας μετά τήν στέψιν πρός τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ.
j ~ 96

1 Περί τής φιλοξενίας τών Ίκαρίων αναφέρει καί ό Έπ. Σταματιάδης, ενθ' άν., σ. 101.
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(χφ, σ. 521. Έθν. Μουσ. Συλλ., άρ. εΐσ. 6553) \

Αί καταγραφεΐσαι ίστορικαί παραδόσεις αναφέρονται κυρίως είς τους χρό-
νους καθ' ους ή περιοχή τών Ραχών, ώς καί ή λοιπή νήσος, έμαστίζετο υπό τών
πειρατών. Κατά τους χρόνους τούτους «κατοικούσαν οΐ Καριώτες», για νά μήν τους
βρίσκουν οί 'Αλγερινοί» (χφ., σ. 31)είς τήν Λαγκάδα, τοποθεσίαν δυτικώς τών
Ραχών, μή φαινομένην άπό θαλάσσης.

Ή καί εξ άλλων ελληνικών τόπων γνωστή παράδοσις περί τοϋ Μεγ. 'Αλεξάν-
δρου, έχοντος ώτα όνου ή τράγου κ. ά., κατεγράφη εΐς Γιαλισκάρι (χφ., σ. 274) υπό
τόν τύπον : «Τ ' Αλεξάντρον ή κεφαλή

εχει τραίνο αύτϊ
και κασσίδα στήν κορφή.»'
Παραπλεύρως τής δημοσίας όδοΰ προς τόν 'Αρμενιστήν, μετά τόν συνοικι-
σμόν "Αγιος Δημήτριος Ραχών, ευρίσκεται έκκλησίδιον καλούμενον «?) Παναγίτσα»
(εΐκ. 2). Έκ διαφόρων περί αυτής παραδόσεων (χφ., σ. 243-244) παρατίθεται ή περί
τής ιδρύσεως τοΰ ναδϋρίου τούτου. «Λένε πώς εκεί τό μέρος τό είχε κάποιος γιά σπι-
τότοπο και έσκαφτε νά χτίση σπίτι. Έκεΐ πού 'σκάφτε ευρήκε κόκκαλα άθρώπου

1 Ή μουσική καταγραφή τής μελωδίας έκ τής ταινίας μαγνητοφώνου έγένετο υπό τοϋ
συντ. - μουσ. Σπνρ. Περιατερη.

2 βλ. σχετικώς περί πειρατών καί Ίωάνν. Μελά, ενθ' άν., σ. 137-139.

* Βλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί
δοξασιών περί τοΰ Μεγ. "Αλεξάνδρου, «Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ.
391 κ.έξ.
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πού πολύ μυρίζανε. Τα έβαλε στό φυλάκι (=σακκί άπό δέρμα κατσικιού) νά τά πάη
στήν εκκλησία. Στό δρόμο τού 'πάντησε κάποιος άλλος άνθρωπος καί τού λέει: «Τί
είναι πού τά σηκώνεις στό φυλάκι καί μυρίζουν τόσο ωραία;» «Κάτι κόκκαλα, λέει,
ηύρα 'κει πού 'σκαβα». Τό βράδυ βλέπει στόν ύπνο του· είδε τήν Παναγία καί τοΰ
είπε, νά πάη νά χτίση έκκλησία στό μέρος πού 'βρε τά κόκκαλα- Και τήν άλλη
μέρα έβαλε έργάτες καί έχτισε τήν Εκκλησία» (χφ., σ· 99-100).

Εύρέως διαδεδομένοι άπαντοΰν τοπικαί παραδόσεις περί τής 'Αγίας Λεσβίας

Ε'ικ. 2. Ή εκκλησία τής Παναγίτσας.

(χφ., σ. 32-33 και 100-102). Λέγεται ότι τό λείψανον τής 'Αγίας μετεφέρετο εκ Πά-
ρου ύπό 'Αλγερινών πειρατών ή ναυτικών έκ Μυτιλήνης, οΐτινες προσωρμίσθη-
σαν εις Ίκαρίαν ενεκα τρικυμίας. Οί Καριώτες έκλεψαν άπό αυτούς τό σκήνωμα
τής 'Αγίας καί τό μετέφεραν εΐς τήν τοποθεσίαν Στάβλος ή Μάραθος εις τήν
Πέρα Μεριά τής 'Ικαρίας καί τό έκρυψαν εντός σπηλαίου. Μετά πάροδον πολλοΰ
χρόνου, ένας χωρικός, κατόπιν ονείρου, άνεκάλυψε τό λείψανον καί έκτισαν εΐς τήν
θέσιν aUujv τήν Έκκλησίαν (χφ., σ. 32-33).

Περί τής παραδόσεως ταύτης τής όσιας Θεοκτίστης τής Λεσβίας κάμνει ευρύν
λόγον ό Έπαμ. Σταματιάδης (Ίκαριακά, 1893, σ. 68-74). Ούτος παραθέτει έτι (βλ. σ.
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69-74) καί τό σχετικόν συναξάριον περί αυτής έκ τού Συμεώνος τού Μεταφράστου.

"Αλλαι καταγραφεΐσαι ενταύθα παραδόσεις περί 'Αγίων παρατηρούμεν, ότι
έχουν κοινά στοιχεία καί γνωρίσματα πρός τάς καί είς άλλους ελληνικούς τόπους.
Ούτω ό "Αγιος Χαράλαμπος, τού οποίου εκκλησία υπάρχει εις τόν Κάμπον Μεσα-
ριάς, τιμάται ώς προστάτης τών ζώων (βοδιών) άπό ασθενείας (Ράχες) (χφ., σ. 100).
Ή 'Αγία Βαρβάρα πιστεύεται ότι θεραπεύει τους πασχοντας εκ γρίππης, ιλα-
ράς, κυρίως δέ άπό «τήν ευλογημένη» (=ευλογίαν). Ή λαϊκή παράδοσις λέγει,
ότι ή Αγία Βαρβάρα «ή τ ο μία ώραία κύρη. Οι γονείς ήτανε ειδωλολάτρες. Τήν
κατατρέχανε οί νέοι νά τήν παντρευτοΰν αυτή δεν ήθελε και παρακάλεσε το Θεό νά
τής χαλάση τδ πρόσωπο με σπυριά για νά μην την κατατρέχουν οί νέοι. Την κατάτρεχε
κι 6 πατέρας της. Αυτή για νά σωθή εφενγε και όπως τήν κυνηγοϋσαν εσκίστηκε
ή γή καί τήν κατάπιε- ε μείνε μόνο τ δ κεφάλι της δξου κ' Εβαλε ό πατέρας της και
τής τδ κόψανε" (Μάραθος)· (χφ., σ. 316).

Ή παράδοσις αυτη, υπό διαφόρους παραλλαγάς άπαντώσα και άλλαχοΰ
έχει διαμορφωθή προφανώς εκ τού συναξαρίου της 2·

Τ° "Αϊ Γιαννιού τοϋ Φανιστή (24 Ιουνίου) κοιτάζει κατά τήν πρωί'αν ό κα-
θένας τήν σκιάν τού σώματος του· «αν είναι χωρίς κεφάλι, είναι βέβαιο πώς -âà
πεϋ-άνη αυτός που την κοιτάζει? (Μάραθος) (χφ., σ. 320).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων άναφέρομεν τά κατά τήν πανήγυριν τής 20
'Ιουλίου εις τήν εξοχικήν έκκλησίαν τού Προφήτου 'Ηλία, κειμένην ε'ις ΰψηλήν κο-
ρυφήν, πλησίον τής «γειτονιάς», ήτοι μικρού συνοικισμού έκ τίνων οικογενειών,
Καρτιδιές τής κοινότητος Χριστού Ραχών.

Μετά τήν λειτουργίαν οί πανηγυρισταί παρακάθηνται εις κοινήν τράπεζαν,
εις τήν οποίαν προσφέρεται κρέας τό όποιον κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας
έχει έψηθή υπό τής Διοικ. επιτροπής τής Εκκλησίας (εΐκ. 3)· Τό κρέας τοΰτο προ-
έρχεται άπό σφάγια, άφιερώματα εις τήν εκεί έκκλησίαν τοΰ Προφήτου 'Ηλία.

Αιτιολογική τής ιδρύσεως τών εκκλησιών πρός τιμήν τού προφήτου 'Ηλία
είς τάς κορυφάς τών βουνών είναι ή άκόλουθος παράδοσις.

«Ό προφήτης 'Ηλίας ήταν μέσ στη θάλασσα κ' εβαρέ&ηκε τή &άλασσα κ
επήρε ενα κουπί κ εβγήκε οξω.

'Αμα άπάντεχε κανένα χωρικό τον εδειχνε τό κουπί και τόν άρωτοϋσε: «τί είναι».

1 Βλ. Στεφ. Δ. 'Ημέλλον, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ,
ΙΑ'-ΙΒ' (1958/59), 'Αθήναι 1960, σ. 216.

2 Γ. Κ. Σπυριδάκη, Βυζαντιναί παραδόσεις. "Επιστ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολής Παν. 'Αθη-
νών, Περ. Β'., τόμ. Δ' (1953-54), σ. 365 κ.έξ.
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—'Εάν ελεγε κουπί, δεν εσταματοϋσε. 'Επήγαινε πιο πέρα· έφτασε ψηλά στο
βουνά κι άρώτησε ενα χωρικό, «τι είναι.» και τοϋ είπε, ort είναι φτυάρι; που φτυαρί-
ζουν τό χώμα. Τότε λέει ό προφήτης Ηλίας—«εδώ ϋ<\ μείνω» .'Από τότε χτίζουν τις
εκκλησίες τοϋ προφήτη Ηλία ατά βουνά» (Ράχες), (χφ., rr. 246-247). Ή παράδοσις
αύτη απαντά ευρύτερον γνωστή καί εις άλλους τόπους \

Περί τού Άγιου Φιλίππου παραδίδεται καί ενταύθα, ότι ήτο πτα>χός γεωρ-
γός όστις τήν 14 Νοεμβρίου, ήμέραν τών άπόκρεαιν, μή έχα)ν κρέας διά νά «απο-
κρέψη», έσφαξε κατά τό εσπέρας τό βόδι του, διανείμας κρέας καί εις τους πτω-

Είκ. 3. Ή έ'ψησις του κρέατος.

χους. «Το πρωί που σηκώθηκε είδε στο στάβλο τό βούδι που είχε σφάξει». (Μάρα-
θος)· (χφ., σ. 335) Ή παράδοσις είναι κοινή καί εις άλλους ελληνικούς τόπους, ώς
είς Κάρπαθον (Μ- Γ. Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, Α', 1932,
σ. 232. Ν· Γ. Πολίτου, Παροιμίαι τόμ. Α', 250' ε'ις Λίτωλίαν (Κεφαλόβρυσον) (βλ.

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 116, άρ. 207-208. τόμ.
Β', 1904, σ. 801-803 καί Γ. Κ. Σπνριδάκην, έν 'Ειτετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61),
έν "Αθήναις 1962, σ. 334.
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Λαογρ. Α', 1909, σ. 696)· εις Νάξον (βλ. Λαογρ. 17 (1957/58) σ. 38). εΐς Ρούμελην
(βλ. Δ. Λουκοπονλον, Γεωργικά τής Ρούμελης, ο. 171) κ.ά.

Ή παράδοσις περί τοΰ "Αγ. Κασσιανού καί τοΰ Άγ. Νικολάου 1 κατεγράφη
εΐς Άρμενιστήν ύπό τό όνομα τοΰ 'Αγ. 'Αντωνίου καί τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί ύπό
τόν τύπον τοΰ ύποκινήσαντος τόν "Αγ. Κασσιανόν (ένταΰθα τόν 'Αγ. Άντώνιον),
δικηγόρου νά ύποβάλη κατηγορητήριον ενώπιον τοΰ Θεοΰ κατά τοΰ 'Αγίου Νικο-
λάου, ότι ούτος έν αντιθέσει πρός τόν "Αγιον Άντώνιον ελάμβανε πολλάς
προσφοράς έκ μέρους τών Χριστιανών· (χφ., σ. 241-243).

Οί δαίμονες τοΰ Δωδεκαημέρου, οί κοινώς Καλικάντζαροι, καλούμενοι ένταΰθα
Καλιτοαντέροι3, έπιστεύετο ύπό τών παλαιοτέρων «πώς ερχόντανε από τή Μύκονο
το Σαραντάμερο με τα καρνδότοοφλα. Ήσαν σαν άνθρωποι' έγυρίζανε τά Χριστου-
γεννόσκολα τή νύχτα κ'έμπαίνανε μέσα στά σπίτια» (Ράχες, χφ., σ· 43-44 καί 106-
107. Άρμενιστής, χφ., σ. 241).

Ή παράδοσις περί τής έλεύσεως τών Καλικαντσάρων διά θαλάσσης, ένταΰθα
έκ Μυκόνου, φαίνεται εύρύτερον νησιωτική. Εΐς τήν Άνδρον πιστεύεται ομοίως
ότι οί δαίμονες ούτοι, καλούμενοι Καλιβρούσηδες, ετοιμάζονται άπό τής άρχής
τοΰ Σαρανταμέρου καί εισβάλλουν εΐς τήν νήσον μέ πλωτά μέσα τά όποια ετοιμά-
ζουν οί ίδιοι '.

Ένδιαφέρουσαι είναι έτι αί έπιχωριάζουσαι και ένταύίΐα, δηλ. εΐς Ίκαρίαν,
παραδόσεις διά τό κ?ιήμα, αί όποίαι φαίνεται ότι έχουν εΐσαχθή εΐς τήν νήσον ύπό
οικιστών έξ άλλων τόπων- Οΰτα) λέγεται εΐς Μάραθον τής κοινότητος Φραντάτου,
ότι «τό κλήμα το φύτεψε δ Νώε. "Οταν εχωμε và πονμε πώς είναι πολύ παλαιό,
λέμε ότι. είναι άπό τον Νώε τον καιρό» (χφ., σ. 310).

Εις τήν συνοικίαν (γειτονιάν) Καρυδιές τής κοινότητος Χριστού Ραχών ή
διήγησις αύτη άπαντα ώς αιτιολογική τοΰ κλαδέματος τοΰ κλήματος. Ούτω λέγεται ότι
«ό γάδαρος σέ κάποιο μέρος εύρήκε έ'να κλήμα. Θά 'τανε χειμώνας καί τό έφαγε.
"Ερχεται ή άνοι,ξι. Είδαν οί άνθρωποι ότι τό κλήμα πού 'φαε ό γάδαρος είχε
κάμει καλύτερα σταφύλια άπό τά άλλα κλήματα. Άπό τότε ό άνθρωπος έμαθε νά
κλαδεύη τό κλήμα» (χφ ,σ. 177)4. Άλλη σχετική παράδοσις έκ τοΰ χα>ρίου Φραντάτου
άναφέρειπώς έ'νας οδοιπόρος ηύρε έ'να μικρόν φυτόν καθ' όδόν έκριζωμένον καί τό

1 Βλ. περί τής παραδόσεως είς Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), Ιν 'Αθή-

ναις 1962, σ. 321.

3 Οϋτω καί είς Χίον.

3 Βλ. Λ. Π. Πασχάλη, "Ανδρου λαογραφικά1 Καλιβρούσηδες. Λαογρ., τόμ. 11 (1934/37),

σ. 603.

4 "Η παράδοσις καί άλλαχοΰ, ώς έν Νάξω. Βλ. Στέφ. Ήμελλον, έ'νθ' άνωτ., σ. 223.
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ετοποθέτησεν εις μικρόν κόκκαλον πετεινού, διά νά μήν ξηρανθή έ'ως ότου φθάση εις
τόν προορισμόν του. Τοΰτο ηύξανε καθ' όδόν, ώστε ούτος ήναγκάσθη vù τό μετα-
φυτεύση άλληλοδιαδόχως εις κόκκαλον χοίρου, έπειτα λέοντος και τελευταΐον εις τό
χωράφι του.

Ό καρπός τοΰ φυτοΰ τούτου, πού ήτο τό κλήμα, προσέλαβεν ιδιότητας άπό
τά ζώα, ώς άναι, εις τών οποίων τά οστά έφυτεύθη (άλέκτορος, χοίρου καί λέον-
τος), ούτω δέ ό νοικοκύρης, όταν έπινε κρασί εις μικράν ποσότητα «επετοΰσε λόγια
κ ηλεε σάν τον πετεινό», όταν έπινε περισσότερον έφαίνετο εις αύτόν, ότι «εθέριευε
μέσα του», οπως ό λέων, καί όταν έπινε άκόμη περισσότερον έγίνετο «σαν το γου-
ρούνι»· (χφ., σ. 387-88)

Περί τής φώκιας (φα>κης) καί τοΰ καματεροΰ ( = άράχνης) παραδίδεται, ότι
ήσαν γυναίκες, αί όποΐαι μετεμορφώθησαν ούτω ένεκα κατάρας τής μητρός τανν
(Ράχες) (χφ., σ. 201-202).

Γνωσταί είναι έ'τι ενταΰί^α καί αι εΐς άλλους τόπους άπαντώσαι διηγήσεις
περί τής γεροντοκτονίας καί τής καταργήσεως τοΰ θεσμοΰ τούτου άφ' ής εδείχθη
εΐς τόν βασιλέα ή σοφία τών γερόντων' (χφ., σ. 245, 259-60).

AÎ δοξασίαι περί τών Μοιρών, ώς ερχομένων τήν τρίτην νύκτα άπό τής γεν-
νήσεως τοΰ νεογνού, διά νά τό μοιράσουν, «δηλ. νά ορίσουν εΐς αύτό τήν τύχην»,
άπαντοΰν ομοίως καί εΐς τήν Ίκαρίαν.

«Στις τρεις μέρες που θά γεννηθη το παίδι ερχεται η Μοίρα καί το μοιράζει-
Το μωρο θά το κάμωμε μπάνιο, θά ρίξωμε αλάτι στο νερό γιά νά τό άλατί-
σωμε το μηρό, θά τοΰ βάλωμε καλά ροΰχα, νά το στολίσουμε, γιά νά τό 'βρί) ή
Μοίρα στολισμένο νά το μοιράσω;» (Γιαλισκάρι) (χφ., σ. 253).

Κάθε άνθρωπος πιστεύεται, ότι έχει «τ άέριν του» ή τον άναφακάν του», δηλ.
τόν άγγελόν του. « Πολλές φορές, οταν κοιμούμαστε σε μέρος που δεν πρέπει νάκοιμί]-
ΰονμε, εχομε ακούσει στον υπνο φωνή νά μας λέΐ] τ' δνομά μας. Μας φοη·άζει το υνομά
μας. "Οταν άκούσωμε τ υνομά μας πρέπει νά σηκο^Ίλοΰμε και νά φύγωμε άπ εκεί»
(Γιαλισκάρι) (χφ., σ. 276). Επίσης «πριν πε&άνγ) ενας μπορεί νά 'ôfj τον άναφακάν
τον σάν σε οπτασία» (Ράχες) (χφ., σ. 166).

Ή κοινή δοξασία περί τής εξόδου τών ψυχών άπό τόν "Αδην κατά τό Πάσχα
(όμοία)ς καί εΐς Γιαλισκάρι' χφ., σ. 277) συνδέεται πολλαχοϋ μέ ενεργείας υπέρ
τούτων, ιδία μνημοσύνων καί άλλων. Εις Ράχες 'Ικαρίας, κατ* έθιμον, τήν πρωΐ'αν
τοΰ Μεγ. Σαββάτου εΐς τήν λειτουργίαν «όσοι έχουν πεθαμένους καί θέλουν, φέρ-

1 Παραλλαγάς τής παραδόσεως ταύτης έκ Νάξου βλ. έν Λαογρ., 17 (1957), σ· 52-53, σ. 70.
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νουν κόλλυβα στήν εκκλησία τά όποια μοιράζονται στους έκκλησιαζομένους. Το
λέμε μνημόσυνο. AUtoi πού πάνε στήν εκκλησία τό μνημόσυνο είναι σημείο, ότι τό
απόγευμα θα φέρουν στήν Εκκλησία καί κρέας.

AUtoi πού έχουν τους πεθαμένους, φέρνει ό καθένας έ'να κατσίκι ή μισό·
ανάλογα μέ τήν δύναμί του φέρνει και ψωμιά καί κρασί. Αήτά (δηλ. τό κρέας, τά
ψωμιά καί τό κρασί) τά συγκεντρώνει σ' έ'να κελλί τής Εκκλησίας μια επιτροπή.
Τό πρωΐ τής Λαμπρής, πρωΐ πρωΐ, θα βάλουν τό κρέας στά καζάνια πού τά έχουν
στήσει έξω άπό τήν 'Εκκλησία καί θα τό ψήσουν βραστό. Μετά ί)ά τό ζυγίσουν καί
θά λογαριάσοτ'ν πόσο αναλογεί στό κάθε άτομο πού θα βρεθή στο χωριό, ντόπιους
καί ξένους. Κανένας δέ θά έξαιρεθή. Θά τό βάλουν στις σκάφες, θά έ'λθη ό παπάς
νά διαβάση τήν ευχή, νά μνημονεύση και δλος ό κόσμος πού θά είναι εκεί θά
συγχωρέση τις ψυχές τών πεθαμένων. Μετά θά τό κόψουν τό κρέας αυτό σέ ϊσες
μερίδες, ζυγισμένες, καί θά τό μοιράσουν, ώστε νά πάρουν καί νά φάνε δλοι». AUto
λέγεται μνημόσυνο. (Ράχες)· (χφ., 66-67).

Τό έθος τού μνημοσύνου τούτου υπήρχε παλαιότερον και κατά τήν ήμέραν
τών Χριστουγέννων. "Οποιος ήθελε έκόμιζεν εις τήν Έκκλησίαν κρέας, ψωμί καί
κρασί. Τό κρέας έψήνετο «σέ καζάνια, έξω άπό τήν εκκλησιά, στό κελλί» καί έμοι-
ράζετο μετά τήν λειτουργίαν είς τους παρευρισκομένους. Έλέγετο «μνημόσυνο» καί
«τό κάναμε για τίς ψυχές, νά συχωρεθούνε. "Οποιοι τρώγανε έπρεπε νά σηκωθούν
oof)ιοι καί νά ποΰν : Ό Θεός συγχωρέσοι τους» (χφ., σ. 336).

Αί ψυχαί πιστεύει ό λαός, ότι παραμένουν ελεύθεραι άπό τήν ήμέραν τού
Πάσχα, διατρίβουσαι εις τόν Επάνω κόσμον, μέχρι τού Σαββάτου τής Πεντη-
κοστής τό όποιον λέγεται «τοΰ Σουρουλού» (Γιαλισκάρι· χφ·, σ. 277) ή τοΰ «Σου-
ρουλή» (Ράχες· χφ., σ. 402).

'"Ολα τά Ψυχοσάββατα, να παν καί ν à γυρίσουν -
του Σου ρουλά] τό Σάββατο νά πα , νά μή γνρίστ/».

' Εχουν νά πουν ότι Ισαμε τότε οί ψυχές είναι όξω και άπό τό Σάββατο
αυτό ξαναφυλακώνονται (Χριστός Ραχών χφ., σ. 402).

Τό όνομα τού Σουρουλού καί τού Σουρουλή φαίνεται παραφθορά έκ τού
«Ρουσαλιοΰ», ώς εις άλλους τόπους1.

«"Οσες γυναίκες ματιάζουν ( = βασκαίνουν) τίς λέμε Γοργόνες» (Φραντάτον,
χφ., σ. 349).

1 Βλ. προχείρως εν Λαογρ., τόμ. 4 (1912/13), σ. 324-327. Περί τοΰ ονόματος βλ. είς
Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1948, σ 29-31. (ένιαϋθα
καί βιβλιογραφία).
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Αί Νεράιδες λέγονται εΐς τήν Ίκαρίαν Καλομοίρες \ αί περί αύτών δέ παρα-
δόσεις απαντούν καί ένταύθα εύρέως διαδεδομένοι. Πιστεύεται «πώς κά{λε βρύση
εχει το Στοιχειόν της, το λέγαμε Στοιχείο τον νερον».

«Τά Στοιχειά αυτά κυκλοφορούσατε στις 12 ή ώρα το μεσημέρι και τή νύχτα,
κυρίως τά μεσάνυχτα. Το Στοιχείο αυτό τοΰ νεροΰ παρουσιαζότανε σα γυναίκα. Τά
στοιχειά τά λέγαμε και Καλομοίρες». (Τραγοστάσι τής κοινότητος Χριστού, χφ., σ. 23)

Οί Καλομοίρες αναφέρονται έ'τι «πώς είναι γυναίκες ομορφες- τά πόδια των
εΐναι πίσω γυρισμένα· παρουσιάζονται σε απόκεντρα ρέματα» (ΜάρατΊος· χφ,, ο. 317)
κυρίως κατά τά μεσάνυκτα άλλά καί κατά τήν μεσημβρίαν, μέ λευκά φορέματα.
Εις τόπους όπου υπάρχει νερό πλύνουν καί χορεύουν. Ό διερχόμενος εκείθεν σύ-
ρεται ύπ' αύτών καί αναγκάζεται ν à χορεύη μέχρι τ à έξημερώματα. Έάν τις κα-
τορθώση νά άρπάση τόν πέπλον πού κάθε μία έξ αύτών φέρει εΐς τήν κεφαλήν
της, ούτος καθίσταται κύριος τής φερούσης. Αύτη γίνεται σύζυγος του καί τεκνο-
ποιεί μαζί του, μόλις όμως έπιτύχη νά άνακτήση τόν πέπλον της έπανέρχεται άμέ-
σως εις τήν δαιμονικήν της μορφήν καί εξαφανίζεται. (Βλ. παραδόσεις: άπό Τρα-
γοστάσι κοιν. Χριστού, χφ., σ. 40-41. Γιαλισκάρι, χφ., σ. 260 καί 271 καί Βρα-
κάδες, χφ., σ· 413 καί 414).

RÉSUMÉ

Rapport sur une mission folklorique à 1' île
d' Icarie (13-31 juillet 1962)

par Georges Spyridakis

L' auteur expose (voir, pp. 230-243) les résultats ainsi que ses re-
marques concernant les recherches folkloriques qu' il a éffectuées à l'île d'
Icarie (région de Raches, dans la communauté de Frandaton et dans les
villages d'Armenistis et de Yaliscari) du 13 au 31 juillet 1962.

Il remarque en premier lieu la situation primitive de 1' économie de
cette région au passé, c. - à - d. pendant 1' époque de la domination Otto-
mane. Cette situation économique a naturellement influencé la vie maté-
rielle du peuple, et surtout dans la manière avec laquelle il construisait
ses demeures qui 11e possédaient qu' une seule pièce pour toute la fa-
mille (v. pp. 231, 232) comme aussi par la façon dont il préparait quoti-
diennement le pain, dont la cuisson se faisait dans les cendres, (v p. 233).
Les institutions de la vie agricole sont également primitives. L' aire est

1 Βλ. καί Έπαμ. Σταματιά&ον, ένό' άν., σ. 130.
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considérée comme étant un lieu sacré où il n'est permis ni de parler
ni de s' asseoir, (v. p. 233).

Lorsqu' il s'agit de la vente d'une maison on donne toujours la pré-
férence à un acheteur parent ou voisin du vendeur. Cette coutume, répandue
aussi à d' autres régions de la Grèce, provient des premiers siècles de no-
tre air et continue à l'époque byzantine où elle est mentionnée dans la lé-
gislation officielle du IXème siècle, (v. pp. 233-34).

Lorsque l'un des époux meurt sans laisser d'enfants la fortune revient
à sa propre famille. Le jeune époux qui cohabite avec ses beaux-pa-
rents est considéré comme se trouvant dans une position sociale inférieure,
parce que, selon les coutumes du pays, le mari doit posséder une habita-
tion personnelle, indépendante. En cas de divorce il ne chasse point son
épouse de la maison mais il la lui abandonne (v. p. 234).

Dans la poésie traditionnelle, les longues poèmes du genre ballades
présentent un déclin progressif tandis que les distiques (à deux vers) sont
encore en plein essor. Des chansons historiques a été publiée (v. p. 235)
une variante de la chanson sur la prise de Constantinople par les Turcs en
1453 et de la transformation de 1' Eglise des Ste-Sophie en mosquée.

Du matériel musical qui a été enregistré pendant cette mission, on
publie la musique d'une chanson de mariage (v.p- 235-36). Celle-ci était
chantée selon la tradition, jusqu'en 1930-1940, au moment où le couple de
nouveaux mariés se mettait en route de 1' église à la maison de l'époux,
après la bénédiction nuptiale.

Du trésor des légendes populaires on fait mention de celles qui se
rapportent à Alexandre le Grand, à la fondation de diverses Eglises comme
celle de la Ste Vierge qui se trouve située près du village de St. Démètre
dans la région de Raches (v. pp. 236-237), celle de la Ste Lesbienne, c' est
à dire de la Ste Theoctiste (v. p. 237), comme aussi des légendes sur les
Saints guérisseurs, comme St. Charalambos (guérisseur de bêtes), Ste Bar-
bara pour la petite vérole (v. p. 238) et le prophète Elie dont les églises éri-
gées en son honneur couronnent les sommets des montagnes (v. p. 238-39).
On y mentionne également les festins populaires donnés en son honneur
après la cérémonie de sa fête (20 juillet) (v. p. 238). On rapporte également
la fête de St. Philippe qu'on venère comme agriculteur et finalement la
légende de St. Cassien et de St. Nicolas, connue aussi en Bulgarie et en
Russie; des légendes étiologiques se rapportant à la manière dont l'homme
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a appris à élaguer la vigne (v. pp. 240-241). On en trouve également
d'autres sur les Moires, lesquelles, suivant une croyance populaire prove-
nant des temps antiques, viennent auprès du berceau du nouveau-né fixer
sa destinée (v. p. 241). On y fait aussi des remarques sur la croyance de
l'Ange gardien (v. p. 241), sur les âmes des morts qui sortent de 1' Enfer et
viennent sur terre durant les fêtes de Pâques jusqu'à la Pentecôte,puis s'en
retournent en Enfer. Cette croyance très ancienne se rattache aux fêtes
d'Athènes «Anthesteria» et plus particulièrement au troisième jour
dénommé Chôes (Χόες) (v. p. 242).

En Icarie les Néreides (Fées), les nymphes des sources et des forêts,
s'appellent «Kalomoires». Ces Fées possèdent des vertus identiques à cel-
les Fées de connues dans d'autres régions grecques (v. p. 243).

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΥΤ· ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(7 ΙΟΥΛ- - 5 ΑΥΓ. 1962)
υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ζαγόρι ή Ζαγοροχώρια ονομάζεται ή επαρχία τής 'Ηπείρου, ή οποία κείται
ΒΑ τών 'Ιωαννίνων όπισθεν τοϋ δ'ρους Μιτσικέλι καί περιλαμβάνει 46 εν ολφ
χωρία, υποδιαιρείται δέ συνήί>ως ύπό τών έντοπίων εΐς άνατολικόν, κεντρικόν καί
δυτικόν. Αι εις τό άνατολικόν ύπαγόμεναι κοινότητες καλούνται «Βλαχοζάγορα», αί
δέ τοΰ δυτικού « Κατονμενα».

Ή μετάβαοις εΐς τό δυτικόν Ζαγόρι γίνεται διά τής αμαξιτής όδοΰ 'Ιωαν-
νίνων- Κονίτσης, εις τό άνατολικόν διά τοΰ Δρίσκου καί εις τό κεντρικόν διά τής
όδοΰ Ίωαννίνων-Δοβράς (Άσπραγγέλων)

Έκ τών άποκρήμνων ορέων τοΰ Ζαγορίου πηγάζει ό Αώος, ό παραπότα-
μος αύτοΰ Βοϊδομάτης καί ό παραπόταμος τοΰ 'Αράχθου Ζαγορίτικος. Εΐς ύψος
500 μ. καί εΐς μήκος 20 χμτ· εκτείνεται εν τή περιοχή ταύτη ή ηφαιστειογενής καί
απότομος χαράδρα τοΰ βίκου*, σχηματιζομένη ύπό παραφυάδων τής Πίνδου.

1 Λογοτεχνικήν περιγραφήν τών Ζαγοροχωρίων βλ. είς τό βιβλίον τοΰ γυμνασιάρχου
Ιωάννου Σαραλή, Ζαγόρι, 'Αθήναι, 1960.

2 Αύτη παλαιότερον ήτο πολυσύχναστος διά τάς έν αύτη φυομένας ΐαματικάς βοτάνας
ύπό τών κομπογιανιτών ιατρών τού Ζαγορίου, όνομαζομένων «βικοϊατρων». Βλ. Ίω. Λαμπρί
ίοί·, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχ. ΙΓ. Ζαγοριακά, έν 'Αθήναις, 1870, σελ. 78. Τούς πρακτι-
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Ε'ις γραφικωτάτας τοποθεσίας είναι έκτισμέναι αί ιστορικοί μοναί τής Σπη-
λαιωτίσοης παρά τήν Άρίστην (προρην Άρτσίσταν), τον Προφήτου Ήλιου παρά τήν
Βίτσαν, τής Αγίας Παρασκευής παρά τό Μονοδένδρι, τού Ρογκοβοϋ παρά τό Ταε-
πέλοβον καί τής Βοτσας παρά τό Γρεβενίτι.

Ή ιστορία τού Ζαγορίου άρχεται κυρίως μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν. Τό
έτος 1430 δέκα καί τέσσαρα χωρία, ΒΑ τών 'Ιωαννίνων κείμενα, άκολουθούντα τήν
τύχην τής πόλεως, υπετάχΟησαν εκουσίως είς τους Τούρκους. Οί κάτοικοι τού δυ-
τικού Ζαγορίου άπελάμβανον μέχρι τοΰ 17ου αΐ. ευρυτάτων προνομίων καί άπετέ-
λουν αυτόνομον έπαρχίαν μέ έ'δραν τό ΙΙάπιγγον.

Λόγω τών προνομίων τούτων το Ζαγόρι προήχθη πολύ ενωρίτερον τών λοι-
πών επαρχιών τής 'Ηπείρου. Εις τήν πρόοδον και ευημερίαν του1 συνετέλεσε καί
ή εΐς τήν άλλοδαπήν άποδημία, ήτις ήρξατο άπό τοΰ 17ου αΐ. Μετά τά 'Ιωάννινα,
πρώτον τό Ζαγόρι συνέστησε διά διαφόρων δωρεών σχολεία. Οί Ζαγορίσιοι διέ-
πρεψαν oU μόνον εις τό έμπόριον καί τήν άγαθοεργίαν αλλά καί εΐς τά γράμματα.
Εντεύθεν κατηγοντο δ 'Ανθρακίτης, δ Δούκας, δ Γεννάδιος, δ Σακελλάριος, δ Κλο)-
νάρης, δ Σεμιτέλος, δ Χααιώτης, δ Παρανίκας, ό Λαμπρίδης κ. ά.3.

Εΐς τό δυτικόν Ζαγόρι περιλαμβάνονται τά χωρία ΠάπιγγονΆριστη, "Αγιος
Μηνάς καί Βίκος (πρώην Βετσικόν), άριθμοΰντα συνολικώς περί τους 800 κατοίκους)
συμφώνως προς τήν τελευταίαν άπογραφήν τοϋ πληθυσμού.

Εις τάς μικράς κατά τό πλείστον κοιλάδας τής περιοχής, σχηματιζομένας με-
ταξύ τών βουνών, καί εΐς τάς κλιτΰς τών ορέων καλλιεργούνται ολίγα δημητριακά
καί κηπευτικά είδη, τά όποια δέν έπαρκοϋν ούτε διά τήν έντοπίαν κατανάλωσιν.
Είς τά βουνά τοΰ Παπίγγου καί τής 'Αρίστης άνέρχονται άπό τά χειμαδιά κατά τό
θέρος άρκεταί οίκογένειαι Σαρακατσάνων ποιμένων μετά τών ποιμνίων των καί

κούς τούτους ιατρούς ώνόμαζον καί <καταφνανούς». Ή λέξις αυτή, κατά τόν Δημ. Σάρρον,
«προέκυψεν έκ τοϋ χαταφν(γ)ιανός, ö έκ τοΰ καταφνγι(ον)". Βλ. Δημ. Σάρρον, έν Λαογρ., τόμ. Ζ
(1923), α. 525. Βλ. περί τών ιατρών τούτων καί Poitqueville, Voyage de la Grèce, τόμ. I, σελ.
204-206- Γενικώς δέ περί τών θρύλων τοΰ Βίκου βλ. τό άρθρον τοΰ Γ. Γ, Τό Ζαγόρι καί ό
θρΰλος τοϋ Βίκου, Ή Δωδώνη, Α' (1931/32), σ. 193-196.

1 Ή εύγ]μερία αϋτη κατέστησε τά χωρία ταΰτα κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας

στύχον ληστρικών έπιδρομών.

3 Βλ. Ίω. Λαμπρίδην, ένθ* άνωτ. Ν Ί'αιγαρά, Ηπειρωτικά, 'Αθήναι, 1885. Γ. Δημη-
τρακοπούλου, Τό Ζαγόριον, 1909.

8 Έκ Παπίγγου κατήγετο καί ό αείμνηστος έν τω Πανεπιστημίφ διδάσκαλος μου Γεώρ-
γιος 'Αναγνωστόπουλος, εγγονος τοϋ γνωστού Μιχαήλ 'Αναγνωστοπούλου ή 'Ανάγνου, ώς ο·δτος
έκαλεΐτο έπί τό συντομώτερον υπό τών 'Αμερικανών, καί όστι.ς υπήρξε διάδοχος καί συνεχι-
στής τοΰ έργου τοΰ samuel Hows είς τό έν Βοστώνη Ίνστιτοΰτον τών τυφλών ♦ Perkins*. Είς
τήν γενέτειράν του, τό Πάπιγγον, ό 'Ανάγνος έδώρησε διά διαθήκης τήν πλουσίαν άτομικήν του
βιβλιοθήκην, ήτις νΰν στεγάζεται είς εν δωμάτιον τοϋ αυτόθι δημοτικού σχολείου.
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τοιουτοτρόπως ενισχύεται κάπως ή οικονομία τοΰ τόπον. Οί κάτοικοι τών χωρίων
τούτων διακρίνονται διά τόν ύπερήφανον καί φιλόξενον χαρακτήρα των, τό άνή-
συχον καί άποταμιευτικόν των πνεύμα1. Πλησιέστερα οικονομικά κέντρα μεθ ών
ευρίσκονται είς καθημερινήν έπικοινωνίαν είναι ή Κόνιτσα καί τά "Ιωάννινα.

Ή μέχρι τούδε γνα>στή έκ δυτικού Ζαγορίου άπό δημοσιεύματα ή χειρό-
γραφα λαογραφική ύλη συνίσταται: α') εις μελέτας, τών οποίων τήν κυριωτέραν
βιβλιογραφίαν παραθέτω ένταΰθα καί β') εΐς χειρογράφους τινάς συλλογάς, κατα-
τεθειμένος εις τό Λαογραφικόν 'Αρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών3.

1 «Οί λοιποί Ήπειρώται σκωπτικώς αποκαλούν τούς Ζαγορησίους Καταφιανονς σατιρί-
ζοντες ούτω τό άποταμιευτικόν των καί άνήσηχον πνεύμα1, γράφει ό Χ. Ί. Σούλης είς τό
άρθρον του Ζαγόρι είς τήν Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλ. 'Αλλά τό έπίθετον Καταφνανός, άφορα μόνον
εϊς τούς κομπογιανίτας ιατρούς του Ζαγορίου, ώς ε'ίδομεν άνωτέρω. (Βλ. άνωτέρω σελ. 245,
σημ. 2).

2 Α ) Δ η μ ο σ ι ε ύ μ α τ α : Ια) Γεώργ. 'Αναγνωστόπουλος, Συλλογή παροιμιών του Ζα-
γορίου, Λαογραφ., τόμ. 2(1910/11), σελ. 307-329. β) Κατάραι έκ τοΰ Ζαγορίου τής 'Ηπείρου,
αύτόθι, τόμ. 3 (1911/12), σελ. 270-272. γ) Λαογραφικά έξ 'Ηπείρου, αύτόθι, τόμ. 5 (1915/16), σελ.
3-51. δ) Προλήψεις καί δει,σιδαίμονες συνήθειαι εν Παπίγκφ τοΰ Ζαγορίου, αύτόθι, τόμ. 8
(1921/25), σελ. 217-219. ε) Περί τών Νεοελληνικών άνδρωνυμικών, αύτόθι, τόμ. 7 (1923), σελ.
121-126. στ) Μικρά συμβολή είς τήν μελέτην τών ηπειρωτικών τοπωνυμιών, Ήπειρ. Χρον., έτ.
1 (1926), σελ. 81-101.

2) Περ. Βιζονκίδης, 'Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα, 'Ήπειρ. Χρον., έτ. 2 (1927), σελ. 5-53.

3) Ίω. Κ. Βογιατζίδης, ΙΙερί τής συνθηματικής γλώσσης τών άρτοποιών τοΰ Ζαγορίου,
Λαογραφ., τόμ. 8 (1921/25), σελ. 153-158.

4) Ί. Κ. Βονλοδήμος, Τραγούδι τοΰ Ζαγορίου, Λαογραφ., τόμ. 5 (1915/16), σελ. 367.

5) Πέτρ. Γιαννακός, Οί β?αίχοι στά βουνά τά Ζαγορίσια, Ήπειρ. 'Εστία, έτ. 3 (1954),
σελ. 693-697.

6) C. Höeg, Ees Saracatsans, τόμ Ι-ΙΙ, Paris-Copenhague, 1925-1926, ένθα καί πα-
λαιοτέρα βιβλιογραφία.

7α) Κ· Π. Ααζαρίδης, Οί προικοδοσίες στό Ζαγόρι στά παλιά τά χρόνια, Ήπειρ. 'Εστία
έτ. 1 (1952), σελ. 689-697. β) Οί Ζαγορίσιοι καί τ' άρματα, αύτόθι, έτ. 3 (1954), σελ. 799. γ)
Ή οικοτεχνία στό Ζαγόρι, αύτόθι, έτ. 3(1954), σελ. 1069-1070. δ) Στοιχεία γιά τά παλαιά
Ζαγορίσια φορέματα, αύτόθι, έτ. 3(1954), σελ. 965-969. ε) Συμπληρωματικά στοιχεία γιά τήν
αυστηρότητα τών ήθών στό Ζαγόρι, αύτόθι, ετ. 4 (1955), σελ. 361-363. στ) Γύρω άπό έ'να έγ-
γραφο τών «Σουμπασάδων» Ζαγορίου, αύτόθι, έτ. 7 (1958), σελ. 639-640. ζ) «Μιά σκύλα πε-
θερά-, αύτόθι, ετ. 10 (1961), σελ. 227-229.

8) '/. Ν. Νικολαΐδης, Παλαιογραφικά Ζαγορίου. Ήπειρ. Εστία, έ'τ. 5 (1956), σελ. 873-
880, 993-1000 [4 προικοσύμφωνα], έτ. 6 (1957), σελ. 9-17 [1 προικοσύμφωνον].

9) "Αγγ. Παπακώστας, Οί φωτιές τοΰ αί-Βασίλη" (πανάρχαιο πρωτοχρονιάτικο έθιμο στό
δυτικό Ζαγόρι), αύτόθι, έτ. 3 (1954), σελ. 42-44. Τον αύτον, Ηπειρωτικά τραγούδια Λαζάρου,
αύτόθι, έτ. 8 (1959), σελ. 303-307.

10) Ν. Β. Πατοέλης, Οί κομπογιαννΐτες ιατροί τοΰ Ζαγορίου, αύτόθι, ετ. 1 (1952), σελ.
49-53, 161-167.

11α) Γιάννης Σαραλής, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου, Νέα'Εστία, τόμ. 17 (1935), σελ. 432-
433. β) Λαογραφικά 'Αρίστης Ζαγορίου. Ήπειρ. Εστία, ετ. 10(1961), σελ. 223-226, 331-334,
642-644. γ) Τό Ζαγορίσιο σπίτι. Οί άρραβώνες κι ό γάμος, αύτόθι, ετ. 10 (1961), σελ. 912-
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Παρά τόν σχετικόν πλοΰτον και τήν άξίαν τής έν λόγω υλης εκρίθη σκόπιμος
ή όλοκλήρωσις τής ε'ις τήν περιοχήν ταύτην λαογραφικής έρεύνης. ΙΙρός τοΰτο
ένηργήθη ενταύθα υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (αριθμ. άποφ. 44448/16.6.62) μηνιαία αποστολή, ήτις καί έπραγματο-
ποιήθη δι'έμοΰ άπό τής 7ης Ίουλ.- 5 Αυγούστου. Κέντρα τής λαογραφικής εργα-
σίας ταύτης υπήρξαν τά χωρία ΠΑπιγγον, 'Αρίστη, Βίκος καί "Αγιος Μηνάς.

916, 1095 1100, ετ. 11 (1962), σελ. 145-147. δ) "Εθιμα γύρω άπό τις θρησκευτικές γιορτές,
αυτόθι, ετ. 10 (1961), σελ. 817-823. ε) Ή ξενιτειά, αυτόθι, σελ. 823-824.

12α) Δ. Μ. Σάρρος, Παρατηρήσεις είς τάς παροιμίας τοϋ Ζαγορίου, Λαογραφ., τόμ. 2
(1910/11), σελ. 706-707. β) 'Απαντήσεις είς τά περί Ρουσαλίων ερωτήματα, αυτόθι, τόμ.

4 (1913/14), σελ. 748-749. γ) Περί τών έν Ήπείρω, Μακεδονία καί Θράκη συνθηματικών
γλωσσών, αυτόθι, τόμ. 7 (1923), σελ. 521-542. δ) Ζαγοριακών θεσμίων ερευνά. Ήπειρ.
Χρον., ετ. 2 (1927), σελ. 286-309. ε) Τοπωνυμικόν Βίτσης καί Μονοδενδρίου τοϋ Ζαγορίου,
αυτόθι, ετ. 12 (1937), σελ. 190 204.

13) Β.Κ. Σκαφώας, Οί Σαρακατσαναΐοι. Ήπειρ.'Εστία, ετ. 4 (1955), σελ. 782-792, 892-
900, 1004-1010, 1101-1107, ετ. 5 (1956), σελ. 56-62, 151-157, 276-279, 356-362, 458-465,
564-570.

14) Χ. Ι. Σούλης, 'Ηπειρωτικά αινίγματα. Ήπειρ. Χρον., ει. 1 (1926), σελ. 158-189, 313-

329.

15) Ευρ. Σουρλας, Δύο ηπειρωτικά θρυλικά βουνά (ό Σμόλικας καί ό Γράμμος). Ήπειρ·
Εστία, ετ. 6 (1957), σελ. 661-662.

16α) Κ. Δ- Στεργιόπουλος, Ήπειρωτικαί μαντεΐαι. Ήπειρ. Χρον., è'c. 7 (1932), σελ. 173-
212. [Μαντικαί ειδήσεις καί έκ Ιίαπίγγου]. β) Συμβολή είς τήν ερευναν τών ηπειρωτικών
τοπωνυμιών, αυτόθι, ετ. 8 (1933), σελ. 99-140. γ) Τοπωνυμικόν τής επαρχίας Κονίτσης, αυ-
τόθι, έτ. 9 (1934), σελ. 204-244, ετ. 12 (1937), σελ. 205-251, ετ. 13(1938), σελ. 151-190.

17α) Φίλιππος Τριανταφυλλίδης, Τά έθιμα τοΰ ξενιτέματος εις τό Ζαγόρι τής Ηπείρου.
Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, έ'τ. 15 (1939), σελ. 211-215. β) Πώς γιορτάζεται ό Λάζαρος στήν
περιφέρεια Ζαγορίου. Φάρος τής Βορ. 'Ελλάδος, ετ Β' (1940), σελ. 125-129.

18) 'Αγγελική Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α' καί Β', 'Αθήναι 1957.

Β') Χειρόγραφα: α) Λ, Α. ( =Λαογραφικόν Άρχεΐον) άρ. 797. (Ειρήνης Τενοπουλου ;
"Εθιμα γάμου (είς τήν περιφέρειαν Ζαγορίου), σχ. 8ον, ά.έ'., σελ α'+16). [Δέν αναφέρεται
συγκεκριμένοι' χωρίον προελεύσεως τής ϋλης],

β) Λ.Λ. άρ. 863. (Χαριλ. Μαοτορίδον, Όλίγαι τινές έκ τών έν Ζαγορίφ τής 'Ηπείρου
καθωμιλημένων λέξεων καί φράσεων, έν 'Αθήναις τή 10 Νοεμβρίου 1914, σχ. 8ον, σελ. 26).

γ) Λ.Α. άρ. 1370. (Συλλ. Πύρρον Στάρα έκ Ιίαπίγγου Ζαγορίου τής 'Ηπείρου, 1939,
σχ. 4ον, σελ. 648). ["Ασματα 556, δίστιχα 92, παροιμίαι 530, αινίγματα 54, παραμύθια 61,
ευτράπελοι διηγήσεις 2. Σημειωτέον ότι τά παραμύθια δέν λαμβάνονται άπό τοΰ στόματος
τοΰ λαοΰ, άλλ' είναι περιλήψεις τοΰ συλλογέως, πολλά δέ τών άσμάτων είναι άλλοθεν άντι-
γεγραμμένα].

δ) Λ.Α. άρ. 1572. (Ά. Ν. Παπακώστα, Ζαγορισιακαί παροιμίαι, δημοτικά τραγούδια
Ζαγορίου, 1948, σχ. 4ον, σελ. 228). [Παροιμίαι 437, ασματα 332).

ε) Λ.Α. άρ. 1924. (Συλλ. Κ. Φώτου έξ 'Αρίστης Ζαγορίου, 1952, σχ. 4ον, σελ. 73).
[Τό έξ 'Αρίστης (Άρτσίστας) καί Βίκου (Βετσικοΰ) ίιλικόν άναφέρεται είς τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τό παιδίον, τόνγάμον, τήν τελευτήν, τήν μαγείαν, τήν μαντικήν,
τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρολογίαν, τήν δημώδη ίατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν].

στ) Λ. Α. άρ. 1910. (Συλλ. Άγηοιλ. Ξυνον έκ Παπίγγου, 1953, σχ. 4ον, σελ. 75). [Ζη-
τήματα κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, παιδίου, γάμου καί τελευτής].
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Συνελέχθη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις κατεγράφη εΐς 592 σελίδας, σχήμα-
τος 8ου μεγάλου, καί κατετέθη εν χειρογράφου εΐς τό Λαογραφικόν "Αρχεΐον ύπ'
αύξοντα άριθμόν 2453.

Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει : άσματα 112, δίστιχα 2, παραδόσεις 46, παρα-
μύθια, εύτραπέλους διηγήσεις καί άνέκδοτα 32, αινίγματα 65, παροιμίας 49, άράς
11, παιδιάς 12, ονόματα, παρωνύμια, τοπαινύμια καί ειδήσεις σχετικάς μέ τήν λαϊ-
κήν κατοικίαν, τάς τροφάς, τούς βίους (γεα)ργικόν, ποιμενικόν, κυνηγετικόν, άλιευ-
τικόν), τήν κοινωνικήν όργάνιυσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τό παιδίον, τήν τελευτήν,
τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν μαντικήν, τήν άστρολογίαν, τήν με-
τεωρολογίαν, τήν δημά)δη ΐατρικήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. Πρός τούτοις εγένετο
ήχογράφησις διά μαγνητοφώνου τόπου Butoba τής μουσικής 51 ασμάτων έπί 6
ταινιών.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης εΐς τόν κατά πα-
ράδοσιν ένταύθα λαϊκόν πολιτισμόν, παρά τά κοινά στοιχεία του μέ τόν λαϊκόν
βίον τών λοιπών ηπειρωτικών περιοχών, παρατηρεί τις έτι καί μορφάς αυτού το-
πικάς, συνδεομένας μέτήν ΐστορίαν τοΰ τόπου καί τάς εΐδικάς συνθήκας τοΰ βίου.

Έκ τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ τοπικής ιδιομορφίας είναι ή λαϊκή κατοικία,
τήν οποίαν δύναται νά μελετήση à έρευνητής καλύτερον εν Παπίγγω ή εΐς τά
άλλα χωρία τοΰ δυτικού Ζαγορίου, διότι ενταύθα διατηρείται αύτη έτι ανέπαφος
άπό καταστροφάς, αί όποΐαι επροξενήθησαν εΐς τάς οικίας τών άλλων Ζαγοροχω-
ρίων κατά τάς τελευταίας πολεμικάς περιπετείας τής χώρας.

Αι περισσότεραι οΐκίαι εν τφ εν λόγω Χωράο είναι διώροφοι, πλαηιμέτωποι
μέ στέγην έπικλινή, σκεπασμένην μέ πλάκας έκ σχιστολίθου1. Εΐς ολίγας έκ τών
παλαιοτέρων οικιών υπάρχει προστώον, ώς εν τή οΐκία τοΰ Χριστοφόρου Τζιόμου,
τό όποιον καλείται κρεββάτα.

Ή οικία έν Παπίγγω περιβάλλεται ώς επί τό πλείστον ύπό αύλής πλακο-
στρώτου, έν ή υπάρχει συνήθως φρέαρ ή στέρνα, αποθήκη καυσοξύλων, λεγομένη
χαγιάτ, καί μαγειρείον. Παραπλεύριυς αύτής υπάρχει κάποτε λαχανόκηπος ή άνθό-
κηπος μετά περγονλιας (κληματαριάς), στηριζομένης εΐς φούρκες μετά σύρματος
πλεκτού ή σιδηρών πασσάλων 2. Εΐς τήν αύλήν εισέρχεται τις διά τής δξώπορτας,
δεξιά καί άριστερά τής οποίας κατασκευάζονται τά πεζούλια καί οί σφάδες, όπου
κάθηνται κατά τό καλοκαίρι οί χωρικοί συνήθως μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου. Ό

1 Βλ. περί τών διωρόφων οικιών τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος είς Γ. Ά. Μέγα, Ή ελ-
ληνική οικία, 'Αθήναι 1949, σελ. 19 κ.έξ.

* Ή περγουλια είς πολλάς οικίας ευρίσκεται καί είς τήν αΰλήν.
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στάβλος χ.αί ή αχυρώνα είναι είς τά αχούρια, δηλαδή εΐς ειδικούς χώρους μακράν τής
οικίας, παραπλεύρως πρός τήν αύλήν, όπου στεγάζονται τά ζώα καί αί ζωοτροφαί'
Τό πρώτον δωμάτιον τού ισογείου τής οικίας είναι πλακόστρωτον, καλούμε-
νον σάλα, δεξιά καί αριστερά τοΰ οποίου υπάρχουν βοηθητικοί χώροι, καλούμενοι
μπίμταες (υπόγεια). Άπό τήν σάλαν εισέρχεται τις εΐς τό μαντζατο, δωμάτιον χει-
μερινής διαμονής, ένθα υπάρχει μασίνα (σιδηρά θερμάστρα) \ τζάκι ή γωνιά καί
μπάσα, ήτοι στενόμακρα κρεββάτια. Εΐς τό μαντζατο υπάρχουν οΐ μεσάντρες, είδος
χωνευτών έπί τών τοίχων ντουλαπιών, όπου τοποθετούν κλινοσκεπάσματα καί μα-
ξιλάρια, καί τά ράφια2, όπου φυλάσσονται υαλικά καί άλλα σκεύη. Άπό τήν σάλαν,
διά ξύλινης ή λιθίνης κλίμακος, άνέρχεταί τις εΐς τήν κρεββάταν, ένθα υπάρχει μέγα

Είκ. 1. Οικία μέ προστφον" (ίδιοκτ. Χριστ Τζιόμου).

μπάαι, καναπέδες, τραπέζια καί καρέκλες· Ή οροφή τής κρεββάτας έχει κάποτε καλ-
λιτεχνικός διακοσμήσεις, είς δέ τούς τοίχους αύτής είναι ανηρτημένοι μεγάλοι ή
μικροί καθρέφτες καί κάδρα. Εκατέρωθεν τής κρεββάτας ευρίσκονται δύο, τρία ή
καί τέσσαρα ένίοτε υπνοδωμάτια μέ όλα τά χρειώδη s.

Τήν έσωτερικήν διαίρεσιν καί τήν διακόσμησιν τών οικιών τούταιν διακρίνει
άρμονία, ή οποία επιτυγχάνεται διά τής ξυλογλύπτου οροφής, τής ξυλίνης επενδύ-
σεως τού κάτω τμήματος τών τοίχων, τής διατάξεως καί τοποθετήσεως τών άρμα-

1 Ή λέξις μααίνα είναι ρουμανική. Οί έν Ρουμανία εγκατεστημένοι Ζαγορίσιοι εστελ-
λον θερμάστρας καί άλλα σκεύη ή έφερον μεθ' εαυτών επανακάμπτοντες εις τήν ίδιαιτέραν
πατρίδα.

8 Καί τά λεγόμενα ράφια είναι είδος ντουλαπιών.

3 Βλ. περισσοτέρας λεπτομερείας έν A.A. χειρ., άριθ. 2453, σελ. 325-335.
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ρίων, τού πλουσίου χρωματισμού τών στρα)μνών καί τοΰ δαπέδου, κεκαλυμμένου
συνήθως δια πολυτελών εγχωρίων και ανατολικών ταπήτων.

Έκ τών συνηθεστέρων τών Ζαγορισίων τροφών άξιαι μνείας είναι αί ποι-
κίλαι έκ φύλλων ζύμης καί διαφόραιν λαχάνα)ν, γάλακτος, τυρού ή καί κρέατος πα-
ρασκευαζόμενοι πίτται, οίον γκλιάστρα ή γκλιαστρόπττα, άραδόπ'ττα, ηλενρόπ ττα,
κρεασόπττα, τζαρ'χόπ ττα, λαχανόιΐττα, τνρόπ'ττα, γκιζόπττα, κουλουκ ϋόπ ττα, το
οτρούλ' ή κόϋρα, ρυζόπττα, τραχανόπ ττα, κοτόπττα, περδικόπ ττα, κ.ά.1.

Άπό τάς ειδήσεις περί τοΰ γεωργικού, τοϋ ποιμενικού, τοϋ κυνηγετικοΰ βίου
καί τής ποταμίου αλιείας θά περιορισθώ μόνον ν' άναφέρω ολίγας έκ τής τελευ-
ταίας.

Οί ορεινοί πληθυσμοί τών χοορίων τούτων καταγίνονται καί μέ τήν άλιείαν
τής πέστροφας καί τών άλλων ιχθύων τοϋ Βοϊδομάτη. «.Στά δικά μας τά μέρη, διη-
γούνται, ψαρεύουμι πουλλών ειδών ψάρια στον ποντάμ . Τά καλΰτιρα κι νονά τ μώ-
τιρα εΐνι οί πέστρονφις, νστιρα τά οιρτάρια κ οί γονλιανοί. Ψαρενουντι μί πιζόβου-
λον (=δίχτ), που πιτάζιτι μι τον χέρ τ' ψαρά κ εχ δυο ουκάδις μουλνβ' γνρα-
γύρα, για νά βουλιάζ' γλήγορα·»2. Είς παλαιοτέρας έποχάς «η'άρευαν κΐ μί ψαροβό-
τανο», τό όποιον είναι «κάτι μικροί κόκκοι μανρ μεγέθους μπιζέλ , που τό κου-
πάνζ'αν πουλί) λιανό κ) τό 'ριχναν οί σκ'λήκια, τό 'βαζαν σι μαοτακέονς μέσα (άκρίδις)
η τό'φκειαναν χάπια κί τό πέταζαν μέο οτό ποιηάμ , τό 'τρωγαν τά ψάρια κ έβγαι-
ναν όξω ζαλισμένα κί τά 'πιαναν με τς 'πόχες f μικρά δίχτυα). Ψάρευαν κί μί γα-
λατσίδα κί σπλόνο » 3.

Έκ τών συλλεχθέντων ασμάτων άξιολόγου ενδιαφέροντος είναι τά γαμή-
λια μέ τήν ποικιλίαν τών μέτρων καί τής μουσικής των, τά λαζαρικά4 καί τά κλέ-
φτικα. Τά τελευταία διατηρούνται περισσότερον εΐς τήν μνήμην τών Σαρακατσα-
ναίων ποιμένων, οί οποίοι βόσκουν κατά τό θέρος τά ποίμνιά τιυν εΐς τά βουνά
τοΰ Ζαγορίου καί έχουν μονίμους κατοικίας είς Πάπιγγον και άλλα χωρία τής πε-
ριοχής. Τινές έκ τών ηλικιωμένων γυναικών ενθυμούνται εισέτι άκριτικά τινα καί
παραλογάς. Πάντα τά άσματα ταύτα άδουν εΐς τους γάμους καί εΐς τάς πανηγύρεις.

Έν Παπίγγω διασκέδασις δέν γίνεται άνευ μουσικών οργαναη· (βιολιού,
λαούτου καί κλαρίνου), ενώ έν 'Αρίστη είναι δυνατόν μόνον μέ τραγούδια «νά βγή

' Βλ. περιγραφή ν τούτων, εν A.A. χειρ. άρ. 2453, σελ. 30-44.

2 Βλ. gvft' άνωτ., σελ. 202.

3 Βλ. πλείονα ενΟ' άνωτ., σελ. 202-204.

4 Βλ. περί τούτων Γιάννη Σαραλή, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου, Νέα 'Εστία, τόμ. !7
(1935), σελ. 432-433. Άγγ. Παπακώατα, Ηπειρωτικά τραγούδια Λαζάρου, Ήπειρ. Έστια,
έτ. 8 (1959), σελ. 303-307.
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πέρα ό γάμος». Παρατίθενται ενταύθα δύο έκ Παπίγγου άσματα, εν γαμήλιον, ως
κατωτέρω1, καί έν νανούρισμα2, (βλ. σ· 253), χαρακτηριστικά διά τήν μελα>δίαν
καί τόν ρυθμόν των κατά καταγραφήν τού συναδ· μουσικού κ. Σπ. Περιστέρη :

— ς· πα' νά ιδοϋν τά μάτια μου
πώς τά περνά ή αγάπη μου.
Μην ηυρ' άλλου κι αγάπησε

κ' εμένα μ' άπαράτηαε.

— Ποιος σ'του είπε, δεντρουλάκι μου,
δέ α αγαπώ, πουλάκι μου.

Κι αν π'τον εΐπι δ ήλιος νά χοΟή,
τ' άστρι νά μή φανερωθή.
Κι αν σ'του εΐπι τ αρχοντόπουλο
κι αϋτο το κιαρατόπουλο. ....
"Ω κι ας πά' νά ιδοϋν (δις) τά μάτια μου* ·

1 A.A. χειρ. άριθ. 2453, σ. 542-43. Ε.Μ.Σ. Ταιν. 417 Α5.

2 "Ενθ' άν., α. 533. Ε.Μ.Σ. Ταιν. 416 Α10.

s "4δεται «όταν ξεκινάη ό γαμπρός νά πάη νά πάρη τή νύφη».
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Νάνι νάνι του πιδι
δσου ν άποκοιμη&ΐ}.
Νάνι νάνι νάνι του
fîà τοϋ κάν ή μάννα του.
Νάνι κϊ νανάκια του,
ύπνος στα ματάκια του.
Νάνι νάνι νούσα του
κι χλουρά μανούσα του.
Τού πιδί μου το καλδ
τό'χ ή μάννα τ' μοναχό.
Τοϋ πιδιοϋ μ εγώ τού γάμο
τδ χειμώνα δεν τού ν κάνω

'Αξιόλογα είναι τά οργανικά, δηλαδή τα τραγούδια εκείνα, τα όποια χωρίς
λόγια (κείμενον) εκτελούνται δια φλοέρας ή τζαμάρας.

Τά μοιρολόγια είναι περιστατικά καί αυτοσχέδια. Έν αυτοΐς συνήθως εξυ-
μνούνται αί άρεταί τοΰ θανόντος καί στέλλονται χαιρετίσματα εις νεκρούς συγγενείς
ή φίλους υπό τής μοιρολογίστρας. Οί στίχοι των είναι άνομοιοκατάληκτοι καί δέν
παρουσιάζουν κανονικήν ποσότητα συλλαβών. Ή μελωδία των άναπληροί πως τό
«κεχηνός τοΰ ρυθμού». 'Ενίοτε δ' εις ταύτα παρεμβάλλονται καί στίχοι έκ γνωστών
ασμάτων περί τού Κάτω Κόσμου καί τοΰ Χάρου, ώς π.χ.

Ρίξε την πέτρα στό πλευρό,

τό μαϋρο χώμα σι μιριά

κι αιντι νά πάμι σπίτι σου. (Χφ., σ 491 ).

1 A.A., χειρ. άρ. 2453, σ. 533.
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Έκ τών λαϊκών διηγήσεων ίδιαιτέραν διάδοσιν παρατηρεί τις είς τάς παρα-
δόσεις τάς σχετικός μέ τήν δρακόλιμνην τον Γίαπίγγον καί τήν δρακόλιμνην τοΰ
Σμόλίκα.

«Μέσα στή δρακόλιμνη, λέγουν, ήταν ενα στοιχειό, δράκος, ό μισός ήταν άν-
θρωπος κι ό άλλος μισός ήταν ι/'άρ', και κάποτε μεταμορφώνονταν και γίνονταν σαν
κριάρ'· Άχ πέρα (απέναντι) στήν αλλη δρακόλιμνη στό Σμόλ'κα ήταν κ'εκεϊ αλλο
ενα στοιχειό τέτοιο, άλλος δράκος, και κάποτε τσακώ\)'καν οι δυό τς, τά δυο στοι-
χειά, ποιος ό λόγος, ποιος τό ξέρ' ! Και ό εν ας από κει, τοΰ Σμόλίκα δηλ.αδή, πε-
τοΰσε κούτσουρα άπό δέντρα γιά νά χτυπήα τόν εδώ δράκο, δεν είχε πέτρις. Κι ο
άπό δώ τό ρριχνι μεγάλες ααπρις πέτρις, μεγάλα λ'ιλάρια, και βρίσκονντι γύρω στή
λίμνη τ Σμόλίκα μόνο ασπρις πέτρις. Ιδώ) φαινόταν τά κούτσουρα μέσα κ εξω άπό
τη λίμν . "Ετσι λεγαν οί παλιοί. 'Ακόμα φαίνουντι κούτσουρα σάπια μέσα στή λίμν'»1·
(Χφον, σελ. 9-10).

Κατ' άλλην παράδοσιν «ό δράκος (τής λίμνης Παπίγγου) 2 εβγήκε οξω μετα-
μορφωμένος σαν λάιο (μαύρο) κριάρ , τήν εποχή που μαρκαλιώντι τά πρόατα. Και
μαρκάλ'σι σαράντα πρόατα. Και αυτά τά σαράντα πρόατα εγέννσαν σαράντα άρνάδίς
λάϊις. Τήν αλλη χρονιά βήκι ό Βλάχος πού'χι τά πρόατα στ' δρακόλιμν' τό μήνα που
μαρκαλιώντι τά πρόατα (Αύγουστο μήνα) και βέλαξι μια βολά ό δράκος κι άπΐίδ'σαν
ούλες οί λάϊις άρνάδις μέσα ατό νερό τής δρακόλιμνης μαζί με τό κριάρ' κι δεν με-
ταφάν'καν πιά»s. (Χφ., σελ. 10-11). Είς αλλην παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύ-
της (Χφ., σ. 78) λέγεται, ότι «στοίχειωσε κι ό τζομπάνος», όταν έφαγε κάτι πού τοΰ
έδωσε τό στοιχειό καί «σαν 'έκατσε ν' άρμέξ' τά πρόατα εξεκώλωνε το μαατάρ'».

Υπάρχουν καί άλλαι παραδόσεις σχετικά! μέ άλλον βοσκόν, «πού λΛλαε τ
τζαμάρα» παρά τήν δρακόλιμνην καί μέ τό «άγριόγιδο, πού'χε τό 'να μάτ γκαβό
και τό ποδάρ κομμένο» *. (Χφ., σελ. 79-80).

Ένδιαφέρουσαι είναι καί αί παραδόσεις διά τόν Ήλιον καί τήν Σελήνην
(Χφ., σ. 14-15), τόν Γαλαξίαν (Χφ·, σ. 14), τήν μεγάλην "Αρκτον (Χφ. σ. 14), τόν
γκιώνην (Χφ., σ. I 16-17), τόν Χριστόν (Χφ., σ. 195 97) καί τόν Χάρον (Χφ.,σ. 237).

Είς παράδοσιν έκ τοΰ χωρίου « Αγιος Μηνάς» άναφέρεται τό όνομα τού βα-
σιλέως τής 'Ηπείρου ΙΙύρρου. «'Εδά3 στόν "Αγιο Μηνά λεν' ό'τ' ήταν τό παλάτ τ

1 Πρβλ. κα'ι C. Hiieg, Les Saracatsans, τόμ. II, σελ. 64-65. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. Α'(1904), σελ. 272, άριθ. 492, τόμ. Β' (1904), σελ. 1117. Βλ. καί '/ Ααμ-
πρίδου, Ζαγοριακά, 'Αθήναι 1870, σελ. 13-14, καί Κ. Κρνοτάλλην, έν Παρνασσφ, τόμ. ΙΓ'
(1890), σελ. 347-353.

2 Πρβλ. C. Höeg, ενθ' άν., σελ. 66.

3 Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' (1904), σελ. 1213, 1215, 1216, 1224.

* Πρβλ. καί C. Höeg, ένθ' άν., σελ. 66.
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ΙΙύρρου κι κατίβαιναν κ έπαιρναν νερό άπό το ποντάμ', δηλαδή τό Βοϊδομάτ\
'Επάνω άπο τό χωριό πρός τό βόρειο μέρος είναι τό Καστράκι (αρχαίον φρούριον)».
(Χφ., σελ. 402). 'Αξιόλογος έτι είναι ή παράδοσις περί βράχου ομοιάζοντος πρός τήν
εικόνα τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου (βλ. είκ. 2) : «-Στό β νό τοϋ Παπίγγον εΐν' ενα
κουμμάι βράχος που φαίνιτι από πονλυ μακριά κι τό λεν' τό Κόκκνο λιθάρ' ή
Βαγγελίστρια. "Οπως δείχν', είνι σάν τ'ν Παναγία ορθή μι τά μακριά φονρέματα.
Φαίνιτι τό φωτοστέφανου, όλα. Δίπλα τς εΐν' δ 'Αρχάγγελος που τς προσφέρν τόν
κρίνο νά μνρίσ'. Ό κρίνος, γιά τήρα1, εΐν' άσπρος. "Ολ αυτά εΐν' άπό φυσ'κή πέτρα
κόκκιν , που εΐν ι σκληρή σάν στερνάρ » (Χφ., σ. 422 423).

Είκ. 2. Ή τοποθεσία τοϋ «Κόκκινου λιθαριοΰ», όπου ή παράδοσις
διά τόν Εύαγγελισμόν τής Θεοτόκου.

Έκ τών παραμυθιών καί ευτράπελων διηγήσεων αί τελευταΐαι απαντούν μέ
μεγαλυτέραν διάδοσιν, ώς π.χ. ό «Χαρτοπαίχτης» 2, «"Ώρολόϊ καπαμά» (Χφ., σ. 209-
234) κ.ά..

Εις τό κεφάλαιον τών ονομάτων παρατηρητέον ότι οί κάτοικοι προτιμούν
διά τά θήλεα αρχαία ώς έπί τό πλείστον ονόματα, ώς είναι τά Ευρύκλεια, Χαρί-
κλεια, Κλεονίκη,'Ανδρονίκη, Κλεοπάτρα, 'Ανδρομάχη,'Αλεξάνδρα,'Ερμιόνη, 'Ελένη,
Λευκοθέα, Καλλιόπη, Πηνελόπη, "Αρτεμις, Καλυψώ, "Ελλη, ' Ασπασία, ' Ολυμπιάς,
'Αντιγόνη, Θάλεια, Ευνομία, 'Αθηνά, 'Αρσινόη, Ναυσικά, 'Αρτεμισία. Τό ατ'τό πα-

1 γιά κοίτα.

2 Πρβλ. διασκευήν παραλλαγής τής αύτης διηγήσεως έκ Κεφαλληνίας ύπό Σπ. Σκια-
δαρέαη, Ή βλοημένη τράπουλα, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. II,
Athènes 1956, σελ. 379-395.
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ρατηρείται, αλλ' είς μικροτέραν έκτασιν, καί εις τά βαπτιστικά τών αρρένων Πολλά
έτι είναι τά θωπευτικά καί τά συγκοπτόμενα 2.

Παλαιότερον είς τά χωρία ταύτα ήσαν εύχρηστα καί τά άνδρωνυμικά τών
γυναικών. Σήμερον ταύτα τείνουν σχεδόν εις έξαφάνισιν, δπερ οφείλεται εις τήν
όσημέραι μεταβολήν τών ηθών καί εθίμων3.

Έν ΙΊαπίγγω κατέγραψα καί 11 αράς, αί όποΐαι έν μέρει συμπληρώνουν
τάς υπό τοΰ άειμνήστου διδασκάλου μου Γεωργίου 'Αναγνωστοπούλου εκ τοΰ aU-
τοΰ χωρίου δημοσιευθείσας4.

Έμμονήν εις τάς πατροπαραδότους συνήθειας, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας
παρετήρησα εις όλα τά χωρία τοΰ δυτικού Ζαγορίου, παρά τήν συχνήν αυτών έπι-
κοινωνίαν μέ τά 'Ιωάννινα, τάς 'Αθήνας καί τό έξωτερικόν. Φορείς τής παραδό-
σεως είναι κυρίως αί γυναίκες, αί όποΐαι σπανίως ξενιτεύονται, έν αντιθέσει πρός
τους φιλαποδήμους άνδρας. Ούτω π.χ. πρός θεραπείαν διαφόρων νόσων χρησιμο-
ποιούν πλήί)ος βοτάνων, τά όποια συλλέγουν καθ" ώρισμένας ημέρας εις τήν φά-
ραγγα τοΰ Βίκοτι, συνεχίζουσαι ούτω τήν παράδοσιν τών « βικοϊατρών». Τοιαύτα
βότανα π.χ. είναι ή τσουκνίδα, ή σκρουπόφτιρη, το βυζγάν' κ.ά. (Χφ., σ· 14,3, 145)·

Έκ τών δεισιδαιμόνων συνηθειών άξιοσημείωτοι είναι αΐ εξής: α) «."Οταν
κάν χαλάζι, νά ~ βγΐ] δξω ενας που είν' πρώτος γεννημένος κ' εχει μάννα καί πα-
τέρα νά φάη τρία τέσσερα σπυριά γιά νά σταματήσ'» (Χφ.) σ. 93). β) «Γιά νά βρέξ'
ρίχνομι χελώνις στους π χους (άνοικτάς δεξαμενάς) ή σε μικρά πηγάδια» (Χφ.) σ. 94).
γ) Σύνηθες πρός πρόκλησιν βροχής είναι καί τό έθιμον τής «παπαρούνας» ή «πι-
πιρούνας» (Χφ., σ. 94-95, 436-37). δ) Δεν κάν τ νύχτα νά σφύριζες. Τό'χουμι γιά
κακό, κι όταν ο φωνάζ' τ' όνομα νά μην κρένς» (Χφ., σ. 303).

Έκ τών εθίμων τών σχετικών μέ τό παιδίον άξιοσημείωτα είναι τά άκόλουθα:
«"Οταν σφάζουν καμμιά γίδα τριών, τεσσάρων ή πέντε χρονών μαρμάρα, πού δέν
γένν'σι ποτέ, και βρίσκουν στη μήτρα ίνα σαν πετ ραδάκι, εν α σκληρό πράγμα, τό δί-
νουν σέ μια πού εχει πουλλά πιδιά, γιά νά μη κάμη άλλα- τό μυρίζιτι. Αυτό τό λέμι
στειροβότανο» (Χφ., σ. 151). β) «Γίά νά πέσ τό κατάποδο (τό ύστερο) παίρν\>
σκόρδο κ' έχουν τό λοΰρο 'πό τ' γυναίκα κι αρμέγουν άπ' αυτόν λίγο αίμα γιά νά
πέσ τό κατάποδο. Μετά, υ.μα πέσ\ τό παίρνν κΐ τό ϋάφτ ν στό υπόγειο κι ρίχνουν
κι λίγο βραστό νερό απάνω ίκεϊ πού τό άάφτ'ν» (Χφ. σ· 157). γ) « Σέ τρεις μέρες

1 Πρβλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, "Ονομα καί ονοματοθεσία είς τάς δοξασίας καί συνήθειας
τοϋ ελληνικού λαοϋ, Λαογρ., τόμ. 20 (1962). σελ 477.

2 Λ. Α. χφ., άρ. 2453, σελ. 322-323.

3 Πρβλ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, Περί των Νεοελληνικών άνδρωνυμικών, Λαογρ., τόμ. 7
(1923), σελ. 126.

1 Έν Λαογραφ,, τόμ. 2 (1911/12), σελ. 270-272.
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τον βάζ'ν πουκαμισάκι (τού παιδιού), j'ià ν à μή το βρή ή Μοίρα χωρίς π'κάμσο
κι το κάψη». (Χφ., σ. 157).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων άναφέρα) τά ακόλουθα : α) «Τήν παραμονή
τ' "Αι Βασίλειου οι γυνάΐκις πάν' γιά π'ρνάρια. Μόλις ξνπνήσουμι τού πρωί
φέρνου και καϋούμεστε άπάνου στο πουρνάρ , για να μεστε γέροι σάν το πονρνάρ
δλο το χρόνο.... Τό π'ρνάρ' αυτό μετά που καϋήσαμι άπάνου τό βάζ'ν στό γάστρο
και ψένουν μ' αντο τή βασ'λόπττα με τόν παρά μέσα» (Χφ., σ. 123). β) «Τ'"Αι
Βασίλειου φκειάχν ν κ'λλοΰρις μι μιά τρύπα στή μέσ . Παίρνουν τή μιά τήν κ'λλούρα
κϊ πηγαίν'ν στό υπόγειο πού εϊνι τά βόδια κι κρεμούν τήν κ'λλούρα στο κέρατο τοΰ
βοδιού. Έάν τιναχτή κι πέσ ή κ'λλωύρα άπου τό κέρατο, λέγουν ότι θά γένι7 εσο-
δεία, εάν δέν πέση, λέγουν ότι δεν θά γέν'» '. (Χφ., σ. 124). γ) «Τό πρωί πρωί τήν
πρωτοχρονιά πηγαίνουμ όξω ιδώ στόν "Αι Βασίλη (έν Άριστη), πού'ν δυο εικο-
νίσματα, ενα γιά τά κορίτσα κ' ενα γιά τ' αγόρια. Τκεϊ άνάβουμι φωτιά με κέδρα
κι πουρνάρια, πού κόβουμι άπό τ'ν προηγούμενη μέρα κι γύρου στή φοηιά τρα-
γουδούμ :

"Αι Βασίλη, κυρ Βασίλη,

άι, νά φάμι κι νά πιοΰμι.

Τρία κλήματ σ χαρίζο)

κι τ άμπέλ μή μ' τό 'γγίζης,

κάϋε κλήμα κι καλάθ',

κά&' άστάχυ κι ταγάρ'» (Χφ., σ. 446) *.

δ) «Ίά ζώα πού προσφέρ ν στ'ν εκκλησία τά σφάζ'ν κι στ' γιορτή τοΰ cΑγίου τρων
τδ κρέας κι δίν ν τό τομάρ' στ'ν εκκλησία. Άλλοι τό δίν'ν ολόκληρο τό ζώο, οι επί-
τροποι τό εκποιούν κ' ή εκκλησία κερδίζ'. Τά ζφα πού πηγαίν'ν στ ν εκκλησία συν-
ήθως τά ψένν, δέν τά βράζ'ν» (Χφ., σ· 435). Επίσης κατά τήν πανήγτιριν τοϋ προ-
φήτου Ηλία «σφάζ'ν μικρά ζώα κϊ τά μοιράζ'ν -ψημένα στούς πανηγνριώτις. 'Ακο-
λουθεί γλέντ κι χορός. Τό χορό άνοίγ' ό παπάς» (Χφ., σ. 476). Όμοίο)ς πράττουν
κα'ι τήν 8ην Σεπτεμβρίου κατά τήν πανηγύρι ν τής Παλιουρής (Χφ· σ. 477). ε)
"Τό βράδ τς Τυρ'νής γένιτι ο άφανός, δηλιαδή μεγάλ' φωτιά μι τά κλαδιά π μα-
ζεύ ν τά πιδιά άπο τά σπίτια. Κόβουν κι κέδρα άπό τά λόγγα. Γύρω άπό τόν άφανό
γένιτι χορός άπ δλο τόν κόσμο κι άπό τς προσωπίδις» (Χφ., σ. 449).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί αί μαντικαί δοξασίαι καί ένέργειαι, ως καί

1 Βλ. καί Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά! έορταί καί έθιμα της λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956/
57, σελ. 66-67.

2 Βλ. παραλλαγήν έν Γ.Ά. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 59. Βλ. καί 'Αγγ. Παπακώστα, Οί φω-
τιές τοΰ "Αι-Βασίλη, Ήπειρ. 'Εστία, ετ. 3 (1954), σελ. 42-44.
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τά έθιμα τής σποράς, τού θερισμοϋ καί άλωνισμού τών δημητριακών δια τήν άρ-
χαϊκότητά των, τά έ'θιμα τής κοινωνικής οργανώσεως, τού γάμοτι, τής τελευτής και
τού λαϊκού δικαίου. Γενικώς ό βίος διατηρεί ακόμη ενταύθα αρκετά στοιχεία εκ τής
παραδόσεως. 'Αλλ' ή αλλαγή τών κοινωνικών συνθηκών καί αί ποικίλαι επιδρά-
σεις τοΰ έξω κόσμου επιφέρουν σύν τφ χρόνφ τήν άναπόφευκτον μετατροπήν τών
λαογραφικών φαινομένων. Ούτω παρά τά παλαιά δημώδη άσματα άδονται υπό
νέων καί νεανίδων καί νεώτερα, τά οποία εισάγονται διά τοΰ ραδιοφώνου εκ τών
άστικών κέντρων. Ώς πρός τήν λαϊκήν ένδυμασίαν παρετήρησα ότι οί νεώτεροι
άποφεύγουν «τις παλιές φορεσιές». Έξαίρεσιν άποτελούν μόνον οί Σαρακατσάνοι,
οί όποιοι εμμένουν είς τά παραδεδομένα, καίτοι άρκετοί έξ αυτών άπέκτησαν μο-
νίμους κατοικίας εις τά χωρία.

Έν γένει ή ζωή τών κατοίκων προσαρμόζεται όσημέραι πρός τάς νέας μορφάς
τοΰ έ'ξωθεν εισαγομένου πολιτισμοΰ, αλλά μέ κάποιαν βραδύτητα καί συντηρητικό-
τητα, έν συγκρίσει ιδία πρός άλλας περιοχάς τοΰ Έλλΐ]νισμοΰ καί δή τάς νήσους.

résumé

Mission folklorique aux villages situés au Zagforion occidental
(Épire), du 7 juillet au 5 août 1962,

par Dém. B. Economides

Dans ce rapport l'auteur expose les résultats qu'il a obtenus de sa
mission folklorique dans la region occidentale de Zagorion en Épire et
plus particulièrement dans les villages de Papingon, Aristi, St. Mina et
Vico·

Après une brève introduction sur la situation géographique, économi-
que et démographique des lieux visités, il examine divers aspects de l'ha-
bitation populaire, laquelle appartient à la catégorie des maisons à deux
étages, à large façade sans «prostôon». Ce «prostôon», sous le nom de
«Krevata», se trouve seulement dans quelques maisons anciennes. Parmi
les aliments les plus usuels sont les divers genres de pâtés, qui se prépa-
rent avec de la farine et des légumes. En ce qui concerne les diverses oc-
cupations de ces populations montagneuses, l'auteur décrit particulièrement
la pêche de la truite et d'autres poissons de rivière.

L'auteur s'occupe ensuite des chansons folkloriques, chantées dans
cette région, et constate que ce sont les chansons de mariage, qui présen-
tent le plus vif intérêt en raison de la diversité de leurs rythmes et mélo-
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dies, les chansons de quête (κάλαντα) de St. Lazare, ainsi que les chansons
clephtiques.

L'auteur cite ensuite certaines légendes populaires relatives aux
Στοιχειά (dragons) des lacs dénommés «Lacs de dragon» (Δρακόλιμνες), qui
se trouvent au mont Papingon et au mont Smolikas. Il mentionne égale-
ment des légendes, qui se rapportent au Soleil, à la Lune, à la Voie La-
ctée, à la Grande Ourse, à Jésus Christ et à Charon. Une autre légende du
village St. Mina présente un intérêt particulier. On y trouve le nom de
Pyrrhus, Γ ancien roi d'Épire.

Parmi les contes populaires, les contes à rire sont les plus connus.
Sont mentionnés ensuite certains exemples de noms propres ; des médica-
ments empiriques que le peuple emploi jusqu'à ce jour contre les maladies,
ainsi que certaines superstitions et croyances relatives aux phénomènes
météorologiques.

Enfin l'auteur examine les mœurs relatives à la maissance des nou-
veaux-nés, et aux croyances du culte populaire, parmi lesquelles celle du
prophète Elie, dont la fête est célébrée de 20 juillet. Durant cette fête on
distribue de la viande cuite à tous les pèlerins présents.

Γ'·

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ KONTOBAZA1NAN ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡ, 1962)

υπο κωνστ. ρωμαιου

Κατά τό είκοσαήμερον τούτο διάστημα τής ερευνητικής λαογραφικής άποστο-
λής μου, ήτοι άπό τής 6-23 Σεπτ. 1962, ειργάσθην κυρίως είς δύο χωρία τού τέως
δήμου Έλευσίνος τής επαρχίας Γορτυνίας, κείμενα εις τό έσχατον βορειοδυτικόν
άκρον τοΰ νομού 'Αρκαδίας. Ταύτα είναι πρώτον ή Κοντοβάζαινα (κάτοικοι 976,
κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1961), κειμένη εντός μικράς χαράδρας καί περιβαλλομένη
υπό άποκρήμνων ορέων καί βαρά&ρων. Καί δεύτερον τό Μοναστηράκι (κάτοικοι
655, άπογρ. τοΰ 1961), γραφικόν χωρίον, κείμενον επί μικρού λόφου, μέ θέαν νο-
τίως μέν πρός τόν γειτονικόν ποταμόν Λάδωνα, δυτικώς πρός τήν κατάφυτον χα-
μηλήν όροσειράν τής Φολόης καί βορειοδυτικώς προς τήν επιβλητικήν βραχώδη κο-
ρυφήν τοΰ "Ερυμάνθου.
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Κύριον χαρακτηριστικόν τής περιοχής είναι ότι πρόκειται περί ενός ορεινού
θυλάκου, σχεδόν άπομεμονωμένου συγκοινωνιακώς έκ τού υπολοίπου κόσμου. Μία
στενή επαρχιακή οδός, ευρισκομένη είς πρωτόγονον κατάστασιν καί σχεδόν μή έπι-
τρέπουσα τήν διασταύρωσιν δύο αότοκινήτων, άρχεται άπό τήν κωμόπολιν Τρό-
παια, παρά τήν όδόν Τριπόλεως πρός Όλυμπίαν, καί έπειτα άπό 35 περίπου χι-
λιόμετρα και άπαραίτητον χρόνον δύο και πλέον ωρών διά τό λεαιφορεΐον, κατα-
λήγει τέλος εις τήν Κοντοβάζαιναν, άφοΰ προηγουμένως διέλθει διά μέσου συνε-
χών καί έπικινδύνων στροφών παρά τήν όφρύν βαθέων καί άποτόμων βαράθρων.
Ό έπισκέπτης εύθύς εξ άρχής, καί προτού καν φθάσει εΐς Κοντοβάζαιναν, άντι-
λαμβάνεται διά ποίους λόγους ή βραχώδης Γορτυνία υπήρξε κατά καιρούς τό άπ«-
ράμιλλον φυτώριον καί καταφύγιον Κλεφτών εΐς τήν πρό τοΰ 1821 έποχήν. Ούτω,
καί μόνον μέ μίαν άπλήν μετάβασιν, άνευ άλλης τινός συλλογής λαογραφικής ύλης,
ό επιστήμων λαογράφος ωφελείται κατά τρόπον άμεσον. Σπουδάζων δηλ. έξ αυτο-
ψίας τήν φυσιογνωμίαν τοΰ τόπου, ενισχύεται οΰτο) διά τήν πληρεστέραν κατα-
νόησιν τής ήδη συλλεχθείσης υπ' άλλων λαογραφικής ΰλης τής περιοχής (τραγούδια
κλέφτικα καί λοιπή ύλη). Επίσης ό λαογράφος έπισκέπτης δικαίως ελπίζει ευθύς
εξ άρχής ότι, πορευόμενος πρός μίαν τοιαύτην δυσπέλαστον εσχατιάν ορεινού ό'γ-
κου, δέν κινδυνεύει νά άποτύχη εΐς τήν άποστολήν του. Πρώτον ή άπομόνωσις τοΰ
πληθυσμού, δεύτερον ή βραχώδης άγονος μορφή τοΰ γύρω τόπου, καί τρίτον ή
έπίμονος πατροπαράδοτος άσχολία τών κατοίκων ώς ποιμένων, συγκροτούν σύμ-
πλεγμα στοιχείων, έγγυώμενον τήν έπιβίωσιν παλαιών δοξασιών καί εθίμων, ώς
επίσης καί ασμάτων, ποικίλων μεν, κατά προτίμησιν όμως ηρωικών. Είναι άλλω-
στε γνωστόν ότι περισσότερον δλων τών άλλων λαϊκών τάξεων έκείνοι πού άπα-
σχολοΰνται εντατικώτερον μέ τό τραγούδι καί μέ τόν χορόν,—πράττουν δέ τούτο
ουχί διά λόγους επαγγελματικούς άλλα πρός ιδίαν μόνον τέρψιν,— είναι πρό πάν-
τιον οί ποιμενικοί πλητίυσμοί. Ούτοι κατά τάς πολυώρους βοσκάς άσχολοΰνται σχε-
δόν άνά πάσαν ήμέραν μέ τό τραγούδι καί μέ τήν μουσικήν (ιδίως μέ τήν φλογέ-
ραν) ή άκόμη και μέ τόν χορόν. 'Αντιθέτως οί γεωργικοί πληθυσμοί πράττουν τό
αύτό ουχί άνά πάσαν ήμέραν, ώς οί ποιμενικοί, άλλά κυρίως κατ' ευκαιρίαν, π. χ·
κατά τάς θρησκευτικός εορτάς τοΰ χωρίου των ή κατά τάς ΐδιωτικάς τοιαύτας τών
οικογενειών των καί τών φίλων των (γάμον, βάπτισιν κλπ.).

Εΐς τήν καταγραφείσαν ύπ' εμοΰ λαογραφικήν ύλην, ή όποια καταλαμβάνει
339 σελίδας χειρογράφου, σχ. 8ου, κατατεθειμένου μέ άριθμ. 2.450 εΐς τό Λαογρα-
φικόν 'Αρχεΐον, περιλαμβάνονται: κυρία>ς 82 δημοτικά τραγούδια, τών οποίων αί
μελφδίαι έχουν ήχογραφηθή έπί 13 ταινιών, έπίσης άρκετά άλλα κείμενα δημοτικών
τραγουδιών, πολλαί δημώδεις παραδόσεις, δοξασίαι, επίσης έθιμα κατά τόν γάμον,
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έθιμα λαϊκής λατρείας, ολίγα παραμύθια καί διάφοροι άλλαι ειδήσεις, αναφερόμε-
νοι εις τόν ποιμενικόν ιδίως βίον.

Έκ τής γενικής επισκοπήσεως τής ύλης ταύτης καθίσταται φανερόν ότι εις
τήν άπομακρυσμένην ταύτην γωνίαν τής βραχώδους Γορτυνίας σώζονται, εν σχε-
τική άκμή εισέτι, ώρισμένα είδη τού τοπικού λαϊκού πολιτισμού. Επιφυλασσόμενος
νά κάμω εις άλλην μελέτην είδικόν λόγον περί τών κυριωτέρων έξ αίιτών, άρκοΰ-
μαι νά σημειώσω ενταύθα μερικά έκ τών πλέον χαρακτηριστικών.

Έκ τών ήχογραφηθέντων 82 δημοτικών τραγουδιών, τά 22 προέρχονται άπό
τήν Κοντοβάζαιναν, τά δέ υπόλοιπα 60 άπό τό χωρίον Μοναστηράκι. Οί χωρικοί,
'ιδιαίτερα οί ποιμένες, άντί νά μεταβάλλωνται είς άκροατάς τών μεταδιδομένων άπό
τού ραδιοφώνου ασμάτων, προτιμούν εισέτι νά τραγουδούν οΐ 'ίδιοι άνά πάσαν
ευκαιρίαν τά ιδικά των τραγούδια. Συνεχίζουν ούτω νά διασκεδάζουν κατά τόν πα-
τροπαράδοτον ελληνικόν τρόπον, ήτοι διά τής προσωπικής συμμετοχής των εις τό
άδόμενον άσμα καί ό'χι διά τής μετατροπής των είς άφώνους άκροατάς.

'Άλλη σπουδαία αιτία, πιθανώς ή σπουδαιοτέρα έξ δλων, διά τήν σχετικήν
άκμήν τού δημοτικού τραγουδιού εις τήν περιοχήν ταύτην, προέρχεται εκ γαμήλιου
εθίμου τής Γορτυνίας. Κατά τό δειπνον τού γάμοι', οπότε οί νεόνυμφοι μετά τού
κουμπάρου τοποθετούνται επί τής κορυφής τοΰ συμποσίου, άπαντες οί συμποσια-
σταί είναι υποχρεωμένοι νά παραμείνουν ει,ς τάς θέσεις τής τραπέζης των μέχρι
πρωία*:, αδοντες όμως συνεχώς μέγα πλήθος δημοτικών τραγουδιών. Τά «τραγού-
δια της τάβλας» γνωρίζουν ούτως ίδιαιτέραν έξαρσιν. Κατά τάς μακράς έκείνας
ώρας τής νυκτός, καί κατά τάξιν αήστηρώς τηρουμένην, τήν οποίαν ρυθμίζει μετ'
ευλαβείας ό έχων τήν γενικήν ευθΰνην τοΰ συμποσίου, έ'καστος τών συνδαιτυμόνων
είναι υποχρεωμένος νά άποδεχθή οιανδήποτε προτεινομένην παρ' άλλου πρόποσιν,
νά έκκενώση όλόκληρον τό προσφερόμενον πρός αυτόν πλήρες οίνου ποτήριον καί
έν συνεχεία νά τραγουδήση κάποιο άσμα τής προσιοπικής του άρεσκείας. ΤΙ πασί-
γνωστος παροιμία «ϋά τό ττιής και ί}ά είπ-ης κ' ενα τραγούδι»> άπευί)υνομένη συ-
νήθως πρός δυστροπούντας, άσφαλώς άπέρρευσεν έκ τοΰ γαμήλιου τούτου εθίμου,
γνωστοΰ νΰν ή παλαιότερον και είς πλείστας άλλας ελληνικός περιοχάς. Συμβαίνει
όμως εις τάς περιπτώσεις ατιτάς τών γαμήλιων συμποσίων, ό μέν εκάστοτε τρα-
γουδιστής νά τελειάινη μίαν στροφήν τοΰ τραγουδιού του, οί δ' άλλοι συμποσια-
σιαί νά επαναλαμβάνουν άμέοως δλοι ομού τήν αυτήν στροφήν, Ό τραγουδιστής
θά συνέχιση έπειτα τήν έκτέλεσιν τής δευτέρας στροφής, οί συνευωχούμενοι θά
επαναλάβουν καί αήτήν, καί τό τραγούδι θά συνεχισθή ούτω μέ ύπομονήν. Πα-
λαιότερον φαίνεται ότι έπέμενον νά άκουσθή όλόκληρον τό τραγούδι. Τό έθιμον
τής ολονυκτίου διασκεδάσεως συνεχίζεται μέχρι πρωίας, οπότε εγείρονται άπαντες
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καί προπορευομένων τών νεονύμφων μεταβαίνουν, έν σώματι καί άδοντες, πρός τε-
λεστικήν έπίσκεψιν τής γειτονικής κρήνης τού χωρίου των, απ' όπου εις τό μέλλον
θα προσκομίζη ή νύμφη τό άπαραίτητον διά τήν νέαν οίκίαν της ύδωρ.

Χορός κατά κανόνα γίνεται μόνον τάς πρώτας βραδυνάς ώρας. Μετά τό
στρώσιμον όμως τών τραπεζών ακολουθεί τό φαγοπότι και κυριαρχούν μόνα τά
τραγούδια τής τάβλας. Καθίσταται ούτω φανερόν ότι υπό τοιαύτας συνθήκας έ'κα-
στος συμποσιαστής πρέπει νά άναλάβη είς κάποιαν δεδομένην στιγμήν τήν ευθύ-
νην καί τήν τόλμην νά τραγουδήση μόνος όλόκληρον άσμα. Τό γεγονός τούτο, ώς
επίσης τό παράλληλον τής επαναλήψεως εκάστης άκουομένης στροφής ύφ' όλων
ομού τών παρόντων, αποδεικνύουν ότι το παλαιόν τούτο γαμήλιον έθιμον τής Γορ-
τυνίας κατ' ουσίαν δέν είναι ειμή λαμπρόν, πολύωρον καί όλονύκτιον «σχολείον»,
έ'νθα διδάσκονται ευσυνειδήτως καί άόκνως ή μελφδία καί τό κείμενον τών δημο-
τικών τραγουδιών τής περιοχής. ΓΙαρηκολούθησα έ'να τοιούτον γάμον μεταξύ ποι-
μενικών οικογενειών. Και διεπίστωαα αυτοπροσώπως όσα άναφέρω.

'Αλλά, παραλλήλως παρηκολούθησα καί έ'να δεύτερον γάμον, πλοτ'σιαιτέριον
και μή ποιμενικών οικογενειών, τελεσθέντα κατά σύμπτωσιν εις τό oUto χωρίον
Οι οικείοι τοϋ γαμβροϋ είχαν μετακαλέσει έξ άλλου τόπου μουσικούς, εκείνοι δέ
εγκατέστησαν πολυθόρυβον μεγάφωνον, προωρισμένον ν' αναστατώση καθ' όλην
τήν νύκτα τήν μικράν ήρεμον κωμόπολιν. Οί μουσικοί, άφοΰ έ'παιξαν ώρισμένα
τραγούδια τοΰ χορού, δέν παρέλειψαν — πρός τέρψιν τών συμποσιαζόντων—νά εκ-
τελέσουν καί πολλά «ελαφρά τραγούδια» αθηναίων συνθετών, άκόμη καί άλλα πού
υπάγονται εις τόν βασανιστικόν χύκλον τών μπουζουκιών. Συμπτώματα άμεσα
ήσαν τά εξής: Οι συμποσιασταί τού γάμου δέν Ιτραγούδησαν σχεδόν καθόλου καί
δέν εχόρευσαν αυθορμήτως, «δέν έγλέντησαν», δηλ. ούτε έζησαν έν ετιθυμία. OU-
σιαστικώς είχαν μετατροπή είς άκροατάς, βραδύτερον δέ εις χασμωμένους άκροα-
τάς· Ώς πρός τούς χορούς, ώρισμένοι συμποσιασταί είναι αληθές ότι είχαν τήν εύ-
καιρίαν νά χορεύσουν περισσότερον, ιδίως μετά τό φαγητόν. Άλλ' ούτω ή πατρο-
παράδοτος διάρί>ρωσις τοΰ γαμήλιου συμποσίου, μέ τά πολλά τραγούδια τοΰ τρα-
πεζιού, ιδίως τά κλέφτικα, εΐχεν οριστικώς εξαρθρωθή. Έάν μία τοιαύτη κατά-
στασις συνεχισθή, άσφαλώς ή μετάκλησις τοιούτων ειδικών οργανοπαικτών,—πού
εγκαταλείπουν ευκόλως τό κλαρίνο ή τό βιολί καί προτιμούν τό πολυφωνικόν άκ-
κορντεόν,—ί)ά συντελέση είς τήν βεβαίαν καί τήν ταχεΐαν μετατροπήν τών συμπο-
σιαστών εις βωβούς άκροατάς. Κατ' άκολουθίαν θά συντελέση είς τήν σύντομον κα-
τάρρευσιν τής θαυμαστής άκμής τοΰ δημοτικού τραγουδιού και εις τήν περιοχήν
τής Γορτυνίας.

Ός πρός τους χορευομένους είς τήν Κοντοβάζαιναν καί τά πέριξ χωρία έλ-
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ληνικούς χορούς, ό έπισκέπτης διαπιστώνει ότι συμβαίνει καί εκεί ό,τι εις όλόκλη-
ρον τήν ορεινήν Άρκαδίαν, όπου—ώς έχω προσέξει—χορεύονται κατά πρώτον λό-
γον ό τσάμικος καί κατά δεύτερον οί συρτοί χοροί. Ούδέν άλλο είδος χορού, πλήν
τών δύο τούτων καί τών παραλλαγών των, επιχωριάζει- Ώς πρός τόν τσάμικον
όμως χορόν θέλω νά προσθέσω ότι οΰτος είς τήν Άρκαδίαν δέν χορεύεται μέ τάς
σπασμωδικός έκείνας κινήσεις, μέ τάς οποίας οί καθηγηταί καί αί καθηγήτριαι τής
Γυμναστικής επιμένουν «νά διδάσκουν» τόν τσάμικον εΐς τούς μαθητάς τών Γυ-
μνασίων μας. 'Επίσης εΐς τόν χορόν τούτον έν Αρκαδία δέν χρησιμοποιούνται εΐς
συχνόν βαθμόν τά μεγάλα εκείνα άλματα τού πρώτου χορευτού, ούτε επιχειρείται
κατά τρόπον συχνόν, καί συνεπώς άποκρουστικόν, ή εξαναγκαστική άκινησία τών
υπολοίπων χορευτών, οΐτινες ούτω καθηλώνονται εΐς όρθιους θεατάς, διά νά δοθή
ή εύκαιρία εΐς τόν κορυφαίον νά έπιδοθή έπί τόπου εΐς φιγούρας ατομικής δεξιο-
τεχνίας. Βεβαίως δέν λείπουν, εΐς δεδομένην στιγμήν καί έν μέτρω, συνήθως δέ
μέ τήν συνοδείαν ιδιαιτέρου πως μουσικού μέλους ένδεικτικού τής μεταβολής τού
χορού, καί τά άλματα καί ιδίως ή έπί τόπου δρχησις, μέ εΐδικήν διάκρισιν τοΰ προ3-
τοχορευτοΰ εΐς τήν έπίδειξιν δεξιοτεχνίας. Άλλ' έκείνο πού ιδιαιτέρως θέλω νά το-
νίσω είναι ότι, όταν εΐς τήν ορεινήν Άρκαδίαν ό τσάμικος χορεύεται άπό άνδρας
καί γυναίκας όμοΰ, τότε δίδεται εΐς τούς χορευτάς ή ευκαιρία νά έκτελέσουν κατά
τρόπον άνετον, άπηλλαγμένον παντός συναισθήματος βιασύνης ή άγχους ή ανάγκης
σπασμωδικών κινήσεων, έ'να χορόν όπου πάντες οί χορευταί κινοΰνται όμοιομόρ-
φως, μέ άργάς έπιβλητικάς καί συμμέτρους κινήσεις, ένφ ό τοιούτος ρυθμός επι-
τρέπει εΐς τά σώματα έ'να σύμμετρον πρός τό μέλος «λικνισμόν». Τό τελευταίον
τοΰτο προσδίδει εις τούς χορευτάς—άντιθέτως πρός τό άγχος—άνεσιν, καί δύναν-
ται ούτοι καλύτερον, ή εις τούς συρτούς, νά χαρούν οι ίδιοι τόν χορόν των καί χο-
ρεύοντες νά καμαρώνουν. Έξ άλλου, ώς πρός τήν ποσοτικήν άναλογίαν τών χο-
ρευομένων δύο ειδών χοροΰ, τοΰ τσάμικου καί τοΰ συρτού, παρατίθεται ώς κατ'
εξοχήν χαρακτηριστική ή έξης, 'ίσως υπερβολική, μαρτυρία ποιμένων άπό τήν Κον-
τοβάζαιναν (σελ. 51 τοΰ χειρογρ.): «Εδώ στήν 'Αρκαδία, σε γάμο, τά δεκάξη τρα-
γούδια πού χορεύουμε είναι τσάμικα και τά τέσσερα συρτά. "Αν δέν ξέρης τσάμικο,
είσαι Άχρηστος, δε φελάς γιά τίποτα, μόνο πού πιάνεις τον τόπο ! »

Έκ τών παραδόσεων, τών σχετιζομένων πρός τήν θρησκευτικήν ζωήν, δημο-
σιεύονται κατωτέρω δύο. Ή πρώτη άναφέρεται εΐς μίαν θαυματουργόν εικόνα τής
Θεοτόκου, ή οποία κατά τόν τοπικόν θρΰλον είναι μία εκ τών 72 τάς οποίας ό
ευαγγελιστής Λουκάς εΐχεν ιδιοχείρως κατασκευάσει1. Αύτη απόκειται εντός τής όνο-

1 Περί των εικόνων τών άποδιδομένων είς τόν εύαγγελιστήν Λονκο.ν εχει πραγματευθή
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μαστής μονής τής Παναγίας τής Κλειβωκάς, ευρισκομένης παρά τήν Κοντοβάζαιναν,
επί τής αποτόμου πλευράς ενός υψηλού βράχου, εις το χείλος τρομακτικής χαράδρας.
Τά θρυλούμενα θαύματα, άπό τής πρώτης ευρέσεως τής εικόνος έντός τού σπηλαίου
τής μονής μέχρι τού αλβανικού πολέμου ή και μέχρις εσχάτων, άποτελοϋν είδικόν κύ-
κλον λατρευτικών παραδόσεων, άξιον ιδιαιτέρας μελέτης. Μία εκ τών παραδόσεων
εκείνων έχει ώς εξής (Χφ., σ 84). «."Ενας πήγε νά σκεπάση το πρόσωπο τής εικό-
νας με χρυσάφι, καί τοΰ ξεράθηκε το χέρι. Νόμιζε πώς με τά πλούτη θά κρίηρη την
εικόνα. "Εγινε αργότερα καλά καί έ'δωσε τάματα».

Ή δευτέρα παράδοσις, άσχετος προς τήν μονήν Κλειβα>κάς, έχει ούτω (Χφ.,
σελ. 160): «'Ήτανε ενας παπάς μια φορά, ό παπα-Μακρής άπό το χωριό Μποβί-
οιο, άγιος άνθρωπος αληθινά, άφωσιωμένος στο Θεό. Αυτός είχε αποχτήσει δεκαοχτό)
παιδιά. Μια φορά πέρασε άπό τό χωριό του ό δεσπότϊ^ς, και μόλις είδε τό βράδυ μιά
θράκα παιδιά στο σπίτι, τόνε ρώτησε, τίνος είναι τά παιδιά■ Ό παπάς είπε on ό
θεός τοΰ τά 'δωσε. Τότε ό δεσπότης μάλωσε τόν παπά και δίχως νά σκεφτή, τόν
καταράστηκε : «"Αλλη δουλειά δεν εκανες, ολοένα στήν παπαδιά πήγαινες, κατα-
ραμένε;» Ό καημένος ό παπάς τότε στεναχωρέθηκε πάρα πολύ καί δεν έκλεισε
μάτι ούλη τή νύχτα. Τό πρωί. πήγανε παπάς καί δεσπότης νά λειτονργήσουνε σ ενα
εξοχικό μοναστήρι. Ό παπάς τότε παρακάλεσε τό δεσπότη νά τόν ξεμολογήση, γιατί,
όπως είπε, αισθανότανε βάρος γιά όσα τον είπε ό δεσπότης του. Τήν ώρα εκείνη
όμως δεν τους άφηναν ήσυχους κάτι σφαρδάκλια που ήσαντε στο γειτονικό ρέμα
καί σκούζανε πολύ δυνατά■ —«Αε μας άφήνουνε νά κάμουμε τή δουλειά μας», είπε ό
δεσπότης. — «Αιαβασέ τους, δεσπότη μου, μιαν ευκή γιά νά πάψουν τά καημένα τά
ζοτντύφια του θεοΰ και νά μή σκούζουνε», είπε ό παπάς,.— «Καί τί μ' εκανες έμενα,
θεό ; "Αν μπορής τοΰ λόγου σου, κάμε το», αποκρίθηκε ό δεσπότης. Τότες ό παπάς
τοΰ ζήτησε τήν άδεια, έπειτα γονάτισε, διάβασε μιαν ευκή καί παρακάλεσε τό θεό.
Καί τότε μονομιάς τά σφαρδάκλια επάψανε νά σκούζουνε. Ό δεσπότης απόμεινε
σαστισμένος : «Ευλογημένε μον, είπε στόν παπά, εγώ πρέπει νά ξεμολογηθώ σε σένα
καί νά σου ζητήσω νά με σνχωρέσης, κι όχι εσύ νά ζητάς συχώρεση άπό μένα!»

Παρέθεσα επίτηδες τά άνωτέρω δυο κείμενα, διά νά καταδειχθή ότι παραδό-
σεις χρονικώς νεώτεραι, άνήκουσαι εις τόν κύκλον τής λαϊκής λατρείας, δύνανται νά
σχηματίζωνται διά τής άνασυνθέσεως παλαιοτέρων στοιχείων, ανηκόντων εις τόν αύ-
τόν κύκλον τής λαϊκής λατρείας.

Ούτως, ή πρώτη έκ τών άνωτέρω δύο παραδόσεων είναι προφανές ότι προ-
ήλθε διά τής μεταπλάσεως παλαιού καί πανελληνίως γνωστού θαύματος έπι,στιμ-

ό Δημ. Πασχάλης, εν Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος, 'έτ. 1933, σελ. 251-264. 'Επίσης βλέπε Στέφ. Δ.
"Ημελλον, είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958/59) σελ. 220-223.
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βάντος κατά τήν «κοίμησιν» τής Θεοτόκου. Τότε κάποιος ασεβής πλησιάσας έπεχεί-
ρησε νά έγγίση τό σώμα τής ΙΙαναγίας, αμέσως δέ διά ρομφαίας έπιφανέντος άγγέ-
λου αί δύο βέβηλοι χείρες άπεκόπησαν. Τό περιστατικόν έχει καταστή γνωστόν εις
πάντα, επειδή έχει μεταδοθή ευρύτατα διά τής εικονογραφικής παραδόσεως Γίνεται
ήδη φανερόν ότι τά βασικά στοιχεία τού παλαιού τούτου θαύματος, συμβάντος έν
Γεί)·σημανή κατά τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου, προσηρμόσθησαν πρός τήν έν Κλει-
βωκά εικόνα τής Θεοτόκου. Κατά τήν προσαρμογήν, παλαιά βασικά στοιχεία άνα-
συντεθέντα είναι πρώτον τό άνόσιον εγχείρημα θνητού τίνος έπιχειρήσαντος νά έγ-
γίση τό σώμα τής Δεσποίνης, καί δεύτερον ή συνεπεία τούτου ά'μεσος τιμωρία του
διά τής άχρηστεύσεως τών βέβηλων χειρών. Νεώτερα, ένσωματωθέντα καταλλήλως,
στοιχεία, είναι: Πρώτον, ότι δέν έπρόκειτο περί τοΰ παναγίου σά)ματος τής Θεο-
τόκου ούτε τό πράγμα συνέβη κατά τό άπομεμακρυσμένον τοπικώς καί χρονικώς
γεγονός τής Κοιμήσεως, αλλ' ότι πρόκειται περί τής θαυματουργού εικόνος τοΰ
άποστόλου Λουκά, ευρισκομένης εις τήν μονήν τής Κλειβωκάς. Δεύτερον, ότι ή
ασέβεια συνίστατο εις τήν προσπάθειαν τοΰ πλουσίοτ> νά κατακαλύψη διά χρυσού
και αυτό άκόμη τό ιερόν πρόσωπον τής Παναγίας. Και τρίτον, ότι. ή τιμωρία δέν
έπεξετάθη εις τήν άποκοπήν τής άνοσίου χειρός αλλ' εις τήν προσωρινήν άχρή-
στευσιν αύτής. Τό τελευταΐον τοΰτο στοιχεΐον τής διασκευής έπεβάλλετο, επειδή
τώρα έλατήριον τής άσεβούς πράξεως ύπήρξεν ή άνάρμοστος μέν, ευλαβής όμως
κατά βάσιν, προσφορά πλουσίου αναθήματος· "Αλλωστε καί τά έπακολουίίήσαντα
«τάματα» τοΰ παθόντος συνετέλεσαν εις τήν μείωσιν τοΰ σκληρού άρχικώς είδους
τής ποινής.

Λίαν παράδοξος όμως παρουσιάζεται ή δευτέρα έκ τών άνωτέρω δύο παρα-
δόσεων. Ούτε έχω υπ' δ'ψιν μου παρομοίαν παράδοσιν, προερχομένην έξ άλλης πε-
ριοχής τοΰ Ελληνισμού. Ή παράδοσις αύτη θά παρέμενεν ώς πρός τήν γένεσιν
καί τήν προέλευσίν της τελικώς άνεξήγητος Öl' έμέ, εάν δέν συνέβαινε κατά τύχην
νά άναγνώσω εις τό «Μηναΐον» (ημερομηνία 17 Μαΐου) τά περί τόν βίον, τά
θαύματα καί τήν άκολουθίαν τοΰ 'Αθανασίου, επισκόπου Χριστιανουπόλεως 2. Ό
'Αθανάσιος, ώς πληροφορούμεθα άπό τόν «βίον» τοτ>, έγεννήθη τό 1665 εις Κέρ-
κυραν καί διετέλεσεν επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, («ούτως εκαλείτο ή νΰν έπαρ-
χία Τριφυλίας»), τό δέ όλόσωμον λείψανόν του ευρίσκεται εις τήν μονήν Προ-
δρόμου, ή οποία άπέχει μίαν ώραν άπό τήν Στεμνίτσαν τής Γορτυνίας, είναι δέ

1 Βλ. καί Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, (εκδ. Α. ΙΙα-
δοπούλου-Κεραμέως, ΙΙετρούπολις 1909, σελ. 144).

2 «Μηναϊον» Μαΐου (έπιμελεία Βαρ&ολομαίου Κοντλουμουοιανον καί 'Ιωάννου Μαρτίνον)
σελ. 85-91.
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ονομαστή «δια τό όχυρόν καίάπόρθητον». Πρόκειται συνεπώς περί τοπικού'Αγίου
τής Γορτυνίας, τοΰ οποίου τά τραύματα καί οί περί αύτόν λατρευτικοί θρύλοι δέν
είναι παράδοξον αν χρησιμεύσουν ώς υποδείγματα καί δι' άλλας άναλόγους περι-
πτώσεις έν Γορτυνίρ:. Τοΰτ' oUto συνέβη καί μέ τό θαΰμα τής αφωνίας τών βατρά-
χο>ν, τό οποίον άναφέρεται διά πρώτην φοράν εΐς τόν βίον τοΰ 'Οσίου 'Αθανα-
σίου τής μονής Προδρόμου, βραδύτερον δέ προσηρμόσθη, ώς καταδεικνύεται έκ τής
προηγουμένης περιπτώσεως, και εΐς τινα ευλαβή ιερέα μικρού γορτυνιακού χωρίου.

Έκ τοΰ βίου τοΰ 'Οσίου 'Αθανασίου πληροφορούμειΊα ότι κατά τήν εποχήν
τοΰ άπηνοΰς διωγμού του ύπό τών Τούρκων ό 'Αθανάσιος έπέβαλεν άφωνίαν εΐς
ενοχλητικώς κοάζοντας βατράχους. "Εκτοτε οί βάτραχοι τής περιοχής έκείνης παρέ-
μειναν έπί έτη άφοννοι. Διελθών κατά τύχην μετά τινα έτη εκ τοΰ αυτού τόποτι ό
Όσιος καί παρατηρήσας τήν άφωνίαν, ενθυμηθείς δέ τήν αίτίαν, έ'λυσε τούς βα-
τράχους έκ τής έπιβληθείσης ποινής, καί άμέσως εκείνοι επανέκτησαν τήν άπολε-
σθείσαν φωνήν τανν. Τοΰ θαύματος τούτου γίνεται κατ' έπανάλητ|ιιν μνεία καί εΐς
τήν Άκολουθίαν τοΰ 'Οσίου. 'Αρκούν ώς δείγματα τά εξής χαρακτηριστικά : α)
Έκ τού μεγάλου εσπερινού : «"Οθεν τοις θανμασιν εδοξάσθη, μέλλοντα προειπών,
και τους τής λίμνης βατράχους άφωνους άπειργάσατο· αύθις δε τούτοις τό κοάζειν
μετά καιρόν εχαρίσατο». β) Έκ τών εΐς τόν "Ορθρον : «Παντοίοις δεδόξασαι και εν
τ φ βίω, πάτερ 'Αθανάσιε, θαυμαστ οΐς τέρααιν. Αρά γαρ σή υποβάλλων βατράχους
κοάζοντας άφωνους κατέστησας». Έξ άλλου διά τήν έκ Κερκύρας καταγωγήν του,
τήν θητείαν έν Χριστιανουπόλει καί τήν θαυματουργόν παρουσίαν τοΰ σκηνώμα-
τος του έν Γορτυνία, χαρακτηριστικά είναι τά επόμενα άποσπάσματα .· «MH' ω
Κερκύρας βλάατημα, και Γορτυνίας καύχημα, τής Χριστιανουπόλεως ιερουργέ και
ποιμάντωρ.. . πάτερ 'Αθανάσιε...», β) «'Ιάσεων πλημμύρα ή σή λάρναξ, σοφέ, και
νοσημάτων πέλει ταχύς φνγαδευτής. Δ ιό ακέστορα εχει σε ή ΙΙροδρόμου μονή και
Γορτυνία καύχημα και προστάτην».

'Αξίζει νά προσθέσω ότι μεταξύ τών άποδιδομένων είς τό λείψανον τοΰ
'Οσίου 'Αθανασίου θαυμάτων υπάρχει καί τό εξής, μαρτυρούμενον κατά τήν Άκο-
λουθίαν τοΰ "Ορθρου: «... καΧ κατ εξήραν ας τόν δάκτυλον τον τολμήσαντός σου
τή κάρα προσεγγίσαι».

"Εχω τήν γνώμην ότι καί τό θαύμα τοΰτο προήλθε κατά μίμησιν έκ τού
περί τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου προτύπου. "Ισως δέ τό θρυλούμενον περί τήν κά-
ραν τοΰ Αθανασίου εν τή μονη Προδρόμου τής Γορτυνίας νά εχρησίμευσεν ώς
ένδιάμεσον πρότυπον διά τόν σχηματισμόν τής προηγουμένης παραδόσεως περί
όμοιας άποξηράνσεως χειρός ένώπιον τής εικόνος τής μονής Κλειβωκάς (καταξήραν-
σις τοΰ προσεγγίσαντος δάκτυλου, εΐς τήν περίπτωσιν τής κάρας τοΰ Αθανασίου,
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καί αντιστοίχως «πήγε νά σκεπάση το πρόσωπο τής εικόνας.. . και τον ξεράθηκε
το χέρι», εις τήν περίπτωσιν τής εικόνος τής Κλειβωκάς).

Έπί τής κορυφής τοΰ λόφου, όπου ευρίσκεται τό σημερινόν χωρίον Μονα-
στηράκι, καί ακριβώς παραπλεύρως τών τελευταίων οικιών τοΰ χωρίου, ό επισκέ-
πτης άντικρύζει τά ερείπια παλαιοΰ όχυροΰ πύργου καί πέριξ αύτοΰ σωρούς πε-
τρών εκ κατεδαφίσεως. "Ολοι οί εντόπιοι γνωρίζουν καλώς ότι πρόκειται περί τοϋ
ονομαστού πύργου τον Άλή Φαρμάκη. Μέσα εΐς τόν πύργον αύτόν εκλείσθησαν 6
γενναίος τουρκαλβανός τοΰ γειτονικού Λάλα Άλή Φαρμάκης, μέ 100 περίπου άφω-
σιωμένους οπαδούς του, καί ό στενός φίλος του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ελθών
επίτηδες πρός τοΰτο μετ' άλλων 17 συντρόφιον του έκ Ζακύνθου. Οι ανωτέρω άν-
τέταξαν έπί δίμηνον, κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1811, κρατεράν άμυναν έναντίον πο-
λυαρίθμου τουρκικού στρατού, σταλέντος ύπό τόν Πασόμπεην έκ μέρους τοΰ Βελή
πασά τής Τριπολιτσάς.

Είκ. 1. 'Ερείπια τοϋ πύργου τοΰ Άλή Φαρμάκη.

Αί ιστορικά! πηγαί (χειρόγραφα Παπατσώνη καί ΓΙετμεζά, παρουσιασθέντα
τό πρώτον ύπό Γιάννη Βλαχογιάννη, ώς καί άλλαι πηγαί, ιδία ή Αύτοβιογραφία
τοϋ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη), επιμένουν εΐς τά εξής : 1) "Οτι μάχαι συνήφθησαν
περί τό Μοναστηράκι καί ότι έγινεν ό'ντο>ς δίμηνος πολιορκία τοΰ Άλή Φαρμάκη
άπό στρατόν τουρκικόν πολυάριθμου, σταλέντα έκ μέρους τοΰ Βελή. 2) "Οτι οί πο-
λιορκηταί κατέφυγαν εΐς τήν κατασκευήν μακράς υπονόμου («λαγουμιοΰ» συνηθι-
ζομένου τότε εΐς πολιορκίας), διά ν' άνατινάξουν τόν πύργον, και ότι τό έγχείρημα
τής άνατινάξεως έπραγματοποιήθη αλλ' άπέτυχε, διότι ή έκρηξις έγένετο πολλά μέ-
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τρα μακρότερον. Ή αποτυχία προεκλήθη κατόπιν επιτυχούς άντενεργείας τού Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνη, δστις άνέσκαπτεν έσωθεν τοΰ πύργου άλλην ύπόνομον πρός
τήν ιδίαν διεΰθυνσιν μέ σκοπόν ή νά συλλαβή τους σκάπτοντας άντιπάλους ή, τουλά-
χιστον, νά προκαλέση κατά τήν κρίσιμον στιγμήν τό «ξεθύμασμα τοΰ λαγουμιοΰ»
πρός άλλην κατεύθυνσιν. 3) "Οτι οΐ Τούρκοι κατόπιν δλων αήτών μετέφεραν καί
τηλεβόλα καί ήρχισαν βομβαρδίζοντες τόν πύργον. Καί 4) ότι τέλος επετεύχθη
συμβιβαστική λύσις, καθ' ήν ό μέν Κολοκοτρώνης θά άφήνετο έλεύθερος νά φύγη
εις Ζάκυνίΐον, ό 'Αλή Φαρμάκης όμως θά έδήλου υποταγήν εις τόν Βεζίρην τής
Τριπολιτσάς καί ό οχυρός πύργος του θά κατεδαφίζετο.

Είκ. 2. Τμήμα έκ τοϋ σωξομένου περιβόλου του πύργου.

ΠιΟανώτατα ή τελική συμβιβαστική λύσις επεβλήθη μέ τήν, άργοπορημένην
πάντως, μεσολάβησιν 'ισχυρών τουρκαλβανών, προυχόντων τοΰ γειτονικού πρός τό
Μοναστηράκι καί λίαν ονομαστού Λάλα, συγγενών δέ τοΰ Αλή Φαρμάκη. Τάς
σχετικός πληροφορίας έκ χειρογράφων πηγών καί άλλων εντύπων παραθέτει ό
Γιάννης Βλαχογιάννης είς τό βιβλίον του «Κλέφτες τον Μοριά», 1935, σελ. 187-
195, ιδίως σελ. 191, καί σελ. 281-286. Όμοίως βλέπε: Τον αντον, «'Ιστορικά Ρα-
πίσματα», 1937, σελ. 70-71 καί 84-85.

'Αλλ' ό Γιάννης Βλαχογιάννης, παρ' δλον ότι παραθέτει λεπτομερώς τάς πη-
γάς, καταλήγει είς τό περίεργον συμπέρασμα ότι δέν συνέβη περί τόν πύργον εκεί-
νον ουδέν τό άξιον λόγου, ότι συνεπώς ή πολιορκία ήτο φαινομενική καί ότι τό
πάν ώφείλετο είς συμπαιγνίαν. Άρα, ψευδής και—κατά τόν Βλαχογιάννην—μηδέ-
ποτε υπάρξας είναι καί ό θρυλούμενος ηρωισμός τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, έγ-
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καταλείψαντος τήν εΐρηνικήν Ζάκυνθον καί ελθόντος επίτηδες εΐς τόν πολυτάραχον
Μοριάν δια νά πολεμήση τόν πααάν τής Τριπολιτσάς καί vù ύπερασπισθή κινδυ-
νεύοντα φίλον, μετά τού οποίου συνεδέετο δι« πατρογονικού δεσμού άδελφοποιΐας.
Συνάγει τό άκόλουθον πόρισμα ό Γιάννης Βλαχογιάννης (σελ. 187-188): «Καί ή
πολιορκία τού Λαλιώτη Άλή Φαρμάκη στόν πύργο του, άφού άρχισε μέ μεγάλη
σαλαγή, τελείωσε μέ συμβιβασμό καί μέ συμφωνία νά πάη ό Λαλιώτης, τέλος, στήν
Τριπολιτσά καί vù ύποβάλη τήν υποταγή του. Αύτό κι* έγινε. "Ετσι ό πόλεμος, ό
φοβερός καί τρομερός, Βελήπασα καί Άλή Φαρμάκη, δέν ήταν παρά σκηνοθετη-
μένη μπλόφα». Εις άλλα σημεία τού βιβλίου του ό Βλαχογιάννης μυκτηρίζει τήν
πληροφορίαν τών πηγών ότι άκόμη καί τηλεβόλα, τέσσαρα τόν αριθμόν, μετεφέρ-
θησαν διά νά κτυπηθή ό πύργος τού Άλή Φαρμάκη \

Ύπήρξεν εύτυχής σύμπτωσις τό γεγονός ότι, άσχοληθείς πρό έτών περί τήν
γνησιότητα τών δημοτικών τραγουδιών τών Κολοκοτρωναΐο>ν, ήμην ενήμερος τών
λεπτομερειών περί τήν πολιορκίαν τού Άλή Φαρμάκη και τήν βασικήν διαφοράν
μεταξύ τών ιστορικών πηγών άφ' ενός καί τών πορισμάτων τοΰ Γιάννη Βλαχο-
γιάννη άφ' ετέρου. Διά τόν λόγον αυτόν όχι μόνον επέμεινα όλως ιδιαιτέρως εΐς
τήν συγκέντρωσιν πάσης λαογραφικής πληροφορίας εκ μέρους τών εντοπίων γε-
ρόντων, αλλά καί προέβην εΐς μίαν πολύπλευρον διασταύρωσιν τών πληροφοριών
αύτών καί εΐς προσεκτικόν έλεγχόν το>ν. Αΐ συγκεντρωθείσαι ύπ' έμού παραδόσεις
τών εντοπίων 2 καί ή άμεσος συσχέτισίς των πρός τά κατονομαζόμενα τοπωνύμια
τοϋ χωρίου (βλέπε σχετικώς τάς σελίδας 93-109 τοΰ χειρογράφου) άποδεικνύουν

1 Ιδίως βλέπε τάς σελ. 188 καί 190.

* 'Αντιγράφω ώς δείγμα δυο έκ τών συλλεχθεισών παραδόσεων (Χφ., σελ. 99-101). Ή
πρώτη : *Αέν μπορούσανε νά πάρουν τον πύργο, γιατί ήτανε αμπαρωμένος για καλά. Μέσα ήτανε
και ο Κολοκοτρώνης με τούς δικούς του. "Ητανε φερμένος άπο τή Ζάκνϋο, τοϋ είχε στείλει
μήνυμα δ άδερφοποιτός ο Άλή Φαρμάκης πώς βρισκόταν σέ κίνδυνο και νά 'ρ&η να τόν βοη&ήση.
Οί Τούρκοι, μόλις είδαν έτσι, άρχισαν να σκάβουν λαγούμια, να τινάξουν τόν πύργο. "Ανοιγαν δυό,
άπό δύο διαφορετικές μεριές. e Ο Κολοκοτρώνης έσκαβε κρυφά άπό μέσα, μέ σκοπό νά πιάση τούς
λαγουμιτζήδες. Άμα είδαν κι απόειδαν οτι ούτε μέ τα λαγούμια κάνουνε προκοπή, στείλανε κα\
ήφέρανε κανόνια. Άπό τήν Τρίπολ.η ήταν αδύνατο να 'ρϋοϋνε, πάνου άπό τά βουνά και τις γιδό-
οτρατες. Τά κανόνια δέ λυνόντονσαν κομμάτια τότε, όπως γίνεται σήμερα. Στείλανε και τά ήφέρανε
άπό τα κάστρα τής Μεσσήνης. Τα άνεβάσανε τήν ποταμιά, άπό τό Ρονφιά και δώθε*.

Ή δεύτερη παράδοση : «7ο ενα λαγούμι ήταν άπό πάνου. Τό άλλο ήταν άπό κάτω άπό τό
χωριό, στα Καραντζέΐκα σπίτια. " Εφτειαχναν τό λαγούμι και είπαν: « Παραδώστε μας τόν Κολοκο-
τρώνη κα'ι σας τά χαρίζουμε ούλα. Θ' αφήσουμε τόν πύργο και ϋά φύγουμε. Αλλιώς, έχομε τόν
ποντικό και δουλεύει». 'Εννοούσαν τούς λαγουμιτζήδες πού 'τοίμαζαν τό λαγούμι γιά νά τοΰ βάλουνε
φωτιά. Ό Κολοκοτρώνης απάντησε: «Κι εγώ έχω τό γάτο άπό /ιέσα έ'τοιμόνε .'». Είχε αρχίσει νά
σκάβη άπό μέρες πρός τήν ίδια μεριά, μέ σκοπό να πιάση ζωντανούς τούς λαγουμιτζήδες. Μόλις
εκείνοι τέλειωσαν τό λαγούμι και νόμισαν οτι είχανε φτάσει ακριβώς κάτω από τόν πύργο, τό γιόμι-
σαν μπαρούτι καλά-καλά, καί έβαλαν φωτιά. Ό Κολοκοτρώνης είχε σκάηιει άπό μέσα, έτσι τό μπα-
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τά εξής σημαντικά : 1) Ότι σχεδόν όλα δσα αί ιστορικά! πηγαί αναφέρουν είναι
αληθή, ήτοι κα! ή πολιορκία κα! αί μάχαι, κα! ή άνασκαφή υπονόμου καί ή απόπειρα
άνατινάξεως ολοκλήρου τοΰ κτιρισκοΰ συγκροτήματος τοΰ πύργου, κα! ή μεταφορά
τών τηλεβόλων, άτινα όμως—κατά τήν προφορικήν παράδοσιν τών χωρικών—μετε-
φέρθησαν όχι έκ Τριπόλεως άλλ' έκ τών μεγάλων παραλίων κάστρων τής Μεσση-
νίας διά τής όχθης τοΰ 'Αλφειού κα! τοΰ Λάδωνος. 2) Ότι μαρτυροΰνται καί δει-
κνύονται περί τόν πύργον, άλλα πλησιέστερον καί άλλα μακρότερον, διάφορα το-
πωνύμια, τών οποίων ή ονομασία έχει προέλθει έκ τών γενομένων έκεί μαχών
(χωριό το Βελημάχι κλπ.) ή τής ταφής τών φονευθέντων Τούρκων (στά Τονρκο-
μνήματα) ή τής θέσεως τών τηλεβόλων, ή δι' άλλην παρομοίαν αίτίαν. 3) 'Επίσης
οί χωρικοί, βοηθοΰντος τοΰ έντοπίου καθηγητού κ. Πάνου Ροδοπούλου, μέ ώδήγη-
σαν εις τά άκριβή σημεία όπου ευρίσκονται πρώτον ό τεράστιος κρατήρ έκ τής
πρώτης άνεπιτυχοΰς άνατινάξεακ, δεύτερον ή είσοδος τής άρξαμένης έξ άλλου ση-
μείου δευτέρας υπονόμου, καί τρίτον εις τά δύο «καταρράχια» όπου είχαν στηθή
άνά δύο τηλεβόλα.

"Αξια ιδιαιτέρας μνείας είναι έπίσης τά εξής δύο σημεία τής έπιμόνου προ-
φορικής παραδόσεως τών εντοπίων : Πρώτον, ότι πέριξ τοΰ πύργου καί μέσα εΐς
τά χαλάσματα του άνευρίσκοντο έπί δεκαετηρίδας καί ανευρίσκονται εισέτι μεγάλα
τεμάχια οβίδων, διά τών οποίων έβλήθη ο πύργος. °Εν τοιούτον μέγα θραύσμα,
ανήκον ασφαλώς εΐς βλήμα μεγάλου διαμετρήματος, άνεύρομεν μετά τών έντοπίων
κατά τήν έπιτόπιον έπίσκεψιν. Τοΰτο, μετά μιάς άλλης όβίδος, άκεραίας άλλα μι-
κροτέρας, έναποκειμένης έντός τοΰ πύργου, συναπεκόμισα εΐς 'Αθήνας καί φυλάττω
ώς σχετικά τεκμήρια. Δεύτερον στοιχεΐον άποτελεί ή διαβεβαίωσις άπάντων τών
χωρικών ότι έπί δεκαετηρίδας καί μέχρις έσχατων δλαι αί οΐκογένειαι τοΰ χιορίου
των είχαν έφοδιασθή μέ έγκαταλειφθείσας έπί τόπου, ή χρησιμοποιηθείσας αλλά
μή έκραγείσας, οβίδας τών τουρκικών τηλεβόλων, τάς οποίας έπί μακρόν οί χωρι-
κοί έχρησιμοποίουν «γιά νά τρίβουν το χοντρό αλάτι».

'Επιφυλασσόμενος είς εΐδικήν μελέτην νά συγκρίνω μεταξύ των, άφ' ενός τά
δημώδη ασματα περί τοΰ 'Αλή Φαρμάκη καί άπάσας τάς παραδόσεις τών έντοπίων,
πού συνέλεξα, καί άφ' ετέρου δσα αί ιστορικοί πηγαί άναφέρουν καί ό Γιάννης
Βλαχογιάννης άμφισβητεί, δύναμαι άπό τούδε νά παραθέσω τό συμπέρασμα εΐς τό
οποίον καταλήγω καί τό οποίον έχει ώς άκολούθως : Ή έπιτόπιος προφορική πα-

ρούτι βρήκε κούφωμα μπροστά καί ξεϋ·ύμανε. Δεν έ'κανε ζημιά στον πύργο. Οί άπομέαα τότε μέ τον
Κολοκοτρώνη ρίξανε μια μπαταρία, άπό χαρά που δεν κατάφεραν οί άλλοι τίποτα. 'Αναγκάστηκαν
έπειτα οί απέξω và δεχτούνε συμφωνία, και συμφώνησαν να φύγη λεύτερος ό Κολοκοτρώνης. Πήραν
οί μέσα εικοσιπέντε αξιωματικούς για ενέχυρο». (Πληροφορία Γεωργ. Παπαϊωάννου, έτών 92).
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ράδοσις αφ' ενός, καί άλλα άψευδή αφ' ετέρου στοιχεία (τοπωνύμια καί αντικείμενα),
αποδεικνύουν ως ανακριβή τά όσα ό Γιάννης Βλαχογιάννης υπεστήριξε τό 1935
καί ουδείς έκτοτε άνεσκεύασεν. Ούτω, καί ή πολιορκία μετά μαχών συνέβη, καί ή
προσπάθεια τής άνατινάξεως τοΰ πύργου έγινε, καί ή σαρκασθεΐσα μεταφορά τών
τηλεβόλων Ιπραγματοποιήθη. Συνεπώς καί ό θρυλούμενος ηρωισμός τοϋ Θεοδώ-
ρου Κολοκοτρώνη,—διότι τό τελευταΐον τούτο άπετέλει τόν κύριον καίτελικόν στό-
χον τοΰ Βλαχογιάννη,—ΰπήρξεν δ'ντως *, Ιπραγματοποιήθη δέ εντός τοϋ πύργου
εκείνου, όστις σήμερον απόκειται είς σωρούς ερειπίων.

'Επέμεινα ιδιαιτέρως εΐς τά περί τόν πυργον τοΰ Άλή Φαρμάκη, διότι τό
πράγμα δέν περιορίζεται μόνον εΐς τά πλαίσια μιάς τοπικής, όσονδήποτε σημαντι-
κής, ιστορίας. Καταδεικνύει πρός τούτοις κατά τρόπον σαφή ότι, οσάκις αί ίστορι-
καί πηγαί καί αί γνώμαι τών ερευνητών τής ιστορίας διίστανται, ή επιτόπιος λαο-
γραφική έρευνα ενδέχεται νά φωτίση τό σχετικόν πρόβλημα, καί δή νά τό φωτίση
κατά τρόπον άποφασιστικόν.

1 Ό ηρωισμός, ή ψυχραιμία καί ή πολεμική τέχνη τοΰ Κολοκοτρώνη κατά τό διάστημα
τής διμήνου πολιορκίας φαίνεται ότι είχαν προξενήσει ίδιαιτέραν έντΰπωσιν είς τούς συμπο-
λιορκουμένους του Τουρκαλβανούς. Ό Γεώργιος Τερτσέτης αναφέρει έν σχετικόν άνέκδοτον
(βλέπε Βιβλιο&ήκην της'Εστίας «Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, Β' σελ. 94). 'Αλλ' οί εντόπιοι γέ-
ροντες είς τό Μοναστηράκι διασώζουν παραλλαγήν τοΰ αύτοΰ επεισοδίου ετι παραστατικωτέ-
ραν. Είς ταύτην κάποιος έκ τών έντοπίων τοΰ προτείνει, άφοΰ είναι τόσον γενναίος, ν' άσπα-
σθβ τόν μουσουλμανισμόν, ό δέ Κολοκοτρώνης αποποιείται τήν πρότασιν, έπινοών αντί μιας
στείρας αρνήσεως έν άλησμόνητον διά τήν λαϊκήν ψυχολογίαν άνέκδοτον. Ή παραλλαγή, τήν
οποίαν κατέγραψα είς τό Μοναστηράκι, εχει ώς έξής (Χφ., σελ. 98-99): «Στην πολιορκία τον
πύργου τοϋ Άλή Φαρμάκη, δ Κολοκοτρώνης πού ήταν άδερφοποιτός τον και ήταν κλεισμένος μέσα
μαζί με δικούς τον, έδειξε γενναιότητα πού τή θαύμαζαν οί άνθρωποι τοϋ Άλή Φαρμάκη. "Ενας
τότε τον είπε : «Κρίμα και να μην είσαι δικός μας, τέτοιο παλληκάρι πού 'σαι. Δεν έ'ρχεσαι στήν πί-
στη μας; —"Αμα μέ βαφτίσανε, αποκρίθηκε ό Κολοκοτρώνης, μον κό\ρανε λίγα μαλλιά, απόδειξη οτι
έγινα Χριστιανός. "Αμα ϋ·α δεχτώ τήν πίστη σας, πρέπει νά μοϋ κάμετε περιτομή. "Ε, δνστνχία μον
οτήν άλλη ζωή ! Θα βάλω δνό μεγάλονς Προφήτες σε ξεοννέριση, ποιος νά μέ πάρη για δικό τον.
Ό δικός μον iïà με τραβάη απ' τά μαλλιά, κι δ δικός σας απ' τήν τσοντοούνα*. Γελάσανε και το ρί-
ξανε στ' αστείο μέ το χωρατό τον Κολοκοτρώνη. "Εγινε τοντο εκεί μέσα πον βλέπεις, σε τοΰτον τον
πύργο/».
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ΚΩΝΣΤ. ΡΩΜΑΙΟΥ

RÉSUMÉ

Mission folklorique aux villages de Contovazaina et de Mona-
stiraki d'Arcadie (Péloponnèse) du 3 au 23 septembre 1962

par Const. Romaios

L'auteur expose les résultats de ses recherches folkloriques aux vil-
lages Contovazaina et Monastiraki du département d'Arkadie, au Pélopon-
nèse, qui durèrent du 3 au 23 septembre 1962.

Au début, 1' auteur expose en général ses remarques topographiques
sur cette région montagneuse aux rochers abruptes, dénués jusqu'à ce jour
de routes et des communications par automobile.

Cette conformation du terrain a favorisé l'accroissement des Clephtes,
comme on appelaient ceux qui combattaient l'occupant pendant la domi-
nation du pays par les Turques. Au cours de sa mission, l'auteur a collec-
tioné un materiel folklorique varié, dont le texte a été noté en 339 pages
et il a obtenu également 82 enregistrements des chansons et des danses po-
pulaires, sur bandes de magnetophone.

Les chansons populaires se maintiennent relativement en vigueur
par le peuple pastoral de cette région et surtout les chansons clephtiques.
La danse la plus populaire est celle dite «tsâmicos» (danse du saut).

L'auteur examine ensuite la coutume matrimoniale selon laquelle tous
les invités doivent danser longtemps pendant la soirée du mariage et puis
se mettre à table. Le festin dure jusqu' au matin et se termine par la vi-
site de tous à la source voisine.

Pendant toute la nuit les invités sont obligés de chanter, chacun à
son tour différentes chansons et surtout celles dites de la «table» (chansons
de festin chantées à table par les convives), chansons non dansées. Cette cou-
tume matrimoniale a beaucoup contribuée à la diffusion, la transmission et
l'enseignement des chansons populaires Parmi les légendes populaires,
l'auteur en examine deux : l'une est relative à un miracle de l'icone de la
Sainte Vierge qui se trouve au couvent de Clivocas (près du village Conto-
vazaina) et qu'on dit être l'oeuvre de l'Apôtre Luc, l'autre au miracle des
grénouilles aphones.

A propos de ces miracles et de ces légendes, l'auteur remarque, que
les modèles proviennent de légendes locales du culte, que les habitants ont
adaptées aux lieux et aux personnes de leur circonscription. Ainsi, le mi-
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racle de l'icône du couvent Clivokas provient d'un miracle similaire qu'on
mentionne comme s'étant produit pendant la mise au tombeau de la Vierge.

La légende des grenouilles aphones provient de l'office de Saint Atha-
nase, qui naquit en 1665. Saint Athanase était Archevêque de Triphylie
dans le Péloponnèse. L'Eglise l'honore le 17 mai, et sa relique se trouve au
couvent de Πρόδρομος (St. Jean Baptiste), situé dans le village Stemnitsa,
(Ghortynie).

On relate ensuite la visite aux ruines d'une tour fortifiée dans le vil-
lage de Monastiraki, qui appartenait à Aly Pharmaki jusqu'en 1811, époque
où elle fut démolie. Selon certains témoignages, au printemps de 1' année
1811, Aly Pharmakis et Théodoros Kolokotronis s'enfermèrent dans cette tour
et pendant deux mois la défendirent héroïquement contre une nombreuse
armée turque qui employa même des canons pour arriver à la conquérir.

En 1935, on a émis certaines contestations quant à la justesse de
ces informations historiques. Pourtant par les diverses légendes locales qui
ont été recueillies par l'auteur de la bouche même des vieillards, se confirme
l'exactitude des écrits des sources historiques, qui se rapportent bien à des
faits réels.

A'

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν άπο 28 Αυγούστου έ'ως τήν 9 Σεπτεμβρίου 1962 λαογραφικήν
άποστολήν μου εις Χίον, πρός περισυλλογήν μουσικής ύλης δι' ήχογραφήσεως, είρ-
γάσθην εις τά χωρία τού νοτίου τμήματος τής νήσου, γνωστά ώς Μαστιχοχώρια,
πρός δέ καί είς δυο τοΰ βορείου τμήματος, τούς Βροντάδες καί τήν Βολισσόν.

Έπραγματοποίησα ηχογραφήσεις ώς κάτωθι: εις Μεστά 28, εις Πυργί 21,
εις 'Αρμόλια 4, εις Καλαμωτήν 22, εις Νένητα 21, εΐς Καλιμασιάν 24, εις Βροντά-
δες 7, εις Βολισσόν 26 καί εις τήν πρωτεύουσαν Χίον 5, ήτοι 158 ηχογραφήσεις
τραγουδιών καί χορών άπό 58 τραγουδιστός καί τραγουδίστριας καί 12 μουσικούς.

Πρός τούτοις ήσχολήθην καί είς τήν περισυλλογήν άλλης λαογραφικής ύλης
δι' ήχογραφήσεως ή καταγραφής, ήτοι εθίμων τοΰ γάμου, παροιμιών, παραδόσεων,
παραμυθιών, πολυστίχων λατρευτικών ασμάτων κ. ά. Ή ύλη αύτη κατεχωρίσθη
κατά τίτλους είς τό βιβλίον εισαγωγής ηχογραφημένης λαογραφικής ύλης (Η.Λ-Υ.)
ΰπ' αύξ. άριθμ. 149-161°.

18
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Τά κείμενα κατεγράφησαν είς σελ. 180 (χειρ. A.A., άρ. 2452). Έγένετο έτι
ή συλλογή λαογραφικών άντικειμένων, ήτοι μιας παλαιάς γυναικείας φορεσιάς άπό
τό Πυργί (6 τεμάχια), δειγμάτων τής αγγειοπλαστικής βιοτεχνίας(ταραμποϋκες κ.ά.).

Ή πρωτεύουσα τής νήσου, μέ τό ό'νομα επίσης Χίος, κοινώς Χώρα, είναι
εξειλιγμένη άστικώς, ούτω δέ δέν προσφέρεται πρός μελέτην τής έντοπίου δημοτι-
κής μουσικής. Ό Δήμος συντηρεί Φιλαρμονικήν, ή οποία άποτελεΐται άπό τριά-
κοντα περίπου έκτελεστάς καί συντελεί εις τήν διάδοσιν τής εντέχνου μουσικής. Εις
τήν πόλιν ταύτην ηχογράφησα μόνον πέντε χορούς καί τραγούδια άπό τόν Θω-
μάν Κουτατήν, εργάτην, έτών 30, ήμιεπαγγελματίαν σαντουριέρην, καταγόμενον
όμως άπό τό Πυργί' συνεπώς δ' ή ύλη αύτη προέρχεται έκ τού χωρίου τούτου.

Είς τήν συλλογήν καί καταγραφήν τής δημώδους μουσικής τής Χίου ήσχο-
λήθη πρώτος, όσον γναιρίζω, ό Η■ PernoÎ, όστις, άποσταλείς έπισήμως ύπό τής Γαλ-
λικής Κυβερνήσεως πρός μελέτην τής Ελληνικής μουσικής εις τήν Τουρκίαν καί
τήν Ελλάδα, περιήλθε τήν Χίον κατά τά έτη 1898-1899. Κατά τήν εκεί παραμο-
νήν του άπετύπωσεν εΐς κυλίνδρους γραμμοφώνου διάφορα δημοτικά ασματα, τά
όποια μετέγραψε κατόπιν εΐς Παρισίους εΐς τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν ό
μουσικός Paul le Flem. Ή συλλογή αύτη έξεδόί)η ύπό τόν τίτλον : Rapport sur
une mission scientifique en Turquie, par H. Pernot, Paris MDCCCCin, σ. 129.

Παλαιότερον τοΰ Pernot, κατ' έντολήν επίσης τοΰ Υπουργού τής Παιδείας
τής Γαλλίας, είχεν έλθει εΐς τήν Άνατολήν 6 γνωστός μουσικολόγος L. Α. Βοιιτ-
gault-Ducoudray. Οΰτος ήλθεν εΐς 'Αθήνας, Μέγαρα, Σμύρνην καί Κωνσταντι-
νούπολη, όπου κατέγραψε διαφόρους λαϊκούς χορούς καί δημοτικά τραγούδια
εμελέτησε δέ καί τήν Βυζαντινήν Έκκλησιαστικήν μουσικήν.

Μετά τήν επιστροφήν του εΐς Παρισίους παρουσίασεν εΐς συναυλίαν μέρος
τής μουσικής ταύτης, προκαλέσας βαθείαν έντύπωσιν διά τήν πραιτοτυπίαν και τόν
μελφδικόν πλοΰτον τής Ελληνικής 'Εκκλησ. μουσικής, καί)ώς και τής δημοτικής.

Τά πορίσματα τής έργασίας τοτι έδημοσιεύΑησαν εΐς τάς μελέτας του : α)
Etudes sur la musique ecclésiastique grecque, Hachette-Paris 1877 β) Con-
férence sur la modalitée dans la musique grecque γ) Trente Mélodies popu-
laires de Grèce et d'Orient. H. Lemoine et Cie, Editeurs-Paris.

Δέον νά σημειωθή ότι αί περιληφθείσαι μελφδίαι εΐς τήν ώς άνω συλλογήν
όχι μόνον δέν είναι άπό τάς καλυτέρας καί άντιπροσωπευτικωτέρας τής Ελλη-
νικής δημοτικής μουσικής, αλλά καί μερικαί άπό oUtixç ώς κείμενα καί μουσική εί-
ναι συνθέσεις λογίων. 'Επίσης δέν άντιπροσωπεύονται τά πλέον χαρακτηριστικά
τραγούδια, τά λεγόμενα τής «τάβλας» (ελευθέρου ρυθμού), πρός δέ καί οί Ελλη-
νικοί χοροί μέ τούς πανελληνίους ρυθμούς τών 7/8, τών 5/4, τών 6/4 η τών 9/8.
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Εΐς τήν συλλογήν τοΰ Η. Pernot, ως άνωτέρω, ή μουσική έχει καταγραφή
υπό τοΰ άριστου μουσικού Paul le Flem. Οΰτος όμως, ξένος πρός τους τρόπους, τάς
κλίμακας καί τούς ρυθμούς τής Ελληνικής μουσικής, εφήρμοσεν εις τάς καταγρα-
φάς του τήν τεχνικήν τής Ευρωπαϊκής μουσικής, θύται τόν ρυθμόν τών 5/4 κατέ-
γραψεν εΐς τά μέτρα 2/4 καί 3/4 ή εΐς (ρ καί 3/2 \ Τόν ζεϊμπέκικον χορόν (αριθ. 6)
τών 9/8 εΐς τρία μέτρα τών 2/4, καί ε'να τών 3/4 κ. ά. Οί ομαλοί ρυθμοί τών συρ-
τών καί μπάλων 2/4 ή κατεγράφησαν γενικώς καλώς.

Ή καταγραφή υπό τού Flem τοΰ γναιστοΰ άσματος «Κάτω στο γιαλό»
(αριθ. 44, σ. 60) είναι λαντθασμένη, συγκρινομένη μέ τήν καταγραφήν τοΰ 1880
υπό τοΰ Ά. Σιγάλα2 εΐς τήν Βυζαντινήν παραση μαντική ν καί τήν ήμετέραν, ην
καί παραθέτομεν.

Τον

— Κάτω οτο γιαλό, κάτω ατό περιγιάλι
κάτω ατό γιαλό κοντή,
νεραντζονλα φουντωτή. (δις)

— Πλένουν Χιώτιοοες, πλένουν παπαδοπούλες,
πλένουν Χιώτιοοες κοντές,
νεραντζοΰλες φουντωτές.

(Βλ. συνέχειαν τοϋ <|σμ. είς χφον A.A. άρ. 2452, σ. 97-98, ή μουσική : Ε.Μ.Σ. άρ. 7167).

Ή καταγραφή τού άσματος υπό το ν Flem εΐς πεντάτονον άνημιτονικήν κλί-
μακα εις ούδεμίαν κλίμακα προσαρμόζεται άπό τάς γνωστάς 'Ελληνικός ή 'Εκκλη-
σιαστικάς.

τ—Α- Τον· —

% ι,, , » ■

1 Βλ. τραγούδια ν π.' άριθ. 14, 25, 40, 90, 101 κ. ά.

2 Συλλογή εθνικών ασμάτων περιέχουσα 400 ςίσματα τονισόέντα υπό τοϋ Ά. Σι γάλα,
έν 'Αθήναις 1880, σ. 434.
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Είναι περίεργον, ότι ή ιδία μελωδία δι' όργανικήν μουσικήν έχει καταγραφή
άπό τόν ίδιον καλώς είς τόν Αώριον τρόπον τού mi καί κατά μετάθεσιν εΐς τό ré
(βλ. σ. 29, άρ. 62)·

Ή ήχογραφηθείσα ύπ' εμού μουσική ύλη περιλαμβάνει άσματα άπαντώντα
καί εΐς άλλους 'Ελληνικούς τόπους, ήτοι άκριτικά, παραλογάς, λατρευτικά, τοΰ
γάμου (νυφικάτα), εύτράπελα, τής άγάπης κ.ά. καί λαϊκούς χορούς, εκτός τών πα-
νελληνίως γνωστών, ώς ό συρτός, ό μπάλος, ό καλαματιανός, κ.τ.λ , καρσιλαμάδες,
τσιφτετέλι, ό άζιζιέ, τό μπογδάτι κ.ά.

"Ως τοπικός χορός επικρατεί ό νησιώτικος συρτός πού τελειώνει συνήθιος μέ
μπάλον. Άπαντοΰν προσέτι εΐς ώρισμένα χωρία καί ειδικοί τοπικοί χοροί εΐς τόν
ρυθμόν τοΰ συρτού, μέ ιδιαιτέρας μελωδίας καί βήματα, δπιυς είναι ό Πυργούσι-
κος, ό Βολισσιώτικος, δ δετός χορός τών Νενήτων, ό συρτός Μαστίχα, ό Κιυλοσυρ-
τός, ό Τρίπατος καί πιθανώς και άλλοι εΐς κέντρα τής νήσου τά όποια δέν ήρευνή-
σαμεν ελλείψει χρόνου.

"Αξιον παρατηρήσεως είναι έτι ότι υπάρχουν ειδικά τραγούδια καί σκο-
ποί ( μελωδίαι), πού τραγουδοΰνται εις ώρισμένους μήνας άναλόγως τής έποχής, ώς τά
άποκριάτικα τραγούδια, τά λαμπριάτικα (λέγονται άπό άνδρες μόνον άνήμερα τής
Λαμπρής), τά μαγιάτικα κ.ά. Μερικά άπό τά εποχιακά αυτά ασματα τραγουδιούν-
ται εις ειδικούς σκοπούς κατά τήν εκτέλεσιν ώρισμένων εργασιών, όπως ό Θεριστι-
κάτος, πού τόν λένε άνδρες καί γυναίκες, όταν θερίζουν, ό Σχινιάτικος, όταν κεν-
τούν, δηλ. κάνουν τομάς εις τόν κορμόν τοΰ δένδρου διά τήν εξαγωγήν τής μαστί-
χης κατά τόν μήνα Όκτά)βριον, ό Δεκαφίτικος, όταν σκαλίζουν τήν φυτείαν τοΰ
βαμβακιού κ.ά.

Οί περισσότεροι χοροί εΐς τήν Χίον εκτελούνται κατά τάς άπόκρεοκ, δτε δέν
τραγουδούν μόνον εύθυμα καί εύτράπελα τραγούδια, άλλά καί πολύστιχα, δηλ. πα-
ραλογάς, άκριτικά, τής δουλειάς κ.ά·

Εΐς Μεστά 1 ή Καλλιόπη Λυμπουσάκη, ετών 58, ετραγούδησεν ώς άποκριά-
τικο τραγούδι τήν κατωτέρω παραλογήν.

1 Άπό τήν θέσιν αυτήν θεωρώ καθήκον μου, όπως ευχαριστήσω τόν Παπα-Κωνσταν-
τΐνον Λυμπουσάκην καί τήν οίκογένειάν του διά τήν συμπαράστασιν καί τήν βοήθειάν των
είς τήν επιτυχή ήχογράφησιν χορών καί τραγουδιών εις Μεστά. Επίσης τούς Νικ. Ριάλλην,
πρόεδρον τής Κοινότητος καί Νικ. Ντούλην, διδάσκαλον, διά τήν έργασίαν μου είς Πυργί,
καθώς καί τούς προέδρους τών διαφόρων κοινοτήτοιν, όπου είργάσθην, καί πάντας τούς καθ"
οιονδήποτε τρόπον συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου ταύτης.
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— «Ό Γιάννης δ πραματευτής πδχ δ μορφή γυναίκα κτλ.
καθώς και τό άκριτικόν:

—*Πάλ' άρχισε δ Γιαννακης νά κάμη τό ζευγάρι,

σπέρνει σιτάρι γιά ζωή, κριϋάρι γιά τους μαύρους» κτλ.

Τά δύο ασματα ταύτα αδονται εις τόν αυτόν σκοπόν, όπως καί τά περισ-
σότερα διηγηματικά πολύστιχα τραγούδια' χορεύονται δέ εις τόν ρυθμόν τού δετού
χορού, δστις είναι διαδεδομένος εις δλην τήν νήσον. Τό τραγούδι τού «Κάστρου
τής Ώριας» χορεύεται επίσης εις συρτόν. Τό «Μηλίτσα πού 'σαι στον γκρεμό» εις
Καλαματιανόν, τό τραγούδι τής «Σούσας» εις βαρύν δετόν ή συρτόν άργόν, ή
«Έβραιοπούλα» (ένα Σαββάτο βράδυ· μιά Κυριακή πρωΐ) εις συρτόν καί μπάλον,
τό «Μιά πέρδικα παινεύτηκε» εις συρτόν δετόν κ.ά.

Άπό τό μουσικόν συγκρότημα των Μεστών τού Δημ. Λυμπουσάκη (βιολί,
σαντούρι, τραγούδι) ηχογράφησα διαφόρους τοπικούς χορούς κ«ί τραγούδια.

Άπό τά Μεστά δημοσιεύομεν τό άποκριάτικο ευτράπελο τραγούδι «Κάτω
στό Μαρουλόκαμπο» εις ρυθμόν γοργόν συρτού-δετοϋ. Ό τόνος τοΰ sit> μετετέίίη
εις τό der" καί ή μελιοδία ανήκει εις τόν τρόπον τοΰ fa, άντίστοιχον τοΰ τρίτου
ήχου τής Βυζαντινής μουσικής (fa-do).
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Κάτω, μωρέ, κάτω στο Μαρονλόκαμπο,
κάτω στο Μαρονλόκαμπο, δυο γριάδες εμαλώναν
ή μιά, μο>ρέ, ή μιά 'λεγε τής άλλονής,
ή μιά 'λεγε τής άλλονής, εσύ τον αντρα μον 'χεις.
Άν έ'χω1 'γώ τον αντρα σον, νά πάθω και νά ράνω·,
νά γκρεμιστώ 1 άπ' τά λάχανα, νά πέσω στά μαρούλια
Γ) κι άπ' τά ' μαρούλια στο τυρί, κι άπ' το τυρί στήν πίττα
νά με 1 πετροβολήσοννε μ' αυγά ξεφλουδισμένα
και và μέ κουκονλώσουνε μ' ενα σωρό καρύδια,
ν αράξουν και τά δόντια μου σε μιά χλωρή μυζήθρα,
και νά 'χω και στο πλάι μον μιαν αμολα 2 μαστίχα.
(A.A. άρ· χφου 2452, σ. 8, ή μουσική είς Ε.Μ.Σ., αρ. 7074).

Έκ τοΰ ήχογραφηθέντος είς Πυργί άξιολόγου μουσικού υλικού ίδιαίτερον έν-
διαφέρον έχει ό τοπικός χορός ό καλούμενος Πυργούσικος. Χορεύεται άπό δύο άν-
δρας καί μίαν γυναίκα, ή οποία χορεύει καί ελίσσεται μεταξύ των (βλ. είκ. ί). Είς τήν

Είκ. 1. Πυργούσικος χορός.

αρχήν ό χορός εκτελείται μάλλον εις μέτριον ρυίίμόν καί τελειώνει μετά τήν επα-
νάληψιν μέ τό «γεμάτο», πού παίζεται είς ρυθμόν ταχύν καί ζωηρόν. Χορεύεται δέ
τρία βήματα έμπρός, ξεκινώντας μέ τό άριστερό καί δύο πίσω. Ό Πυργούσικος
χορός άνήκει εις τόν τρόπον τοΰ mi, όστις άντιστοιχεί είς τόν μέσον τοΰ τετάρτου
ήχου τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, τόν όνομαζόμενον και Λεγετον
Έν σχέσει δέ μέ τούς άρχαίους τρόπους υπάγεται εις τόν Δώριον.

1 μωρέ. 2 όίμολα=γαλόνι, μικρή ντραμουτσάνα.
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Ιδιότυπος είναι επίσης καί ό Πυργούσικος τραγουδιστός σκοπός καί γενικώτερον
τά πυργούσικα τραγούδια ελευθέρου ρυθμού, τά λεγόμενα τού τραπεζιού. Εις αυτά
αρχίζει ένας τραγουδιστής τόν σκοπόν καί πριν όλοκληρωθή ύπ' αύτοΰ ό στίχος,
όστις καλύπτεται συνήθως άπό τό πρώτον μέρος τής μελωδίας, οί άλλοι τραγουδι-
στοί επαναλαμβάνουν έν χορφ τόν 'ίδιον σκοπόν άρχίζοντες όμως άπό τήν τελευ-
ταίαν λέξιν τοΰ στίχου. Ό κύριος τραγουδιστής συνεχίζει τό τραγούδι, άρχίζοντας

Είκ. 2. Τσαμπούνα: Γεώργιος Μιχαλιός, ετών 63.
Τουμπί : Νικόλαος Ξηντάρηε, ετών 39.

καί αυτός άπό τήν τελευταίαν πάντοτε λέξιν τοΰ στίχου. Άπό τήν έκτέλεσιν αύτήν
δημιουργείται μία ρευστότης εΐς τόν ρυθμόν, καθώς καί εν είδος υποτυπώδους
πρωτογόνου αρμονίας μέ διάτονα διαστήματα' όργανα έν χρήσει είναι ή τσαμ-
πούνα καί τό τουμπί (είκ 2). Ό τρόπος αύτός πού τραγουδούν οι Πυργούσιοι
έχει μεγάλην ομοιότητα μέ τόν ΓΙλωμαρίτικον σκοπόν τής Μυτιλήνης.
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Εις τήν έκτέλεσιν τών πολυστίχων τραγουδιών (ακριτικών, παραλογών κ.ά.)
συνηθίζουν εις τήν Χίον νά παρεμβάλλουν είς κάθε έ'να ή δύο στίχους «γυρίσματα»
εΐς όκτασυλλάβους στίχους, πού τά τραγουδούν εΐς ρυθμόν ταχύτερον τής κτιρίας
μελωδίας. Ουτω διασπάται ή μονοτονία πού θά προέκυπτε διά τής συνεχούς επα-
ναλήψεως τού σκοπού τοΰ δεκαπεντασυλλάβου.

Παραθέτομεν ώς παράδειγμα τό τραγούδι (παραλογή) τής Σούσας μέ τά
γυρίσματα, όπιος τό ετραγούδησεν ή Καλλιόπη Δημητράκη, ετών 57, άπό τήν
Καλαμωτήν. Ή μελιοδία άνήκει εΐς τόν τρόπον τοΰ mi"1 καί ό τόνος τοΰ sol-1
μετετέθη εις τό do. Τό γύρισμα είναι εΐς ρυθμόν 4/8 (^ 120) εΐς δύο κινήσει?
καί ή κυρίως μελωδία εΐς 6/8 ( J. <χ> 60), έπίσης εΐς δύο κινήσεις.

J) înj 120
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"Ελα νά 'σαι, νά 'σαι, νά 'σαι,
έρωτα π άνάΰεμά σε.

Μαΐου δεκατέσσερεις, π' ανοίγει το λουλούδι,

ακούσατε μου νά σας 'πώ τής Σούσας τδ τραγούδι-

ώ ! π άνά§εμά σε, μοίρα,

'κει που 'γάπουν δεν επήρα.

Ή Σούσα ήταν έμορφη, σάν καναριάς κανάρι-

στοΰ γελεκιοϋ σου τ άρμενο

νά 'μουν πουλί πετάμενο,

πού 'γάπαν τδ Ζερίμπαλην τδ κάλλιον παλληκάρι,
τά ματάκια σου τά μαύρα
&ά με κάνουνε κομμάτια.

Ήγάπαν τον κ' ήγάπαν την χρόνους δεκατεσσάρους,
Καλαματιανέ μ αέρα,
πού φυσάς νύχτα καί μέρα.

Μ' άλή'&εια τ' άδερφάκιν της 'έλειπε στους ονρσάρονς,
αά σε δώ, σά σ' απαντήσω,
ντρέπομαι νά σοϋ μιλήσω.
(Βλ. συνέχειαν τοϋ ασματος: A.A. χφον άρ. 2452, σ. 50-53.Ή μουσική είς Ε.Μ.Σ. άρ. 7129).

Εις τά Νένητα ηχογράφησα έκτος τού τοπικού συρτού «χορός Τρίπατος»
καί τό τραγούδι «Δώδεκα χρονώ κορίτσι χήρα πά' στη μάννα της» καί διάφορα
άλλα, ερωτικά, νανουρίσματα, μοιρολόγια, αμανέδες, καθώς καί οργανικήν μουσι-
κήν (βιολί καί σαντούρι). Μεταξύ άλλων §σμάτων έπαιξαν εϊς μουσικήν συρτού
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χορού τό τραγούδι «Τοϋ Κίτσου ή μάννα κάθονταν», τό όποιον έτελείωσαν μ' ένα
μπάλον είς στίχους λαϊκούς ερωτικούς.

Είκ. 3. Καλημασιώτικος χορός.
(Μέ τοπικήν ένδυμασίαν Καλημασιάς)

Εις Βολισσόν τοπικός χορός θεωρείται ό Βολισσιανός συρτός «Στήν Άγια
Μαρκέλλα, μέσ' στόν ποταμό», τήν μουσικήν τοΰ οποίου δημοσιεύομεν κατωτέρω.
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Στήν 'Αγια Μαρκέλλα μέο" στον ποταμό (δις)
εκεί τήν πρωτοβρήκα τήν κόρη π' άγαπώ. (δις)
'Έχασα μαντήλι μ' εκατό φλουριά,
κ' έμαθα πώς τό 'βρε μιά κόρη στο Βαθειά·
5 Δώσ' μον τό μαντΐ]λι καί κράτα τά φλουριά,
γιατί μου τό κεντούσε μιά κόρη τον παπά.

(A.A. άρ. χφου 2452, σ. 148. Μουσική εΐς Ε.Μ.Σ., άρ. 7205).

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό τραγούδι «"Οσο καυκιόμουν κ ήλεγα
μαύρος μή μέ φιλήση», τοΰ οποίου παραθέτομεν δύο παραλλαγάς. Τήν πρώτην
έτραγούδησεν ό Μηνάς Μελάς, ετών 30, καί τήν δευτέραν ό Μιχ. Κουγιούλης,έτών
64, πρόεδρος τής κοινότητος Βολισσοΰ.
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"Οσο κανχιό-, καυχιόμουν κ' ήλεγα, μαύρος μή με φιλήση
μάγια τοΰ μα-, μάγια τοΰ μαύρου τό φιλί, πέραμα περάσω
νά πά, νά βρω τή μάνα του, νά την καλαρωτήσω,
τί ετρωγε στό γκάστρι της και μύριζεν δ γιός της.

5 Ρόδά 'τρώγε τό ταχινό, μήλα τό μεσημέρι
κ' ύστερ απομεσήμερα τον κρίνο τόν αφράτο
κ έ'κανεν τον χρυσόν ύγιό, τόν μοσχομυριοδάτο,
ρόδό 'τρώγε τό ταχινό ;

(A.A. άρ. χψου 2452, σ. 162. Ή μουσική Ε.Μ.Σ. άρ. 7220).

Ή μελωδία τής ανώτερο) Ι1!? παραλλαγής περιέχει δύο μουσικά θέματα εις
τους τρόπους τοΰ mi καί ré (τον. sol"2 = fa"2 — mi"2 = ré"2).cH δετιτέρα παραλλαγή,
τής οποίας τό κείμενον είναι πληρέστερον, είναι χαρακτηριστική, διότι ή τελική κα-
τάληξις μέ τήν ύποτονικήν ένθυμίζει τήν τεχνικήν τών μελωδιών τού 1ου ήχου τής
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής.

Έκ τής λαογραφικής ύλης πού κατέγρατ[>α αναφέρω τό έθιμον τοΰ Λαζάρου
εις τό χωρίον Βροντάδες. «Κάθε χρόνο τήν Κυριακήν τών Βαγιών τά μικρά κο-
ρίτσια γυρίζουν στά σπίτια καί τραγουδούν τόν Λάζαρο, κρατώντας μιά κούκλα,
τήν οποίαν κάμνουν μέ μιά μεγάλη ξύλινη κουτάλα, τρυπητή, τήν οποίαν ντύνουν
μέ ρούχα μωροΰ. Κρεμούν δέ πολύχρωμες μακριές κορδέλλες. Τήν ώρα πού λένε
τόν Λάζαρο χορεύουν ρυθμικώς τήν κούκλα. Τό άλλο κοριτσάκι κρατεί τό καλα-
θάκι όπου βάζουν τ' αυγά ή τά χρήματα πού τούς δίνουν γιά ριγάλο. Συγχρόνως
άδεται τό γνωστόν ασμα.

«Σήμερα 'έρχεται ό Χριστός» κτλ. Εις τό τέλος λέγουν ώς γύρισμα :
— «Δεντρολίβανο και κυπαρίσσι

και στην πόρτα σας μιά κρύα βρύση».

Εις τήν Χίον τά έν χρήσει μουσικά ό'ργανα σήμερον είναι : τσαμπούνα -
τουμπί (Μεστά - ΙΙυργί), σαντούρι (Μεστά-Χώρα (Χίος) - Νένητα), βιολί (Μεστά -
Νένητα - Βολισσός), κλαρίνο (Βροντάδες). Τά ό'ργανα ταύτα υπάρχουν κατά πλη-
ροφορίας μας καί εις άλλα χωρία τής νήσου, τά όποια δέν έπεσκέφθημεν.

Τά κάλαντα λέγονται μέ ταραμποϋκες (πύλινες), εγχώριας κατασκεΐ'ής, διακε-
κοσμημένας μέ λευκά στολίδια. Υπάρχουν εις τό έμπόριον 3 μεγέθη.
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RÉSUMÉ

Mission musicale folklorique à l'île de Chios

par St. Caracassis

Pendant sa mission à Chios, du 24 août au 13 septembre 1963, l'au-
teur a travaillé dans la capitale de l'île et notamment dans la région sud de
l'île. Il a effectué des recherches dans les villages suivants : Mcsta, Pyrght,
Armolia, Kalamoti, Nenita, Kalimassia et dans deux villages de la région
nord: Vrondades et Volissos.

Il a obtenu 158 enregistrements sur bandes de magnétophone, de
chansons et de danses populaires, et a collectionné également diverses moeurs,
coutumes, légendes et contes.

L'auteur, examinant la musique populaire de cette île, mentionne
deux collectionneurs Français: Bourgault-Ducoudray et Hubert Pernot, qui
les premiers avaient transcrit en notation européenne des chansons et
des danses populaires grecques, et il émet quelques objections quant à la
justesse rythmique et modale de certaines transcriptions publiées dans
leurs collections (voir p. 275-276 les exemples 1-2 et 3).

Les chansons et danses enregistrées à Chios appartiennent à des ca-
tégories communes à toute la Grèce, soit : chansons cultuelles, d'amour,
de mariage et aussi chansons satiriques, chansons de la balançoire etc.

Il est à noter qu'à Chios on chante différentes chansons saisonnières,
durant les travaux agricoles, récolte du mastic ou du coton, et surtout pen-
dant le carnaval où l'on chante non seulement des chansons gaies et sati-
riques mais aussi des ballades que l'on danse sur un rythme de syrtos (χορός
δετός). A la page 278 est publiée la musique d'une chanson gaie de Carnaval
du village de Mesta. Le mode de Fa correspond au 3ème mode de la mu-
sique ecclésiastique byzantine.

La danse «syrtos», répandue dans les îles, se termine par un «balos».
Certains villages possèdent des danses locales à rythme de syrtos, mais avec
une mélodie, des paroles et des pas différents, qui sont désignées du nom
de leur localité d'origine. Les plus connues sont; «le Pyrghoussicos»,
le «Volissioticos», la danse de «Nenita» (tripatos) etc. On y danse égale-
ment toutes les autres danses connues en Grèce, sauf le tsamicos.

Le «syrtos» et le «balos» du village de Pyrghi, sont dansés par une
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dame et deux cavaliers (voir photo p. 278). accompagnés par les instru-
ments nommés «tsambouna» (οίσκαυλος c.à.d. cornemuse) et toubi (petit tam-
bour) dont on joue avec deux baguettes (voir photo p. 280 et musique
p. 279). La musique de cette danse appartient au mode «messos» ou «λέ-
γετος» du 4ème mode ecclésiastique byzantin et correspond au mode Dorien
(de Mi) des anciens Grecs.

Les chansons non dansées, dites de la table, du village de Pyrghi, pré-
sentent également un intérêt particulier pour la façon dont elles sont chan-
tées. Le chanteur chante en mouvement libre (ad libitum) la mélodie, qui
est reprise par le groupe des chanteurs avant que celui-ci ne termine sa
phrase créant ainsi un genre d'harmonie primitive, dissonante.

A Chios on exécute les chansons polystiques acritiques et les balla-
des, qui sont en vers de 15 syllabes, en intercalant entre un ou deux vers
un «tsakisma» (ritournelle) de huit syllabes qui est chanté sur un rythme
plus vif que la mélodie principale. Ainsi la mélodie qui risquerait d'être
monotone prend une allure plus variée. A la page 281 est publiée la musi-
que de la Ballade de «Soussa». La mélodie appartient au mode de mi qui
correspond au 4ème mode de la musique ecclésiastique Byzantine «Messos»
(ou λέγετος).

Le rythme est de 6/8 et le rythme du «tsakisma» de 4/8 en deux
mouvements.

L'auteur publie également, à la page 284, la danse dite syrtos de Vo-
lissos, ainsi qu'une chanson en deux variations. La première présente deux
motifs musicaux dans les modes de mi et de té\ la seconde variation finit
sur une cadence, qui rappelle la technique de la mélodie du 1er mode de
la musique ecclésiastique byzantine.

Les instruments de musique qui sont employés par les ensembles
populaires à Chios sont aujourd'hui la «tsambouna» (cornemuse) le «tubi»,
le santouri (cymbalum) le violon et la clarinette.

Les kalanda (ou chansons de quête) sont dites avec accompagnement
de «taraboukas» (en terre cuite) décorées, de fabrication locale, qui sont
vendues dans le commerce en trois modèles différents.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΝ (4 ΙΟΥΛΙΟΥ "3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962)

υπο σπυρ. περιστερη

Έκ τής περιοχής τής Ευρυτανίας έγένετο ήχογράφησις μουσικής ύλης τό
πρώτον κατά τήν έκεί άποστολήν μο\> τόν Αύγουστον τού έτους 1959 \ Πρός συνέ-
χισιν καί συμπλήρωσιν τής έργασίας ταύτης ωργανώθη ύπό τού Λαογραφικού
'Αρχείου δι' έμού δευτέρα άποστολή άπό τής 4"'K 'Ιουλίου μέχρι τής 3ης Αύγούστου
τοΰ έτους 1962 ε'ις τήν περιοχήν ταύτην. Εργασθείς εις τά χωρία : Δ ο μ ιανοί,
Ρ ο σ κ ά, Μ υ ρ ίκ η, Ψ α ν ά , Δ ο μ ν ί σ τ α , Φ ο υ ρ ν ά , Φιδάκια καί Σ υ γ -
κρέλλον συνέλεξα δι' ήχογραφήσεως έπί ταινιών μαγνητοφώνου 228 άσματα δια-
φόρων κατηγοριών, τών οποίων τά πλείστα άδονται πρός διαφόρους χορούς, ένώ
άλλα είναι οργανικά.

Τό μουσικόν ύλικόν τοΰτο κατεγράφη άρχειακώς εις τό βιβλίον είσαγιογής
μουσικής ύλης τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ύπ' άριθ. 6642 - 6929 πρός περαιτέρω
μουσικολογικήν έπεξεργασίαν. Συμπληριοματικώς πρός τήν έργασίαν ταύτην ήχο-
γραφήθη έτι καί κατεγράφη άλλη ποικίλη λαογραφική ύλη, ή οποία άναφέρεται
εΐς έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής, ώς καί εις λατρευτικά έθιμα τοϋ γάμου κ.λ.π.
Τά κείμενα τών ασμάτων, μετά σχετικών πρός τήν άποστολήν ταύτην φακογρα-
φιών, κατετέθησαν εις τό Λ.Α. εΐς χειρόγραφον ύπ' άριθ. 2451 έκ σελ. 346.

Ώς γνωστόν εΐς εκάστην περιοχήν είτε τής ηπειρωτικής είτε τής νησιωτι-
κής Ελλάδος άπαντοΰν άσματα, τά όποια άδονται έπίσης καί εις αλλας Ιλληνικάς
περιοχάς, πανελληνίως ούτω διαδεδομένα. Έπίσης άσματα τών οποίων τά χαρα-
κτηριστικά, μουσικά καί ποιητικά στοιχεία, προέρχονται έξ άλλων γειτονικών περιο-
χών ή καί έκ μεμακρυσμένων, τά οποία έχουν προσαρμοσθή πρός τό τοπικόν μουσι-
κόν ιδίωμα. 'Αντιστοίχως όμως υπάρχουν καί άσματα έπιχωριάζοντα, τά οποία, ώς
δημιουργίαι, προέρχονται έκ τοπικών ιστορικών καί κοινωνικών συνθηκών μέ ιδιό-
τυπα χαρακτηριστικά, διαφέροντα ούτω άπό άλλας περιοχάς.

Άσματα τοΰ είδους τούτου, ήτοι μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άνεύρομεν εις
τήν περιφέρειαν ταύτην, τά γαμήλια, καθώς καί τά άδόμενα πρός έ'να χορόν τοπι-
κόν, ό οποίος κοινώς ονομάζεται «Στό»2. Γαμήλια άσματα επέτυχα νά ήχογραφήσα)
καί κατά τάς δύο ταύτας άποστολάς εΐς δύο γάμους, τούς οποίους ειχον τήν εύκαι-

1 Βλ. έκθεσιν είς Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960»
ο. 320-327.

2 Βλ. περί τοΰ χοροΰ τούτου εϊς προηγουμένην εκθεσιν αποστολής μου είς Εύρυτανίαν'
ένθ' άνωτ., σ. 324.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ

289

ρίαν νά παρακολουθήσω αύτοπροσώπως εις τα χωρία Ψανά καί Σελλά. Έκ τών
ασμάτων τούτων ί)ά γίνη λόγος ένταϋθα περί τίνων μόνον μετά τών σχετικών πρός
αύτά περιστάσεων τού εορτασμού τού γάμου, τοΰ οποίου ή προετοιμασία αρχίζει
ενταύθα άπό τής Τετάρτης, προ τής Κυριακής καί)' ήν θά τελεσθή ή στέψις, μέ τό
άνάπιασμα τών προζυμιών διά τήν παρασκευήν τών άρτων τοΰ γάμου. Κατά τήν
διάρκειαν τοΰ κοσκινίσματος τοΰ αλεύρου πρός τόν σκοπόν τούτον ςίδεται άπό τους
παρισταμένους τό άκόλουθον ασμα.

ΊΊυκνοσίτινα 1 έΐν' τ' αλεύρια
κι ουλ αφράτα εΐν' τά προζύμια
κι άγόρας πού τ' άναπιάνει
νά 'χΐ] μάννα και πατέρα,
5 νά 'χιι αδέρφια και ξαδέρφια
νά 'χη σύγγινο μεγάλο,
ν' 2 - "Ελα, πατέρα μ', φχήσι με
τώρα οτά κοοκινίοματα,
ν - έ'λα, μαννούλα μ', φχήαι με8
10 τώρα ατά κοοκινίοματα.
Αάτι κ εσείς, αδέρφια μου,
τώρα οτά κοοκινίοματα,
λάτι κ' εσείς, μπαρμπάδες μου,
τώρα στά κοοκινίοματα.

(Βλ. μελωδίαν είς σελ. 225 τοΰ παρόντος τόμου)

Τήν Παρασκευήν κατόπιν οι σ\>μπεθέροι τού γαμπροΰ μεταβαίνουν εις τήν
πατρικήν οϊκίαν τής νύμφης πρός παραλαβήν τών προικιών. Κατά τήν στιγμήν
τής παραλαβής των άδουν τό κατωτέρω άσμα-

1 ψιλοκοακινισμένα.

2 Άπό της 6ης στροφής καί κατωτέρω οί 8/συλλαβοι τροχαϊκοί στίχοι μεταβάλλονται
είς ιαμβικούς 8/συλλάβους. Διά τοΰτο ό τελευταίος χρόνος τοΰ τελευταίου μέτρου, δστις αντι-
στοιχεί μέ φθογγόσημον τέταρτον, μετατίθεται εις τήν άρχήν τοΰ άσματος ώς άρσις.

3 εύχήσου με.

19
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ψκη. ησ' τα^ μα ν . _ νου _ Χα

προ ι

κια

mmrnmrnm: ^mm

προ ι

νά__ τα __ χα ι - ρω _ μα ι--

Αειώσαν τα χιόνια στά-1-βουνά
φκήο' τα, μαννούλα μ\ τά προικιά,
νά ζήσω νά τά χαίρωμαι
κ ίγώ κί τ' αϊταίρι μου.
5 —«Με τήν ενχή μ', κορίτσι μον,
νά ζήσης, νά τά χαίρεσι (δις)
κ' εσυ και τ αϊταίρι σον».
— «Φκήσ τ', αδερφάκια μ', τά προικιά κλπ.
Τήν πρωΐαν τής Κυριακής ε'ις τήν οίκίαν τοΰ γαμπρού γίνονται αϊ αχετικαί

Εΐκ. 1. Τό ξύρισμα τού γαμπρού.
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προετοιμασίαι διά τήν έκκίνησιν τοΰ συμπεθεριοΰ, δηλ. τής γαμήλιου πομπής πρός
παραλαβήν τής νύμφης δια τά στεφανώματα. Προηγουμένως όμως λαμβάνει χώραν
τό ξύρισμα τοΰ γαμπρού εν μέσω συγγενών και φίλων. Ούτος κατά τήν διάρκειαν
τοΰ ξυρίσματος κρατεί είς τάς χείρας του πινάκιον εντός τοΰ οποίου οί φίλοι καί
συγγενείς ρίπτουν διάφορα νομίσματα ώς φιλοδωρήματα (βλ. άνωτ. είκ. 1), άδονται
δέ καί τραγούδια ώς τά κατα)τέρα>.

60-63

(-ri

ν-'Αργυρέ, χρναέ, μπερμπέρη
ν-άπαγάλια τά ψαλίδια,
ν-άπαγάλια τα ψαλίδια,
να μην κόψης καμμιά τρίχα.

5 ν - Έχω χάρι άπό τή μάννα μ'
κι άπό τό γλυκό πατέρα μ'·
ν-ε'χω χάρι άπό τ' αδέρφια μ'
κι άπό τά γλυκά ξαδέρφια μ'·
ν-εχω χάρι άπό τις &ειάδες μ'
10 κι άπό τούς γλυκούς μπαρμπάδες μ'.

"Οταν κατόπιν τελειώση τό ξύρισμα καί τό συμπεθερικό έχη ετοιμασθή, τότε
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εκκινεί ό γαμπρός έν πομπή πρός τήν οίκίαν τής νύμφης δκί τά στεφανώματα καί
αδεται τό κατωτέρω τραγούδι.

J ^ 92

Λι .ντε, Συ . μπε. _ - , γιε μου, συ . μπε _ _ Sep .

τα _ ζε _ τα

s —

Τον

^ w ^ ö "

Συμπε&ερκό συντάζεται νά πάη γιά τή νύφη.

— «Με την ευχή σ, μαννούλα μου, να πάγο) γιά τή νύφη»·
—«Με τήν ευχή μ', παιδάκι μου, νά πάης γιά τή νύφη».

Καλά πήγαν, καλά έσωσαν, καλά πήραν τή νύφη
5 και στο γοργό της γύρισμα ήρχανε στο ποτάμι.
Στοιχείο βήκε, καρτέρησε στήν άκρη ο τδ ποτάμι■
πιάνει τής νύφης τ άλογο και το γαμπρό άπ τό χέρι·

— «Γαμπρέ μου, τά περατικά γιά νά περάσ ή νύφη».

— «'Οχτώ χιλαάδες τά φλωριά κ' εννιά χιλιάδες νύφη».

Κατά τήν πομπήν ταύτην προηγείται εις έκ τών συγγενών τοΰ γαμπρού κρα-
τών τό φλάμπουρο (σημαίαν). Μόλις δέ φθάσουν εις τήν οίκίαν τής νύφης άδουν
οί σιιμπέθεροι τής νύφης τό κατωτέρω τραγούδι.
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^ϋΐ

Τίνος έίν τά φλάμπουρα
τ' αοπρα και τά κόκκινα;
Τ' κυρ γαμπρού έΐν' τά φλάμπουρα
τ' αοπρα και τά κόκκινα.

Ή νύφη μετά τήν άφιςιν τών συμπεθέρων, δηλ. τής ακολουθίας τοΰ γαμ-
πρού, αποσύρεται εις έ'να δωμάτιον τής οικίας της, διά νά στολισθή. Οϊ συγγενείς
καί οί φίλοι τής τραγουδούν κατά τήν ώραν τοϋ στολίσματος διάφορα σχετικά τρα-
γούδια με9' ών καί τό κατωτέρω.

— tr !
c 1  ------j--- ....

ΗΗ Η tj — - ____
iL. *

"Α

I

νοι .
Τ ο Ιώ"

χρυ -
ο

I

ση Sa .

τσα



'Άνοιξα χρυσή βαλίτσα (ή κασέλλα)
κ' εβγαλ' ασημένιο χτένι,
νά χτινίσωμι τη νύφη-
δ γαμπρός τήν περιμένει.

Ή νύφη άποτεινομένη πρός τήν μητέρα της τραγουδεΐ.
Πότε μαλώσαμ! αντάμα
και μι στέλνεις τόσ' άλάργα.
Έτρωγα, δεν έτρωγα
μδλεγες πώς ετρα)γα.

'Ιδιαιτέρως συγκινητική και επιβλητική είναι ή στιγμή καθ' ην ή γαμήλιος
πομπή μετά τήν στέψιν έχει φθάσει πρό τής οικίας τοϋ γαμπρού.

Είκ. 2. Ή νεόνυμφος πρό τής οικίας τοϋ γαμπροϋ.

Πρό τής εισόδου ΐστανται ό πεθερός καί ή πεθερά περ ι μένοντες νά υποδε-
χθούν τήν νύφην. Πριν αύτη κατέλθη άπό τό λευκόν άλογο, τής προσφέρουν μέλι
διά νά είναι, ως πιστεύουν, ή ζωή τών νεονύμφων γλυκειά όπα)ς τό μέλι. Τήν στι-
γμήν εκείνην άδεται τό άσμα.
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'Λώ στον κυρ γαμπρού τήν πόρτα

σάν δασά εΐν' τά κυπαρίσσια.
Για άλαργέψτε τα καμπόσο
νά διαβή ό γαμπρός κ' ή νύφη.

5 Σάν γλυκό γλυκό εΐν'1 τό μέλι,
σαν γλυκό καί τό καρύδι,
σαν γλυκύτερη εΐν' ή νύφη
άπ* τό μέλι κι άπ} τό καρύδι .

'Ακολουθεί κατόπιν τό τραγούδι :

^ J 112 - 120

«

m

ΞΡ

ΕΠε. Ια

μη

λο
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!§καρ . _ τε , . ρω - το .
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δ ι
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ne. Ce - ψ>ω.

ρό_ μου νά μου τα. £η _

\ Α Τον. Β Τ.ν

να

Πέζα μήλο, πέζα ρόϊδο
πέζα κόκκινο σταφύλι.
Δέν πιζεύω, καμαρώνω,
καρτιρώ τόν πιϋιρό μου,
5 νά μου τάξη, νά πιζέψω.

Καθ' ην ώραν αδεται τό άσμα τοΰτο ή νύφη ρίπτει τό μήλον, τό όποιον
κρατεί είς τάς χείρας της, συνήθως πρός τήν κουνιάδα της (βλ. είκ. 3).

1 'Η μελφδία είναι όμοια μέ τήν τοΰ ασματος «Πυκνοσίτινα εΐν' τ' αλεύρια» (βλ. έν
σ. 225 τοΰ παρόντος τόμου.)
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'Ακολούθως, ένφ ακόμη ή νύφη κάθεται επί τού ίππου καί άδονται τά
άσματα ταύτα, τής δίδουν έ'να μικρό άγόρι, τοΰ οποίου πρέπει νά ζουν οΐ γονείς.

Είκ. 3. Ή νύφη ρίπτει μήλον είς τήν κουνιάδα της.

Τό παίρνει εΐς τήν άγκάλην της καί τό καταβιβάζει άπό τήν ετέραν πλευράν τοΰ
άλογου. Τοΰτο επαναλαμβάνεται τρίς (βλ. εΐκ. 4).

Είκ. 4. Ή παραλαβή τοΰ άρσενικοΰ παιδιού.

Εΐς τήν νύμφην, μετά τήν προσφοράν τοΰ μέλιτος υπό τής πενθεράς της,
προσφέρεται άπό τους συγγενείς τοΰ γαμπρού ποτήριον πλήρες οϊνου άπό τό
όποιον χύνει εΐς τέσσερα σημεία σταυροειδώς (βλ. κατωτ. εΐκ. 5).

'Εν συνεχεία ή πενθερά της τής δίδει τόν επί τούτω παρεσκευασμένον άρτον,
τόν όποιον θραύει επί τής κεφαλής της (βλ. εΐκ. 6,7,8). Τά δέ τεμάχια διανέμει εΐς
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τούς παρισταμένους συμπεθέρους (συγγενείς τοΰ γαμβροΰ).

Είκ. 5. Ή νύφη χύνει σταυροειδως οϊνον άπό τό ποτήρι.

Είκ. 6. Ή προσφορά τής κουλούρας εϊς τήν νεόνυμφον.

Τήν νύφη ν έπειτα, προτού άφιππεΰση, ί)ά τήν πλησίαση ό πεθερός της, ό
όποιος είναι υποχρεωμένος κατ' έθιμο ν να τής ύποσχεΟη ώς δώρον άκίχητον κτήμα
του, π.χ. περιβόλι, έ'να χωράφι, ή αμπέλι ή λιβάδι, συγχρόνως δέ αδειαι τό άσμα
«πέζα μήλο πέζα ρόιδο» (βλ. άνωτ. σ. 295).

Μετά τό γαμήλιον στιμπόσιον καί όλονύκτιον διασκέδασιν, τήν πρωίαν τής
Δευτέρας παίρνουν οί συμπεθέροι τήν νύφην, ήτις κρατεί έ'να δοχείον, έ'να προσ-
όψιον καί σάπιονα καί τήν οδηγούν εις τή βρύση τοΰ χα>ριοΰ, διά νά πάρη νερό.
Ή νύφη άλείφει πρώτον σταυροειδώς τήν βρύση μέ βούτυρο. Κατόπιν γεμίζει τό
δοχείον μέ νερό καί φέρει εις έ'να έ'καστον τών παρόντων συμπεθέραιν καί νίπτον-
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ται. 'Ακολούθως γεμίζει έκ νέου τό δοχεΐον καί τό μεταφέρουν εις τό σπίτι. Προ-

Είκ. 7. Τό σπάσιμον τής κουλούρας.

Είκ. 8. Ρΐψις τεμαχίου άρτου άπό τήν κουλοΰραν πρός τούς συμπεθέρους.

τού νά εκκίνηση ή πομπή διά τή βρύση άδουν τό κατωτέρα) ασμα δια τήν περί-
στασιν ταύτην.
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Στέΐλι μι, μάννα μ\ γιά νερό
γιά νά στο φέρω δροσερό,
γιά νά ρεντίσω τό γαμπρό
και όλο τό συμπε&ερκό.

5 Στεΐλι μι, μάννα μ\ στέΐλι μι
κι σάν άργήσω δέίρι μι.
ΓΙοϋ νά αϊ στείλω μοναχή
που σ' εχον μίνια κι ακριβή·

'Επί τών ρυθμικών, μελωδικών καί ποιητικών στοιχείων τών ασμάτων τού-
των παρατηρούμεν, ότι εις τά περισσότερα τούτων κυριαρχεί ο εξάσημος ρυθμός μέ
τάς δύο βασικός μορφάς α) f f Γ f2 καί β) Γ f f f, ή δέ όλη ρυθμική πε-
ρίοδος αποτελείται άπό τέσσαρα εξάσημα μέτρα, ήτοι εϊκοσιτέσσαρας χρόνους επί
τών οποίων είναι προσηρμοσμέναι αί διάφοροι μελφδίαι καί αί συλλαβαί τών
ποιητικών κειμένων. Δέον νά σημειωθή έτι ότι αί βασικαί μορψαί αΰται διατηρούν-
ται αναλλοίωτοι καθ' όλην τήν μουσικήν στροφήν εκάστου άσματος, ένφ μεταβάλ-
λονται εις όλων σχεδόν τών κατηγοριών τοΰ αύτοΰ ρυθμού ςίσματα. 'Ελάχισται
εξαιρέσεις παρατηρούνται ώς εις τό είς σελ. 292 άσμα. Παρατηρούμεν έτι, ότι
εις τά κείμενα τών περί ων ό λόγος ασμάτων, άτινα είναι προσηρμοσμένα εις τόν
ρυθμόν τοΰτον καί τάς διαφόρους μελωδίας, δέν παρεμβάλλονται τσακίσματα ', ώς
συμβαίνει τοΰτο εις όλα σχεδόν τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τό φαινόμενον
τούτο ένισχύει κατά έ'να τρόπον τήν γνώμην μου, ότι τά άσματα ταύτα είναι τά
παλαιότερα τής νεοελληνικής λαϊκής δημιουργίας, βασιζόμενα εΐς ρυθμικός μορφάς
παλαιάς, έξικνουμένας ίσως καί μέχρι τής Ελληνικής άρχαιότητος, εΐς ταΰτα δέ
προσηρμόσθησαν κατόπιν δημιουργηθεΐσαι νεώτεραι μελφδίαι καί ποιητικά κεί-
μενα.

'Εκτός τοϋ ρυθμού τούτου άπαντςί καί ό τετράσημος ρυθμός εΐς όλιγώτερον
ποσοστόν ασμάτων μέ τήν βασικήν μορφήν f Γ Γ. ήτις πολλάκις μεταβάλλε-

1 Περί τούτων βλ. Σπ. Περιατέρη, 'Ο έξάσημος ρυθμός είς τά 'Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια είς τόν παρόντα τόμον, σ. 201-225.
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ται εις τό ίδιον άσμα, σχηματίζουσα άλλας μορφάς τοΰ τετρασήμου (βλ. άσμα έν
σ. 292).

Τά εΐς έπτάσημον ρυθμόν ήχογραφηθέντα ασματα τοΰ γάμου είς τήν περιο-
χήν ταύτην νομίζω ώς παρείσακτα έκ Πελοποννήσου. Ό ρυθμός τούτων, ή ρυιθμική
αγωγή των, οι τρόποι είς ους βασίζονται αί μελωδίαι καί κυρίως ·ή τεχνική τών
μελωδιών, είναι στοιχεία μουσικά, τά όποια έπιχαιριάζουν κυρίως εις διαφόρους τό-
πους τής Πελοποννήσου.

Εις τον πεντάσηαον ονθμόν ηχογράφησα μόνον δύο άσματα μέ τήν εξής ρυ-
<. . fi f» (Β ρ „ , Τ _ ,

ιίμικην μορφήν , | . U ρυομος ούτος οεν απόντα εις τήν περιοχην ταύ-

την, καθώς επίσης και οι ρυθμοί έννεάσημος καί όκτάσημος. Τήν παρουσίαν τού
πεντασήμου ρυθμού είς τά άσματα ταύτα θεωρώ έξ επιδράσεως, άπό περιοχάς τής
'Ηπείρου είς ήν άπαντα μεταξύ τών άλλων καί ό ρυθμός ούτος.

Η όλη ρυθμική περίοδος τών ασμάτων τούτων άποτελεΐται άπό τέσσαρα μέ-
τρα έκ πέντε χρόνων έκαστον, ήτοι είκοσι εν όλω χρόνους. Είς τά δυο πρώτα μέ-
τρα προσαρμόζεται είς στίχος 8/σύλλαβος τροχαϊκός καί εΐς τά υπόλοιπα δύο, ό έ'τε-
ρος 8/σύλλαβος τροχαϊκός, δλη δέ ή μουσική στροφή περιλαμβάνει δύο στίχους άνευ
τσακισμάτων. Βλ. κατωτέρω τήν ρυθμικήν του μορφήν.

plpp^p ! = 10 χρόνοι (5 + 5)

Άρε, χρυ-οε μπερ μπέ_ ρι « ^σύλλαβος τροχαϊκός στίχος
jBlpjs^ p I - 10 χρόνοι (5 +5)

ν-ά-.πα.γα- Χια τά ψαλ.λι_ δια = δ/σύλλοβος τροχαϊκοί στίχος

σ) ? r r r 'e> r r r r » f f f Γ f f Γ

Αί μελφδίοι τών άσμάτων τούτων βασίζονται, ώς επί τό πλείστον, εις δια-
τονικάς κλίμακας με μουσικήν έκτασιν μικράν, συνήθως μιας πέμπτης ή έκτης. Δια-
κρίνομεν επίσΐ)ς καί πεντατονικάς κλίμακας μέ χρήσιν ήμιτονίου ώς ποικίλματος,
χωρίς μέ τοΰτο νά άλλοιούται ουσιαστικώς τό άκουσμα τής πεντατονικής κλίμακος'

Τά εις σ. 289 καί 298 ασματα άτινα έχουν τήν τετάρτην βαθμίδα έν διέσει
και δημιουργούν ούτω άκουσμα χρωματικής κλίμακος, θεωροΰμεν ότι ανήκουν
εΐς μίαν τών χροών, τάς οποίας σχηματίζει δ διατονικός τρόπος τοΰ ré, έπί τών
οποίων βασίζονται και άλλα ασματα.

Αϊ μελωδίαι αύται τοΰ γάμου μέ τεχνικήν ΐδιότυπον ώς πρός τήν χρήσιν τών
μουσικών διαστημάτων καί έν συνδυασμώ μέ τό τοπικόν μουσικόν ύφος έξαγγε-
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λίας των καί τά γλωσσικά ιδιώματα, άτινα διατηρούνται ακόμη έ'ντονα εΐς τήν πε-
ριοχήν ταύτην, αποτελούν τα χαρακτηριστικά τής διαφοράς αυτών εν σχέσει πρός
τάς δημώδεις μελωδίας άλλων περιοχών.

Ώς πρός τά ποιητικά κείμενα τών γαμήλιων ασμάτων τής εξεταζόμενης πε-
ριοχής παρατηροΰμεν, ότι γίνεται χρήσις εΐς αύτά κατά προτίμησιν τοϋ 8/συλλάβου
τροχαϊκού ή ιαμβικού στίχου καί κατά δεύτερον λόγον τοϋ Ιδσυλλάβου, όστις, ώς
γνωστόν, κυριαρχεί εΐς τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια (βλ. κείμενα τών παρατι-
θεμένων ασμάτων).

Αί μελαιδίαι τών ασμάτων τών πρός τόν τοπικόν χορόν Στο χορευομένων
παρουσιάζουν μεγαλυτέραν ποικιλίαν καί βασίζονται εις τάς αυτάς ρυθμικάς βασι-
κός μορφάς, μέ διαφόρους όμως παραλλαγάς λόγιο τών τσακισμάτων, τά οποία
παρεμβάλλονται εις τά περισσότερα τούτων (βλ. παραδ. εΐς σ 203, 209, 210 καί
222 τοΰ παρόντος τόμου).

RÉSUMÉ

Mission musicale en Eurytanie du 4 juillet au 3 août 1962

par Spyr. Péristéris

La présente mission musicale en Eurytanie continue et complète celle
que l'auteur avait déjà accomplie en 1959 dans cette région (voir Annuaire
des Archives de Folklore, tome 11/12 (1958-1959), pp. 320-327).

Pendant cette deuxième mission musicale, qui dura du 4 juillet au 3
août 1962, l'auteur a fait 228 enregistrements sur bandes de magnétophone,
de chansons et de danses populaires. Il a noté également diverses coutu-
mes de la vie sociale du peuple et surtout celles qui se réfèrent à la céré-
monie du mariage. En ce qui concerne le matériel musical enregistré, l'au-
teur considère comme plus caractéristiques les chansons relatives au ma-
riage, et en publie huit :

La 1ère chanson (p. 225) est chantée au moment où 011 tamise la fa-
rine pour pétrir le pain du mariage; la 2ème (p. 289), pendant que les pa-
rents et les amis reçoivent la dot de la future mariée et la transportent
dans la demeure du mari.

La 3ème chanson (p. 291) est chantée le dimanche matin pendant que
le futur marié se fait raser. Elle est suivie de la 4ème chanson (p. 292) chan-
tée pendant que le cortège des parents et amis du marié se rend à la mai-
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son paternelle de la jeune mariée pour l'accompagner à l'église, où aura
lieu la célébration du mariage. Durant cette marche, on chante la 5ème
chanson (p. 293), qui célèbre la bannière qui précède le cortège.

La 6ème chanson (p. 293-94) est chantée pendant que la mariée s'ha-
bille et se pare dans sa maison", la 7ème (p. 295), lorsque le cortège, après
la célébration du mariage à l'église, arrive à la maison de l'époux, où devant
la porte les beaux-parents reçoivent la nouvelle mariée. Enfin la 8ème (p.298)
chanson est chantée le lundi matin, après le festin de noces, qui a duré toute
la nuit, lorsque la nouvelle mariée est conduite en pompe par les parents
et amis des deux familles à la fontaine du village pour y puiser de l'eau.

A propos de la musique de ces chansons l'auteur remarque que le

rythme de 6/4 prédomine, sous les formes métriques suivantes :

. 6 /2 + 1+1+2N 6 /l+2+2 + l\ ,

a) = I-^-1 = l--4-------)» et que la penode metrique

est constituée par 4 mesures de six temps.

Un fait remarquable est que ces formes fondamentales se maintien-
nent inaltérables pendant toute la durée de la chanson. Comme on sait, ces
formes, dans la plupart des chansons des autres catégories, se transforment
par suite de l'intercalation dans le texte poétique de diverses syllabes, in-
terjections, mots et phrases qui sont sans aucun lien avec le texte de la
chanson proprement dite \

Cette constatation renforce une opinion déjà exprimée par l'auteur :
ces chansons sont parmi les plus anciennes de la musique traditionnelle
néohéllénique et ces formes rythmiques remontent peut-être à l'antiquité
grecque.

Dans les chansons de mariage on rencontre aussi dans un pourcentage
moindre le rythme de sous la forme suivante: —Cette dernière
forme change souvent (voir chanson p. 229), de même que le rythme de

S ; ' * ;2 ' ï (voir les chansons no 2 et 5).

8 9

Les rythmes de 4 et de ^ ne se rencontrent pas dans cette ré-
gion.

La plupart des mélodies de ces chansons sont basées sur des gammes
diatoniques d'une étendue habituelle d'une quinte ou d'une sixte, comme
par exemple les chansons no 6 et 7, lesquelles ont le quatrième degré diésé,

1 Voir du même auteur, dans ce volume, p. 201-266 son étude «Ea mesure de Six-
temps (Exassimos) dans les chansons folkloriques Grecques>.
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ce qui donne l'impression d'une gamme chromatique. L'auteur considère
ce dièse comme une des χοόας du mode majeur diatonique de ré sur lequel
sont basées des chansons d'autres catégories.

En ce qui concerne l'usage des intervalles et des notes principales,
ces mélodies présentent une technique spéciale.

L'idiome linguistique et le style de chaut local sont les éléments qui
distinguent le mieux ces chansons de celles des autres régions.

Les textes poétiques sont en général en vers trochaïques ou iambi-
ques de 8 syllabes, ou plus rarement en vers de 15 syllabes, qui comme on
sait prédominent dans la poésie des chansons populaires hélléniques.

Les mélodies des chansons qui sont exécutées pendant la danse lo~
cale appelée «Sto» sont basées sur les mêmes formes rythmiques de base
6/4, mais avec diverses variations qui proviennent des «tsakismata8 qui
sont, comme on l'a déjà mentionné, des intercalations dans le texte poéti-
que. (Voir pages 203, 209, paragraphe 3, page 210, paragr. 5, 6, et p. 222
du présent volume).



II. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963

A'

ΕΚθΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ 14 ΜΕΧΡΙ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1963

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Κ· ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Εις τήν νήσον Κίμωλον, άνήκουσαν εις τό σύμπλεγμα τών Κυκλάδων, κειμέ-
νην δέ μεταξύ τής Σίφνου καί τής Μήλου, έγγύτερον πρός τήν δεύτερον, είργάσθην
πρός μελέτην τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού της επί 15 ημέρας, ήτοι άπό
τής 14 μέχρι τής 29 Αύγουστου 1963, κατόπιν σχετικής έντολής τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών.

Ήρευνήθησαν μορφαί τοΰ υλικού, τοΰ κοινωνικού καί τοΰ πνευματικού
βίου, συλλεχθείσης έτι καί άξιολόγου σχετικής ύλης διά καταγραφής, ήχογραφήσεως,
κινηματογραφήσεως καί φωτογραφήσεως.

Ή καταγραφείσα ύλη κατετέθη είς τό Λαογραφικόν Άρχειον εις χειρόγρα-
φον έκ σελ. 452, σχ. 8ου μεγ. (άρ. είσαγ. 2758), ώς επίσης καί ή έπί ταινιών μα-
γνητοφώνου έξ 75 ηχογραφήσεων δημαιδών ασμάτων καί λαϊκών χορών (άρ. είσαγ.
7299-7373)1. Ή μουσική ύλη αύτη άποτελεΐται α) έκ μελωδιών ασμάτων β) έκ μου-
σικής λαϊκών χορών (συρτός ποταμός, μανό).αρος καί μπάλας, σούστα) καί γ) έξ εκ-
κλησιαστικής μουσικής, έγκώμια έπιταφίου είς τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου κατά τό

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Τ. Κ. Βογιατζίδης, Κίμωλος, "Ιστορικοί έρευναι περί τής νήσου. 'Αθηνά, τόμ. ΛΕ' (1923/24), σ.

67-124. -Περί της γλώσσης τών Κιμωλίων. 'Αθηνά, τόμ. ΛΖ' (1925/26)
σ. 108-160.

'Ανιών. Μηλιαράκης, 'Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Κίμωλος.

'Αθήναι 1901, 8ον, σελ. 48, 2 είκ. καί 1 χάρτ.
'Icoàvv. Σπ. Ράμφος, Κιμωλιακά. 'Αθήναι ,α-2> λγ', 8ον, σελ. 55. (Έν σ. 53-55 βιβλιογραφία περί
της Κιμώλου).

Ίο)άνν. Σπ. Ράμφος-Κ. Ι· Παπαδόπουλος, Λαογραφικά τής Κιμώλου, εν Πειραιεΐ 1953, 8ον σελ.
52-κζ'.

C· S. Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie, tom. second, A Paris, iSoi (λαογραφι-
και ειδήσεις είς σ. 4-74).

1 'Από τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς τόν πρωτοπρεσβύτεροι' κ.Ίωάνν. Σπ. Ράμ-
φον, είς τοΰ όποιου τήν λαμπράν συμπαράστασιν οφείλεται ή επιτυχής έκτέλεσις τής δλης ερ-
γασίας ταύτης.
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εσπέρας τής παραμονής τής εορτής (15 Αύγ.), τά όποια, έψάλησαν είς τήν έκκλη-
σίαν τής Ευαγγελιστρίας.

Είς τάς κινηματογραφηθείσας εκδηλώσεις τού λαϊκού βίου περιλαμβάνονται:
α) γαμήλια έθιμα (παρασκευή γλυκών, στρώσιμο τοΰ νυφικού κρεββατιού, ό στολι-
σμός τοΰ μελλονύμφου και άποχαιρετισμός έκ τής πατρικής οικίας. Ή έκκίνησις είτα
τής γαμήλιου πομπής έκ τής οικίας τοΰ γαμβρού πρός μετάβασιν εις τήν οίκίαν
τής νύφης διά τήν παραλαβήν της πρός στέψιν. Ή στέψις εις τήν έκκλησίαν καί ό
γαμήλιος χορός" β) ταλασιουργία καί υφαντική' γ) λαϊκή πανήγυρις τήν 15 Αύγ.
("Αποψις τής Κιμώλου. Μεταφορά τής εικόνος τής Παναγίας έν πομπή εϊς τόν
ναόν τής Παναγίας τής Όδηγητρίας).

Α . Ή νήσος Κίμωλος, ορεινή καί άνυδρος, εκτάσεως 38 τετρ. χιλιομετρ., έχει
έκ παλαιοτέρων χρόνων έ'να μόνον κύριον συνοικισμόν, ό όποιος καλείται ομοίως Κί-
μαιλος, κείται δέ πρός τό νότιον μέρος καί εις άπόστασιν 15' άπό τοΰ έπινείου Ψάθη.

Ή οικονομία τοΰ τόπου στηρίζεται εΐς τήν γεαιργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν,
έν μέρει δέ μόνον εΐς τήν άλιείαν. Μέρος σημαντικόν τού εργατικού δυναμικού της
ασχολείται εκ παραδόσεως καί εΐς τήν ναυτιλίαν. "Ενεκα τοΰ μικρού θαλασσίου
διαύλου, πλάτους 960 μ., διά τού οποίου χωρίζεται ή νήσος άπό τήν Μήλον, εύρί-
σκετο πρός αύτήν κατά τό παρελθόν καί σήμερον έτι εΐς στενάς οικονομικός καί
πολιτιστικός σχέσεις, έκ τούτου δέ ό μελετητής τοΰ λαϊκού πολιτισμού τών Κιμω-
λίων δέον νά έχη ύπ' όψει του καί τήν λαϊκήν παράδοσιν τής Μήλου, επίσης δέ
καί τήν ιής Σίφνου. Εκ τών νήσαιν τούτων, κατά τοπικός δημώδεις παραδόσεις,
ήλθον έτι καί άποικοι εις τήν νήσον. Σχετική είναι ή ακόλουθος παράδοσις: «.Στά
χρόνια τοϋ προσπάππον μον, όπως μον 'λεγε <5 παπποϋς μον, ήπεσε χολέρα οτο
νησί κ' ήξεκλήρισε τό νησί· \Κμείνανε μόνο τριάντα χωρικοί καί εξε ναυτικοί. Στο
"Αγιο Πνέμα (τοποθεσία) κοντά ήτονε εν α έκκληοιδάκι ό Ταξιάρχης. ' Εκεί ενα βράδυ
έμπήκανε νά κοιμηθούνε 13 αθρωποι κ' εξνπνήσανε εξε· 'Ησαν σημαδεμένοι άπό
τήν αρρώστια.

"Ετσι εκαταστράφηκε ό κόσμος εδώ· "Ηρθανε μετά εδώ διάφοροι κ' εκατοι-
κήσανε, Κρητικοί, Σιφνοί καί αλλ.οι (χφ., σ. 87).

Ή παράδοσις αύτη άναφέρει περί έρημώσεως τής Κιμώλου ένεκα χολέρας.
Συνήθεις λοιμώδεις νόσοι έκ τών οποίων επήρχοντο τρομακτικοί καταστροφαί τοΰ
πληθυσμού ήσαν έτι ή ευλογιά κυρίοις δέ ή πανώλης. Μεταξύ τών έγκαταστα-

1 Τελευταία φθορά τοϋ πληθυσμού εκ τής ευλογιάς συνέβη τό 1915, έξ ής απεβίωσαν
τότε 26 πρόσωπα. Ή κατάπαΐ'σις τοΰ κακοΰ άπεδόθη υπό τών κατοίκων είς τήν Παναγίαν τήν
Όδηγήτριαν, πολιοΰχον τοΰ τόπου, διά πρεσβειών τής 'Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τής
όποιας έκτοτε πανηγυρίζεται μεγαλοπρεπώς ή έορτή τήν 4ην Δεκεμβρίου. Βλ. Ίωάν. Σπ. Ράμ-
φον, Τά «σωτήρια» τής Κιμώλου είς τήν Άγίαν Βαρβάραν, έν'Αθήναις 1951, σ. 5-6.

20
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θέντων νέων κατοίκων αναφέρει ή παράδοσις καί Κρητικούς. Ούτοι θ à ήλθον εν-
ταύθα, προερχόμενοι έκ Μήλου ή καί κατ' ευθείαν έκ Κρήτης, πιθανώς αμέσως
μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν τής νήσου από τού 1645-1669 ή πολύ άργότερον,
ήτοι κατά τόν παρελθόντα αιώνα έ'νεκα τών επαναστάσεων τής Κςιήτης, ότε έδημι-
ουργείτο κύμα προσφύγων εξ αύτής πρός τάς νήσους τού Αιγαίου. Ή εγκατάστασις
αύτη θά υπήρξε σημαντική, έάν κρίνα>μεν έκ τών οικογενειακών επιθέτων εις Κί-
μωλον τω 1901, έκ τών οποίων μεταξύ 82 (βλ. εις Άντ· Μηλίαράκη, Κίμισλος,
σ. 45-46) 13 φαίνονται Κρητικής προελεύσεως·

Είκ. 1. Τμήμα τοΰ συνοικισμού σήμερον τής Κιμώλου.

Πρός έποικισμόν έτι ενταύθα καί Σιφνίων περί τοΰ οποίου λέγει ή παρά-
δοσις, ώς άνωτέρω, συμφωνεί καί άλ?ιη, σχετιζομένη ύπό τοΰ λαού πρός τό εις τό
άνατολικόν τής κωμοπόλεως άκρον ύψούμενον βουνόν Ξαπλοβούνι, ύψους 100 μ1,
τοΰ οποίου τό όνομα παρεφθάρη εις Κλαψοβοννι, διότι, ώς παραδίδεται, άναβαί-
νοντες εις τούτο οί παραμείναντες καί οίκοδομήσαντες τό Κάστρον τής Κιμώλου
πρός έγκατάστασιν είς αυτό έποικοι Σίφνιοι, έ'κλαιον άτενίζοντες μακράν τήν γενέ-
τειραν νήσον των 2.

Ή παράδοσις αύτη είναι παλαιά, δεδομένου ότι ύπήρχεν ήδη κατά τόν 18

1 Βλ. παρά Άντ. Μηλίαράκη, Κίμωλος, σ. 4.

* Βλ. 'Αντ. Μηλίαράκη, ένθ' άν., σ. 11 σημ. 2. 'Ετέρα παράδοσις άναφέρει ότι περί τό
ετος 1600 έγκατεστάθησαν είς Κίμωλον 12 οίκογένειαι έκ Σίφνου, αί όποΐαι εφεραν μαζί των
τήν εικόνα τής Παναγίας τής "Οδηγητρίας καί έκτισαν τήν πριότην φερώνυμον αύτής έκκλη-
σίαν. Βλ. είς Ίω. Σπ. Ράμφον - Κ. Ί. Παπαδοπούλου, Λαογραφικά της Κιμώλου, έν ΙΙειραιεΐ
1953, σ. 38.
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αιώνα1. Ό επισκεφθείς τώ 1778 τήν νήσον περιηγητής C. S. Sonnini (Voyage
en Grèce et en Turquie, II, Paris 1801, σ. 25) αναφέρει σχετικώς ότι «Le burg
de l'Argentière est fort moderne ; sa construction ne date que de 1646. Une
tradition conservée parmi les habitants actuels, apprend qu'il a été com-
mencé par des Grecs fugitifs de l'île de Siphanto, qui se tinrent cachés,
pendant quelque temps, dans un bois qui en couvroit alors l'emplacement».
Ή παράδοσις ιιύτη αποδίδει εΐς τούς Σίφνιους έποικους καί τήν άνέγερσιν τοΰ
Κάστρου τής Κιμώλου.

Ό Άντ. Μηλιαράκης ", έχων ύπ' όψει τά ξενικά έπώνυμα καί βαπτιστικά
ονόματα εΐς Κίμωλον, πιστεύει ότι έγένοντο εγκαταστάσεις καί έποικων Ενετών εΐς
περίοδον έρημώσεως τής νήσου, έκ τών οποίων καί ερμηνεύεται ή διαφορά εις τά
έθιμα καί τήν γλώσσαν.

Ή παρατήρησις αύτη τοΰ Μηλιαράκη περί εγκαταστάσεως ενταύθα ξένων
φαίνεται ορθή, ώς όμως προκύπτει, τόσον έκ τής γλώσσης τοΰ τόπου, δσον καί τοΰ
κατά παράδοσιν βίου, ούτοι ούδεμίαν έπίδρασιν άξίαν λόγου ήσκησαν εις τήν πνευ-
ματικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής νήσου, δπερ σημαίνει ότι άφωμοιώθησαν πρός
τό γηγενές στοιχεΐον.

Β'. Έκ τών κυκλουμένων εΐς τόν λαόν παραδόσεων σημειώνομεν τήν περί
τού «Θεριού τής Λίμνης», τοποθεσίας εΐς τήν άκτήν παρά τά Ελληνικά (βλ. εΐκ 2),
πρός δυσμάς τοΰ συνοικισμού τής Κιμώλου. « Λίγο πιο πάνω άπο τήν Λίμνη είναι
ενα πηγάδι μεσ στον ποταμό· Τό πηγάδι είναι σε σταυροδρόμι· Αυτοΰ που ήτανε τό
πηγάδι οί παλαιοί δεν ήπαίρνανε ποτε νερό, γιατί εφοβουνταν τό Θεριό τής λίμνης,
που βαστούσε δλο τό μέρος.

Μιά φορά ήκαμε πολύ κακό νερό ( = μεγάλην βροχήν) τό χειμώνα· Τό νερό
τσή βροχής με τή σαβούρα (=χώματα) τό σαβούρωσε ( = τό έσκέπασε) τό Θεριό
κ' ήμεινε ή ραχοκοκκαλιά του σάν ενα κάίν-ι μεγάλο. "Οσοι ήρχούντανε στο μέρος
αυτό κ' ήμπροβαίρνανε στό Αυγερινό ( = τοποθεσία) κ' ήβλέπανε τό Θεριό αλλάζανε
δρόμο·

Σήμερο γιά κείνο που φιονάζει πολύ ώργισμένος λένε : «γιάντα κάνεις σάν τό
Θεριό τσή λίμνης;».

Τό Θεριό αυτό κανένα δέν ήπείραζε». (χφ., σ. 198-199)·

Εΐς τήν διήγησιν ταύτην διασώζεται παλαιά δοξασία προφανώς περί εναλίου
δαίμονος. Σημειωτέον ότι εις τήν εγγύς θέσιν Ελληνικά ύπήρχεν άρχαΐος οικισμός.

1 Βλ. Ίω. Ράμφον - Κ. Ί. Παπαδοπούλου, ενθ' άν. καί Ίω. Ράμψον, Κιμωλιακά, σ. 10,
' Κίμωλος, σ. 25.
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'Ενδιαφέρουσα έπίσης είναι ή κατωτέρω παράδοσις περί τοΰ Τραγουδι-
στού εις τήν απέναντι τής Κιμώλου νησίδα Ήπόληβον, επισήμως Πολύαιγον.
«Πέρα στήν'Ηπόληβο υπάρχει ή τοποθεσία Τραβουδιστής1. Είναι στο δυτικό
μέρος τοϋ νησιού κοντά στή θάλασσα.

,. JL·.'.. *, . À ' ι

Είκ. 2. Ή θέσις 'Ελληνικά.

Στό μέρος εκείνο άκοϋνε τή νύχτα, τά μεσάνυχτα, σφύριγμα■ "Οταν άρχίση
νά σφυράη, οι ψαράδες πρέπει νά φύουνε· "Οταν τραβουδή, δέν υπάρχει φόβος νά
μείνουν·

Ή μένανε εκεί οι ψαράδες κ' ήψαρεύανε.

"Οταν έσφυροϋσε ήβγάνανε μισό ψωμί, τό πετούσανε στό μέρος πού τών εσφύ-
ριζε κ' ήφεύγανε κ' ήρχόντανε στήν Ψάθη 2 κι άράζανε·

Στό νησί αυτό ήζοΰσε χρόνια πολ-λά ενας βοσκός, δ Δημήτρης Άφεντάκης· Τό
μαντρί ( = κοπάδι) του τό 'φηνε μολητό άπάνοι στό βουνό. Αλλά τό 'βοσκέ δ Τρα-
βουδιστής. Λοιπό δ βοσκός ήσηκώθηκε μιά νύχτα νά δη, νά μην έ'ρθη τό μαντρί
( = τό κοπάδι) και πέση μέσ στ' αμπέλι και τό βλέπει σωριασμένο ( = συνηγμένον)
κ' ήστεκε κ' ενας κοντά στό μαντρί.

Ό βοσκός ενόμιζε πώς ήτανε κανένα καΐκι κ' ήπήαινε γιά νά τοϋ πάρη τό
μαντρί· "Ετσι γυρίζει και μπαίνει στό σπίτι και παίρνει τό περίστροφο κ έχτύιπησε
τόν Τραβουδιστή· Ό Τραβουδιστής τοΰ 'πε ■ «Θά σοϋ βγάζουνε κόκκαλα άπό τό
ποδάρι σου». Τήν άλλη μέρα, άφοϋ ξημέρωσε, δ βοσκός ήπήε στό μέρος πού χτύ-
πησε τόν άνθρο)πο (δηλ. τόν Τραβουδιστή) κ' είδε αίματα. Τά αίματα συνεχίζουν-
ταν στή Διαμαντοσπηλιά.

1 Βλ. περί τοϋ τοπωνυμίου είς τήν έφημ. «Φωνή τής Κιμώλου», έν 'Αθήναις, έτ. 18
(1963), άρ. φύλλ. 172/73, σ. 3. Καταγραφήν έτι τών τοπωνυμίων τής Κιμώλου βλ. ένθ' άν.,
άρ. φύλλ. 168/69, ο. 3.

2 Ψάθη, ό λιμήν τής Κιμώλου.
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Αυτός εφοβήθηκε και δεν μπήκε στήν Διαμαντοσπηλιά· Μετά τον επιασε και
τον πονούσε τδ ποδάρι. "Υστερις ήνοιξε πληγή κ ήβγαιναν κοκκαλάκια από τήν
πληγή. Ό κόσμος τότε τοΰ ελεγε'■ «"Αν ήχανονν τανε ό Τραβονδιστής, θά 'χανούν-
τανε και ό βοσκός» (χφ., σ. 196-197).

Ό Τραβουδιστής τής παραδόσεως ταύτης πρέπει νά θεωρηθη, ότι ήτο ό
προστάτης δαίμων τής νησίδος, τό στοιχειό, τό οποίον κατώ><ει είς τήν Διαμαντο-
σπηλιάν.

Εις τούς χρόνους τής πειρατείας ή οποία έμάστιζε τήν Κίμωλον \ ώς και τάς
λοιπός νήσους τού συμπλέγματος τών Κυκλάδων, άναφέρεται παράδοσις περί άνε-
πιτυχούς άποβάσεως «κλεφτών άπό καΐκι» εΐς τήν θέσιν Μοναστήρια, εις τήν
βορείαν άκτήν τής νήσου (χφ., σ· 33).

Τόν "Αγιον Νικόλαον, προστάτην, ώς γνωστόν, τών ναυτικών, παρά τήν
ιδιότητα του ταύτην, τόν έχουν εΐς Κίμωλον καί ώς προστάτην «και οί κόρες οί
ανύπαντρες που εχει περάσει ή ηλικία των και δεν έχουν παντρευτή. Τόν παρακα-
λούνε για và παντρευτούν■ Λένε παρακαλώντας: «ελα,"Αγιε μου Νικόλα μον, κυβερ-
νήτη, κυβέρνα με, φανέρωσέ μου τήν τύχη μου» (χφ., σ. 81-82).

Ή πίστις αύτη περί τοΰ Αγίου Νικολάου προέρχεται ασφαλώς άπό σχετικήν
θαυματικήν διήγησιν εΐς τό συνα'ξάριόν του, κατά τήν οποίαν εΐς πτωχόν οΐκογενειάρ-
χην, τοΰ οποίου αί τρεις θυγατέρες παρέμενον άγαμοι, ώς μή έ'χουσαι προίκα, ό Ά-
γιος Νικόλαος έπεμψε χρήματα, ούτω δέ έπέτυχεν ό πατήρ τα)ν νά τάς ύπανδρεύση 3·

Εΐς τήν παράδοσιν περί τοΰ Αγίου Νικολάου καί τοΰ Αγίου Κασσιανοΰ,
αίτιολογικήν τοΰ εορτασμοΰ τοΰ δευτέρου τήν 29ην Φεβρ., ήτοι κάθε δίσεκτον έ'τος,
διαδεδομένην εΐς τόν νησιωτικόν χώρον ", έ'χει εΐσαχθή άντί τοΰ ονόματος Άγιος
Κασσιανός τό τοΰ Αγίου Όνουφρίου. «Ό "Αϊ'Ονούφριος εκανε παράπονο στό Χρι-
στό, γιατί τοΰ Πάτερ Νικόλα τον πηγαίνουν τόσα δώρα κ' εχει μεγάλη τιμή. Τον
λέει δ Χριστός'· «Πήγαινε νά μον τόνε φέρης εδώ. Ήπήγαινε και δεν τόν εϋρηκε.
Ξαναπήγαινε και τόν εϋρηκε κ' ερχόντουνε βρεμένος, ελεεινός.

"Οταν ήλθε, τον λέει ό Χριστός : - « ΙΤον ήσοννε, πάτερ Νικόλα*; «'£'κιντύνευγε
ενα καράβι κ' επήγα và σώσω τσοϊ άνθρώπους >Ν. Βλέπεις, τού λέει ό Χριστός, γι' αυτό
εχει τόσα δώρα ό Πάτερ ΝικόλΜς■ Τόν κατεδίκασε τότες νά γιορτάζη κάθε τέσσερα
χρόνια» (χφ., σ. 233).

1 Βλ. Άντ. Μηλίαράκη, ένθ' άν·, α. 23 καί Άπ. Έ· Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοΰ νέου 'Ελ-
ληνισμού. ΒΙ. Τουρκοκρατία 1453-1669, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 118.

2 Βλ. Gustav Anrieh, Hagios Nikolaos, Band II, Eeipzig-Berlin 1917, a. 118-123
βλ. καί είς σελ. 157-158, 221-223, 239-242, 395-96.

8 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκην, έν Λαογρ., τόμ. 16 (1956-57), σ. 317-323, 580 καί Ε.Λ.Α., τόμ.
ΙΓ'-ΙΔ (1960-61), σ. 321.
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Αί Μοΐραι είς τάς δοξασίας και τάς παραδόσεις τοΰ λαού απαντούν ομοίως
ως καί εΐς τους άλλους ελληνικούς τόπους. Ούτω λέγεται εΐς Κίμωλον ότι «άμα
γέννηση ή γυναίκα βάζουνε στο τραπέζι ενα ποτήρι νερό και γλνκό γιατί έρθουν
οί Μοίρες νά το μοιράσουν το παιδί, ή καλά ί)ά πάη ή κακά. Οι Μοίρες τδ μοιρ-
νοϋνε τδ παίδι» (χφ., σ. 70). 'Απαντούν έτι καί παραδόσεις γνωσταί καί άλλαχοΰι
περί δυσμενών αποφάσεων τών Μοιρών εις βρέφος, αί όποΐαι έγένοντο γνωσταί
υπό παραφυλαττόντων τήν έλευσιν τών Μοιρών καί ότι παρά τάς γενομένας προ-
φυλάξεις δέν κατέστη δυνατόν νά έκφύγη τό άτομον τό καθορισθέν ύπ' αύτών πε-
πρωμένον του (χφ., σ· 70-71, 120-125, 127-131).

Αΐ Νεράιδες καλούνται Άνεραΐδες η Καλές Κεράδες (χφ.. σ. 69-70, 208). « Οι
παλαιές (δηλ. γυναίκες) ελέγανε πώς υπήρχαν Άνεραιδες» (χφ., σ. 69)· Ή φράσις
αύτη είναι δηλωτική ότι ό λαός άπό πολλού έχει παύσει πλέον νά πιστεύη εΐς τήν
ύπαρξίν των *.

Εΐκ. 3. Ή τοποθεσία τής 'Αγιας Καλής κάτωθι τοϋ φαινομένου
ναϋδρίου πρός τήν θάλασσαν.

Αί παραδόσεις περί θανατώσεως κάποτε τών γερόντων είναι καί ενταύθα εύ-
ρέως γνωσταί (χφ., σ. 33, 133-134). Ούτω λέγεται ότι «μιά φορά τσοι γέροι τσοϊ
πνίανε στον γέρο Νικόλα τά ψηλά (=παραλιακή τοποθεσία· χφ., σ. 133). «2α παλαιά
χρόνια τους γέρους τους πήγαινανε και τους γκρεμίζανε στη ί)άλ.ασσα άπό τήν Άγιά
Καλή ( = τοποθεσία παρά τόν κολπίσκον τοΰ επινείου Ψάθη· (χφ., σ. 33). (Βλ. εΐκ. 3, 4).
"Οτε δέ ό υιός δστις μετέφερε τόν πατέρα του, διά νά τόν πνίξη, έπληροφο-

1 Βλ. καί Ί. Βογιατζίδην είς περ. 'Αθηνά, τόμ. 35 (1923/24), σ. 111-12.
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ρήθη νπο τού πατρός του ότι καί αυτός, όταν θα γηράση, θά ριφθη είς τήν θά-
λασσαν άπό τήν ιδίαν θέσιν, ούτος μετενόησε καί έκρυψε τόν πατέρα του εντός σπη-
λαίου, όπου τόν έτρεφε κρυφίως, ίνα μή πληροφορηθή ό βασιλεύς τήν παράβασιν.
Μετ' ολίγον όμως έ'θεσεν ό βασιλεύς στοίχημα, ποιος θά °ίδη πρώτος τήν άνατο-
λήν τοΰ ηλίου. Ό νέος μέ τήν συμβουλήν τοΰ πατρός του έκέρδισε τό στοί-
χημα. Ό βασιλεύς, ότε έμαθε περί τής σοφίας τοΰ γέροντος, «ειπε νά μήν τούς
σκοτώνουν τούς γέρους πλιά' καί έχομε και τήν παροιμία: «Σάν δέν εχτ/ς γέρο,
δώσε κι αγόρασε» (χφ., σ. 133-134). Τής διηγήσεως ταύτης περί τοΰ σοφού γέρον-
τος, γνωστής καί διά τής λογίας παραδόσεως, κατέγραψα παραλλαγήν έκ Μήλου '.

Είκ. 4. Ή τοποθεσία «'Αγία Καλή» πρός τήν θάλασσαν.

Εις τήν ετέραν, ώς άνα>, παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης λέγεται περί
τής κατακρημνίσεως εΐς τήν θάλασσαν τών γερόντιυν έκ τής παρά τήν Ψάθην το-
ποθεσίας τής 'Αγίας Καλής (χφ., σ. 33· βλ. εΐκ. ο, 4).

Περί τού τοπωνυμίου τούτου, άπαντώντος καί εΐς μικράν νησίδα παρά τήν
ΙΙάρον ('Αθηνά, τόμ. 35, σ. 113), διέλαβεν ήδη ό Ίω. Βογιατζίδης εΐς εκτενή πρα-
γματείαν του περί τής ιστορίας καί τής γλώσσης τής Κιμώλου συνδέσας τό όνομα
πρός τήν Άγίαν Καλήν, τήν άναφερομένην εΐς τό μοιρολόγι τής Μεγάλης Παρα-
σκευής. Εις τούτο, κατά παραλλαγάς έκ τών νήσων "Ανδρου, Πάρου, Νάξου (Λαογρ.
τόμ. 17, σ. 36-37), Κιμώλου (χφ·, σ· 12-17), Σερίφου (Λ.Α., άρ. χφ. 1148, σ. 93-96)·
άπό πρόσφυγας έκ Μ·'Ασίας (Λ.Α., άρ. χφ. 1132, σ. 82-85. Λ. Α., άρ. χφ. 1665 Γ',

1. Βλ. εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), 'Αθήναι 1960, σ. 292 (ένταϋθα καί
βιβλιογραφία).

a Βλ. 'Αθηνά, τόμ. 35 (1923/24), ο. 112-114.
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σ. 76-81) καί Μικρασ. Χρονικά, τόμ. 4 (1948), σ. 217), αναφέρεται ή 'Αγία Καλή
νά όνειδίζη, ως κατωτέρω, τήν Παναγίαν, διότι αύτη μετά τήν σταύρωσιν τού Χρι-
στού παρεκάθισεν εις πένθιμον γεύμα (τήν μακαρίαν).

— Κ ή 'Αγια Καλή επέρασε με κι άλλοι 'Ιουδαίοι.

— «Ποιος είδε γιο στο σταυρωμα και μάννα στο τραπέζι ;»

— Άγιά Καλή, με ιρύχρανες καί νά σε βρή τδ κρίμα.
"Αμε πού νά σε χτίσουνε ανάμεσα πελάγου

νά σε δέρνη ή θάλασσα, νά σε βαρή το κύμα

ου τε λιβάνι ούτε κερί νά σε δοξολογούνε,

μόνο μέ τά διαψόκερα νά σε καπνολογοϋνε (χφ., σ. 16).

Ό Ί. Βογιατζίδης (ενft' άν., σ. 114), υποστηρίζει, ότι εΐς τήν άνύπαρκτον εις τό
εκκλησιαστικόν έορτολόγιον 'Αγίαν Καλήν σώζεται «άπηχησις τής άνά τά παράλια
καί τάς ελληνικός νήσους αρχαίας λατρείας τής Πελαγίας Αφροδίτης και τής "Ισι-
δος». Εις νεωτέραν μελέτην τοτι κατόπιν: Γλώσσα και λαογραφία τής νήσου "Αν-
δρου (έπί τή βάσει επιτοπίου μελέτης), τόμ. Α', 1949, σ. 208-209, (Άνδριακά Χρο-
νικά, τόμ. 4 (1949-1955), διατυπώνει τήν γνώμην ότι εΐς τήν παράδοσιν περί τής
'Αγίας Καλής υπάρχει έπιβίωσις τής άρχαίας λατρείας τής "Ισιδος-Φουρτούνας, δηλ"
τής άντικατιχστάσεα)ς κατά τούς χριστιανικούς χρόνους τής Καλής Φουρτούνας διά
τής 'Αγίας Καλής.

Ό Κ. Ρωμαίος, ακολουθών τόν καθηγ. Κ. Α. Ριομαΐον (Προσφορά ει?
Στίλπ. Κυριακίδην, 1953, σ· 573-74) έχει τήν γνώμην ότι εις τήν 'Αγίαν Κα-
λήν υπόκειται έπιβίωσις τού άρχαίου μύθου τής Ίνοΰς, ήτις ριφθεΐσα εΐς τήν θά-
λασσαν παρέμεινεν εΐς αύτήν ώς δαίμων ύπό τό όνομα Λευκοθέα, άναφερομένη
καί ώς Καλή \

Ε'. Έκ τού θησαυρού τής δημώδους ποιήσεως άδονται «τά τραβούδια», ήτοι
τά δίστιχα, τά έκ παραδόσεως, κυρίως όμως καί νέα, τά όποια συνθέτονται ύπό τών
τραβουδιστών (=τραγουδιστών), αύτοσχεδιαζόντων, εκ τών πολυστίχων δέ τά λυ-
ρικά, μέ εραηικόν περιεχόμενον.

Ύπό τόν όρον «τραβούδια» νοούνται όσα «τραβουδούνται» (=άδοντ«ι)·
Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται κυρίως τά δίστιχα (βλ. χφ., σελ. 259, 260). Τό
μή άδόμενον τραγούδι ή δίστιχον, απλώς δέ άπαγγελλόμενον, ώς έπίσης καί τό
αύτοσχέδιον, λέγεται περαστό (χφ., σελ. 77, 259).

Εις πλήρη ύποχώρησιν ευρίσκονται τά πολύστιχα τραγούδια, τά όποια κα-

2 Βλ. Κωνοτ. Ρωμαίου, Τό Μοιρολόγι της Παναγίας, 'Αρχείον Πόντου, τόμ. 19 (1954),
ο. 209-211.
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λούνται ρίμες (χφ., σελ. 259). 'Ακριτικά ασματα κατεγράφησαν μόνον 3 (ήτοι τής
'Ανδρειωμένης κόρης πού καταδιώκεται υπό Σαρακηνοΰ (χφ., σ· 312-313)' τοΰ
ύπνου τοΰ άγούρου καί τής λυγερής (χφ., σ. 313-314) καί τοΰ τραγουδιού τοΰ
Προσφύρη (χφ·, σ. 228-29)· Τών δύο τελευταίων ήχογραφήθη καί ή μελωδία (βλ.
άρ. είσαγ.μουσικής 7313 καί 7342).

Κατεγράφησαν έν συνόλφ 130 πολύστιχα τραγούδια (ρίμες), έκ τών οποίων
τά πλείστα καθ' ύπαγόρευσιν τής Δέσποινας Τ. Λογοθέτη, ηλικίας 78 ετών, άγραμμ.
καί τής Μαρίας Λεων. Κάτση, ετών 65, άγραμμ. Σχετικώς μέ τήν μουσικήν έκτέ-
λεσιν παλαιότερον τών τραγουδιών αναφέρει ή πρώτη πληροφορήτρια τά εξής.
«Στό χορό τόν παλιό καιρό έπιάνανε καί τά κορίτσια. Έχορεύγαμε μέ τά τραγού-
δια, γιατί τότε δέν υπήρχανε όργανα. Σέ γάμους καί σέ πανεγύρια έχορεύγαμε μέ
τά τραγούδια. Ή μιά κοπέλλα έλεγε τό τραγούδι και σέ κάθε στίχο τό έπανελάμ-
βαναν οί άλλες κοπέλλες» (χφ., σ. 51).

Σημειωτέον προσέτι ότι οί χοροί εΐς παλαιοτέρους χρόνους έγίνοντο συνήθως
εις τά αλώνια (χφ., σ. 153).

Ή συνήθεια αύτη τής μουσικής εκτελέσεως τραγουδιών προς συνοδείαν τοΰ
χορού, ελλείψει οργανικής μουσικής, ενέχει ΐδιαιτέραν σημασίαν, διότι έκ τής χρή-
σεως ταύτης τών τραγουδιών δύναται νά έρμηνευθή ή πιστή συντήρησίς των εΐς
τήν μνήμην τοΰ λαοΰ διά τοΰ χρόνου.

Έκ τών καταγραφέντων ασμάτων τό κατωτέρω έχει περιεχόμενον τάς ηλι-
κίας τοΰ ανθρώπου (χφ., σ. 147).

Στσοί είκοσι είναι γλεντιστής
καί κάλος τραγονδιστιίς·
Στοοί τριάντα είναι αντρειωμένος
καί στον κόσμο ξακονσμένος.

5 Στσοϊ σαράντα νοικοκύρης
καί καλός καραβοκύρης.
Στ σοι πενήντα γιά 'δηγή (όδηγή)
αν έχη κεφαλή καλή.
Το εξήντα γέρνεται,
10 άρνι&οτνφλενγεται.

Τσ εβδομήντα καμπουργένει

καί τσοί μάτσες (μαγκοΰρες, βακτηρίας) τον μαζεύει.

Τσοί ογδόντα έΐν' ή κακή του.

Τα ενενήντα τόνε βαργιοννται κ οί δικοί του.
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15 Νά μην τζοι φτάση τσ' εκατό
μόνο νά φυγη άπό δώ.
Γοργά και ξέβγαλε τονε
και άπό 'δώ πάρέ τονε.

(Ύπηγ. : Μαρία Λεωνίδου Κάτση, έτών 65, άγράμμ.)

Τό δημώδες ποίημα τούτο έχει μιακράν παράδοσιν, συνεχιζομένην έκ τής
'Αρχαιότητος

Τά παραμύθια λέγονται παραβολές (χφ., σ. 241, 242, 244).

Δ. Έκ τής θρησκευτικής ζωής τοΰ λαοΰ παραθέτομεν τήν κάτωθι
παράδοσιν. «Όταν έγεννήθηκεν ό Χριστός, τό πρόβατο τόν έγλειψε μέσα στή μα-
τζιαούρα (φάτνη), τό ίδιο καί τό βούδι, ό γάδαρος τόν τσινοΰσε καί τό κατσίκι τόν
κουτούλανε. Ό 'Ιωσήφ έπήε νά πάρη λίγα κάρβουνα, γιά νά ζεστάνη τό μωρό"
"Επήε νά τά πάρη άπό τόν βοσκό, άλλοι αυτος δέν είχε κάμει έλεημοσύνη ποτές
του κι άμα τόν είδανε τόν 'Ιωσήφ τά σκυλιά, έγαυγίσανε καί δέν τόν έπειράξανε.
Τά πρόβατα τά ποδοσκάλισε καί δέν έσαλέψανε καθόλου άπό τήν θέσι των.

"Οταν έπήε κοντά ό 'Ιωσήφ, ό βοσκός τοΰ πέταξε τήν μάτσα του (=άγκλί-
τσα) καί δέν τοΰ κτύπησε. Έτέντωσε τό ράσο του κ' ήβαλε τά κάρβουνα αναμμένα
καί δέν έκαιότανε. Ένώ είδε ό βοσκός αυτά τά θαύματα, λέει: —«τί νύκτα είναι
τούτη άπόψε ; Τά σκυλιά μου δέν έδακώσανε, τά πρόβατά μου δέν έκουνηθήκανε
άπό τή θέσι τωνε. Τό ραβδί μου δέν τόν χτύπησε. Τότες σηκώθηκε κ' εκείνος καί
τόν κλούθηξε. °Ο βοσκός είχε στήν πλάτη του μιά προβιά ολόχρυση. "Οταν έφτα-
ξε στήν σπηλιά είδε τσοί άγγελοι πού έψαλλαν το Χερουβικό. Είδε τό μωρό πού
ήτανε στήν μαντζιαούρα καί ήβγαλε τή χρυσή προβιά άπου τό ταγάρι του καί τήν
ήδωκε νά τήνε στρώσουν στο βρέφος» (χφ., σ. 135-136).

Πιστεύεται έτι ότι τά βόδια ομιλούν κατά τήν νύκτα τής παραμονής τής
πρώτης τοΰ έτους. Ούτω «τό βράδυ τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς όταν βά-
λωμε τις μπουκιές τό Χριστόψωμο μέσα στις ααζιαοΰρες (=πάχνες) τώ βοδιώ θά
γκόψωμε (=θά φύγωμε), γιά νά μήν άκούσωμε πού θά κουβεντιάσουν τά ζώα. Θά
πούν τά παράπονά των. 'Εμένα έβαλε πολύ, σ' εσένα ολίγο» (χφ., σ. 89).

Τό μαντικόν έθιμον κατά τό εσπέρας τής παραμονής τής 24 'Ιουνίου καλεί-
ται ενταύθα Άκλήδονας (χφ·, σ. 253-55). Κατά τήν έξαγωγήν εκ τής υδρίας τών

1 Βλ. Β. Λαούρδα, Αί ήλικίαι τής ζωής τοϋ άνθρωπου κατά Σόλωνα καί κατά τήν δη-
μιόδη νεοελληνικήν παράδοσιν, Πρακτ. Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. 21 (1946), σ. 257-263.

2 Ή πληροφοριοδότις εσφαλμένως εΐπεν ένταύθα περί τής παραμονής τής Πρωτοχρο-
νιάς, διότι τό ε Οι μον γίνεται τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων. Βλ. Ίω. Σπ. Ράμ-
ψου - Κ. Ι. Παπαδοπούλου, ενθ' άν., σ. 49.
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μαντικών σημαδιών τήν ήμέραν τής εορτής ενώπιον συγκεντρώσεως αδεται κατά
τήν έξαγωγήν εκάστου σημαδιού (τοΰ άκλήδονα) ανά εν δίστιχον μέ τήν παρατι-
θεμένην μελωδίαν1.
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Τήν πρώτην Σεπτεμβρίου, ή οποία έθεωρείτο παλαιότερον ώς Πρωτοχρονιά2,
έτελεΐτο άγιασμιός εις κάθε σπίτι καί εΐς τά ποιμνιοστάσια (μάντρες) (χφ., σ. 8), τήν
δέ παραμονήν τοΰ Σταυροΰ (14 Σεπτεμβρ.) οί κάτοικοι μαζεύουν ξηρά κλαδιά εΐς τούς
δρόμους καί τά καίουν. Ή φωτιά αυτή εις τήν οποίαν καίεται καί ό στέφανος τής

1 Μουσική καταγραφή ύπό τοΰ συντ. μουσ. Σπυρ. Περιστέρη.

2 Τό έθιμον άπαντα καί είς άλλους ελληνικούς τόπους καί ιδία είς τάς νήσους. (Βλ.
είς Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 271- 272, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 5 (1945/49), σ. 85- 86»
τόμ. 11/12 (1958-59), σ. 256, 293, τόμ. 13/14 ( 1960 - 61), σ. 379. Τής συνήθειας ταύτης
σώζεται μαρτυρία εκ του 12 αιώνος. Βλ. Φ. Κονκονλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, Τά λαογραφι-
κά, Β', 1950, σελ. 8 σημ. 4.
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Πρωτομαγιάς, λέγεται κάψαλος. Τόν κάψαλον τόν υπερπηδούν τρείς φορές τά παι-
διά, παλαιότερον δέ καί οί ηλικιωμένοι (χφ., σ. 303-304, 311). Τό έθιμον τούτο
άναφέρει καί ό C. S. Sonnini (έν{Γ άν., σ. 20), προσθέτων, ότι οί ύπερπηδώντες
τρις τήν πυράν άπήγγελλον ευχάς διά τών οποίων έπεκαλούντο «l'assistance di-
vine, la conservation de leur santé pendant l'année suivante, aussi-bien
que des vendanges abondantes». Ώς προστάτις τής νήσου λατρεύεται ή Παναγία
ή Έδηγήτρια (Όδηγήτρια) τελούμενης μεγάλης πανηγύρεως τήν 21 Νοεμβρ. 1

Κατά τήν παραμονήν τής εορτής τής 15 Αύγ., τό εσπέρας, ψάλλεται έκ πα-
ραδόσεως εΐς τήν έκκλησίαν τής Παναγίας τής Ευαγγελιστρίας έπιτάφιος θρήνος
εΐς τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου, περιφερομένου κατόπιν τού επιταφίου διά τών
οδών τής κωμοπόλεως. Σημειωτέον ότι τό έθος τοΰτο τοΰ έπιταφίοτ» εΐς τήν Πα-
ναγίαν απαντά έτι καί εΐς τήν Ίκαρίαν (βλ. έν Λαογρ., τόμ. 12, σ. 288) καί άλλας
νήσους (Τήνον, καί Σάμον).

'Ενδιαφέρον είναι τό κάτωθι έθιμον όνειρομαντείας. «Τής Αγίας Αικατερίνης
τήν παραμονή τό βράδυ πάνε στήν 'Εκκλησία οί οικογένειες άρτους μέ σφραγίδες.
Μετά τόν εσπερινό ό παπάς ί)ά δώση στήν κάθε κοπέλλα ή καί σέ νέο μιά σφρα-
γίδα άπό τόν άρτο. Αύτό τό κομμάτι ή κοπέλλα θά τό βάλη κάτω άπό τό μαξιλάρι
πριν κοιμηθή και θά πή:

'Αγια μου Κατερίνα μου,
δετόρου θυγατέρα,
που πέρασες τήν έρημο,
τήν Αίγυπτο, τήν κολυμπή&ρα τοΰ γιαλού,
5 τή μαρμαροχρυοοπηγή,
νά μή φάς,
νά μήν πιής,
α δέν ερ&ης νά μου πής
ή καλδ ή κακδ
10 γιά τδ νέο π αγαπώ.

Αύτό θά τό πή τρεις βραδυές. Κ εκείνη θά πάη νά ιής τό πή στό ό'νειρό
της ποιόν θά πάρη» 2.

1 Βλ. Ίωάν. Σπ. Ράψον-Κ. '/. Παπαδοπούλου, ενθ1* άν., έν σ. 40.

2 Τό έ'Οιμον τοϋτο αναφέρεται, ήδη ύπό του J. Th. Bent, The Cyclades or Life among
the Insular Greeks, London 1885, a. 49 Βλ. καί είς μετάφρασιν υπό Στέλλας Ί. Ράμφου, είς
τήν έφημ. «Μήλος», έν 'Αθήναις, ει. 10, 1933, σελ. 49 άρ. φύλλ. 207, σ. 2.Ή μαντική συνή"
ϋεια αϋτη μέ διαφοράς τινας άπαντα καί είς τήν Μήλον βλ. Άρ. Μ. Ταταράκη, Οί Κληδο-
νισμοί, Νεοελλ. 'Ανάλ., τόμ. Α' (1870 - 72), σ. 335. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά
Σύμμεικτα, τόμ. Γ', 1931, σ. 112.
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Εις τήν μορφήν ταύτην τής όνειρομαντείας έχουν άντικατασταθή οί Μοίρες,
τών όποία>ν γίνεται συνήθως έπίκλησις \ δια τής "Αγίας Αικατερίνης.

Πιστεύεται ότι «κάθε άνθρωπος εχει τον άγγελόν του πού τον άκλουθά κάθε
μέρα άπο εφτά χρονώ μέχρι νά ποθάνη Ό άγγελος είναι ξανθός, τον κλουθά τον
άϋροιπο. Ό πονηρός είναι δ μαύρος» (χφ., σ. 224)·

Ε'. Κατά τήν σύναψιν τοϋ γάμου έδίδοντο κατ' έι^ος είς τούς νεονύμφους
ύπό τών γονέων των τά εξής: «Στό κορίτσι έδιδε ό πατέρας τό κρεββάτι, καναπέ,
κασσέλα, τά ροΰχα- άπό τήν ακίνητη περιουσία παίρνει τό άνάλογό της. Στόν άν-
τρα δίνουν τό τιλάρο (—στρώμα), τήν κασοέλα του, τά κιλίμια του (^κουβέρτες),
και άπαραιτήτως τό 'κονίαμα. Ή πρώτη δουλειά είναι ή εικόνα πού θά πάρη άπό
τό σπίτι τοΰ πατέρα του (χφ., σ. 309).

Εις περίπτωσιν διαλύσεως τοΰ γάμου, ένεκα τού θανάτου ενός τών συζύγων
άνευ τέκνων, ή προιξ έπέστρεφεν ε'ις τόν προικοδότην. «"Οταν τό αντρόγυνο δεν
έκανε παιδιά και πέθαινε ενας, δ χήρος ή ή χήρα δέν εκληρονομοΰσε. Ή προίκα
εγύριζε στόν πατέρα» (χφ·, σ. 309). Τό έ&ιμον τοΰτο, ώς γνωστόν, ήτο κατά τό πα-
ρελθόν είς χρήσιν καί εΐς άλλας νήσους.

Τό δικαίωμα τής διαβάσεως διά μέσου ξένου άκινήτου, ήτοι «τό δικαίωμα
νά περάσωμε άπό ένα άλλο ξένο χωράφι νά πάμε στό δικό μας τό λέμε άμπατή»
(χφ., σ. 308).

ΣΤ'. —Έκτών πρώτων ενεργειών τοΰ γεωργοΰ πρό τής ενάρξεως τής σποράς
είναι τό φκολόημα (εύχολόγημα) τοΰ σπόρου8. «"Οταν πρωτοβρέξη, θά διαλαλήση
ό παπάς (δηλ. θά στεΐλη ντελάλη νά εΐδοποιήση τόν κόσμιο) ποιά μέρα θά φκο-
λοήση τό σπόρο.

Κάθε γεωργός θά βάλη σ' έ'να ντρουβαδάκι λίγο γέννημα, δυό τρεις οκάδες
στάρι και κριθάρι μαζί, μέσα στό ντροΐ'βαδάκι θά βάλη λίγα κουκκιά, έ'να κεφάλι
σκόρδο, κρεμμύδι καί ρούδι.

Θά τά πάη στήν έκκλησία νά τ' άγιάση ό παπάς, δηλαδή θά τά ραντίση μέ

1 Βλ. είς Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25), σ. 559 καί Κρητικά, τόμ. Α' (1930-33), ο. 47, (Κιιτσι-
δώνι Κρήτης).

2 Περί τής πίστεως ταύτης, ήδη έκ τής 'Αρχαιότητος, βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά
τήν τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ τών 'Αγιολογικών πηγών. Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπου-
δών, τόμ. 20 (1950), σ. 100.

3 Βλ. περί τοΰ εθίμου κα'ι '/. Κ. Βογιατζίδην, είς περ. 'Αθηνά, τόμ. 35. σ. 120 καί πε-
ριγραφήν τοΰ φκολοήματος είς τήν έφημ. «Φωνή τής Κιμώλου», έτ 14 (1959), έν "Αθήναις,
άρ. φύλλ. 130/31, σ. 3.
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αγιασμό πρώτα καί μετά μέ κρασί' λέμε πώς τά μεθά ό παπάς. Τό σπόρο θά τόν
φέρωμε μετά στο σπίτι. Τήν ημέρα πού γίνεται τό φκολόημα οί γεωργοί πάνε στο
σπίτι τοϋ παπά και τούς κάνει τραπέζι' έκει τρώγουν καί πίνουν μέ έξοδα τοΰ παπά»,
(χφ., σ. 25-26).

Έκ τών λοιπών έθίμων κατά τήν σποράν, είτα δέ τόν θερισμόν καί τόν άλω-
νισμόν (χφ., σ. 26-27, 28, 29, 31-32) σημειώνομεν τό κατωτέρω σχετικόν πρός τήν
μετά τό άλώνισμα καί τό λίχνισμα παραλαβήν τοϋ γεννήματος (σιτηρών) άπό τό
αλώνι. «Τό καθαρισμένο γέννημα τό κάνομε σωρό μέσα στ' αλώνι. Τό σωρό αυτό
θά τόν σταυρώσωμε. Θά κάμουμε ένα σταυρό μέ άμπελόβεργα ή άκάρονα (=σφεόη-
λιά). Θά τόν προσκυνήση ό λιχνιστής καί μετά θά τόν καρφώση στήν κορφή τοΰ
σαιροϋ τοϋ γεννηματιοΰ, νά πάη μέσα βαθιά στό σωρό. Μετά μέ τό φτυάρι, θά
κάμη τρεις βολές τρεις κύκλους γύρω στό σωρό αρχίζοντας άπό κάται, άνεβαίνον-
τας ε'ις τήν κορυφή τοΰ σωρού. Μετά θά κάμη σταυρό μέ τό φτυάρι στήν
κορυφή. Στήν κορυφή μετά τοΰ σωρού πού είναι σταυρωμένος θά κάμη μέ
τό φτυάρι ένα μικρό σταυρό πάνω στό γέννημα. Μετά θά βάλη ό λιχνιστής πάνω
στό φτυάρι λίγο καρπό, νά τόν προσκυνήση, άφοϋ πρώτα βγάλη τό καπέλλο του
καί κάμη και τό σταυρό του.

"Αμα προσκυνήση τόν καρπό πού έχει πάνω στό φτυάρι, θά καρφώση (πλα-
γίως) τό φτυάρι μέ τόν καρπό μέσα στό σωρό. Θά πάρη ακόμη καί τρία άλλα δι-
χάλια καί θά τά καρφώση νά σχηματισίΐή μέ τό φτυάρι μαζί σταυρός.

"Οσοι. βρεθούν μέσα στό αλώνι τήν ώρα τοΰ σταυρώματος θά κατσουνε όλοι
γύρω στσοί άντραλίκοι τοΰ άλωνιοΰ «γιά νά κάτση ό σωρός'. Μετά θ' άρχίση τό
μέτρημα τού σωρού σέ κοιλά· Τήν ώρα πού μετρρί τό γέννημα, όταν γεμίση τό
πρώτο κοιλό νά τό ρίξη στό σάκκο θά πή : «Έναςό Θεός»' στό δεύτερο κοιλό: «Δυό
ή Κερά ή Παναγιά»' «τρία : ή 'Αγία Τριάδα», Τέσσερα : σταυρός' νά ψοφήση ό
Ποπώς (=ό Ποπώφ ήταν Τούρκος φορατζής), πέντε: Κύριέ μου, πέμπε.

Μετά άρχίζομε νά γεμίζωμε άλλο σάκκο καί λέμε τά ϊδια. Τήν ώρα πού γί-
νεται τό μέτρημα τοϋ σωρού δέν επιτρέπεται νά περάση κανένας άλλος μπροστά
άπό τό σωρό. "Οταν μετρηθή τό γέννημα θά πούμε «Καλό φάγωμα». (Τό κοιλό
πάει 10-12 οκάδες), (χφ., σ. 31-32).

Ή σύντομος έπισκόπησις αύτη τής συλλεχθείσης λαογραφικής ύλης δεικνύει
μετά τής γλώσσης, τής οποίας τήν διαλεκτικήν ομοιότητα πρός τήν τών Σιφνίων
διεπίστωσεν ό Τ.Κ. Βογιατζίδης (βλ. έν 'Αθηνά, τόμ. 35, σ· 75-79), ότι ό λαϊκός έκ
παραδόσεως πολιτισμός τής Κιμώλου ανήκει εΐς τόν νησιωτικόν, εΐδικώτερον εΐς
τόν Ινυκλαδικόν, μέ επιδράσεις, ώς ελέχθη ήδη, εξ εποικισμών καί επικοινωνίας πρός
τάς γειτονικάς νήσους Σίφνον καί Μήλον, ιδία τήν πρώτην, πρός δέ καί τήν Κρήτην.
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RÉSUMÉ

Mission folklorique à Kimolos du 14 au 29 août 1963

par Georges K. Spyridakis

L'île de Kimolos se trouve près de l'île de Milos; elle appartient au
groupe des Cyclades, îles de la mer Egée.

Nous possédons sur la tradition de la civilisation populaire de Ki-
molos des informations provenant des voyageurs, qui l'ont visitée pen-
dant les siècles passés, surtout C. S. Sounini (Voyage en Grèce et en Tur-
quie, tome second. Paris 1801, pp. 4-74), et plus anciennement P. de Tour-
nefort (Relation d'un voyage du Levant, Paris, tome I, 1717, pp. 57-599) J·
Th. Bent (1885) et autres.

Nous possédons également des études plus récentes sur l'histoire gé-
nérale de l'île par divers auteurs (voir plus haut bibliographie, p. 304).

Pendant ses deux semaines de recherches folkloriques (14-29 août
1963), l'auteur a noté un riche matériel, en 452 pages, qui se rapporte aux
diverses manifestations de la vie matérielle, sociale et spirituelle du peu-
ple. Il a enregistré également sur bandes de magnétophone 75 chansons
folkloriques et danses populaires. Il a tourné aussi sur films cinémato-
graphiques de 16 111/m: a) la cérémonie d'un mariage (moeurs matrimo-
niales); b) scènes de tissage populaire; c) une fête populaire patronale du
15 août, célébrée eu l'honneur de la Vierge (fête de 1' Assomption) etc.

L'auteur fait dans son étude des remarques générales sur le riche
et important matériel collectionné. Ainsi, sur l'origine de l'installation des
habitants actuels de Kimolos, il a noté des légendes selon lesquelles la
population de l'île aurait été exterminée jadis par une épidémie de cho-
léra. L'île, déserte, a été ensuite de nouveau peuplée par des habitants ve-
nus des îles de Sifnos et de Crète. Les habitants actuels de Kimolos se-
raient les descendants de ceux ci. En effet, ces légendes, font écho à des
faits réels. Nous croyons qu'après le i7ème siècle (voir pp. 305-306) des Cré-
tois se sont installés dans cette île. La légende de l'établissement des habi-
tants de Sifnos à Kimolos, a été déjà mentionné au i8ème siècle par Sou-
nini (voir p. 307). Au lieu nommé «Hellenika», sur le rivage ouest de l'île où
se trouvait dans l'antiquité un petit village, est localisée une légende selon
laquelle près de la 111er vivait un monstre. L'auteur remarque que cette lé-



320

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

gende provient d'une croyance antique et du culte d'un démon de la mer.
(voir p. 307).

Près de Kimolos, il y a une île déserte nommée «Ipolivos». Son nom
officiel est «Polyaighos». On raconte que dans le passé on entendait sur cette
île, pendant la nuit, une voix qui chantait. Lorsque le chanteur chantait il
n'existait aucun péril pour l'auditeur, mais lorsqu'il sifflait, celui qui l'en-
tendait était en danger et devait s'éloigner.

L'auteur remarque qu'il s'agit ici d'un démon, protecteur de l'île,
c.à-d. de ce qu'on nomme communément «stichio» (Esprit), (voir pp. 308-309).

Saint Nicolas, connu comme protecteur des marins, est honoré aussi
par les jeunes filles qui veulent se marier. L'auteur suppose que ce culte
(voir p. 309) provient d'un récit hagiologique du Saint, selon lequel celui-ci
par un miracle a permis la réalisation du mariage des filles d'un pauvre.

A été notée également la légende de saint Cassien et de saint Nicolas
laquelle, comme on sait, est connue aussi en Russie et en Bulgarie, (voir
Osk■ Looritz, Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende, Helsinki 1954
(F.F. Comm. No 149). A Kimolos Saint Cassien, dont la fête est célébrée
tous les quatre ans, le 29 Février, est remplacé par Saint Onoufrios. (voir. p.
309). Les légendes sur les Moires, lesquelles déterminent le destin de cha-
que personne à sa naissance, sont largement propagées dans l'île, ainsi que
les légendes concernant les Néréides (Fées), qui ont les caractéristiques des
nymphes de l'antiquité, (voir p. 310).

Ensuite, l'auteur mentionne la légende «du vieillard savant et de la
gérontoctonie» (voir pp. 310-311) et fait des commentaires sur Sainte Kali,
lieu dit situé près du rivage du port de Psathi. (voir fig. 3 et 4).

Ste Kali, qui n'est pas comprise officiellement parmi les Saints de
l'Eglise, est connue du peuple par un chant sur la crucifixion de Jésus-
Christ, qui est chanté le Vendredi Saint.

On a émis l'opinion que Ste Kali constitue la survivance de la lé-
gende antique de Ino, laquelle se jeta à la mer et y demeura sous le nom
de Leukothéa, ou encore de Kali, ou du culte antique d'Isis-Fortuna.

Des 130 chansons populaires notées par l'auteur on publie le texte
(voir p. 313-14) d'un chant relatif aux différents âges de la vie humaine. Celui
-ci a une origine ancienne, que nous trouvons déjà chez Solon (voir Com-
ptes - Rendus de 1' Académie d'Athènes, tom. 21, pp. 257—263).

A la page 315 est publiée la musique des chansons (distiques), chantées
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pendant le jeu de la divination (τού «Κλήδονα»), pratiqué lors de la fête du
Saint Jean qui a lieu le 24 juin, et qui coincide avec le solstice d'été, (voir p.315).

Le peuple connaît divers récits sur le comportement des animaux
(moutons, chèvres, boeufs) pendant la naissance de Jésus- On en publie
un, originaire de Kimolos. (voir p. 314). La veille du jour de Noël, le peu-
ple croit, qu'a un certain moment, les animaux s'entretiennent entre eux
(voir p. 314)· Par suite d'influences ecclésiastiques, les cultivateurs considè-
rent le 1er septembre comme premier jour de l'année; c'est pourquoi sont
attachés à ce jour diverses coutumes agraires.

Le soir de la fête de la Sainte-Croix (14 septembre), après le couchér
du soleil, on allume des feux dans les rues et les petits enfants sautent
par dessus. Jadis les adultes prenaient aussi part à ce jeu. Dans ces feux
on brûle également les couronnes du 1er mai (voir pp. 315-16).

L'atiteur relate aussi diverses us et coutumes populaires telles que la
coutume de divination qui se fait le soir de la veille de la fête de Sainte
Catherine (25 november; voir pp. 316-17), la croyance populaire selon la-
quelle chaque personne a son ange gardien qui l'accompagne journelle-
ment pendant toute sa vie (voir p. 317), des coutumes matrimoniales, des
usages du droit coutumier,la coutume de la bénédiction des grains par le
prêtre avant l'eiisemensement, et enfin parmi bien d'autres les coutumes
en usage pendant la moisson et le battage du blé. (voir pp. 317-318).

B'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ TA ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(8 ΙΟΥΛ,-7 ΑΥΓ. 1963)

υπο δημητρ. β· οικονομιδου

Τό θέρος τού 1962 επραγματοποίησα κατ' εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
μηνιαίαν λαογραφικήν άποστολήν εις τά Ζαγοροχώρια τής 'Ηπείρου, ή οποία πε-
ριωρίσθη κατ' άνάγκην μόνον εις ολίγα χα>ρία τοΰ Δυτικού Ζαγορίου, εξ ών συνε-
κέντρωσα ποικίλον ύλικόν καί ηχογράφησα άρκετάς μελωδίας δημωδών ασμάτων '.

Ώς ήτο φυσικόν, τό ύλικόν τοΰτο δέν ήτο επαρκές διά νά μάς δώση πλήρη
ε'ικόνα μιας τόσον εκτεταμένης περιοχής, ώς είναι τά Ζαγοροχώρια. Διό ή 'Ακαδη-
μία Αθηνών, υποδείξει τοΰ κ. Διευθυντού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, άπεφάσισε
νά άναθέση εις έμέ τήν διενέργειαν καί δευτέρας ενταύθα λαογραφικής άποστολής,

1 Βλ. άνωτ. σ. 245 κ.έξ. τοϋ παρόντος τόμου.

21
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τήν οποίαν έπραγματοποίησα άπό τής 81? 'Ιουλίου μέχρι τής 7ης Αυγούστου ε.έ.
(αριθ. άποφ. 46826/1.7.1963) μέ έπίκεντρον έρεύνης τά χωρία τοϋ Κεντρικού Ζα-
γορίου : Βραδέτον, Κουκούλι, Καπέσοβον, Τσεπέλοβον καί Σ κ α -
μ ν έ λ ι.

Τό Βραδέτον, δυτικώς τοϋ Τσεπελόβου, κείμενον επί περιάπτου καί υψηλής
θέσεως, ήτις δεσπόζει τής περιοχής, ονομάζεται υπό τών 'Ηπειρωτών « μπαλκόνι
τοΰ Ζαγοριοΰ». Έπί Αλή Πασά τοΰτο ήκμασεν, έχον προστάτην τόν Νοΰτσον,
συμβουλον τοΰ σατράποτι. Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1928 ήρίθμει 115 ψυχάς,
κατά δέ τήν τελευταίαν τοΰ 1961 είχε μόνον 32 μονίμους κατοίκους. Ούτοι καλ-
λιεργοΰν ολίγα σιτηρά, σίκαλιν (βρίζαν) καί άραβόσιτον εις τά μικρά χωραφάκια
τών βουνών. Κήπους δέν έχουν διά τήν σπάνιν τών ύδάπυν, τά δέ κυριώτερα ει-
σοδήματά τιυν προέρχονται άπό τήν δλίγην οίκόσιτον κτηνοτροφίαν καί τά έκ τοϋ
εξωτερικού και έσωτερικοΰ χρηματικά έμβάσματα.

Τό γραφικώτατον Κουκούλι, έχον 52 μονίμοτις κατοίκους, ευρίσκεται εις 20
άπόστασιν άπό τόν ποταμόν Βίκον καί τήν όμώνυμον πρός αυτόν χαράδραν. Έν-
τεΰθεν κατήγοντο οί «Βικοϊατροί», οι όποιοι ήσαν περιώνυμοι κατά τό παρελθόν διά

Είκ. 1. "Αποψις τής χαράδρας τοϋ Βίκου.

τάς πρακτικός γνώσεις των εις τήν δημώδη ίατρικήν. Οί σημερινοί κάτοικοι τοΰ
Κουκουλίου δέν γνωρίζουν πλέον τά βότανα, «τά οποία έγνώριζαν εκείνοι, πού τά
εμάϋ^αιναν άπδ πατέρα σε παιδί. Τά χαν μυστικά, ιδίως τήν παρασκευή τών φαρ-
μάκων άπό τά βότανα. Σ' ενα σπίτι, τής Χριστοφόραινας Κοκκόρου, πού δ πεθερός
της ήταν βικοϊατρός, έχουν ακόμα ενα ντουλάπ' πού τό λεν σπατσαρία. Οι Βικοϊατροί
λέγονταν και κομπογιανΐτες, καταφυανοί1, ματσονκάδες (είχαν μπαστούνι γιά τά σκν

1 Βλ. περί τής λέξεως προηγουμενην μου "Εκθεσιν εν σελ. 245 τοΰ παρόντος τόμου.
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λιά) και αακκονλάδες, για τα σακκούλια, πού είχαν τά φάρμακα». Ή κοινότης Κου-
κουλίου είναι πτωχή. Οί κάτοικοι ασχολούνται ολίγον μέ τήν γεωργίαν καί τήν οΐ-
κόσιτον κτηνοτροφίαν.

Είς δίωρον άπό τοΰ Τσεπελόβου άπόστασιν πρός δυσμάς κείται τό χαιρίον
Καπέσοβον ή Κεπέσοβον, ούτινος αί περισσότεροι τών παλαιοτέρων οικιών είναι
εγκαταλελειμμένοι- Έκ τών μονίμων κατοίκων του, άνερχομένων κατά τήν τελευ-
ταίαν άπογραφήν είς 92, αρκετοί είναι συνταξιούχοι, ολίγοι δ' άσχολούνται μέ τήν
οίκόσιτον κτηνοτροφίαν καί τήν καλλιέργειαν μικρών άγρών και άμπελώνων.

Τό Τσεπέλοβον είναι έκ τών οημαντικωτέρων χωρίων τής περιοχής διατη-
ρούν εισέτι τήν φήμην τής παλαιοτέρας του α'ίγλης. 'Επί τουρκοκρατίας ήδρευον
ενταύθα αί τουρκικοί άρχαί τοΰ Ζαγορίου, ή δέ κοινότης διά τών πλοιισίων έν τή
ξένη τέκνων της ήκμαζεν οικονομικώς. Καί σήμερον έτι είναι άρκετά πλουσία λόγω
τών άφθονων δασικών της προϊόντων '. Οί μόνιμοι κάτοικοι τοΰ Τσεπελόβου είναι
125. Τό θέρος ό άριθμός αύτών, ώς καί ό τών άλλων χωρίων, αύξάνεται κατά πολύ
μέ τήν ανοδον τών Σαρακατσαναίων άπό τά χειμαδιά τής Θεσπρωτίας, τής Πρε-
βέζης κ.ά. τόπων εις τά θερινά τα>ν βοσκοτόπια, τά οποία ευρίσκονται εις τήν πε-
ριοχήν τών Ζαγοροχωρίων. "Ας σημειωθή έπίσης ότι έντός τού χωρίου τούτου
υπάρχει ό τάφος τοΰ ποιητοΰ 'Ιωάννου Βηλαρά, εΐς μικράν δ' άπ' αύτοΰ άπόστα-
σιν νοτιοδυτικώς ή βυζαντινή μονή τοΰ Βογκοβον.

Τό Σκαμνέλι συμπηχθέν παλαιότερον εκ πλησιοχώραιν συνοικισμών, κατα-
στραφέντων ύπό τών Τούρκων, έδηώθη κατά τούς βαλκανικούς πολέμους καί υπέ-
στη μεγάλας καταστροφάς κατά τόν τελευταΐον πόλεμον. Οί κάτοικοι του, συμπο-
σούμενοι εΐς 144, άποζοΰν έκ τής καλλιέργειας σιτηρών καί τής παραγωγής άφθο-
νων δασικών προϊόντων. Ή κοινότης Σκαμνελίου ευρίσκεται εΐς άνθηροτέραν οΐ-
κονομικήν κατάστασιν έν σχέσει πρός τήν τών άλλων χωρίων.

Εΐς τήν περιοχήν τήν εύρισκομένην μεταξύ τών χωρίων Βίτσας καί Μονο-
δενδρίου οί Σαρακατσάνοι ποιμένες κατοικούν εις καλύβας, εΐς δέ, τά μνημονευ-
θέντα χωρία ούτοι έχουν μονίμους διά τό θέρος κατοικίας.

Καθημερινώς τά χωρία ταύτα, ώς καί τά άλλα τοΰ Κεντρικού Ζαγορίου,
επικοινωνούν δι' αυτοκινήτου μέ τά 'Ιωάννινα καί τήν Κόνιτσαν, σπανίως δέ κατά
τόν χειμώνα διακόπτεται έπί τινας ημέρας ή συγκοινωνία, λόγω τών χιονοπτώσεων.

Γενικώς άξιοσημείωτα είναι ενταύθα τά έξαιρετικώς φιλόξενα αισθήματα τών
κατοίκων, άτινα έμποιούν ζωηράν έντύπωσιν εις τούς τό πρώτον έπισκεπτομένους
ταύτα-

1 Τό κοινοτικόν δάσος «Κοζάκος» έχει έ'κτασιν 15.000 στρεμμάτων.
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Έκ τών Ζαγοροχωρία>ν έχομεν μερικός συλλογάς γλαισσικής καί λαογραφι-
κής ύλης, αΐτινες απεστάλησαν παλαιότερον εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον καί τό
'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έπίσης εΐναι γνωστά είς ημάς καί
τινα σχετικά δημοσιεύματα, ανήκοντα κυρίως εΐς Ήπειρώτας λογίους. Τών συλλο-
γών καί δημοσιευμάτων τούτα>ν βιβλιογραφίαν παρέθηκα έν τή Εκθέσει τής εΐς τά
χωρία τοΰ Δυτικού Ζαγορίου άποστολής μου, τήν οποίαν, ώς πρός τά χειρόγραφα,
επιθυμώ ενταύθα νά συμπληρώσω, κατά τό δυνατόν *.

* 1) A.A. (—Λαογραφικόν Άρχειον) άρ. 36. (Δημ. Σάρρου, Ηπείρου δημοτικά ποικίλα,
1893, 4ον, σελ. 382). [Τό ύλικόν προέρχεται κυρίως άπό τήν Βίτσαν καί περιέχει ασματα 117,
άποσπάσματα ασμάτων 13, δίστιχα 8, παιδικά άσμάτια 9, παραδόσεις 9, παραμύθι 1, περι-
παίγματα χωρίων, παροιμίας 129, εύχάς τινας, άράς, λογοπαίγνια, καθαρογλωσσήματα, αινί-
γματα 26, ονόματα φυτών, ζώων, βαπτιστικά, επώνυμα, τοπωνύμια καί ειδήσεις περί λαϊκής
λατρείας, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, δημώδους ιατρικής, γάμου, μουσι-
κών οργάνων, οικίας, ενδυμασίας, τροφών, παιδιού κ.ά.].

2) Λ.Α. άρ. 45 (Άλκ. Κοντοίτόνου, Συλλογή παροιμιών έκ Δολιανών, 1915, 8ον. σελ.
187). [Περιέχει 1109 παροιμίας].

3) Λ.Α. άρ. 110. (Θεοφ. Τοολάκη, Τά κατά τήν μετάβασιν είς ταξείδιον καί έπάνοδον
έξ αύτοΰ καί κηδείαν ήθη καί έθιμα "Ανω Ραβενίων χωρίου τοΰ τμήματος Ζαγορίου τής
Ηπείρου, 1919, 8ον, σελ. 28).

4) A.A. άρ. 114. (Θ. Κ. Ταολάκη, Δημώδη ασματα έξ "Ανω Ραβενίων Ζαγορίου, 1918
4ον, σελ. 17). [20],

5) A.A. άρ. 1570. (Μ. Οίκονόιιου, Γλωσσική καί λαογραφική συλλογή έκ Νεγάδων Ζα-
γορίου, 1939, 4ον, σελ. 578). [Περιέχει ονόματα βαπτιστικά 132, τοπωνύμια 76, παροιμίας
1220, άράς 200, όρκους 14, εύχάς 94, αινίγματα 43, παιδιάς 23, άσματα 108, παραμύθια 4
καί έθιμα σχετικά μέ τήν λαϊκήν λατρείαν, τόν γάμον κτλ.].

6) A.A. άρ. 1673. (ΆχιΧλ. Πάντζιον, "Εθιμα Πρωτοχρονιάς καί γάμου έκ Τσεπελόβου,
1951, 4ον, σελ. 8).

7) Λ.Α. άρ. 1911. (Νικ. Παπανικολάον, Λαογραφικά σημειώματα έξ Έλαφοτόπου Ζα-
γορίου, 1953, 8ον, σελ. 100). [Περιέχει ζητήματα περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δι-
καίου, παιδιού, γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μαντικής, άστρο-
λογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας κ.ά.].

8) Λ.Α. άρ. 1919. (Σπ. Φαρμάκη, Λαογραφικά Δολιανών, 1953, 8ον, σελ. 61). [Πε-
ριέχει έθιμα περί κοινωνικής όργανιόσεως, παιδιού, γάμου, τελευτής καί λαϊκής λατρείας).

9) Λ.Α. άρ. 1921. (Γ. Οικονόμου, Λαογραφικά στοιχεία Βρυσοχιορίου, 1953, 8ον, σελ.
5). [Περιέχει ειδήσεις τινάς περί λαϊκής λατρείας, παιδιού καί γάμου].

10) Λ.Α. άρ. 1935. ('Ανωνύμου, "Ηθη καί έθιμα Ήλιοχωρίου Ζαγορίου, 1953, 8ον,
σελ- 6). [Γαμήλια καί λατρευτικά τινα έθιμα].

11) Λ.Α. άρ. 2036. (Ίω. Τοαλίκη, "Ηθη καί έθιμα τών κατοίκων τοΰ χωρίου Τριστέ-
νου, 1954, 8ον, σελ. 41). ["Εθιμα περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου καί παιδιού].

12) Λ.Α. άρ· 2233. (Κ. Π. Λαζαρίδου, Τό χωριό μου «Κουκούλι» Ζαγορίου άπ' τή
γλωσσική του πλευρά, Γιάννενα, 1949, 4ον, σελ. 121). [Πλήν τής γλοισσικής ϋλης, περιέ-
χει καί άσματα 23, νανουρίσματα 9, παροιμίας 302, εύχάς 23, άράς 26, παραμύθια 5 καί
ειδήσεις σχετικάς μέ τήν κοινων. όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τήν κατοικίαν καί τήν έν-
δυμασίαν].
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Παρά τόν σχετικόν πλοΰτον καί τήν άξίαν τών εν λόγω χειρογράφων συλλο-
γών καί δημοσιευμάτων δέν είναι δυνατόν νά σχηματίση τις πλήρη γνώσιν τής δη-
μώδους παραδόσεως τής περιοχής. "Ας σημειωθή π·χ., ότι μέχρι τούδε ούδεμίαν ε'ί-
χομεν έκ τών ώς άνω χωρίων ήχογράφησιν μουσικής δημώδους άσματος ή άλλου τι-
νός μνημείου τοΰ λόγου τοΰ λαού. "Οθεν πρός πλήρωσιν τοΰ υπάρχοντος κενού επε-
δίωξα νά συλλέξω ενταύθα καί εξετάσω ποικίλον υλικόν, τό οποίον κατέγραψα εις
606 σελίδας, σχήματος 8ου μεγάλου, καί κατέθηκα έν χειρογράφφ είς τό Λαογρα-
φικόν Άρχεΐον υπ' αύξ. άριθ. 2753 1. Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει ςίσματα 156, δί-
στιχα 2, παραδόσεις 27, παροιμίας 9, παραμύθια 15, εύτραπέλους διηγήσεις καί
ανέκδοτα 1 1, αινίγματα 40, άράς 30, ύβρεις 8, εύχάς 15, βλασφημίας 4, όρκους 8,
άπειλάς 4, παιδιάς 2, ονόματα βαπτιστικά, έπώνυμα, παρωνύμια, τοπωνύμια, καί
ειδήσεις περί τοπικών χορών, λαϊκής οικίας, σκευών καί έπίπλων, τροφών, ενδυμα-
σιών, υφαντικής, φυτικού κόσμου, ποιμενικού, κυνηγετικοΰ καί μελισσοκομικού βίου,
κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, παιδιού, γάμου, δεισιδαιμόνων δοξασιών,
μαντικής, άστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής καί λαϊκής λατρείας.

Πρός τούτοις ηχογράφησα τήν μουσικήν 90 ασμάτα>ν επί 10 ταινιών μαγνη-
τοφώνου, τύπου Butoba, και έλαβον περί τάς 60 φωτογραφίας πληροφορητών μου>
ώς καί τοΰ εσωτερικού καί εξωτερικού τής λαϊκής κατοικίας καί τίνων άντικειμένων
λαϊκής τέχνης.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τών συλλεχθέντων στοιχείων τοΰ κατά παρά-
δοσιν ένταύθα λαϊκού πολιτισμού παρατηρεί τις καί τοπικάς τινας ιδιομορφίας αύ-
τοΰ παρά τά κοινά χαρακτηριστικά του πρός τόν λαϊκόν βίον τών λοιπών περιο-
χών τής 'Ηπείρου.

Ούτως έκ τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ τοπικής ιδιομορφίας είναι καί ένταύθα
ή λαϊκή κατοικία.

13) Λ.Α. άρ. 2266. (Σάββα Θεοδώρου, Παραδόσεις Χριστουγεννιάτικες έκ Μονοδεν-
δρίου Ζαγορίου, 1951, 8ον, σελ. 19). [Περιέχει 8 παραδόσεις περί Καλικαντζάρων, έθιμά
τινα καί δοξασίας].

14) A.A. άρ. 2296. {'Ανδρέου Θεμελή, Λαογραφικόν υλικόν έκ της Κοινότητος Μονο-
δενδρίου Ζαγορίου καί γενικώς έκ τοϋ Ζαγορίου της 'Ηπείρου, 1959, 4ον, σελ. 75). [Περιέ-
χει άσματα 3, παροιμίας 308, παραμύθια 2, εύτραπέλους τινάς διηγήσεις, παιδιάς 22, παρ-
ωνύμια, τοπωνύμια, εύχάς, άράς καί ειδήσεις σχετικάς μέ τόν γάμον, τήν λαϊκήν λα-
τρείαν μετά τίνων ασμάτων, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας, έκτενές λεξιλόγιον καί έ'γγραφα
τοΰ 19ου αί.].

1 'Επιθυμώ καί άπό τής θέσεως ταύτης, οπως έκφράσιο τάς θερμάς μου ευχαριστίας
πρός τούς κ. Κων. Καλογερόπουλοι', Νομάρχην Ίίϋαννίνων, Β. Τσουμάνην, πρόεδρον Κοι-
νότητος Τσεπελόβου, 'Αναστάσιον Δούβλαρην, δημοδιδάσκαλον, Ίωάννην Γιαννακόν, φοι-
τητήν, Άλέκον Γιαννακόν, φοιτητήν, καί Κ. Δαζαρίδην, δημοδιδάσκαλον, οϊτινες ίκανώς
συνέβαλον είς τί|ν έπιτυχίαν τής άποστολής μου.
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Έν Τσεπελόβω καί εις τα άλλα χωρία τής έρευνητθείσης περιοχής αί οΐκίαι,
συνήθως σχήματος τετραγώνου ή όρθογαινίου, είναι, ώς επί τό πλείστον, διώροφοι
καί τίνες αναλόγως τής κλίσεως τού εδάφους τριώροφοι1. Έντύπωσιν προξενεί ή
ε'ίς τινας έξ αυτών ύπαρξις μπαλκονιού μετ' αετώματος ξυλογλύπτου ή απλώς χρω-
ματιστού μετά σταυρού.

Ή επικλινής στέγη των είναι ξυλίνη μέ στρογγυλός δοκούς (γρεντες) καί
«πλ.ακιασμένη·» διά σχιστολίθων. Τά νερά τής βροχής ρέουν άπό τάς τέσσαρας
άκρας της, αί όποιοι καλούνται «άοτρέχιες». Στηρίζεται είς τούς τέσσαρας τοίχους
τής οικίας καί εις τόν μεσότοιχον. Ενίοτε αντί μεσοτοίχου χρησιμοποιούν καί «ξύ-
λινες κολώνες» Έλάχισται τών οικιών έχουν έμπροσθεν τής κεντρικής εισόδου
«καμάραν», είδος προστιόου.

Ή όξώπορτα τής αύλής, τοποθετούμενη συνήθως πρός δυσμάς ή νοτιοδυτι-
κώς, καί λεγομένη «όβορός» παλαιότερον, κατεσκευάζετο «τοξωτή», μέ «μεγάλα καρ-
φιά καί κρικέλες»3. Οι δέ κλειδαράς ήσαν «γύφτικες» μέ ογκώδη καί βαριά κλει-
διά. "Οταν ή οικογένεια συνεκεντρούτο κατά τήν νύκτα είς τήν οίκίαν, εκλείετο ή
«δξώπορτα» καί ή «μέσα πόρτα» μέ τόν «άπεράτη»4.

Εισερχόμενοι διά τής αύλής άπό τήν μεσόπορταν εΐς τό «χαϊάτ'»5, δεξιά ή
άριστερά εΐς τό βάθος διακρίνομεν τό μαντζάτο (δωμάτιον «καθιστικό»)· Εΐς έ'να
έκ τών εξωτερικών αυτού τοίχων τοποθετείται τό μπονχαρί ή τζάκι, εκατέρωθεν
δέ τούτοτι τά μπάσα, ξύλινα ντιβάνια, «στρωμένα μέ στρώμα, φκειαομένο με κανα-
βάτσα καί άχυρο άπό βρίζα καί στραμμένο άπό πάνω με βελέντζες. Γύρα - γύρα τά
μπάσα έχουν μαξιλάρια». Παρά τό μπουχαρί έτοποτθέτοτη' «ενα φεγγίτ ,6 πού απάνω
καίγανε δαδί, γιά νά φοπίζ , τότες πού δέν είχαν πετρέλ^αιο καί λάμπες». 'Εδώ ή είς
άλλο δωμάτιον έχουν καί «τις μεσάντρες, δηλ. εντοιχισμένες ντουλάπες, όπου βά-
ζουν βελέντζες, παπλώματα, σιλτέδες (στρώματα) κ.ά.». Κάποτε παραπλεύρως πρός
τό χαϊάτ ευρίσκεται τό μαγειρείο καί τό κιλλάρ , όπου τοποθετούνται ξύλα, τρόφιμα
κ.ά.7. Τώρα τούτο λέγεται και κατώι ή άπο&ήκη.

1 Σημειωτέον ότι ή έν Τσεπελόβιο οικία Ρέσσου ήτο τετραώροφος.

® «Τα ξύλα τοΰ οπιτιοΰ τα έκοβαν παλαιότερα σε χάο' φιγγαριοΰ, άλλα τό χινόπωρο, για μην
έχουν χυμούς κί να μή οαπίζονν. Σαρακώνουν άλλιώς. Δεν τα κόβουν κ'ι ο' εποχή πού είναι δρίμες·».

3 « Τα χερούλια πού πιάναν για ν ανοίξουν ή να κλείσουν» .

4 «'Ο άπεράτης ήταν ξύλο χοντρό και γερό, που έμπαινε στον τοΐχο από τό ενα εως τό αλλο
μέρος τής πόρτας. Άπεράτης ήταν και στή μεσόπορτα καί στις ϋύρες τών δωματίων γί άσφάλ.εια».

5 «Σέ κάθε χαϊάτ' υπάρχουν στενές σχισμές πρός τα έξω, πλατειές πρός τά μέσα, καί λέγον-
ται βίγλες». Αΰιαι έχρησίμευον ώς παρατηρητήρια καί ώς πολεμίστρες δι' αμυναν έν καιρώ
επιδρομής ληστών.

" Είδος σίδηρου καντηλεριον.

7 'Εδώ τοποθετείται καί ή ψ'τσέλα, δηλ. ή βαρέλα μέ τό νερό.



ΛΑΟΓΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΖΑΓΟΡΙΟΝ

32 7

Κάτωθεν τής ξύλινης ή λίθινης κλίμακος, τής άγούσης εις τόν δεύτερον ό'ρο-
φον τής οικίας, υπάρχει τό κιλλαρίτσο (μικρό κιλλάρ'), εις μίαν δέ γωνίαν τού κα-
θιστικού ή μαντζάτου τό τρυπιλίτσ , είδος ξυλίνου γωνιακού άρμαρίου μετά τριών
σκαλιστών θέσεων, είς τάς οποίας τοποθετούν τό λαέ ν (πήλινον δοχεΐον οίνου),
τόν μαστραπά, περιέχοντα ύδωρ, καί άλλα σκεύη·

Διά τής εσωτερικής κλίμακος άνερχόμεθα εις τήν κρεββάτα, όπου παρατίθε-
ται ή τράπεζα διά τους φιλοξενουμένους καί όπου διασκεδάζουν κατά τους γάμους
καί τάς ονομαστικός εορτάς. «Απάνω άπο τά κάγκελλα της σκάλας, μού έλεγαν.
συνηθίζομε νά φκειάνωμε ενα είδος τραπεζίου, που τδ λέμε σκαμναριά». Ή κρεβ-
βάτα «εχει ενα μπάσι στενό γύρα-γύρα στους τοίχους, που χρησιμεύει γιά κάθισμα»·
Παραπλεύρως κτίζεται ό μονσαφίρ νοντάς (1 ή 2 δωμάτια διά τούς ξένους) καί
άλλα δωμάτια. Ε'ις τά παράθυρα τής κρεββάτας καί τών δωματίων, τά όποια έξω-
θεν ήσαν σιδηρόφρακτα διά λόγους άσφαλείας, «κρεμούν μπερντέδες άσπρους άπδ
χασέ κολλητά στδ τζάμι. Πιο μέσα άπο το παράθυρο καί στο επάνω μέρος βά-
ζουν μιά ξύλινη κορνίζα καί κρεμούν έ'να μπιρντε άπο στόφα ώς τά μισά τοϋ πα-
ραθύρου ή ώς τδ κάτω μέρος, αν εΐν' δυδ φύλλα».

Όταν ή οίκία είναι χαμηλή καί έχη ολίγον φωτισμόν, λόγω τ(~)ν μικρών πα-
ραθύρων, τότε εις τό μέσον τής στέγης κατασκευάζουν είδος φωταγωγού, καλουμέ-
νου μπατζά. Οί Ζαγορίσιοι παλαιόθεν άποδημούντες εΐς τήν ξένην πρός εύρεσιν εργα-
σίας καί χάριν πλουτισμού άπεσκόπουν άμα τή επιστροφή των εΐς τήν πατρίδα τήν
οΐκοδόμΐ]σιν όσον τό δυνατόν καλυτέρων οικιών. Ούτοι συνηγωνίζοντο τρόπον τινά
μεταξύ των εΐς τούτο. Δέν περιωρίζοντο δέ μόνον εΐς τό «καλό χτίσιμο» μέ τήν
έξεΰρεσιν τών καλυτέρων μαστόρων, αλλά προέβαινον και εΐς τήν πλουσίαν διακό-
σμησιν τών εσωτερικών τοίχων καί τής οροφής μέ καλλιτεχνικά σχέδια λαϊκών ζω-
γράφων. Τοΰτο διαπιστώνει ευθύς άμέσακ ό εισερχόμενος εΐς τάς παλαιοτέρας οι-
κίας τών μνημονευθέντων χωρίων. Έν Τσεπελόβιυ π.χ. σώζονται άκόμη Ικαναί έκ
τών αρχοντικών οικιών υπό τά ονόματα τών διατελεσάντων ή διατελούντων ιδιο-
κτητών αύτών : Μπαρμπαμπέλη (1771), Κέντρου (παλαιοτέρα τοΰ 1781), Κοντοφώτη
(1845), Δώρη (1852), Καρανάσου (1855), Λευκοθέας (Τζάνογλου) (1891), Γώγο-
λου, Σκόδρα, Νταλέση, Ρέσσου, Βολιώτη (Φερεντίνου) κ.ά. Αί περισσότεραι τούτων
κείνται εΐς ερείπια, μεταβεβλημέναι εΐς άχυρώνας, όλίγαι δ' είναι ήμιερειπωμέναι
καί κατοικούνται εισέτι.

Έντύπωσιν προκαλεί ό πλούτος και ή ποικιλία τών χρωμάτων τών τοιχο-
γραφιών και τής σκαλιστής οροφής. Συνήθως επί κυανού καί κίτρινου βάθους
(φόντου) υπερισχύει «ή γαλάζια ζωγραφική», ή άποχρώσεις αυτής, καί άντιστρό-
φως. Τά σχέδια τών τοίχων, ώς έπί τό πλείστον, παριστάνουν δοχεία μέ άνθη, άν-
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θοδέσμας έκ λευκών κρίνων μετά περιστερών, κάστρα καί πόλεις, έκκλησίας μέ κ\ι-
παρίσσους, λίμνας ή θάλασσαν, ζώα καί δή λέοντας, καί διάφορα τοπία συνήθως
μέ κυπαρίσια καί άλλα δένδρα μέ πουλιά· Ό απλοϊκός λαϊκός ζωγράφος δι όλ'αύτά
χρησιμοποιεί χρώματα πράσινα, κίτρινα, έρυθρά κ.ά. Είς τά άρμάρια καί εΐς τά
φύλλα τών παραθύρων συνήθη διακοσμητικά θέματα είναι ρόμβοι χρώματος βυσινί
άνοικτού εις βάθος πράσινον καί γαλάζιοι καί βυσινοί κύκλοι εΐς λευκόν βάθος '· Επί-
σης ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά σχέδια πετεινών μετά δικεφάλου αετού ή μό-

Εί*. 2. 'Οροφή παλαιού αρχοντικού.

νου τούτου έπί μουσαμά ζωγραφισμένου πολυχρώμως καί φέροντος εΐς τήν κεφα-
λήν μητροπολιτικήν μετά σταυρού μίτραν, παραλλήλως δέ πρός τάς δύο άνοικτάς
του πτέρυγας δύο όψεις, άπειλούντας αύτόν, καί επάνω άπό τήν μίτραν ήμισέληνον
μετ' αστέρων (οικία Δώρτι).

Ή οροφή έζαιγραφίζετο, άλλοτε μέν μέ πράσινα τετράγωνα, εΐς τό κέντρον
τών οποίων ετοποθετείτο τετράχρωμος μαργαρίτα (λευκή-γαλάζια-έρυθρά-πρασίνη)'
άλλοτε δέ τό πράσινον έπίπεδον περιεβάλλετο διά ξύλινων ρομβοειδών ερυθρών
πλαισία>ν καί άλλοτε πάλιν ή διακόσμησις ήτο πλουσιωτέρα μέ τήν έπάλληλον χρή-
σιν έρυθρού, μέλανος, πρασίνου, κίτρινου καί έρυθρού παραλληλογράμμοτι. ΓΤολύ-
χρωμον συνήθως είναι και τό σκαλιστόν κέντρον τής οροφής. Ενίοτε οί τοίχοι έ'φε-
ρον καί έγχρο^μα χάρτινα επικολλήματα μέ παλαιά διακοσμητικά σχέδια.

1 Είς τήν οΐκίαν Ρέσσου διατηρούνται εισέτι γύψινα παράθυρα μέ έγχρωμους ύελο-
πίνακας.
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Ενδιαφέρουσα ιστορικώς καί καλλιτεχνικώς είναι ή εν Τσεπελόβω οικία τού
Θ. Κέντρου, εις τόν ξενώνα τής οποίας ήρίθμησα 52 παράθυρα. Έπί τής κυρίας
ε'ισόδο\ι εκατέρωθεν τών παραστάδων είναι έντοιχισμέναι δύο φαιαί πλάκες επί τών
οποίων είναι σκαλισμένοι δύο δικέφαλοι άετοί, έπί δέ τοΰ τοίχου τής αυλής, δε-
ξιά τω εΐσερχομένω εις αυτήν, υπάρχει ή εξής επιγραφή: «1781 Μαίου 20. Άνα-
καινισθεΐσα παρά Γεωργίου πρώτο μάστορος». Συμφώνως πρός ταύτην ή εν λόγω
οίκία δέν εκτίσθη τό έτος 1781, ως έγραψεν εσχάτως ό κ. Κίτσος Μακρήςάλλ
«ανεκαινίσ&η», όθεν είναι παλαιοτέρα.

"Οπως συμβαίνει εις τάς μέ τοιχογραφίας οικίας τής Β. Ελλάδος, ή κυρία
ζωγραφική διακόσμησις καλύπτει καί εδώ τούς τοίχους αμέσως κάτω άπό τήν όρο-
φήν. Εις τήν α'ιθουσαν υποδοχής υπάρχουν εντός κύκλα>ν σκηναί εκ τών Ναπο-
λεοντείων πολέμων. Μεταξύ δέ τών κύκλων διακοσμητικά σχέδια μπαρόκ μέ άνθη
και πουλιά. Εις τό κέντρον τοΰ δυτικού τοίχου έντός ημικυκλίου εικονίζονται οί
γάμοι τού Ναπολέοντος και τής Ίωσηφίνας. Αί φυσιογνωμίαι των είναι επιτυχείς,
άνακρίβειαν όμως παρατηρεί τις εις τήν άπόδοσιν τής ενδυμασίας τής Ία)σηφίνας.
'Επάνω άπό τάς κεφαλάς τών νεόνυμφων δικέφαλος άετός κρατεί τούς στεφάνους
τοϋ γάμου. Τό ήμικύκλιον περιβάλλεται άπό ζώνην, παριστάνουσαν πτυχωτόν πα-
ραπέτασμα, ά'νωθεν δ' αύτής υπάρχει ταινία μέ τήν μισοσβησμένην ήμιλογίαν έπι-
γραφήν : « Την δαίδαλον ταύτην οίκοδομήν | καλή τέχνη εμιμήθη φύσεως τήν καλ-
λονην I εϋχεσ&ε φίλοι δόξα ν, πόντων αγαθών ροήν». Είς άλλην τοιχογραφίαν δια-
κρίνομεν πόλιν μέ λίμνην ή ποταμόν, περιβαλλομένην μέ άνοικτοπράσινα τείχη. Αί
οίκίαι είναι ώχροκίτρινοι μέ έρυθράς στέγας. Εις τό κάτω μέρος άριστερά έντός
ώχρας πεδιάδος ό Ναπολέων έφιππος μετά τών γρεναδιέρων του δεικνύει τήν πό-
λιν. Φαίνεται ότι πρότυπα όλων τών έργων τούτων, κατά τόν κ. Κίτσον Μακρήν,
«είναι παλιές γαλλικές χαλκογραφίες-^, ή δέ καλλιτεχνική ποιότης αύτών «δέν βρί-
σκεται στό επίπεδο άλλων προγενεστέρων παρόμοιων έργων. Οί τοιχογραφίες τών
σπιτιών τής Καστοριάς καί τών Άμπελακίιον, κι σήτες άπό άνάλογα πρότυπα,
έχουν υψηλότερη ποιότητα. Καλλιγραφική διάθεση καί κάποια γλυκερότητα στό
χρώμα μειώνουν τά έργα, πού έχουν πολλές άρετές, όπως τό συνοπτικό σχέδιο, ή
ενότητα τοΰ τόνου καί, όπως πάντα στή λαϊκή ζωγραφική, ή δροσιά καί ή αφέ-
λεια»

Έρχόμεθα εΐς τά άσματα τής συλλογής μας. Ταΰτα είναι ποικίλου περιεχο-
μένου, ανήκοντα εις διαφόρους κατηγορίας. Οί Ζαγορίσιοι τά έτραγουδοΰσαν πα-
λαιότερον ώς χορευτικά, έπιτραπέζια καί εΐς διαφόρους περιστάσεις, ήτοι κατά τούς

1 Βλ. έφημ. «Βημα» τής 14ης 'Ιουλίου, 1963, σελ. 8.

2 Ένθ' άνωτ., σ. 8.
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γάμους, τάς Άπόκρεο>ς καί τό Πάσχα, αν καί τό περιεχόμενον αύτών δέν είχε σχέ-
σιν πρός αύιάς. Ή νεωτέρα γενεά, άποφεύγουσα τά παλαιότερα άσματα, ευχαρι-
στείται περισσότερον μέ τά έκ τού ραδιοφώνου καί τοΰ γραμμοφά)νου διαδιδόμενα
έκ τών άστικών κέντρων νεώτερα λαϊκά τραγούδια. 'Ολίγοι έκ τών προχωρημένων
εΐς ήλικίαν κατοίκων τής περιοχής άδουν σήμερον παραλογάς τινας, ώς ή «τοΰ νε-
κροΰ αδελφού», «τοΰ γεφυριού τής "Αρτας» καί «τ' άγαπημένα άδέλφια καί ή κακή
γυναίκα». 'Ακριτικά, όσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, δέν αδονται πλέον. Προσ-
φιλή είναι ακόμη παρά τω λαώ τά κλέφτικα, τής ξενιτειάς καί τά έρωτικά ι. Επι-
ζούν εισέτι καί τινα παλαιά σατιρικά και αρκετά τραγούδια τοΰ Χάρου. Έκ τών
τελευταίων λίαν διαδεδομένον είναι ή «Μαριώλα», αδόμενον ού μόνον ώς «μοιρ-
γιολόϊ» κατά τάς κηδείας, αλλά και εΐς άλλας διαφόρους περιστάσεις. Άξιολόγου
ενδιαφέροντος είναι καί τά γαμήλια, έξ ών δημοσιεύω ενταύθα τό κατωτέρω αδό-
μενον έν Τσεπελόβω, όταν «άναπιάνουν τά προζύμια», κατά καταγραφήν τοΰ κ. Σπ·
ΙΤεριστέρη. (Ε.M.S. ταινία 588, άρ. 4). Επίσης παραθέτω τό κατωτέρω «μοιργιο-
λόϊ» διά τήν τεχνικήν τής μελωδίας του, ομοίους κατά καταγραφήν τοΰ κ. Σπ. Περι-
στέρη, (Ε.Μ.Σ. ταιν. 585 Α 7), χφ. άρ. 2753, σ. 548-49, 523).
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1 Γενικώς δι« τά άσματα εοημείωσα καί τήν έξης ένδιαφέρουσαν πληροφορίαν : «Πα-
λιότερα κάθε οικογένεια είχε νά κλάψη πατέρα ή παιδί ξενιτεμένο καί γι' αυτό στ' αμπέ-
λια καί στά χωράφια άντί τραγούδια ε'ίχαμαν τό μοιργιολόϊ. Καί τά έρωτικά άκόμη είχαν
τόν αχό τού μοιργιολοϊοϋ». A.A., χειρ. άρ. 2753, σ. 207.
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Κρύα βρυσούλα κίνησε στον νιόγαμπρου το σπίτι,
νά λούζεται, νά πλένεται, νά πιάνη τό προζύμι.

— Εύχήσε με, πατέρα μου, στά πρώτα μου προζύμια.

— Με τήν ευχή μας, γιόκα μου, Θεός νά σέ προκόψη.
5 —Εύχήσε με, μαννονλα μου, στό πρώτο μον προζύμι.

—Μέ τήν ευχή μου, γιόκα μου, Θεός νά σε προν.όιμη.
Σιρ'κά παιδιά νά κάνης,
κορίτσα νά παντρέψης,
σκλάβες νά ζεσκλαβώσης.
10 —Ενχήστε μ', αδερφάκια μον, στο πρώτο μου προζύμι.
—Με τήν ευχή μας, αδερφέ, Θεός νά σέ προκόψη.
—Ενχήστε μ , άδερφάδες μον, στά πρώτα μου προζύμια.
—Με τήν ευχή μας, αδερφέ, Θεός νά σε προκόψη.

Σιρ'κά παιδιά νά κάνης,
κορίτσα νά παντρέψης1,
σκλάβες νά ξεσκλαβώσης.

μου . ρο ο χώ . _ ~ . μα , Μα _ αρ..

Pmrnrnm

yio . - Μαρ.γιο . . Χα _ μου

1 Λ.Α. Χφον, άρ, 2753, σ. 548-49.
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—Σήκω, Μαριώλ', άπό τή γή κι άπό τό μαύρο χώμα■
—Με τί ποδάρια, ή μαύρη, νά σκωθώ, χεράκια ν' ακούμπησα) ;
— Φτειάσε τά νύχια σου τσαπιά, τις παλάμες φτυάρια 1.

Έκ τών χορών επιχωριάζει ένταύθα κυρίως ό βαρύς τσάμικος. «2α ελαφρά
τά τσάμικα, μού έλεγαν, είναι Ξερομερίτικα. Ιμέϊς χορεύουμι τά βαριά τά τσάμικα,
πού είνι Ζαγορίσα» Έκτος τούτων προσφιλής είναι καί ό συρτός, όν χο-
ρεύουν άνδρες καί γυναίκες, μόνον δ' ό προεξάρχων τοΰ χορού «κρατάει μαντήλι,
γιατί δεν μπουρεϊ χονρίς μαντήλ' νά φέρ' στρουφές»' (χφ. 2753, σ. 61). Εί'δη συρ-
τών, συνηθιζομένων ενταύθα, είναι καί τά « Παγωνίσα», τά όποια χορεύονται «στα
δνό, σαν Καλαματιανά»' (χφ. 2753 σ. 61).

Ενδιαφέρον μέρος τής συλλογής μου αποτελούν καί αί έν αύτη παραδόσεις
σχετικαί, τό μέν εις γενικώτερα καί εύρύτερον γνωστά ί)έματα, τό δέ είς τήν τοπι-
κήν ιστορίαν, ώς αΐ περί τόν "Αγιον Κοσμάν τόν Αΐτωλόν. Παραθέτα) κατωτέρα»
ένίας έξ αύτών μετά τίνων σημειώσεων καί σχολίαιν.

Α'. «Τα πρόβατα έχουν άλλη ευχή κι άλλη τά γίδια. Τά πρόβατα είναι ευλο-
γημένα, ενφ τά γίδια είναι καταραμένα. Τά γίδια ανεβαίνουν στά τσονγγάνια, δηλ.
στά βράχια, γιατί είναι μαζί μέ τό Σαϊτάν\

Λεν πώς τά γίδια τά 'φκειαξε ό Σαϊτάνης, ενφ ό Χριστός εφκειαξε τά πρό τα
(πρόβατα). Τά πρό'τα στεκότανε, τά γίδια δεν μπορούσαν νά σταθούν. Ό διάβολος
πήγε μιά μέρα οτο Χριστό γιά ν' αρμέξουν τά γίδια. Χωρίς ό διάβολος νά πάρ' εΐ-
δησ , τά γίδια βρισκόταν σφραγισμένα στά γόνατα. Τά σφράγιζ' ό Χριστός κί τά γί-
δια δέν έφευγαν πιά κί στεκόταν μπρουοτά άπό τί] στρούγγα. Μόλις είδι ό διάβολος

' A.A. χφ. άρ. 2753., σ. 523.

2 Ταύυα είναι οργανικά , δηλαδή χορεύονται μόνον τή συνοδεία μουσικών οργάνων
«χωρίς λόγια», όπως είναι π.χ. «τό αρβανίτικο όλο κλαρίνο», ή μόνον αδονται άνευ οργάνων.
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πού στεκότανε, λέει, κάτι συνέβη κι βγάζ' τ' άλλα, που δεν πρόλα/Γ ό Χρίστος νά
σφραγίσ , κ έμειναν ασφράγιστα. Elvi τ' άγριόγιδα που δέν έχουν τέτοια σφραγίδα
στά γόνατα»· (χφ., σ. 277-78).

Ή παράδοσις αύτη ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών διηγήσεαίν, καθ' ας ό
διάβολος, άμιλλώμενος πρός τόν Θεόν επί τό έ'ργον τής δημιουργίας, έπλασεν όμοίαις
ζφα, ώς ή γίδα. Άλλα τοΰ διαβόλου τό έργον ήτο άτελές καί ό Θεός ή ό Χριστός
συνεπλήρωσεν αύτό. Παρόμοιαι παραδόσεις, δυϊστικαί ή βογομιλικαί άποκαλούμε-
ναι, άπαντώσι κα) παρ' άλλοις λαοΐς ταύτας δέ συνεκέντρωσεν ό Ο. Dähnhardt
είς τόν Α' τόμον τοΰ έργου του «Natursagen». Τήν αρχήν των αί παραδόσεις
αύται έλαβον πιίίανώτατα έκ τών ί^ρησκευτικών βιβλίαιν τών αιρετικών Βογομί-
λων, εΐς τά όποια ύπεισήλθον παλαιότεροι θρησκευτικά! καί φιλοσοφικαί θεαιρίαι2.

Β . «Οί παλιοί λέγαν πώς r) Τύχη φύλαε τά πρό'τα κι τά γίδια άπο άρρώ-
στεια, ζημιά κϊ τέτοια.

Μιά φουρά κάποιανον Τσονμάνη άπου τό Βραδέτο τά πρό'τα βρισκόταν σ ενα
μέρος άγνάντιο, πού τδ βάραγε δ αέρας. "Επιασι μιά τρανή άντάρα κι δ άέρας
έπιανε τά πρό'τα, τά σήκωνε το άνεμοσοιιρ' κι βρέθ'καν μετά σέ μιά γούρα, ΰπου
δέν τ ν έπιανι τδ άνεμοσούρ'. ΚΙ ώμολόησε δ τζομπάνος ότι τά πάησι ίκέΐ ή Τύχ'
rνχιρυ»' (χφ., σελ. 278-79).

Ή δημώδης αυτή παράδοσις αναφέρεται εις τήν άφηρημένην έ'ννοιαντής Τύ-
χης. Κατ' άλλην έξ Αραχόβης Λεβαδείας «κάθε άνθρωπος έχει και τήν Τύχη ν τον,
και τον άκολωυθάει σ ολη του τή ζωή. Γι αύτό άλλοι έχουν καλιή Τύχη κι άλλοι
κακή»'. Ένταΰόα ή έννοια τής Τύχης είναι συγκεκριμένη καί ταχιτίζεται μέ τήν
τής Μοίρας. Αί γενικώς περί τής Τύχης δοξασίαι τών Ελλήνων άπαντώσιν ύπό
διαφόρους μορφάς κυρίως εΐς τήν γραπτήν φιλολογίαν άπό τής 'Αρχαιότητος μέχρι,
σήμερον 4.

Γ . «Στό νάρθηκα τής Παναγίας'' υπήρχε στό πλακόστρο>το μιά άσπρη πλάκα

' Τάς βουλγαρικάς π.χ. έμελέτησεν ό lord. Ivanon, Βογομιλικά βιβλία καί παραδόσεις
(βουλγαριστί), Σόφια 1925, τάς δέ ρουμανικός ό /. A- Candrea, Iarba fiarelor, Bucure§ti
1928.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Β' (1921), σ. 108 κ. εξ. Τοΰ αυτόν,
Παραδόσεις, τόμ. Α' (1904), σ. 515, άρ. 842. Γ. Ά. Μέγα, "Αδάμ καί Χριστός είς τάς παρα-
δόσεις τοϋ λαοΰ, Ήμερ. τής Μεγ. Έλλάδ., εν 'Αθήναις 1929, ο. 385 κ. έξ.

3 Ν. Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α' (1904), σ. 563, άρ. 921.

4 Βλ. Η. Herter, περί Τύχης έν Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. 'Αθηνών, τόμ. ΙΓ', έν 'Α
θήναις 1962—63, σ. 530—547.

" Ή έν Κουκουλίω εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
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μέ ενα μακρουλό βαθούλωμα κοντά σε μιά άλλη πλάκα ενα άλλο βαθούλωμα. Τό
μακρουλιό Ελεγαν ότι Ι'γι,νε άπου τ'ν πατημασά τον 'Αγίου Κοσμά και τό άλλο άπό
τό γόνα τ. Ίμεϊς τ'άκ'σαμαν απ' τς γερόντ'»· (χφ., σ. 474).

"Οπως είναι γνωστόν, ή έπίδοασις ήοώων ή ΓΑγίων είναι τόσον ισχυρά κατά
τήν λαϊκήν πίστιν, ώστε ίχνη τοΰ σώματος των άποτυποΰνται επί πετρών. Ταύτα
τά σέβονται οί άνθρωποι καί 'ιδιαζόντως τά τιμοΰν1.

Δ'. «Τα Καψ ούρια2 είναι δαιμόνια, πού κατιβαίνν απ' τς μπατζάδις
(φιγγΊτις) κι τά μπουχαριά (τζάκια). Χτυπούσαν κι φοβώνταν δ κόσμος. Γιά νά
φύγ'ν, άνάβανι φουτιές νά βγή καπνός. "Εβαζαν κι θυμιάμα. Θυμιάτιζαν. Οί γριές,
γιά νά φοβερίξ'ν, γιά νά σκιάξ'ν τά π διά νά καθίσ'ν φρόνιμα, τς ελιγαν : Παράωρα,
παράωρα, \ παραωρίτις εΐμεστε, | παράωρα μή κάθεστε, | γιατ εΐμεστε παραωρΐτις|
κϊ κριμούμιστι απ' τ'ς φιγγίτις. Τά Καψούρια κράταγαν κ'δούνια κ'έκαναν κλίν κλίν
κλίν : « Φορτώστι, νά φορτώσονμι, | γιατί μας πήρ ή μέρα | κι ·θά λαλήσ' δ πετει-
νός νά βγούνι τά 'θεόνια» *· (χφ., σελ. 403).

Έκ τών καταγραφέντων λατρευτικών εθίμων θ αναφέρω ενταύθα τά εξής:

Α . «Στό Σκαμνέλι τήν Κυριακή τής Κρεατινής και τής Τνρινής εβδομάδας
ανάβουν ψηλές φωτιές μέ ξύλα (κέδρων κ. α.) καί χορεύουν γύρα-γύρα στή φωτιά.
Ή φωτιά ανάβεται πάντοτε στην πλατεία τού χωρίον, στό μεσοχώρ', τό βράδ'
μόλις Ερθουν τά γίδια άπό τή βοσκή. Αυτοί πού χορεύουν είναι άντρες κα\
γυναίκες μασκαρεμένοι, πού λέγονται προσωπίδες ή μασκαράδες. Οί προ-
σωπίδες χορεύουν καί τραγουδούν: «πώς στουμπίζουν τό πιπέρ» καί άλλα σατιρικά
κυρίως. Είναι ντυμένοι άλλως τράγος με δέρματα, μέ κουδούνια, άλλος είναι ντυμέ-
νος μέ άχυρένια στρώματα, άλλος κάνει τό γιατρό, άλλος τή μαμμή. Παρουσιάζουν
τοκετό καί λεν βωμολοχίες μεταξύ τους καί κάνουν άσχημες κινήσεις. Συνήθως κρα-
τάν καί ρόπαλα στά χέρια. Τά ρόπαλια είναι ξύλινα. Πολιλές φορές τά χρησιμοποιούν
γιά άμυνα, γιατί πολλοί πηγαίνουν καί τους πειράζουν. "Ενας προ ολίγο)ν ετών είχε
μεταμφιεσθή σέ διάβολο μέ κέρατα, μέ νεκροκεφαλές στον πλάτη ζαιγραφισμένες
καί μέ κέρατα ατό κεφάλ'. Οί προσωπίδες παριστάνουν καί τους γέρους, γι αυτό βά-
ζουν γένεια πού φκειάνουν άπό μαλλιά προβάτων, παριστάνουν τους παπάδες κα\
λειτουργούν, παριστάνουν καί τούς τσελιγκάδες καί δ,τι άλλο σκεφθούν»· (χφ., σ. 240).

"Οπως είναι γνωστόν, ή συνήθεια τοΰ λαοΰ ν' άνάπτη πυράς κατά τήν πε-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, εν»' άνωτ , τόμ. Β' (1904), σ. 733-35. Βλ. και Κ. Ρωμαΐον, έν
Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησ., τ. 13 (1946/47), σ. 209 κ. έξ.

2 Καψούρια—οι Καλικάντζαροι.

8 ίλ'ο'ΐ'ία=θ?,οπούλια, «πουλιά πού λαλούν τά χαράματα, σπουργίτια».
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ρίοδον τών άπόκρεων οφείλεται είς τήν πίστιν αυτού εις τήν δύναμη· καί τήν ιερό-
τητα τής φωτιάς ώς μέσου καθαρτηρίου κατά τήν αρχήν μιας νέας χρονικής πε-
ριόδου ι. Ενδιαφέρουσαν εικόνα παρουσιάζουν καί αί μεταμφιέσεις τών «προσωπί-
δων», πού διασώζουν λείψανα παναρχαίων ευετηρικών «δρωμένων»2.

Β'. «Τόν παλιό καιρό στο Σκαμνέλι τον 'Αγίου Τρύφωνος κάνανε κουλλον-
ρες σιταρένιες με βούτνρο, μέ ζάχαρη και λάδι, δ,τι είχανε, και τις κνλούσανε άπ
τήν κορυφή τοΰ αμπελιού προς τά κάτω, μία κονλλονρα κάθε νοικοκυρά στο αμ-
πέλι της, και λ.έγανε : Τούφωνα, πολύκαρπε, | Via 'δώ στ αμπέλι μας, I νά φάμε
καί νά πιούμε. Τότε μερικοί επιτήδειοι (ήταν ένας Σοφός κ' ενας άλλος δραγάτης)
καθόντανε στον πάτ άπό τ αμπέλια και άρπαζαν τϊς κονλλοΰρες και φεύγανε. ΙΙολι-
λες φορές λέγανε στΙς γυναίκες άπό μακριά: «Στάκα κ' έρχομαι.». Ή φράσις αυτή
με τόν καιρό έ'γινε παροιμιώδης. Οι γυναίκες ετσι νόμιζαν ότι τΙς κουλλοϋρες τις
πήρε ό "Αγιος Τρύφωνας»' (χφ. σ. 238-39).

Ό "Αγιος Τρύφων είναι κατά τήν λαϊκήν πίστιν φύλαξ τών άμπέλων, προσ-
τάτης τών άγρών καί διώκτης τών ποντικών καί τών επιβλαβών ζωυφίων- Εΐς
τήν είκονογραφίαν συνήθαις παριστάνεται κρατών «κλαδευτήρι». Έν Άγχιάλω
ναι «στό κόλλυβο πάν ζιογραφισμένος μέ τό σταφύλ'8.

Γ . «7" 'Αντριώς (τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου) βράζανε άπ' όλα τά είδη σπόρων
πού είχανε άπό καλλιέργεια σπίτι τονς και τό 'καναν σά γλύκισμα, σά φαγητό- Κο-
πανίζαν και καρύδια και βάζανε μέσα και τό λέγανε στό Σκαμνέλι άντρελούσα, είς
τό ΤσεπέλΜβον μπόλια. Τά δοχεία πού βάζαν αυτό τό φαγητό ήταν συνήθως οί λίμ-
πις, πού ήταν πήλινα βαθονλιά πιάτα μέ λουλούδια γαρνιρισμένα»· (χφ. σ. 239).

Τό πανάρχαιον τοΰτο έλληνικόν έθιμον τών «πο?α'σπορίαιν» άποσκοπεί εΐς
τήν έξασφάλισιν τής αφθονίας τών καρπών τής γης. 'Αλλού τό έ'θιμον γίνεται τήν
21ην Νοέμβριοι', έορτήν τών Εΐσοδίων τής Θεοτόκου, τήν Ιην τού έτους καί τήν
παραμονήν τών Φώτων 4.

Έκ τών εθίμων τής ξενιτιάς σημειώ ένταΰθα τά εξής:

1. «Μέσα στά χα)ριά (παλαιότερον) υπήρχε μεγάλη διάκρι,σις μεταξύ τών αρ-
χόντων (πλουσίων) καί τών φτωχών. Οί φτα)χοϊ δέν είχαν τό δικαία)μα νά κάθων-

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί εορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, Ά\')ήναι 1956/57,

σ. 111.

2 Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 25, 43, 68, 78, 85,93, 109. 119, 189, 210, 248. Κατερίνας

Κακονρη, Διονυσιακά, 'Αθήναι 1963, σ. 31 κ. έ|.

8 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άνωτ., σ. 86 - 87.

"'Ενθ' άνωτ., σ. 30, 32, 66, 67.
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τα/, χοντά στους πλουσίους. Στήν πλ,ατεϊα δέν περνούσαν οΐ φτωχοί ούτε παρέμεναν.
Στήν εκκ/,ησία δέν έπετρέπετο νά καθίσουν στα στασίδια, γιατί αυτά άνηκαν σέ ώρι-
σμένους πλουσίους. 'Επειδή δέ τότε ή εκκλησία ήταν τόπος επιδείξεως τής ενδυμα-
σίας, οί φτωχοί ή δέν επλησίαζαν ή κάθονταν στο βάθος τής εκκλησίας»' (χφ., σ. 206).

2. (."Οταν πρώτο ταξίδευε τδ παιδί, ή μάννα του και οί συγγενείς του στο ση-
μεΐον τον άποχο)ρισμού κ έπειτ απ τούς πολλούς εναγκαλισμούς και τά φιλήματα,
έβγαζαν άπο τήν τσέπη ένα μήλο ή κυδώνι πού είχαν τσιτώσει (μπήξει) χρήματα
μεταλλικά (τότε παράδες, κάρτα, μετζήτια). Τδ 'βάζαν κάτοι στή γής και έσκυβε ό
μικρός κώ τό 'παίρνε»· (χφ , σ. 209).

3. «"Οταν ήρχονταν οι ξενιτεμένοι νέοι ή ηλικιωμένοι πάντοτε μπαστουνοφυ-
ροι επεριδιάβαζαν στο πλακόστρωτο μεσοχώρι, όπου υπήρχαν γκαγκαράτζες1 γι-
διών τις σημάδευαν μέ τό μπαστούνι και τΙς άπόρριχναν μακριά. "Οταν όμως έρ-
χονταν ό καιρός νά φύβγουν πάλι γιά τήν ξενιτειά, τότε δέν τις σκορπούσαν, άλλά
τις πίεζαν μέ τό μπαστούνι, τις κάναν πλιακέ, σάν δεκάρες, τις πατούσαν δηλαδή,
κι αυτό, γιά νά σταματήση και νά μή κοντοζυγώση δ καιρός νά φύβγουν(χφ., σ. 215).

4. «"Οταν πέθαινε κανένας στήν ξενιτειά, ερχόντανε οι συγγενείς νά φέρουν
τή θλιβερή είδηση στό σπίτι του κι άρχίζανε τις φωνές και τά σκονξίματα έξ' άπό τό
σπίτι. Χτυπούσανε μέ τά χέρια τους τή γυναίκα τού πεθαμένου στό κεφάλι γιά τό
κακό πού έπαθε. "Επειτα τδ στρώνανε ατό μοιργιολόϊ»' (χφ., σ. 215).

Ενδιαφέροντα είναι καί τά όίλλα ποικίλα έθιμα τοΰ λαοΰ τής περιοχής ταύ-
της δια τήν πρωτοτυπίαν καί άρχαϊκότητά των, ώς είναι τα σχετικά μέ τούς κυ-
ρίοιις στα&μούς τής ζωής, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν.

Γενικώς ό βίος διατηρεί εισέτι ένταΰθα αρκετά κατά παράδοσιν στοιχεία
παρά τήν παρατηρουμένην μεταβολήν εκ τής επιδράσεως τών νέων κοινωνικών
συνίΐηκών διαβιά>σεα)ς.

résumé

Mission folklorique dans la région centrale de Zagorion (Épire)
du 8 juillet au 7 août 1963

par Dém. B. Economidès

Dans ce rapport l'auteur expose les résultats qu'il a obtenu au cours
de sa mission folklorique dans la région centrale de Zagorion en Épire et
plus particulièrement dans les villages Vradeto, Koukouli, Kapesovo, Tse-
pelovo et Skamneli.

1 κόπρος αιγών.
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Après une brève introduction sur la situation géographique, écono-
mique et démographique de ces villages, il donne la bibliographie folklo-
rique relative à cette région, (voir pp. 322-323).

Dans la partie principale de son rapport il décrit l'habitation popu-
laire, telle qu'on la rencontre aujourd'hui encore à Tsepélovo et dans les
autres villages, et en souligne l'aspect noble et la décoration artistique,
(voir pp. 326-329).

Les chants folkloriques sont chantés d'habitude dans les bals, les ma-
riages, à la table des noces et des festins, et dans certaines fêtes religieu-
ses, comme par exemple à Pâques, etc. Le peuple 11e chante plus les
chansons acritiqiies, mais continue à chanter les chansons polystiques
narratives (ballades), comme par exemple la chanson du «Frère mort»,
du «Pontd'Arta» et des «Frères et la méchante épouse» etc. Sont éga-
lement très appréciées les chansons clephtiques, les chansons des expa-
triés et les chansons d'amour. On y trouve en outre un assez grand nombre
d'anciennes chansons de la Mort, (voir pp. 330-331).

Les danses populaires en usage sont surtout le tsamikos lent (βαρύς),
le syrtos et celles de la région épirote de Pogoni. (voir p. 332)·
L'auteur cite et commente les légendes suivantes :
a) Création de la chèvre par le Diable, b) La Fortune, c) des Emprein-
tes du corps humain gravées sur des pierres, d) Les démons de Noël dits
Kalikantzari ou Kapsouria. Diverses coutumes du culte populaire, comme
celles du carnaval et surtout des feux et des travestissements, qui, selon
l'auteur, sont des survivances de l'antiquité grecque, (voir pp. 333-335).

Enfin l'auteur cite quatre coutumes caractéristiques de la vie sociale
du peuple, qui se rapportent à l'expatriation (voir pp. 335-336) et termine
par cette remarque: «En général la vie conserve encore, dans cette région,
assez d'éléments traditionnels, malgré les changements manifestes, qui s'o-
pèrent sous l'influence des nouvelles conditions sociales», (voir p. 336).

22
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΜΟΡΓΟΝ ΑΠΟ 9 ΙΟΥΛ-- 8 ΑΥΓ. 1563

υπο στεφ. δ. ημελλου

Ή νήσος 'Αμοργός, κειμένη Ν.Α. τής Νάξου, είναι έκτάσεως 120 τετρ.
χιλιομ. καί αποτελεί τήν άνατολικωτέραν τοΰ συγκροτήματος τών Κυκλάδων νή-
σον. Είναι τό σχήμα επιμήκης καί λίαν στενή, πρόσκεινται δ' αύτη μικρότεραί
τίνες νήσοι, ών τίνες άκατοίκητοι.

Τό έδαφος τής νήσου λίαν όρεινόν καί έν πολλοίς άγονον καθίσταται κατά
μέγα μέρος άκατάλληλον πρός καλλιέργειαν, χρησιμοποιείται όμως πρός νομήν
αιγοπροβάτων, διό καί ό κτηνοτροφικός χαρακτήρ τής νήσου είναι, τηρουμένων
τών αναλογιών, αρκούντως έντονος. ΙΙαρά ταύτα μεταξύ τών ορέων σχηματίζον-
ται καί εύφοροι κοιλάδες, έν αΐς καλλιεργούνται δημητριακά, εσπεριδοειδή, ευδο-
κιμεί ή έλαία, ή άμπελος κ.ά., άτινα αποδίδουν μικράς μεν άλλά λίαν ικανοποιη-
τικής ποιότητος ποσότητας καρπών. 'Αξία πως λόγου κοιλάς είναι ή τοΰ δυτικοΰ
άκρου τής νήσου, ένθα τό χιορίον Κολοφάνα. Δυστυχώς όμως ή περιοχή αύτη τής
'Αμοργού είναι παντάπασιν άνυδρος. Οί κάτοικοι ένταύί)α έχουν κατασκετιάσει
όμβροδέκτας, τά ύδατα τών οποίων χρησιμοποιούνται δι' όλου τοΰ έτους διά τήν
ύδρευσιν καί τήν παντός είδους χρήσιν τών κατοίκων ώς καί τό πότισμα τών
ζώων. Ή κατασκευή τοιούτων όμβροδεξαμενών έ'χει εσχάτως τή μερίμνη τοΰ
κράτους συστηματοποιηθή, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή άντιμετώπισις τής λει-
ψυδρίας.

Ό έκ 2800 κατοίκων πληθυσμός τής νήσου (άπογρ. 1951) κατανέμεται εις
τάς κοινότητας α') Αίγιάλης καί Θολαρίων, αϊτινες αποτελούν τήν κοινώς καλου-
μένην Γιάλην, β') Άρκεσίνης καί Βροντοη, ή περιοχή τών οποίων χαρακτηρίζεται
κοινώς διά τοΰ περιληπτικοΰ γεωγραφικοΰ ονόματος Κάτω Μεριά, καί 'Αμοργού
(Χώρας), πρωτευούσης τής νήσου, καί Καταπόλων, καταλαμβανουσών σχεδόν
τό κέντρον τής νήσου, όπερ δέν χαρακτηρίζεται λαϊκώς υπό ιδίου τινός ονόματος.
Πλήν τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας περί ην κυρίως άσχολοΰνται οί κάτοι-
κοι, ούτοι άναγκάζονται νά άσκοΰν καί άλλα επαγγέλματα πρός έξοικονόμησιν
τών προς τό ζήν αναγκαίων τών πολυμελών οικογενειών των. θύται πολλοί τών
'Αμοργίνων είναι επί παραδείγματος ταυτοχρόνως γεωργοί, ποιμένες, ξυλουργοί,
κτίσται κ.λ.π. Τινές τών νέων εργάζονται σήμερον ώς πληρώματα ποντοπόρων
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πλοίων, δια τής σκληράς δέ ταύτης εργασίας των βοηθούν οικονομικώς καί τάς
απόρους οικογενείας aUrcöv. Πρό πολλών έτών πολλοί τών κατοίκων άπεδήμουν
εις τήν Αΐγυπτον κυρίως καί εις τήν Άμερικήν δευτερευόντως πρός έξεύρεσιν έρ-
γασίας, τήν οποίαν δέν ήδύνατο và παράσχη εις αυτούς ή άγονος γή τής νήσου.
Σήμερον παρασυρόμενοι ύπό τοΰ παρατηρουμένου γενικού ρεύματος φυγής τών
κατοίκων τής επαρχίας πρός τά μεγάλα αστικά κέντρα καταφεύγουν είς τήν περιο-
χήν τής πρωτευούσης, διακρινόμενοι είς πολλούς τομείς τής κοινωνικής ζωής.

Ή συντήρησις ενταύθα στοιχείων λαϊκού βίου λόγφ σχετικής απομονώ-
σεως τής νήσου έξ ελλείψεως επαρκών συγκοινωνιακών μέσων είναι καί σήμερον
εισέτι ζωηρά τής ύποχωρήσεως αύτών συντελούμενης όμως βαθμιαίως. Τά χω-
ρία, κυρίως μέν τής Κολοφάνας καί κατά δεύτερον λόγον τής 'Αρκεσίνης, παρου-
σιάζουν όψιν συνοικισμών, ένθα φαίνεται ότι ωκοδομήθησαν αί οίκίαι μέ κρι-
τήοιον τήν έξυπηρέτησιν τών κατοίκων ώς γεωργών καί ποιμένων. Διό αί οίκίαι
ευρίσκονται πρός τοις άλλοις εις ίκανήν άπ' αλλήλων άπόστασιν. Προφανώς αί
οίκίαι αύται άπετέλουν παλαιότερον αγροικίας, ή συν τω χρόνω πύκνωσις δ' αυ-
τών συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν τών χωρίων. "Οψιν εξειλιγμένης μικράς κω-
μοπόλεως παρουσιάζουν τά Κατάπολα, άτινα άποτελοΰν ευρύχωρον καί άσφαλή
λιμένα, τόν καί μοναδικόν άξιον λόγου τής νήσου. 'Εσχάτως παρουσιάζει κατά
τό θέρος ένθαρρυντικήν τουριστικήν κίνησιν ή περιοχή τής Αίγιάλης, συντε-
λούντων πρός αυτήν τής φυσικής καλλονής καί τοΰ αμμώδους αιγιαλού τής πε-
ριοχής, άλλα καί τής άξιας παντός επαίνου ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ήτις άνήγει-
ρεν ένταΰθα χάριν τών επισκεπτόμενων τήν νήσον κυρίως ξένων άξιολογώτατον
ξενοδοχείον.

Πρό τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οί 'Αμοργίνοι ήσχολοΰντο επιτυ-
χώς περί τήν ναυτιλίαν έκτελοΰντες διακομιστικόν έμπόριον περιωρισμένης βε-
βαίως εκτάσεως καί παντός είδους πλούς διά τών πολυαρίθμων μικρών ιστιοφό-
ρων πλοίων (καϊκιών), άτινα άνήκον εΐς αύτούς. Σήμερον ό τομεύς ούτος ευρί-
σκεται έν πλήρει μαρασμω. Τοΰτ' αυτό συμβαίνει καί μέ τήν άλιείαν, ήτις είναι
υποτυπώδης καί άνευ άξιώσεων, περιορισθείσα, όπως προμηθεύη δι' ιχθύων μό-
νον τήν γλίσχραν έσωτερικήν άγοράν. Έν τούτοις ή περί τήν νήσον θάλασσα
προσφέρεται δι' άλιείαν. Τήν εκμετάλλευσιν όμως αύτής επιχειροΰν αλιείς έξ άλ-
λων περιοχών διά συγχρόνων αλιευτικών μέσων.

Ενδιαφέρον γενικώς παρουσιάζει δ θρησκευτικός βίος τοΰ λαοΰ, λόγω τ®ν
συντηρουμένων εισέτι πολλών εκ παραδόσεως στοιχείων. Ούτως άγονται έτι καί
σήμερον εορταί μέ δημοτελείς θυσίας καί άλλα ποικιλώτατα έ'θιμα. Ή περίφημος
μονή, ή τής Χοζοβιωτίσσης επιλεγόμενη, υπεράνω τής θαλάσσης έπί όρθιου καί
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εν μέρει αρνητικής γωνίας άπορρώγος βράχου οιονεί επικεκολλημενη, ιδρυθείσα
κατά τήν παράδοσιν ύπό τού αύτοκράτορος 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού τω 1088,
αποτελεί τό καύχημα τής νήσου καί τόν πόλον έ'λξεως πολλών επισκεπτών, κατα-
φθανόντων εδώ, διά νά άποθαυμάσουν τό μεγαλείον της ή εξ επιστημονικών
λόγων κινουμένων ένίοτε. 'Αφ' έτερου τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τού Βαλ-
σαμίτου, εντός τοΰ οποίου υπάρχει, άγιασμα, όπερ είναι τό περίφημον ύδρομαν-
τείον, τό σημειώσαν μεγίστην άκμήν κατά τάς παρελθούσας εκατονταετηρίδας, ως
πολλοί τών επισκεψαμένων τήν νήσον περιηγητών μαρτυρούν, επισκέπτονται
πολλοί προσκυνηταί εξ άλλων νήσοίν, διά νά τό συμβουλευθούν1. 'Από τίνων
ετών άπηγορεύθη ή χρήσις τοϋ ύδρομαντείου υπό τοϋ νύν σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θήρας.

Λαμβανομένου ύπ' όψιν τοϋ πανελληνίως παρατηρουμένου φαινομένου τής
ύποχωρήσεως τών στοιχείων τοΰ λαϊκού πολιτισμού, ούτος συντηρείται εισέτι εν
μέρει παρά τοις πρεσβυτεροις τών κατοίκων, οϊτινες εξακολουθοΰντες νά άποδί-
δουν σημασίαν εΐς τόν κατά παράδοσιν βίον λέγουν, ότι «όλα τά παλαιά είναι άρ-
ρεβώνες», δηλ. άληθή καί άδιαμφισβήτητα. Πρός συγκέντρωσιν στοιχείων τοΰ
κατά παράδοσιν τούτου λαϊκού πολιτισμού τής νήσου άπεστάλην ύπό τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών κατόπιν σχετικής εντολής τής Συγκλήτου αυτής επί ένα μήνα
εΐς αυτήν (9 Ίουλ.-8 Αυγούστου). Κατά τήν μηνιαίαν ταύτην παραμονήν μου εΐς
τήν νήσον συνεκέντρωσα λαογραφικήν ύλην εξ όλων τών χωρίων καί συνοικι-
σμών αυτής, ήτοι εκ τοΰ "Ορμου, Λαγκάδας, ΤΙοταμοΰ, Θολαρίων, Κολοφάνας,
Αρκεοίνης, Βροντοη, Καταπόλων και Χώρας. Ή συλλεχθείσα λαογραφική ύλη,
καταγραφείσα εΐς 460 σελίδας τετραδ. σχήμ. 8ου μεγ., περιλαμβάνει. Έκ τοϋ
υλικοϋ βίου. Ποικίλα έθιμα καί ειδήσεις τοΰ γεωργικού βίου, ειδήσεις άφορώσας
εΐς τήν ελαιοκομίαν καί άμπελουργίαν, ώς καί εΐς τάς τροφάς, τό ένδυμα, τόν
άλιευτικόν βίον κ.ά. Έκ τοΰ πνευματικού βίου. Πολύστιχα άσματα 136, παρα-

1 Βιβλιογραφίαν τών πάσης φύσεως περί 'Αμοργού μελετών ευρίσκει τις έν Μεγάλ.
•Ελλην. Έγκυκλοπ. εν λ. 'Αμοργός. 'Εκ τών αύτόθι σημειουμένων μελετών μνημονευτέαι
ιδιαιτέρως διά τήν σπουδαιότητα αύτών αί έξης δύο : 'Αντωνίου Μηλιαράκη, 'Υπομνήματα
περιγραφικά περί τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος, 'Αμοργός, έν Δ.I.E.Ε., τόμ Α' (1883-
84), σ. 569 - 656, άνάτ., σ. 1 - 92 (έν παραρτήματι χάρτης Άμοργοΰ) καί Ί. Κ. Βογιατζίδου,
=Αμοργός, ίστορικαι έρευναι περί τής νήσου, έν 'Αθήναις 1918, σ. 152. (Περί τοΰ μνημονευ-
θέντος ύδρομαντείου ίδέ πρός τοις άλλοις Ά· Ί. Ναυπλιώτου, Τό έν Άμοργφ άγιασμα τοΰ
'Αγίου Γεωργίου τοΰ Βαλσαμίτου καί ή σχέσις αύτοΰ πρός τήν άρχαίαν ύδρομαντείαν, περ.
Κυκλαδικά, τόμ. 1 (1956), σ. 309 - 313). Έν ταΐς μελέταις ταύταις εύρηνται και πολλά
στοιχεία τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, ήτοι δημώδη ασματα τής νήσου, παραδόσεις, παροιμίαι, το-
πωνυμίαι., ειδήσεις άφορώσαι είς τήν λατρείαν, τάς άγομένας έορτάς, τόν άγροτικόν βίον,
τήν λαϊκήν κατοικίαν κ.ά. ώς καί χρήσιμοι πληροφορίαι παλαιοτέρων ευρωπαίων περιηγητών
ή παραπομπαί είς τά έ'ργα αύτών.
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δόσεις 61, έπιρδάς 61, παραμυθιακάς διηγήσεις 3, παροιμίας 65, αινίγματα 31,
δίστιχα 212, εύχάς 10, ευτράπελους κ.ά. διηγήσεις 8, ρίμας 4, αράς 8, μετεω-
ρολογικός καί αστρολογικός παρατηρήσεις, δημώδη ίατρικήν, μαγικός καί δει-
σιδαίμονας συνήθειας, μαντική ν, κ. α. Έκ τοϋ κοινωνικού βίου. Τό κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα, λαϊκήν λατρείαν, λαϊκόν δίκαιον,
παιδιός 2, κ.ά. ποικιλωτάτας ειδήσεις καί πληροφορίας. Έπί πλέον ηχογράφησα
επί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba λειτουργούντος διά ξηρών στοιχείων
6δ μελφδίας άσμάτων καί λαϊκών χορών Τό σχηματισθέν χειρόγραφον κατε-
τέθη εις τό Λαογρ. Άρχεΐον υπ' αύξ. αρ. 2764.

Ή συγκέντρωσις τής λαογραφικής ταύτης ύλης αποτελεί συμπλήρωσιν εκεί-
νης παλαιοτέρων χειρογράφοον συλλογών, αίτινες εύρηνται ήδη κατατεθειμένοι εν
τφ Λαογραφικώ Άρχείω'> καί οιονεί έπαλήθευσιν εν μέρει τού έν αύταϊς περιε-

1 ΙΙλείστας χάριτας ομολογώ καί εντεύθεν εις τούς κ.κ. Γεώργιον Πρέκαν, δημοδιδά-
σκαλον Λαγκάδας καί τον υίόν του Ίωάννην, φοιτητήν τής Παντείου Σχολής, Δουκάν Σΐ-
μον, δημοδ. έξ 'Αρκεσίνης, αίδεσιμώτατον Ήλίαν Κωβαΐον έκ Βρούτση, καθηγητήν Μι-
χαήλ Μωραϊτάκην, καθηγητήν Νικ. Πράσινον, φοιτητήν Μιχαήλ Στρατουδάκην καί γενι-
κώς είς πάντας τούς ευγενείς πληροφορητάς μου καί τούς άλλους, οίτινες συνετέλεσαν εις
τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου.

2 Αί συλλογαί αΰται είναι αί έξής :

α') Λ.Α. άρ. 421, σχ. 4ον, σ. 165. Περιέχει ειδήσεις έξ άλλων νήσων καί έξ 'Αμορ-
γού. 'Απόκειται έν τω Ίστορικώ Λεξικώ τής 'Ακαδημίας ύπ' άρ. είσ. 24. Κατετέθη τω 1922.
β') Λ.Α. άρ. 725- Ή ύδρομαντεία έν Άμοργώ, σχ. 8ον, σ. 6, συλλ. 'Ιωάννης Χιωτίνης,

1925.

γ') Λ.Α. άρ. 1140, σχ. 4ον, σ. 239. Περιέχει ειδήσεις καί έξ 'Αμοργού. 'Απόκειται έν
τφ Ίστ. Λεξ. ύπ' άρ. 428.

δ ) Λ.Α. άρ. 1357. 'Αμοργού παροιμίαι δημώδεις (καταλόγια), γνωμικά, αποφθέγματα
καί παροιμιώδεις εκφράσεις, υπό ' Εμμανουήλ 'Ιωαννίδου 'Αμοργίνου, έν Άμοργώ, σχ. Ιον, σ· 943.
ε') Λ.Α. άρ. 1438, σχ. δον, σ. 74. Ποικίλη ύλη. Συλλ. Μαρία Αιονδάκη, 1940.
ς ) Λ.Α. άρ. 16S4 Α'-Β . 'Εμμανουήλ Ίωαννίδον 'Αμοργίνου κατάλοιπα. Λαογραφικά Α',
σχ. 4ον, σ. 654, έ'τ. 1857. Περιεχόμενα. "Ασματα 180, δίστιχα 6673. Β', έτ. 1858, σχ. 4ον, σ.
569: Παραμύθια 29, μύθοι-παραδόσεις 8, ευτράπελοι διηγήσεις 65, αινίγματα 215, έπφδαί 17.

ζ') Λ.Α. άρ. 1685 Α'-Γ". Μιχαήλ Οίκονομίδου, Λαογραφικά σημειώματα, τό πλείστον
έξ αντιγραφής τών Λαογραφικών Έμμ. 'Ιωαννίδου, φάκελοι τρεις. Α'. Σημειώματα σχετικά
πρός έκδοσιν τραγουδιών συλλ. Έμμαν. Ίαιαννίδου. Λαογραφικόν υλικόν άντιγεγραμμένον έκ
συλλ. 'Ιωαννίδου, ήτοι έθιμα λατρευτικά, προλήψεις, δεισιδαιμονίας παραδόσεις, ανέκδοτα,
παροιμίαι κλπ. Β'. Διάφορα σημειιόματα περί εθίμων λατρευτικών εκκλησιών 'Αμοργού,
επωδών κλπ. Συλλογή 407 παροιμιών. Σημειώσεις ιατρικού περιεχομένου. Γ'. Σημειώσεις
ίστορικαί περί τής εκκλησιαστικής καταστάσεως εις τήν 'Αμοργόν κ.ά.

η') Λ.Α. άρ. 1953 Α'-Γ', σχ. δον, σ. 284. Συλλ. Λουκάς Σιμός, 1953.
θ') Λ.Α. άρ. 1954 Α'-Γ'. Συλλ. Μιχαήλ Σΐμος. Τό χειρόγραφον τούτο αποτελεί πι-
στόν άντίγραφον τού προηγουμένου.

ι') Λ.Α. άρ. 1962, σχ. 8ον, σ. 16. - είκ. Συλλ. 'Αντών. Πετοετάκης, 1953. Περιέχει
ασματα 4, παραδόσεις 3, έπωδάς 1.

Προσέτι έκ γλωσσικής άποστολής είς 'Αμοργόν πραγματοποιηθείσης κατά τό θέρος
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χομένου υλικού, μετά παρέλευσιν μάλιστα πολλών ετών διά τινας έξ αυτών.

Έκ τών συλλογών τούτων πλείστου λόγου άξιαι διά τόν πλοΰτον και τήν
έν μέρει τουλάχιστον πληρότητα ατιτών τυγχάνουν αι καταρτισθεισαι πρό 100
περίπου έτών υπό τού μνημονευομένου Εμμανουήλ Ίωαννίδου τοΰ 'Αμοργί-
νου, ανδρός λογιωτάτου, τά μέγιστα περί τά Ελληνικά γράμματα εύδοκιμήσαν-
τος1. Άναχωρών έκ της άπεράντου άγάπης αυτού πρός τήν πάτριον γήν ό ότρη-
ρός ούτος άνήρ έθειόρησεν έπιτακτικόν καθήκον αυτοΰ νά περίσωση έκ τής κα-
ταστρεπτικής μανίας τοΰ χρόνου πάν ο,τι εύρισκε ν, ήκουεν ή παρετήρει έν τή πα-
τρίδι αυτού. Φαίνεται ότι καί ούτος διεκαίετο υπό τοΰ θερμουργού ζήλου κα|_
ενδιαφέροντος τών μετά τήν έπανάστασιν τού 1821 Ελλήνων λογίων, άγωνιζο-
μένων νά αποδείξουν διά τής συγκεντρώσεο)ς προς τοις άλλοις καί λαογραφικού
υλικού τήν άδιάσπαστον ενότητα της Ελληνικής φυλής διά μέσου τών αιώνων,
ήτις ήμφεσβητήθη διά ποικίλων θεωριών ξένων επιστημόνων, αποκορύφωμα τών
οποίων υπήρξεν ή γνωστή θεωρία τοΰ Fallmerayer

Γενικώς επίσκοπο ϋντες τήν συλλεχθείσαν υφ' ημών λαογραφικήν ύλην έν
συσχετισμό) ενίοτε καί πρός τήν μέχρι τούδε υπό τών άλλων συνειλεγμένην παρα-
τηροϋμεν, ότι ό λαϊκός πολιτισμός τής 'Αμοργού άνήκει εΐς τόν νησιωτικόν. Τό
παλαιότερον γλωσσικόν ιδίωμα τής νήσου, ώς συνάγεται καί έκ τής γλωσσικής
μορφής τών καταγραφέντων κειμένων, ευρίσκεται έν υποχωρήσει, εΐσχωρησάσης
εΐς ίκανόν βαθμον τής νεοελληνικής κοινής εΐς τόν καθ' ήμέραν βίον τών χωρι-
κών καί άπωΟησάσης τά αρχαιότερα στοιχεία τής γλώσσης, φθογγολογικά κ.ά·
Δείγματος χάριν προβαίνομεν κατωτέρω εΐς ειδικός τινας παρατηρήσεις επί τού
συλλεχθέντος τούτου ύφ ημών υλικού.

Ή πίστις τού λαού εΐς τήν ύπαρξιν τών Νεράιδων είναι καί ενταύθα ιδια-
ζόντως έκδηλος, ώς διεπίστωσα ιδία εν τή περιοχή τής Αΐγιάλης. Αύται ονομα-
ζόμενοι Καλές κνράδες θεωρούνται ή μάλλον έθεωροΰντο παλαιότερον πρός
τοις άλλοις καί ευεργετικά πνεύματα συναγελαζόμενα μεθ' ώρισμένων ανθρώπων

τοϋ 1962 υπό τοϋ συνάδελφου τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Σταυρόν
Μάνεοη άπετελέσθη χειρόγραφον σ»γκείμενον έκ 200 σελ. έν φ πλην τής γλωσσικής περιέ-
χεται καί αξιόλογος λαογραφική ΰλη. Τοΰτο ευρίσκει τις έν τώ βιβλίω είσαγ. χειρογράφων τοϋ
'Ιστορικού Λεξικού υπ' άρ. 813.

1 Περί τοΰ βίου καί τής δράσεως τοΰ ανδρός ίδέ 'Αντωνίου Γ. ΙΙετοετάκη, Εμμανουήλ
Ίωαννίδης (1823-1906), 'Επετ. 'Εταιρ. Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. Β' (1962), σ. 693- 711,
ενθα όμως έξ άγνοιας πιθανώς τοϋ συγγραφέως παραθεωρεΐται ή λαογραφική συμβολή του.

2 Ίδέ καί Άντώνιον Πετσετάκην, έ'νθ' άνωτ., σ. 696 κ. έξ. Περί τής κινήσεως πρός
συλλογήν λαογραφικής ύλης κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους ίδέ έν Μ Ε.Ε τόμ. 15
1931, σ. 784 καί Λαογρ. Ζ' (1923), σ. ι' - ια'.
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καί βοηθούντα αυτούς καί εις χειρωνακτικός έτι έογασίας. Ούτω πληροφορήτρια
εκ Θολαρίων μέ διεβεβαίωσεν ότι ή «γιαγιά» της «τις Καλές κυράδες τΙς είχε φάαι-
νάδες και τής κάνανε δουλειές. Πηγαίνανε και τής ϋερίζανε. "Ηθελε và τϊς πάη ή
γιαγιά μου ενα ψωμάκι, μιά πετοέτα με σταφίδες και ενα κανάτι με νερό, που và
μην έ'χγι πιει κάνεις μέσα. "Αμα 'θε κάτσει νά φάη τ à ανοιε εκείνα κ επηγαίνανε
εκείνες κ έτρώανε· 'Εκείνη τϊς ήβλεπε αλλά οι άλλοι δέν τις βλέπανε (χφ., σ. 146-147).

Παραλλήλως πιστεύεται ότι παλαιότερον, διότι «τώρα δέν φαίνονται», «βλά-
φτανε τους άΰρώπονς» (χφ., σ. 200). Ή πίστις περί τοΰ χορού τόν οποίον αύται
συγκροτούν κατά τήν νύκτα καί τής εξαφανίσεως amcöv ευθύς ώς λαλήση δ αλέ-
κτωρ απαντά επίσης ενταύθα (χφ., σ. 155-156).

Διάχυτος είναι μεταξύ τών κατοίκων τού χωρίου Λαγκάδας ή γενικωτέρα
δοξασία, ότι τά παλαιά δένδρα είναι στοιχειωμένα. Τό εΐς τά δένδρα ταίτα ένοι-
κοΰν στοιχειό τιμωρεί τρόπον τινά τούς επιχειροΰντας τήν έκρίζωσιν αύτών ή
τήν δπωσδήποτε καταστροφήν των. Ούτω διηγούνται περί παλαιοΰ πρίνου ότι
«ήτανε παλΜιό δέδρο, πολλούς αιώνες. Κάποιος τό'κοψε. Τό πούλησε ό ιδιοκτήτης δ
Δάβης. Αυτός πού τό ειχε, επαθε, γιατί τό δέδρο ήτανε στοιχειωμένο (χφ., σ. 79).

Μεταξύ τών χωρίων Λαγκάδας καί
"Ορμου υπάρχει σιταγρός ανήκων εις τόν
έφημέριον Λαγκάδας. Εΐς τό μέσον τοΰ
κτήματος ευρίσκεται μοναδικόν παλαιόν
δένδρον, τοΰ δποίου διατηρείται μέχρι
σήμερον μόνον δ κορμός καί τίνες άπεξη-
ραμμένοι κλάδοι. Ώς μέ έπληροφόρησαν,
ό ιερεύς φοβείται νά τό έκριζώση, διότι
ύπ' αύτοΰ καί πολλών τών κατοίκων τοΰ
χωρίου θεωρείται ώς στοιχειωμένον
(χφ., σ. 79. Ίδέ καί τήν παρατιθεμένην
άρ. 1 εικόνα).

Ή περί στοιχειωμένων δένδρων
πρόληψις φαίνεται, ότι άντικατέστησε
τούς περί τών Άμαδρυάδων καί Δρυά-
δων νυμφών μύθους τών άρχαίων ι. Ή
ζωή τών στοιχειών συνδέεται στενώς πρός
τήν ύπαρξιν τοΰ δένδρου 2. Διό καί οί υλοτόμοι έκριζοΰντες παλαιά καί κατ' αυ-

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, τόμ. Α', Μέρος Α', 1871, σ. 129-130

2 "Ενθ" άνωτ., σ. 130.

Είκ. 1.Στοιχειωμένον δένδρον.
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τούς στοιχειωμένα δένδρα έλάμβανον ποικίλα προστατευτικά μαγικά μέτρα κατά
τής βλαπτικής επήρειας τού πιστευομένου ώς ενοικούντος εν τώ κορμφ τού δέν-
δρου στοιχειού '. Ή άντίληψις αύτη εΐναι γνωστή καί παρ' άλλοις λαοίς 2.

Ενδιαφέρον μέρος τής συλλογής αποτελούν αΐ παραδόσεις αί σχέσιν πρός
τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις τού λαού εχουσαι. Αύται αναφέρονται κυρίως είς
άνευρέσεις ιερών εικόνων κατά τρόπον θαυμαστόν, είς άνεγέρσεις εκκλησιών είς
τόπους ύποδεικνυομένους ύπό τών τιμωμένων αγίων κατά ποικίλους θαυμαστούς
τρόπους κ.ά. Ούτω περί τής εκκλησίας τής Παναγίας τής Άπανωχωριανής διη-
γούνται εις τό χωρίον Λαγκάδα ότι "ένας βοσκός ήβοσκε τά κατσίκια. Κάθε μέρα
ήχανε μιά κατσίκα. Λοιπόν τήν ήπαρακολούθησενε... πάει και βρίσκει έ'να εκκλησά-
κι μικρό. Όταν εζύγωσε, εϊδε φως κ εκεί ήμπαινε ή κατσίκα. Και έτσι βρήκε τ ή
Μεγαλόχαρι κ' έκόψανε τό δάσος δλο κ' εχτίστηκε» (χφ., σ. 44). Προσέτι διηγούν-
ται περί εκκλησιδίου τοϋ Σταυροΰ, ευρισκομένου είς τό βουνόν Κρίκελον, ότι
«εβλέπανε οί βοσκοί τό φώς κάθε βράδυ κ επήγανε κ' εύρήκανε σέ μιά θερίδα μέσ'
στόν εγκρεμό ενα σταυρονδάκι μικρό. Τό παίρνουνε και τό πηγαίνανε στό Μοναστή-
ρι έξω στή Χώρα. Αλλά εκείνο έρχόντανε στό μέρος όπου τό βρήκανε κι άναγκα-
στήκανε κ' έκαμαν ε τήν έκκλησίαν μέσα» (χφ·, σ. 45). Κατ' άλλην εκδοχήν ό σταυ-
ρός «έσταμπαρίατηκε στην πλάτη τοϋ βοσκού. "Οπου άφοϋ ήλθε στό χωριό, τοϋ λέ-
νε, που άκούμπησες ; Πάνε και τόν βρίσκουν τό σταυρό. Τόν εφέρανε στήν εκκλη-
σία εδώ, άλλά ήφευγε κ επήγαινε πάλι εκεί...» (χφ., σ. 56). Όμοία παράδοσις
φέρεται περί τής έν τφ νοτίω τμήματι τής νήσου 'Αγίας Παρασκευής, ένθα λαμ-
βάνει χώραν κατ' έ'τος μεγαλοπρεπής πανήγυρις. Καί ή έκκλησία αύτη άνεκαλύ-
φθη ύπό ποιμένος έντός δάσους, όστις παρηκολούθησεν έκ περιεργείας έξαφανι-
ζομένην κατά τήν μεσημβρίαν αίγα του, ώς άναφέρεται καί περί τής Παναγίας
τής Άπανωχωριανής (χφ., σ. 367). Αί παραδόσεις αύται καί αί τοιαΰται απαν-
τούν ευρύτερον είς τόν Έλληνικόν χώρον.

'Αμείλικτος είναι ή τιμωρία τών έπιχειρούντων νά άφαιρέσουν άντικείμενα
έκ τών κατά τόπους ναών. Έν Θολαρίοις διηγούνται ότι έπιχειρήσας τις νά
κλέψη άντικείμενόν τι έκ τού ναού τής μνημονευθείσης Άπανωχωριανής καί τυ-
φλωθείς διά τήν άσέβειάν του ήδυνάτει νά έξέλθη τοϋ ναού, οπότε εξαναγκασθείς
νά επανατοποθετήσω τό κλαπέν εΐς τήν προτέραν του ίίέσιν άνέβλετ['ε (χφ., σ. 143).
Κατ' άλλην έκδοχήν μετά τήν διάπραξιν τής κλοπής ήρχισαν νά κρούωνται
ώς άπό θαύματος αί καμπάναι, προσδραμόντες δ' οί κάτοικοι συνέλαβον τόνκλέ-

1 Ίδέ Χαρισίου Δημ. Μεγδάνον, 'Ελληνικόν πάνθεον, εν Πέστη 1812, σ. 502 καί Ν. Γ.

Πολίτην, ένθ' άνωτ., σ. 129-130. Τον αντον, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, ο. 917-918.

3 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άνωτ., έ'νθα παρατίθεται καί βιβλιογραφία σχετική.
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πτην έν τω ναώ, εκ τού οποίου δέν ήδυνήθη νά εξέλθη λόγω τ1Κ επισυμβάσης
τυφλώσεώς του. Τελικώς ούτος μετανοήσας επανέβλεψε (χφ., σ. 143). Σκληρά
τιμωρός αποδεικνύεται καί ή 'Αγία Παρασκευή ', ήτις τυφλώνει τόν μή εκπλη-
ρώσαντα τήν πρός αυτήν ύπόσχεσίν του. Κατά λαϊκήν διήγησιν «στήν Άγια Πα-
ρασκευή εΐχε ενας άπό τήν Λαγκάδα ενα βιδέλο ταμένο, và τό πάη ζα>ντανό. Τον
λένε οί διάφοροι, δεν τό σφάζεις νά το βάλεις στο μουλάρι σον καί và το πάς φορ-
τωμένο, μόνοι' θά το βαρής τόσο δρόμο; Ό αθρωπος τό 'σφάζε κ ήφαε τό σνκαι-
τάκι του κ' ή βάστηξε και τό δέρμα τον δ αμαλαοΰ. "Οταν ήπρόβαλ^ε κ είδε τήν 'Αγία
Παρασκευή, τυφλο'νθη. Κατέβηκεν άπό τό ζώο και τόν ήπιάσανε και τόν επηγανε είς
τήν εκκλησίαν. Τοΰ λέει ό επίτροπος, μήπως είχες τάξει τίποτα και τό παράλε^ες και
τυφλώθηκες μόλις είδες τήν Άγια Παρασκευή ; Κάτι τέτοιο συβαίνει. Ό εφημέριος
του 'καμε παράκΛησι. "Ηταξε : Άγια Παρασκευή, và δώ τό φο>ς μου και κάθε χρόνο
và σου φέρνω ενα τράο ζωντανό. Κ' εϊδεν τό φώς του και κάθε χρόνο πηγαίνει τόν
τράο. Τώρα τόν πάνε τά παιδιά του (χφ., σ. 143-144, Θολάρια).

Ή τιμωρία τής τυφλώσεως προέρχεται έκ τής περί αυτής πίστεως ώς 'Α-
γίας ΐατροΰ τών παθήσεων τών οφθαλμών 2.

Έκ τών άλλων θρησκευτικών παραδόσεων ενδιαφέρουσα είναι ή κατωτέρω,
ήτις άναφέρεται εΐς τόν Χριστόν καί τά πάθη του. Κατ' αυτήν «ό Χριστός εκρύ-
φτη σε κάτι κλ^αδιά άζωϋριές. Ερωτήξαν τά κλαδιά οι Εβραίοι, λέει, εφάνην ό Χρι-
στός ; Λέει, εδώ) μέσα είναι κρυμμένος. Άφοϋ τόν ηνρανε, ήφυε και εκαταράστη τον
δέντρου αύτοΰ καί μέχρι σήμερα βρωμέϊ» (χφ., σ. 305, Χώρα).

Πολλοί θάμνοι δυσάρεστον άναδίδοντες όσμήν ΰπελήφΟησαν εΐς τάς λαϊ-
κός παραδόσεις ώς κατηραμένοι σχετισθέντες πρός τόν άπαγχονισμόν τοΰ 'Ιούδα3.
Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται καί δ άζώγυρος* (ή άζωυριά) εΐς τάς εκ Σύμης
καί Κρήτης παραδόσεις6. Παράδοσιν όμοίαν τή προηγουμένη, καθ' ήν ή δυσ-

1 Ίδέ γενικώς περί αύτής Α. Β. Οίκονομίδου, Ή 'Αγία Παρασκευή εις τόν βίον τοΰ
'Ελληνικού καί τοΰ Ρουμάνικου λαοΰ, Ε.Λ.Α., τόμ. 9 - 10 (1955 - 57), έν 'Αθήναις 1958,
σ. 65- 104. 'Εν σελ. 77 - 79 τά περί τής 'Αγίας ώς τιμωρού τών εργαζομένων κατά τήν Πα-
ρασκευήν γυναικών. Ίδέ έ'τι Στεψ. Δ. 'Ημέλλον, Δημο'ιδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Ε.Λ.Α.,
τόμ. 11 - 12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ· 225 -227. Ειδικώς ή 'Αγία Παρασκευή της πε-
ρί ής ό λόγος παραδόσεως, τής οποίας ό ναός κείται έν τω δυτικώ τμήματι τής "Αμοργού απέ-
βη προστάτις καί τών ναυτικών (ϊδέ σχετικώς 'Τωάννην Κ. Βογιατζίδην, έ'νθ' άν., σ. 93. Πρβλ.
καί Δ. Β. Ο'ικονομίδην, ενθ' άν., σ. 76).

2 Ίδέ Δ. Β. Ο'ικονομίδην, ένθ' άν., σ. 73-76.

8 Ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ό 'Ιούδας είς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, Ε.Λ.Α. έ'τ. Γ'-Δ' (1941),
σ. 22- 23.

4 Τό μσνκ. άζώγυρος, δπερ συμφυρμός εκ τοΰ όζω καί τοΰ ουσιαστικού άνάγυρος
(Γ. Ν. Χατζιδάκι, Μ.Ν.Ε., τόμ. Β', 1907, σ. 214 - 215 καί 502. Πρβλ. Ίστορ. Λεξ. Άκαδ.
'Αθηνών έν λ.).

s Ίδέ Γ. Ά. Μέγαν, έ'νθ' άν.
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οσμία τοϋ θάμνου οφείλεται εις άράν τοΰ καταφυγόντος εις αύτόν Χριστού, διά
νά σωθή έκ τής καταδιώξεως τών Εβραίων λόγω τής προδοσίας τοΰ θάμνου, δέν
γνωρίζω άλλοθεν. Ό διωκόμενος Χριστός καταφεύγει υπό τούς κλώνους βάτου,
τόν όποιον ευλογεί, διότι «άπλωσε τους κλώνους του και τον εσκέπασε»1 ή κατ'
ευρεΐαν τήν διάδοσιν έχούσας παραδόσεις υπό τήν ουράν τών προβάτων καί τών
αιγών. Τά μέν πρόβατα τόν προφυλάσσουν, ενφ αί αίγες κάμνουν τό άντίί)ετον.
Εις τό γεγονός τούτο οφείλεται κατά τάς παραδόσεις ταύτας ή κατασκευή καί ή
διεύθυνσις τής ούράς αυτών 2. Κατ' άλλας παραδόσεις καταφεύγει ό Χριστός είς
τό μαλλί τών μνημονευθέντων ζώων. Καί εΐς μέν τών προβάτων ευρίσκει φιλο-
ξενίαν εις δέ τών αιγών όχι. "Εκτοτε τά μέν πρόβατα είναι ευλογημένα, αί δέ
αίγες κατηραμέναι9. 'Ομοίως αιτιολογείται καί ή γνωστή ΐδιότης τών προβάτων
νά είναι ήμερα, έν άντιί)έσει πρός τάς αΐγας, τής δοξασίας ταύτης άπαντώσης καί
έν σχετική έν Άμοργώ παραδόσει (χφ., σ. 326),

'Επί τή βάσει τών παραδόσεων τούτων θά επλάσθη καί ή άνωτέρω, καθ'
ήν ή δυσοσμία τοΰ άζωγύρου άπεδόθη εΐς κατ' αυτού άράν τοΰ Χριστού διά τήν
προδοσίαν του καί όχι εις τόν έκ τοϋ φυτού άπαγχονισμόν τοϋ 'Ιούδα, ώς εΐς
τάς εύρύτερον διαδεδομένος σχετικός παραδόσεις.

Ή πίστις τών 'Αρχαίων ότι καί;' ώρισμένας ημέρας τοΰ έ'τους, συμπίπτου-
σας ιδία πρός τήν άγομένην τριήμερον εορτήν τών λεμουρίων (9, 11, 13 Μαΐου)4,
αι ψυχαί τών νεκρών ανήρχοντο εις τήν γήν, διά νά εγκλεισθούν πάλιν εις τόν
"Αδην, διατηρηθείσα μέχρι τοΰ νΰν υπό χριστιανικόν βεβαίως ένδυμα, απαντά
καί ένταύθα. Ούτω πιστεύεται ότι «τήν ήμέραν τής Λαμπρής βγαίνουν κ οι άπε-
θαμένοι άπό τήν Κόλαοι, γυρίζουν και λένε :

Τον Μουσερλά το Σάββατο κάλλια 'το νά μήν έ'ρττ].

Τοϋ Μουσερλά το Σάββατο είναι τής ' Αγιας Τριάδας ή παραμονή. Το λένε
αυτό, γιατί τότε τις μαντρίζοννε. Θά περάσουνε νά πάρουν έ'να σπυράκι κόλλνβο ό
καθένας και θά πάϊ] γιά τόν παντοτινό τον δρόμο» (χφ-ι σ. 207, Θολάρια).

1 A. Α. άρ. 2340, σ. 07 (Κέα).

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. 1, 1904, σ. 107, χόμ. 2, σ. 794, Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη,
Παραδόσεις τ' Άσπροποτάμου, Τρίκκαλα 1938, σ. 53, άρ. 104. Λ.Α. άρ. 1358, σ. 270 (Κυδω-
νίαι Κρήτης), Λ. Α. άρ. 2340, σ. 364 - 365 (Κέα), Λ. Α. άρ. 2397, σ. 40 (Ποινέ Μυλοποτάμου
Κρήτης. Ένταύθα άναφέρεται άντί τοϋ Χριστοΰ ή Παναγία). Πρβλ. καί Λ. Α. άρ. 2303, σ·
367 (Δανακός Νάξου).

3 Ίδέ Δ. Β. Οίκονομίδου, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ·, τόμ. ΙΖ' (1957 -58), σ. 43 καί
62 - 63.

4 Ίδέ προχείρως Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι

1963, σ. 208 - 209.
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Τού «Μουσερλά τό Σάββατο» είναι προφανώς τό Σάββατον τής Πεντηκο-
στής ή άλλως Σάββατον τοΰ Ρουσαλιοΰ ' καλούμενο ν, κατά παραφθοράν τής λέ-
ξεως τοΰ Ρουσαλιοΰ εις Μουσερλά. Αί ψυχαί υποχρεωμέναι, όπο^ς κατά τήν ήμέ-
ραν ταύτην κατέλθουν πάλιν είς τόν "Αδην καί κατά τήν Άμοργίνην παραλλα-
γήν τής παραδόσεως εις τήν Κόλασιν, απεχθάνονται αυτό, ως δείκνυται καί έκ
σχετικών απευχών παρά τώ λαώ.

Λαμβανομένου υπ' όψιν τοΰ γεγονότος ότι ή συλλογή επωδών καί καταδέ-
σμων είναι αρκούντως δυσχερής διά τήν κρατούσαν παρά τώ λαώ άντίληψιν ότι
ή άνακοίνωσις αυτών συντελεί εΐς τήν άποβολήν τής μαγικής καί θεραπευτικής
αύτών δυνάμεως, διά τόν φόβον τών άνθρώπων τού λαού ότι ό ενδιαφερόμενος
δι' αυτάς συλλογεύς θά τάς χρησιμοποιήση έν καιρώ καί δι' άλλας αιτίας3, πρέ-
πει νά θεωρηθή ώς λίαν έπαρκές τό σχετικόν υλικόν τής έξ Άμοργοΰ λαογραφι-
κής ημών συλλογής. Εΐς τήν άρσιν τοΰ δισταγμού τής άνακοινώσεως τοΰ υλικού
συνετέλεσεν, ώς παρετήρησα εΐς τινας περιπτώσεις, καί ή πίστις τών πληροφορη-
τών, ότι δέν διαπράττουν αμάρτημα έκ τής άνακοινώσεως ούδ' έξ αυτής τής χρη-
σιμοποιήσεως αυτών παρά τήν άπαγόρευσιν τής 'Εκκλησίας, διότι έν αύταΐς ουδα-
μώς άναφέρεται ό διάβολος, έν ώ πολλάκις γίνεται έπίκλησις τού Χριστοΰ καί
τών 'Αγίων, ίνα καταστοΰν άντιλήπτορες εΐς δυσκόλους διά τούς άσθενείς περι-
στάσεις. Τό γεγονός έξ άλλου τούτο ένδυναμώνει τήν πίστιν τών πρεσβυτέρων
επί τήν ί)αυματουργικήν δύναμιν αύτών, έχόντων πάντοτε πρόχειρα εις τήν μνή-
μην των περιστατικά θεραπείας δι' αήτών άσθενών, οίτινες δέν κατώρθωσαν νά
τύχουν αυτής διά τής έπεμβάσεως τής ιατρικής επιστήμης. Πράγματι πολλαί τών
επωδών τούτιον έχουν εντόνως θρησκευτικήν βάσιν\ ώς ή κατωτέρω, ήτις χρησι-
μοποιείται επί ήλιάσεως έπισυμβαινούσης, ·ιάμα πίνγι κάνεις νερο απέναντι τοϋ
ήλιου Β.

1 Περί τών Ρουσαλίων κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί τής συνδέσεως αύτών προς
τήν Πεντηκοστήν ίδέ Φαιό. Κονκονλέ, Β.Β.Π., τόμ. Β'Ι, έν 'Αθήναις 1948, σ. 29-31.

2 Ίδέ τοιαύτας παρά Γ. Ά. Μέγα, έ'νθ' άνωτ., Φαίδ. Κονκονλέ, ενθ' άνωτ , σ. 31, καί
έν Λαογραφία, τόμ. Δ', σ. 324.

8 Ίδέ καί Στεψ. Α. Ή μέλλον, Ναξιακαί έπωδαί, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 176.

4 'Αληθώς ειπείν πρόκειται ένταϋθα περί θρησκευτικοί' περιβλήματος, διότι παρά
τήν αντικατάσταση· τών μαγικών ονομάτων διά χριστιανικών ή ούσία τής πράξεως παρα-
μένει βασικώς ή αύιή, ήτοι ή μαγική. Τοϋτο~"άναγνωρίζει ήδη ό Ιερός Χρυσόστομος επιτι-
θέμενος κατά τών χρησιμοποιουσών τάς έπφδός γραιών (Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικοί
ενδείξεις έν τφ [Α'] καί Β' Κατηχητικώ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Λαογρ., τόμ. 8
(1921- 25), σ. 6-7).

Ή πρόληψις αύτη άπαντα έν Κρήτη (Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στά λαο-
γραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 7), έν Κορώνη Πυλίας (Λ. Α. άρ. 1159 Α', σ' 10,
συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938) κ. ά.
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Χίλιοι μύριοι κάϋονντο
κ ' έγελούσαν κ έξερνούσαν
το Χρίστο αλησμονούσαν.
Τί 'χουν τούτοι και γελούνε
και ξερνούνε
το Χρίστο αλησμονούνε ;
"Ω! αφέντη μου Χριστέ,
τά κρυφά γινώσκεις
και τά φανερά δέν βλέπεις ;
"Ηλιος τήν επέρασε,
τδ κρανίο της ετρύπησε.

Κύριε έλέησο, κ' εχάθην άθρωπος, εΐκοσίνυχος και πενταδάχτυλος νά κόιμη
τρεις κορφές άλυγαριά κ' εννιά κονκκιά κριθάρι και νερό στήν άλιοτέρα (στά άστρα)
νά πλυθή νά τον περάση» (χφ., σ. 391 -392, Χώρα).

"Αλλαι έπφδαί συνδέονται προς ενεργείας τελουμένας εντός ναών καί ούτιο
δίδεται εΐς αύτάς εντονώτερος θρησκευτικός χαρακτήρ. CH κατωτέρω τιθεμένη
συνδέεται πρός τήν άπαντώσαν καί ενταύθα δεισιδαίμονα ένέργειαν τού «τρυπο-
περάσματος» τελουμένην δι' οπών ευρισκομένων εΐς εκκλησίας. Κατά τήν εν-
ταύθα κρατούσαν συνήθειαν &στον "Αγιο Παντελεήμονα τά τάζομε τά παιδιά. Τά
άρρωστα παιδιά τά τάζουν οί μαννάδες και τά ντύνουν μέσα στά μαύρα. Και τά
γδύνουν εκεί και άφινονν τά μαύρα και τούς βάνουνε ανοιχτά φορέματα και τά
φέρνουν.

'"Εχει ένα παράθυρο ή εκκλησία κι οταν τελείωση ή εκκλησία, τό βγάζουν τρεις
η>ορές άπό τό παράθυρο αντο και λένε :
"Αγιε Παντελεήμονά μου,
πάρε τήν αρρώστια τον

και δώσ" τον τήν υγειά του» (χφ., σ. 204-205, Θολάρια).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων άξια λόγου είναι τά τελούμενα κατά διαφό-
ρους μεγάλας έορτάς 'Αγίων, ώς τής Παναγίας, τής 'Αγίας Παρασκευής κ. ά.,
ά'τινα συντηρούνται ζωηρώς μέχρι καί τοΰ νΰν. Αί κατά τάς έορτάς ταύτας λαμ-
βάνουσαι χώραν δημοτελείς θυσίαι καί ή δωρεάν συνεστίασις απάντων τών προσ-

1 Περί αυτής καί των συναφών πρός αυτήν ενεργειών, τής αποβολής ενδυμάτων κλπ.
ίδέ Στί.ψ. Λ. Ήμέλλον, Περί τοϋ έν τή νήσω Νά'ξφ εθίμου «τοΰ τρυποπεράσματος», Έπετ.
Έταιρ. Κυκλ. Μελετών, τόμ. Α' (έν 'Αθήναις 1961), σ. 515—528, ένθα καί γενικωτέρα βι-
βλιογραφία.
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κυνητών δια προσφερομένων πρός τόν σκοπόν τοΰτον υπό τών εντοπίων σφα-
γίων είναι έκ τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών αύτών (χφ., σ. 94 κ. εξ. 323 κ.εξ.)

Περί τών συγκεντρωθέντων ασμάτων παρατηρούμεν τά εξής. Τά ασματα
ταύτα είναι ποικίλων κατηγοριών, ήτοι άκριτικά, παραλογαί, έπύλλια, έρωτικά,
λατρευτικά κ. ά., άτινα βεβαίως ευρίσκει τις καί εις άλλας νήσους τοΰ Αιγαίου,
χορευόμενα παλαιότερον κατά διαφόρους χορούς ή αδόμενα ώς επιτραπέζια, κατά
τόν θερισμόν καί άλλας έκδηλώσεις τοΰ βίου τού λαοΰ. Δέον νά σημειωθή εν-
ταύθα ότι ή συγκέντρωσις τών αιμάτων τούτων παρά τήν καταβληθεϊσαν υπ'
εμού επίμονον προσπάθειαν έπραγματοποιήθη μετά πολλής δυσκολίας. Τούτο
οφείλεται εις τό γεγονός, ότι ταύτα έχουν λησμονηί)ή καί υπ' αύτών έτι τών
πρεσβυτέρων. Μάλλον σπανίως οι πληροφορηταί μου έγνώριζον τά τοιαύτα πα-
λαιά πολύστιχα ασματα. Πολλάκις ένεθυμούντο αύτά άτελώς.

Σημαντικήν εξαίρεσιν άπετέλεσε πληροφορήτρια έκ τού χωρίου Ποταμού
σχετικώς νεωτέρας ηλικίας, ήτις μού ύπηγόρευσε πληθύν εξ αύτών, ώς τά εΐχεν
εκ τής μητρός της ακούσει. Καί όμως τά τοιαύτα ασματα ήσαν προ εκατόν μόλις
ετών λίαν διαδεδομένα καί έν τή νήσω ταύτη, ώς μαρτυρεί ή μνημονευθείσα
πλουσία συλλογή τοΰ Έμμ. 'Ιωαννίδου -'Αμοργίνου. Μετά τών κειμένων έχει
λησμονηθή ενωρίς καί ή μουσική αύτών. Οί γέροντες πληροφορηταί μου δέν εΐ-
χον κατά κανόνα τά ςίσματα ταύτα τραγουδήσει κατά τούς χρόνους τής νεότητός
των, ή δ' έκ τοΰ Ποταμού πληροφορήτρια ικανού μέν αριθμού άσμάτο)ν τήν με-
λιοδίαν έγνώριζε, τήν οποίαν καί ηχογράφησα, αλλ' ώς ή ιδία μέ έπληροφόρησε,
τά ήκουσεν <|δόμενα υπό τής μητρός της. 'Αντιθέτως είς τήν γειτονικήν Νάξον,
ήν πρό τίνων ετών ήρεύνησα λαογραφικώς, καί πολλά ασματα μετά σχετικής εύ-
κολίας ειχον εύρει καί συγκεντρώσει καί τήν μουσικήν αύτών δέν ειχον λησμονή-
σει ούχί σπανίως οί πρεσβύτεροι, διότι καί αύτοί ειχον άλλοτε υπό τήν συνοδείαν
αυτής χορεύσει ή ειχον τραγουδήσει τά ασματα μετά τής μουσικής των κατά τόν
θερισμόν, τά συμπόσια καί τάς άλλας περιστάσεις.

Γενικώς δύναται νά παρατηρήση τις, ότι τά μνημεία ταύτα τοΰ λόγου
έχουν άρχίσει νά λησμονώνται ένταΰθα σχετικώς ένωρίς εν άντιθέσει πρός δ,τι
συμβαίνει μέ τά λατρευτικά έθιμα, τάς δεισιδαίμονας ενεργείας καί δοξασίας, τάς
προλήψεις, τήν μαγείαν κλπ., ένθα παρατηρείται αξιοσημείωτος συντηρητικότης.
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RÉSUMÉ

Mission folklorique dans l'île d'Amorgos x963

par Stef. Imellos

L'auteur expose dans ce travail les résultats de sa mission folklo-
rique dans l'île d'Amorgos (9 juillet-8 août 1963).

Il présente tout d'abord un tableau synoptique de la situation écono-
mique, sociale et folklorique de l'île. Il y mentionne : 1) la croyance du
peuple relative à l'existence des Fées qu'on nomme ici «kalès kyrades»
(Bonnes dames). En outre, les Fées généralement considérées comme des
démons nuisibles sont présentées ici comme aidant parfois les êtres hu-
mains dans l'accomplissement d'un certain nombre de travaux et comme
entretenant de bons rapports avec eux.

2) Le peuple croit aussi à l'existence d' arbres hantés. Il considère
que l'esprit de l'arbre peut nuire à ceux qui entreprendraient de le déra-
ciner.

3) Le peuple croit aux légendes religieuses et tout particulièrement à
celles qui se rapportent à la découverte de saintes icônes et à la punition
infligée par les saints aux impies qui ne les respectent pas.

Les habitants racontent qu'une chèvre conduisit un berger à la décou-
verte d'une icône miraculeuse. Une autre fois ce fut une lumière qui en
émettant une lueur brillante et surnaturelle le guida. Ο11 dit aussi que Ste
Paraskévi, qui passe pour guérir les maladies des yeux, aveugle le paysan
qui lui manque de respect.

4) L'auteur décrit également la superstition des habitants d'Amorgos
selon laquelle, à certains jours de l'année, les âmes des morts sortent de
l'enfer pour y retourner quelques jours plus tard.

5) Enfin l'auteur fait quelques remarques relatives aux exorcismes
qui revêtent un caractère religieux, et mentionne les longues chansons
polystiques (ballades, acritiques etc.), qui sont aujourd'hui presque oubliées
par les habitants.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΛΕΣΒΟΝ
(ΑΠΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963)

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν άποστολήν μου ταύτην εΐς Λέσβον εΐργάσθην εις τά χωρία : Άγιά-
σος, Πλωμάρι, Πλαγιά, Μεγάλο χωριό, Συκαμινέα και Σκάλα Συκαμινέας, Στύψη,
Πέτρα, Μόλυβος, Καλλονή, 'Αρίσβη καί Αγία Παρασκευή. Έγένοντο έν συνόλω
317 ηχογραφήσεις, έκ τών οποίων αί 292 περιλαμβάνουν χορούς καί τραγούδια, κα-
τεχωρίσθησαν δέ εΐς τό βιβλίον μουσικής ύλης άπό άριθμ. 7910-8192 (α'-ι').

Τά ήχογραφηθέντα ασματα άνήκουν εΐς τάς κάτωθι κατηγορίας : τραγούδια
γαμήλια, έρωτικά, άποκριάτικα, λατρευτικά, κάλαντα, τής κούνιας, τοΰ κλήδονα, να-
νουρίσματα καί ταχταρίσματα, μοιρολόγια, δίστιχα, σατυρικά καί άσεμνα. Περιλαμ-
βάνονται έτι καί παραλογές τίνες καί ολίγα κλέφτικα τραγούδια έκ τής ηπειρωτικής
Ελλάδος.

Εκτός τών προαναφερθεισών ηχογραφήσεων, έτεραι 6 κατέχω ρ ίσθ η σαν εΐς τό
βιβλίον ξένης ηχογραφημένης μουσικής ύλης (άρ. 144- 149) καί 9 εΐς τό βιβλίον
'Ηχογραφημένης Λαογραφικής'Ύλης, υπ άρ. 245-264. Τά κείμενα όλων τών ώς άνω
ηχογραφήσεων κατεγράφησαν εΐς σελ. 288 (σχ. 8ον μέγα), χειρ. Λ.Α. 2765.

Πλήν τής ήχογραφήσεα>ς τής μουσικής ύλης ταύτης περισυνέλεξα επιπροσθέ-
τως καί άλλην λαογραφικήν ύλην, ήτις κατεγράφη εΐς σελ. 154, σχετικήν μέ διά-
φορα έθιμα καί περιστάσεις τοΰ βίου τοΰ λαοΰ, καθ' ας άδονται άσματα καί εκτε-
λούνται λαϊκοί χοροί, ώς κατά τόν γάμον καί άλλας λαϊκάς εκδηλώσεις. Κατέγραψα
έτι δημώδεις παραδόσεις καί έθιμα τοΰ κλήδονα, τά κάλαντα Πρωτοχρονιάς, τών
Φώτων καί τοΰ Λαζάρου, έθιμα τής Πραπομαγιάς, τής Πανηγύρεως τής 'Αγίας Πα-
ρασκευής, ή οποία γίνεται μέ μεγάλην επισημότητα καί κατά τήν οποίαν εκτελούνται
ϊπποδρομίαι καί άλλοι άθλητικοί άγώνες, τέλος πληροφορίας διά τήν άλιείαν κ.ά. ]·

1 Ό κ. Βρασίδας Λαγουμίδης είχε τήν καλωσύνην νά παραχώρηση διά τό Λ.Α. έκ
τής ιδιωτικής του συλλογής τά κείμενα διαφόρων τραγουδιών, ώς νυφιάτικα, νανουρίσματα
μοιρολόγια, τραγούδια τής θάλασσας καί παροιμίας, δι1 ö καί τόν ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευ-
χαριστώ ωσαύτως διά τήν συμπαράστασίν των, τόν κ. 'Αποστόλου, Δήμαρχον Μυτιλήνης, καί
τούς φίλους τής λαογραφίας κ. Στρατήν Παρασκευαΐδην, άρχαιολόγον, "Αθαν. Παρασκευαΐδην,
δικηγόρον, Παύλον Άσημάκην, Δ/ντήν Δημαρχίας Μυτιλήνης, Καν "Ελλην Μολίνου, κ. Παν.
Μπράτσαν, Πρόεδρον 'Αναγνωστηρίου «ή Άφύπνισις» εϊς Άγιάσον, Δρ. Κράλλην καί κ. Εύαγ-
γελινόν έξ "Αγίας Παρασκευής, ώς καί πάντας τούς λοιπούς, οί όποιοι συνετέλεσαν είς τήν
επιτυχή έκτέλεσιν τού έργου μου τούτου.
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Ή όλη συλλογή συμπληροϋται έ'τι και δια σχετικών φωτογραφιών.
Περί τής δημώδους μουσικής τής νήσου Λέσβου αϊ γνώσεις ημών είναι πολύ
περιωρισμέναι, διότι έκτος μερικών Λεσβιακών ασμάτων, τών οποίων ή μουσική έχει
δημοσιευίίή είς τό μουσικόν περωδ. «Φόρμιγξ» εις τήν βυζαντινήν παρασημαντικήν

καί 20 τραγουδιών ε'ις τό «Λεσβια-
κόν Μηνολόγιον» υπό Παν. Νικήτα',
δέν κατέχομεν, όσον γνωρίζω, άλλας
πληροφορίας.

Έκ τής γειτνιάσεως τής Λέ-
σβου μέ τήν έναντι Μικρασιατικήν
> ·· άκτήν καί τής στενής επαφής πρό

τοΰ 1922 τών κατοίκων τής νήσου
φ μέ τόν εκεί έλληνικόν καί τουρκικόν

πληθυσμόν, έπειτα δέ καί έκ τής έγ-
Είκ. 1. Τό όργανον ούτι. καταστάσεως ενταύθα προσφύγων

έξ αύτής, παρατηρείται εμφανής έπί-
δρασις τής ανατολικής μουσικής πρό παντός εΐς τούς χορούς. Ούτω έκτος τών συρ-
τών χορών, Πολιτικού καί Μυτιληναίϊκου,
ώς καί τοΰ χασάπικου, χορεύονται εΐς τήν
νήσον ό ζεϊμπέκικος, οί καρσιλαμάδες, ό
χορός τοΰ μαχαιριοΰ ή Κιόρογλου, τοΰ
όποιου ή μελωδία είναι σχεδόν ή ιδία μέ
τήν τοΰ χορού τοΰ μαχαιριού εΐς Κύπρον
εΐς πεντάσημον ρυθμόν δ/8, επίσης ό χο-
ρός «μπεκί», πού είναι ζεϊμπέκικος εις ρυ-
θμόν ταχύτερον. Συνηθίζονται έτι οί αμα-
νέδες, τά πεστρέφια καί τά σαρκιά.

Μουσικά λαϊκά ό'ργανα έν χρήσει
σήμερον εΐς τήν Λέσβον είναι τό βιολί, τό
σαντούρι, τό ούτι (εΐκ. 1) καί τό τουμπε-
λέκι (εΐκ. 2).

Ό ζουρνάς μέ συνοδείαν μεγάλων
νταουλιών, πού υπήρχε παλαιότερον λίαν
διαδεδομένος, έχει τελείως εξαφανισθή. Δη- Είκ· 2· Τό τουμπελέκι,

μοσιεύομεν τήν φωτογραφίαν (βλ. εΐκ. 3) ενός γνωστού ζουρνατζή άπό τήν Άγιά-

1 Μυτιλήνη 1953. (Έκδοσις Δελτίου τής Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, άρ. 1).
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σον, ό όποιος άπεβίωσεν κατά τό 1933, χωρίς νά ύπαρξη αντικαταστάτης του.

Άπό τήν ήχογραφηθείσαν ύλην ίδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά
αποκριάτικα τραγούδια καί τά κάλαντα.

Τήν Κα&αράν Δευτέραν εις τά χωρία Άγιάσος καί Αγία Παρασκευή, ειδικώς
μετημφιεσμένοι, γυναίκες καί άνδρες, περιφέρονται εις τάς οδούς άδοντες άσεμνα
σκωπτικά τραγούδια καί δίστιχα. Κατά τό εσπέρας συνεχίζουν τάς διασκεδάσεις εις
τάς οικίας φίλων ή συγγενών καί δίχως «τις μουτσοΰνες», δηλ. τά προσωπεία.

Είκ. 3. Λαϊκός μουσικός παίζων ζουρνά.

Τό παρατιθέμενον κατωτέρω αποκριάτικο τραγούδι: «Πώς το τρίβγουν το
πιπέρι» είναι παρωδία τοΰ γνωστοΰ πανελληνίου άσματος μέ τόν 'ίδιον τίτλον.
Τοΰτο ήχογραφήθη εις τήν Άγιάσον. 'Εκτελείται άπό ένα κορυφαίον τραγουδι-
στήν, όστις στέκεται εΐς τήν μέσην ενός κύκλου καί τραγουδεί τόν πρώτον στίχον,
τόν όποιον επαναλαμβάνουν έν χορφ οί άλλοι τραγουδιστοί, ενώ συγχρόνως βημα-
τίζουν ρυθμικά καί εκτελούν τάς σχετικάς κινήσεις. Ό σκοπός είναι είς τόν τρόπον
τοΰ Ρέ (ρέ = μί), όστις αντιστοιχεί πρός τόν Α' ήχον τής Βυζαντινής μουσικής καί
εις τόν ρυθμόν τών 2/2 εΐς δύο κινήσεις.

23
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Πώς, 'μου. ρε, πώς

ΟΜΑΣ.
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του τρι6_γουν του__πι.

-;-1— —t?—
*  -'-ρ— —»1—« -θ L-J--1—- I—fc-V—

-I

περ\

ΐίως, μου. ρε, ττως του τριδ,γουν του πι.

Λ ' > 1- J Ι ι . —^--Μ-
-—*—»—*— — , Ι—* J J-J—;

περ

& r

6ό\' οί κο. Κου _ γε'ρ'_ , πώς του τρί _ βγουν

του— Πι _ περ

γ.οί δια. 6όλ' y.oi κα _ \ου. χέρ'

Πώς, μουρέ, πώς τον τρίβγονν τον πιπέρ\ (δις)
πώς τον τρίβγουν τον πιπέρ
γ - οι διαβόλ' γ- οί καλονγέρ .

Τρί-, μωρέ, τρίβ σι τον, ξιτρίβ'σι τον, (δις)
τρίβ σι τον, ξιτρίβ'σι τον, ψουλονκονπανίγ'οι τον.

Κονκκί, μωρέ, κουκκΐ πιπέριν έσπειρα, (δις)
κονκκι πιπέριν έσπειρα

στον φονρνον μας τήν τρονλλη 1.....

' A.A. άρ. 2765, σ. 50, άρ. Ε.Μ.Σ. 7974, ταιν. 557Α1. τραγ. : Χαρίλ. Κορομηλά; (56)
:<αί ομάς άνδρών.
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Το τραγούδι τής Τράτας τραγουδιέται τάς άπόκρεως. Τούτο ήχογραφήθη εΐς τό
χωρίον Μανταμάδος. Κατά πληροφορίας τοΰ τραγουδιστού Στρατή Χηροπαίδα'
ετών 66, «τήν Καθαρή Δευτέρα κάνανε έ'να ρόμβο, κάτι σαν σχέδιο (σχήμα) τράτας.
Βάζανε τριγύρω άδειους σάκκους καί μπαίνανε μέσα οί μασκαράδες μέ φορεσιές
ψαράδων (τραταροί), δηλαδή μέ βρακιά άσπρα καί πουκάμισα άσπρα. Κρατού-
σανε καί κάτι ξύλα σάν κουπιά. Στή μέση τής «Τράτας» υπήρχε έ'να καρούλι μέ
σχοινί. Μασκαρεμένοι έτσι περιδιάβαζαν τις γειτονιές μιμούμενοι τό ψάρεμα τής
τράτας, τραγουδώντας πειρακτικά καί άσεμνα δίστιχα·

Κατά τους γάμους τραγοτιδούν διάφορα επαινετικά δίστιχα, μέ τά όποια εξυ-
μνούν τήν νύμφην, τόν γαμβρόν καί τούς συμπεθέρους- Εις κάθε δίστιχον άκο-
λουθεΐ πάντοτε γύρισμα, τό οποίον λέγεται εΐς τήν Άγιάσον «μαραμπάς»· Εις τήν
έκτέλεσιν σήμερον τραγουδιών τοΰ γάμου, καθώς καί τής κούνιας, προσαρμόζονται
συνήθως μελφδίαι λαϊκών ασμάτων, πού προέρχονται άπό αστικά κέντρα. "Ετσι
ηχογράφησα νυφικά τραγούδια είς τόν σκοπόν τοΰ γνωστοΰ λαϊκού τραγουδιού
τών 'Αθηνών «τό γιλεκάκι πού φορείς» καί τραγούδια τής κούνιας μέ τόν σκοπόν
τοΰ τραγουδιού «τής Σαμιώτισσας».

Παλαιότερον τά γαμήλια τραγούδια έτραγουδοΰντο μέ ΐδιαιτέραν μελφδίαν.

Τό κατωτέρω τραγούδι πού δημοσιεύομεν μέ τόν τίτλον «Στούν κ'νά» είναι
συνδεδεμένον μέ έν παλαιόν γαμήλιον έθιμον.

Ό τραγουδιστής κ· ΙΊ. Βουνάτσος από τό Πλωμάρι μας πληροφορεί: «Στό
χωριό μας τά παλιά τά χρόνια, όταν έπρόκειτο νά γίνη γάμος, καλούσαν τήν πα-
ραμονή τις κοπέλλες τοΰ χωριού νά πάνε νά τραγουδήσουν τή νύφη.

"Εξω άπό τό σπίτι τής νύφης περίμενε μιά κοπέλλα διακριτικά στολισμένη
καί όσες περνούσαν τούς έβαφε τά νύχια μέ μιά καφέ σκόνη, πού λέγεται «Κνάς».
'Ανέβαιναν οί κοπέλλες άπάνω μέ βαμμένα νύχια, πού ήταν τό διακριτικό σημείο
τοΰ καλέσματος, καί, άφοΰ έμαζεύοντο όλες, έ'βαζαν τή νύφη στό μέσον τοΰ δωμα-
τίου πάνω σέ μιά στολισμένη καρέκλα κ' έ'να γύρω οί κοπέλλες άρχιζαν νά τής τρα-
γουδούν τά παινέματά της, τά προικιά της, τήν καλή άνατροφή πού τής δώκαν οί
γονείς της καί πολλά άλλα τραγούδια έπαινετικά, σχετικά μέ τήν νύφη».

Τό τραγούδι: «Στούν κ'νά» ανήκει εΐς τόν τρόπον καί τήν τονικήν τού Ρε
(Α' ήχος τής βυζαντινής μουσικής) καί εις ρυθμόν έπτάσημον (7/8 ) εΐς τρεις κινήσεις.
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! δμορφό μου πορτακάλι
φύλλα πράσινα

σα dà μ αγαπάς, νταγιάντα ("κράτα, ύπόφερνε)
τραύα βάσανα, (δις)
"Ομορφο μου πορτοκάλι
φύλλο, πράσινα.

Νύφη μου, άγγελόπλαστη,
ποτά μέρα έγεννή&ης
και πήρες τέτοια λεβεντιά,
ευχάριστα νά ζήσης.

"Ωχ! Σκέπτομαι·, συλλογίζουμαι
τραγούδι ν άρχινήσω,
νύφη, κουμπάρο και γαμπρδ
νά τούς ευχαριστήσω.

"Ομορφο μου πορτοκάλι
φύλλα πράσινα
σάν dà μ' αγαπάς νταγιάντα,
τραύα βάσανα 1.

Τό έθιμον τοΰ Κλήδονα απαντά εΐς δλην τήν νήσον, τελούμενον συμφώνως
πρός τήν παραδεδομένην συνήθειαν. Κατά τάς σχετικός πληροφορίας ημών άπό τό
χωρίον Κλειώ πρέπει νά είναι «τό τσ'κάλ' άμεταχείριστο καί νά είναι σκεπασμένο
μέ κόκκινη φοινίκα ( = ματσούκα, μαντήλι). Βάζουν τσεσμέ (άλυγαριά) πάνου άπό

1 Λ.Α. άρ. 2765, σ. 91, Ε.Μ.Σ, 8018, ταιν. 563 Α1.
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τό παννί. 'Αφού ρίξουνε μέσα στό τσ'κάλ' τά διάφορα αντικείμενα (σκουλαρίκια,δα-
κτυλίδια, τσιμπιδάκια κλπ.) κλείνουνε τό τσ'κάλ' μέ μιά αλυσίδα καί τήν κλειδώ-
νουνε μέ μιά κλειδαριά άποσπερού, όταν πρωτοβραδυάση. Τήν αύ'ριγιο άνοίγουνε
τήν κλειδαριά και λένε τά τραγουδέλια βγάζοντας ένα ενα δίχως νά βλέπουν τ' αν-
τικείμενα. Όταν τελειώσουν, ή κάθε κοπελλιά παίρνει στό στόμα της νερό άπ' τό
τσ'κάλ' καί πηγαίνει στού τρίστρατου κι όποιον δή, άπό τό γράμμα πού άρχίζει
τό δνομά του, θά πάρη κι αύτή άντρα- Τό νερό πού 'χουν στό στόμα τους τοτι
φρομαΐζουν στόν διαβάτη».

Τά δίστιχα πού τραγουδοΰνται άλληλοδιαδόχως είναι έ'να έπαινετικό καί ένα
σατυρικό. 'Άλλοτε ήδοντο καί δίστιχα άσεμνα.

Εΐς τά χωρία τής Λέσβου άπαντα μεγάλη ποικιλία καλάντων. Ούτω, πλήν
τών πανελληνίως γνωστών, είναι έν χρήσει καί τοπικά. 'Ενδιαφέροντα είναι τά κά-
λαντα τών Φώτων. Εΐς τό χωρίον Μανταμάδος οί νέοι περιέρχονται τά σπίτια, ό
δέ άρχηγός τής ομάδος τών καλαντιστών κρατεί έ'να κούτσουρο «τήν κουσ'κούδα»,
έ'να ραβδί πού τό κεφάλι του είναι χονδρότερον και κτυπά ρυί)μικώς τήν θύραν
καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ άσματος.

Ή παρατιθεμένη κατωτέρω μουσική τών καλάντων τών Φώτων άνήκει
εις τόν τρόπον τοΰ Ρέ καί τον. Μί2 = Ρέ2. Ό ρυθμός είναι δίσημος εΐς δύο κινή-
σεις. Ή κατάληξις τής μελωδίας παρουσιάζει πρωτοτυπίαν, διότι καταλήγει εΐς μίαν
τετάρτην άνωθεν τής τονικής (Σόλ) άντί (Ρέ?), όπως είναι συνήθως ό κανών.

i'ev) 69-72

4 fr-Τ" s—I-f È13==! g-—ι
—eu—  Ε Κα. λ  I -t HI nv έ _ οπέ —é---  pav - , ip - 1°

■J -
4 T£C---  n r~m -J— κι άν 1—k— ■é--al—  ( k- :i _ ναι --LÎ  ο. pi
±4=1"
σμος-  J t-p-a— σας, Χριστού τ ρ Ζ *  hv Ô£ 1  t-1—Γ αν -«---H——  6à - .τπ  ' J - ^

- , ·  1 -  - "" "S.. .. 1
--Jj-J—-s  ai ν-  --F^—pr- ——^  νά  (1) ï==à- πώ  -t-1- - ®  στ' □p. fü^aaa χον

T1 - fat sh  -i
=±=Z=■- —H--- 3— —Sh^-* . , - -1  t

ko- σας. Ü] Au . ρι . ον εί _ _ ναι

Τον.



358

ΣΤΑΥΡΟΥ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Καλήν έσπέραν, άρχοντες, κι αν είναι όριομός σας,
Χρίστου τήν θείαν βάφτισιν να μπω στ αρχοντικό σας.
Αύριο είναι τών Φ οπών, π άγιάζ' ό κόσμος δλος
καί οι παπάδες περπατούν και τό σταυρό στό χέρι
καί μέο στα σπίτια μπαίνουνε καί λέν τόν ' Τορδάνη

Ή ετέρα παραλλαγή έτραγουδείτο παλαιότερον, σήμερον δέ αύτη έχει έγκα-
ταλειφθή συντηρούμενη μόνον υπό τών γεροντοτέρων. 'Ανήκει δέ είς τόν τρόπον
καί τον. τοΰ Ρέ και εις τετράσημον ρυθμόν (4/8) είς δυο κινήσεις.
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Σήμερα τα Φώτα κι άφωτισμοί
κί χαρές μιγάλες καί γι-άγιασμοί.
Νά καί γ-ή Κυρά μας ή Παναγιά
κάτω στόν Ιορδάνη τον ποταμό, (δις)
που βαστά στό χέρι τόν αγιασμό,
που βαστά στό χέρι βιργί κιρί
κί τουν άγιο Γιάννη παρακαλεί :
"Αγιο Γιάννη, αφέντη κί Πρόδρομε

1 Λ.Α. άρ. 2765, σ. 95, Ε.Μ.Σ. 8021, ταιν. 563 A4, τραγ. : "Ομιλος νέων.

3 Λ.Α. άρ. 2765, σ. 98, Ε.Μ.Σ. 8025, ταιν. 563 Α8, τραγ.: Στρατής Χηροπαίδης.
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Είς τό χωρίον Μανταμάδος ηχογράφησα, επίσης άπό τόν δμιλον νέων, τρείς
παραλλαγάς καλάντων τών Βαΐων, αί όποιαι παρουσιάζουν ίδιοτυπίαν ε'ίς τε τό
κείμενον καί τήν μελφδίαν των.

Έκ τού ναυτικού βίου παρατίθεται κατωτέρω ή μουσική σχετικού ςίσματος εκ
Πλωμαρίου. Ήχογραφήθη άπό τόν κ. Βρασίδαν Λαγουμίδη, ετών 75. "Ως ούτος
μέ έπληροφόρησεν υπήρχε παλαιότερον ή συνήθεια, πριν ξεκινήση έ'να καράβι, νά
λύνη τό παλαμάρι κόρη παρθένος διά νά πραγματοποιηί>ή τό ταξίδι καλώς.

Ό τρόπος καί ό τόνος είναι τοϋ Ρε (Μί3 = Ρέ2). Ό ρυθμός είναι ελεύθερος
καί διά τούτο δέν έχει καθορισθή ακριβώς.

Ή ρυθμική έ'νδειξις είναι κατά συνθήκην σχετική.
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"Αψε, κόρη, τον φανάρι
κϊ κατέβα στό γιαλό, (δις)
Βρε δώ πονλιά δε ζάροννε
καράβια βολταζάροννε. (δίς)
5 Εδώ πονλιά δέν ζάροννε
Νά μοϋ λύσης παλαμάρι. (δίς)
Πήρ άγέρας νά διαβώ.
Μιά αακονλέβα Ψαριανή,
βρέ, ορτσάρει γιά τήν Καλλονή.
Μιά αακονλέβα Ψαριανή '.

1 Λ.Α. άρ. 2765, ο. 66, Ε.Μ.Σ. 7989, ταιν. 559 Α9, τραγ. : Βρασίδας Λαγουμίδης (75).
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RÉSUMÉ

Mission musicale dans l'île de Lesbos (Mytilène)
du il août au 10 septembre 1963

par St. Caracassis

Durant sa mission l'auteur a travaillé dans les villages suivants :
Aghiâssos, Plomâri, Plagliia, Meghalo-Horio, Sykaminéa et Skala-Sykami-
néas, Stypsi, Pétra, Molyvos, Kalloni, Arisvi et Aghia Paraskévi. Il a ob-
tenu 317 enregistrements, dont 292 de chansons et danses populaires. Les
autres enregistrements sont consacrés à divers sujets folkloriques.

Ces enregistrements, dont le texte a été noté en 288 pages (manus-
crit no 2765), comprennent les catégories de chansons populaires que le
peuple grec chante d'habitude dans les diverses circonstances de sa vie so-
ciale et religieuse. L'auteur a noté en outre en 154 pages diverses moeurs,
coutumes et légendes, concernant la vie spirituelle et sociale du peuple
lesbien. Parmi les enregistrements, les chansons du carnaval et les kalanda
(chansons de quête) présentent un intérêt particulier. La mélodie (p. 354)
que nous publions, est une parodie d'une chanson très connue que l'on
chante pendant le Carnaval. Le soliste reste au milieu d'un cercle de chan-
teurs, qui répètent chaque vers chanté par lui en marchant et en faisant
des gestes comiques. Le mode est de Ré (ré —mi) qui correspond au pre-
mier mode de la musique écclésiastique byzantine. Le rythme est de 2/2
en deux mouvements.

La chanson de la p. 356 est liée à une ancienne coutume nuptiale. La
veille du mariage on invitait les jeunes filles du village à la maison de la
mariée pour qu'elles chantent ses louanges. A l'entrée de la maison une jeune
fille vêtue d'un habit réservé à cette occasion mettait sur les ongles des
jeunes filles qui entraient du henné, signe d'invitation. Le mode et la to-
nalité sont ceux de Ré (1er mode de la musique écclésiastique byzantine)
et le rythme est de 7/8 en trois mouvements ( * ^ [" ).

La musique des kalanda de l'Epiphanie (p. 357), dans le mode de Ré
(ré = mi) et dans la tonalité de Mi2 (ré = mi), présente la particularité d'avoir
une catalèxe au-dessus de la tonique (sol), et non sur la tonique, qui est le
Re3. Le chef du groupe des jeunes gens qui vont de maison en maison
chanter les kalanda tient à la main une bûche avec laquelle il frappe sur
la porte rythmiquement, pendant toute la durée de la chanson.
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L'autre variante des kalanda (p. 358) est plus ancienne et est connue
seulement des vieux. La mélodie est en Ré (mode et tonalité) et le rythme
de 4/8 se divise en deux mouvements.

La dernière mélodie publiée (p. 359) est une chanson de marins, de
Plomari. Jadis, on avait coutume, avant le départ d'un bateau, de faire dé-
lier la corde d'amarrage par une jeune vierge, afin d'assurer au bateau une
bonne traversée. Le mode et la tonalité sont de Ré (mi® = ré2). Le rythme
est libre «ad libitum» et par conséquent l'indication donnée est approxi-
mative.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕ1ΣΑ1
ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1962- 1963

Α' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1962

1. Μιλτιάδης Νυμφόπουλος, Συλλογή λαογραφικής ΰλης εκ προσφύγων
Σάντας Πόντου. [Θεσσαλονίκη 1961], σχ. 8ον, σελ. 186. (Α.Ε. 23U5).

2. Μαρία Λιουδάκη, Λαογραφικά Κρήτης. Κρήτη 1946, σχ. 8ον, σελ. 204.
(Α.Ε. 2396).

3. Ίωάνν. Σταυρακάκης, Λαογραφική συλλογή εκ Πρίνε Μνλοποτάμου
Κρήτης. Έν Χανίοις 1909, σχ. 8ον, σελ. 56. (Α.Ε. 2397).

4. α') Αικατερίνης Κλαψίνάκη, Τριαμάτες- παράδοσις άπο τδ Γεράνι Ρεθύ-
μνης. β') Ματθαίος Τοράκης, Δύο παραδόσεις περί Τριαμάτηδωνέκ ΣκλαβοπούλΜς
καί μία παράδοσις περί Κύκλωπος εκ Σούγιας Σελίνου Κρήτης. Έν Σκλαβοπούλα
1961. Έν Σούγια 1962, σχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 2398).

5. Μαν. Ί. Κόρκακας, Μελέται επί τοϋ βίον τών Σφακιωτών, τόμ. Λ', μέ-
ρος Α'-Γ. Έν Σφακίοις 1908/9, σχ. 4ον, σελ. 89. (Α.Ε. 2399).

6. Κατερίνα Κακούρη, Συλλογή ύλης σχετικής προς τον Καλόγερον τών
Κωστιανών, τον Χούχουτον τοϋ Μπροδίβον και τά Αναστενάρια τών Κωστιανών.
Έν 'Αθήναις 1962, σχ. δον, σελ. 41. (Α.Ε. 2400).

7. Συλλογή δημοτικών τραγουδιών ύπδ φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, εν 'Αθήναις 1961, σχ. 4ον, σελ. 134. (Α.Ε. 2401).

8. Δ. Α. Δανδαλίδης, «Άβδηρα» (λαογραφική μελέτη), 'Άβδηρα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 47. (Α.Ε. 2402).

9. Δημ. Τουλούπης Λαογραφικοί· ύλικδν εξ 'Άνω Θερμών Θράκης, "Ανω
Θέρμες, 1960, σχ. 4ον, σελ. 25. (Α.Ε. 2403).

10. Θεόφ. 'Αγγελής, Λαογραφικόν ύλικόν έκ τοϋ Πομακικοϋ χωρίον "Α-
σκυρα. Έν Άσκύροις 1961, σχ. 4ον, σελ. 17 (Α.Ε. 2404).

11. Εύάγγ. Κόκκινος, Ααογραηηκά στοιχεία τοϋ Πομακικοϋ πληθυσμού Δη-
μαρίου Ξάνθης. Δημάριον 1961, σχ. 4ον, σελ. 27. (Α.Ε. 24 05).

12. Δημήτρ. Κάκκαβος, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ Πομακικοϋ χωρίου 'Ερά-
νου. [Έρανος Ξάνθης 1961], σχ. 4ον, σελ. 35. (Α.Ε. 2406).
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13. Θεόδωρ. Ματσούκας, Λαογραφική στοιχεία'Εχίνον Ξάνθης. Έν Έχίνω
1961, σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2407).

14. Κωνστ. Πράσσος, Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Κοτύλης. Έν Κοτύλη
1961, σχ. 4ον, σελ. 19. (Α Ε. 2408).

Ιδ. Ίωάνν. Σβίντερίκος, Λαογραφικά σημειώματα περιοχής Κάτω θερ-
μών. Έν Κάτω Θέρμαις 1960-1961, σχ. 4ον, σελ. 43. (Α.Ε. 2409).

16. Γεώργ. 'Αλεξανδράκης, Λαογραφικά εκ τοϋ Πομακικον χωρίου Σα-
τρων. Έν Σάτραις 1961, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2410).

17. Ίωάνν. Μαυριάς, Λεξιλόγιον Πομακικον χωρίου Σμίνθη. Σμίνθη

1961, σχ. 8ον, σελ. 112. (Α.Ε. 2411).

18. Γεώργ. Τασυκτσόγλου, Λαογραφικά στοιχεία τών Πομάκων εκ τής πε-
ριοχής 'Ωραίου Ξάνθης, Κύκνος 1961, σχ. 4ον, σελ. 34. (Α.Ε. 2412).

19. Σωκράτης Ζιάκος, Π «Ρητίνη και ή ιστορία της». Ρητίνη [Πιερίας]
1960, σχ. 4ον, σελ. 69. (Α.Ε. 2413).

20. Θεόφ. Κουταλόπουλος, Λαογραφικόν ϋλικδν εκ Μόρφης Βοΐου. Έν
Χειμάρρω [Σερρών] 1962, σχ. 4ον, σελ. 14. (Α.Ε. 2414).

21. Παναγ 'Αργυρόπουλος, Λαογραφικδν ύλικδν Πετρών Αμυνταίου. Εν
Πέτραις 1961, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2415).

22. Νικόλ. Τσάκας, Πάργα. Θάλασσα. (Λαογραφική μελέτη). Έν ΙΙάργα

1962, σχ. 4ον, σελ. 83. (Α. Ε. 241 β).

23. Ν. Β. Κοσμάς, Λαογραφικά τής Μπαλάφτσας (Κολχικον Λαγκαδά). [Έν
'Αθήναις 1960/61], σχ. 4ον, σελ. 58. (Α.Ε. 2417).

24. Άναστ. Κοπανάς, Λαογραφικά τών Περιβολιών (Γάρδιτσα) 'Ολυμπίας
τοϋ νομού Ηλείας. [Περιβόλια 1962], σχ. 4ον, σελ. 249. (Α.Ε. 2418).

25. Ελπινίκη Σταμούλη Σαραντή, Τδ κόκκινο χρώμα. Έν Καλλιθέα
Αττικής 1961, σχ. 4ον, σελ. 47. (Α.Ε. 2419).

26. Σταμ. "Αποστολάκης, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καμπανοϋ Σελίνου Χα-
νίων. Καμπανός 1962, σχ. 8ον, σελ. 79. (Α.Ε. 2420).

27. Θεόδ. Μαυροειδής, Ό γυναικείος Λάζαρος. Έν 'Αθήναις 1961, σχ.
4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2421).

28. Φάκελος λαογραφικών στοιχείων εκπαιδευτικής περιφερείας Αλμωπίας
νομού Πέλλης Έν 'Αριδαία 1961, σχ. 4ον, σελ. 111. (Α.Ε. 2422).

29. Τραγούδια, παροιμίαι, έθιμα καί δεισιδαιμονίαι τοϋ Κυπριακού λαοϋ. (Συλ-
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λογή υπό μαθητών τού Γεωργικού Γυμνασίου Μόρφου). [Μόρφου 1961], σχ. 4ον,
σελ. 82. (Α.Ε. 2423).

30. Λαογραφική ύλη εκ Κύπρου. (Συλλογή υπό μαθητών τοϋ Γυμνασίου
Πάφου). [Κτήμα Πάφου 1961], σχ. 4ον, σελ. 107' σχ. 8ον, σελ. 108-175. (Α.Ε. 2424)'

31. Λαογραφικά εκ Κύπρου· (Συλλογή τών μαθητών τοΰ Δημοτικού Σχολείου
Στρογγυλού), [Στρογγυλόν] 1961, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2425).

32. Λαογραφικόν υλικόν εκ Λιοπετρίου Κύπρου. (Συλλογή υπό τοΰ προσω-
πικού τοϋ Σχολείου Λιοπετρίου). [Λιοπέτρι] 1961, σχ. 8ον, σελ. 40. (Α.Ε. 2426).

33. Λαογραφικά εκ Κύπρου. (Συλλογή υπό μαθητών τοΰ Γυμνασίου Κυρή-
νειας). [Κυρήνεια] 1961, σχ. δον, σελ. 26. (Α Ε. 2427).

34. Λαογραφικά. (Συλλογή τών μαθητών τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου Τσερίου
Κύπρου). [Τσέρι] 1961, σχ. 8ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2428).

35. Λαογραφική ύλη εκ Κύπρου. (Συλλογή υπό μαθητών τοΰ Έλληνικοϋ
Γυμνασίου Λαπήθου). Έν Λαπήθφ 1961, σχ. 4ον, σελ. 222. (Α.Ε. 2429).

36. Λαογραφικά εκ Κύπρου. (Συλλογή υπό μαθητών Κολλεγίου Λεμεσοϋ).
[Λεμεσός] 1961, σχ. 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2430).

37. Λ. Κοκολιός, Λαογραφική ύλη. Κύπρος 1961, σχ. 8ον, σελ. 75. (Α.Ε.
2431).

38. Λαογραφικά. (Συλλογή υπό μαθητών διαφόρων Σχολείων τής Κύπρου).
Κύπρος 1961, σχ. 4ον, σελ. 68. (Α.Ε. 2432).

39. Στέλ. Στυλιανίδης, Λαογραφία τού χωρίου Περιστερώνας Πάφου. [Πε-
ριστερώνα] 1961, σχ. 8ον, σελ. 104. (Α.Ε. 2433).

40. Στυλιανός Ραουνάς, Λαογραφική συλλογή εκ Ριζοκαρπάσου. [Ριζο-
κάρπασον] 1961, σχ. 8ον, σελ. 98. (Α.Ε. 2434).

41. Ευφρόσυνη Καλαβρουζιώτου, Λαογραφική Συλλογή εκ Γανρολίμνης
Ναυπακτίας, Γαυρολίμνη Ναυπακτίας 1961, σχ. 8ον, σελ. 75. (Α.Ε. 2135).

42. Ίωάνν· Μαγκλής, Καλυμνιώτικα τραγούδια· Κάλυμνος 1962, σχ. 4ον,
σελ. 2. (Α.Ε. 2436).

43. Leon Levy, 14 ασματα τής Ισραηλιτικής κοινότητος "Ιθ)αννίναη·. Έν
'Αθήναις 1961, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2437).

44. Λαογραφικά σύμμεικτα εκ τής περιοχής Παγγαίου υπό Κυρίαζή Πα-
παλούδη, Μόσχου Γκαμπράκη καί Δημ. Καραγιαννακίδου, Παγγαΐον 1961,
σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2438).

45. Άντών. Παπαδόπουλος, Χρονικόν. Ή ζωή τών κατοίκων τής Μα-
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τσονκας καί τών τριών εξαρχιών, Έν Χορτοκοπίω [Παγγαίο*'] 1961, οχ. 4ον, σελ.
5. (Α.Ε. 2439).

46. 'Αθηνά Σωτηροπούλου, Συλλογή λαογραφικού υλικού τοΰ χωρίου
Λητή ή Άειβάτι και τών πλ,ησίον. Έν Θεσσαλονίκη 1962, σχ. 4ον, σελ. 44. (Α.Ε.
2440).

47 Ελένη Οΐσταμανωλάπη-Δουνδουλάκη, Συλλογή λαογραφικού υλι-
κοί) εξ'Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. Έν Άρχάναις 1959-1962, σχ. 4ον, σελ. 81.
(Α.Ε. 2441).

48. Άλεξ. Κ. "Αδαμίδης, Λαογραφικά Δαμασκηνέας Βοΐου Κοζάνης. [Δα-
μασκηνέα] 1962, σχ. 4ον, σελ. 176. (Α.Ε. 2442).

49. Κωνστ. Βραχνιάς, Λαογραφικά υλικό άπό τά Καλύβια Κοκκινοπηλού
Ελάσσονος, Καλύβια Ελάσσονος 1962, σχ. 4ον, σελ. 30. (Α.Ε. 2443).

50. Δημήτρ. Θεοδωρόπουλος, Συλλογή μοιρολογιών Κερπινής Γορτυνίας.
Έν 'Αθήναις 1962, σχ. 4ον, σελ. 55. (Α.Ε. 2444).

51. Στέφ. Χριστοφίδης, Λαογραφικά Κουβουκλίων Μ.'Ασίας. Μεσιανή
Κοζάνης 1962, σχ. 4ον, σελ. 18. (Α.Ε. 2445).

52. Άπόστ. Δ· Γΐωΐάκος, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών Σοφάδων και
περιχώρων Ν. Καρδίτσης. Σοφάδες 1962, σχ. 4ον, σελ. 117. (Α.Ε. 244G).

53. Χαρίλ. Χατζής, Λαογραφικά Νεστορίου, Νεστόριον 1962, σχ. 4ον, σελ.
39. (Α.Ε. 2447).

54. 'Ιάκωβος °Α. 'Ηλίας, Oî πρακτικοί όργανοπαΤκται (βιολιτζήδες). 'Ανέκ-
δοτα άπό τήν έπαγγελματικήν των ζωήν. [Έν Άίΐήναις 1962], σχ. 4ον, σελ. 79.
(Α.Ε. 2448).

55. Γεώργ. Κ. ΣίΤυρίδάκης, Λαογραφική αποστολή είς Ίκαρίαν (περιοχή
Ραχών). 'Ικαρία (περιοχή Ραχών) 1962, σχ. 8ον, σελ. 522. (Α.Ε. 2449).

56. Κ. Ρωμαίος, Λαογραφική άποστολ^ή είς Κοντοβάζαιναν και Μοναστη-
ράκι Γορτυνίας, Κοντοβάζαινα 1962, σχ. 8ον, σελ. 339. (ΑΈ. 2450).

57. Σπ. Δ. Περιστέρης, Μουσική άποστολ.ή είς Ενρυτανίαν, Εύρντανία
1962, σχ. 8ον, σελ. 346. (Α.Ε. 2451).

58. Σΐαΰρος Καρακάσης, Μουσική άποστολή είς Χ ίο ν, Χίος 1962, σχ. 8ον,
σελ. 176. (Α.Ε. 2452).

59. Δημήτρ. Β. Οίπονομίδης, Λαογραφική άποστολιή εις τά χωρία τον
Δυτικού Ζαγορίου. Ζαγόρι (Δυτικόν) 1962, σχ. 8ον, σελ. 597. (Α.Ε. 2453).
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60. Κωνστ. Μακρής, Λαογραφικά στοιχεία κοινότητος Σισανίου Βοΐου· Έν
Σισανίφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 74. (Α.Ε. 2454)·

61. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική άποστολή εις νήσον Σνμην. Σύμη
1962, σχ. 8ον, σελ. 496. (Α.Ε. 2455).

62. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική άποστολή είς νήσον Χίον, Χίος
1962, σχ. 8ον, σελ. 483. (Α.Ε. 2456).

63. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική αποστολή είς νήσον Χίον, Χίος
1962, σχ. 8ον, σελ. 455. (Α.Ε. 2457).

64. Σπυρ. Δ. Περιστέρης, Μουσική αποστολή είς Κέρκυραν. Κέρκυρα 1956,
σχ. 8ον, σελ. 29. (Α.Ε. 2458).

65. Χαρίλ. Χατζής, Λαογραφία Νεστορίου, Νεστόριον 1962, σχ. 4ον, σελ.
49. (Α Ε. 2459).

66. Ίωάνν. Παπαγεωργιάδης, Ό άρραβών και τά εθιμά του στό χωριό
ΙΙεντάβρυοον Καστορίας. Έν ΙΙενταβρύσω 1962, σχ. 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 2459).

67· Παναγ. Παπαπασχόίλης, Θρησκεντικαι εκδηλώσεις, έθιμα καί παρα-
δόσεις σχετικά! μέ τήν έορτήν τοΰ Άγιου 'Αθανασίου είς τό χωρίον Τσάκονη-Κα-
στορίας. Έν Τσάκονη 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2459).

68. Παρθενόπη Κωνσταντινίδου, Ό γάμος στό χα)ριό Μεσοποταμιά-
Καστορίας. [Μεσοποταμιά 1962], σχ. 4ον, σελ. 12 (Α.Ε. 2459).

69. Εΰστάθ. 'Αμανατίδης, Ή προξενειά και δ άρραβών στό χωριό Μεσο-
ποταμιά, Μεσοποταμιά 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2459).

70. Ελένη Ίμσιρίδου, Ό γάμος στό χωριό Μεσοποταμιά. [Μεσοποταμιά
1962], σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2459).

71. ΞενΟφ. Μαγκλάρας, Λαογραφικόν ύλικόν εκ Ζευγοστασίου Καστορίας.
Έν Ζευγοστασίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2459).

72. Νικόλ. Κουτουνίδης, Ό γάμος είς τό χο)ρίον Χιλιόδενδρον Καστορίας.
[Χιλιόδενδρον 1962], σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2459).

73. Δημήτρ. Δήμου, Λαογραφικόν ύλικόν εκ τοϋ χωρίον Χρυσή Καστορίας.
Χρυσή 1962, σχ. 4ον, σελ. 33. (Α.Ε. 2459).

74. 'Αναστ· Σιώντας, 'Εκλογή άπό τά δημοτικά τραγούδια χωρίον Πεύκου
Καστορίας. Έν Πεύκω 1962, σχ. 4ον, σελ. 21. (Α.Ε. 2459).

75. 'Αχίλλεύς Βάσσος, "Εθιμα τοϋ γάμον στό χωριό Φτεριά Καστορίας.
[Πτελέα 1962], σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2459).
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76. Εΰθΰμ. Παναγιωτίδης, Λαογραφία Πορείας Καστορίας. "Εϋίμα γάμου.
Έν Πορεία 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 24.50).

77. Νικόλ. Γακίδης, Λαογραφική εργασία εκ Πενκοφντου Καστορίας. Πευ-
κόφυτον 1962, σχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 2459).

78. 'Αριστοτέλης Ρέββας, Το ξεφύλλαασμα τών καλαμποκιών στο χο)ριό
Κυψέλη Καστορίας· Έν Μανιάκοις 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2459).

79. Βασ. Διαμαντόπουλος, Λαογραφικά στοιχεία χωρίον Ίεροπηγής Κα-
στορίας· Έν Ίεροπηγή, σχ. 4ον, σελ. 18. (Α.Ε. 2459).

80. Σοφοκλής Άμανατίδης, "Εθιμα έκ προσφύγων Οινόης Πόντου. Έν
νόη 1962, σχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 24.59).

81. Νικόλ· Παπαευαγγέλου, Λαογραφικά στοιχεία Βελβεντοϋ. Έν Βελ-
βεντώ 1962, σχ. 4ον σελ. 22. (Α.Ε. 2460).

82. ΓεώρΥ- Γιαννάκης, Λαογραφικά στοιχεία Μηλιάς Κοζάνης. [Μηλέα]
1962, σχ, 4ον, σελ. 151. (Α.Ε. 2461).

83. Σπυρίδων Στεφανίδης, Λ αογραφικόν υλικόν εκ Τρανοβάλαον. Έν Τρα-
νοβάλτω 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2462).

84. Στέφ· Χριστοφίδης, Λαογραφικά Μεσιανής καί Κουβουκλίων Κοζάνης,
Μεσιανή Κοζάνης 1962, σχ. 4ον, σελ. 18. (Α.Ε. 2463).

85. ΚωνΟΤ. Παναγίώτου, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών Φτελιάς Κοζά-
νης, έκ προσφύγων Καππαδοκίας, Βιθυνίας καί Πόντου. Έν Φτελιά [Πτελέα] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 36. (Α.Ε. 2464).

86. 'Απόστ. Μαρέτης, Λαογραφικό υλικό χο)ρίου 'Ελάτης, Έν 'Ελάτη
1962, σχ. 4ον, σελ. 29. (Α.Ε. 2465).

87. Νικόλ. Τσούλης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κοντοβοννίου Κοζά-
νης. [Κοντοβούνιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 15. (Α.Ε. 2466).

88. Γεώργ. Γιαννακίδης, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ τοϋ χο)ρίου
"Ιμέρα τής περιφερείας Κοζάνης. Έν Ίμέροις 1962, σχ. 4ον, σελ. 21. (Α.Ε. 2467).

89. Εΰστάθ. Κυριαζίδης, Λαογραφικά Κτενίου Κοζάνης, Έν Κτενίφ
1962, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α.Ε. 2468).

90. 'Ηλίας Σώτηρας, Λαογραφική μελ,έτη. Κήπος Κοζάνης 1962, σχ. 4ον,
σελ. 12. (Α.Ε. 2469).

91. Εΰστάθ. Νίξαρλίδης, Λαογραφικά στοιχεία έκ Πλ.ατανορρεύματος Κο-
ζάνης. [Πλατανόρρευμα] 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2470)·
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92. Κων/νος Μπάτζίος, Λαογραφική μελέτη τοϋ χωρίον Μεταμορφώσεως
Κοζάνης. Έν Μεταμορφώσει 1961-1962, σχ. 4ον, σελ. 102. (Α Ε. 2471).

93. "ΑνασΤ. Κολκάκης, Συλλογή λαογραφικού υλικού τής κοινότητος ' Αρα-
βησσοΰ. [Άραβησσός] 1958, σχ. 4ον, σελ. 30. (Α.Ε. 2472).

94. 'Αλεξάνδρα Μοίρα, "Ηθη και έθιμα πόλεως Γιαννιτσών και περιχώ-
ρων. [Γιαννιτσά 1962], σχ. 4ον, σελ. 12- (Α.Ε. 2473).

95. 'Αβραάμ Παπάζογλου, Τά ήθη και έθιμα τών Καρυωτών- [Γιαννιτσά]
1962, σχ. 8ον, σελ. 32. (Α.Ε. 2474).

96. Νικόλαος ""Αμαξοποΐός, Λαογραφία χοιρίου Δυτικού επαρχίας Γιαννι-
τσών. Έν Αυτικω 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2475).

97. Χρίστος Πακαλίδης, Περί τής λαογραφίας και Ιστορίας τών κατοίκων
Μεσιανοϋ Γιαννιτσών. Έν Μεσιανφ 1961, σχ. 4ον, σελ. 21. (Α.Ε. 247ϋ).

98· Δημ. Καραγιαννόπουλος, Λαογραφικά στοιχεία Παλαιοί:/ύ τ ου. [Γαλα-
τάδες] 1959, σχ. 8ον, σελ- 48. (Α.Ε. 2477).

99. Κων/νος Βουζιανάς, Λαογραφικά Γαλατινής Βοίου Κοζάνης. Έν Γα-
λατινή 1962, σχ. 4ον, σελ. 117. (Α.Ε. 2478).

100. Ίωάνν. Στρέμπας καί Νικ. Θεοχάρης, Λαογραη-ικά Έρατύρας
Βοίου. Έν Έρατύρα 1962, σχ. 4ον, σελ. 31. (Α.Ε. 2479).

101. 'Ανδρ. Παπαζαχαρίας, Λαογραφικά Χρυσαυγής Βοΐου. Χρυσαυγή
1962, σχ. 4ον, σελ. 33 (Α.Ε. 2480).

102. Γεώργ. Τξημόπουλος, Λαογραφικά Βυθού Βοΐου. [Βυθός] 1962, σχ.
4ον, σελ. 28. (Α.Ε. 2481).

103. Βασ. Μαρόπουλος, Λαογραφικά Σκαλοχωρίου Βοΐου. Έν Σκαλοχω-
ρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2482).

104. Παναγ. Δεντσορας, Λαογραφικά Κορυφής Βοΐου. [Κορυφή] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2483).

105. Άθανάσ. Παπα#ανασίου, Λαογραι/ιική εργασία έκ Νεαπόλεως και
πέριξ χωρίων. Έν Νεαπόλει 1962, σχ. 4ον, σελ- 42. (Α.Ε. 2484).

106. Βασιλική Βρουβλιάνη καί Όλγα Κυματη, Λαογραφικά Τσοτνλίου-
Περιστέρας. Έν Τσοτυλίφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α·Ε. 2485).

107. 'Αλέξ. 'Αδαμίδης, Λαογραφικά τών χιορίων Λικνάδων, Λεύκης και
Διχειμάρρου Βοΐου. Αικνάδες 1962, σχ. 4ον, σελ. 30. (Α.Ε. 2486)·

108. Λεωνίδας Τζανίδης, Λαογραφικά Διαλεκτού, Μολόχας, Πλατανιάς,
Σημάντρου, Χειμερινού Βοΐου. Έν Μολόχα 1962, σχ. 4ον, σελ. 70. (Α.Ε. 2487).
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109. Άχίλλεύς Ντέρης, Λαογραφικον ύλικόν εκ Βροντής Βοΐου. [Βροντή]
1962, σχ. 4ον, σελ. 14. (Α.Ε. 2488).

110. Λεων. Κουκουλιάτας, Λαογραφικά ΙΙολυδένδρου. [Πολύδενδρον Γρε-
βενών] 1962, σχ. 4ον, σελ. 28. (Α.Ε. 2489).

111. Κων/νος Ζ ICOVTCOCTjÇ, γ 1 αογραφικά στοιχεία ΙΙαλαιοκάστρου [Γρεβενών]
Βοΐου. ΓΙαλαιόκαστρον 1962, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α.Ε. 2490).

112. Αναστ. Ζήση Μπέλλος, Λαογραφικόν νλικόν τών χωρίο)ν Άσπρού-
Ιας, Βελανιδιάς, Βέλους, Κρυονερίου, Στέρνας. Έν Κρυονερκρ 1962, σχ. 4ον, σελ.
10. (Α.Ε. 2491).

113. Γεώργ- Κ. Σπυριδάκης, Σπΰρος Περιστέρης, 'Αποστολή είς Μέγαρα
τήν Ιην και 2αν Ιουλίου 1962 πρός ήχογράφησιν δημώδους μουσικής. Μέγαρα 1962,
σχ. 8ον, σελ. 38. (Α.Ε. 2492).

114. Μιχαήλ Π. Καμπέρης, 'Ιστορία-Λαογραφία ΙΙενταλόφου Βοΐου. [ΓΤεν-
τάλοφος] 1962, σχ. 4ον, σελ. 27. (Α.Ε. 24 93).

115. Θεολόγος Χασιώτης, Λαογραφία τοΰ χωρίου 'Ομαλής Βοΐου. Έν
Τσοτυλίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 38. (Α.Ε. 2494).

116. Παν. Παπαδόπουλος, Λαογραφικά 'Ανθούσης και Τριάδος Βοΐου-
['Ανθούσα] 1962, σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2495).

117. Ν. Φ. ΙΊαπανικολάου, Α αογραφικά Ροδοχωρίου -'Αηδονιών- Κριμη-
νί'ου - Λούβρης- Βουχωρίνας. [Ροδοχώριον Βοΐου] 1962, σχ. δον, σελ. 99. (Α.Ε. 2496).

118. Κίμων Χαρίσης, Λαογραφικά Δάφνης Βοΐου. Έν Αύγερινώ 1962,
σχ. 4ον, σελ. 22. (Α.Ε. 2497).

119. Κίμων Χαρίσης, Λαογραφικά Αύγερινοΰ - "Αγίων Αναργύρων Βοΐου.
Έν Αύγερινφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 28. (Α.Ε. 2498).

120. Αριστείδης Μπακαΐμης, Λαογραφικά Ζώνης - Δαμασκηνέας - Δραγα-
σιάς - Κλεισωρείας - ΙΙολνκαστάνον Βοΐου. Ζώνη 1962, σχ. 4ον, σελ. 43. (Α.Ε. 2499).

121. Στυλιανός Χαραλαμπίδης, Λαογραφικά Χορηγού - 'Αηδονοχωρίου
Βοΐου. Έν Χορηγώ 1962, σχ. 4ον, σελ. 55. (Α.Ε. 2500).

122. Γ. Γεωργίου Σταϋρ. Καραπάσης, Τραγούδια και χοροί Καρπάθου.
'Αθήναι 1960, σχ. 8ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2501).

123. Χρίστος Άγερίδης, Λάζαρος Ευγενίδης, Βασ. Φθενάκης, Σννο-

ψις λαογραφικών στοιχείων εκπαιδευτικής περιφερείας 'Εορδαίας βάσει τής ύπό τών
διδασκάλων τής ο)ς ανω περιφερείας συλλεγείσης σχετικής ύλης. Πτολεμαίς 1962,
σχ. 4ον, σελ. 156. (Α.Ε. 2502).
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124. Λαογραφικά εκπαιδευτικής περιφερείας 'Αλμωπίας, σνλλεγέντα υπό δη-
μοδιδασκάλων■ ['Αριδαία] 1962, οχ. 4ον, σελ. 22. (Α.Ε. 2503).

125. Άθαν. Σιδερής, Λαογραφικά Κωσταραζίον. [Κοισταράζιον] 1962, σχ.
4ον, σελ. 32. (Α.Ε. 2504).

126. Γεώργ. Λιάππας, Λαογραφικοί σημειώσεις Νεστορίον. [Νεστόριον]
1962, σχ. 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2505).

127. Ζήσης Καρακώστας, Λαογραφικά Λεύκης Καστορίας. [Λεύκη] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 7· (Α.Ε. 2506).

128· Θεόδωρος Πουρσανίδης, Ό γάμος είς τδ χο)ριδ Βασιλειάδα Καστο
ρίας. Έν Βασιλειάδι 1962, σχ. 4ον, σελ. 14. (Α.Ε. 2507).

129. Φώπος Τσολάκης, Ό γάμος στο χωρώ Γάβρος. Γάβρος 1962, οχ.
4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2508).

130. Κων/νος Ελευθεριάδης, Ό γάμος στο χωριδ Βοτάνων Καστορίας.
[Βοτάνιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2509).

131. Σ(ΟΤ. Παπαϊωάννου, "Ηθη και έθιμα, έορταϊ και τραγούδια χο)ρίων
Λάγγας και Κρεμαστού Καστορίας. [Κρεμαστόν] 1962, σχ. 4ον, σελ. 45. (Α.Ε. 2510).

132. Εΰστ. Σϊΐυρόπουλος, Ό γάμος τών Ποντίων. ["Αργός Όρεστικόν
Καστορίας] 1962, σχ. 4ον, σελ- 26. (Α.Ε. 2511)·

133. Χριστόδ. Βλάχος, Λαογραφικών ύλικόν εξ "Αργονς Όρεστικον■ Εν
"Αργεί Όρεστικφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 15. (Α.Ε. 2512).

134. 'Αγγελής 'Αγγελής, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ χοιρίον Γέρμα Καστο-
ρίας. Γέρμα 1962, σχ. 4ον, σελ. 22. (Α.Ε. 2513)·

135. 'Ολύμπιος Χάσος, Λαογραφικά ΆμπελΜκήπων Καστορίας. ['Αμπελό-
κηποι] 1962, σχ. 4ον, σελ- 18. (Α.Ε. 2514).

136. "Αννα Ζωγράφου, Τδ καρναβάλι τής Καστοριάς. [Καστοριά1 1962,
σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2515)·

137. "Εμμα Αλεξανδρίδου, ΣνλΛογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ τοϋ χο)ρίον
Αγκαϋιά. [Άγκαθιο] 1962, σχ. 4ον, σελ. 15. (Α.Ε. 2516).

138. Λουκία Πέλκα, Ό γάμος τών κατοίκων Νεοχωροπονλον Ρονμλον-
κίου. Έν Νεοχωροπούλω 1962, σχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 2517)·

139. Καίτη Κράββα, Ό γάμος εν Σταυρώ Ημαθίας. Έν Σταυρω 1962,
σχ. 4ον, σελ. 36. (Α.Ε. 2518).

140. Ηρακλής Κωτσόγιαννης, Συλλογή λαογραφικού ύ/ακον έκ Παλ.αιο-
χωρίου Βέροιας. Έν ΙΙαλαιοχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2519).
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141. Κων/νος Μαγαλιός, Συλλογή λαογρ. υλικον εξ Άγκαθιας Ημαθίας,
[Αγκαθιά] 1962, αχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 2520)·

142· Ευφροσύνη Σεργάκη, Ό θρησκευτικός βίος τών κατοίκων 'Αγκα-
λιάς. ['Αγκαθιό] 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε- 2521).

143. Ίωάνν. 'Ασλανίδης, Ό γάμος στη Ράχη Βέροιας. Ράχη 1962, σχ. 4ον,
σελ. 6. (Α.Ε. 2522).

144. "Αναστασία Κουσουρέτα, Ό γάμος στο Πολύδενδρον Βερυίας Έν
Πολυδένδρω 1962, σχ. 4ον, σελ 17. (Α.Ε. 2523).

145. Βασιλική Γαλάνη, Ό γάμος στό Νησέλλι 'Αλεξανδρείας. [Νησέλλιον]
1932, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2524).

146. Χρίστος Λαβασίδης, Ό γάμος εν Πρασινάδα Βέροιας. Έν Πρασι-
νάδα 1962, σχ. 4ον, σελ- 12. (Α.Ε. 2525).

147. Θεόδ. Άλδάκος, Ό γάμος εν τφ χωρίω Μελική Βέροιας. Μελίκη
1962, σχ. 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2526).

148. Ελένη Γκόγκου, Ααογραφικδν ϋλικόν παρά τών εντοπίων κατοίκων
τής κοινότητος Σταυρόν. [Σταυρός] 1962, σχ. 4ον, σελ. 14. Α.Ε. (2527).

149. 'Αριστοτέλης Σιταρόπουλος, Ό γάμος εν Κορυφή 'Ημαθίας. Έν
Κορυφή 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2528).

150. Μόδεστος Περρίδης, Ό γάμος είς τήν περιοχήν Ρουμλουκίον. Έν
Κορυφή 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2529).

151. 'Αθηνά Σιτηλιοπούλου, ΈορταΙ και πανηγύρεις εις τό Αάσκιον Βέ-
ροιας. [Δάσκιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 15. (Α.Ε. 2530)·

152. Γεράσιμος Τοκατλίδης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ τής πόλεως
Βέροιας. [Βέροια] 1962, σχ. 4ον, σελ. 14. (Α.Ε. 2531).

153. Νίκος 'Αδαλόγλου καί Χρυσάνθη Καλλιμπάκα, Βεροιώτικα τρα-
γούδια. Έν Βεροία 1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2532)·

154. Ελισάβετ Τζίκα, Τραγούδια και έθιμα τής πόλεως Βέροιας. Έν Βε-
ροία 1962, σχ. 4ον, σελ- 20. (Α.Ε. 2533).

155 Δημήτρ. Ν. Χαντολιος, Τοπικαί παραδόσεις τού χωρίου Πολνδενδρίου
Βέροιας. Έν Πολυδενδρίφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 15- (Α.Ε. 2534).

156. 'Avuot. Τσίπος, Oî Ααζαρίνες στη Μελίκη Βέροιας. Έν Σιατίσιη
1962, σχ. 4ον, σελ. 18. (Α.Ε. 2535)·

157. Δημήτρ. Γιοβανόπουλος, Φυσικός βίος τών κατοίκων Νεοχωροπούλον.
Έν Νεοχωροπούλω 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2536).
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158. Νικ. Χατζηδούκας, Συλλογή λαογραφικού υλικού παρά τών άπό Φα-
ράοων Καππαδοκίας κατοίκων ΙΙλατέος, [Πλατύ] 191)2, σχ. 4ον, σελ- 24· (Α.Ε. 2537).

159. Άννα Καλοΰ - Τσακαγιάννη, Λαογραφικά στοιχεία 'Αλεξανδρείας.
'Αλεξάνδρεια 1962, σχ. 4ον, σελ. 90. (Α.Ε. 2536').

160. Ίωάν· Άθ. Κουβέλης, Λαογραφικά 'Επισκοπής Βέροιας. 'Εν 'Επι-
σκοπή 1962, σχ. 4ον, σελ. 31. (Α.Ε. 2539).

161. Τρύφ. Άποστολόπουλος, Σαρακατσάνικος γάμος. Βέροι« 1962, σχ.
4ον, σελ. 17. (Α.Ε. 2540).

162. Ευτυχία Βαϊζίδου, Περιγραφή Ποντιακών αρραβώνων και γάμου
Άγγελοχωρίον. 'Εν Άγγελοχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2541)·

163. Φωτεινή Χατζή, "Εθιμα του άρραβώνος και τοϋ γάμου εν 'Αγγελο-
χωρίφ. Έν Άγγελοχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2542)·

164. Πολύκαρπος Χριστοφορίδης, Ό θρησκευτικός βίος τών Ποντίων.
Άνω Ζερβοχώριον 1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2543).

165· Μαρία Μητροπούλου, Ό γάμος τοϋ Άρκοχοτρίου. [Άρκοχώριον]
1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2544).

166. Παρασκευή Παπαγγελοπούλου, Ό Βεροιώτικος γάμος. [Βέροια]
1962, σχ. 40ν, σελ. 4. (Α.Ε. 2545).

167. Ανώνυμος, Ό γάμος στή Βέροια. | Βέροια] 1962, σχ. 4ον, σελ. 7.
(Α.Ε. 2546)·

168. Μαρία Λίαπίκου, Τά έθιμα τοϋ τοκετού καί τής βαπτίσεως στήν Κα-
βάσιλα Βέροιας. Καβάσιλα 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2547).

169. Άνδρ. Καραγκούνης, Τά έθιμα τοϋ άρραβώνος καί τοϋ γάμου στο
χο)ριο Καβάσιλα Βέροιας. Καβάσιλα 1962, σχ. 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2548).

170. Θεοδώρα Ποριά, Ή εορτή τών Χριστουγέννων είς το Καμποχώριον
'Πμαϋίας. Έν Καμποχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2549).

171. Ι 'εώργ. Καλιός, Ό γάμος είς τό Καμποχώρι 'Πμαϋίας πριν 50 χρόνια.
Έν Καμποχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 2550).

172. Μιλτιάδης Ίερόπουλος, Χαρίκλεια Ντάκου, Ό γάμος καί ή Λαμ-
πρή τών Ποντίων. Έν Κοπανφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2551).

173. Αγγελική Χειμωνίδου - Γρηγοριάδου, "Εθιμα άρραβώνος καί γά-
μου στήν Σάντα τοϋ Πόντου. Νάουσα 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2552).

174. Μαρία Παπαδοπούλου, Γάμος τής Ναούσης (παλαιότερον). Έν
Ναούση 1962, σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2553).
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175. Άργύριος Παπαϊωάννου, Ό γάμος στό χωριό μου ' Αγγελοχώριον
Ναούσης. Έν Ναούση 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2551).

176. Φανή Μήκιου, Πάρεση Κονονίδου, Ό γάμος ατή Νάουσα. [Νάουσα]
1962, σχ. 4ον, σελ. 19. (Α.Ε. 2555).

177. Abtat. Βαμβούδη, Ό προ πεντήκοντα ετών γάμος εις Νησίον. Έν
Νησί ω 1962, σχ. 4ον, σελ. S. (Α.Ε. 2556).

178. Φωτεινή Δεδε, Πώς έγίνετο ό γάμος άλλοτε είς Νεοχώριον 'Αλεξαν-
δρείας. [Νησίον Ημαθίας] 1962, σχ. 4ον, σελ, 8. (Α.Ε. 2557).

179. Άρκάδιος Κωνσταντόγλου, Τδ πανηγύρι Νησιού Βέροιας, όπως γι-
νόταν παλαιότερα. Έν Νησίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 255S).

180. 'Αρετή Μανιατάκου, Ό γάμος τών Ποντ ίο»· έν "Ανω Ζερβοχωρίω
Ναούσης. Έν "Α ν «ο Ζερβοχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2559).

181. Εΰστάθ. Φωστηρόπουλος, Λαογραφικά έκ παλαιού Ζερβοχοιρίου.
Έν Παλαιφ Ζερβοχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2560).

182. Παντελής *Α. Ζωΐδης, Ό γάμος είς τδ βλάχικοι· οτοιχεΐον τον γ/υ·
ριυν Παλαιού Σκυλασίου Βέροιας. Έν Παλαίω Σκυλιτσία) 1962, σχ. 4ον, σελ. 17.
(Α.Ε. 2561).

183. Ελένη Νικολιδάκη, Ό Ποντιακός γάμος στά παλιά χρόνια. Έν Πα-
λαίω Σκυλιτσία) Βεροίας 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2562).

184. Βασ. Φουρλίγκας, Ό γάμος εν τω χωρίον Πατρίς Ημαθίας. [Πα-
τρίς] 1962, σχ 4ον. σελ. 11. (Α.Ε. 2563).

185- Κορνηλία Γεωργιάδου, IT Μεγάλη έβδομάς και τδ Πάσχα έν τω
χιορίο) Σχοινά. [Σχοινάς] 1902. σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2564).

186. Ευανθία Σακελλαροπούλου, Ό γάμος τών εντοπίων εις Χαρίεσσαν
Ναούσης. Έν Χαριέσση 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2565).

187. Δωροθέα Πι,ΐάσκου, Ό Ποντιακός γάμος εις Χαρίεσσαν Ναούσης.
Έν Χαριέσση 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2566).

188· Σταυρούλα Γεωργοπούλου, 'II φυσική ζανή στήν 'Επισκοπή Ναού-
σης- Έν Επισκοπή 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 256 7).

189. Κων/νος 'Αθανασούλης, Φυσικός βίος Ροδακινέας Ναούσης. Έν
Ναούση 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 256s).

190. 'Ιορδάνης Παντόπουλος, Λαογραφικά τών έν Άγγελοχα>ρίω Θρα-
κών, Έν Άγγελοχωρίιυ 1962, σχ. 4ον, σελ. 69. (Α.Ε. 2560).
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191. Χρυσούλα 'Αδαμοπούλου, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια Μονοσπίτων.
[Μονόσπιτα] 1962, σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2570).

192. Νικηφόρος Σιάτρης, Τραγούδια της Ναούσης. Νάουσα 1962, σχ. 4ον,
σελ. 4. (Α.Ε. 2571).

193. 'Αθανασία Παυλίδου, Τραγούδια Καβασίλων 'Ημαθίας. [Καβάσιλα]
1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2572).

194. Στ. Γουργουλιάτος, Τραγούδια και παραδόσεις τού χωρίον 'Επισκο-
πής Ναούσης. 'Εν Επισκοπή 1962, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α.Ε. 25 73).

19ο. Τασούλα Σαπαρδάνη, "Ασματα εκ τού χωρίου Κοπανοϋ ' Πμαθίας.
[Κοπανός] 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2574).

196. Ελισάβετ Ταχματξίδου, Λαογραφικά Πατρίδος. 'Εν Βεροία 1962,
σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2575).

197. Χαραλάμπης Καραλής, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών εκ Χαριέσ-
σης. Έν Χαριέσση 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2576).

198. Ειρήνη Νούσκα, Αυθεντικό τραγούδι τής ξενιτιάς Ναούσης. Έν
Ναούση 1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2577).

199. Ίωάνν. Καλαϊτζής καί Δέσποινα Τομπάκογλου, Βεροιώτικες ανα-
μνήσεις. [Βέροια] 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 257S).

200. Ελένη Κόλλια, Λαογραφική ερευνά εθίμων γάμου τού χωρίου 'Αρ-
χαγγέλου Ημαθίας. Έν Άρχαγγέλω 1962, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α.Ε. 2579).

201. Ουρανία Καλπογιαννάκη, Οί μπούλες τής Ναούσης. [Νάουσα] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2580).

202. Καλλιρρόη Τσαπάνου, Ό «Κουκαράς» τών Ποντίων- Νάουσα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2581).

203. Μαρία Κλεισσά, Τό καρναβάλι ατή Νάουσα. Νάουσα 1962, σχ. 4ον,
σελ. 3. (Α.Ε. 2582).

204. Άθαν. Διαμαντής, "Ηθη καϊ έθιμα περιοχής Ναούσης. Έν Κοπανφ
1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2583).

205. Κυριακή Μορφοπούλου, Λαογραφικά 'Επισκοπής Ναούσης. Έν
Επισκοπή 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2584).

206. Δημήτρ. Προκοπίου, Ό Κλήδονας έν Βρυσακίφ. [Βρυσάκιον] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2585).

207. Καλ. Χ Παρασκευά, Ή Καληνίταα Στενημάχου-Χωροπανίον Ναού-
σης. Έν Ναούση 1962, σχ. 4ον, σελ. 1. (Α.Ε. 2586).
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208. Καλλιόπη Καρατζά, Ό κοινωνικός βίος τών Ποντίων εν "Ανω Ζερ-
βοχωρίω. Έν Άνω Ζερβοχωρίω 1962, οχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2587).

209. Νικ. Δου βαράς, Τό καρναβάλι, τής Ναούσης. Νάουσα 1962, σχ. 4ον.
σελ. 4. (Α.Ε. 2588).

210. Δέσποινα Κυριακίδου, Οί αρραβώνες στήν παλιά Νάουσα. Έν
Ναούση 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2589).

211. Τασούλα Θεοχαρίδου, 'Έθιμα τελευτής τών εν ' Λγγελογωρίο) Θρα-
κών (προσφΰγο»·). [Άγγελοχώριον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 28. (Α.Ε. 2500).

212. Χρίστος Τσαλουχίδης, 7/ Ιστορία τοϋ χωρίου Χαριέσσης. Έν Χα-
ριέσση 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2591).

213· Ίωάνν. Τριανταφυλλίδης, Λαογραφικά Ναούσης. Νάουσα 1962;
σχ. 4ον, σελ. 24. (Α.Ε. 2592).

214. 'Αναστ. Σιδηρόπουλος, Λαογραφικά θέματα γύρω άπό τόν Έλλ.ηνι-
σμόν τοϋ Πόντου. [Βέροια] 1962, σχ. 4ον, σελ. 40. (Α.Ε. 2593).

215. Δημ. Κ. Ζιά^ας, 'Ιστορικόν καί λαογραφικοί' υλικόν τοϋ χωρίου Αιμι-
λιανού. Έν Αιμιλιανό) 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2594).

216. Γεώργ. Δάκας, Λαογραφικόν σημείωμα έκ Αειψίον Γρεβενών. Έν
Λειψία) 1962, σχ. 4ον, σελ· 14. (Α.Ε. 2595).

217. Βασίλ. Μαρινόπουλος, Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Καρπερού. Έν
Καρπερφ καί Μοναχιτίφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 22. (Α.Ε. 2596).

218. Ε. Τρουλλίνοΰ - Μαρινοπούλου, Έορταί καί πανηγύρια τών Καρ-
περιωτών. Έν Καρπερφ 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2597).

219. Ανδρέας Στεργιάδης, Λαογραφικά Κυπαρισσίου Γρεβενών, Έν Κυ-
παρισσία) 1962, σχ. 4ον σελ. 5. (Α.Ε. 2598).

220. Ευστάθιος Μήτσης, Ιστορία, παραδόσεις, θρύλοι, ήθη και έθιμα χω-
ρίον Αεοπύτου Γρεβενών. ' Εν Δεσπότη 1962, οχ. 4<>ν, σελ. 45. (Α.Ε. 2599).

221. Παν. Χουλιαράς, Γάμος στό Τρίκωμο Γρεβενών. Έν Τρικώμυ) 1960,
σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2600).

222. Βαθ. Νταμπίκης, Πώς γίνεται, ό γάμος ατό χΐΌριό Μηλέα Γρεβενών.
Έν Μηλέα 1962, σχ 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2601).

223. Άθαν. Τσώνης, ΓΙστορικοί καί λαογραφικοί σημειώσεις κοινότητος
Τρικόρφου Γρεβενών. Έν Τρι/.όρφφ I960, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 6202).

224. Δημ. ΙΤρωτογεράκης, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ χωρίον 'Αγαλαϊοι
Γρεβενώ)'. Άγαλαΐοι 1962, οχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2603).
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225. Γεωργία Γκαραγκάνη, Λαογραφικά Κρανιάς Γρεβενών. [Κρανέα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2604).

226. ΑίκαΤ. Βλαγκούλη, Ό γάμος εν Κρανιά Γρεβενών. Κρανιά 1962,
σχ. 4ον, σελ. 12. (Α.Ε. 2605).

227. Ίωάνν. Βανιώτης, Ό γάμος εν Κρανιά Γρεβενών. [Κρανιά] 1960, σχ.
4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2606).

228. 'Αγγελική Παπαδοπούλου, "Εθιμα λατρευτικά Κρανιάς Γρεβενά)}·.
Έν Κρανιά 1962, σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 260 7).

229. Χρίστος Κίουρόπουλος, λαογραφικού υλακοϋ εκ Κληματα-
κίον Γρεβενών. [Κληματάκιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2608).

230. Νικ. Καραβίδας, Λαογραφικά του Ζιάκα Γρεβενών. Έν Ζιάκα 19(50,
σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2609).

231. Γεώργ. Δουβλης, 'Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του Διάκου Γρε-
βενών. Έν Διά κ ω 1962, σχ. 4ον, σελ. 21. (Α.Ε. 2610).

232. Πτολεμαίος Ντουρούκας, 'Ήθη και έθιμα Λαγκαδιάς Γρεβενών.
Λαγκαδιά 1962, σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2611).

233. Παΰλος Σταθοπουλος, Λαογραφικά Λαγκαδιάς Γρεβενών. [Λαγκα-
διά] 1962, σχ. 4ον, σελ. 15 (Α.Ε. 2612).

234. 'ίωάνν. Στάμος, 'Ιστορικόν καί λαογραφικόν νλικόν τον χωρίου Πριο-
νιών Γρεβενών. Έν Πριονίοις 1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2613).

235· Παρμενίων Κωνσταντινίδης, Ό γάμος στό ίϊαλαιοχώρι Γρεβενών-
Παλαιοχώρι I960, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2614).

236. Χ. Φοΰκας, Λαογραφικά χωρίου Λ' 'Ελεύθερον Γρεβενών. Έν Α'
'Ελευθέριο I960, σχ. 4ον, σελ. 26. (Α.Ε. 2615).

237. 'Ανιών. Μποϋτζος, Ιστορικόν καί λαογραφικόν νλικόν τον χωρίον />'
'Ελευθέρου Γρεβενών. Έν Β' 'Ελευθέρα. I960, σχ. 4ον, σελ. 14. (Α.Ε. 2616).

238. Ελένη Αμπάτη, Λαογραφικά Καληράχης Γρεβενών. [Καληράχη]
1962, σχ. 4ον, σελ. 28. (Α.Ε. 2617).

239. Ίωάνν. Δ. Αναγνώστου, "Ιστορία καί λαογραφία Κυδωνιών Γρεβε-
νών. Έν Κυδωνίαις 1962, σχ. 4ον, σελ. 50· (Α.Ε. 2618)·

240. Χαράλ. Θ. Κάσκαλης, Τά ήθη καί τά έθιμα τον χωρίον Καλοχίου
Γρεβενών. [Καλόχιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2619).

241. Ευριπίδης Πούλιος, Λοογραφικά Πανοράματος Γρεβενών, Πανόραμα
1962, σχ. 4ον, σελ. 23. (Α.Ε. 2620).
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242. Γεώργ. Άλευριάδης, Λαογραφικά στοιχεία Βάσης Γρεβενών. Έν
Βάρη 1960, σχ. 4ον, σελ. 25. (Α.Ε. 2621).

243. Εύθ. Τάτσιος, Λαογραφικά ΙΙολυνερίου Γρεβενών μετ εισαγωγικού
σημειώματος τον Πολυκάρπου ΤΙαπαστεργίον. Εν ΓΙολυνερίο) 1960, σχ. 4ον, σελ.
23. (Α.Ε. 2622).

244. Κων/νος Σπυρίδης, Ό γάμος και ό εορτασμός του Λαζάρου εν Νεο-
χωρίω Γρεβενών- Εν Νεοχωρίορ 1960, σχ. 4ον, σελ. 18. (Α..Ε. 2623).

245. Χρίστόφ. Παπαβασιλείου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ εκ τοΰ χ(ο-
ρίου "Αγιος Κοσμάς Γρεβενών. ["Αγιος Κοσμάς] 1962, σχ. 4ον, σελ. 74· (Α.Ε. 2621).

246. Ζήσης Παντζούρης, Τά έθιμα τοϋ γάμου στό χωριό Σαρακήνα Γρε-
βενών. Έν Σαρακήνα 1960, σχ. 4ον, σελ· 8. (A.Ii. 262ό).

247. Γεώργ. Ταμπούρης, Λαογραφικά Μηλιάς Γρεβενών. Μηλιά 1960,
σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2626).

248. Άθαν. Μαρίας, Λαογραφία τον χωρίου Αοξαρά Γρεβενών. Έν Δο-
ξαρά 1960, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2627).

249. Γεώργ. Τσίουμπλέκος, Ό γάμος στό Μικρολίβαδο Γρεβενών. Έν
Μικρολιβάδω 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α Ε. 2628).

250. Κων/νος Μυτάκος, Τό πανηγύρι τής 21ης Μάιου εν Μεσολάκκω Γρε-
βενών. Μεσόλακκος 1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2629).

251. Δημ. Μουλαράς, Ό γάμος εν Παρορείφ Γρεβενών. Έν Παρορείω
1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2630).

252. Σ. Στάμος, Λαογραφικά χωρίου Σιταρά Γρεβενών. Έν Σιταρά 1962,
σχ. 4ον, σελ. 18. (Α.Ε. 2631).

253. Π αν. Λαμπρόπουλος, Λαογραφικά Χρωμίου Γρεβενών. Χρώμιον
1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2632).

254. Δημ. "ϊ. Τσιουμάνης, Λαογραφικά Κέντρου Γρεβενών. Έν Κέντρω
1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2633)·

255. Μιλτ. Παπαδογούλας, Λαογραφικά στοιχεία 'Ανοίξεως Γρεβενών.
Έν 'Ανοίξει 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2634)

256. Νικόλ. Χιόνος, Λαογραφικά Ταξιάρχου Γρεβενών. Έν Ταξιάρχη 1960,
σχ. 4ον, σελ. 15. (Α.Ε. 2635).

257. Δημήτρ. Γιωτάκης, Παλιούριώτικος γάμος. [Παλιουριά] 1962, σχ·
4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2636).
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258· Γεώργ. Σαββίδης, Λαογραφικά στοιχεία Ποντινής. Έν ΓΙοντινή 1960,
σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2637).

259. Βάϊος Καναβός, Ό γάμος εΐς τό Κηπονρειό Γρεβενών. Έν Κηπου-
ρείω 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2638)

260. Χρ. Φοΰκας, Ό γάμος εν Γεωργίτση Γρεβενών. Γεωργίτσα 1992, σχ.
4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2639)·

261. Ντίνος 'Αριστοτέλης, Λαογραφικά 'Ελάτου Γρεβενών. Έν Έλάχφ
1960 καί 1962, σχ. 4ον, σελ. 31. (ΑΈ. 2640).

262. Κωνσταντίνα Μπάστα, Λαογραφικά Μερσίνης Γρεβενών. Έν Μερ-
σίνη 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2641).

263. Εΰ0γγ. ΙΙαπανίκολάου, Λαογραφικά Μερσίνης Γρεβενά»·. Έν Μερ-
σίνη 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2642).

264. Ηρακλής Μπόζιος, 'Ιστορικόν και λαογραφικόν νλικόν του χωρίου
Πόρου Γρεβενών. Έν ΓΙόρω I960, σχ. 4ον, σελ. 24. (Α.Ε. 2643).

265. Τρίαντ. Χαρισόπονλος, Λαογραφικά Μελισσών Γρεβενών. [Μελίσ-
σιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2644).

266. Κωνσταντινιά Στραγόλη, Λαογραφικό υλικό Καταφυγίου Γρεβενών.
Έν Καταφύγια) I960, σελ. 10. (Α.Ε. 2645).

267. Βασ. Γούσιας, Λαογραφικά Καταφυγίου Γρεβενών Καταφύγιον, Καλ-
λιθέα 1960 καί 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2646).

268. Ν. Καραβίδας, Λαογραφικόν ύλικόν Μικρόν Σειρηνίον Γρεβενών. Έν
Μικρώ Σειρηνίω 1962, σχ. 4ον, σελ. S (Α.Ε. 2647).

269. Νικ. Μηναδάκης, Λαογραφικά Μαυρονόρονς Γρεβενών. Έν Μαυρο-
νόρει 1960, σχ. 4ον, σελ. 14. (Α.Ε. 2648).

270. Τηλέμαχος Παναγΐωτοπουλος, Λαογραφικά-ιστορικά χωρίο»' Καλ-
λονής, 'Αγίου Κοσμά και 'Εκκλησίας Γρεβενών. Έν Καλλονή 1962, σχ. 4ον, σελ.
82. (Α.Ε. 2649).

271. ' Α θαν. Κακαφίκας, cΙστορικά και λαογραφικά του χωρίον Μεγάρου
και τής γύρω περιοχής. Έν Μεγάρα» 1960, σχ. 4-ον, σελ. 84. (Α.Ε. 2650).

272. Δημήτρ. Βραζιώτης, Λαογραφικοί σημειώσεις έκ Καλλονής Γρεβενών-
Έν Καλλονή 1960, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2651).

273. Τ. Πόσκας, ΓΙστορικόν και λαογραφικόν νλικόν τοΰ χωρίου Μικρόν
Σειρηνίον. Εν Μικρώ Σειρηνίω 1960, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2652).
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274. Κων/νος Ξηρομερίτης, Λαογραφικά στοιχεία τον χωρίου 'Αράπη
Γρεβενών. Έν 'Αράπη 1960, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2653).

275. Μ. Μπουραντάς, 'Ιστορικόν τοπωνυμίας τής βρύσης «Γιαννώτσα» Συν-
δένδρον. Έν Συνδένδρω i960, σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2654).

276. Άνΐ. Νικολόπουλος, Γαμήλια έθιμα. Σννδένδρον Γρεβενών. Έν Συν-
δένδρω I960, σχ. 4ον, σελ. 10- (Α.Ε. 2655).

277. Φάνης Σπυρούλης, Γάμος τοϋ παλαιού καιρού είς τδ χωρίον Σπή-
λαιον Γρεβενών. [Σπήλαιον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2656).

278. Σπυρίδων Μπούμπας, Λάβδα. 'Ιστορία, ήθη και έθιμα αυτής. Έν
Αάβδα 1960, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2657).

279. 'Αθανάσ. Ί. Στεφανής, 'Ιστορία, ήθη και έθιμα Κηπουρειοϋ Γρεβε-
νών. [Κηπουρεϊον] 1960, σχ. 8ον, σελ. 45. (Α.Ε. 2658).

280. Μ. Παπαστεφάνου, Κοινωνικός βίος, ήθη και έθιμα ' Εδέσσης-Πέλλης.
Έν Κάτω Αιποχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2659).

281. Λαμπριανός Άνδρεανίδης, Συνήθειες γάμου εις Σαμάριον 'Εδέσσης.
[Σαμάριον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2660).

282. Φανή Θώδου, Γαμήλια έθιμα εκ Παναγίτσας'Εδέσσης. Έν Έδέσση
1962, οχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2661).

283. Φανή Βαλταδώρου, Ή βάπτιαις είς Μεσημέριον 'Εδέσσης. Έν Με-
σημερι'ω 1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2662).

284. Ίωάνν. Τσοχατζίδης, Ζητήματα σχετικά μέ τδν γάμον. Έδεσσα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 4. (ΑΈ. 2663).

285. Σωκράτ. φιλιππιάδης, Ό γάμος στη Μαργαρίτα. [Μαργαρίτα] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 4. (ΑΈ. 2664).

286. Δ. Καρνάρας, "Εθιμα άρραβώνος και βαπτίσματος εΐς Σ(οτι)ρα. [Σωτήρα]
1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2665).

287. Ίωάνν. 'Αρμενάκης, Ό γάμος εις Ξανϋόγεια 'Εδέσσης. Έν Ξανθο-
γείοις 1962, σχ. 4ον, σελ, 4. (Α.Ε. 2666).

288. Τρυφωνία Τουρμάνη, Ό γάμος εν Καρυδιά 'Εδέσσης. Έν Καρυδιά
1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2667).

289. Θεοδώρα Φαμέλου, "Εθιμα γάμου είς τδ χωρίον Νησίον 'Εδέσσης.
[Νησίον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε 2668).

290. Δ. Κεβρεκίδης, 'Αρραβών και γάμος στον"Αγρα. Έν "Αγρα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2669).
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291. Ίωάνν. Χαραλαμπίδης, Ό γάμος τών έκ Καρά Ντάγ (Μαυροβού-
νιοι·) Μ. 'Ασίας κάτοικοον Πετραίας. Έν Πετραία 1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2670),

292. Διον. Γραμμενόπουλος, Ό γάμος εν Γιζώ. Έν Ριζφ 1962, σχ. 4ον'
σελ. 4. (Α.Ε. 2671).

293. Έμμ. Πολυχρονιάδης, Ό γάμος εν Προάστιο). Έν Προάστιο; 1962,
σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2672).

294. Μαρία Γιόνδη, Ό γάμος παρά τοίς Ποντίοις Αουτροχο)ρίον. Εν Λου-
τροχωρι'ω 1962, σχ. 4ον, σελ. 32. (Α.Ε. 2673).

295. Φωτεινή Καψάλα, 'Έθιμα γάμου κατοίκων 'Αρσενίου (προσφ. έκ
Καρά Νττάγ Μ.'Ασίας). Έν Άρσενίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 18. (Α.Ε. 26 74).

296. Ελένη Σταματίου, Λαογραφικών νλι,κον Πετραίας 'Εδέσσης. [Πε-
τραία] 1962, σχ. 4ον, σελ- 10. (Α.Ε. 2675).

297. Χ. Καρβουνιάρη, Τά ήθη τοϋ γάμου έν Μεσημερίω. Έν Μεσημερία)
1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2676).

298. Δημ. Βαλαβάνης καί Σ. Καραβοκύρης, Ή τελευτή έν Άρνίσση
Εδέσσης. Έν Άρνίσση 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (2677)·

299. Τρυφωνία Μάϊνου, Λαογραφικοί· υλικόν έκ Πλατάνης Εδέσσης. [Πλα-
τάνη] 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2678).

300. Ξανθούλα Άναγνώστου, 'Έθιμα γάμου καί τελευτής εν "Ανω και
Κάτω Γραμματικώ Εδέσσης. ['Άνω καί Κάτω Γραμματικόν] 1962, σχ. 4ον, σελ. 10.
(Α.Ε. 2 6 79).

301. Κυριάκος Στεφανίδης, Γεωργία Μαλλιαρού, cO γάμος στήν 11ε-
ραία. Έν Περαία 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2680).

302- Γεώργ. Μυσιρλιάδης, Ό γάμος έν Κάτω Αιποχωραο Εδέσσης. [Κάτω
Λιποχώριον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2681).

3υ3. Ε. "Ωρολογά, Ό γάμος έν Σωτήρα 'Εδέσσης. Έν Σωτήρα 1962, σχ. 4ον,
σελ. 3. (Α.Ε. 2682).

304· Εύστάθ. Τερζίδης Τά έθιμα τον γάμου τών Έλλ,ηνοποντίων Καυκά-
σου εν ΙΊλενρώματι. Έν Πλευρο'ιματι 1962, σχ. 4ον, σελ. 13. (Α.Ε. 2683).

3)05. Άπόστ. Σΐώΐ|)ης> 'Ο γάμος τών Ποντίων προσφύγουν Λοντροχωρίου·
Λουτροχώρι 1962, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2684).

306. Κων,/νος Ανδρεάδης, Λαογραφικά προοφύγιον έκ Πόντου 'Αρσενίου
Εδέσσης- Έν Άρσενίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2685).
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307. Γ. Καραγιάννης. Ό άρραβών καί υ γάμος Κερασεών 'Εδέσσης. Έν
Κερασέαις 1962, σχ. 4ον, σελ· 4. (Α.Ε. 2686).

308. Δόμνα Καπλάνη, Ό γάμος και υ άρραβών Βρντών 'Εδέσσης. Έν
Βρυτοίς 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2687).

309. 'Ασπασία Δελενίκου, 'II βάπτισις στο Κάτω Λιποχώριον 'Εδέσσης·
[Κάτω Λιποχώριον] 1962, σχ 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2688).

310. Δευκαλίων Αλεξάκης, Ό γάμος εις τήν δυτ. Μακεδονίαν και ιδιαι-
τέρως εις τδ χωρίον "Αγιος Κοσμάς Γρεβενών. Έν Σεβαστιανοΐς 1962, σχ. 4ον,
σελ. 3. (Α.Ε. 2689).

311. Ελένη 'Αλεξίου, "Ηθη και έθιμα Αγίου 'Αχίλλειου Πρεσπών. ["Αγιος
'Αχίλλειος] 1962, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2690).

312. Άλέξ. Χαραλαμπόπουλος, "Εθιμα λαϊκής λατρείας έκ Δροσιάς 'Εδέσ-
σης. Έν Δροσιά 1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2691).

313. Τω. Χαραλάμπους, Ai πανηγύρεις τοϋ χωρίου Μεσημεριού. Έν Με-
σημερίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2692).

314. Χρ. Ζοϋμπος, Λαογραφικά 'Αρσενίου. Έν Άρσενίω 1962, σχ. 4ον
σελ. 6. (Α.Ε. 2693).

315. Φ. Βογδάνου, Τά κάλανδα στο χωρώ "Αγρα. Έν Άγρα 1962, σχ. 4ον,
σελ. 3. (Α.Ε. 2694).

316. Π. Πανταγγέλου, Τδ πανηγύρι τοϋ χωριού "Αγρα. Έν "Αγρα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2695).

317. Ευθυμία Πασσαλή, "Εθιμα λ^ατρείας τοϋ χοιρίου Λύκοι 'Εδέσσης. Έν
Λύκοις 1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2696).

318. Ειρήνη Γιαννούση, Λαογραφικά Ριζαρίου. "Εδεσσα 1962, σχ. 4ον,
σελ. 2. (Α.Ε. 269 7).

319. Μυροφόρα Άποικίδου, Λατρευτικά έθιμα έκ Ξανθογείων. Έν Ξαν-
θογείοις 1962, σχ. 4ον, σελ. 6. (Α.Ε. 2698).

320. Ευαγγελία Μπαγγέα, Λατρευτικά έθιμα έκ Μεσημεριού■ [Μεσημέριον]
1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2699).

321. Καλυψώ Λιάκου, Παραμύθια έκ Φλαμουριάς. Φλαμουριά 1962, σχ.
4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2700)

322. Άναστ. Βαλταδώρος, Παραμύθια έκ τοϋ 'Εκκλησιοχωρίον 'Εδέσσης.
[Έκκλησιοχώριον] 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2701).
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323. Καλλ. Σαμαρά, 'Άσματα έκ Φλαμουριάς, Έν Φλαμουριά 1962, σχ.
4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2702).

324. 'Αναστ. Τσίγκρος, Δημοτικά τραγούδια εκ Φλαμουριάς, φλαμουριά
1962, σχ. 4ον, σελ. 3. (Α.Ε. 2703).

325. Ευάγγελος Τάτσης, 'Ηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. [Παναγίτσα]
1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2704).

326. "Αννα Νικολάου, Τδ Ποντιακά τραγούδι εκ Αουτροχωρίου. Έν Λου-
τροχωρίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2705).

327. Άναστ. Κριτσόβαλη, "Ασματα εκ Ξανϋογείων. Έν Ξανθογείοις, 1962,
σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2706).

328. Ράλλη, Λαογραφικά Πλατάνης. Έν Πλατάνη 1962, σχ. 4ον, σελ. 5.
(Α.Ε. 2707).

329. 'Ιωάννα ΠαΛαχαραλάμπους, Λαογραφικά Σεβαστιανών. Έν Σεβα-
στιανοΐς 1962, σχ. 4ον, σελ. 20. (Α.Ε. 2708).

330. Βασιλική Τάκη, Λαογραφικά Κερασεών 'Εδέσσης. Έν Κερασέαις
1962, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2709).

331. Ελένη Τζαβάρα, Λαογραφικά Σκύδρας 'Εδέσσης. Έν Σκύδρα 1962,
σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2710).

332. Κατίνα Άντωνιάδου, Λαογραφικά στοιχεία εξ 'Αρσενίου 'Εδέσσης■
Έν Αρσενίω 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2711).

333. Ήρακλ, Νίκολαΐδης, Γενικά περί Ποντιακής διαλέκτου, Νησίον
Εδέσσης 1962, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2712).

334. Ά«. Μ. Σιώψης, Παλαιά κειμήλια ιερών ναών Λουτροχωρίου. Λου-
τροχώριον 1962, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2713).

335. Ελένη Γιαννούλΐση, Συλλογή ϊστορικολαογραφικου υλικού εκ Σεβα-
οτιανών. [Σεβαστιανό] 1962, σχ. 4ον, σελ. 7. (Α.Ε. 2714).

336. 'Ηλίας Παπαδόπουλος, Ή ενδυμασία Άνϋρακιάς. [Ανθρακιά] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2715).

337. Στ. Μπέζας, Δημοτικά τραγούδια Κάστρου Γρεβενών. Έν Κάστρω
1960, σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2716)

338. Χρ. Βαταλάχος, Λαογραφικά ίία λ α μ ιτ ο ίου- Σ π η λ ο. ίο υ Γρεβενών· [Κα-
λαμίτσιον-Σπήλαιον] 1960, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α.Ε. 2717).

339. Φ. Στραΐοπούλου, "Εθιμα γάμου έκ Ροδιάς Γρεβενών. Έν Ροδιά
1960, σχ. 4ον, σελ. 4. (Α.Ε. 2718).
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340. Ί. Ν. Πουλής, Λαογραφικά Νησίον. Έν Νησίφ I960, σχ. 4ον, σελ. 3
(Α.Ε. 2719).

341. Γ. Σταθόπουλος, Λαογραφικά Άμυγδαλεών Γρεβενών. Έν Άμυγδα-
λέαις 1960, σχ. 4ον, σελ. 9. (Α.Ε· 2720).

342. Γ. Βρούσιος, Λαογραφικά Καταφυγίου Γρεβενών. Έν Καταφυγίω
1960, σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2721).

343. Μιλτ. Παπαδογούλας, Λαογραφικά Γριάς Γρεβενών. [Γριά] 1962,
σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2722).

344. ΝIX. Λούχας, Άρραβών καί γάμος Μανραναίων Γρεβενών. Έν Μαυ-
ραναίοις I960, σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2723).

345. Έ. Γιαννακόπουλος, 'Ιστορία, θρύλοι, παραδόσεις τοΰ χωρίου Τρι-
κοκκιάς. Έν Τρικοκκιά 1960, σχ. 4ον, σελ. 5. (Α.Ε. 2724).

346. Γεώργ. Τζιμογιάννης, Λαογραφικά 'Αγάπης. Έν 'Αγάπη 1960, σχ.
4ον, σελ. 13-20. (Α.Ε. 2725).

347. Λαογραφικό ύλ.ικό περιοχής Καρπερού. Εν Καρπερώ I960, σχ. 4ον,
σελ. 17. (Α.Ε. 2726).

348. Λαογραφικόν νλικόν εξ Άγίον Γεωργίου Ιτέας, Κιβωτού, Κοσματίου,
Μικροκλεισούρας, Μοναχιτίου, 'Οροπεδίου, ΙΙανοράματος, /Ινλωρών, Σταυροΰ και
Τριφνλλίου Γρεβενών, 1962, σχ. 4ον, σελ· 100. (Α.Ε. 2727).

349. Κ. Κώνστας, Α '. Τραγούδια και σκοποί τής περιοχής Μεσολογγίου άν-
τιγραφέντα εκ ταινίας μαγνητοφώνου τοΰ Θ· Γεωργοπούλου. Εν 'Αθήναις 1962,
σχ. 8ον, σελ. 10. (Α.Ε. 272S).

350. Μαρία Βουρου, />'· Δημοτικά τραγούδια συγκροτήματος Σ. Καρά,
ήχογραφηϋέντα έν τή αίϋούση τής Έλλην ο-αμερικανικής 'Ενώσεως. Έν 'Αθήναις
1962, σχ. 8ον, σελ. 11-31. (Α.Ε. 2728).

351. Σπ. Δ. ΙΙεριστέρης καί Στάθης Σταθάχης, 'Άσματα έκ Κοσμά Κυ-
νουρίας και Βρονταμά Σπάρτης ήχογραφηύ)έντα έν τώ Ααογρ. Άρχείω τόν Μάρτιον
τοΰ 1962, σχ. 8ον μέγα, σελ. 56. (Α.Ε. 2729).

352. Χρίστόψ. Χ. Κοϋβδος, νΐαογραφική συλλογή άπό τις Ράχες Τκαρίας.
Καρές Ραχών'Ικαρίας 1962, σχ. 8ον, σελ. 22. (Α.Ε. 2730).

353. Κων/νος Παπαμιχαήλ, 1) Ιίαράρτημα rΙστορίας Λελόβου. Έν Θεσ-
πρα)τικώ Πρεβέζης 1962, σχ. 8ον, σελ. 39. 2) 'Ιστορία άρχ. 'IIπείρου και τών βα-
σιλέων της, 1963, σχ. 8ον, σελ. 56. (Α.Ε. 2731).
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Β'· ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1963

354. Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή, Σύμμεικτα λαογραφικά. ['Αθήναι]

1962, οχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2732).

355. Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή, Λαογραφικά Σύμμεικτα. ['Αθήναι]

1963, σχ. 4ον, σελ. 21. (Α.Ε. 2733).

356. Τάσος Παπαποστόλου, Τά λαογραφικά τής Εύβοιας. [Εύβοια] 1961,
σχ. 4ον, σελ. 74. (Α.Ε. 2734).

357. Γεώργ. Λαγωνίκας, Συλλογή λαϊκών τραγουδιών εξ Ικαρίας. Χριστός
Ραχών 'Ικαρίας 1963, σχ. 4ον, σελ. 34. (Α.Ε. 2735).

358. Έμμαν. Δρεπανιάς, Λαογραφικά Λακωνίας. 'Αθήναι 1963, σχ. 4ον,
σελ. 7. (Α.Ε. 2730).

359. Πέτρ.'Ανανιάδης, ΊΙ Γαλάτεια. Γεωγραφικά, Ιστορικά και λαογραφικά
στοιχεία τού χωριού. Γαλάτεια Κοζάνης 1960, σχ. 4ον, σελ. 48. (Α.Ε. 2737).

360. Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πατριδογνωστικό λαογραφικό-ιστορικά
υλικό του χωρίου Νυμφόπετρας Λαγκαδά. Έν Θεσσαλονίκη 1962, σχ. 4ον, σελ. 51.
(Α.Ε. 2738).

361. Γεώργ. Κολιός, Συλλογή λαογραφικού υλικού περιφερείας "Ασου Πρε-
βέζης. Έν 'Αγίοις 'Αποστόλοις 1963, σχ. 4ον, σελ. 95. (Α.Ε. 2739).

362· Βασίλ. Παυλίδης, Α'. Παροιμίαι. καί λαϊκά ρ?μά στήν περιοχή Παρα-
μυθιάς. Β . Μέτρα και σταθμά στήν περιοχή Παραμυθιάς· Εν Ραχουλίω 1958,
σχ. 4ον, σελ. 100. (Α.Ε. 2710).

363. Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου, Παροιμίαι έκ Λημητσάνης. [Έν 'Αθήναις]
1963, σχ. 4ον, σελ. 2. (Α.Ε. 2741).

364. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, Περιγραφή τής τελετής τών Αναστεναρίων
είς 'Αγίαν Τλένην Σερρών. 'Αγία Ελένη Σερρών 1963, σχ. 4ον, σελ. 17. (Α.Ε.
2742).

365. Παρασκευή Φασουλά, Λαογραφικά εξ Άγιας Ελένης Σερρών. Έν
'Αγία Ελένη 1963, σχ. 4ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2743).

366. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική αποστολή είς χωρίον Γιάλτρα
Εύβοιας. Γιάλτρα 1963, σχ. δον, σελ. 368. (Α.Ε. 2744).

367. Άννα Ί· Παπαμιχαήλ, Λαογραφική αποστολή) είς Εύβοιαν (χωρία:
Αιδηψός, Πολύλοφος, ".Πλια, Λιχάς, Γιάλτρα, "Αγ. Νικόλαος), 1963, σχ. 8ον, σελ.
567. (Α.Ε. 2745).
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368. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική αποστολή είς Τίρναβον Θεσσα-
λίας. Τίρναβος 1963, σχ. 8ον, σελ. 565. (Α.Ε. 2746).

369. Εΰάγγ. Βλ. Ντόκας, Λαογραφικά Παλαιοχωρΐον Σιράκου Ιωαννίνων.
Έν Καστανοφύτω 1963, σχ. 4ον, σελ. 37. (Α.Ε. 2747).

370. Κωνστ. Θ. Ίωαννίδης, Λαογραφικά τοΰ χοιρίον Κωστάνας Θεσπρω-
τίας Έν Θεσσαλονίκη 1963, σχ. 4ον, σελ. 342. (Α.Ε. 2748).

371. 'Ανδρέας Στεφόπουλος, Λαογραφικά κοινότητος 'Αν&οχωρίου Με-
τσόβου, 'Ιωάννινα 1963, σχ. 4ον, σελ. 11. (Α.Ε. 2749).

372. Γ. Ά. Χαλαζίας, Ρουμελαώτικες χάρες και λύπες. Λαογραφία. "Αθήναι
1963, σχ. 4ον, σελ. 166. (Α.Ε. 2750)·

373. Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή, Λαογραφικά Σύμμεικτα εκ διαφόροίν
τόπων. [Αθήναι] 1963, σχ. 4ον, σελ. 59. (Α.Ε. 2751).

374. Θεόδ. Θεοδωρίδης, Φαρασιώτικα τραγούδια και χοροί. [Αθήναι]

1962, σχ. 8ον, σελ. 61. (Α.Ε. 2752).

375. Δημήτρ. Β. Οίκονομίδης, Λαογραφική αποστολή εις τά χωρία τοΰ
Κεντρικού Ζαγορίου. Κεντρικόν Ζαγόριον 1963, σχ. 8ον, σελ. 606. (Α.Ε. 2753).

376. Δ. Κοκολιός, Λαογραφικά εκ Κύπρου, Κύπρος 1963, σχ. 8ον, σελ. 18.
(Α.Ε. 2754).

377. Δημήτρ. Φούρλας, Λαογραφικά άπό τό Νεοχώρι Ναυπακτίας, Νεο-
χώριον 1963, σχ. 4ον, σελ. 44. (Α.Ε. 2755).

378. Βασ. Παυλίδης, Ή τοπική αύτοδιοίκησις στήν περιοχή ΙΊαραμυ&ίας.
'Αθήναι 1963, σχ. 8ον, σελ. 45. (Α.Ε. 2756).

379. Πέτρος Π. Πετρής, Δημοτικά τραγούδια Λιγουριού Ναυπλίας. ['Αθή-
ναι] 1963, σχ. 8ον, σελ. 24. (Α.Ε. 2757).

380. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, Λαογραφική άποστολή είς Κίμωλον. Κίμωλος

1963, σχ. 8ον, σελ. 452. (Α.Ε. 2758).

381. Σπϋρος Περιστέρης, Σταΰρ. Καρακάσης, "Ασματα άπό τό χωρίον
Καινούργιο 'Αγρινίου. Αθήναι 1963, σχ. 8ον, σελ. 8. (Α.Ε. 2759).

382. Σταύρος Καρακάσης, Τραγούδια εκ Σκύρου. 'Αθήναι 1963, σχ. 8ον,
σελ. 9. (Α.Ε. 2760).

383. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική αποστολή είς χωρία τοϋ Νο-
μού Σερρών, 1963, σχ. 8ον, σελ. 516. (Α.Ε. 2761).

384. Γεώργ, Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική αποστολή εις τά χωρία Μικρό
Σούλι, ΈΛαιώνα, Κορμίστα, ' Αλιστράτη Σερρών, 1963, σχ. 8ον, σελ. 339. (Α.Ε. 2 762).
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385. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική άποστολή είς Νιγρίταν, Εν-
καρπίαν, Σιτοχώρι και Χαρωπόν Σερρών, 1963, σχ. 8ον, σελ. 406. (Α.Ε. 2763).

386. Στέφ. "Ημελλος, Λαογραφική άποατολ,ή είς 'Αμοργόν. 'Αμοργός 1963,
σχ. 8ον, σελ. 460. (Α.Ε. 2764).

387. Σταύρος Καρακάσης, Μουσική άποστολά) είς Λέσβον. Λέσβος 1963,
σχ. 8ον, σελ. 443. (Α.Ε. 2766).

388. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική άποστολή είς Θεσσαλίαν ('Επαρ-
χία 'Ελάσσονος), 1963, σχ. 8ον, σελ. 790. (Α.Ε. 2766).

389. "Αννα I. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική άποστολή είς Θεσσαλίαν. 'Επαρ-
χία Άγιας 1963, σχ. 8ον, σελ. 623. (Α.Ε. 2767).

390. Βασίλ. Παυλίδης, Κοινωνικές σχέσεις. 'Εθιμοτυπία ονομαστικών εορ-
τών και χωριανικών πανηγυριών στήν περιοχή Παραμυθίας, Αθήναι 1963, σχ. 8ον,
σελ. 31. (Α.Ε. 2768).

391. 'Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή, Λαογραφικά Σύμμεικτα. Αθήναι
1963, σχ. 4ον, σελ 19. (Α.Ε. 2769).

392. Γεώργ. Κ. Σπυρίδάκης, "Εϋιμον τής παραμονής τής ΙΙρωτομαγιάς
είς Μέγαρα. Μέγαρα 1963, σχ. 4ον, σελ. 5. (Λ.Ε. 2770).

393 Δ.Β. Οίκονομίδης - Σπ. Περιστέρης, Λαογραφική συλλογή και ήχο-
γράφησις ασμάτων άπο τήν Άλεξάΐ'δρα Γκικοδήμα έκ Πήλιουρης Χιμάρας. 'Αθή-
ναι 1963, σχ. 8 ο ν, σελ. 25. (Α.Ε. 2771).

394. Σπ. Περιστέρης ■ Στ. Καρακάσης, Τραγούδια και χοροί Καρπάθου
ήχογραφηθέντα έν τφ Λαογραφικά) Άρχείω. Αθήναι 1963, οχ. 8ον, σελ. 17. (Α.Ε.
2772).

395. Ιάκωβος Ήλίας> Ό Παναγής στά Μέγαρα. Στόν εθνικό μας ήρωα
τον Γρίβα Διγενή. Στίχοι (γιά τό κίνημα τής 1ης Μαρτίου 1935), 'Αθήναι 1963,
σχ. 4ον, σελ. 10. (Α.Ε. 2773).

396. Ειρήνη Ούσταγιαννάκη-Ταχατάκη, Συλλογή λαογραφικής ύλης έξ
"Ανω 'Αρχανών Κρήτης Έν Άρχάναις 1963, σχ. 4ον, σελ. 212. (Α.Ε. 2774).

397. 'Ηλίας Κ. Σαμαράς, Λαογραφία Κλειστού Ευρυτανίας. Αθήναι 1963,
σχ. 4ον, σελ. 130. (Α.Ε. 2775).

398. Πατρικία Γκέτς, Σπ. Περιστέρης, 'Τραγούδια, μοιρολόγια και χοροί
άπό τήν Άπείρανθο τής Νάξου. 'Αθήναι 1963, οχ. 8ον, σελ. 35. (Δ.Ε. 2776).

399. Γεώργ. Χρ. Παγώνης, Λαογραφικά τής Μήλου. Μήλος 1963, σχ. 4ον,
σελ. 372. (Α.Ε. 2777).
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400. Τάσος Παπααΐοστο'λσυ, 7α λαογραφικά τής Ευβοίας. Χαλκίδα 1963,
σχ. 4ον, σελ. 19. (Α.Ε. 2778).

401- Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική αποστολή εις χωρία τοϋ νο-
μού Σερρών, 1963, σχ. 8ον, σελ. 390. (Α.Ε. 2779).

402. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική άποστολή είς Καρδίτσαν, 1963,
σχ. 8ον, σελ. 613. (Α.Ε. 2780).



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1962 ΚΑΙ 1963

(exposés sur l'activité des archives de folklore pendant les années 1962-1963)

A'· ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1962

Τό έργον τού Λαογρ. Αρχείου κατά τό έτος 1962 διεξήχθη διά τού κάτωθι
προσωπικού: 1) τοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη, διευθυντού. 2) τοΰ συντάκτου Δημ.
Οίκο ν ο μ ί δ ο τι καί τοΰ συντ. μουσικού Σ π υ ρ. Π ε ρ ι ο τ έ ρ η. Εις τό Έπιστημιο-
νικόν προσωπικόν προσετέθησαν α) ό συντάκτης Κωνστ. Ρωμαίος άπό τής
1 'Ιουνίου έκ μετατάξεως έκ τής υπηρεσίας τοΰ Ιστορικού Λεξικού τής Νέας "Ελ-
ληνικής Γλώσσης καί ό Σ τ έ φ. "Η μελλος, διορισθείς ώς μόνιμος συντάκτης άπό
τής 23 'Οκτωβρίου, μέχρι τότε υπηρετών έπί συμβάσει. 3) τοΰ εκτάκτου μουσικού
Σταύρου Καρακάση. 4) τών γραφέων Γ ρ η γ. Δ η μ η τ ρ ο π ο ύ λ ο υ καί
'Ελευθερίας Δήμου Παπαδοπούλου καί 5) τών επί συμβάσει γρα-
φέων : Ευφροσύνης Κ α λ α β ρ ο υ ζ ι ώ τ ο υ καί 'Αλίκης Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο τ'.

Α'. Συλλογή λαογραφικής και μουσικής ύλης.

1. Εις τό 'Αρχεΐον εισήχθη νέα λαογραφική ύλη εΐς 337 χειρογράφους σύλ-
λογος έκ σελ. 6327 (άρ. εΐσαγ. 2395-2731). Έκ τών σΐ'λλογών τούτων 307 απεστά-
λησαν ύπό λειτουργών τής Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί 14 ύπό άλλων άσχο
λουμένων είς τήν περισυλλογήν λαογραφικής ύλης.

Τρεις (3) συλλογαι έκ σελ. 1224 προήλθον έκ τοΰ ειδικού προγράμματος
λαογραφικής ερεύνης (συστηματική περισυλλογή λαογραφικής ύλης), έκτελουμένου
εΐς τό Λαογρ. 'Αρχεΐον ύπό τοΰ Διευθυντού αύτοΰ κ. Γ. Κ· Σπυριδάκη άπό
τής 1 'Ιουλίου έ.έ. μέ συνεργάτιν αυτού τήν φιλόλογον 'Ανναν Παπαμιχαήλ
διά τής οικονομικής ενισχύσεως τοΰ Βασιλικού Ιδρύματος 'Ερευνών.
Εντός τοΰ προγράμματος τούτου έγένετο έρευνα εΐς τάς νήσους Σύμην καί Χίον.
Αϊ υπόλοιποι 7 συλλογαι προέρχονται έκ τών λαογραφικών καί μουσικών κατά τό
έτος τοΰτο ερευνητικών αποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ A.A., ήτοι: α) τού Δ/ντοΰ
Γ. Κ Σπυριδάκη εις Ίκαρίαν άπό 13-31 Ίουλ. (βλ. άνωτ., σ. 230-245). β) τού
συντ. Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ εΐς τήν περιοχήν Ζαγορίου 'Ηπείρου άπό 7 Ίουλ..
6 Αύγ. (βλ. άνωτ., σ. 245-259). γ) τοΰ συντ. Κωνστ. Ρωμαίου άπό 4-23 Σεπτ-
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εις τό χωρίον Κοντοβάζαιναν Αρκαδίας (βλ. άνωτ., σ. 259-273). δ) τοΰ μουσικού
Σ πυρ. Περιστέρη είς περιοχάς τού νομού Ευρυτανίας άπό 4 Ίουλ.-4 AUy. (βλ.
άνωτ., σ. 288-303). ε) τοΰ έπί συμβ, μουσικού Στ. Καρακάση είς Χίον άπό 24
AUy.-13 Σεπτ. (βλ. άνα>τ., σ. 273-287). στ) τοΰ Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η καί Σ π υ ρ. Πε-
ριστέρη εις Μέγαρα (1-2 Ίουλ.).

2. Είς τήν Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν εισήχθησαν 994 ηχογραφήσεις
δημώδους μουσικής ύλης (ασμάτων καί λαϊκών χορών), πρός δέ καί 84 ηχογραφή-
σεις άλλης λαογραφικής ύλης (παραμτ'θιών κλπ.).

Ή ήχογραφηθείσα, ώς άνω, μουσική προέρχεται κατά τό πλείστον έκ τών ώς
άνω άποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ 'Αρχείου, ήτοι 65 ηχογραφήσεις έκ Μεγά-
ρων, 54 έξ 'Ικαρίας, 52 έκ Δυτ. Ζαγορίου, 289 έξ Εύρυτανίας, 82 έκ τής Βορειο-
δυτικής 'Αρκαδίας (Κοντοβάζαινα), 198 έκ Χίου καί 75 έκ Σύμης. Πρός τούτοις
έγένοντο έτι 114 ηχογραφήσεις έν τφ Λαογρ. Άρχείω, ήτοι 48 έκ τοΰ κ. Σταθά-
του έκ Βρονταμά Σπάρτης, 44 έκ τοΰ ιερέως Θεοδ. Παπαθεοδωρίδη (έκ Φαράσων
Καππαδοκίας), 22 έκ τοΰ κ. Κώνστα (έκ Γουριάς Μεσολογγίου) καί 83 ηχογραφή-
σεις ποικίλης λαογραφικής ύλης.

Ή Δισκοθήκη τής Μουσικής Συλλογής έπλοτ'τίσθη διά 66 δίσκαιν εξ
άγοράς.

3. 'Εντός τοΰ προγράμματος τού καταρτισμού ειδικού Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι -
κοϋ 'Αρχείου λαογραφικών θεμάτα)ν έξετελέσθη κατά τό θέρος έν Λευκάδι υπό
τού Δ/ντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη ή πρώτη ταινία 30 μέτρ. τών 16 mm μέ θέματα: α)
τό έ'θιμον εις Λευκάδα τής παρασκευής τών προζυμιών τοΰ γάμου' β) λαϊκοί χοροί
τής Λευκάδος.

Β '. Άποδελΐίωσις καί αρχειακή κατάταξις

1. Έκ χειρογράφων συλλογών καί εντύπων άπεδελτιώθη διά τών γρα-
φέων ποικίλη λαογραφική ύλη, ήιοι άσματα 1715, δίστιχα 58, δημ. παραδόσεις
544, παραμύθια 93, αίνίγμ. 152, παροιμ. 1327, ευχαί 58 καί άλλη ύλη εις δελτία
2715, αναφερομένη εις τήν λαϊκήν λατρείαν, εΐς δεισιδαίμονας δοξασίας, εΐς τήν
μαγείαν, τήν μαντική ν, τήν άστρολογίαν, τήν δημώδη ΐατρικήν κλπ.

2. Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας κατετάχθησαν άρχειακώς υπό τού συντ.
Κ. Ρωμαίου 541 ασματα.

Εΐς τό τμήμα τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έγένετο υπό τοΰ Σπ. Περι-
στέρη ή καταγραφή έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσικής 17 δημωδών ασμάτων,
πρός δέ συνεχίσθη υπό τούτου καί τού έκτ. μουσ. Στ. Καρακάση ή καταγραφή τών
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στοιχείων ήχογραφηθείσης νέας μουσικής ύλης είς τό σχετικό ν Βιβλίον Εισαγωγής
(αρ. 6299-7268).

Γ'. Δημοσιεύματα

1- Έκ τού περιορισμένου εΐς αριθμόν επιστημονικού προσωπικού, ήτοι τοΰ
Διευθυντού, τριών συντακτών φιλολόγων καί 2 συντ. μουσικών, ό Δ/ντής Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκης ήσχολήθη ειδικώς εΐς τήν τελικήν έπεξεργασίαν τών κειμένων διά τά υπό
έκτύπωσιν δημοσιεύματα: 1) Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α'
καί 2) Μονοική 'Εκλογή, έν συνεργασία μέ τούς συντ. φιλολόγους ζ\ημ. Οΐκονομί-
δην καί Στέφ. "Ημελλον, οιτινες ήσχολήθησαν είς τήν διόρίία>σιν τυπογραφικών
δοκιμίων τών δημοσιευμάτων τούτων, πρός δέ καί εΐς τήν σύνταξιν πινάκων
(ευρετηρίων) τοΰ πρώτοι', τό όποιον, περαιωθείσης τής έκτυπώσεώς του, έτέθη εΐς
κυκλοφορίαν αρχομένου τού έτους 1963. Έκ τών συντ. μουσικών ό Σπυρ. Περι-
στέρης ήσχολήθη εΐδικώτερον εις τήν έπεξεργασίαν τής μουσικής ύλης διά τήν ώς
άνω υπό έκτύπωσιν Μουσικήν Έκλογήν. 3) Συνεχίσθη ή έκτύπωσις τής Έπετη-
ρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. 13/14 (1960-61). 4) Άνετυπώ-
θησαν έκ τής Έπετηρίδος εΐς εΐδικόν τεύχος «Όδηγίαι πρός συλλογήν λαογραφι-
κής ύλης», συνταχθεΐσαι υπό τοΰ διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη, πρός άποστολήν τοΰ
τεύχους τούτου εΐς τούς επιθυμούντος, ιδία έκ τών εκπαιδευτικών, νά άσχοληθοΰν
εΐς τόν καταρτισμόν λαογραφικών συλλογών.

Δ'. Βιβλιοθήκη

Εΐς τήν Βιβλιοθήκην εισήχθησαν έν συνόλω 142 τόμοι καί φυλλάδια (άρ.
εΐσ. 3309-3451). Έκ τούτων 52 προήλθον έξ άγοράς, 28 έξ ανταλλαγής πρός τήν
Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 62 έκ δωρεάς, ήτοι υπό Φωτ. Άλεβίζου 1, Νάση
'Αλευρά 1, II. Βασιλείου 1, Eug. Dallegio 1, Κ. Διαμαντοπούλου 1, 'Εθνικού
καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών 1, Έλλ. Λαογρ. Εταιρείας 1, Επι-
στημονικής Εταιρείας 1, Γ. Ζώρα 6, 'Α. Θαβώρη 1, Rosse Thisse Deronette 2,
Σωτ. Καρανικόλα 1, Ήρακλ. Καραναστάση 1, Κέντρου Μικρασ. Σπουδών 2, II.
Κρητικού 1, Φίλ. Κτενίδη 1, Κ. Κώνστα 2, Roger Leeotté 8, Δ. Λουκάτου 1,
Kolman-Rukavina M. Mandic 1, Γ. Α. Μέγα 2, Κ. Μερεντίτη 3, Νομαρχίας
Φθιώτιδος 1, Δ. Β. Οΐκονομίδου 1, Ί. ΙΙαμπούκη 1, Δ. Πετροπούλου 4, Άλκ.
Πρωΐου 1, Δημ. Σπανού 1, Γ. Κ. Σπυριδάκη 3, Δ. Σταμέλου 1, Χριστοφ. Στρά-
του 1, Ν. Σφυρόερα 1, Σχολείου Άρκεσίνης 'Αμοργού 1, Άντ. Τρούλλου 1, Ίωάνν·
Τσουδεροΰ 1, Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών 1, L. Vargyas 1, Vinko
Zganec καί Na da Scremee 1, Κ. Χαρτοφυλακίδου 1.
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Ε '. Μουσειακή Συλλογή

Ή Μουσειακή Συλλογή έπλουτίσθη διά 51 λαογραφικών αντικειμένων, ώς
ακολούθως: α) Έκ δ α) ρ ε ά ς 24 αντικείμενα, ήτοι: 3 ες 'Ηπείρου (ί έκ Πί~
πίγγου· δωρ. Κων. Παπαγεωργίου, 1 εκ Κονίτσης- δωρ. Δημ. Οίκονομίδου καί
1 έκ Κ ο υ ρ έ ν τ ω ν δωρ. Δημ. Οίκονομίδου). 2 έκ Μ α κ ε δ ο ν ί α ς (1 έκ Κοζάνης·
δωρ.Χρ. Τσιώτση καί 1 έκ Βεροίας· δωρ· Ιακ. Ηλία). 7 έκ Στερεάς Ελλά-
δος ( 6 έκ Μεγάρων· δωρ. 'Ηλία 'Ιακώβου καί 1 εξ Ά ρ α χ ό β ης). 1 έκ II ε λ ο -
πο ν νήσου (έκ Καλαβρύτων δωρ. Ήλ. Ιακώβου). 1 εκ Κρήτης (εξ 'Ανωγείων,
δωρ. Ήλ. Βενέζη). 1 έκ Λ ε υ κ ά δ ο ς (δωρ. Έλισ. Μπάλτσα). 4 εξ Ίκ α ρ ία ς (δωρ.
Παπαβσ.σιλάκη-Κόχυλα διά Γ. Κ. Σπυριδάκη) καί 6 εκ Χίου (4 δωρ. Στ. Καρα-
κάση καί 2 "Αννης Παπαμιχαήλ). β) Έξ αγοράς 27 αντικείμενα, ήτοι: έξ Ηπεί-
ρου 4, Μακεδονίας 1, Στερ ε ά ς Έλλ ά δ ο ς 3, Κ ο ρ ί ν θ ο υ 1, Ί κ α ρ ί α ς

2, έκ Χ ί ο υ 15 καί διά τής χρηματ· χορηγίας τού Β.I.E. 1 έκ Χίου.

*

Β' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΓΟΣ 1963

Τό διεξαγόμενον ύπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου έργον συνεχίσθη κατά τό
έτος 1963 διά τοΰ, ως και κατά τό προηγούμενον έτος, επιστημονικού καί βοηθη-
τικού προσωπικού, ένισχυθέντος διά τής προσλήψεα>ς άπό τής 10 'Ιουνίου ώς συν-
τάκτου έπί ημερομίσθιο) τού φιλολόγου 'Αγγέλου Δεύτερα ίου.

Α'. 1. Εισαγωγή λαογραφικής καί μουσικής ΰλης

1. Τό 'Αρχεΐον έπλουτίσθη διά 49 νέων χειρογράφων συλλογών λαογραφικής
ύλης (σελ. 9306). Έκ τούτων 17 (σελ. 1735) απεστάλησαν υπό δημοδιδασκάλων
καί 18 (σελ. 361) ύπό άλλων συλλογέων.

Δέκα (10) συλλογαι (σελ. 5177) μετά ήχογραφήσεως καί μουσικής ύλης
προήλθαν εκ τοΰ ειδικού προγράμματος πρός συστηματικήν περ ι συλλογήν λαογρα-
φικής ύλης μεθ' ης καί ή μουσική, τό όποιον εκτελείται ύπό τού Διευθυντού Γ. Κ.
Σπυριδάκη μέ συνεργάτας αύτοΰ τούς φιλολόγους 'Ανναν Παπαμιχαήλ
άπό 1 'Ιανουαρίου καί Γεώργ. Α ι κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ν άπό τής 1 Μαΐου, μισθοδο-
τούμε νους άμφοτέρους ύπό τού Β α σ ι λ ι κ ο ΰ Ί δ ρ ύ μ α τ ο ς Έ ρ ε υ ν ώ ν (Β.I.E.),
τό όποιον καί ένισχύει οικονομικώς τήν όλην έκτέλεσιν τής εργασίας ταύτης. Έκ
τών συλλογών τούτων 6 κατηρτίσθησαν ύπό τής "Αννης ΓΙ α π α μ ι χ α ή λ κατά
τάς λαογραφικός αποστολής αύιής εΐς τάς περιφερείας: Εύβοιαν (βόρειον καί μέσην),
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Θεσσαλίαν (επαρχίας 'Ελάσσονος, Τιρνάβου καί Άγιας), αί δέ υπόλοιποι 4 υπό τού
Γ ε ω ρ γ. Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ, εργασθέντος εΐς περιοχάς τοϋ νομού Σερρών.

Τέσσαρες (4) συλλογαί (σελ. 2033) προήλθον έκ τών ειδικών ερευνητικών
αποστολών τού έπιστημονικού προσωπικού τοΰ Αρχείου, ήτοι α) τοΰ διευθυντού
Γ. Κ. Σπυριδάκη εΐς Κΐμωλον άπό 14-28 Αυγούστου έ.έ. (βλ. άνωτ., σελ. 304-
321), β) τού συντ. Δημ. Β. Οΐκονομίδου άπό τής 8 Ιουλίου - 7 Αύγούστου εΐς
τήν περιοχήν τοΰ Κεντρικού Ζαγορίου 'Ηπείρου (βλ. άνιοτ., σελ. 321-337), γ) τοΰ
συντ. Στεφ. Δ. Ήμέλλου άπό τής 9 Ιουλίου μέχρι τής 8 Αυγούστου εΐς τήν
νήσον Άμοργόν (βλ. άνωτ., σ. 338-350) καί δ) τοΰ μουσικού Σταύρου Καρα-
κάση άπό 11 Αύγ. μέχρι τής 10 Σεπτεμβρίου εΐς Λέσβον (βλ. άνωτ., σ. 351-361).

2. 'Εθνική Μουσική Συλλογή.—Νέα μουσική ύλη εισήχθη έκ 2207 ηχο-
γραφήσεων δημα)δών ασμάτων και μουσικής λαϊκών χορών. Έκ τών ηχογραφή-
σεων τούτων προέρχονται α) έκ τών ώς άνω λαογραφικών άποστολών τοΰ προσω-
πικού τοΰ Αρχείου : 75 έκ Κιμώλου, 295 έκ Μυτιλήνης, 92 έκ Κεντρικοΰ Ζαγο-
ρίου καί 65 έξ 'Αμοργού, έν συνόλω 527. β) έκ τών άποστολών διά τής οικονομι-
κής ενισχύσεως, ώς άνω, τοΰ Β.I.E., 684 έκ Σερρών, 220 έξ Ευβοίας, 678 έκ Θεσ-
σαλίας, ήτοι έν συνόλω 1582· β) 98 τέλος ηχογραφήσεις έγένοντο εΐς τό A.A. έκ
μουσικών συγκροτημάτων έκ διαφόρων τόπων.

Ή Μουσική Συλλογή έπλουτίσθη έ'τι μέ ηχογραφήσεις μουσικής ύλης έκ
Κύπρου έπί 13 ταινιών, περίπου 7.500 μέτρων, αΐτινες προσεφέρθησαν υπό τοΰ
Κ έ ν τ ρ ο υ Έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν Ερευνών τής Κύπρου εις Λευκωσίαν.

Πλήν τής μουσικής ύλης ταύτης εισήχθησαν εις τό A.A. και 58 ηχογραφή-
σεις λαογραφικής ύλης, κυρίως παραμυθιών, τέλος δέ καί 118 δίσκοι μουσικής ξέ-
νων λαών έκ δωρεάς τού κ. Ε. Δ· Μ α ζ α ρ ά κ η.

3. Άρχεΐον Κινηματογραφικών Ταινιών·— Εις τό Άρχείον τούτο λαο-
γραφικών θεμάτιον έπί κινηματογραφικών ταινιών, τό όποιον συνεστήθη κατά τό
παρελθόν έτος, άπετυπώθησαν διά φροντίδος τοΰ Δ/ντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη έπί
συνολικού μήκους 460 περίπου μέτρων ταινίας τών 16 χιλ. α) εξ Άγιας Ελένης
τοΰ νομού Σερρών τό έθιμον τής πυροβασίας τών Αναστεναρίων τήν 21
Μαΐου· β) έκ Μεγάρων έθιμον τής Π ρ ο) τ ο μ α γ ι ά ς· γ) έκ τής νήσου Κιμώλου
λαϊκή πανήγυρις ενταύθα τήν 15 Αύγούστου, τελετή τοΰ γάμου και ή
τεχνική τής προετοιμασίας τοΰ στήμονος πρός ύφανσιν καί δ) ύπερπήδησις πυρών
« φ ω τ ι έ ς τ' Ά ϊ Γιαννιού» εις 'Αθήνας τό εσπέρας τής 23 'Ιουνίου.

Β'. Βράβευσις λαογραφικών συλλογών

Μετ' εΐσήγησιν τοΰ Διευθυντού τού A.A. καί πρότασιν τής Εφορευτικής
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'Επιτροπής τού Λαογρ. 'Αρχείου ή 'Ακαδημία απένειμε, συμφώνως πρός τήν υπ'
αρ. 27761/1952 εγκύκλιον αύτής, τιμητικός, ως κάτωθι, διακρίσεις δι' υποβληθεί-
σας, ιδία υπό εκπαιδευτικών, λαογραφικός συλλογάς κατά τά έτη 1961 και 1962·

α) "Επαινος μετά χρηματικής έ ν ι σχύ σ ε ω ς 3000 δ ρ χ. εις τούς:

1) Σωτήριον Φάσαν, 'Επιθεωρητήν Στοιχ. Εκπαιδεύσεως είς Άριδέαν 'Αλμω-

πίας ΙΊέλλης.

2) Άναστάσιον Κοπανάν, διδάσκαλον 14ου Δημ. Σχολ. Περιστερίου 'Αττικής.

3) Νικόλαον Τσάκαν, Γραμματέα Δήμου Πάργας.

4) Γεώργιον Γιαννοΰχον, Δ/ντήν Δημ. Σχολ. Καλομοίρας Καλαμπάκας.

5) Άλέξ. 'Αδαμίδην, Δ/ντήν Δημοτ. Σχολ. Δικνάδων Βοΐου.

β) "Επαινος μετά χρηματικής έν ισχύσεως 2000 δρχ. εΐς τούς:

1) Κωνστ. Βουζιανάν, διδ. Γαλατινής Βοΐου Κοζάνης. Εΐς Γαλατινήν.

2) 'Απόστολον Γιωτάκον, διδ. Σοφάδων Καρδίτσης. Εΐς Σοφάδες.

3) Έλένην Οΰσταμανωλάκη-Δουνδουλάκη, διδ/σσαν Δημ. Σχολ. Άνω Άρ-

χανών Τεμένους Ηρακλείου,

4) Ν. Παπανικολάου, διδ. Δημοτ. Σχολ. Ροδοχωρίου Βοΐου.

5) Στυλ. Ραουνάν, ίερέα, εΐς Ριζοκάρπασον Κύπρου.

6) Ίωάννην Σβιντερίκον, διδ. Δημοτ. Σχολ. Κάτω Θερμών Ξάνθης.

γ) 'Έπαινος μετά χρηματικής έ ν ι σχύ σ ε ω ς 1500 δρχ. εΐς τούς:

1) Σταμάτιον Άποστολάκην, διδ. Δημοτ. Σχολ. Ροδοβανίου Χανίων Κρήτης

2) Δημήτριον Θεοδωρόπουλον, διδ. 88ου Δημοτ. Σχολ. 4ης Περιφ- 'Αθη-

νών. TT 408.

3) Δημήτριον Κάκκαβον, διδ- Δημοτ. Σχολ· Εράνου Α'Έκπ. ΙΙεριη>. Ξάνθης.

4) Άθανάσιον Κακαφίκαν, διδ. Δημοτ. Σχολ. Μεγάρου Γρεβενών.

5) Νικόλ. Κοσμάν, διδ., Πλάτωνος 14, εΐς Νέον Ψυχικόν Αττικής.

6) Γεώργ. Κουφόν, διδ. Δημοτ. Σχολ. Πλάτης Όρεστιάδος.

7) Κωνστ. Μακρήν, Διευθ. Δημοτ. Σχολ. Σισανίου Βοΐου.

8) Ίορδάνην Παντόπουλον. διδ· Δημοτ. Σχολ. Άγγελοχωρίου Βεροίας.

9) Χρισιόφ. ΓΙαπαβασιλείου, διδ. εΐς Άγιον Κοσμάν Γρεβενών.

10) Κωνστ. Γίράσσον, διδ. Δημ. Σχολ. Κοτύλης Ξάνθης.

11) Άναστ. Σιδηρόπουλον, διδ. 8ου Δημοτ. Σχολ. Βεροίας.

12) Κωνστ. Σιόντην, διδ. Δημοτ. Σχολ. Χρυσαυγής Θεσπρωτίας.

13) Στέλιον Στυλιανίδην» Διευθ. Δημοτ. Σχολ. Περιστερώνας Έπαρχ. Πάφου

Κύπρου.



394

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1962 - 1963 394

14) Άθηνάν Σωτηροπούλου, διδ/σσαν 34ου Δημοτ. Σχολ. Θεσσαλονίκης.

15) Λεωνίδαν Τζανίδην, διδ. Δημοτ- Σχολ. Μολόχας Βοΐου-

16) Σΐυλιανόν Χαραλαμπίδην, Διευθ. Δημ. Σχολ. Χορηγού Βοΐου.

17) Λ. Κοκολιόν, Θεολόγον, ιεροκήρυκα τής ιεράς Μητροπόλεως Κυρήνειας Κύ-

πρου·

δ) "Ε π α ι ν ο ς ά ν g ι> χ ρ η μ α τ ι κ ή ς έ ν ι σ χ ύ σ ε ω ς εις τούς:

Θεόφ. Άγγέλην, διδ. Δημοτ. Σχολ. Άσκύρων Ξάνθης.
Γεώργ. Άλευριάδην, Δ/ντήν Δημοτ. Σχολ. Βάρης Γρεβενών.
ΚωνΙνον Άριστοτελην, Δ|ντήν Δημοτ. Σχολ. 'Ελάτου Γρεβενών.
Κων|νον Βραχνιάν» διδ. Δημοτ. Σχολ. Καλυβιών Ελάσσονος-
Μαρίαν Γιόνδην, νηπιαγιογόν Αουτροχα)ρίου 'Εδέσσης.
Δημήΐριον Δανδαλίδην, Διευθ. 8ου Δημοτ. Σχολ- Ξάνθης.
Αάζαρον Ευγενίδην, Χρΐστον 'Αγερίδην καί Βασίλειον Φθενάκην,

διδ|λους περιφερείας 'Εορδαίας Πτολεμαΐδος.
Παναγ. Δέντσοραν, Διευθ. Δημοτ. Σχολ· Κορυφής Βοΐου.
Σταΰρ. Ζαλιμίδην, Διευθ. Ζ' Δημοτ. Σχολ. Ξάνθης.
Σωκράτην Ζιάκον, Διευθ. Δημοτ. Σχολ. Ρητίνης Πιερίας.
Τασουλαν Θεοχαρίδου, διδ/σσαν 'Αγγελοχαιρίου Βέροιας.
"Ανναν Καλοΰ-Τσακαγιάννη, διδ/σσαν 2ου Δημοτ. Σχολ· 'Αλεξανδρείας
Βεροίας.

Δημήτριον Καραγι«νν0Λουλον, διδ. Δημοτ. Σχολ. Γαλατάδων Γιαννιτσών
Εύάγγελον Κόκκινον, διδ. Δημοτ. Σχολ. Δημαρίου Ξάνθης.
Γεώργ. Κολιόν, Διευθ. Δημοτ. Σχολ. Παπαδάτων Πρεβέζης.
Καίτην Κράββα, διδ/σσαν Δημοτ- Σχολ. Σταυρού Βεροίας.
'Αθανάσιον Παπαθανασίου, διδ. Δημοτ. Σχολ. Νεαπόλεως Βοΐου.
Εύστάθιον Σπυρόπουλον, διδ. εις "Αργός Όρεστικόν.
'Αθανάσιον Στεφανήν, διδ. Δημοτ. Σχολ. Κηπουριοϋ Γρεβενών.
Γεώργ. Ταουκτσόγλου, διδ. Κύκνου Ωραίου Ξάνθης.
Γεώργιον Τζη μόπουλον, διδ. Δημοτ. Σχολ. ΒυΜοϋ Βοΐου Κοζάνης.
Δημ. Τουλούπην, διδ. Δημοτ- Σχολ. "Ανω Θερμών Ξάνθης.
Τωάννην Τριανταφυλλίδην, διδάσκαλον είς Νάουσαν.
Παναγ. Φέτσην, διδ. 8ου Δημοτ- Σχολ. Αιγάλεω 'Αττικής.
Χ. Φοΰκαν, διδ. Δημοτ. Σχολ. Α'. Ελευθέρου Γρεβενών.
Θεολόγον Χασιώτην, διδ. Δημοτ. Σχολ. Τσοτυλίου Βοΐου Κοζάνης.
Νικόλαον Χατζηδούκαν, Διευθ. Δημοτ. Σχολ. είς Πλατύ Βεροίας.
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Γ'. Άποδελτίωσις και κατάταξις λαογραφικής ύλης

Διά τοΰ βοηθητικού προσωπικού (γραφέων) τοϋ 'Αρχείου συνεχίσθη ή άπο-
δελτίωσις έκ χειρογράφων συλλογών ποικίλης λαογραφικής ύλης. Ούτω άπεδελτιώ-
θησαν άσματα 1198, παροιμίαι 2957, παραμύθια 41, δίστιχα 420, δημ. παραδόσεις
193, αινίγματα 76 καί άλ,λη ύλη, αναφερομένη εις τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μα-
γείαν, μαντικήν κλπ. είς δελτία έν σχινόλφ 5463.

Έκ τής άποδελτιωθείσης ύλης ταύτης έγένειο ή κατάιαξις, μετά προηγουμέ-
νην άρχειακήν έπεξεργασίαν, 500 δημο>δών ασμάτων υπό τοϋ συντ. Κωνστ. Ρω-
μαίου καί 205 υπό ιοϋ σ\>ντ Στεφ. Ήμέλλου. Τής υπολοίπου ύλης προέβη εις άδρο-
μερή κατάταξιν ό συντ. Δημ. Οίκονομίδης.

Έκ τών συντακτών μουσικών ό Σπ. ΙΙεριστέρης κατέγραψεν έκ ταινιών μα-
γνητοφώνου τήν μουσικήν 92 ασμάτων εΐς τήν εύρα)παϊκήν μουσικήν γραφήν. Ό
δέ Στ. Καρακάσης ήσχολήθη κυρίως ει; καταγραφή ν νέων ηχογραφήσεων μουσικής
καί λαογραφικών κειμένων εΐς τά ειδικά Βιβλία Εισαγωγής (άρ. μουσ. 7269-9762).

Δ'. Δημοσιεύματα

Τό επιστημονικοί' προσωπικόν ήσχολήθη παραλλήλως καί εΐς τήν προώθη-
σιν τής έκτυποοσεως τών δημοσιευμάτων τοΰ 'Αρχείου, ήτοι τής Μουσικής
Εκλογής (διά τοΰ Διευθυντού καί τοΰ Σπ. Περιστέρη), τής όποιας έξετυπώθη
περίπου τό ήμισυ της περιληφθησομένης ύλης. β) τής Επετηρίδος τοΰ 'Αρχείου,
τών τόμαιν ΙΕ' καί ΙΣΤ' (1962-1963) εΐς διπλούν τόμον.

Άπό τοΰ Μαρτίου ετέθη εΐς κυκλοφορίαν ό έκδοθείς υπό τοϋ Λ.Α. πρώτος
τόμος Έ λ λ η ν ι κ ώ ν δ η μ ο τ ι κ ώ ν τ ρ η γουδί ώ ν (Έ κ λ ο γ ή ς) έκ σελίδων 540,
άπό δέ τοΰ 'Απριλίου ό διπλοΰς τόμος ΙΓ ΙΔ ' (1960-61) τής Επετηρίδος τοΰ
'Αρχείου έξ 29 τυπογραφικών φύλλων.

Ε'. Βιβλιοθήκη

Ή Βιβλιοθήκη έπλουτίσθη διά 203 τόμων καί φυλλαδίων (άρ. εΐσ· 3452-
3655) βιβλίων καί περιοδικών. Έκ τούτων 137 προήλθον εξ αγοράς, 29 έξ ανταλ-
λαγής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 137 έκ δωρεάς υπό : Fr. Roger De-
collogne 1, Γρ. Δημητροπούλου 1, Έλλ. Λαογρ. Εταιρείας 1, Εταιρείας Ευβοϊ-
κών Σπουδών 1, 'Ιστορικής καί Λαογραφικής'Εταιρείας τών Θεσσαλών 1, Εύαγγ'
Ευαγγελίου 1, Κατ. Κακούρη 1, 'Αν. Καραναστάση 1, Σαιτ. Καρανικόλα 1, Ίωάνν·
Κασιμάτη 1, Ν. Κεφαλληνιάδη 2, Δ. Κρεκούκια 1, Φίλ. Κτενίδη 1, Roger Lecotté
1, Δ. Λουκάτου 3, G. Α. Megas 2, Άθαν. Μπίκου 1, Νομαρχίας Φθιώτιδος 1>
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A.B. Οΐκονομίδρυ 1, Ν. Παπαρρόδου 1, Άριστ. Παπασταύρου 1, Kriss Rudolf
und Kriss-Heinrich Hubert 1, Ήλ. Σαμαρά 1, Γ. Σπαταλά 3, Γ. Κ. Σπυριδάκη
1, Vinko Zganec 1, Φιλοσοφ- Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών 1, Φιλοσοφ. Σχο-
λής Πανεπιστημίου Θεσσ|κης 1, Ήλ. Χουρζαμάνη 1, 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1, Γρηγ.
Άσσιώτη 1,

ΣΤ'. Μουσειακή Συλλογή

Εΐς τήν Μουσειακή ν Συλλογή ν προσετέθησαν 43 νέα λαογραφικά
αντικείμενα ώς εξής: α) 'Εκ δωρεών 36, ήτοι: 9 έκ Κύπρου (δωρεά Κας Άθ·
Ταρσούλη), 2 έξ 'Ηπείρου (δωρεά Κας Άθ. Ταρσούλη), 6 έκ Κιμώλου (διά
τοΰ Γειοργ. Κ. Σπυριδάκη), 12 έκ Θεσπρωτίας (δωρεά κ. Κ. Ίωαννίδου, δι-
δασκάλου), 3 έκ Λέσβου (διά τού κ. Στ. Καρακάση) καί 4 εξ Αμοργού (διά
τοΰ συντ. Στεφ· Ήμέλλου). β) Έξ αγοράς 21, ήτοι 5 έκ Κιμώλου διά τοΰ
Γ. Κ. Σπυριδάκη, 5 έξ Ήπειρο υ διά τού Δ. Β. Οΐκονομίδου καί 11 έκ Λ έ σ β ο ν
διά τοΰ Στ. Καρακάση.

Ζ'. Επιστημονικά Συνέδρια και γενικωτέρα δράσις

Ώς άντιπρόσωποι τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου εΐς τό συγκροτηθέν εΐς "Ιερουσαλήμ
άπό τής 5 έως τής 12 Αύγ. 1963 έτήσιον Συνέδριον τού Διεθνούς Συμβου-
λίου τ ή ς Λαϊκής Μουσικής ώρίσθησαν ό διευθυντής I". Κ. Σ π υ ρ ι δ fi κ η ς
καί ό συντ. μουσικός Σ π. II ε ρ ιστέ ρ η ς. Τοΰ πρώτου, κωλυθέντος ν« μετάσχη, τό
A.A. άντεπροσωπεύθη διά τοΰ δευτέρου, όστις καί προέβη εΐς άνακοίνωσιν υπό τόν
τίτλον Chansons Polyphoniques de l'Épire du Nord ( = Tà πολυφωνικά δημοτικά
τραγούδια Αροπόλεως Bog. Ηπείρου). Ή άνακοίνωσις αύτη έδημοσιεύθη εΐς τό J our-
nal of the International Fork Musik Council, τόμ. XVI, 1964, α. 51-53.

'Ανεκδότου λαογρ ύλης, ώς καί μουσικής, πρός δέ καί τής Βιβλιοθήκης τοΰ
A.A. έκαμαν χρήσιν ημέτεροι καί αλλοδαποί μελετηταί καί ειδικώς ασχολούμενοι
εΐς τήν έρευναν τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού πολιτισμού. Έκ τών ξένων εΐργάσθη-
σαν εΐς τό Λ.Α. έπί περισσότερον χρόνον ό κ. Volker Stein έπί 2 μήνας (Γερ-
μανία) καί ή δεσποινίς Ellen Frye έπί 4 μήνας (Ήνωμ. ΙΙολιτ. Αμερικής).

Εις τό Άρχεΐον έτι εΐργάσθη έπί 25 ημέρας, έλθών έκ Κύπρου διά τής οι-
κονομικής ένισχύσεως τής 'Ακαδημίας Αθηνών, ό κ- Κ ω ν ο τ. Ίωαννίδης,
μουσικός και Επιθεωρητής τής Μουσικής εΐς τά σχολεία Μέσης Παιδείας Κύπρου.
Ούτος ήσχολήθη, τό μεν εΐς τήν καταγραφήν έκ ταινιών μαγνητοφώνου Κυπριακών
λαογραφικών κειμένων, τό δέ εΐς τόν κατατοπισμόν του έπί τής μεθόδου εργασίας
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εις τό A.A., ώστε νά χρησιμοποιηθώ ούτος εν Κύπρω είς τό έν Λευκωσία Κέντρον
Επιστημονικών Ερευνών εις τήν μελέτην ειδικώς τής δημώδους Κυπριακής μου-
σικής. Τέλος τό Λ.Α. έβοήθησε καί δια τής αποστολής πληροφοριών ή χορηγήσεως
ανεκδότου ύλης (λαογραφικής μείΓ ής καί ή μουσική) ειδικούς επιστήμονας καί
Ιδρύματα, τόσον έν Ελλάδι δσον καί εις τήν άλλοδαπήν, εΐς λαογραφικός μελετάς
ή γενικώτερον εις μορφωτικούς σκοπούς τών δευτέρων.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1962-1963
ΕΞ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

(Revues reçues pendant les années 1962-1963 par donations, achat
et en échange de l'Annuaire des Archives de Folklore)

A' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(en langue grecque)

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις Επιστημονικής 'Εταιρείας, έν 'Αθή-
ναις, τόμ. 66 (1962).

'Αρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. Θ'(1962), τόμ. I' (1963). (Έκδ. Εται-
ρείας Ευβοϊκών Σπουδών).

'Αρχεΐον τοΰ Θρακικού Λαογραφικού καϊ Γλωσσικού Θησαυρού. Έν 'Αθήναις, τόμ.
27 (1962), τόμ. 28 καί 29 (1963).

'Ελληνικά. Φιλολογικόν, Ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα, τόμ. 17,
έν Θεσσαλονίκη, 1962.

'Επετηρίς τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. ΛΑ' (εύρετήριον τών
τόμ. ΙΑ'-Λ' ) (1962), τόμ. ΛΒ' (1963).

'Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Έν
"Αθήναις, τόμ. IB' (1961/1962), τόμ. ΙΓ' (1962/63), τόμ. ΙΔ' (1963/64).

Ήλειακά. Τριμηνιαίο λαογραφικό - γλωσσικό - ιστορικό περιοδικό. Λεχαινά Ηλείας,
τεύχη 21-22 (1961/1963).

Ίκαριακά. Μηνιαία έ'κδοσις τής Πανικαριακής Άδελφότητος 'Αθηνών. 'Αθήναι, τεύχη
15 30 (1960/1963).

Κυπριακαϊ Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσία Κύ-
πρου, τόμ. ΚΣΤ' (1962), τόμ. ΚΖ' (1963).

Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ. Κ'

(1962).

Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών του ΙΙαγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 28-36 (1961/1963).

Μαθητικός Πυρσός. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Ελληνικού Γυμνασίου Κυρήνειας.
Έτ. Α', τεΰχ. 1 (1962). Έτ. Β' τεΰχ. 2 (1963).

Μαθητικόν Σάλπισμα. Περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τών μαθητών τοΰ Ελληνικού Γυ-
μνασίου Μόρφου. Έτ. Γ' (1961/1962) άρ. 3.

Μακεδονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμ. 5
(1961-1963), Έν Θεσσαλονίκη 1963.



399 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΙ! 1962-1963

Νισυριακά. "Εκδοσις 'Εταιρείας Νισυριακών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. 1 (1963).
Πάφος. Μηνιαία Παγκΰπρια Φιλολογική "Εκδοση. Χρον. Α'(1935) άρ. 1-4, 7-11. Χρον.
Β' (1936) άρ. 1-2, 6-11. Χρον. Γ' (1938), άρ. 1, 2, 6. Χρονιά Δ' (1939) άρ. 5-6, 9-12. Χρον. Ε'
(1940), άρ. 8-11, 12. Χρον. Σ'Γ' (1941), άρ. 5-7, 10, 12. Χρον. Ζ' (1942) άρ. 2-12. Χρον. Η'
(1943) άρ. 4-12. Χρον. Θ' (1944), άρ. 1-9. Χρον. Ι' (1945), άρ. 1-6, Χρον. ΙΑ' (1946), άρ.
1-12. Χρον. ΙΒ' (1947), άρ. 4-5.

Ποντιακή 'Εστία. Μηνιαΐον λαογραφικόν περιοδικόν. Θεσσαλονίκη, έτ. 13 (1962), ετ.
14 (1963).

Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έν 'Αθήναις, τόμ. 37 (1962), τόμ. 38 (1963).
Στερεοελλαδική 'Εστία. Πνευματική Έπιθεώρησις τής Ρούμελης, Λαμία, ετ. Β , άρ. 7-
12(1961), έτ. Γ', άρ. 13-18 (1962).

Β' ΞΕΝΑ

(en langues étrangères)

Arts et Traditions populaires. Revue trimestrielle publiée avec le concours
du Centre national de la recherche scientifique. Année IX, No 1-4 (1961). Année X,
tome unique (1962). Année XI, No 1-4 (1963). (Société d'Ethnographie Française).
Année IX, No 1-4

Roger Pinon, Contributions à l'étude du jeu du roi détrôné, σ. 3-26.
Elise J.P. Seguin, images el imagiers à Lille, avant 1800, a. 27-56.
Charles Joisten, Le folklore de l'œul en Dauphiné, σ. 57-61.

Clémence Duprat, Saint, Sébastien, récente acquisition du Musée National des Arts et

Traditions Populaires, σ. 62-64.
Louis Armand - Calt.iat, Bâton de St.. Nicolas émanant des gens de Saône, au Musée de
Châlon, σ. 05-66.

Robert - Lionel Séguin, L'usage du rabot dans la région montréalaise (Canada) aux

XVIIe et XVIIIe siècles, σ. 69-73.
Camille Eraysse, Au pays de Baugé (Maine-et-Loire). La therapeuiliique populaire et

les sorciers guerisseurs, σ. 100-108.
Hélène Tremaud, A propos d'un jeu de Gargantua : la «boulle plate», σ. 109-111.
Adelin Moulis, Médicine populaire en Ariège, σ. 115-126.

Paul Mesples, Une eseigne de maréchal ferrant à Ville-neuve - de -Mézin (Lot. - et, - Gazon-
ne), σ. 127-128.

Jean - Albert Fonvielhe, Un instrument aratoire du nord de l'Espagne : la «laya», σ.
135-138.

Henri Raulin, Les carriers et les tailleurs de grès de la région parisienne, σ. 193-248.
Mariel .1. Bruniies Delamarre et Andre Desvallées, Apropos d'une enquête regio-
nale sur l'artisanat, σ. 249-254.
Magny P. Andbal, Les mélodies traditionnelles françaises de structure archaïque, σ. 289-
308.
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Aimé Serre, Techniques des potiers de Saint-Quentin - la Polerie et de Saint - Victor-îles
Ouïes, σ. 309-320.

Georges A. Börlas, Une famille de potiers de Saint-Quentin - la Poterie : les Glop, <r.
321-333.

Geneviève Massigxon, A propos des jeux à iielier dans l'Ouest, n. 335-340.

Année X. tome unique (1962)

Bergers de France, exposition ayant eu lieu au Musée des arts et traditions populaires du
26 juillet au 19 novembre 1962, Tome unique.
Année XI, No 1 4 (1963)

t Arnold Van Gennep, Le jeu de la truie, σ. 3-10.

Hélène Tremaud, Essai de typologie des jeux de truie, a. 11-19.

Juan - Pierre Seguin, L'information en France avant le périodique. 500 canards imprimés

entre 1529 et 1631, σσ. 20-32, 119-145, 203-280.
Corneille Jest, Moulin à buile et presse à coins archaïque à Coudols (Aveyron), a. 33-39.
René Nki.i.j et Jean Guilatne, L'araire des Corbieres, σ. 40-43.

Henri Graulle, Médecine populaire et guérison magico-relig'ieuse dans les Bourbonnais
occidental, σ. 99-118.

r. j»b la Gostk - Messelière, La Saint Fleuret à Estaing (Aveyron) et le pèlerinage de

Saint Jacques de Compostelle, σ. 281-282.
Robert - Lionel Seguin, L'usage du javelier en l'Etat du Québec, Canada, a. 283-289.

Die Nachbarn. Jahrbuch für vergleichende Volkskunde, herausgegeben von
Will-Erich Peuckert, Göttingen II. und III. Bd. (1954/1962).
Band II. (1954)

Oskar Loorits, Der Volksgeisl als Forschungsobjekt, σ. 7-14.

Will - Erich Peuckert, Die ostdeutsche Kontaktlandschaft, σ. '15-36.

Maximilian Braun, Beobachtungen zum heutigen Stand der epischen Volksdichtung in

Jugoslawien, σ. 36-61.
Josef Szöverffy, Beiträge zur Christophorus - Frage, σ. 62-88.
Oskar Loorits, Die Christophorus - Legende im Ost - Baltikum, σ. 89-1)3.
Will - Erich Peuckert, Der Wunderdoktor von Royn, σ. 94-125.
Gertrud Alhreciit, Grünfierer Kindheit, σ. 126.

Oskar v. Zaborsky, Sagen aus dem Bayerischen und Bolinervvald, σ. 127-142.
Richard Weber, Oberpfälzische Sagen, a. 143-153.

Band III. (1963)

Heinrich IIempel, Niederdeutsche Heldensage, <τ. 7-30.
.Tan de Vries, Wodan und die Wilde Jagd, σ. 31-59.

Jacques R.W. Sinninghe, Die letzte Schlacht im limburgischen Grenzgebiet, σ. 60-66.
Alfred Cammann, An Herdfeuer eine Westfalenhofes, σ. 67-85.
Alfred Cammann, Artländer Parallelen, σ. 86-93.

Will - Erich Peuckert, Der Wintergarten, σ. 94-110, Grenzsagen, σ. 111-117.
Christiane Agricola, Der Zauberdegen Hinckes van Wurden, σ. 118-119.
Richard Weber, Oberfälzische Sagen, σ. 120-125.
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Ρ.Τ. Meertens, Die Katzenmusik in den Niederlanden, σ. 126-139.

Robert C. Herker, Hausforschung im niederländiscli-deutschen Grenzgebiet, σ. 140-146.
J. de Kleys, Töpfer und ihre Tonwaren zum täglichen Gebrauch im Grenzgebiet im
neunzehnten Jahrhundert, c. 147-154.

Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke. Berlin, 4. Bd.
(1961).

Otto Spies, Das Märchen von den vierzig Mädchen, σ. 1-19.

Roger Pinon, Les relations entre le conte folklorique et la littérature dialectale et régio-

naliste de Walbonie, σ. 20-80.
Maria Ivosko, L'auberge de Jérusalem à Dantzig, σ. 81-98.

Dov Noy, The First Thousand Folktales in the Israel Folktale Archives, σ. 99-110.
Geneviève Massignok, Bibliographie de Recueils de Contes Traditionnels du Maghob,
σ. 111-129.

Ernst Dammann, Die «Urzeit» in afrikanischen Verschlingemythen, σ. 130-136.
Katharine Luomala, A Dynamic in Oceanic Maui Myths, σ. 137-162.
Edmund Mudrak, Herr und Herrin der Tiere, σ. 163-173.
Max Lüthi, Eine Ringerzählung (ClockTale) bei Friedrich γ. Spec, σ. 209-230.
Leopold Kretzenbacher, Die Legende vom heilenden Schatten, σ. 231-247.
Edwin C. Ivirkland, The American Redaction of Tale Type 922, σ. 248-259.
Walter Anderson, Zwei neuentdeckte Fassungen von «Kaissar und Abt» (1963), a.
260-263.

Warren E. Roberts, Two Welsh Gypsy and Norwegian Folktales, σ. 264-266.
Isidor Levin, Eine wepsische Märchensammlung, σ. 174-176.

Alexander Scheiber, Eine angebliche Bar Kochba-Sage und die Benennung des ungar-

ländischen Bar Kochba-Spiels, σ. 179-182.
Walter Anderson, Die wepsische Märchensammlung von E.N. Setälä und J.H. Kala,
σ. 267-269.

FF Communications, Helsinki, vol. LXXIV8 (1S3), vol. I.XXV ( 184;, vol.
LXXVI (185), vol. LXXVIIi (1S6), vol. LXXVIII (188), LXXIX (189-190), vol. LXXX
(191-192), vol. LXXXI (193-195+Index I-LXXXI).

No 183.— Paul G. Brewster and Georgia Tarsouli, «Handjeris and Lioyenneti» and

child 76 and 110 a study in similarities. Helsinki 1961.
No. 184.— Antti Aarne's, The Types of the Folktale, a classification and bibliography.
Helsinki 1961.

No. 185.— Lauri Honko, Geisterglaube in Ingermanland. Helsinki 1962.

No. 186.— Anna Birgitta Rooth, The Raven and the Carcass, an investigation of a

motif in the deluge Myth in Europe Asia and North America. Helsinki 1962.
No. '188.— Sean 0 Suilleabiiain and Reidar Th. Christiansen, The Types of the Irish
Folktale. Helsinki 1963.

No. 189.— Marth IIaavio, Heilige Haine in Ingermanland. Helsinki 1963.

No. 190.— Gerald Bordman, Motif-Index of the english metrical romances. Helsinki 1963.

No. 191.— Κ υ st a a Vilkuna, Volktümliche Arbeitsfeste in Finland. Helsinki 1963.

26
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Νο. 192.— Ernest J. Μουνε, Hiawatha and Kalevala, a study of the relatio nship bet-
ween longfellow's «Indian Edda» and the Finnish Epic. Helsinki 1963.

No. 193.— Rolf Wilh. Brednich, Volkserzählungen und Volksglaube von den Schicksals-
frauen. Helsinki 1964.

No. 194.— Imre Katoka, Historische Schichten der Ungarischen Volksdichtung. Helsinki
1964.

No. 195.— Alan Dundes, The Morphology οί North American Indian Folktales. Helsinki
1964.

Hessische Blätter für Volkskunde, Glessen. Bd. 5,3 (1962), 54 (1963).

Band S3- (1962)

Gerhard Heilfurth, Volkskunde jenseits der Ideologien. Zum Problemstand des Faches
im Blickfeld empirischer Forschung, s. 9-28.

Erhard Riemann, Die Volkstrachten Ost- und Westpreussens, σ. 29-46.

Ingeborg Weber - Kellermann, Die Rolle der Frau beim Anpassungsprozess (Akkullu-
ration) am Beispiel eines deutschen «Sprachinsel» - Dörfles in Ungarn, σ. 47-62.

Siegfried Lehmann, «Von Gottes Gnaden ein schöne Fryheit». Der Eid an der Landsge-
meinde zu Appenzell, σ. 63-74.

Hermann Arnold, Rotwelsch sprechende Bevölkerungsgruppen im Räume Rotheinburg
o.T. — Crails Reim, σ. 75-92.

Karl Heisig, Die Bestattung des Staufers Manfred bei Dante, σ. 93-94.

Alfred Hock, Drei ältere Stimmen zu Werken der Volkskunst, σ. 94-97.

Walter Atzert, Der «Leichladen» im österreichischen Saalachtal, σ. 97-100.
Band 54 (1963)

Louis L. Hammerich, Jacob Grimm und sein Werk, σ. 1-21.

Heinrich Bott, Die Vorfahren der Brüder Grimm im Hanauer Land, σ. 23-47.

Wilhelm Praesent, Im Hintergrund Steinau. Kleine Beiträge zur Familiengeschichte
der Brüder Grimm, σ. 49-66.

Alfred Höck, Die Brüder Grimm als Studenten in Marburg, σ. 67-96.

Ludwig Denecke mit Beiträgen von Wilhelm Sciioof und Walthf.r Ottf.ndorff-
Simrock, Blätter und Blüten aus Kassel, σ. 97-123.

Karl Schulte Kemminghausen, Dokumente zu Besuchen des westfälischen Freundes-
kreises der Brüder Grimm in Kassel, σ. 125-146.

Robert Friderici, Harmonie und Dissonanz. Ludwig Γ Fasson |i fing und seine Schwäger
Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil Grimm, σ. 147-201.

Theodor Kochs, Der Anteil Göttingens an der Geschichte des Deutschen Wörterbuches
der Brüder Grimm, σ. 203-225.

Wilhelm Hansen, Die Brüder Grimm in Berlin, σ. 227-307.

Leopold Schmidt, Die Brüder Grimm und der Entwicklungsgang der österreichischen
Volkskunde, σ. 309-331.

Mit,Jan Mojasevic, Jacob Grimm und die Jugoslawen. Skizze und Stoff zu einer Studie,
σ. 333-365.

Pavf.l Trost, Jacob Grimm und die tschechische Kulturwelt, rr. 367-373.

Isidor Levin, Das russische Griinmbild, rr. 375-403.
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Karel C. Peeters, Der Einfluss der Brüder Grimm und ihrer Nachfolger auf die Volks-
kunde in Flandern, σ. 405-420.
Jacques R.W. Sinninghe, Die Brüder Grimm und die Anfänge volkskundlicher Feld-
forschung in den Niederlanden, σ. 421-434.
IIans Wanner, Die Beziehungen zwischen den Brüdern Grimm, ihrem Wörterbuch und

der schweizerdeutschen Dialektlexikographie, σ. 435-450.
Helmut Henning, Die Wechselbeziehungen zweischen der Brüdern Grimm und dem
Norden, σ. 451-467.

Maria Greverus, Wege zu Wilhelm Grimms. «Altdänischen Heldenliedern», σ. 469-488.
Edward V.K. Brill, The correspondence between Jacob Grimm and Walter Scott, n.
489-509.

Katharine Briggs, The Influence of the Brothers Grimm in England, σ. 511-524.
Wayland D. Hand, Die Märchen der Brüder Grimm in den Vereinigten Staaten, σ.
525-544.

Nicole Odette Stein - Moreau, Des frères Grimm, conteurs, et la France au dix-neuvième
siècle, σ. 545-558.

Sand or Ivozocsa, Grimmsche Märchen in Ungarn. Eine Bibliographie, σ. 559-574.
Hiroko Ikeda, The Indroduction of foreign Influences on Japanese Children's Literature

through Grimm's Household Tales, σ. 575-583.
Felix Karlinger, Schneeweisschen und Rosenrot in Sardinien. Zur Übernahme eines
Buchmärchens in die volkstümliche Erzähltradition, σ. 585-593.

Journal of American Folklore. Published by the American Folklore Society,
Philadelphia, vol. 75 (1962), vol. 76 (1963).
vol. 75 (1962)

Arthur J. Bachrach, An Experimental Approach to Superstition Behavior, σ. 1-9.

Alexander Scharbach, Aspects of Existentialism in Clackamas Chimook Myths, σ. 15-22.

Dov Νου, Archiving and Presenting Folk Literature in an Ethnological Museum, σ. 23-28.

Henry A Kmen, Old Corn Meal : A Forgotten Urban Negro Folksinger, σ. 29-34.

J. Woodrow Hassell, The Proverb in Bonaventure des Périers' Short Stories, σ. 35-42.

Alan Dundes, From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales, σ. 95-105.

Gwendolyn B. Needcham, New Light on Maids «Leading Apes in Hell», σ. 106-119.

Alan P. Merriam, The African Idiom in Music, σ. 120-130.

Bella Gunda, Gypsy Medical Folklore in Hungary, a. 131-146.

D.R. Stoddart, Myth and Ceremonial Among the Tunebo Indians, σ. 147-152.

William A. Lessa, The Decreasing Power of Myth on Ulithi, a. 153-159.

Frank A. Hoffman, Introduction (to Panel on Folk Literature and the Obscene), σ. 189.

Herbert Halpert, Folklore and Obscenity : Definitions and problems, a. 190-194.

Horace P. Beck, Say Something Dirty!, σ. 195-199.

G. Legman, Misconceptions in Erotic Folklore, a. 200-208.

Alan Dundes and Robert A. Georges, Some Minor Genres of Obscene Folklore, σ. 221-
226.
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G. Legmans, Toward a Motif - Index of Erotic Humor, σ. 227-248.

William Ν. Fenton, «Tliis Island, the Work on the Turtle's Back», σ. 283-300.

Melvin M. Firestone, Sephardic Folk-Curing in Seattle, a. 301-310.

Norman E. Wiiitten, Contemporary Patterns of Malign Occultism among Negroes in

North Carolina, σ. 311-325.
George E. Simpson, Folk Medicine in Trinidad, σ. s326-340.

Katherine Luomala, Martha Warren Beckwith. A Commemorative Essay, a. 353.
vol. 76. C1963)

Merle e. Simmons, The Ancestry of Mexico's Corridos, σ. 1-15.

Samuel G. Armistead and Joseph H. Silverman, A Judeo - Spanish Derivative of the

Ballade of the Bridge of Arta, σ. 16-20.
Theodore Stern, Ideal and Expected Behavior as Seen in Klamath Mythology, σ. 21-30.
Thomas Rhys Williams, The Form and Function of Tambunam Dussun Riddles, a. 95-
110.

Robert A. Georges and Alan Dundes, Towald a Structural Definition of the Riddle,
a. 111-118.

Bacil F. Kirtley, The Ear-Speepers : Some Permutations of a Traveler's Tale, σ. 19-130.

Macedward Leach, What Shat We Do with «Little Matty Groves»? a. 189-194.

William P. Malm, The Eighth Day Festival on Miyakejima, σ. 195-205.

Karl H. Schwerin, Ceremonies concerned with Hail and Rain in Tlaxcala, n. 206-215.

Juan Hernandez, Cactus Whips and Wooden Crosse σ. 216-224.

Felix J. Oinas, Spitits, Devils and Fugitive Soldiers σ. 225-230.

Am e ri co Paredes, The Ancesty of Mexico's Corridos : A Matter of Definitions, τ. 231-235.
Charles T. Scott, New Evidence of American Indian Riddles, a. 236-241.
Allen Walekr Read, The World of Joe Strickland, a. 277-308.

David W. Plath, The Japanese popular Christmas: Coping with Modernity, n. 309-317·
Β. N. Colby, Comparison of Themes in Folktales by the General Tnguirer System, a.
324-329.

Stuart A. Gallagher, Castles in Spain, σ. 324-329.

Kenneth S. Goldstein, Riddling Traditions in Northeastern Scotland, σ. 330-336.

Journal of the International Folk Music Council, Cambridge, vol XIV
(1962). vol. XV (1963).

vol. XIV (1962)

Walter Wiora, La musique à l'époque de la peinture paléolithique, σ. 1-6.
Roger Pinon, Les chants de pâtres avant leur émergence folklorique, «t. 7-15.
Marius Barbeau, Buddhist dirges of the North Pacific Coast, σ. 16-21.
Graham George, Songs of the Salish Indians of British Columbia, σ. 22-29.
George List, Song in Hopi culture, past and present, a. 30-35.
Barbara Smith, The Bon-Odori in Hawaii and in Japan, c. 36-39.
Laurence Picken, Musical terms in a Chinese dictionary of the first century, σ. 40-43.
J. IT. Kwabena Nkf.tia, The hocket-tcclmiquo in African music, a. 44-52.
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Tolia Nikiprowetzky, The music of Mauritania, a. 53-53,
Luis Felipe Ramon y Rivera, Negro musicof Venezuela, σ. 56-60.
S. .T. Sacicett, The hammered dulcimer in Ellis Country, Kansas, <s. 61-64.
Edward D. Ives, The satirical song tradition in Main and the Maritime Provinces of
Canada, σ. 65-69.

Francis Lee Utley, Noah in British and American folklore, σ. 70-73.

Geneviève Massignon, Chants de mer de l'ancienne et de la nouvelle France, a. 74-8·'·.

Francis M. Colt.inson, The repertoire of a traditional Gaelic singer in the Ou lor Hebrides

with reference to versions of her songs known in Canada, a. 87-90.
Ovum Varga, Les variantes folkloriques et les conditions de leurs survivances, σ. 91-95.
Vol. XV (1963)

Victor Rf.laiev, The formation of folk modal systems, π. 4-9.
Willard Rhodes, North American Indian music in transition, σ. 9-14.
Henrietta Yurciienco, Survivals of (ire-hispanic music; in Mexico, r;. 15-18.
Wolfgang Sijppan, Uber die Totenklage im deutschen Spracliraum, σ. 18-24.
Jaroslav Markt, and Vladimir Kahihjsicky, Bohemian folk music traditional and con-
temporary aspects, a. 25-29.
Fiinst Klüsen, Gustav Mahler und das Volkslied seiner Heimat, σ. 29-37.
Doms Stocrmann, Zur Vokalmusik der südalbanischen Camen, σ. 38-44.
Radmila I'etrovic, Two styles of vocal music in the Zlatibor region of West Serbia, σ
45-48.

Al (ca Elsciiekova, Der mehrstimmige Volksgesang in der Slowakei, c. 49-53.
Dum:Dapson, Jewish dances of eastern and central Europe, σ. 58-61.

l)i San Holy, Instrumental and vocal performance of dance music in the Hornaeko district

of south-east Moravia, a. 65-72.
.Iaiioslav Markl, Czecli bagpipe music, σ. 72-74.

La.tos Kiss, Uber der vokalen und instrumentalen Vortrag der ungarischen Volksweisen,
o~. 74-79.

Tolia NikiprovvetziyY, The griots of Senegal and their instruments, σ. 79-82.
Vasil IIaüzimanov, The dvotelnik, a Macedonian folk inslrument, σ. 82-83.

Midwest Folklore. Published by Indiana University. Bloomington, Indiana,
vol. XII U962), vol. XIII (1963).

vol. XII (1962)

David D. Vnderson, Songs and Sayings of the lakes, 0. 5-16.
C.li. ScnoiiEit, Indian 'talus of C.C. Trowbridge : The Star Woman, a. 17-24.
Kelsif. I!. Harder, Yours Tili The Brain Wahes : A Note 011 Autograph Book Compli-
ments, a. 25-26.
Go im Natu Sen, An English Kabiwala of Bengal, σ. 27-30.
Alan Dijndes, Trends in Content Analysis : A Review Article, a. 31-38.
Robert A. Georges, Matiasma : Living Folk Belef, a. 69-74.
Maurice A. Moot, The Quaker and the Cuspidor, σ. 75-80.
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Marjorie Sackett, Folk Recipes in Kansas, σ. 81-86.

Charles H. Gold, Once There Was A Town : The Birth of A Folksong, σ. 87-90.

Even Liljeblad, The People Are Coming Soon : A Review Article, σ. 93-103.

Elli - Kaija Köngas and Pierre Maranda, Structural Models in folklore, σ. 133-183.

Robert A. Georges, Silone's Use of Folk Beliefs, σ. 197-204.

Jack B. Moore, A Traditional Motif in Early American Fiction, σ. 205-208.

George Monteiro, Fenimore Cooper's Yankee Woodsman, a. 209-216.

Helen Sewell, Shakespeare and The Ballad, σ. 217-234.

IIaldeen Braddy, Shakespeare's Sonnet Plan and the Effect of Folk Belief, σ. 235-240.
vol XIII (1963)

S..J. Sackett, Simile in Folksong, a. 5-12.

Charles S. Adams, The Tales in Peele's Old Wives' Tale, σ. 13-20.

Ellen Stekert, The Hidden Informant, σ. 21-28.

Gertrude P. Kurath, Afro-Wesleym Liturgical, Structures, σ. 29-32.

Edith Fowke, American Civil War Songs in Canada, σ. 33-42.

Pushker Chandervaker, Vahanvati Shikotari, σ. 43-50.

Elli - Kaija Köngäs Marandia, The Concept of Folklore, σ. 69-87.

Richard M. Dorson, The 1962 Folklore Institute, of America, σ. 89-96.

Frances M. Barbour, Some Uncommon Sourges of Proverbs, σ. 97-100.

Edite Fowke, Canadian Variations of A Civil War Song, σ. 101-104.

Joseph C. Hickerson, Manuscripts of Indiana Folklore in the Indiana University Folklore

Archive, σ. 105-108.
Bruce Jackson, Folk Music on Records, σ. 109-114.
Edith Fowke, British Ballads in Ontario, σ. 133-162.

Dan Ben - Amos, The Situation Structure of the Non-Humorous, σ. 163-176.
Vernon V. Chatman hi, The Three Ravens explicated, σ. 177-186.
Edson Richmond, Mutatis mutandis : A Review Article, σ. 187-196.

Maurice D. Schmaier, The Doll Joke Pattern in Contemporary American Oral Humor,
σ. 205-216.

Alan Dundes and C. Fayne Porter, Potawatomi Squaw Dice, σ. 217-227.
C.E. Schorer, Indian Tales of C.C. Trowbridge : The Gambler, σ. 229-235.
W. Edson Richmond, Mutato nomine : An Editorial Comment, σ. 245-248.

Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Wien, Bd. 65 (1962).

Bd. 66 (1963).

Band 6s (1962)

Leopold Schmidt, Bienenhaltung und Bienenaufwecken zu Petri Stuhlfeier. Aus der

Arbeit am Atlas der burgenlandischen Volkskunde, σ. 1-17.
Franz Thiel, Alte Dorfgestalten im niederösterreichischen Weinlande, σ. 18-31.
Hubert Köhler, Der Ringstecken, ein altes Hirtengerät in der Obersteiermark, σ. 32-34.
Karl Haiding, Wie der Prügelkrapfen gebacken wird, σ. 35-37.
Karl Fiala, Ein volkstümliches Rezeptbuch aus Seekirchen, σ. 38.
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Maria Kiindegraber, Sagenhafte Geschichten aus Lackenhof am Ötschcr, σ. 65-70.

Friedrich Johann Fischer, Der Abdecker. Seine Bedeutung als Träger magischer Vor-
stellungen im Zeitalter des Barocks, σ. 71-95.

Leopold Schmidt, «Post sex». Zu einem Bild der Wolfgangslegendc in Niederösterreich,
σ. 96-99.

Franz. IIutter, Das Tausolion - Kreuz nächst Kofla-l'riel bei Mola, σ. 100-101.

Leopold Schmidt, Die mitteleuropäischen Volkskunden)uscen und ihre Aufgaben in der
Mil/le des 20. Jahrhunderts, σ. 129-146.

Helene Grünn, Das Museum Neunkirchen, Spiegelbild einer Kulturlandschaft, σ. 147-154.

Karl Ilg, Probleme und Aufgaben der Arbeitervolkskunde in Österreich, σ. 155-168.

Hermann Cuva, Horaz und die Zuckertüte, σ. 169-176.

Anton Mit m an nsgiujbf.r, Ein Donncrki'il im niederösterreicliischen Mostviertel, σ. 177.

Felix Karlunger, Inkiibationsbrauch tum sardisclier Wallfahrtskirchen, σ. 201-209.

Hermann Steininger, Das Erhardiopfer in Wartberg im Miirztal, Steiermark, σ. 210-232.

Maria Kundegraber, Die Wallfahrten der Gottscheer, σ. 233-260.
Band 66 (1963)

Ulrich Steinmann, Die Volkskundemuseen in Wien und Berlin. Gegenseitige Einflüsse
und Beziehungen von ihrer Gründung bis 1945, a. 1-16.

Franz und Gerhard Marescii, Das Dürrhansl im oberen Pielachlal, a. 17-22.

Franz Lipp, Ein Zeichensl.cin aus Gösau, σ. 23-31.

Viktor Flieder, Der Zeichenstcin von Göstling an der Ybbs, σ. 32-37.

Leopold Schmidt, Kärntner Heimatmuseen von volkskundlicher Bedeutung, σ. 38-75.

Elfriede Grabber, Das «Heilige Feuer». «Antoniusfeuer», Rotlauf und «Rose» als volks-
tümliche Krankheitsnamen und ihre Behandlung in der Volksmedizin, σ. 77-95.

Hermann Steininger, Mitteilungen über «Abbetcn», «Wenden» und Sympathienlittel in
Steiermark und Oborösterreich, σ. 96-100.

Ri dolf Kriss, Zur Begriffsbestimmung des Ausdruckes «Wallfahrt», σ. 101-107.

Wolfgang Haid, Zur Verehrung des hl. Erhard in Goss bei Lochen, σ. 108-110.

Hermann Watzl, Verbot eines Leiden- Christi- Spieles in Truman, G.-Β. Ebreichsdorf,
Ν.-(")., 1770, σ. 111.

Klara K.-Osillerv, Bäuerliche Möbel iu Österreich und Ungarn. Eindrücke von einer
Studienreise in Österreich, σ. 112-140.

Leopold Kretz,enbacher, Anton Bruckner und die Lichterkrebse. Ein kofessiousjiole-
mischer Humanistenschwank in einer österreichischen Musiker - Anekdote, σ. 141-153.

Franz Sciiunko, Von den Weinhütern in Perchtoldsdorf. Eine Dokumentation aus dem
Jahre 1962, σ. 154-167.

Franz Thiel, Aus dem Sprachschatz des niederösterreicliischen Weinhauers, σ. 168-178.

Elfriede Lies, Drei Erzählungen über den hl. Petrus am Weinberg aufgezeichnet im
steirischen Sausal, σ. 179-1 83.

Anton Mitmannsgruber, Ein Wurmsegen aus dem Mülilvirtel, σ. 184-185.

Leopold Schmidt, Der hängende Christbaum. Aus der Arbeit am Atlas der burgenländi-
schen Volkskunde, σ. 213-242.
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Wolfgang Suppan, Zur Ulinger - Ballade, σ. 243-246.

Robert Schindler, Umgürtung der Kirchen mit Wachs in Friaul, σ. 247-248.

Friedrich Johann Fischer, Bäckerschupfen in Salzburg, σ. 249-254.

Revista de Folclor, publicata de Institutue de Folclor, Bucureçti. Anul VII

( 1962), anul VIII (1963).

Anul VII (1962)
Nr. 1-2

Miiiail Robea, Imaginea partidului 111 crea^ia populara contemporana (The Party - The
Rumanian Workers' Party - in contemporary folk creation), σ. 7-21.

Ion Talos, Balada mesterului Manole si variantele ei Transilvanene (Some Transylvanian
variants of the «Master Manole» ballad), σ. 22-57.

Radu Niculescu, Unele observatii asupra lui Pintea Viteazul ca personaj istoric (Some
considerations on the outlaw «Pintea the Brave» as an historical character), σ. 58-71.

Yasile D. Nicolf.scu, Din materialele premiate la concursul de cîntece noi si cîntece
muncitoresLi - revolutionäre (Selections from the material rewarded at the 1960
Competition for New Folk Songs and Revolutionary Workers' Songs), σ. 72-93.

A. Ghiurchescu si C. Costea, Ilaidaul (The «Haidaul» dance), σ. 94-117.

M. Martin, Elemente de viziune populara in poezia lui Mihai Beniuc (Elements of folk
vision in Mihai Beniuc's poetry), σ. 118-125.

G. IIabenicht si L. Birgu, «Cît e lumea si Tara...». Asupra genezei si circulatiei unui cîiitee
nou («As wide as the world and my country». On the genesis and circulation of a
new song), σ. 128-137.

Nr. 3 4

Al. Amzulescu, Perspectivele folclorice ale satului colectivizat (The prospects of Ruma-
nian folklore in the collectivized villages), σ. 7-18.

Emilia Comisel, GonÇributie la cunoasterea eposului popular cintat (Contribution to the
study of the chanted folk epos), σ. 19-38.

Monica Bratulescu, Contributii la studierea mijloacelor de compozitie si stil 111 folc-
lorul nou (Contributions to the study of compositional means and style in contem-
porary folklore), σ. 39-50.

Nicolae Coman, Elemente de creatie populara in cvartetul nr. 1 in do major (inchinat
pacii) de Ion Dumitrescu (Elements of folk creation in Ion Dumitrescu's quartet
No. 1 in C major (dedicated to peace)), σ. 51-67.

Ovidiu Papadima, Neagoe Basarab, mesterul Manole si «vinzatorii de umbre (Prince
Neagoe Basarab, master-mason Manole and «shadow - vendors», a. 68-78.

Vera Proca - Ciortea, Citeva documente grafice privind jocul popular rominesc (Some
graphic documents regarding Rumanian folk dance), σ. 79-88.

Teodor Ghitan si Dumitru Pop, Un vechi cintec Nasaudean (An old song from Nasaud),
σ. 89-91.

Adrian Fociii, Bibliografia folclorului rominesc pe anul 1961 (Bibliography of Paimanian
folklore for the year 1961), σ. 121-191.



409 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΙ! 1962-1963

Anul VIII <1963)
Nr. 1-2

Nioolae Radulescu, Cîntecc revolutionäre ale Utecistilor (Revolutionary songs of the
Rumanian Communist Youth), σ. 7-25.

Al. Sandulescu, Delavrancea si problemele folelorului (Delavrancea and problems of
folklore), σ. 26-40.

Gheorgiif. Ciobanu, Raportul structural dintrc vers si melodic in cîntecul popular romi-
nesc (The structural relationship between verse and melody in Rumanian folksongs),
<7. 41-61.

M. Marin - Biiga, Lupta împotriva oprimarii sociale reflectata in lirica populara (The
struggle against social oppression reflected in folk-lyric), a. 62-84.

Constantin Co ste a, Locul jocurilor fecioresti in report oriul contemporan de dan suri
populäre (Swain dances in the contemporary repertory of Rumanian folk - dances),
σ. 85-93.

Gottfried Habenicht, Tot pe vale si pe grui... (Up hill down dale), σ. 94-98.

Mariana Kaiiane, Doine din Oltenia Subcarpatica (Doinas from Subcarpathian Oltenia),
a. 99-116.

Samuel Domokos, Contributii la cunoasterea legaturilor folclorice Maghiaro - Romîne
(Contributions to the study of Magyar - Rumanian folklore ties), σ. 117-123.

Adrian Fociii, 15 ani de folcloristica in R.P.R. (15 years of folklore - research in the Ru-
manian People's Republic), σ. 124-139.

Andrei Bucsun, Dialecte si aspecte stilistice in coregrafia noastra populara (Stylistic
aspects and dialects in Rumanian folk choreograpghy), a. 140-143.

Pavel Ruxandoiu, Elemente innoitoare in stadiul contemporan al evolutiei basmului
(Novel elements in the present stage of evolution of the folk-tale), σ. 144-152.

Nr. 3-4

Al. I. Amzulescu, Ion al mare. Balada clacasului razvratit («John the Great» - the Ballad
of the Rebel Bondsman), σ. 11-59.

Anca Giurchescu, Jocurile ciobanesti din satul Dumbrava (Shepherd Dances from the
Dumbrava Village), σ. 60-73.

Gottfried Habenicht, Fenomenul reelaborarii unui text folcloric epic. «Mesterul Manole»
in versiunile unei informatoare din Singeorz-bai Nasaud (The Re-elaboration of y 11
Epic Folklore Text. The Ballad of «The Building Sacrifice» in the Versions of an
Informer from Singeorz-bai, Nasaud), σ. 74-93.

Monica Bratulescu, Contributii la cercetarea metaforei in folclorul din Maramures
(Contribution to the Study of the "Metaphor in Maramuresh Folklore), σ. 94-116.

Ν. Rudulescu, Cintece muneitoresti de origina italiana in Rominia (Workers' Songs of
Italian Origin in Rumania), σ. 117-128.

Romulus Vulcanescu, Calaretii sarari (The Salt - bearing Horsemen), σ. 129-139.

Χ. Α. Mironescu si Paul Petrescu, Constructiile viticole din zona Husilor. Contributii
la studiul etnografic al viticulturii (Vineries in the Ilusi Area. Contribution to the
Ethnographic Study of Vinegrowing), σ. 140-151.
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Μ. MiiiALfui, Goiilribulii la problem» conscrvarii malerialelor clnografico si folclorice în
colccliilo muzeale (On the Conservation of Ethnographic and Folklore Materials
in Museum Collections), σ. 152-155.
Ion Ta los, Arthur Schölt si culegerile lui de povesti romînesli (Arthur Scliott and his

Collection of Rumanian 'tales), a. 156-165.
Adrian Foe hi, Bibliografia elnografiea si folclorica roniîneasca pe amil 1962 (Ethnographic
and Folklore Bibliography for 1962), σ. 166-224.

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, hrsg. von Or. Karl Meisen. Botin,
Bd. 5 ( 1954).

Aheliiaiit Zippehus, Vormittelalterüclic Zimmertoehnik in Mitteleuropa, σ. 7-52.
Maruaiietk Βλ l ii-Hei nho i.n, Bildstöcke in Bayern, σ. 53-92.

10 h m st Sen ν κ ι r> un, Teufels - Flurnamen. Ein Beilrag zur volkskundlichen Flurnainen-

forschung, o\ 93-136.

Heinrich Marzull, Günzenhausen : Donuerblumen. Eine Studie zur deutschen Volks-
botanik, σ. 137-151.

Κ υ irr Ranke, Die Sage vom Toten, der seinem eigenen Begräbnis zusehaunt. Fin Beitrag

zur Methodik der Sagenl'orschung, σ. 152-183.
Heim win Sciiommer, Die Hciligenminno als kirehichcr und volkstümlicher Brauch, a.
184-231.

A· ci st C. Mahr, Fin deutscher PlagegeisI in Pennsylvanie!!, σ. 232-242.
Anton Dörrer, Schellen in Glauben und Brauel), σ. 243-280.

Josef Dünninger, Das 19. Jahrhundert als volkskundliches Problem, σ. 281-294.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Vierteljahrschrift, herausgegeben
von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Basel. Bd. 58 (1962).
F. lliijvcuo/,, Epigraphie alpestre. Inscriptions de maison relevées au Pays d'Eiihau(.ro-
mand (suite), aux Ormonls, dans le vallon des Allièros et au Gessenay, a. 1-43.
Peter Felder, Die hundertjährige Translationsfeier der beiden Wettinger Katakomben-
heiligen Marianus und Gctulius, c. 65-90.
Karl - S. Kiivmwkis, Zum Verhältnis zwischen Mensch und Ding. Probleme der volks-
kundlichen Terminologie, α. 91-101.
Iii» it t'ül und Τ am as Hope is, Der Alanyel Scheffel. Fin Beilrag zu den Beziehungen

Mensch und Gerät., σ. 102-124.
P. Iso Muller, Die christlichen Elemente das rätoromanischen Margaretha - Liedes, σ.
■125-137.

Alexi Decurtins, Zur Entstehung des rätoromanischen St. Margaretha - Liedes, σ. 138-
150.

Ingeborge Weber - Kellermann, Die Volksballado von der schönen Jüdin im euro-
päischen Zusammenhang mil dem Lied von den zwei Königskindern, σ. 151-164.
R i c h a r d W ciss, Die Brünig-Napf-Reuss-Linie als Kulturgrenze zwischen
Ost-und Westschweiz auf velkskundlichen Karten, σ. 201-231.
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Richard Weiss, Alpiner Mensch und alpines Leben in der Krise der Ge-
genwart, σ. 232-254.

Richard Weiss, Landschaft und Volksart [im Kanton Zürich], σ. 255-268.

Zeitschrift für Volkskunde. Im Auftrag des Verbandes der Vereine für Volks-
kunde, herausgegeben von Helmut Dölker und Bruno Schier. Stuttgart. Bd. 58 (1962),
Bd. 59 (1963).

Band 58 (1962)

Gerda Grober - Glük, Zur Verbreitung von Redensarten und Vorstellungen dos Volks-
glaubens nach den Sammlungen des Atlas der deutschen Volkskunde, σ. 41-71.
Andrejs Johansons, Steine im lettischen Kult des Hofschirmherrn, σ. 32-40.
Karl S. Kramer, Zeitliche und soziale Schichtung im Brauchtum, dargestellt am Uber-
lieferungsbestand des Ansbacher Raumes, σ. 72-93.
Hans Moser, Vom Folklorismus in unserer Zeit, σ. 177-209.

Rudolf Sciienda, Die Sammlung italienischer Flugblätter im Museo Pitrè, Palermo,
σ. 210-237.

IIinrich Suits, Die Ballade von der Radenmutter und ähnliche Liedtypen in Europa,
σ. 238-254.

Richard Wolfram, Weihnachtsgast und «Heiliges Mahl», σ. 1-31.

Band 59 (1963)

Wolfgang Bruckner, Cera - Cera Virgo - Cera Virginea, σ. 233-253.
Hans Dünninger, Was ist Wallfahrt?, σ. 221-232.

Gerhard Eitzen, Zur Geschichte des südwestdeutschen Hausbaues im 15. und 16. Jahr-
hundert, σ. 1-38.

Mathilde Hain, «Der nie stillstehende Fluss lebendiger Sitte und Sage», σ. 177-191.
Alfred Höck, Frühe Wachsvotivo am Elisabethengrab in Marburg/Lahn, σ. 59-72.
Leopold Kretzenbacher, Richterengel am Feuerstrom, σ. 205-220.
Hermann Langerbeck, Die Vorstellung vom Schlaraffenland in der alten attischen Ko-
mödie, σ. 192-204.
Erhard Riemann, Der Viehaustrieb im Volksbrauch, σ. 39-58, und

Detlev Sie vers, DerGemeinschaftsgedanke in der deutschen Hanse, σ. 73-88.
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Αβδέλλα 88

"Αγία "Αννα Ευβοίας 52, 65,
70, 79

Άγια Καλή ΒΙΟ, 311, 320
'Αγία Παρασκευή 351, 353
Άγιάσος 351, 353
Άγιερσανί Νάξου 80, 90
"Αγιο Πνέμα 305
"Αγιος 'Αθανάσιος Πέλλης 55
"Αγιος Δημήτριος Ραχών 'Ικα-
ρίας 230, 23G
"Αγιος Μηνάς 246 21,S, 251
Άδριανούπολις 54, 66
'Αθήναι 49, 50, 54, 56, 64, 72
Αιγιαλεία 215

Αΐγιάλης κοινότης' βλ. Ριάλη
Αιδηψός 89
Αιτωλία 80
'Ακαρνανία 64
Άλή Φαρμάκη Πύργος 267
Άμισσός Πόντου 63
Αμοργός 338' Άρκεσίνη Α-
μοργού 338, 339, 340, 342-
Ααγκάδια "Αμοργού 340,343,
344, 345- Χώρα "Αμοργού
338, 340, 348
'Αμπελόκηποι Καστορίας 69,

79., 80, 87, 90
Άνακοϋ 9

'Ανατολική Κρήτη' βλ. Κρήτη
"Ανδρος 44, 240
'Άντισσα' βλ. Τελώνια Λέσβου
Άντιταϋρος 9
Άπείραν&ος Νάξου 49
"Αργός Όρεστικόν 47
Αρίσβη 351
'Αρίστη 246, 248, 251
Αρκαδία. 29, 73
Άοκεσίνη" βλ- Αμοργός
Αρμενιστής 230, 236
Άρμόλια Χίου 32, 273
Αρχάγγελος 'Ημαθίας 72

Άσπράγγελοι 245
'Αστυπάλαια 7, 38, 39, 203
Αυγερινό, τό 307

Βασιλίτσι Πυλίας 50
Βελημάχι 270
Βεντζια 72

Βίκος (πρώην Βετσικόν) 216,
248

Βίκου χαράδρα 545, 322
Βίτσα 323

Βλάστη 'Εορδαίας 70
Βλαχοζάγορα 245
Βογατσικόν 70, 71
Βοϊδομάτης 245, 255
Βολισσός 273, 283, 284
Βόρειος "Ηπειρος" βλ. Ήπει-
ρος

Βουρδοΰριον ΙΙισιδίας Μ. Α-
σίας 86
Βούρλα Μ. Ασίας 64, 70
Βραδέτον 322
Βρακάδες 230, 243
Βροντάδες 273, 285
Βρουλλάς" βλ. Τραγοστάσι
Βροΰτση (κοιν ) 338, 340
Βρύσες Μεραμβέλλου 48

Γαλανάδες Νάξου 90
Γιάλη ' βλ. Θολάρια
Γιαλισκάρι 230, 241, 242, 243
Γιάλτρα Εύβοιας 70, 89
Γιαλτσάδες Ευβοίας 55
Γορτυνία 206
Γύθειον 65, 79

Δαμάσιον 71

Δελέρι,α Τιρνάβου 65, 69

Δήλος 19

Διαμαντοσπηλιά 308, 309
Δοβρά βλ. Άσπράγγελοι
Δομιανοί 288

Δομνίστα 288

Δρακόλιμνη τοΰ Παπίγγου 254

—τοϋ Σμόλικα 254
Δωδεκάνησος 3

"Εμπαρος 90
'Εορδαία 65
Έρμοΰπολις 89
Εύβοια 77, 89

Ευρυτανία 201, 203, 201, 205,

209, 288
Ευφράτης 9

Ζαγόρι' βλ. Ζαγοροχώρια
Ζαγορίτικος 245
Ζαγοροχώρια 245, 321, 324
Ζάκυνθος 81, 85
Ζευγοστάσιον Καστορίας 51, 70

Ήπειρος 3, 83, 84, 85, "219
Ήπόληβος 308

Θολάρια 338. 339, 340, 344,

345, 346
Θράκη 3. 55, 83

'Ιεράπετρα Κρήτης 80
'Ικαρία 243

ΊλΛιρ'ιμ Άδριανουπόλεως 80
'Ιωάννινα 201

Καλαμωτή Χίου 88, 273, 281
Καλιμασιά 273
Καλλονή 351
Κάλυμνος 45
Κάμπος Μεσαριάς 238
Καπέσοβον 3)22
Καππαδοκία 8, 9, 13
Κάρπαθος 66, 85, 88. 89, 91
239

Καρυδιές Χρίστου Ραχών 'Ι-
καρίας 230, 240
Καρυοχώριον 'Εορδαίας 70
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Καρωτή Διδυμοτείχου 90
Καστανιές Σηλυβρίας 'Ανατ.

Θράκης 69, 80
Καστράκι (φρούριον) 255
Καστρίον Κυνουρίας 43
Καστρισιάνικα Κυθήρων 87
Κατάπολα (λιμήν) 339 — Κατά-

πολον (χωρ.) 340
Κατούμενα βλ. Βλαχοζάγορα
Κάτω Μεριά 338
Κεπέσοβον' βλ. Καπέσοβον
Κεφαλληνία 85
Κεφαλόβρυσον Αιτωλίας 239
Κίμωλος 304, 305
Κλαψοβούνι- βλ. Ξαπλοβούνι
Κλειώ 356
Κόκκ'νο λιθάρ' 255
Κολοφάνα 338, 339, 340
Κόνιτσα 205, 207, 211
Κοντοβάζαινα 259
Κορμίστα Σερρών 45
Κορώνη 89
Κουκούλι 322
Κρήτη 3, 48, 71, 89, 90
Κυδωνίαι Μ. 'Ασίας 48, 87
Κυνουρία 214
Κύπρος 3, 71, 77, 81, 83
Κωνσταντινούπολις 49
Κωστή 'Ανατολ. Θράκης 77

Λαγκάδα Αμοργού' βλ. 'Αμορ-
γός

Λαγκάδα 'Ικαρίας 236
Λασίθι 43

Λάσπη Ευρυτανίας 220
Λάστα 42, 44, 66, 71
Λέσβος 84, 88, 89
Λεσ'νίτσα Δελβίνου Βορ. 'Η-
πείρου 206, 220
Λευκός 56, 71
Λήμνος 72, 84, 88
Λιθί Χίου 69. 88
Λίμνα 9

Λοζέτσι (Έλληνικόν) 201, 217

Magne βλ. Μάνη
Malaqubiya- βλ. Μαλακοπή
Μαλακοπή, Μελλοκοπία, Μυ-
λοκοπία, Μυλσκοπόδιν 8, 9,
10, 13

Μάνη 25
Μανιάκι 44, 80
Μανταμάδος 357, 359
Μάραθος 230, 237, 238, 240,

243
Μαραθώ ν 53
Μαστιχοχώρια 273
Μεγαλόπολις 71
Μεγάλο Χωριό 351
Μεγίστη (Καστελλόριζον)38,89
Μεθιόνη Πυλίας 73
Μελένικος Σηλνβρίας 69
Μεσημβρία Άνατολ. Ρουμε-

λίας 70
Μεσοποταμιά Καστορίας 79
Μεστά Χίου 37, 273, 276, 277,

285
Μέτσοβον 70
Μήλος 89

Μικρά 'Ασία (δυτική) 52
Μικρό Σοΰλι Σερρών 53
Misitra (Μυστρας) 19, 20, 25
Μιστί 9
Μιτσικέλι 245
Μόλυβος 351
Μοναστηράκι 259, 267
Μονοδένδριον 323
Μοσχονήσιον 45
Μπλάτσι 70
Μυρίκη 288
Μύτικας Αιτωλίας 86

Ναζλί Μ. 'Ασίας 89
Naxie· Naxos' βλ. Νάξος
Νάξος 16, 19, 20, 44, 349
Νένητα 273, 282, 285
Νιγρίτα 53
Νίσυρος 89

Ξαπλοβούνι 306

Όρμος 340, 343

Παλαιόκαστρον Βοίου 65
Πάπιγγον 246, 248, 251
Πάτραι 48
Πλάκα Λήμνου 54
Πελοπόννησος 3, 218, 300
Περβόλια Ίνναχωρίου Κισά-
μου 81

Πετροβούνι 201
Πέτρα Λέσβου 49, 351
Πλαγιά 351
Πλωμάρι 351

ΙΙολύαιγον' βλ, Ήπόληβος
Ιίολύλοφος Ευβοίας 84, 89
ΙΙολύχνιτον Λέσβου 55
Πόντος 3, 9, 43, 44, 66, 84, 85,
90

Πόποβον Παραμυθίας 216
Πόρσοντα' βλ. Ιΐόσοντα
ΙΙόσοντα 8, 9
Ποταμός 340
Πριγκίπων νήσος 16
ΙΙρουσσός Ευρυτανίας 81
ΙΙυλία 72

Πυργί 39, 52, 69, 84, 273, 274,
278, 285

Ράχες 230, 238, 239, 241, 242
Ρόδος 213
Ροσκά 288

Ρούμελη 65, 75, 240

Sainte Kali· βλ. Άγια Καλή

Σαμαρίνα 201

Σαμοθράκη 65

Σάμος 69

Σαράι 76

Σαρατζάς Πυλίας 70
Σελλά Ευρυτανίας 212
Σέρραι 46
Σητεία 49
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Σύμη 33, 34, 35, 36, 37, 88
Σϋρος48

Ταύρος 9

Τελώνια Λέσβου 52
Τουρκομνήματα 270
Τραβουδιστής 308, 309
Τραγοστάσι 230, 243
Τσεπέλοβον 322, 323

ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
Τσόρλου 'Ανατ. Θράκης 66
Ύδρα 71

Φανάρι Σηλυβρίας 69, 76, 80
Φάρασα Μ. 'Ασίας 54
Φιδάκια 288

Φουρνά Ευρυτανίας 212, 288
Φραντάτον 230, 231, 240, 242

Χίος 32, 89,273, 274, 276, 285
Χριστός Ραχών 230, 242
Χώρα Αμοργού' βλ. 'Αμοργός
Χώρα Χίου' Βλ. Χίος

ΨάΟη 308
Ψανά 288

'Ωρωπός 53
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Άά Σοφιά' βλ. 'Αγία Σοφία

Κω/νπόλεως
άγέρανος (χορός)' βλ. γερανός
'Αγία Αικατερίνη (έθιμον όνει-

ρομαντείας) 316, 317
'Αγία Βαρβάρα (παράδοσις)

238

"Αγία Ίουστίνη (διήγησις) 59
"Αγία Καλή (άσμα) 312
"Αγία Λεσβία (παράδοσις) 237
'Αγία Παρασκευή (παράδοσις)

344, 345
'Αγία Σοφία Κ ων/πόλεως (πα-

ράδοσις) 34, 235
"Αγιοι 'Ανάργυροι (παράδοσις)
37

"Αγιος Άντιόνιος (παράδοσις)
240

"Αγιος Βασίλειος (κάλαντα)
52, 53

"Αγιος Γεώργιος (λατρεία' πα-

ράδοσις) 54
"Αγιος Γειΰργιος Βαλσαμίτης

(λατρεία) 340
Άγιος Ίλαρίων 84
"Αγιος Κασσιανός (παράδοσις)

37, 38, 240, 309, 320
Άγιος Κυπριανός (διήγησις)
59, 60

Άγιος Νικόλαος (παράδοσις)

36, 37, 240, 309, 320
"Αγιος 'Ονούφριος (παράδοσις)
309

Άγιος Παντελεήμονας (παρά-

δοσις, έθιμον) 36, 348
"Αγιος Σεβαστός ( "Αγιος Σε-
βαστιανός ;) (παράδοσις) 36,
37

Άγιος Τρύφων (εθιμον) 335
"Αγιος Φανούριος (έθιμον) 51
"Αγιος Φίλιππος (παράδοσις)

239

Άγιος Χαράλαμπος (παράδο-

σις 238)
Άγιων Θεοδώρων Σάββατον'

βλ. Σάββατον
αγροτικός (χορός) 16
άδερφάτο 234

άερανός (χορός)' βλ. γερανός
άέριν 241

άζώγυρος (ή άζωυριά) 345,
346

Αθανάσιος, επίσκοπος Χρι-

στιανουπόλεως 265
αθάνατο νερό" βλ. νερό
"Αϊ Γιάννης ό Κλήδονας 46,
48, 50, 356—Λαμπροφόρος
46—Κληδόνου άνοιγμα 46—
Λιοτροπιοϋ 46, 238, 314 —
νερό 18

"Αι Λευτέρης (παράδοσις) 36
Αιλιανός 39

"Αι Νικόλαος" βλ. Άγιος Νι-
κόλαος

Άις "Ανθιμος (παράδοσις) 37,
38, 39

Άκλήδονας' βλ. "Αϊ Γιάννης

ό Κλήδονας
ακριτικά άσματα 3-13, 313
άκριτον νερό' βλ. νερό
άλαλον ύδωρ' βλ. νερό
αλβανικός (χορός) 16, 21, 23,
31

Alexandre le Grand· βλ. Α-
λέξανδρος ό μέγας
Αλέξανδρος ο μέγας 23, 24,

33, 78, 236, 244
άλευρόπ'ττα 251
Άλή Φαρμάκης 267, 271
Άλόφωτα" βλ. Φώτα
αλώνι 233

άλωνισμοΰ έθιμα 318
αμανέδες 352
άμίλητο νερό' βλ. νερό

αμίλητος 55, 56
Άμοργοΰ βιβλιογραφία' βλ.

βιβλιογραφία
αμφιθαλής 47
Άνάληψις 55
άναφακάς 241

'Ανδρόνικος στρατηγός 4, 6, 10
Άνεράϊδες 13, 44, 310
άνοιγμα Κληδόνου' βλ. "Αϊ

Γιάννης ό Κλήδονας
Anthesteria 245
Άντριώς (τοΰ Αγίου Ανδρέου

έθιμον) 335
άπάρθενες 47
άπεράτης 326

άπορριφή (απόστημα αδένων)
87

Άραβες 8, 9
άραδόπ'ττα 251
άργυρος 63, 66
Ariadne 16, 19
'Αριστοφάνης 81
άρμυροκουλλούρα 49, 50
άρναούτικος (χορός) 16, 21
άρόϋνας 35

άσκαυλος' βλ. τσαμπούνα
ασματα: ακριτικά: τής αν-
δρειωμένης κόρης πού κα-
ταδιώκεται υπό Σαρακηνοΰ
313' τοϋ ύπνου τοΰ άγουρου
καί τής λυγερής 313' τοϋ
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275— Κάτω στό Μαρουλό-
καμπο 277, 278—νανουρί-
σματα 252, 253 — ναυτικοϋ
βίου 359—τοϋ νεκρού αδελ-
φού 6—τών ηλικιών τοϋ άν-
θρωπου 313, 314—τής Σού-
σας 281, 282—Όσο καυκιό-
μουν κ' ήλεγα μαϋρος μή μέ
φιλήση 284, 285-Στήν Ά-
για Μαρκέλλα μέσ' στον πο-
ταμό 284—μοιρολόγια 253
—τής τάβλας 261 -τής τρά-
τας 355—τοϋ Κίτσου ή μάν-
να 283—Δώδεκα χρονώ κο-
ρίτσι χήρα πά' στή μάννα
της 282—'Οργανικά 253
άστρέχιες 326
άσυντυχον νερόν' βλ. νερό
αυτιά γαάρου 32, 33, 236 —
σκύλλου 33—τράγου 33, 236
'Αφροδίτη ή πελαγία 312
αφωνία 266
άχοΰρι 250
αχυρώνα 250

Balaristo (χορός) 26, 27
βαρυπνάς, βαρυχνάς 39
Βασιλικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών

32, 42, 62
βασκανία 78, 79
βάτραχος 266

βενέτικο φλουρί' βλ. φλουρί

βενέτικο
Βερζεβού 35

βιβλιογραφία περί Άμοργοΰ
340, 341 — τής 'Ελληνικής
λαογραφίας τών ετών 1960-
1962 92-200 —περί δυτικοΰ
Ζαγορίου 247-248—περί κεν-
τρικού Ζαγορίου 324-325
βικοϊατρός 245, 322
βιολί 352

βλάχικος (χορός) 16, 28, 29,
31

Βολισσιανός συρτός 276, 283
Βολισσιώτικο: χορός" βλ. Βο-

λισσιανός συρτός
βουβό νερό' βλ. νερό
βραφνάς' βλ. βαρυπνάς
βραχνάς' βλ. βαρυπνάς

βρύσης τάισμα" βλ· τάϊσμα τής

βρύσης
βυζγάν' 256

Candiote (χορός) 16, 17
Chanson de neuf frères qui
s'en vont en guerre et qui
rencontrent un puits han-
té (résumé) 12-13
Chénier 14, 15, 23, 24
cornemuse' βλ. τσαμπούνα
γαμβροϋ ξύρισμα 71
γαμήλια ασματα 252, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 299,
331, 355, 356
γάμος 56, 261
γειτονιά 231

γεράνι (χορός)' βλ. γέρανος
γερανός (χορός) 19, 20
γεροντοκτονΐα 241, 310
Γιούδας" βλ. 'Ιούδας
γκιζόπ'ττα 251
γκλιάστρα 251
γκλιαστρόπ'ττα 251
Γοργόνα 242
γρεντές (δοκός) 326
Γρηγόριος Θεολόγος 20
Grue (χορός) 18
γωνιά ή τζάκι 250

Dacier 20
δαδί 326
δαίμων 307

δακτυλίδιον άντιβασκάνιον 79

—χρυσό 79
δακτύλιος 68, 78, 80, 81, 82
δάκτυλος 63
δεβολίτικος (χορός) 26
Dédale (χορός) 16, 19
Δεκαφίτικος (χορός) 276
δετός χορός τών Νενήτων 276
διάλλαμαν 77
Διγενής 'Ακρίτας 4, 13
Διοκλητιανός 33
δίσημος (ρυθμός) 201
δίστιχα' βλ. τραβούδια
Δρακόλιμνη τοΰ Παπίγγου
(παράδοσις) 254—τοΰ Σμό-
λκια (παράδοσις) 254
δρακοπήγαδο 7

δράκων 9

δρεπάνι (χορός) 26
Δωδεκαήμερον 240
Διόριος (μουσικός τρόπος) 202

Είκών τής Παναγίας 263
'Εκθέσεις Λαογραφικών 'Απο-
στολών: είς Δυτ. Ίκαρίαν
230 245 -εΐς Δυτ. καί Κεντρ.
Ζαγόριον 245-259. 321-337
—εις Κοντοβάζαιναν καί
Μοναστηράκι 259-273 — εις
Χίον 273-287—εις Κύρυτα-
νίαν 288-303—είς Κίμωλον
304-321—είς Άμοργόν 338"
350— εις Δέσβον 351-361—
πεπραγμένων τοΰ Λαογρ.
Άρχ. κατά τά ετη 1962 -1963
388-397
έλασμα 63, 64. 67, 68
Emploi des métaux dans di-
verses superstitions, aussi
que dans d'autres actions
magiques se rapportant à
la vie sociale du peuple
(résumé) 91
εννέα (αριθμός) 3, 6
εξάσημος (ρυθμός) 201-229
Exassimos. Mesure de Six
Temps (Exassimos) dans
les chansons folkloriques
grècques 226 229
επιληψία 77

επορδή ' 55, 66, 67 -— Άγιου
Παντελεήμονος 348 — διά
τόν ήλιο 67, 348
ευλογημένη' βλ. ευλογιά
ευλογιά 238, 305
'Εφιάλτης 40

Fallmerayer 342
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Ήχοι : πρώτος, δεύτερος, τρί-
τος 202

Θεόνια (θεοπούλια) 334
Θεοφάνεια' βλ. Φώτα
Θεριό τής λίμνης (παράδοσις)

307

Αερισμός 56—έθιμα 318
θεριστικάτος (σκοπός) 276

'Ιατρική λαϊκή 76, 83
'ίκτερος 77

Informations sur les danses
et la musique hellénique
chez le voyageur P. Aug.
de Guys (résumé) 30-31
Tvco 312

'Ιούδας 35, 36, 345, 346
Ίσις—Φουρτούνα 312
'Ιωάννης δ Χρυσόστομος 78,
84

'Ιωνικός (χορός) 26, 27, 28, 31

Ιναγκελλάρης (χορός) 201" βλ.

καί κύκλες
κάδρο 250
καθρέφτης 250
Καλαματιανά (χορός) 332
κάλαντα Φώτων 357, 358
Καλές Κεράδες 310—Κυράδες

342, 343
Καλή 312
Καλιβρούσης 240
Καλικάντζαρος 240, 334
Καλιτσάντερος' βλ. Καλικάν-
τζαρος
Καλομοίρα 243, 245
Καμάρα 326
καματερό (αράχνη) 241
καναπές 250

Karavino (χορός) 17,19
καρέκλα 250

καρσιλαμάδες (χοροί) 352
κασσίτερος 63
κατάδεσις 67
καταπασσάλευσις 67, 68
καταπερόνησις 67
κατάποδο (ύστερο) 256
κατοπτρομαντεία 48
κάψαλος 316

καψούρια' βλ. Καλικάντζαρος
κέρατον εΐα τήν κεφαλήν 33
κιλλάρ' 326—κιλλαρίτσο (μι-
κρό κιλλάρ') 327
Κιόρογλου (χορός)' βλ. μαχαι-
ριού χορός
Κλειβωκά μονή 264
Κλειδαριές γύφτικες 326
κλειδί' βλ. κλεΐθρον

κλείθρον 69, 82, 84, 86
κλέφτικος (χορός) 201
Κλήδονας" βλ. "Αϊ Γιάννης ό

Κλήδονας
Ιίληδόνου νερό βλ. "Αϊ Γιάν-
νης ό Κλήδονας
κόθρα 251

Κοϊντιλιανός 'Αρ. 201
κόκκαλον νυκτερίδος 75
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 267,
271

κοράκι τής πόρτας 234
κοτόπ'ττα 251
κουλουκ'θόπ'ττα 251
κρεασόπ'ττα 251
Κρητικός (χορός) 16, 19, 30
κρικέλες 326

κύκλες (χορός) 201' βλ. καί

Καγκελλάρης
κωλοσυρτός (χορός) 276
Κωνσταντινάτον 77, 78
Κωνσταντίνος 4, 5, 6, 10, 11
Κωνστάντσινος' βλ. Κωνσταν-
τίνος

Λαέν' 327
λάκκος 7
Λάμια 4

Λαογραφικής ϋλης συλλογαί

362-387
λαχανόπ'ττα 251
Légendes populaires des îles

Chios et Symi 40-41
λεκανο μαντεία 57
λεμούρια 346
Λευκοθέα 312
Λουκιανός 63, 74
Λύδιος (τρόπος) 202

Μαγεία έ'μμεσος 75

μαζιοΰρες (=πάχνες) 315
μάϊσσα' βλ. Νεράιδα
Μακεδονικός (χορός) 23
μακελλάρης 24
μανόλαρος (χορός) 304
μαντζάτο 250
μαξίτια 76

μαραμπάς (τό γύρισμα τό ό-
ποιον ακολουθεί τό δίστιχον)
355
μασίνα 250

μασκαράδες — μασκαρεμένοι"

βλ. μειημφιεσμένοι
μαστραπάς 327
μάτι' βλ. βασκανία
Μαυρήγιαννης 5, 6
Μαυριανός 5
μάχαιρα 63, 69
μαχαιριού ή Κιόρογλου (χορός)
352

Μέγα Σάββατον 241
μέρμηγκας (χορός) 29
μεοάντρες 326
μέσα πόρτα 326
μέταλλα 62

μετημφιεσμένοι 334, ,353, 355
Μίδας 3.3

Μικροκωνσταντάκης' βλ. Κων-
σταντίνος
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Moires " βλ. Μοΐραι
μοιρολόγια 253
μολυβδομαντεία 69
μονόσπιτον 231
μουσαφ'ιρ νοντάς 327
μουσικαί άποστολαί : εις Χίον
273-287—ε'ις Εύρυτανίαν288-
303—είς Αέσβον 351-361
μουσική ασμάτων 7, 222-226,
235-236, 252, 252-253, 275,
277, 279-280, 281-282, 283-
284, 289-290, 291, 292, 293,
294, 295, 298-299, 315, 330,
331, 332, 354, 355 356, 357,
358, 359
Μουσούρ 4

μπάλος (χορός) 276, 304
μπαρμπέρης 32, 33
μπάσα 250, 326
μπατζάδις (φιγγΐτις) 334
μπεκί (χορός) 352
μπουχαρί ή τζάκι 326, 334
musique populaire 7
Μυτιληναίϊκος (χορός) 352

Νανουρίσματα 252, 253
Νεράιδα 42, 43, 45, 58, 243,

245, 342
νερό : αθάνατο 42—άμίλητο
42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 76 -
κοιμώμενον 43, 45
Νέρων 33

νησιώτικος συρτός 276
νομίσματα 68, 69, 73
νυκτερίδος κόκκαλον 75
Νύμφαι τών πηγών 58
νυμφόληπτος 57
Νώε 240

Ξεροπήγαδο 7

Οικία 249
'Ομάρ 8

όμφαλοΰ γύρισμα 77
όνειρομαντεία 316
oxomessa (χορός) 18, 20
όξωποδίτης 35
όξώπορτα 249, 326
οργανικά (ασματα) 253
ορείχαλκος 63

Όσια Θεοκτίστη ή Λεσβία' βλ.

'Αγία Λεσβία
"Οσιος "Ανθιμος' βλ. "Αις "Αν-
θιμος
ούτι 352

Παλιουρής πανήγυρις 257
Παναγία τής Άπανωχωριανής
344—ή Έδηγήτρια ('Οδη-
γήτρια) 306, 316—τής Κλει-
βωκάς (μονή) 264—ή Πορ-
ταΐτισσα 38—Πορταρίτισσα
39 — Παναγίτσα (έκκλησί-
διον) 236
Παναγία Πορτάίτισσα, Πορ-
ταρίτισσα' βλ. Παναγία
Παναγίτσα (εκκλησίδιον)· βλ

Παναγία
Πανώλης 305
παπαρούνα 256
Παραδόσεις 32-40,54,235-243,
254-256, 263-271, 307-312,
314, 332-334, 342-346, 348
Πατίνια (όνομα) 232
πεζούλι 249
πειραται 236, 237
πειρατεία 309
περατίκιον 74
περγουλιά 249
περδικόπ'ττα 251
περίαπτον 66. 77, 79
πεστρέφια 352
πέταλον 68, 82
Πετρωνάς στρατηγός 8
πιζόβουλου (δίχτ') 251
ΙΙλωμαρίτικος σκοπός 280
ποδαρικό 52, 53
ποδιακός 53
πολεμικός (χορός) 26
Πολίτικος (χορός) 352
'πόχες (μικρά δίχτυα) 251
Προδρόμου μονή 265
προσωπίδες' βλ. μετημφιεσμέ-
νοι

Προφήτης 'Ηλίας 238
Πρωτοχρονιά 51, 75—ή πρώ-
τη Σεπτεμβρίου 315
πυράγρα 69

Πυργούσικος (χορός) 276, 278
Ιΐύρρος 254

Pyrrliique (χορός) 16, 25, 31

Ρίμα (επιπεφυκΐτις) 66, 80
Ρουσάλια 242
ρυζόπ'ττα 251

ρυθμός έξάσημος' βλ. έξάση-
μος ρυθμός

Σάββατον τοΰ Μουσερλά 346,
347 —τοΰ Ρουσαλιοΰ 347—
τών'Αγίων Θεοδιόρων 46, 50
Saint Cassien 320
Saint Nicolas 320
Saints Théodores 61
σαλμάς 70
σαντούρι 352

Σαρακατσάνοι 54, 246, 251,

323
σαρκιά 352

σατυρικά (τραγούδια) 235
σβραχνάς' βλ· βαρυπνάς
Σεπτεμβρίου πρώτη' βλ. πρω-
τοχρονιά
Σέρα (χορός) 25
σημάδι 46

ση μείον ή πρώτος χρόνος 201

σιδεροστιά 69

σίδηρος 63, 64, 65, 66, 67

silentium 58

σιλτέδες (στρώματα) 326

σινΐ 71

σιωπή 45

σκαμναριά 327
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Στοιχειοπήγαδο 7
Στοιχειωμένα δένδρα 343
Στό (χορός) 201, 288, 301
ατρούλ' 251
Συγρόπουλος 6
Συλλογαί λαογραφικοί' βλ.

Λαογραφικής ύλης συλλογαί
Σιιμεών ό Μεταφραστής 238
συ μπκαριά 233
συμπλιαστής 233
σύνθετοι χρόνοι' βλ χρόνος
συνόνομες 47
συρτοπήγαδο 7
συρτός 20, 276, 304, 332
σύστημα (κλίμαξ) 202
σ'φάς 249

Σχινιάτικος (σκοπός) 276
σώγαμπρος 234

Τάισμα τής βρύσης 75
ταραμποΰκες 274, 285
τετράσημος' βλ. χρόνοι σύν-
θετοι

Thésée (χορός) 16, 17, 19
τζάκι' βλ. γωνιά
τζαμάρα 253
τζαρ'χόπ'ττα 251
Τζέτζης Ίωάν. 63
Τΐφυς 40
τουμπελέκι 352
τραβούδια (δίστιχα) 312
τραγούδια τής τάβλας' βλ. α-
σματα

τραγούδι τής τράτας' βλ. α-
σματα
Τραϊανός 33
τραπέζι 250
τραπεζοφόρος 34
τραχανόπ'ττα 251
τρίπατος (χορός) 276
τρυπιλίτσ' 327

τρίσημος' βλ. χρόνοι σύνθετοι
τσάκισμα 207, 208, 287
tsakisma' βλ. τσάκισμα
Τσακώνικος (χορός) 21
tsambouna' βλ. τσαμπούνα
τσάμικα έλαφρά' βλ. τσάμικος
tsamicos" βλ. τσάμικος
τσάμικος βαρύς" βλ. τσάμικος

τσάμικος (χορός) 201, 263, 272,
332

τσαμπούνα 33, 287
Τσάτσος (χορός) 201
τσουκνίδα 256
τσεσμές (άλυγαριά) 356
τυρόπ'ττα 251

Ύγρομαντεία 49, 57
ύδρομαντεία' βλ. ύγρομαντεία
ύδωρ κοιμώμενον" βλ. νερό
ύνί 69

ύπνος ύδατος" βλ. νερό
ύποδιόριος (τρόπος) 202

Φάντασμα 83
φαουριά 233
φάσματα 63

φεγγίτ'ς (είδος σιδηρού καν-

τηλεριοϋ) 326
φθογγόση μον 202
φιλοξενία 234
φίλτρα 75

φιλτροκατάδεσμος 83, 86
φκολόημα 317, 318
φλοέρα 253
φλουρί βενέτικο 75
φοίνικα κόκκινη (μαντήλι) 356
φούρκα 249
φρύγιος (τρόπος) 202
φυλάκι (=σακκί άπό δέρμα

κατσικιού) 237
φυλακτόν ( φυλακτήριον )' βλ.

περίαπτον
φώκια (φώκη) 241
Φώτα τά Μεγά 54

Φαγιάτ' 249
Χαλκοκονδύλης 34
χαλκός 63
χασάπης 24

χασάπικος (χορός) 21, 23, 31,
352

Χειρόγραφον έκ Κώ τοΰ έτους

1799 55
χόες 245

Χοζοβιωτίσσης μονή 339
χοιρόλαιμος 79

χοροί ελληνικοί (έν γένει) 14,

15, 16, 17, 19, 30—άγέρανος,
γέρανος ή άερανός ή γεράνι
19, 20 — αγροτικός 16—αλ-
βανικός 16,21, 23,31 — άρ-
ναούτικος 16, 21—Balarotis
26, 27—βλάχικος 16, 28, 29,
31 βολισσιανός συρτός 276,
283 —Candiote 16,17—Δε-
βολίτικος 26 — Dédale 16,
19—Δεκαφίτικος 276—δετός
τών Νενήτων 276—δρεπάνι
26 — Grue 18 — ζεϊμπέκικος
352 — Ιωνικός 26, 27, 28,
31 — Καγκελλάρης 201 —
Καλαματιανός 332 — Kara-
vino 17, 19 — καρσιλαμά-
δες 352 — κλέφτικος 201 —
Κρητικός 16, 19, 30 κύκλες —
201—κωλοσυρτός 276—Μα-
κεδονικός 23 — μανόλαρος
304—μαχαιριού ή Κιόρο-
γλου 352—μέρμηγκας 29—
μπάλος 20, 276, 304—μπεκί
352 — Μυτιληναίϊκος 352—
νησκότικος συρτός 276 — ο-
xomessa 18, 20—πολεμικός
26—πολίτικος 352—πυργού-
σικος 276, 278 — πυρρίχιος

16, 25, 31 —Σέρα 25 — σκίρ-
τος 27 — σούστα 25, 304 —
συρτός 20 —Thésée 16, 17,
19—τρίπατος 276—Τσακώ-
νικος 21—τσάμικος 201,263,
272, 332—Τσάτσος 201—χα-
σάπικος 21, 23, 31, 352

Χριστούγεννα 54
χρόνοι σύνθετοι 201
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