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Η ΓΡΑΙΑ ΩΣ Π ΡΟΔΟΤΙΣ
ΕΙΣ ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓ- Κ· ΣΠΥΡ1ΔΑΚΗ *

Πολλαχοΰ τοΰ Ελληνικού χώρου, ιδία εις τόν νησιωτικόν καΐ εκ τοΰ ηπει-
ρωτικού εις την Θεσσαλίαν, την Θράκηνκ. ά., απαντούν δημώδεις παραδόσεις εις τάς
οποίας αναφέρεται περί καταλήψεως οχυρών θέσεων (κάστρων κ. α.) δια της βοη{)είας
εντοπίου γραίας, ή οποία ύπέδειξεν εις τόν εχθρόν τό άσθενες σημεΐον της οχυρώ-
σεως από τό οποίον θά ήδύνατο οΰτος να καταλάβη τό φροΰριον.

Μέ τό περιεχόμενο ν τοΰτο είναι γνωσταί μέχρι τοΰδε παραδόσεις ειδικώς εκ των
νήσων Κύπρου, Νάξου, Κέας, Άμοργοΰ, Χίου καΐ Κυθήρων, εκ Δυτ. Θεσσαλίας
(Θραψίμι Καρδίτσης), εξ Ηπείρου, προς δε και από την 'Ανατ. Ρωμυλίαν και
Άνατολικήν Θράκην εκ τών εκεί Ελλήνων προ τοΰ 1923.

Εις παράδοσιν την οποίαν κατέγραψα τώ 1960 εις "Ανω Λεΰκαρα Κύπρου
λέγεται, δτι εκ της εκεί πλησίον πηγής, της καλουμένης της Αγίας Μαρίνας, επορί-
ζετο ΰδωρ τό κάστρο της Ρήγαινας, τό όποιον εΰρίσκετο εξωθι τοΰ χωρίου εις από-
στασιν δύο ωρών, διοχετευομένου τοΰ ύδατος εις την θέσιν ταύτην δια σωλήνων.

"Οίε οί Ενετοί έπολιόρκουν ανευ αποτελέσματος τό κάστρον τοΰτο, τό όποιον
ύπερήσπιζεν ή Ρήγαινα, εσκέφθησαν ούτοι να στερήσουν τοΰτο τοΰ ύδατος, ίνα
αναγκασθούν οι πολιορκούμενοι προς παράδοσιν. Γρ«Ιά τις συλληφθεϊσα, εξηναγ-
κάσθη υπό τών πολιορκητών να υπόδειξη είς αύτοΰς τόν τρόπον μέ τόν όποϊον θα
εΰρισκον την σωλήνωσιν τοΰ ύδατος. Οί αμυνόμενοι στερηίΐέντες οΰτω τοΰ ύδατος,
ύπεχρεώθησαν εκ της δίψης νά εξέλθουν τοΰ φρουρίου, οΰτω δέ ό εχθρός έγένετο
κύριος αύτοΰ

* Άνεκοινώθη εις τό Δ ' Διεθνές Συνέδριον δια την ερευναν τών λαϊκών διηγήσεων,
συγκροτηθέν έν Άϋήναις από 1 - 6 Σεπτεμβ. 1964.

1. Βλ. Λαογρ. Αρχ., χειρ. άρ. 2351, σ· 370-371. «Κοντά οτο χωρκό μας τα Λεύκαρα είναι
το νερά της Άγιας Μαρίνας. Αυτό το νερό έπαιρναν το με κυβέρκα (=κυψέλαι, σωλήνες ευρείς εκ
κεράμου^ ατό Κάστρο, που βρίσκεται πίσω άπό το χωρκό μας δκυό ώρες με τα πόδκια.

Έτζεϊ πάνω εκατοίκα ή Ρήγαινα.1 Ηρταν οί 'Ενετοί να πολεμήσουν το μέρος κ' ετζει πάνω,
'έν μπορούσαν να βκοϋσιν.

' Εσκέφτηκα να τους κόψουν τό νερο που πάει ' τζεΐ πάνω. Λαλοϋοιν πώς ηύραν μιαν κοτζιά-
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Εΐς την νήσον Κέαν φέρονται περι τοϋ πύργου εις Άγίαν Μαρίναν 1 καΐ της
τοποθεσίας. Σπόλες3 (έ'νθα τά ερείπια της αρχαίας Καρθαίας) δημώδεις παραδόσεις,
οτι κατελήφθησαν αι θέσεις αΰται υπό εχίίρών (υπό Τούρκων δ πΰργος της 'Αγίας
Μαρίνας) δια της ΰποδείξειος εις αυτούς, ώς και εις την ανωτέρω εκ Κΰπρου διή-
γηοιν, υπό γραίας τοϋ ΰδρεύματος τοϋ τόπου, τό όποιον οΰτοι κατέστρεψαν,
οΰτω δέ εξηναγκάσθησαν οι ΰπερασπισταΐ, προς παράδοσιν ένεκα της στερήσεως
τοϋ ύδατος.

Παράδοσις εκ Νάξου (Γαλανάδες) λέγει οτι Τούρκοι, άποβιβασθέντες εϊς
Νάξον, άνεζήτουν τους κατοίκους τοϋ χωρίου Φιλωτίου, οί όποιοι, έγκαταλείψαντες
τοΰτο, εΐχον κρυβή. Ένώ δέ βοσκός τις, συλληφθείς, δεν εμαρτύρησεν εις αυτούς την
κρΰπτην, γραία, εΐς ήν οι εχθροί ύπεσχέθησαν να χαρίσουν την ζωήν, ώδήγησεν αυ-
τούς εις σπήλαιον δπου ήσαν οΰτοι κρυμμένοι8.

Εις την νήσον Άμοργόν υπάρχουν τα τοπωνύμια : «Τοϋ Μαρκουλή» και
«της Γριάς τό γκρέμισμα», τά όποια συνδέονται με παράδοσιν καθ' ήν πειραταΙ
άνεζήτουν τόν ήρωα Μαρκουλήν, δστις ήτο κρυμμένος εις τό σπήλαιον δπου ή ομώ-
νυμος σήμερον θέσις. Τό κρησφύγετόν του άνεκάλυψαν οΰτοι υπό τάς οδηγίας γραίας,
την οποίαν κατόπιν κατεκρήμνισαν από την απότομον θέσιν εξωθι τοϋ σπηλαίου
προς την θάλασσαν. Έκ τοϋ γεγονότος δέ τούτου ώνομάσθη ή θέσις σήμερον «της
Γριάς τό γκρέμισμα»

Εΐς Κύθηρα λέγεται απλώς περι γυναικός, ή οποία, συλληφθεΐσα έ'ξω τοϋ πο-

καρη ( =γραια) και εβιάσαν την να τοϋς πη πόθεν πίνουν νερά 'τζεΐ πάνω.

Λέει τους'. Να πάρετε μια φοράδα να τη ψήσετε να διψάστ/ πέντε μέρες και να την ξαπολϋ-
σετε' εκειαχαμαΐ που &à ακαλίση να θκειάψετε (=σκάψετε) και να βρήτε το νερό.

'Εππηεν ή φοράδα και ηύραν το κ'εκοψάν το. "Οταν έκοψαν το νερό αυτοί που 'σαν μέσ στο
κάστρο εκατέβηκαν μέσ' στο κάμπο κ* επολέμησαν. "Εγινε μεγάλη σφαη. Το μέρος αυτό ώστι σήμερο
ονομάζεται Σφαήνα, και άπο τή σφαη την πολλή ή γή εχόρτασε γαΐμα...». Παραλλαγάς της πα-
ραδόσεως ταύτης βλ. εις τό περ. «Μαθητική Εστία», ετ. Δ' (1953) άρ, 10, σ. 39, ετ. Ε' (1955)
άρ. 15, σ. 158.

1. «Ή Άγια Μαρίνα ητανέ παλαιά μοναστήρι... Τότες πού ήρθανε οί Τούρκοι επήγανε στο
μοναστήρι οί Χριστιανοί κ'εκλειοτήκανε... Μια γριά εμαρτΰρησε άπο ποϋ παίρνουνε νερό κ επίνανε
και οί Τούρκοι êκόyJavε τό νερό και οί χριστιανοί άναγκαατήκανε να παραδοθούνε» (Λ.Α. χειρ., άρ.

2340, σ. 186, συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Κέα, 1960).

2. "Ενθ·· άν., σ. 364.

3. Βλ. Λ.Α. χειρ , άρ. 1466, σ. 342 (συλλ. Δ. Κορακίτου, Γαλανάδες Νάξου, 1920). Τήν
παράδοσιν ταΰτην ιός και τήν έπομένην οφείλω εις τόν συνάδελφον κ. Στ. Ήμελλον, τόν
όποιον κα'ι ευχαριστώ εντεύθεν.

4. Λ.Α. χειρ., άρ 2764, σ. 55 (συλλ. Στ.' Ημέλλου, Λαγκάδα Άμοργοϋ, 1963).
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λιορκουμένου φρουρίου τοϋ Άγ. Δημητρίου, έπειθαναγκάσθη υπό των πολιορκητών
να παραδώστ) εις αυτούς τά κλειδιά της πόλεως *.

Έκ προσφύγων από τόν Στενίμαχον της 'Ανατ. Ρωμυλίας προέρχεται ή πα-
ράδοσις καθ' ήν ή λιίΚνη προεξοχή, καλούμενη Άνα&εματίστρα, επί της κορυφής
ονόματι «Κούτρα» τοϋ δ'ρους Ροδόπη, θεωρείται ώς μορφή απολιθωμένης γυ-
ναικός. Παραδίδεται δέ σχετικώς ότι, δτε οΐ Τούρκοι επολιόρκουν άνευ αποτελέ-
σματος τό φρούριον τοϋ Στενιμάχου, γυνή τις, ίσταμένη εκεί επί της κορυφής τής
Ροδόπης και νήθουσα, έ'δειξεν εΐς τόν έχθρόν δίοδον δι'ής έπέτυχεν οΰτος νά εΐσχω-
ρήση και καταλάβω τό φρούριον. Ό προδοθείς βασιλεύς «κατηράσθη τότε τήν προ-
δότριαν ήτις μετεβλήθη ώς ειχεν εΐς λίθον» 3.

Τό θέμα τοΰτο τής προδοσίας γενικώς υπό γραίας απαντά και εΐς οίλλας λαϊ-
κάς παραδόσεις. Ούτως εις τό Θραμίμι, εις τήν περιφέρειαν Καρδίτσης, τιπάρχειή πα-
ράδοσις περί άνακαλύψεως τοΰ ύδρεύματος πλησιοχώρου φρουρίου εις τήν τοποθε-
- σίαν «Κολοκριά»* καθ'δμοιον τρόπον, ώς εΐς τήν ανωτέρω εκ Κύπρου, εΐςδέ'Ηπει-
ρωτικήν λέγεται περί υποδείξεως υπό γραίας εΐς τόν έχθρόν, τους Τούρκους, τοϋ τόπου
εΐς Σωφράτικα δπου είχε καταφύγει δ βασιλεύς τοΰ 'Αργυροκάστρου 4.

Εΐς άλλας παραδόσεις τέλος αναφέρεται ή γραία ώς ή αιτία τής καταλήψεως
τόπων υπό εχθρών ουχί κατ'ευθείαν δια προδοσίας υπ'αυτής αλλ' έ'νεκα γεγονότων
σχετικών, ήτοι συλλήψεως γραίας υπό Τούρκων έ'ξωθι τής κρύπτης τών όμοχωρίων
της (Μεστά Χίου)5, εγκαταλείψεως ΰπ'αυτής νήματος εΐς τήν βρύσιν, τό δποϊον, έκ-
τυλισσόμενον προς τόν κρυψώνα, ώδήγησεν οΰτως τόν έχθρόν προς άνακάλυψίν του
("Οριον Ευβοίας)6, είτα έκ τής εξόδου και εισόδου δια θυρίδος τοϋ κάστρου που-
λιού, ανήκοντος εΐς γραΐαν (Σαμόκοβον 'Ανατ. Θράκης)' κλπ.

Σημειοΰμεν έ'τι οτι ή γραία, ώς γνωστόν, αποτελεί, θέμα πολύ κοινόν εΐς τήν

1. Βλ. Ίωάνν. Π. Καοιμάτη, 'Από τήν παλαιά και σύγχρονη Κυθηραϊκή ζωή. Μέρ. Α'.
'Αθήναι 1957, σ. 77-78.

2. Λ.Α. χειρ. άρ. 896, σ. 68. (συλλ. Βλ. Σκορδέλη. Φιλιππούπολις, 1873). Ή παράδο-
σις αΰτη έδημοσιεύθη άργότερον υπό τοϋ Σκορδέλη εις τήν 'Εστίαν, ετ. ΚΔ' (1887) σ. 438. Βλ.
ετι περί τής διηγήσεως ταύτης και εις Κοσμά Μνρτίλον ' Αποστολίδον, Ό Στενίμαχος, έν 'Αθή-
ναις 1962, σ. 67, 140-141, ενθα ή τοποθεσία «Άναθεματίστρα» αναφέρεται μέ τό δνομα
«Αναθεματισμένη».

3. ΛΑ χειρ., άρ. 2301, σ. 481, συλλ. Δ. Λουκάτου, 1959.

4. Βλ. Κώστα Κρνστάλλη, Τά άπαντα, 'Αθήναι 1948, σ. 148-152.

5. Λ.Α. χειρ., άρ. 692, σ. 61, συλλ. Στ. Βίου,

6. Λ.Α. χειρ , άρ. 1608, σ. 85-86, συλλ. Ν Δαλλιάννης, "Οριον Ευβοίας 1930.

7. Βλ. Δημ. Πετροπονλον, Λαογραφικά Σαμοκοβίου Άνατολ Θράκης, Ά ρχ. Θρακ. Λαογρ.
και γλωσσ. Θησ., 7 (1940-41) σ. 147, 148.
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δημώδη παράδοσιν τοΰ Ελληνικού καΐ άλλων λαών. Οΰτως αναφέρεται αΰτη ευ-
ρύτατα εις παροιμίας και γνώμας'1 επίσης άπαντα αΰτη είς μαγικάς ενεργείας
καΐ πράξεις ως το κύριον πρόσωπον, προς δε και εις παραμύθια ελληνικά καΐ
άλλων λαών2, εις τα όποια αυτή συμβουλεύει η συνεργεί εις την έκτέλεσιν δύ-
σκολων πράξεων. Αΰτη άπαντα προσέτι καίεις παραδόσεις τοΰ λαοΰ, ειδικώς εις τόν
κύκλον τών περί της άπολιθωθείσης υπό τοΰ Μάρτη γραίας βοσκοΰ μαζί μέ τα πρό-
βατά της, διότι τόν περιεφρόνησεν

Ή διήγησις αΰτη περί της άπολιθώσεως της γριάς μέ τά πρόβατα ή τα τυ-
ριά της υπό τοΰ Μάρτη συνεχίζει άσφαλώς παλαιάν παράδοσιν, ως περί τούτου συνά-
γεται καΐ έκ της πλατείας διαδόσεώς της εις πλείστας περιοχάς άλλα καΐ εκ τοΰ πλή-
θους τών τοπωνυμίων μέ τά ονόματα: τής Γριάς ό σωρός, της Γριάς το πήδημα,
της Γριάς το μνήμα κ.ά.4. Ύπεστηρίχθη μάλιστα ή γνώμη, ότι υπό τό δ'νομα ενταΰθα
Γραία διασώζεται άρχαία λέξις ή οποία εσήμαινε Γαία

Έκ τών παραδόσεων τούτων περί της άπολιθώσεως της γραίας ώς και τών
παραμυθιακών διηγήσεων περι παροχής βοηθείας υπ* αυτής εις εκτέλεσιν δύσκο-
λων πράξεων, δύνανται να διακριθοΰν είς ίδιαίτερον κύκλον αΐ ώς άνωτέρω δη-
μώδεις παραδόσεις εκ Κύπρου, Νάξου, Άμοργοΰ, 'Ανατ. Ρωμυλίας και άλλαι περί
τής γραίας, δια προδοσίας τής οποίας εγένετο κατορθωτή ή ά'λωσις ωχυρωμένων
θέσεων (πύργων, πόλεων κ. ά.).

Τοΰ τύπου τούτου τών διηγήσεων, δηλ. τών περί τής προδότιδος γραίας, παλαι-
οτέραν παραλλαγήν γνωρίζω την άναφερομένην υπό τοΰ Ίω. Τζέτζου (12 αι.) εις
τά σχόλιά του είς την Λυκόφρονος Άλεξάνδραν, στίχ. 826 : και πέμπελον γραϋν
μαρμαρουμενην δέμας ( = τήν φλύαρον γραΐαν τής οποίας τό σώμα άπελιθώθη). Ό

1. Βλ. Νικ. 'Ανδριώτον, Δοκίμιο για λαογραφική σύνθεση, Νέα 'Εστία, 24 (1938) σ.
1373 κέξ.

2. Βλ. προχείρους α) περί τών ελληνικών : περ. Παρνασσός 9 (1885) σ. 360-61. Δελτ. Ίστ.
Έθν. Έταιρ., Α' (1883-84) σ. 694. Κρητ. Λαός, Α' (1909) σ. 78. Βλ και Γ: Μέγαν είς Λαογρ,
τόμ. 15, 1953, σ. 9 άρ. 3, σ· 9-10 άρ. 4, σ. 20 και είς Mélanges Octaveet Melpo Merlier, tome
II, 1956, σ. 158, 160, 163-166, 169. Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Αί γυναίκες εις την λαογραφίαν, εν
'Αθήναις [1920], σ. 142 κ.έξ. β) περί τών ξένων : -Γ. Boite und G. Polivka, Anmerkungen zu
den Kindern-u. Hausmârchen der Briider Grimm, Bd. I, άρ. 14, Bd. II, άρ. 122, 125,
133. Stith Thompson, Motif - Index of Folk-Literature, H. 971, K. 2293.

3. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', 1904, σ. 166, άρ. 303 ("Ιμβρου). Πρβλ. και Κ. Α.
Ρωμαίου, Ή Γριά, μυθική μορφή άρχαία. Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, Θεσσαλο-
νίκη 1953, σ. 564.

4. Βλ. Κ. 'Α. Ρωμαίου, ενΦ' άν., σ. 566 κ. έξ.

Β. Ένθ' άν., σ. 578.
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Τζέτζης συνδέει τόν στίχον τοΰτον πρός τήν διήγησιν εις τήν Όδΰσσ. θ, 226-
366 ένθα λέγεται, οτι ή "Αφροδίτη, δργισθεΐσα μετά τόν χλευασμόν της υπό των
άλλων Ολυμπίων θεών, δτε κατελήφθη μοιχευομένη μέ τόν "Αρην, άπήλθεν εις
Κΰπρον δπου καΐ έκρΰβη' προσθέτει δέ ό Τζέτζης, οτι «οί Θεοι ερευνώντες εκεΐσε
ενρον αντην, γραός ϋποδειξάσης τον τόπον εν&α ην κεκρυμμενη, ερωτηθείσης παρά
των Θεών, ει οίδε που εστίν 'Αφροδίτη. "Ην η 'Αφροδίτη οργισθεΐσα εμαρμάρωσε
καϊ μέχρι τοϋ νυν ΐσταται η στήλη αυτής εκεΐσε» '·

Σημειωτέον οτι περί άπολιθώσεως γυναικός υπό τής 'Αφροδίτης υπήρχε και
έ'τερος αρχαίος μϋθος εις Κΰπρον. Κατά τοΰτον ή νεάνις Άναξαρέτη άπελιθώθη
υπό τής Θεάς, διότι περιεφρόνησεν, ακόμη καϊ νεκρόν, τόν *Ιφιν, δ δποΐος ηΰτοκτό-
νησε δια τόν έ'ρωτα πρός αυτήν9. Κατ' αλλην παρα?Λαγήν, άναφερομένην υπό τοϋ
Έρμησιάνακτος (Αντωνίου Λιβεράλις, Μεταμορφ. συναγ. λθ' (έκδ. G.A. Koch),
ή άπολιθωθεΐσα εκαλεΐτο 'Αρσινόη, ό δέ αποβιώσας εραστής Άρκεοφών

Έκ τών κυπριακών μΰθων τούτων δυνάμεθα να θεωρήσωμεν παλαιότερον
τόν περί τής άπολιθώσεως τής γραίας, ή οποία ΰπέδειξεν εις τους 'Ολυμπίους τήν
κρΰπτην δπου είχε καταφύγει ή "Αφροδίτη.

At νεοελληνικοί, ως άνω, παραδόσεις μέ τό αυτό θέμα, δηλ. τής γραίας προ-
δότιδος, έκ τών οποίων μόνον εις τήν έκ Στενιμάχου φέρεται περί τής άπολιθώσεως
αυτής κατόπιν κατάρας, ώς και εις τόν άρχαΐον μϋθον, εΐς δέ τήν εξ Άμοργοΰ περί
κατακρημνίσεώς της υπό εχθρών, έ'χω τήν γνώμην οτι άποτελοϋν ώς θέμα έπιβίω-
σιν εΐς τόν λαόν αρχαίων μΰθων τοΰ τΰπου, ώς ανωτέρω, περί τής άπολιθώσει,ος
υπό τής 'Αφροδίτης τής προδότιδος γραίας.

Ό μΰθος οΰτος μέ θέμα γενικώς τήν γραίαν ώς προδότιν θα ήτο και τότε
νομίζω ευρέως διαδεδομένος εΐς τόν λαόν, θα ανήκε δ'ϊσως εις κΰκλον παραδόσεων,
σχετικών πρός τήν υπό τών Ελλήνων και τών βαρβάρων κατά τους προοίμους χρόνους
τής 'Αρχαιότητος άσκουμένην συστηματικώς πειρατείαν και ληστείαν ώς μέσον βιο-
πορισμού. Περί τοϋ τρόπου τοΰτου τοϋ βίου αναφέρεται χαρακτηριστικώς εις τήν
Όδΰσσ. θ 158-164, μαρτυρεί δέ σαφώς άργότερον δ Θουκυδίδης (Α' 5, 7, 8).

1. Ίω. Τζέτζου, Σχόλια εις Αυκόφρ. Άλεξ. σι. 826 (εκδ. Chr. Gott. Millier, vol, JX,
1811, σ. 812). Τήν παράδοσιν ταύτην παραθέτει ώς βυζαντινήν δ Φαίδ. Κονκονλές, εις συλλο-
γήν του βυζαντινών παραδόσεων. Βλ. ε'ις Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ , 22 (1952), σ. 16 (^Βυζαντινών
βίος καϊ πολιτισμός, ΣΤ', σ. 309).

2. Ovid. Μεταμ. IV, 760.

3. Ό Πλούταρχος. (Έρωτικ. Δ) καλεί τόν νέον τοΰτον Εύξύνθετον, τήν δε σκληρόκαρ-
δον νέαν Λευκομάντιν. Βλ. πλήρη βιβλιογραφίαν εις τήν εκδοσιν τής 'Αλεξάνδρας τοΰ Λυ-
κόφρονος υπό Carl von Holzinger, Leipzig 1895, σ. 290 (στ. 826).
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RÉSUMÉ

La vieille femme comme traîtresse dans les légendes
populaires grecques.

par G. Spyridakis

Dans maints districts du territoire hellénique tout particulièrement
dans les îles et dans certaines régions de Thrace, de Roumélie, de Thessalie
etc. on trouve des légendes dans lesquelles une vieille femme du pays joue
le rôle de traîtresse pendant le siège des fortifications. Elle désigne à l'assié-
geant d'un chateau fort le point faible de la fortification, ce qui permet à
l'ennemi de s'en emparer facilement etc.

Dans une légende que l'auteur a enregistrée en i960, à Ano Lefkara
(Chypre), il est dit qu'une source nommée Agliia Marina approvisionnait en
eau le château-fort, situé à deux heures de distance du village. L'eau y parve-
nait par des canalisations.

Lorsque les Vénitiens assiégèrent ce château-fort, qui était défendu
par la Reine (Ρήγαινα) et dont ils ne parvenaient pas à s'emparer, ils déci-
dèrent de détruire le système d'adduction d'eau, afin de contraindre les assié-
gés à se rendre. Une vieille femme, arrêtée par les assiégeants, fut forcée de
leur désigner l'emplacement des tuyaux. Les défenseurs privés d'eau durent
sortir du fort, et c'est ainsi que l'ennemi parvint à s'en emparer.

Il existe dans l'île de Kéa des légendes analogues, relatives au châ-
teau-fort de Pyrgos à Aghia Marina, et à celui qui est situé au lieu-dit
Spolès (où se trouvent les ruines de l'antique Karthaia). Ces forts furent
occupés par l'ennemi à la suite d'indications fournies par une vieille sur le
système d'approvisionnement en eau. En détruisant la canalisation l'ennemi
força les défenseurs à se rendre.

Une autre légende populaire de Galanades (à l'île Naxos) rapporte que
les Turcs, après avoir débarqué à Naxos se mirent à la recherche des ha-
bitants qui se cachaient après avoir abandonné leur village. Tandis qu'un
berger qu'ils avaient arrêté refusait de leur dévoiler l'emplacement de la
cachette, une vieille femme, à laquelle ils avaient promis la vie sauve, les
conduisit jusqu' à la grotte où les villageois s'étaient réfugiés.

Dans l'île d'Amorgos il existe deux emplacements, l'un nommé «Mar-
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couli», l'autre «Précipice de la vieille femme»· Ils sont liés tous deux à la
légende suivante. Des pirates partis à la recherche du héros Marcoulis,'
caché dans la grotte de même nom, parvinrent à découvrir sa retraite grâce
aux indications d'une vieille femme, que par la suite ils la précipitèrent
dans la mer du haut de la dite grotte·

A Cythère (Cérigo) il est également question d'une femme qui, arrê-
tée par les assiégeants devant le fort de St Démétrius, fut contrainte par
eux de leur livrer les clefs de la ville.

Des réfugiés de Sténimachos, en Roumélie Orientale, connaissent une
légende selon laquelle une saillie rocheuse, dénommée Koutra et située au
sommet du mont Rhodope, représente une femme pétrifiée. Au moment
où les Turcs assiégeaient la ville, une femme se trouvant au haut de la
montagne indiqua à l'ennemi un passage par oil celui-ci parvint à se fau-
filer et à occuper la forteresse. Le roi trahi maudit la traîtresse qui fut
changée en pierre.

Ce thème de la vieille traîtresse se trouve encore dans des légendes
de Thessalie Occidentale et d'Epire du Nord.

La vieille femme, considérée comme conseillère et complice pour la réus-
site d'un projet constitue, comme on le sait, un thème commun dans la
tradition populaire et eu particulier dans les contes, non seulement dans ceux
du peuple grec mais aussi dans ceux d'autres peuples.

Déjà dans l'antiquité la vieille femme apparaît comme le personnage
principal dans les activités magiques. Dans les contes même elle assiste,
comme aide ou conseillère, à l'exécution d'opérations difficiles. Elle ap-
paraît de même dans les légendes populaires, comme dans le cycle de la
vieille bergère pétrifiée par le froid du mois de mars en punition de son
dédain envers ce mois.

Le conte de la vieille bergère pétrifiée avec ses moutons ou ses fro-
mages appartient à une légende déjà très ancienne. Sa diffusion ainsi
qu'un grand nombre de toponymies comme celles du «Cadavre de la
Vieille», du «Saut de la Vieille», du «Tombeau de la Vieille» et d'autres
semblables le prouvent.

On a même soutenu que dans ces cas le nom de Γραία (vieille) pro-
vient du mot antique Γραία (terre).

On doit distinguer ces dernières légendes de celles connues à Chypre,
Naxos, Amorgos et en Roumélie Orientale, qui traitent de l'assistance
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donnée par une vieille femme durant l'assaut d'une place forte, légendes
qui appartiennent à un cycle spécial.

La plus ancienne variante appartenant à ce cycle est celle citée par
Jean Tzetzès (i3®me siècle) dans ses Commentaires sur l'«Alexandra» de
Lycophron, vers 826. Il est dit dans ce poème et ces commentaires qu' Aphro-
dite tournée en dérision par les Dieux de l'Olympe à cause de son adultère
avec Arès, s'irrita et se cacha à Chypre. L'ayant recherchée en vain, les
Dieux finirent par la retrouver grâce aux indications d'une vieille femme
qu'Aphrodite furieuse métamorphosa en pierre. Tzetzès rapporte également
qu'«une stèle s'élève encore de nos jours sur cet emplacement».

Il existe aussi à Chypre une autre légende antique ayant pour thème
la pétrification d'une fille par Aphrodite. Cette fille nommée Anaxarète
ayant méprisé un amoureux du nom d'Iphis, même après qu'il se fût sui-
cidé par amour pour elle, fut pétrifié par la Déesse.

Parmi ces mythes Chypriotes, celui de la traîtresse pétrifiée doit être
considéré comme étant le plus ancien.

Comme dans le mythe antique, parmi les légendes populaires néohel-
léniques, seule la légende de Sténimachos fait allusion à la pétrification
de la traîtresse, survenue à la suite d'une malédiction.
L' auteur estime que ces légendes doivent constituer une survivance popu-
laire du mythe antique de la vieille traîtrese changée en pierre par Aphro-
dite. Cette dernière forme devait également être populaire dans l'antiquité.

Le mythe de la vieille traîtresse en général, croit l'auteur, devait être
alors aussi répandu, et appartenait peut-être à un cycle de légendes rela-
tives à la piraterie et au pillage, exercés systématiquement comme moyen
d'approvisionnement à une époque reculée, par les Grecs et par les Bar-
bares; le fait est attesté explicitement dans l'Odyssée VIII, 158-164, et plus
tard dans Thucydide (I 5, 7, 8).
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Εις τάς δημώδεις «κοσμογονικός παραδόσεις» δύνανται νά περιληφθούν
και αί διηγήσεις τοΰ καθ' ημάς λαοΰ αί σχετικαί προς την δημιουργίαν τοΰ ανθρώ-
που, τινών εκ τών ζώων καΐ φυτών, τής κατασκευής οικοδομημάτων και εκτελέσεως
άλλων πραγμάτων' αλλ' επροτίμησα να περιλάβω αύτάς υπό τόν ώς άνω τίτλον,
διότι αύται κυρίως συνδέονται προς δοξασίας, προελθούσας έκ τών δυϊστικών ιδεών
και αντιλήψεων τών αιρετικών κατά τόν μεσαίωνα Γνωστικών, ΓΙαυλικιανών και
Βογομίλων.

Έν τη παρούση μελέτη δημοσιεύω ανέκδοτα κείμενα τών δημωδών διηγή-
σεων τούτων εκ διαφόρων περιοχών τής Ελλάδος καί, μετά σύγκρισιν προς όμοιας
ή άναλόγους τής ρουμανικής προφορικής παραδόσεως, κάμνω σύντομον λόγον περι
τής προελεύσεως αυτών.

Α'. ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Ή δημιουργία τοΰ ανθρώπου.

Ό Θεός πρώτον εφτειασε τον *Αδάμ καϊ τον εβαλε στην Παράδεισο και εκα-
θόντανε μαζί με τά άλλα ζωα, που είχε φτειάσει πρωτύτερα, και εζοΰσε με αμβρο-
σίαν (δπως κατόπιν εζοϋσαν και οί Θεοι τών Ελλήνων) και δεν είχε καμμιά σκο-
τούρα' ενώ δ Θεος εΐχε την έγνοια ΐ'ά μη χτυπήσουν τ άστεργια τό ενα με το αλλο
και εβάσταγε τΙς κλωνές, που τά εΐχε δεμένα, (φρόντιζε vàv τά άνάβη το βράδυ, για
νά φωτίζη τη γή, και vàv τά σβένη την αυγή και ν' άνάβη τον ήλιο, για να φωτίζη
τή γή.

Βλέποντας τόν 'Αδάμ να κάθεται και να παίζη με τα ζώα, που ήσαν ήμερα,
χωρίς καμμιά σκοτούρα, είπε μέσα του : «Μα>ρ' εγώ είμαι Θεός ή εκείνος ο κερα-
τάς, που κάύεται ξαπλωμένος και δεν τοΰ καίγεται καρφί για τίποτα!...». Ό Διάβο-

1. 'Eve α υ θα προφανώς ό συλλογεύς Χ. Κορνλλος παρεμβάλλει είς την λαϊκήν διήγησιν
φράσεις ίδικάς του. Τό ίδιον κάμνει καί κατωτέρω.
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λος, που κατάλαβε τί συλλογάται δ Θεός, γιατί ήτανε πρώτα άγγελος, πάει ατό Θεό
και τοΰ λέει: —«Δίκιο εχεις για δ,τι σκέπτεσαι. Μου δίνεις την αδεία vàv τοΰ δώσω
'γώ δουλειά, για νά μην κάθεται ετσι 'ξένοιαστος;». —«Σου δίνω, τοΰ λέει δ Θεός,
για νά ιδώ τί §ά κάμης/». Ό Διάβολος επήγε στο αργαστήρι του κ εφτειασε την
Εύα, δσο εμπορονσε δμορφη, καί την επαρονσίασε τοΰ Θεοϋ και τοΰ είπε vàv τής
φυσήση πνοήν ζωής, γιατί ήτανε ψόφια. Ό Θεός, άφοΰ τήν περιεργάστη και την
έϋαύμασε, επαίνεψε τό Διάβολο γιά τήν τέχνη του και τήν εζωντάνεψε την Εύα.
Τότες τήν επήρ ό Διάβολος κατά μέρος και τής είπε κάτι λόγια στ αυτί και τήν
εστειλε νά πάη στον 'Αδάμ για συντροφιά του, που τοΰ στέλνει δ Θεός. Ό 'Αδάμ,
σαν τήν είδε και εμα&ε πώς τήν εστειλε δ Θεός, ειπών «ου καλόν είναι τόν ανθρω-
πον μόνον' ποιήσω,«ε»' αντφ βοηθ·όν», εχάρηκε πολΰ και τής εστρωσε μερικά συκό-
φυλλα κ' έκάθησε κοντά του. 'Αφοΰ εγνωριστήκανε καλά και είδανε τί είχε δ ενας
παραπάνου και τί ελλειπε τοΰ άλλουνοΰ, απ τή χαρά του δ 'Αδάμ ελησμόνησε τήν
εντολή τοΰ Θεοΰ νά μη φάγη τό ξυλον τής γνώσεως τον γινώσκειν καλόν και πονη-
ρόν καί κατά παρακίνησι τής Εύας, που εΐχε διαταχθή άπό τό Διάβολο, τό εφαγε
μαζί με τήν Ενα. "Επραξαν τό πονηρόν !

Τότες τά ·θηρία άγριέψανε και τους επέσανε απάνου και τά φείδια καϊ οι σκορ-
παϊοι και τά αλλα κακοποιά ζώα καϊ ό Παράδεισος εσηκώθηκε τό 'να πόδι. Βλέ-
ποντας δ Θεός ενα τέτοιο πράγμα, εστειλε τόν άγγελο με τήν πυρίνην ρομφαίαν καί
τους εβγαλε δξω άπό τόν Παράδεισο καί τους είπε : «'Εν ίδρώτι τοΰ προσώπου των
φαγεΐν τόν αρτον των». Ι'ιά τοΰτο ό Θεός εδωσε εντολή νά μήν εμπη ποτε γυναίκα
στον Παράδεισο, άφοΰ μια ώρα εκάθησε ή Εύα μέσα καί δεν άφησε παλούκι στο
φράχτη. Λένε πως ή 'Αγία Αικατερίνη εφόρεσε φουστανέλλες κ' εμπήκε γιά σπανός
καί, δταν τήν άνακαλύψανε, τήν έβγαλαν εξω καί τήν έβαλαν νά σιγυράη τό κοττέ-
τζι τοΰ Παραδείσου. "Ωστε αδικα νηστενουνε οί γυναίκες !

(Πελοπόννησος. — Λαογρ. 'Αρχ., χειρ. άρ. 2268, σ. 1218-19, συλλογή Χ. Κορύλλου, Άχαΐα-
Ήλις, 1926;). [Εφεξής: Λαογρ. Άρχ.=Λ.Α.)

2. Περι τοΰ άρνησαμένου τόν Χριστόν εγγράφως.

"Οταν δ 'Αδάμ καί ή Εύα διώχτ'καν άπου τόν Παράδ'σο, ήκλιγαν κί θρηνοΰ-
σαν γιά τά καλά πού 'χασαν ■ Μια μέρα, κεΤ που γκιζεροΰσαν1 κοντά α ενα πουτάμ.,
βλέπ'ν εναν ανθρουπο να τς πλησιάζ'. *Ηταν δ Τρισκατάρατος κί δ πουταμός ήταν
δ Ίορδάν ς. Λέει στον ' Αδάμ δ Τρισκατάρατο; : «"Ε, ' Αδάμ, μή στενοχωριέσαι,
ίγώ ϋά σ δώκω ουλα τά καλά, πού V στ γής, δταν &à μου υπογράψ'ς ιδώ (κί τοΰ

1· έπλανώντο.
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δείχν μ νια πλάκα) οτι ·&ά εΐαι πάντοτις δικός μ». Ό καημένος δ 'Αδάμ εβαλι τ'ν
υπογραφή τ κι δ Τρισκατάρατος πήρι τ ν πλάκα κϊ πήγι κι τ ν εκρυψι α' ενα βιρό 1
ατό πουτάμ . Ή πλάκα εμειν ικεΐ ώς δτου δ Χρίστος βαφτίατ κι στον 'Ιορδάν κι
διαλνθ'κι τ' ομόλογο ' τοϋ Αδάμ μΐ το Σαϊτάν .

(Δυτικον Ζαγόριον Ηπείρου.—Λ. Α χειρ , αρ. 2453, α. 77, συλλ. Δ.Β. Οίκονομίδου, 1962).

3. Ή δημιουργία τοΰ λΰκου.
Α'.

Τόν παλιό καιρό ό Θεός έχτισε δλο τόν κόσμο, δ Διάβολος επλααε τό λύκο, μα
ψυχή δε μπόρεσε νά τόνε δώσ'. Πήγε κ είπε στο Θεό, 'γώ αυτό τό ζωο τό 'καμα,
τί να τό κάμω νά περπατήσ' ; Είπε κι <5 Θεός, πάνε μέσα ατό βουνό, κάνε ενα μαν-
τρί, ε'μπα μέαα, βγάνε τό πόδι σ° εξω και πες, «σήκω, λύκο, φάγε με» καϊ &ά περπα-
τήσ'. Πήγ' δ Διάβολος, εκ α με τό μαντρί, μπήκε μέαα, ε βγάλε τό πόδι τ' εξω κ' είπε,
«σήκω, λύκο, φάγε με9 · Ό λύκος σηκώθηκε κ' εφαγε τό πόδι τ\ 'Από τότες δ Διά-
βολος απόμνε μ ενα ποδάρι κ' είναι κουτσοπόδαρος.

('Ανατολική Θράκη.— Κατ' άνακοίνωσιν τής Κας 'Ελπινίκης Σταμονλη Σαραντή.

Β'.

Τό λύκο τόν εφκειασε δ Διάβολος με τέσσερα ξύλα. Αμα τόν έτελείωσε, πήγε
ατό Θεό και τοΰ'πε : —«Κύριε, εφκειααα ενα ζφο, πες μου, πώς νά τό ζωντανέψω».
— «Μάλιστα, τοϋ 'πε ό Θεός, πήγαινε και πές του: «Σήκω απάνω περπάτα και νά
φας τό πόδι τοϋ αφέντη σου». Ό Διάβολος γύρισε πάλι και πήγε εκεί, που είχε
φκειααμένον τό λύκο, άλλα τοϋ 'πε μονάχα : «Σήκω, λύκε, και περπάτα». Ό λύκος
δε ζωντάνεψε. Ό Θεός κατάλαβε τί ε'γίνε και τοϋ λέει'. «Πήγαινε νά τοϋ πής δλα
τά λόγια δσα αοϋ είπα». Ό Διάβολος τότε πήγε και τοϋ είπε εται. Ό λύκος εζωντά-
νεψε και εφαγε και τό πόδι τον Διαβόλου· 'Από τότε και υστέρα ό Διάβολος είναι
κουτσός. 'Αλλά και ό λύκος, επειδή τόν εφκειασε ό Διάβολος μέ ξύλα, εχει λαιμό ξυ-
λιασμένο, δε μπορεί νά τόν γυρίση, αν δεν γυρίση και δλο τό κορμί του. Είναι και
μονάντερος. "Εχει ενα μονάχα άντερο, αλλά χωνεύει και τήν πέτρα ακόμα. Γι αυτό
και για ανθροιπο, που χωνεύει, λένε πώς είναι μονάντερος σα λύκος.

(Αιτωλία. —Λ. Α. χειρ., άρ. 148, σ. 1, συλλ. Α. Λουκοπούλου, 1919).

Γ.

'Αφοϋ ό Χριστός φύλαγε τά πρόβατα, ειχε και μαζί του τά σκλιά. Και παρον-
αιαζεται δ δαίμονας ατό Χριστό και τ' λέει' «Τ' έίν αυτά;»—«Αυτά είναι σκ'λιά»,

1. λακκούβα. 2. συμφωνητικόν.
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τον λέει δ Χριστός, «και φυλάν τά πρόβατα». Λέει'· «πρέπει νά 'χω κ' εγώ ενα τέ-
τοιο νά μοϋ φυλάν τά γίδια", έπειδής είναι τά γίδια τοϋ Διαβόλου. Τον λέει δ Χρι-
στός : « θα σε ορμηνέψω δώ νά φκειάσης και ου ενα σκλί. Θα πάς, τ λέει, νά
κόψης ενα κούτσουρο από μια άγραπιδιά, γκορτζά, και fia τή κοντοκοριάσης, κι
άφοϋ θά είναι ίσο τό κούτσουρο, από 'δώ κομμένο κι από κει κομμένο, &ά τό κλω-
τσήσης με τό ποδάρ και ϋά τ' πής : «Σήκ' απάνω νά φας τόν αφέντη a'y>. Ό
Διάβολος έφυγε κ' έκοψε τό κούτσουρ' από τήν άγραπιδιά και, άφοϋ τό κοντοκον-
ριασε, πονηρεύτ'κε δμως μήπως σηκωθή και τόν φάη και εφκειασε ενα λάκκο κι
μπήκε μέσα δ Διάολος στο λάκκο και 'έβγαλε τό ποδάρι τ' όξω. Και τό κλωτσάει το
κούτσουρο με τό ποδάρ'. Και τ' λέει : «Σήκω νά φάς τόν αφέντη σου Ι» Κ' 'έτσι
τό κούτσουρο έγινε λύκος και τοϋ τρώει τό ποδάρ'. Και γι αυτό είναι κοντσοδαίμο-
νας και δ λύκος είναι αλύγιστος, κούτσουρο1.

(Πράμαντα 'Ηπείρου. —Λ.Α. χειρ., άρ. 2302, σ. 580-81, συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1959).

Δ'·

Πίσ απ' τήν Άστράκα, πού' ναι τό βουνό τό Λειβαδάκι τοϋ Ρομπόζ', ίκεϊ
πέρα κατοικοϋσι δ Χριστός με τό Σαίτάνη τό μιγάλο. Ό Χριστός είχε πρόβατα κι δ
Σαϊτανάς εΐχε γίδια. Φθονούσαν ένας τόν αλλο. Ό Χριστός έ'κανε καλά έργα, δ Σαϊ-
τάνης κακά. "Ο,τι έργα έ'κανι δ Σαϊτάνης, δ Χριστός τς εδωνι αναπνοή κι πνεϋμα.
Ό Χριστός εΐχι τά πρόβατα. Ό Σαϊτάνης έφκειασι τό λύκο, γιά νά φάη τά πρόβατα
τ' Χριστοϋ.

Γιά νά τόν φκειάσ , επελέκησ' ένα κούτσουρ' άπο γκουρτζά (άγριαχλαδιά), γι
αυτό κι δ λύκος δεν μπορεί νά στρέψ', γνρίζ' μονοκόμματος. Κι δταν τόν τελείωσε'
«τί νά τοϋ πώ τώρα Χρίστο ;». —«Νά τ πής τρεις φορές «σήκω νά φάς τόν αφέντη
σ'». Κι σηκώϋ'κι δ λύκος και τό 'φαε του Σαϊτάνη τό ένα τ' πόδ'.

"Υστερα πάει δ λύκος νά φάη τά πρόβατα τοϋ Χριστοϋ. cΟ Χριστός άπόλυσι
τή γκλίτσα τ κ' έγινε σκύλος κ έκυνήγησι τό λύκο.

"Εβαλαν τά γίδια νά τ' άρμέξουν δ Χριστός άρμιγι κι δ Σαϊτάνς τά βάριγε,
γιά rd περνάν μέ τήν αράδα μέσα στη στρούγγα καϊ νά τ' άρμέγ' δ Χριστός ' Αλλά
δ Χριστός μέ τό ταιμπούκ' που είχε τά 'καίγε στο γόνα, τά βούλλωνε, γι αυτό δέν
έχουν μαλλιά στό γόνα, έχουν τή βούλλα του κ' είναι σημαδεμένα. "Οσα σημάδεψε,
ημέρεψαν. "Οταν κατάλαβε δ Σαϊτάν'ς οτι ημέρεψαν τά γίδια, άπέταξε τή σκούφια

1. Σημειωτέον οτι ό διηγηθείς εις εμέ τήν παράδοσιν ταύτην Δ. Γ. Τσιλιγιάννης, έτων

37, κτηνοτρόφος, προσέθεσεν : ' Ο λύκος δεν μυρίζεται» (=δέν εχει δσφρησιν), γιατί τον εχει
ό διάολος ψκειαγμενο από άγριογκορτσά.
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α εκείνα πού' χε μέσ ατή στρονγγα, πού 'ταν άνάρμεγα, και τά λάκισε κ εφ γαν,
κι αυτά είναι τ άγριόγιδα, που δεν έχουν βούλλα και τά κατέχ δ Σαϊτάν'ς σήμιρα ',

(Σαρακατσάνοι Παπίγγου Ζαγορίου 'Ηπείρου.—Λ.Α. χειρ , άρ. 2453, σ. 195-97, συλλ. Δ. Β.
Οίκονομίδου, 1962).

4. Ή δημιουργία της γίδας.
Α'.

Τή γίδα τήν εφτειασ' δ Διάβολος και ονλα τα γίδια, αλλά δεν εμπόρεσε vàv
τά κάμη νά κάϋουνται, γιατί δεν ελυγάγανε τά γόνατά τους και ετσι εστεκόσαντε
πάντα ολόρθα κ εψοφάγανε. "Οταν συναπα ντήϋηκε με τ δ Χριστό, τοΰ είπε οτι
«εφτειασα ενα ζώο, αλλά δεν μπορώ vàv τό κάμω νά κάτση χάμου και μου ■ψοφάει'»
και τον εδειξε τά γίδια. Τότες δ Χριστός εβγαλε τή βούλ?Μ του καί εβούλλωσε τα
γίδια στα γόνατα τών μπροστινών ποδιών και αμέσως εκα&ίσανε. Γιά τοΰτο τά γί-
δια εχουνε στα μπροστινά πόδια άπό μία βούλλα στο κάΰε γόνατο, τή βούλλα τοΰ
Χριστοΰ.

"Οτι ή γίδα είναι πλάσμα τοΰ Διαβόλου φαίνεται άπό τή φτειασή της, διότι
εχει κέρατα καϊ γένεια, ενφ ή προβατίνα δεν εχει δε βόσκει χάμου στή γή, δπως
τό πρόβατο, αλλά σκαλ^ώνει στά κλαργιά και τρώει τά τρυφερά βλ αστάργια και ετ σι
καταστρέφει τά δάση. Τό χειρότερο άπ ονλα είναι και ξετσίπωτη 2, διότι ενώ τό
πρόβατο και τά άλλα ζφα έχουν κρεμασμένη τή νουρά τους και σκεπάζουν (τά θη-
λυκά) τά κρύφια μέλη τους, ή γίδα εχει σηκωμένη τή νουρά της και φαίνονται
ονλα της·

('Αχαΐα-"Ήλις.—Λ.Α, χειρ., άρ. 2268, σ. 1222-23, συλλ. Λ'. Κορύλλον, 19?6;).

Β'.

Μιά φορά, που βγήκε ό Διάβολος, βαλϋήκαν με τό Χριστό νά κάμουν δυο
πράματα. Ό Διάβολος εφκειαξε τά γίδια και δε μποροΰοαν νά γονατίσουν, δταν
κοιμώνταν, κα&όλου. Ο Χριστός εφκειαξε τά πρόβατα και μπορούσαν νά γονατί-
σουν καϊ κοιμώνταν δλο τό μεσημέρι- Τά γίδια, που δεν μπορούσαν νά γονατίσουν,
εφευγαν, δλο εφευγαν και δ Διάβολος, που πάγαινε κοντά, ανάπαψη δεν εύρισκε.
Απόστασε. Τότε δ Διάβολος ρώτησε τό Χριστό, πώς τά κατάφερε νά κοιμώνται τά
πρόβατά του. 'Ο Χριστός δεν τοΰ είπε τίποτα.

1. Διήγησις υπό Θ. Τσουμάνη, έΐών 47, σκηνίτου Σαρακατσάνου.

2. άναιδής.
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Τότε καϊ δ Διάβολος σοφίστηκε με τά κερατά τον κ έκοψε μια πέτσα απ' τά
γόνατα τών γιδιών και τά κατάφερε νά γονατίζουν και νά κοιμούνται. Άπο τότε
κ1 νστερα μπορούν τά γίδια νά γονατάνε και νά κοιμούνται τό μεσημέρι.

Γιά νά έκδικηθή τό Χριστό ό Διάβολος εφκειασε τήν αλεπού και τό λύκο κ
έπήγαιναν κ έτρωγαν τά πρόβατα αρνιά και πρόβατα τά σακάτευαν. Ό 'Ιησούς
Χριστός, γιά νά τόν έκδικηϋή τό Διάβολο, εφκειασε τό μαντρόσκυλο κι αυτός κυνη-
γάει τά γίδια και φεύγουν απ τό μπουλούκι.

ΤΙάλε δ Διάβολος εφκειασε τό λαγό νά τρέχη πολύ. Κι δ Χριστός έκαμε το
λαγωνικό νά κννηγάη τό λαγό.

{Αιτωλία. — Λ.Α. χειρ., άρ. 868, σ. 22, συλλ. Νικολ. Ραμαντάνη, 1927).

Γ'.

Τά γίδια ήταν δλα άγρια ήταν τοϋ Σατανά· Κι άφοϋ ό Χριστός εΐδε οτι τά
γίδια αυτά ήταν δλα άγρια, σκέφτηκε, πώς θά τά κάμη ήμερα. Και λέει στο προσα)-
πικό τ*. «Μαζέψετε αυτά τά γίδια μέ τή βοήθεια τή δική μου, ας είναι άγρια, και
ϋά τά βάλωμε μέσ σ ένα μαντρί».

Άφοϋ τά μάζεψαν τά γίδια και τά 'βαλαν μέσα σ' ένα μαντρί, τώρα δ Χρι-
στός λέει: «Καθίστε νά τ αρμέξω με». *Αφοϋ άρμεγαν, συν εχοϋ σαν, παίρνει υ Χρι-
στός τό γάλα 'πό 'πεφτε στο καρδάρ' καϊ τά σφράγιζε τά γίδια ατά γόνατα και, άφοϋ
τά σφράγιζε, τά γίδια ημέρευαν, ήμερονσαν και κοιμούνταν εκεί.

Ό Σατανάς παρουσιάστ κε στή στρούγγα. Κι άφοϋ τελείωσαν τά γίδια κ' ήταν
λίγα μέσα, βλέπει μπροστά στο καρδάρι άσπρο γάλα και τά γίδια νά κοιμοϋνται
μπροστά δλα, ήμερα, γιατί τοϋ Σατανά τό γάλα ήταν κόκκινο. Κι άπο τήν τρέλλα τ'
ό Σατανάς βγάζει τή σκούφια τ και προγγάει τά γίδια, πού 'ταν στην στρούγγα, κ
έφυγαν κ' έγιναν άγρια. Γι αυτό είναι καϊ ασφράγιστα, άγριόγιδα, που κοιμούνται
μέ τά πόδια τεντωμένα 1.

(Πράμανια 'Ηπείρου.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2302, σ. 577-78, συλλ. Λ. Β. Οίκονομίδον 1959).

1. Ή διήγησις άνήκει εις τον Δημ. Γ. Τσιλιγιάννην, ετών 37 ποιμένα, εκ Πραμάντων,
γραμμ. γνώσεις τοϋ δημοτικού Κατά τόν Παναγ. Τσιλιγιάννην, ετών 33, ποιμένα, μέ γραμματι-
κάς γνώσεις τοΰ δημοτικοΰ, «<5 Διάβολος, μόλις είδε το Χριστό ν' άρμέγΐ] τα γίδια και να τα σφραγί-
ζω άτα γόνατα με τό άφρί, αμέσως πετάει τή σκούφια στα υπόλοιπα, που ήταν μέσα στη στρούγγα, κι
αμέσως έφυγαν, ενω τ à σφραγισμένα 'έμειναν ήμερα». Λ.Α. χειρ·, άρ· 2302, σ. 578, συλλ. Δ. Β.
Οίκονομίδον, 1959.
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Δ'

Ό Χρίστος εΐχε τά πρόβατα καί τ άρμεγε κ ή βγάζε γάλα άσπρο. Ο Διάο-
λος εΐχε τά (γ)ίδια κι άρμέοντας Εβγαζε γάλα κόκκινο σά γαΐμα. Γι αντό παρακά-
λεσε τό Χριστό νά πάη στη στρονγγα τον νά τ' άρμέξη μιά βολά κι αυτός. Πήγε
κι δ Χριστός κι άρμεγε γάλια άσπρο. αλλά αμα τ' άπάρμεγε, τά βούλλωνε κι δλας με
τή φλοέρα τον στο ποδάρι. Γι αντό τά (γ)ίδια κ' έχουν τή βούλλα τον Χρίστου ατά
ποδάρια. 'Ο Διάολος, οι 'τ ας είδε τό Χριστό, που τά βούλλωνε, γιατί όσα βουλλώνονν-
ταν γένουνταν αύτοννοΰ, τά χούγιαζε κ εφυβγαν άπό τή στρονγγα. Καϊ σήμερα αυτά
είναι τ' άγριόϊδα.

{Παραμυθιά Ηπείρου. — Λ. Α. χειρ., αρ. 1365, σ. 381, συλλ. Σπ. Μουοελίμη, Παραμυθιά,

1938).

Ε'.

Τά γίδια, δταν βρέχη, κατεβάζουν τήν ουρά τς κι δταν είναι ήλιος, τή σηκώ-
νουν απάνω. Λένε πό)ς τά 'φκειαξε δ Διάβολος καί τόν άκοΰνε νά τήν κατιβάζ'ν,
όταν βρέχη και νά τήν άνιβάζ'ν, δταν είναι ήλιος.

(Αυλότοπος Σουλίου.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2277 Β', σ. 487, συλλ. Λ. Β. Οίκονομίδου, 1958.

5. Ή δημιουργία τοΰ λαγοΰ.

"Εναγ καιρό δ Χριστός και δ Διάβολος άνταμωϋήκανε. Μιά ημέρα λέει δ
Διάβολος στο Χριστό οτι εφτειασε ενα ζώο που κανένα άλλο δεν τό πιάνει στήμ πη-
λάλα 1 καί άμέσως βγάνει, άπό κάτου άπό τήγ καπότα τον ενα λαγό καϊ τόν από-
λυσε καϊ ετρεχε πάρα πολύ. Τήν αλλ' ημέρα, πον άνταμωϋήκανε πάλι, λέει δ Χριστός
τοΰ Διαβόλου. —«Γιά απόλυσε πάλα εκείνο τό ζώο, πον έ'φτειασες». Ό Διάβολος
απόλυσε τό λαγό χαρούμένος καϊ άμέσως δ Χριστός απόλυσε τό λαγωνικό, πού εΐχε
φτειάσει επίτηδες, και τόν έπιασε τό λ^αγό. Ο Διάβολος ελνπήϋηκε γιατί τόν ενίκησε
δ Χριστός καί άμέσως εμάζωξε ούλους τους λαγούς και τους επρόσταξε κάΰε νύχτα
νά βγαίνουνε και νάν τοΰ οργώνουν τά χωράφια του, κ' εκείνους πού δε Ί}ά πάνε
ϋάν τους άφήνη νάν τους πιάνουν τά λαγωνικά και τήν ημέρα ακόμη, άφοΰ τους
ζετρουπώνουνε. Γιά τοΰτο και οι στρατολάτες (οδοιπόροι^, αμα άπαντήσουνε στο
δρόμο τους λαγό τήν ημέρα, γνρίζοννε πίσω, γιατί είναι έ'ργο τοΰ Διαβόλου και ή
δουλειά τους δε ûà πάη καλά.

('Αχαΐα -"Ηλις.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 1221-22, συλλ. Λ". Κορύλλου, 1926;).

1. τρέξιμο

2
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6. Ή δημιουργία τοϋ βουβαλιοϋ.

Μιάν άλλη φορά πάλε εζήτησε δ Διάβολος τήν άδεια άπο το Θεό να φτειάση
ένα ζφο καλύτερο άπο τδ βόϊδι καί, άμα έλαβε τήν άδεια, έφτειασε τό βονβάλι, δν-
νατώτερο άπ' τό βόϊδι και μέ πλέον δυνατή φωνή, που νά τρέμη δ τόπος, δταν φω-
νάζη, και μέ δλόρθα κέρατα καϊ γυρισμένα μπροστά, γιά νά νικάη τα άλλα ζφα.
"Αμα τό έϊδε δ Θεός και τό έζωντάνεψε, τοϋ είπε: —« Ελα και σύ, μωρέ βουβέ,
άλαφροπάτη και πισωκέρη ». Και γιά τοϋτο το βουβάλι είναι βουβό, ώστε μόλις άκού-
γεται, δταν φωνάζη πατάει άλαφρά καϊ έχει τά κέρατα άπάνου άπο τό σβέρκο του,
γιά νά μή μπορή νά κερατίση κανένα ζφο ή άνθρωπο.

('Αχαία -ΤΗλις. Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 1221, συλλ. Χ. Κορνλλον, 1926;).

7. Ή δημιουργία τής γκαμήλας.

"Οταν ό Θεός έφτειασε τόγ κόσμο, έπήγε δ Διάβολος και τόν έπαρακάλεσε νάν
τόν άφήση νά φτειάση και αυτός ένα ζφον. Άφοϋ έλαβε τήν άδεια, έφτειασε τήγ
καμήλα, ένα ζφο μεγαλύτερο άπο εκείνα πδφτειασ δ Θεός και τόν έπαρακάλεσε νά τή
ζωντανέψη, γιατί ό Διάβολος δεν είχε τέτοια δύναμη. Ό Θεός, άμα τήν είδε, τήν
έζωντάνεψε και. τής είπε: —«"Ελα και σύ, λιανοπόδαρη, άργοκίνητη, μακροκέφαλη,
στραβολαίμα, καμπούρα». Και άπο τότες ή γκαμήλα περπατάει άργά, έχει στραβό
λαιμό και είναι και καμπούρα.

( Αχαΐα-Ύ Ηλις.— Λ.Α. χειρ,, άρ. 2268, σ. 1221, συλλ. Χ. Κορνλλον, 1926 ;).

8, Ή δημιουργία τής ψαρόμυιγας.

Τις ψαρόμνιγες (άλογόμυιγες), που κολλάνε στά ζφα καϊ τώνε τραυάνε τό
αΐμα, τϊς έστειλε δ Διάβολος, γιά νά βλαστημάνε οί αγωγιάτες. Τότες κι ό Θεός
έστειλε κάτι άλλες μυϊγες, που τσοι λέμε κυνηγοί, και τρώνε τσοι άλογόμυιγες και
ήσυχάζοννε τά ζφα. Οί κυνηγοί βγαίνουνε τ άι Πνεμάτου τήν ήμερα.

(Μήλος. —Λ.Α. χειρ. άρ. 2304, σ. 152, συλλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, 1959).

9. Ή δημιουργία τοϋ μύλου.
Α'.

Οί παλιοί έφκειασαν τό μύλο, τήν κάτω καϊ τήν άπάνω μυλόπετρα. "Εβαλαν
και τό νερό. "Εφερναν οι πέτρες γύρω κ έπεφτε τό στάρ' άπου τό κοφίν' στο κορ-
τσέλι. Τό κυρτσέλι τό κουνούσαν μέ τό χέρ , γιά νά πέσ τό σ'τάρ μέσα στη μυλόπε-
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τρα. Κουράζονταν πολύ κι άναγκάστ καν νά ρωτήσουν το Σαϊτάν' τί νά κάνουν, γιά
νά μή κουράζωνται. Κείνος τς είπε' αύριο πρωί θά 'ρθω καϊ θά σάς *πώ, άλλα δεν
θά γελάσ' κανένας τήν ώρα που θά παρουσιαστώ εκεί. Τό πρωί άραξε καβάλλα σ'
ένα λαγό. Οί άνθρωποι, άμα τόν είδαν, γέλασαν. Αυτός θύμωσε καϊ έστριψε ΐ'ά
φύβγη. Στο φεύγα είπε: «ζίέν τους κόβ' τό κεφάλ' I'd βάλουν ένα τόντζι 1 νά χτυ-
πά)] στην πέτρα, γιά νά πέφτ τό σ'τάρ' ». "Ακ'σαν, τς εκοψ' τό κεφάλ' καϊ τό φκειά-
ξανε

(Πετροβοννι 'Ιωαννίνων. —Λ.Α. χειρ., άρ. 2302, σ. 397-98, συλλ. Α. Β. Οίκονομίδον, 1959).

Β'.

Μια φορά οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς νά φκειάσουν μύλο, γιά νά αλέθουν.
'Αρμάθιαζαν κάτι πέτρες καϊ αυτές πάλα ξερμαθιάζονταν. Τί να. κάμουν και αυτοί.
Πήγαν και τρυπώσανε σέ μέρος, που περνούσαν δαιμόνοι, γιά ν ακούσουν τί θά
ειπούνε. Σέ λίγη ώρα πέρασαν καϊ λέγανε: «ώρέ οί γ^αμένοι νά μή μπορούν νά στε-
ριώσουν τό μύλο! σφήνα καϊ λιθάρι, σφήνα και λιθάρι, νά πώς γίνεται δ μύλος».

Τήν αλλη μέρα οί άνθρωποι στέριωσαν τό μύλο κατά πού άκουσαν τους δαι-
μόνους. "Υστερα άπο κάμποσον καιρό οί δαιμόνοι πέρασαν από κει και παραξενεύ-
τηκαν που είδαν τό μύλο έτοιμο καϊ είπαν: «ποιος j'à μάς πρόδαικετήν τέχνη μας /».
Καϊ γι αυτό οί δαιμόνοι έχουν νά κάμουν μέ τους μύλους επίσης και οί βρικολά-
κοι. Οί λεχώνες ποτέ δεν πατάνε σέ μύλο. Είναι φόβος από τους δαιμόνους.

(Αιτωλία.—Λ. Α. χειρ., άρ. 148, σ. 15. Α. Αονκοπούλον, Αίτιολία, 1919).

Γ'.

Κατά τά Δωδεκαήμερα δέν πρέπει νά μπαίνουν στους μύλους οί σεληνιαζόμε-
νοι, οί υστερικές γυναίκες, που πάσχουν δηλαδή άπο μητρικά, από συχνόν πονοκέ-
φαλο και άπό άλλα νοσήματα νευρικά, γιατί ό Διάβολος κάθεται μέσα ώς νοικοκύρ?]ς,
επειδή αυτός εκίνησε πρώτος τό μύλο και τόν κάνει πολλές φορές καϊ άλέθει μόνος τον
χωρίς τό μυλωνά. Κατά τόν λαϊκόν μϋθον ο Διάβολος εκίνησε πρώτος τό μύλο ώς
εξής «"Οταν δ άνθρωπος έφτειασε τό μύλο, δέν είμπόρειγε νά τόν βάλη σέ κίνηση, γιατί
τόν έγύριζε δεξιά. Γιά νά μπόρεση νά τόν κουνήση, επροσκάλεσε τό Διάβολο ν αν τόν

1. 'τόντζι, μυτερά σίδερο, πού γυρίζει επάνω σέ άλλο, πού εχει μια τρυπίτσα, για νά μή
φεύγη. Τά πάνω τόντζι άρσενικό, τό κάτω -θηλυκό».
2 Άνεκοίνωσεν ό Χο. Παπάς, ετών 60.
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διατάξη πώς νά κάμ>], γιά νά τον βάλ.η oh κίνηση ν άλέ&η. "Αμα τον είδε δ μυλω-
νάς καϊ δσοι άλλοι η σαν τ' εκεί, εσκάσανε στα γελοία. Του Αιαβόλον τοΰ κακοφάνηκε
καϊ έγύρισε νά φύγη λέγοντας : « Οί κερατάδες, ποτέ, δεν dà τον κουνήσουνε, αν δεν
τον γυρίσοννε αριστερά*. Ό μυλωνάς καϊ οί άλλοι τ άκούσανε καί άμέσως εγυρί-
σανε αριστερά yJ ετσι αρχίνησε δ μύλος ν άλέϋη και γιά τοΰτο ούλοι οι μύλοι γυρί-
ζουνε αριστερά.

( Αχαΐα -Ήλις. —Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 949-50, συλλ. Χ. Κορύλλου 1926;).

10. Τζουρλάς-τζαμάρα.
Α'.

Τον 7ζουρλά (=ποιμενικόν αύλόν) τον εφτειασε δ Διάβολος, γιά νά διασκε-
δάζη, άπδ καλάμι καϊ δεν πρέπει γι' αυτό νά τον βαροΰν τά μεσάνυχτα, γιατί μαζώ-
νουντ' οί Διάβολοι και χορεύουν.

Ό Χριστός τότε, γιά νά ταπείνωση τό Διάβολο, εφτειασε τή τζαμάρα (είδος
φλογέρας μήκους μέτρου περίπου, εκ διάτρητου βλαστού κουμαριάς, ως επί τό
πολύ) με πολύ δυνατώτερη φωνή άπό τόν τ ζουρλά. cO Διάβολος εφτόνεψε καί, γιά
νάν τής χαλάση τή φωνή, εκαμε κρυφά μιά τρούπα στήν κάτου μεριά, τό πίσω μέ-
ρος, αλλά τότες ή τζαμάρα 'έβγαλε καλύτερη φιονή και ετσι έ'σκασ' δ Διάβολος απ'
τό κακό του.

Τή τζαμάρα, ο,τι ώρα κι Άν τή βαράς δε φοβάσαι.

('Αχαΐα-Ήλις. — Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 795, συλλ. Λ'. Κορύλλου, 1926,·).

Β'.

Μιά τρύπα χαμ'πλά (=χαμηλά) στ τζαμάρα τή λεν τρύπα τοΰ Σαϊτάν , γιατί
αυτός τ ν εφκειαξι. Ό Χριστός, σαν εφκειαξι τ' τζαμάρα, ζήλ^ειρ' δ Σαϊτάν' κ' εφ-
κειαξι κι αυτός τ ν κάτω τρύπα.

(Δυτ. Ζαγόριον 'Ηπείρου.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2453, σ. .197, συλλ. Λ. Β. Οίκονομί6ου, 1962).

Γ .

Ή τζαμάρα εχει μιά τρύπα χαμηλά στο σωλήνα. 'Ρώτησαν ενα, γιατί εχει τήν
τρύπα αυτή και είπε : «'Έπαιζε κάποιος πολύ καλά τή τζαμάρα και ό Διάβολος, γιά
νά μήν παίζη τόσο καλ.ά, πήγε και τήν τρύπησε γι αυτό τή λένε τρύπα τοΰ Διαβό-
λου».

Άνακοίνωσις υπό Ν. Γαλάνη (όπως τήν είχε άκούσει στο Καρπενήσι, όπου υπηρετεί ώς
χωροφΰλαξ). 'Αθήναι 9 Μαρτ 1953.
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Τά λεγόμενα εν αρχή τ ή ς ώς άνω ύπ'αριθμ. 1 Πελοποννησιακής παραδόσεως,
καθ' α «δ Θεός.... έφρόντιζε ν' άνάβη τό βράδυ τ άστέργια, γιά νά φωτίζΐ] τή γή και
νά τα αβένη τήν αυγή», ενθυμίζουν βυζαντινήν δοξασίαν, άπαντώσαν παρά Μιχ.
Γλυκά ούτω : «Τό γαρ φώς εκείνο...., λαβών <5 Θεός καϊ διανείμας αυτό τοις φω-
στήρσι πάοιν..., καθάπερ λύγνοις, ενέθηκεν, ώοτε φαίνειν έπι τής γης»1 Η αυτή
περίπου δοξασία υπάρχει και εις δύο δημοσιευθείσας υπ' έμοΰ δημώδεις παραδό-
σεις εκ Νάξου

Κατωτέρω εΐς τήν έν λόγιο Πελοποννησιακήν διήγησιν λέγεται οτι, άφοϋ «δ
Θεός έφτειασε πρώτον τόν 'Αδάμ», κατόπιν ό Διάβολος, «γιά νά μή κάθεται ξένοια-
στος» ό πρωτόπλαστος, «επήγε ατό αργαστήρι του κ' έφτειασε τήν Ενα...., τήν έπα-
ρουσίασε τοϋ Θεοϋ καϊ τον εΐπε νάν τής φυσήση πνοήν ζωής, γιατί ήτανε ψόφια».

Έν Ρουμανία απαντά ή κατωτέρω δημώδης διήγησις, καθ' ήν ό άνθρωπος
έπλάσθη, κατά μεν τό σώμα υπό τοϋ Διαβόλου, κατά δέ τό πνεϋμα υπό τοΰ Θεοϋ.
«Ό Διάβολος, σαν είδε πώς μέ τόν πνιγμό δέν ήμπορεί νά γλυτώση από τό Θεό
και πώς ή γή εξαπλώθηκε στα τέσσερα σημεία, δπου ό Θεός τόν είχε ρίξει, σκέφτηκε
νά πλάση έναν άνθρωπο, πιστεύοντας οτι, αν θά είχε ν ένα σύντροφο φίλο και υπο-
τακτικό του, θά ήμπορέαη εις τό μέλλον νά επιτυχή τους σκοπούς του. Πήρε λοιπόν
λάσπη κ' έκαμε τό σώμα τοϋ άνθρωπου. "Επειτα τοϋ έβαλε στο στόμα ένα καλάμι
κι άρχισε νά φυσά μ' δλη του τή δύναμη, γιά νά τοϋ δώση πνοή. 'Αλλά δλη ή
προσπάθεια πήγε ατά χαμένα, γιατί το πνεύμα τοϋ Διαβόλου έβγαινε άπο τήν άλλη
μεριά τοϋ άνθρωπου. Βλέποντας ό Διάβολος πώς δεν ημπορεί νά δώση ζωή στον
άνθρωπο, πηγαίνει στο Θεό και τόν παρακαλεί νά δώση ζωή ο' εκείνο τό κορμί,
πού έκαμε από λάσπη. Ό Θεός εμφυσά άγιο πνεύμα στον άνθρωπο κι ό άνθρωπος
παίρνει τή ζωή μέσα στην ψυχή του. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ό Διάβολος κυριαρ-
χεί ατό σώμα τοϋ ανθρώπου, τόν βασανίζει, όσο ό άνθρωπος ζή, του στέλνει άρρώ-
στειες, διάφορες πληγές κι ανικανότητες, κ έπειτα ξεχωρίζει τό πνεύμα από τό σώμα,
που τό αφήνει νά σαπίση στη γή και νά το φάνε τά σκουλήκια. Ή ψυχή όμως, που
εΐναι ψίχαλο από τό θεϊκό πνεύμα, μόλις τό αμαρτωλό σώμα πεθάνη, υψώνεται πρός
το Θεό, άπο τόν όποιον προέρχεται»

1. Μιχ. Γλνκα, Βίβλος Χρον., μέρ. I, (εκδ. Βόνν., σ. 35).

2. Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 'Χρονογράφου» τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογρ.,
τόμ. 18, 1959, σ. 168-169.

3. Tudor Pamfile, Povestea lumii de demult, Bucureçti 1913, σ. 54. Ν. Cartojan^
Câr1;ile populare în literatura Româneascâ, vol. I. Epoca influen^ei Sud-Slave, Bucu-
re§ti 1929, σ. 36.
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Όμοίως βουλγαρική δημώδης παράδοσις αναφέρει οτι ή Εΰα έδημιουργήθη
έκ τής ουράς τοΰ Διαβόλου 1.

Τόν πυρήνα τών διηγήσεων τούτων άπαντώμεν εις τό 27ον κεφάλαιον τοΰ
έργου τοΰ βυζαντινοΰ μοναχοΰ Ενθυμίου Ζιγαβηνοϋ «Πανοπλία Δογματική» εν
φ γίνεται λόγος περι τών βογομιλικών θεωριών. Κατ' αύτάς ό Διάβολος, άμιλ-
λώμενος προς τόν Θεόν έπΐ τό έ'ργον τής δημιουργίας, έ'πλασεν ώς δεύτερος Θεός
«το οώμα τοΰ 'Αδάμ άπό γης ϋδατι φυραΰείοης», αλλά, μη δυνάμενος νά προ-
σδώση εις αΰτο ζωην, « διεπρεσβεύαατο προς τον άγαθδν ΙΊατέρα καί παρεκάλεοε
πεμφϋήναι παρ' αύτοΰ πνοήν.... Τον δε Θεδν ο')ς άγα&δν επινεΰααι καϊ έμφυσήσαι τω
παρά τοΰ Σαταναήλ πλασθέντι πνεΰμα ζωής καϊ γενέσθαι παραντίκα τον άνθρω-
πον είς ψυχήν ζώααν» s. Ό αυτός μοναχός διηγείται κατόπιν περι τής υπό τοΰ Σα-
ταναήλ δημιουργίας της Εύας4.

Ή Πελοποννησιακή διήγησις συμφωνεί μερικώς προς τήν βογομιλικήν δοξα-
σίαν, αναφέρουσα ότι μόνον ή Εΰα είναι δημιούργημα τοΰ Διαβόλου κατά τό σώμα.
'Αντιθέτως, ή ρουμανική εχει άμεσωτέραν συνάφειαν προς τάς βογομιλικάς θεω-
ρίας, εφ' δ'σον κατ' αυτήν ό άνθρωπος εν γένει έδημιουργήθη κατά μεν τό σώμα
υπό τοΰ Διαβόλου, κατά δε τό πνεΰμα υπό τοΰ Θεοΰ 5.

1. Βλ. Ο. Dàhnhardt, Natursagen, τόμ. I. Leipzig - Berlin 1907, σ. 122 - 124. Γ. Ά Μέγα,
'Αδάμ κιιΐ Χριστός εις τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, Ήμερολ. τής Μεγ. Έλλάδ., ετ. 1929, σ.
397-398. Σημειωτέον δ'οτι τάς βουλγαρικός μέ δυϊστικόν χαρακτήρα παραδόσεις έδημοσίευ-
σεν ό καθηγητής Iordan Ivanov εν τω έ'ργω του : Βογομιλικά βιβλία καί παραδόσεις, βουλγα-
ριστί, Sofia 1925, σελ. 327 - 336. ("Εκδοσις Βουλγαρικής Ακαδημίας). 'Υπάρχει και γαλλική
μετάφρασις βουλγαρικών βογομιλικών παραδόσεων υπό τής Lydia Dragomanov, έν Mé-
lusine, τόμ. IV (1888/1889) στ. 194- 195, 217 -220, 263-267.

2. Τό έργον τοΰτο έξετυπώθη δια πρώτην φοράν έν Τεργκοβίστη τής Βλαχίας κατά τό
1710. Περιγραφήν τούτου βλ. εν I. Bianu-N. Hodos, Bibliografia Româneascâ Veche,
τόμ. I, Bucure§ti 1903, σ. 482- 83, άρ. 160. Είς λατινικήν μετάφρασιν αύτοΰ, δημοσιευθεϊ-
σαν έν Ένετία τφ 1555, παρελείφθησαν τά υπ' άρ. 12 καί 13 κεφάλαια τοΰ έ'ργου τά κατά τών
Λατίνων στρεφόμενα, δπως καί έν τή έκδόσει τής Τεργκοβίστης παρελείφθη τό ύπ' άρ. 28
κεφάλαιον, τό όποιον έστρέφετο κατά τών Σαρακηνών. Τό έλληνικόν κείμενον όλόκληρον επί
τή βάσει τής έν Τεργκοβίστη εκδόσεως άνεδημοσιεύθη έν τή Έλλην. Πατρολ. τοΰ Mignc,
τόμ. CXXX. Τό δε απόσπασμα τό αφορών είςτούς Βογομίλους έδημοσιεύθη καί είς μίαν νεω-
τέραν έκδοσιν, συμφώνως πρός παραλλαγήγ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου
τής Utrecht, όμοΰ μέ μίαν άνέκδοτον έπιστολήν τοΰ Πατριάρχου Γερμανού Β' κατά τών Βο-
γομίλων υπό G. Ficker, Die Phundagiagiten, Leipzig, 1908, σ. 89 - 111.

3. Migne, P.G., 130, 3, στ. 1297.

4. "Ενθ' άν., στ. 1297.

5. Βλ. κα\ Elena Niculita Voronca, Datinele §1 credin^ele poporului român, I,
Cernâuti, 1903, σ. 8-9. T. Pamfile, ένθ' άν., σ. 54 - 55.
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Ή θεωρία, καθ" ήν τής δημιουργίας μετέσχον εκτός τοΰ κυρίως δημιουργού
και άλλα οντα κατώτερα τοΰτου ήτο και πρό τών Βογομίλων γνωστή. «Έξ αύτοΰ
τοΰ Πλάτωνος1, λέγει δ Ν. Γ. Πολίτης, διδασκόμεθα οτι δ τών Θεών δημιουργός
έκέλευσεν εις τους ΰπ αύτοΰ πλασθέντας θεούς vù τραπώσιν εΐς τήν τών ζωων δη-
μιουργίαν, πλάττοντες τό θνητόν μέρος τών όντων, δπερ έ'μελλε να συνυφανθή μετά
τοΰ αθανάτου.... Επόμενοι τω Πλάτωνι παραδέχονται συνεργούς τής δημιουργίας
Φίλων δ 'Ιουδαίος και δ ύπομνηματιστής τοΰ Πλατωνικού Τιμαίου νεοπλατωνικός
Χαλκίδιος2. Και κατά τήν Αΐγυπτιακήν μυθολογίαν, «έκτος τοΰ δημιουργοΰ Ρα,
καϊ οι άλλοι θεοί εΐχον τήν δύναμιν τής δημιουργίας δια τών δακρύων των και οι
αγαθοί και οί κακοί' οί πρώτοι παρήγον τ* άγαθά όντα και τά χρήσιμα πράγματα,
οί δέ κακοί τά κακά δ'ντα και τά επιβλαβή πράγματα' τοιουτοτρόπως οί οφεις, οί
σκορπιοί, τά δηλητηριώδη φυτά έγεννήθησαν έκ τών δακρύων τοΰ Σήτ και τών
περί αυτόν δαιμόνων» Τάς αύτάς περίπου δοξασίας άπαντώμεν και εις τούς αιρε-
τικούς χριστιανούς, τινές τών όποιων «έπρέσβευον οτι ό κόσμος είναι δημιούργημα
τών αγγέλων ή οτι ύπούργουν άγγελοι τφ Θεφ κατά τήν δημιουργίαν» *. Τά δόγματα
τούτων μετά τών αιγυπτιακών συνεκέρασεν ή τών Βογομίλων αΐρεσις ή έν Βουλ-
γαρία διαδοθεΤσα επί τοΰ Τσάρου Πέτρου, διαδόχου τοΰ Συμεών.

Αί ρίζαι τής αίρέσεως ταύτης πρέπει ν' άναζητηίίοΰν έν Μικρά 'Ασία, έ'νθα
από τών πρώτων αιώνων δ Χριστιανισμός συνηντήΰη μέ τόν ΙΙερσικόν δυϊσμόν,
και δπου εύρίσκοντο εις άνθησιν αί δοξασίαι τών Γνωστικών, ΙΙαυλικιανών, Μεσ-
σαλιανών και Εύχιτών. 'Εξ 'Ασίας τά δόγματα τών αιρετικών τούτων ύπεισήλθον
εΐς τήν Εύρώπην κατά μέγα μέρος δια τών Ελλήνων και 'Αρμενίων αποίκων, τών
εγκατασταθέντων υπό τών βυζαντινών αυτοκρατόρων εΐς τά βόρεια σύνορα τής βι>-
ζαντινής αυτοκρατορίας περί τήν Φιλιππούπολιν 5 και Άδριανούπολιν

1. Τίμ. 41 c <Τρέπεσ&ε κατά φναιν νμεΐς επί τήν τών ζώων δημιονργίαν, μιμούμενοι τήν
εμήν δύναμιν περί τήν ύμετέραν γένεοιν».

2. Βλ. Ν· Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β', 1921, σ. 108.

3. "Ενθ' άν., σ. 108.

4. Αυτόθι, σ. 108.

5. «Περί τήν Φιλιππούπολιν <5 'Αλέξιος σκηνωοάμενος, εκεί τον εαρινόν τε καιρόν και τον
ΰέρειον, ήδη δε και πολύ τον μετοπώρου διέτριβε. Και ήν έργον αντφ τής εκεΐσε διατριβής ή μετά
τών Μανιχαίων διάλεξις, ονς Πανλικιάνους ή δημώδης ονομάζει φωνή (πολυ γαρ τοντο το γένος εν
τίΐ χώρα ταύτη κατώκισται, τοΰ βασιλέως Ίωάνον τοΰ Τζιμιοκή μεταγαγόντος εκ τής εφας αυτό
καν ταύτη έγκατοικίοαντος)' οΐς διαλεγόμενος πολλούς προς τήν δ ρΰόδοξον πίστιν μετήνεγκεν». Ζο>-
ναρά, Χρον., ΙΗ', σ. 316 (Βόννη). ΛΓ. Καλογερά, 'Αλέξιος Α' ό Κομνηνός, Ευθύμιος ό Ζιγαβη-
νός και οί αιρετικοί Βογόμιλοι. 'Αθήναιον, τόμ. 9, Άθήνησιν 1880, σ. 257.

6. Οί αυτοκράτορες Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος (741 - 775) και 'Ιωάννης ό Τσιμισκής
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Έν Βουλγαρία αι διδασκαλίαι τοΰ 'Ιερεμία Βογομίλου εΰρον ΐσχυράν άπή-
χησιν και ήνθησαν άπό τοΰ 10ου αι. ιδία εις τά κατώτερα στρώματα τοΰ λαοΰ, καθ
ήν έποχήν οί Βούλγαροι εύρίσκοντο εις τάς άρχάς τοΰ έκχριστιανισμοΰ των.

Έκ Βουλγαρίας ή αϊρεσις κατέκλυσε τήν Βλαχίαν, Σερβίαν, Βοσνίαν και Έρζε-
γοβίνην, έκεΐθεν δε τήν Δύσιν υπό διάφορα ονόματα1.

Τό μέρος τής παραδόσεως περι τής συμπεριφοράς τών θηρίων έ'ναντι τών
πρωτοπλάστων μετά τήν άμαρτίαν συμφωνεί προς άνάλογον διήγησιν, περιλαμβα-
νομένην εις τό «Περι Αδάμ» βιβλίον βαβυλωνιακής τίνος αίρέσεως», εν τώ όποίω
λέγεται οτι, άφοϋ ό 'Αδάμ και ή Εύ'α ήπατήθησαν υπό τοΰ Διαβόλου, τά ζώα έγι-
ναν εχθροί αυτών2. Κατόπιν τά είς τό τέλος τής διηγήσεως αναφερόμενα, οτι ό
Θεός έ'δωκεν έντολήν νά μή είσέλθη πλέον γυναίκα εις τόν ΙΙαράδεισον, «άφοΰ μιά
ώρα εκάϋησε ή Ενα μέσα και δεν άφησε παλούκι στο φράχτη » καί τά είς τό τέλος
περί τής Αγίας Αικατερίνης, καθ' α αύτη «εφόρεσε φουστανέλλες κ' εμπήκε γι,ά
σπανός και δταν τήν ανακαλιύψανε τήν έβγαλαν δξω και τήν έβαλαν νά οιγνράη τδ
κοττέτσι τοΰ Παραδείσου», μεταβάλλουν τήν δυϊστικήν περί τής δημιουργίας τών
πρώτων ανθρώπων παράδοσιν είς εύτράπελον διήγησιν.

Ή ύπ' αριθ. 2 Ήπειρ<:ΰπκή παράδοσις είναι σχετική προς τό έ'γγραφον όμό-
λογον 'Αδάμ καί Διαβόλου μετά τήν έκ τοΰ Παραδείσου έ'ξωσιν τών πρωτοπλά-
στων. Κατ' αυτήν ό 'Αδάμ ειχεν απολέσει πάντα τ' αγαθά του καί ό Διάβολος τοΰ

(969 - 976) μετέφερον πολλούς Παυλικιανούς καί Μεσσαλιανούς εις τήν Θράκην... «Κατά την
έπομένην περίοδον συνέχειαν τών μεν Μεσσαλιανών άποτείονοιν οί Ευχΐται, οί όποιοι απέκτησαν
δναλιστικας ιδέας, τών δε Πανλικιανών οί Βογόμιλοι». Βλ. Βασ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική 'Ιστο-
ρία, 'Αθήναι 1948, σ. 232.

1. Βλ. Ν. Cartojan, ενθ' άν , σ. 24-34, όπου και βιβλιογραφία περί τών Βογομίλιον,
τήν όποίαν άς μου έπιτραπή νά συμπληρώσω ενταύθα δια τών εξής : II. Grégoire, Les sour-
ces de Γ histoire des Pauliciens, Bulletin Cl. d. Lettr. Acad. R. de Belgique, A 22
(1936), σ. 95 - 114. II. - C. Puecli et Vaillant, Le traité contre les Bogomiles de Cosmas le
prêtre, Paris 1945. Steven Runciman, The medieval Manichee, Cambridge 1947. D.
Obolensky, The Bogomils, A study in Balkan Neo - Manichaeism. Cambridge 1948 Alex.
V. Soloviev, Le problème du bogomilisme en Bosnie médievale, Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διε-
θνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ Β', 'Αθήναι 1956, σ. 238-257. M. Loos, Deux con-
tributions à 1' histoire des Pauliciens, Byzantinoslavica XVII (1956), σ. 19 - 57. Τον αντον,
Le mouvement Paulicien à Byzanne, Αυτόθι, τόμ. XXV, 1 (1964), σ. 52 -68. D. Angelov,
Zur Geschichte des Bogomilismus in Thrakien in der I. Hâlfte des 14. Jahrhunderts,
Byzant. Zeitschr., τόμ. 51 (1959). σ. 374-378. 'Ε. 'Αναστασίου, Οί Παυλικιανοΐ. Ή ιστορία
καί ή διδασκαλία των άπό τής εμφανίσεως μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, 'Αθήναι 1959.

2. Βλ. D. Albert Hauck έν Realencyklopâdie fiir protest. Theol. und Kirche,
Bd. XII, 1903, σ. 155 κ.έξ.
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ύπεσχέθη «νά τον τα δώκη ουλα ξανά», όταν Où τοϋ υπέγραφε συμφωνίαν οτι θά
έγίνετο ιδικός του.

Συμφώνως προς άλλας έκ Θράκης (Κορουτζί Διδυμοτείχου)1 και Κωνσταν-
τινουπόλεως2 διηγήσεις, ή συμφωνία συνάπτεται μέ τήν ύπόσχεσιν τοϋ Διαβόλου
οτι θά φωτίστ) τον 'Αδάμ έν τή σκοτία. «Τό φως κατά τους μύθους όλων των λαών
ήτο κάποτε άποκλειστικόν κτήμα τών θεών και είτε δια κλοπής είτε δι' ευεργεσίας
θεοϋ τίνος έκομίσθη εΐς τους ανθρώπους» 5.

Εις άλλην παραλλαγήν έκ Βασαρά τής Λακεδαίμονος4 λέγεται οτι ό Διάβολος
ύπεσχέθη νά βοηθήση τόν 'Αδάμ, διότι εκείνος «δεν ήξερε που νά πά\] και τί νά
κάν)]». 'Επίσης, συμφώνως πρός άλλην πελοποννησιακήν διήγησιν6, ύ 'Αδάμ ύπέκυ-
ψενεΐςτόν Διάβολον έκ πείνης. Τέλος δ' εις άλλην διήγησιν έκ Κρήτης νέος παραδί-
δεται ε'ις τόν Διάβολον και υπόσχεται εις αυτόν νά μή έκκλησιασθή πλέον, εφ' δσον
εκείνος θά τόν έβοήθει νά κατακτήστ] τήν καρδίαν ιής υπ' αύτοΰ άγαπωμένης «κυρα-
δοπονλας»

Ή τελευταία αύτη παράδοσις προφανώς προέρχεται έκ τοΰ «Βίου τον Μεγά-
λου Βασιλείου», εις τόν όποιον μετ° άλλων θαυμάτων εΐναι προσηρτημένη και ή
«περί τοϋ άρνησαμένου τον Χριστόν εγγράφως» διήγησις'

Κατ' άλλην άνέκδοτον έκ Παξών παράδοσιν νέος ετοιμοθάνατος βοσκός πα-
ραδίδει τήν ψυχήν του εΐς τόν Διάβο/ιον μέ τήν παράκλησιν, δπως εκείνος τόν ενί-
σχυση και έκδικηθή και πεθαμένος τήν μητέρα του καϊ τόν μητρυιόν του δια τήν
κακήν των προς αυτόν συμπεριφοράν. Ή επιθυμία του έπραγματοποιήθη. Έγινε
βρικόλακας και τους έκακοποίειs.

Συναφής είναι και ή υπό Ν. Γ. Πολίτου δημοσιευθείσα έκ Χαλαζόνης Έρά-
νης Τριφυλίας παράδοσις υπό τον τίτλον «οί Χαλαζονίτικοι μύλοι», καθ' ήν ό Διά-
βολος ύπεσχέθη "άχτίμητο πλούτος» εΐς μυλωνάν, εΐς ήν περίπτωσιν εκείνος δέν θά
μετέβαινεν εΐς τήν έκκλησίαν και δέν θά έκαμνε τόν σταυρόν του Συγγενής είναι

1. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 388-391, ιδία α. 390.

2. 'Ασημίνας Μπουρα, Περί τής εξορία; τοϋ 'Αδάμ και τοΰ «ξύλου τής γνώσεως»,
Λαογρ., τόμ. σ. 20, (19G2), σ. 567.

3. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ, 409.

4. 'Αντ. Μιχαλακέα, 'Αδάμ και Χριστός. Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 569.

5. Ν. Λάσκαρη (Αασταίου), Το ομόλογο τοϋ 'Αδάμ και τής Εΰας' έφημ. «Μορέας τής
Τριπόλεως», 6 Ίαν. 1929. Άνεδημοοιεύθη εις Λαογρ., τόμ. 20, (1962), σ. 569-70.

6. Βλ. Μαρίαν Αιουδάκη, έν Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 570-572.

7. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 414-16.

8. Λ.Α. άρ. 2250,. σ. 16-17, συλλ. Δ. Δουκάτου, Παξοί, 1957.

9. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 519, άρ. 850.



26

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

πρός τούτοις και ή περι τοΰ Αντίχριστου πελοποννησιακή παράδοσις, καθ' ην δ
Διάβολος θα εδέχετο «νά δίνη στους διασμένους νερο νά πιουν", εάν θά έδέχοντο
«ΐ'« τους βουλλώση με τήν κολοκύθα. "Οσοι δεχτούν, Οχι τους βουλλώση καϊ 'ilà
είναι βονλλωμένοι, αν&ρωποι τοϋ Διαβόλου, που δεν &ά βρουν ποτε συχώρεση άπό
τό Θεό»

Τό βοΰλλωμα ή σφράγισις υπό τοΰ Διαβόλου γίνεται συνήθως επί τοΰ μετώ-
που τοΰ ανθρώπου. Τοΰτο επισημοποιεί τήν εξαγοράν. Δια τοΰτο τό βάπτισμα ορί-
ζεται ώς «σφραγις δωρεάς πνεύματος "Αγίου», ϊνα πιστοποιηθή οτι ό βαπτισθείς
εις Χριστόν εγένετο κτήμα τοΰ Θεοΰ καί εχει ήδη τήν προστασίαν του κατά τών
προσβολών τοϋ Διαβόλου3.

Ε'ις άλλην παράδοσιν εκ Τροιζηνίας τεχνίτης άναλαβών νά κατασκευάση γέ-
φυραν εις τό Κρεμαστό τοΰ Δαμαλά αποτυγχάνει, ό δε πασάς κατά συμφωνίαν
πρόκειται «νά τοϋ πάρη τό κεφάλα. Ό Διάβολος, παρουσιασθείς εις τόν τεχνίτην,
τοΰ υπόσχεται νά κατασκευάση αυτός τήν γέφυραν καί νά τοΰ προσφέρη δ,τι άλλο
τοΰ ζητήση, άρκει εκείνος νά τοΰ παραδώση τήν ψυχήν του8.

Είς ετέραν παράδοσιν πταιχός πωλεί τήν ψυχή ν του εις τόν Διάβολον καί συν-
άπτει συμβόλαιον μετ° αύτοΰ4.

Καί «εις πολυπληθείς μεσαιωνικός παραδόσεις, λέγει ό Ν. Γ. Πολίτης, πολ-
λοί αρχιτέκτονες παραδίδουσι τήν ψυχήν αυτών εις τόν Διάβολον, δπως άναδεχθή
οΰτος τήν συντέλεσιν οικοδομημάτων, ύπεράνθρωπον απαιτούντων ικανότητα» 6.

Πρός άπόκτησιν ιδία ψυχών ό Διάβολος παρέχει τά μέσα είς τους επιθυμοΰν-
τας τήν άπόλαυσιν ηδονών. Πρέπει όμως ό άνθρωπος νά ύπογράψη δια τοΰ αί-
ματος αύτοΰ συμφωνίαν μετ' αύτοΰ. Ή πρόληψις αύτη είναι γνωστή εις δλην τήν
Εύρώπην άπό τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος, διεδόθη δέ περισσότερον κατά τήν
δεκάτην πέμπτην καί τήν δεκάτην ε'κτην. Ό έκ Κρήτης μοναχός 'Αγάπιος Λάν-

1. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 542, άρ. 886.

2. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν„ σ. 427.

3. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν. σ. 520-522, άρ. 852. Βλ. τήν αυτήν παράδοσιν καί εν Λ. Α.
χειρ., άρ. 2268, σ. 950-951, συλλ. Χ. Κορνλλον, Άχαΐα-Ήλις, 1926; «Τήν παράδοσιν ταύιην
λογοτεχνικώς διεσκεϋασεν ό Άλ. Ρ.Ραγκαβής είς διήγημα». Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλη-
νική Μυθολογία, μέρ. Β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 452-457.

4. Βλ. Δημ. Αουκάτου, Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, 'Αθήναι 1957, σ. 242-43.
ΙΙρβλ. παραλλαγήν έκ Κρήτης ΰπό Ίω. ' Ελευϋεράκη, περ. «Μύσων», τόμ. 7 (1938), σ. 157' έκ
Πόντου ΰπό Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'Αθήνα 1939, σ. 436-37, άρ. 39. Βλ. καί
Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις 1902, σ. 367, άρ. 6, καί R. Μ. Dawkins, Mo-
dern Greek Folktales, Oxford, 1953, σ. 374 375 άρ 59.

5. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, μέρ. Β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 451.
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δος έν τη «'Αμαρτωλών Σωτηρία» (μέρ. Α', κεφ. 6, σ. 21. μέρ. Γ', 23, σ. 341-42
και 344) αναφέρει σχεακάς πρός τήν έν λόγω πρόληψιν διηγήσεις1.

Τό μεταξύ 'Αδάμ και Διαβόλου συμβόλαιον εις δλας τάς έν λόγω διηγήσεις,
διελύθη, όταν ό Χριστός έβαπτίσθη εις τόν Ίορδάνην.

Ή έγγραφος συμφωνία μεταξύ 'Αδάμ και Διαβόλου είναι κοινή και εις
βουλγαρικός2 και ρωσικός παραδόσεις, αΐ όποΐαι έπήγασαν από σλαβικά απόκρυφα
Κα! εν Ρουμανία άπαντώσιν άνά/ι,ογοι παραδόσεις. Ούτως έν Μπουκοβίνη διηγούν-
ται ότι ό 'Αδάμ, θέλων vex όργώση τήν γήν, ήμποδίζετο υπό τού Διαβόλου μέ τήν
αιτίαν οτι τό έδαφος είναι ιδικό ν του, διότι, πριν γίνη τούτο ό,τι είναι, αυτός «τό
έβγαλεν άπό τά βάθη τών νερών». Ό 'Αδάμ, βλέπων οτι δέν υπάρχει άλλος τρό-
πος σωτηρίας, συνεφώνησε νά παραδώση εις αυτόν τήν ψυχήν εαυτού και τών απο-
γόνων του. "Ο Διάβολος τότε έλαβε «μερικές φονχαες στάχτη, τήν άνεκάτωαε καλά,
έκαμε μ αυτήν ένα κεραμίδι και το έδωσε στον 'Αδάμ, νά τό νπογράψη. 'Εκείνος
έβαλε τό δάχτυλο σ' αυτό... και τό συμβόλαιον υπεγράφη. Τότε ό Διάβολος τό έχρησε
καλά στή φωτιά ώς ότου έγινε στερεό σαν πέτρα και πήγε και τό έκρυψε στο βάθος
τοϋ 'Ιορδάνη ποταμοϋ κάτω από ένα βράχο. "Οταν ό Χριστός έβαπτίσθη, τό συμβό-
λαιον διελύθη» *.

Ώς παρετήρησεν ό Ο. Dâhnhardt4, «τό θέμα περί τής άροτριάσεως τής γής
υπό τοΰ 'Αδάμ είναι απλή έπέκτασις, ή οποία εξαίρει τάς συνεπείας άλλης συνθή-
κης, τήν οποίαν Θεός και Σαταναήλ συνήψαν περί διανομής ουρανού και γής, ζών-
των και νεκρών.'Αποτέλεσμα τής διανομής ταύτης είναι ή συνθήκη, διά τής οποίας
ο πρώτος άνθρωπος, άναγνωρίζων τήν έξουσίαν τοϋ Διαβόλου επί τής γής, λαμβά-
νει παρ' αύτοΰ τό δικαίωμα νά κατοικήση και ζήση έπ' αυτής. "Οθεν και αύτη
προέρχεται από βογομιλικάς διδασκαλίας και ανάγεται αρχικώς εις τήν μεταξύ
Όρμούζδ καϊ Άριμάν συνθήκην τής 'Ιρανικής θρησκείας... Άλλ' εΐς δημώδεις ελ-
ληνικός παραδόσεις δέν έχομεν ένδειξιν περί τής πρώτης εκείνης μεταξύ Θεού και
Σαταναήλ συνθήκης» 5.

Τής ανωτέρω ρουμανικής διηγήσεο.ις υπάρχουν και άλλαι παραλλαγαί, προερ-

1. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 448-450.

2. Α. Strausz, Die Bulgaren," Leipzig 1898, σ. 79. Γ. Ά. Μέγα, ëvû' άν., σελ.
408 - 409.

3. S. F. Marian, Sârbatorile la Români, τόμ. I. Cârnilegile, Bucure^ti 1898, σ.
217 - 20.

4. "Ενθ' άν., τόμ. I, σ. 238.

5. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν·, σ. 409.
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χόμεναι εκ Τρανσυλβανίας, Μπανάτου και Μολδαβίας, έδημοσιεύΐίησαν δ' εις δια-
φόρους έν Ρουμανία συλλογάς λαογραφικού ύλικοΰ

Εις τινας άλλας ρουμανικός παραδόσεις λέγεται ότι αιτία τής συμφωνίας δέν
ύπήρξεν ή γή, αλλ' ή έλπίς τοϋ πρωτοπλάστου πρός άπόκτησιν τής ευτυχίας', καί
είς άλλας ή προσπάθεια αύτοϋ, ό'πως διακόψη τάς έρωτικάς σχέσεις Διαβόλου καί
Εύας8.

"Οτι δ' ό Διάβολος ειχε συνάψει ερωτικός σχέσεις μετά τής Εϋας αναφέρεται
είς δημώδη εκ Μπουκοβίνης παράδοσιν, έχουσαν ούτως: « Αμέσως, δταν δ 'Αδάμ
και ή Εύα εδιώχτηκαν άπό τον Παράδεισο στον επίγειο "Αδη προς τιμωρίαν, δ
Διάβολος ευρέθηκε με τήν Εύα και ή Εύα με μακριά μαλλιά και λίγη γνώση έπεσε στην
αγκαλιά τοΰ Διαβόλου καί απ' αυτό τό αμάρτημα εγεννήϋη ένα παιδί με επτά κεφάλια» 4.

Εις άλλας παραλλαγάς τής παραδόσεως ταύτης προστίθεται ότι ό 'Αδάμ, πλη-
ροφορηθείς τ' ανωτέρω, έσκέφθη νά κατασκευάση πλοΐον μέ σανίδας, νά περάση
θάλασσαν καί νά σωθη άπό τόν Σατανάν. Άλλ" έκεΐνος, μαθών, τή βοήθεια τής
Εύας, τάς σκέι|>εις τοΰ 'Αδάμ, μεταμορφώνεται εις ό'φιν καί συμβουλεύει τήν άγα
πημένην του, νά μη εισέλθη άνευ αύτοΰ εις τό πλοΐον. Κατά τό ταξίδιον ό ό'φις βα-
ρένει, δια νά ναυαγήση τό πλοΐον τοΰ 'Αδάμ καί απαλλαγή αύτοΰ. Ό 'Αδάμ θέλει
νά φονευση τόν ό'φιν, αλλ' ούτος μεταμορφώνεται εις ποντικόν καί αρχίζει νά κα-
τατρώγη τάς σανίδας τοϋ πλοίου. Ό 'Αδάμ τόν κτυπά μέ τό γάντι, που μεταμορ-
φώνεται εις γάταν, ή οποία συλλαμβάνει τόν ποντικόν. Ό Σατανάς εξέρχεται άπό
τάς τρίχας τής γάτας υπό μορφήν σπίθας5.

Εις άλλας παραλλαγάς ή παράδοσις συνεχίζεται μέ τό θέμα τοϋ κατακλυσμού,
αντί δέ τοϋ 'Αδάμ καί τής Εΰας, παρουσιάζονται επί σκηνής ό Νώε μετά τής συ-
ζύγου του.

ΤΙ έν λόγω ρουμανική παράδοσις απηχεί προφανώς τάς βογομιλικάς διδα-
σκαλίας περί τής υπό τοϋ Διαβόλου εξαπατήσεως τής Εύας, συνοψιζομένας εις τό

1. T. Pamfile, ενθ' άν., ο. 95-98. Pop Reteganul, Povoçti din popor, Sibiu 18- 5,
a. 19. Elena Niculita Voronca, Datinele §i credin^ele poporului rotnân. τόμ I, Cernâu^i
1903, σ. 17 -18, S. F. Marian, Legendele Maicii Domnului. Bucureçti, 1904, a. 4-6. P.
Henry, Bibliothèque de Γ Institut Français des Hautes Etudes en Roumanie. Mélanges,
1927, Bucureçti 1928, σ. 86-92.

2. T. Pamfile, ενθ' άν., σ. 100.

3. T. Pamfile, ενθ. άν., σ. 93.

4. Eleona Niculita Voronca, ενθ' άν., ο. 18.

5. Ν. Cartojan, ενθ' άν., ο. 37. Βλ. rod αυτόν, Zapiçul lui Adam, êv Artâ §i tehnieâ
graficâ, Buletinul Imprimeriilur Statulni. Caietulnr,3. Bucure§ti, Martie 1938, σ. 9-11.



ΔΥΤΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

29

εξής χωρίον Ευθυμίου τσΰ Ζιγαβηνοΰ·' «Είτα της Ενας ομοίως έκεΐθεν ποιηθείσης,
καϊ ταΐςΐσαις άπαστραψάσης λαμπρότησι, φϋονήοαι τον Σαταναήλ και μεταμεληθήναι,
και κινηίΐήναι προς επιβουλών τον πλάσματος τοϋ ιδίου, και είορυήναι τοις εγκάτοις
τοϋ δφεως, καϊ έξαπατήσαι τήν Εϋαν, και ονγγενέσ&αι αυτή, και ποιήοαι εγκυον,
ίνα το σπέρμα τούτον προλαβον κατακυριειιση τοϋ αδαμιαίου σπέριιατος, και ώς
οίόν τε διαφ&είρη, και μή συγχωρή αϋξάνεσθαι καϊ πληθύνεσθαι. Τήν δέ ταχέως
ώδινήσασαν απογεννήσαι τον Κάιν έκ τής συνουσίας τοϋ Σαταναήλ, και αδελφήν δί-
δυμον ομοιότροπον, ονομα αυτή Καλωμενά ζηλοτυπήσαντα δέ τον 'Αδάμ συνελθεΐν
και αυτόν τή Ευα, καϊ γεννήσαι τόν ' Αβελ, ον άνελών ενϋνς δ Κάϊν, τόν φόνον εις
τόν βίον εισήγαγε*

Εις έτερον κΰκλον ρουμάνικων παραδόσεων ή διάλυσις τοΰ συμβολαίου 'Αδάμ
και Διαβόλου οφείλεται ουχί ε'ις τόν Σωτήρα, αλλ' ε'ις τόν "Αγιον Ήλίαν

"Ολαι αι ώς άνω παραδόσεις προέρχονται εκ χειρογράφων καλογηρικών διη-
γήσεων, ήτοι έκ τής γραπτής φιλολογίας και δή έκ τών κειμένων«: Διήγησις καϊ πολι-
τεία ' Αδάμ καϊ Ευας τών πρωτοπλάστων» 3 «ή διήγησις περί 'Αδάμ και Εύας» 1 και
τών έν τή ρουμανική γλώσση «Incepuiu delà Adamu» ή «Cuvantpentru Adam
si Eva»*. «'Αρχή άπό τοΰ Αδάμ» ή «Λόγος περί 'Αδάμ και Ευας».

Τό παλαιότερον τών ρουμανικών χειρογράφων «Adam si Eva», τοποθετοΰ-
μενον υπό M. Gaster εις τά έτη 1600- 1625 e, προέρχεται έκ σλαβικών παραλλα-
γών, αί όποΐαι έμελετήθησαν και έδημοσιευθησαν υπό τοΰ lor dan Ivanov Αΰται
απέρρευσαν άπό ελληνικά πρότυπα8, λατινιστί μεταφρασθέντα και διαδοθέντα εις
τήν Δΰσιν. Ή πρώτη εις τήν σλαβικήν μετάφρασις κατά τόν V. Jagic συνετε-

1. Migne, P. G., 130, 53, στ. 1297.

2. Ion Creangâ, τόμ. Ill, σ. 39-40, τόμ. VIII, σ. 14.

3 Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών
κωδίκων, τόμ. A', Cambridge 1895, σ. 37, άρ. χ/φ 450, 10.

4 Σπ. Λάμπρου, ένθ' άν., σ. 249, άρ. χ/φ 2788: 11.

5 Βλ. τό ύπ' άριθ. 3813 χ/φον (άρχών 10ου αϊ.), φ. 91 - 101, τής έν Βουκουρεστίω Βι-
βλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας και τό ύπ' άριθ. 2158 χ/φον, φ. 9-12, άποκείμενον
έν τή αυτή Βιβλιοθήκη.

6 Πρόκειται περί τοΰ ύπ' άριθ. 469 χ/φου τής έν Βουκουρεστίφ Βιβλιοθήκης τής
Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Βλ. Μ. Gaster, έν Revista pentru istorie, arheologie §i filologie
τ. I (1883), σ. 74. 'Απόσπασμα έκ τοΰ χ/φου τούτου έδημοσιεύιθη ύπ' αύτοΰ, αύτόθι, σ. 78 - 80,
άνεδημοσιεύθη δέ τοΰτο και έν τφ έργφ του ChrestomaÇie rotnânâ τόμ. I, Bucureçti 1891,
σ. 63 - 65.

7 lor. Ivanov, Βογομιλικά βιβλία και παραδόσεις, Sofia 1925, σ. 207- 227.

8 Βλ. περί τών ελληνικών τούτοιν προτύπων Γ. Ά. Μέγαν, ενθ' άν., σ. 412- 13.
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λέ<τ9η παρά τοις Νοτίοις Σλάβοις, Βουλγάροις ή Σέρβοις, κατά τόν 140ν αι.1.

Εκτός τούτων είναι γνωστή επίσης και αρμενική μετάφρασις τής διηγήσεως
«'Αδάμ καί Εΰα», γενομένη δι' ενός συριακού ή άραβικοΰ ενδιαμέσου 2.

Δια τών λατινικών μεταφράσεων ή περι τοΰ 'Αδάμ και τής Εΰας διήγησις
είσήλθεν εις τάς ρωμανικός καί γερμανικός φιλολογίας, συχνό δέ παρενεβλήθη καί
μεταξύ άλλων συγγραφών, διασκευασθεισών έμμέτρως ήδη άπό τοΰ 15ου αί. 8.
Συνέβη δηλαδή είς τήν Δΰσιν δ,τι έγένετο καί μέ τόν ίδικόν μας Κρήτα παιητήν
Γεώργιον Χοΰμνον, ο όποιος, άντλήσας έκ διαφόρων απόκρυφων πηγών, συνέθεσε
περί τό 1500 έμμετρον «Έπιτομήν τής Παλαιάς Διαθήκης» 4.

Ή ως άνω λογία περί τών πρωτοπλάστων ρουμανική διήγησις, μέ τό έπει-
σόδων τής συμφωνίας Άδόμ καί Διαβόλου, έπέδρασεν ήδη άπό τοΰ 16ου αί. καί
επί τήν έκκλησιαστικήν έν Ρουμανία ζωγραφικήν. Ό P. Henry επεσήμανε τήν ει-
κόνα τής υπογραφής τοΰ πολυθρυλήτου συμβολαίου μεταξύ τών σχετικών μέ τήν
Γένεσιν τοιχογραφιών, αί όποΐαι διακοσμοΰν τούς έξωτερικούς τοίχους τών παλαιών
μοναστηριών τής Μπουκοβίνης δ. Ή εϊκών παριστά τόν Άδόμ νά κρατή ενα ξε-
τυλιγμένον χαρτί καί νά ύπογράφη τήν συμφωνίαν. "Εμπρός του ό Διάβολος, γε-
νειοφόρος καί μέ ούράν, κρατεί μέ τήν δεξιάν χείρα μαγικήν ράβδον, συμβολίζουσαν

1. V. Jagic, Slavisehe Beitrâge zu den bibl. Apocryphen, έν Denksehriften der
Akadetnie, Wien 1893, σ. 15, 33, 42. Βλ. παρά Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 409.

2. Ε. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments,
τόμ. II, Tiibingen 1900, σ. 507-510. Περί τής προελεύσεως τής παραδόσεως ταύτης διάφοροι
απόψεις διετυπώθησαν υπό τών ερευνητών. Ούτως ό Ε. Schiirer (Geschichte des jiidischen
Volkes, IV. Aufl. Ill Band., σ. 396) νομίζει οτι αύτη, έάν κρίνη κανείς έκ τής μορφής της,
είναι έργον χριστιανού τίνος συγγραφέως ή τό όλιγώτερον ότι διεσκευάσθη υπό χριστιανικής
χειρός καί δέχεται οτι ώς βάσις αύχής υπόκειται εδώ καί έκεΐ ίουδαϊκόν ύλικόν. Δεν αποκλείει
δέ τήν πιθανότητα ότι έκ τής ιουδαϊκής φιλολογίας έχομ.εν μίαν συγγραφήν περί τής ζωής τοΰ
'Αδάμ. Άλλοι έπιστήμονες, ώς ό Harnack, ο Ginzberg, ό Kautzsch καί ό James, βασιζόμε-
νοι α) ε'ις τό περιεχόμενον τής παραδόσεως, ή οποία άπηχεϊ εις τίνα σημεία ίουδαϊκάς αντι-
λήψεις ύπό διηγηματικήν μορφήν, αί όποΐαι έχουν φανεράν σχέσιί με τόν μιθραϊσμόν καί
τήν διαθήκην τών 12 Πατριαρχών καί β) εις τινας γλωσσικός ιδιομορφίας τοΰ ελληνικού κει-
μένου, ύποπτεύουν οτι τό πρότυπον αύτής ήχο έβραϊκόν. Ε. Kautzsch, ενθ' άν., σ. 510-512.

3 Wilhelm Meyer, Vita Adam et Evae, έν Abhandlungen der philosophisch-phi-
lologischen klasse der kônigl. Bayerischen Akademie der Wissensehaften, XIV Band.
I. Abth., Mtinchen, 1877.

4. Γ. Ά. Μέγα, έ'νθ' άν., σ. 411-412. Βλ. τον ιδίου, Περί τών χειρογράφων τοΰ ποιή-
ματος τοϋ Κρητός Γεωργίου Χούμνου, Κρητικά Χρονικά, τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ', τεΰχ. II, 1963, σ.
408-420.

5. Ρ Henry, ενθ' άν., σ. 82-92.
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τήν δύναμίν του, και μέ τήν αριστερών, τεταμένην, υπαγορεύει εις τόν προ)τόπλα-
τον τους όρους τοΰ συμβολαίου.

Επίσης ή αυτή αγιολογική παράδοσις διεσκευάσθη έν Ρουμανία εις στιχούρ-
γημα, φέρον εις τά χειρόγραφα τόν τίτλον : «Τό ασμα τοϋ Αδάμ» ή «Τό στιχονρ-
γημα τον 'Αδάμ». Παραλλαγαί τίνες αύτοΰ τών αρχών τοΰ 19ου αϊ. έδημιοσιεύθη-
σαν υπό M. Gaster αλλά τό ασμα είναι παλαιότερον, διότι εν τή Βιβλιοθήκη τής
έν Βουκουρεστίφ Ρουμανικής 'Ακαδημίας απόκειται παραλλαγή τοΰ έ'τους 17602.
Πλην δέ τής παραδόσεως περι υπογραφής συμβολαίου μεταξύ 'Αδάμ και Διαβόλου
έν αύτώ παρεμβάλλονται καί τίνες διηγήσεις έκ τής Βίβλου, ώς ό κατακλυσμός τοΰ
Νώε, ή κακία τοΰ άνθρώπου και ή γέννησις τοΰ Χριστοΰ, δια τοΰ οποίου τό συμ-
βόλαιον διαλύεται. Χαρακτηριστική ώσαύτως έν τφ στιχουργήματι τούτω είναι ή
σκηνή τοΰ υπό τοΰ Διαβόλου πειρασμού τοΰ Κυρίου, ως αΰτη αναφέρεται υπό τών
Ευαγγελιστών Ματθαίου®, Λουκά1 καί Μάρκου δ.

Τό δε άεμα τής εκ τοϋ Παραδείσου εκδιώξεως τών πρωτοπλάστων καί τοΰ
θρήνου τοΰ 'Αδάμ δια τήν άπολεσθεΐσαν εύτυχίαν απαντά καί εις τό ύπ' αριθ.
18 Χριστουγεννιάτικον ασμα τής Συλλογής τοΰ 'Αντωνίου Πάνν, καθώς καϊ εις δη-
μώδη ρουμανικά κάλανδα τής παραμονής τών Χριστουγέννων. Ταύτα έ'χουν ώς
πρωταρχικήν πηγήν τό παλαιόν περί 'Αδάμ και Εύας στιχούργημα. Πρέπει ώσαύ-
τως νά σημειώσω ότι εις ταύτα συνυφάνθησαν θέματα καϊ στίχοι καϊ εξ άλλων
θρησκευτικών κειμένων, κυκλοφορουμένων έν Τρανσυλβανία κατά τόν 17ον αϊ. Τά
δέ σλαβικά παράλληλα τών εν λόγφ ασμάτων γνωρίζομεν έκ τών δημοσιευμάτων
τοϋ Μ. Gaster 1 καϊ τοΰ Ν. Draganu 2.

Άρκεται άλλαι δημώδεις Νεοελληνικαΐ παραδόσεις αναφέρουν, ότι ό Διάβο-
λος, άμιλλώμενος πρός τόν Θεόν έπϊ τό έ'ργον τής δημιουργίας, επλασεν ομοίως
ζφα' αλλά τό έ'ργον αύτοΰ ήτο ατελές καί ό Θεός ή ό Χριστός συνεπλήρωσεν αυτό
προς βλάβην τοΰ Διαβόλου ή πρός ώφέλειαν τοΰ άνθρώπου.

1. Βλ. M. Gtaster εν Revista pentru istorie, arheologie §i filologie, τ. I (1883). σ.
80-83. Τον αντον, Literatura popularâ românâ, Bucure§ti, 1883, a. 276, κ.εξ., ένθα προ-
στίθεται καί έτερα παραλλαγή κατά χειρόγραφον τοΰ Aron Densusianu.

2 Βλ. τό ύπ' άριθ. 4278 χ/φον, φ. 23Τ-35Γ, ύπό τόν τίτλον « Versul lui Adam ife umi-
linta» έν τή Βιβλιοθήκη τής έν Βουκουρεστίφ Ρουμανικής 'Ακαδημίας.

3 Κεφ. 4, 1-12. 4. Κεφ. 4, 1-14. 5. Κεφ. 1, 12-14.

1 Βλ. M. Gaster έν Revista pentru istorie, arheologie §i filologie, τόμ. II (1883),
σελ. 321-322, άρ. XV, σελ. 323-24, άρ. XVI, τόμ. III (1884), σελ. 107-108, άρ. XIX καί
XX- Βλ. τον ίδιον, Literatura popularâ românâ, Bueur. 1883, σελ. 284 κ. έξ.

2 Βλ. Ν. Draganu, έν Dacoromania, τόμ. V (1928), σελ. 505 κ. έξ.
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Οΰτως εν xfj ως άνω ύπ' άριθ. 3 θρακική παραδόσει λέγεται οτι, δταν δ Θεός
«εχτισε δλο τόν κόσμο», ηθέλησε και δ Διάβολος νά πλάση τόν λΰκον, άλλα «ψυχή
δεν μπόρεσε νά τόνε δώσ». Ό Διάβολος τότε έπεζήτησε τήν συμβουλήν τοΰ Θεοΰ
«πώς νά κάμη τόν λύκο νά περπατήση» και δ Κύριος, πρός τιμωρίαν τοΰ Διαβόλου,
διέταξε τόν λΰκον, διά στόματος τοΰ ιδίου τοΰ πλάστου του, νά ζωντανεΰση καϊ νά
τόν φάγη' άλλα μόνον τό ένα πόδι αΰτοΰ έπρόλαβε νά φάγη δ λύκος και δι' αυτό
δ Διάβολος είναι «κουτσός» και «μονοπόδαρος» ή «λα'κοφαγωμένος». Τό κωμικόν
τοΰτο περί τοΰ χωλοΰ Διαβόλου στοιχεΐον, ως γνωστόν, συνυπάρχει μέ τάς άλλας
περί αΰτοΰ δοξασίας, καθ' άς ούτος ίσχυρόν ακόμη τρόμον έμπνέει εΐς τόν δεισιδαί-
μονα 1.

Τοΰ ως άνω άνεκδότου κειμένου τής θρακικής παραδόσεως γνωρίζομεν τρεις
εισέτι δημοσιευμένος παραλλαγάς έξ 'Αχαΐας2, Κοζάνης8 και Μακεδονίας4. "Ετέρα
παραλλαγή, τήν δποίαν δέν εΐδον, έχει δημοσιευθή υπό Λαζάρου Δοΰμα έν τή
Revue des traditions populaires, έτ. 1893, σελ. 283-84'.

Κατά τήν άνέκδοτον, ως άνω, εξ Αιτωλίας παραλλαγήν τής αυτής παραδό-
σεως (Β') δ λΰκος έδημιουργήΑη υπό τοΰ Διαβόλου «με τέσσερα ξύλα», διό και
έχει «τό λαιμό ξυλιασμένο». Τό μυθοπλαστικόν τοΰτο στοιχεΐον αιτιολογεί προφα-
νώς τήν φυσικήν τοΰ ζώου κατάστασιν μέ κάποιαν λεπτήν εΐρωνίαν και προσδίδει
εΐς τήν παράδοσιν αΐτιολογικόν χαρακτήρα.

ΓΙερισσοτέρας δμως λεπτομερείας περί τής έκ ξΰλου κατασκευής τοΰ λΰκου
παρέχουν αί έκ Πραμάντων καί Ζαγορίου (Σαρακατσάνων) τής 'Ηπείρου παραλ-
λαγαί (Γ', Δ'), καθ' ας δ λΰκος κατεσκευάσϋη άπό "κούτσουρο γκορτζάς», δηλαδή
άγριαπιδέας, καϊ δια τοΰτο «δέν μπορεί νά στρέψ» καί, δταν θέλη νά γυρίση, (<γυ-
ρίζ' μονοκόμματος» καί είναι «άλύγιστος, κούτσουρο». Εν τή έκ Παπίγγου τοΰ Ζα-
γορίου παραλλαγή (Δ') άξιοπρόσεκτα είναι καί τά περι τής δημιουργίας τοΰ σκΰ-
λου, καθ' ά δ Χριστός «άπόλυσι τή γκλίτσα τ' κ" έγινε σκύλος κ' έκυνήγησι τό
λύκο». 'Θ Χριστός οΰτως επιτυχώς άντηγωνίσθη τό πνεΰμα τοΰ κακοΰ, πλάσας τόν
σκΰλον. Περί δέ τοΰ υπό τοΰ Χριστοϋ σφραγίσματος τών αιγών εΐς τά γόνατα καί

1 Περί του χωλοΰ Διαβόλου βλ. Ν. Γ. ΙΙολίτον, Νεοελληνική Μυθολογία, μέρ. Β', έν
'Αθήναις 1874, σ. 424, 471- 473. Τοΰ ίδιον, Λαογρ. Σύμμεικτα, τόμ. Β', 1921, σ. 108.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 515 - 516, άρ. 843.

3 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 516, άρ. 844.

4 Αυτόθι, σ. 516 - 517, άρ. 845.

5 Βλ. καί περιοδ. Mélusitie, τόμ. (1888/89), σελ. 266, παρά Ν. Cartojan, Car-

ole populare in literatura Româneascâ, vol. I. Epoca influence! Sudslave, Bucure§ti

1929, a. 40.
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της διαφοράς τών ήμερων άπό τά άγριόγιδα λεπτομερέστερος γίνεται λόγος είς τήν
ύπ αριθ. 4 παράδοσιν και τάς παραλλαγάς αύτής.

Όμοιας πρός τάς έκ Πραμάντων καί Παπίγγου Ζαγορίου (Σαρακατσάνων)
διηγήσεις περί τής έκ ξύλου άγριαπιδέας κατασκευής τοΰ λύκου ΰπό τοΰ Διαβόλου
άπαντώμεν καί έν Κονίτση τής Ηπείρου 1 καί άλλαχοΰ. Ό δέ Δημήτριος Λονκό-
πουλος λέγει (Νεοελληνική μυθολογία. Ζφα - Φυτά, έν 'Αθήναις, 1940, σ. 19) ότι
κατά παράδοσιν έξ Αιτωλίας : «ό Χριστός άρπαξε τή φλογέρα με τις δώδεκα τρύ-
πες και τον τήν ε'ρριξε. Αντό ήταν ή συμφορά τοϋ λύκου. Άπό τότε κ' νστερα τό
καλοκαίρι άνοίγει τό σώμα του δώδεκα πληγές κι άπό κά&ε πληγή στάζει εμπυο».

Ή περί τής δημιουργίας τοΰ λύκου παράδοσις, ήτις ένθυμίζει καί προφανώς
απηχεί τάς υπό τών δύο άνταγωνιζομένων δυνάμεων, τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακού,
βογομιλικάς περί τής δημιουργίας άντιλήψεις, είναι λίαν διαδεδομένη καί παρά τοις
Βουλγάροιςa. Έν Ρουμανία επίσης διηγοΰνται ότι ό Διάβολος έ'καμε τόν λύκον,
άλλα δέν ημπόρεσε νά τοΰ δώση ψυχήν καί έζήτησε πρός τοΰτο τήν βοήθειαν τοΰ
Θεοΰ. Ό Θεός ένεφύσησε πνεΰμα είς αύτόν καί τόν έζωντάνευσε. Ό Σατανάς, ίδών
τόν λύκον ζωντανόν νά στέκη είς τά πόδια του, τόν διέταξε : «φάγε τόν Κύριον».
— «Μή φάγης, λύκε, τόν Κύριόν σου», ειπεν ό Θεός, θυμωμένος. Καί ό Διάβολος,
δια νά σωθή, έρρίφθη εις τό ύδωρ*.

Παραπλήσιοι διηγήσεις άπαντώσιν ωσαύτως παρ' 'Αλβανοΐς, Πολωνοΐς, Ρώ-
σοις, Ούκρανοϊς, Λεττονοΐς, Λιθουανοίς καί Έσθονοϊς'·

Τής αύτής προελεύσεως καί ύφής είναι καί ή γνωστή έξ 'Αγρινίου παράδοσις περί
τής δημιουργίας τοΰ χρησιμωτάτου είς τόν άνθρωπον ό'νου. «-"Οταν δ Θεός, διη-
γοΰνται, ε'φκειασε τόν άνθρωπο, έφκειασε και δ Διάβολος τό γάιδαρο, αλλά δενήμπο-

1. Λ.Α. άρ. 1569 Γ', σ. 103 - 105, 11, Χ. Ρεμπέλη, Συλλογή λαογραφικής ύλης, Κόνιτσα,
1929. Κονιτσιώτικα, έπιμελεία Ν. Χ. Ρεμπέλη, 'Αθήναι 1953, σ. 163 - 164. ("Εκδοσις Ηπει-
ρωτικής 'Εταιρίας 'Αθηνών).

2 Βλ. Jordan Ivanov, ενθ' άν., σ. 345 - 348, άρ. 3καί 9 · 11. Βλ. και Lydia Drago-
manov, êv Mélusine, ετ. 1888/89, σ. 265-67. Τό τελευταΐον τοΰτο δημοσίευμα δέν είδον.

3. Βλ. τάς έν Ρουμανία παραδόσεις διά τήν δημιουργίαν τοΰ λύκου έν Elena Niculita
Voronca, Datinele §i credinÇele poporului român, I, Cernâuti 1903, σ. 7.— C. Radulescu-
Codin, Ingerul Românului, Bucureçti 1913, σ. 61-66. Βλ. καί τήν είδικήν περί τών έν Ρου-
μανία δυϊστικών παραδόσεων μελέτην τοΰ I. Α. Candrea, Iarba fiarelor, Bucureçti 1928,
σ. 59-67. (Cultura Nationals).

4. Ο. Dàhnhardt, Natursagen, τόμ. I, Leipzig-Berlin 1907, σ. 147-150. Antti Aarne,
Estnische Mârchen- und Sagenvarianten. FF Communications, No: 25, σ. 145, 39: Die
Erschaffung des Woljes : Der Teufel erschafft den Wolf, Gott gibt ihm das Leben. Βλ. καί
Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, vol. I, Copenhagen 1955, A 1750.

2
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ροϋσε νά τον κάμη νά σαλέψη καί, άφον πλέον απελπίστηκε, παρακάλεσε το Χριστό
νά τον βάλη ζωή. Τότε ό Χριστός είπε : «Σήκω, γαϊδούρι, νά ζήσ ή φτώχεια!'» κ'
έσηκώϋη κ έζωντάνεψε δ γάιδαρος»

"Η ΰπ' άριθ. 4 ανέκδοτος έξ 'Αχαΐας παράδοσις περι τής δημιουργίας «τής
γίδας», μετά τών παραλλαγών αυτής, οφείλεται, ώς καί αί προηγούμενοι, εις τάς
αύτάς δυϊστικάς ιδέας. Ό Σατανάς «έπλασε τά γίδια, αλλά δέν ημπόρεσε νά τά κάμη
νά κάθοννται, γιατί δέν έλνγάγανε τά γόνατά τους και έτσι έστεκότανε πάντα ολόρθα
κ εψοφάγανε». Ό Χριστός τά «εβλούλλωσε ατά γόνατα τών μπροστινών ποδιών
και αμέσως έκαθίσανε». Είναι αληθές ότι <(τά γίδια έχουνε στα μπροστινά πόδια άπό
μιά βούλλα στο κάθε γόνατοδηλαδή έ'να φυσικόν τΰπον σφραγΐδος, τόν όποιον 6
λαός αποδίδει εις τόν Χριστόν. Ούτως αιτιολογείται μυθοπλαστικώς φυσιολογικόν
χαρακτηριστικόν τών εμπρόσθιων ποδών τών αίγών, άποδιδόμενον υπό τοϋ λαοΰ
είς τήν έπέμβασιν τοΰ Σωτήρος, εφ' όσον κοινή υπάρχει ή πίστις ότι τά ζφα ταΰτα,
εν αντιθέσει πρός τά πρόβατα, είναι δημιουργήματα τοΰ Σατανά'.

Τήν όλην σωματικήν τοϋ ζώου κατασκευήν θεωρεί, ό λαός τής 'Αχαΐας δια-
βολικήν διότι «ή γίδα, λέγουν, έχει κέρατα και γένεια, όπως ακριβώς φαντάζονται
τόν Διάβολον κερασφόρον καί γενειοφόρον. "Επειτα είναι αναιδής, διότι έ'χει πάν-
τοτε, ώς λέγουν, «σηκωμένη τή νουρά της και φαίνονάαι ουλα της τά κρύφια μέλη».

Κατά τήν έξ Αιτωλίας παραλλαγήν (Β') τήν σφράγισιν τών γονάτων τών γι-

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, α. 517, άρ. 846. Βλ. όμοίαν έξ Αιτωλίας
παράδοσιν καί έν Δημ. Λονκοπούλον, Νεοελληνική μυθολογία· Ζφα-φυτά, έν 'Αθήναις 1940
σ. 87-88.

2 Καί έν 'Αγία Κυριακή (πρφην Ποπόβω) Σουλίου διηγούνται οτι «ή γίδα είναι τοΰ
Σατάνη, τα πρόβατα είναι τοΰ Θεοϋ. Τά πρόβατα είν ενλοημένα, βοσκούνε σέ καλά μέρη, ενω το γίδι
πααίνει ατά ραϊγδιά και γκρεμούς». Λ.Α. άρ. 2277 Δ', σ. 8. (Α. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική απο-
στολή είς τά Σουλιωτοχώρια τής 'Ηπείρου, 1958). Έν Έλληνικφ (πρφην Λοζετσίω) 'Ηπείρου
επίσης λέγουν : «Ή γίδα πού κολλάει πάνω στα δέντρα, τους γκρεμούς, στα στεφάνια, έγινε άπο το
Σατανά... Τα γίδια έχουν ατά γόνατα μια σφραγίδα. Λέν οτι τή σφραγΐδ' αυτή τήν έβαλε δ Σατα-
νάς». Α.Α. άρ. 2382, σ. 408. συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1961). Καί έν Άπειράνθω Νάξου διηγούν-
ται :«Τά πρόβατα δεν έχον dov Διαόλου τρίχ' απάνω άωνε, ενω τα ζά, ζοΰλες, έχον dov Διαόλου τρίχα
και πάαι μέσ' ατά γκρεμνά, μέσ στα γκρίφκια και μέσ' ατά άυργάδια, πον πάει μόνον ό διάτανος (Διά-
βολος) εκεί κ' οί κουκονμαΰλες (κουκουβάγιες). Λ.Α. άρ. 1585, σ, 24. συλλ. Α. Β. Οίκονομίδον,
Άιτείρανθος - Νάξου, 1934/35. Βλ. καί Δ. Β. Οίκονομίδον, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ., τ. 17
(1957/58), α. 42, 62. Βλ. καί τήν έκ Φελλόης Καλαβρύτων παράδοσιν, τήν δημοσιευθεϊσαν
υπό Ν. Γ. Πολίτον, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 515, άρ. 842. Κατά παράδοσιν, δημοσιευ-
θεϊσαν υπό Δημ. Λονκοπούλον (ενθ' άν., σ. 18), «ό Χριστός... τον έκαιγε (τοΰ γιδιοΰ) τό πόδι
με αναμμένη ίακα κ νατερα το άρμεγε καί τ' άφηνε, κείνο πήγαινε παραπέρα, γονάτιζε και κοιμό-
τανε». Βλ. τον ίδιον, αυτόθι, σ. 16 - 17.
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διών, αντί τοΰ Χριστοΰ, έκαμεν δ Διάβολος με τά κερατά του '. Κατόπιν, ανταγωνι-
ζόμενοι έδημιούργησαν, ό μεν Χριστός τό «μαντρόσκυλο*, ό δέ Διάβολος τόν «λαγό»,
και πάλιν ό Χριστός «τό λαγωνικό».

Πρός τήν παραλλαγήν ταΰτην ομοιάζει ετέρα ανέκδοτος έκ Παραμυθίας (Δ')
Κατά τήν εκ Πραμάντων παραλλαγήν (Γ') «τά άγριόγιδα κοιμούνται με τά πόδια
τεντωμένα», διότι «είναι ασφράγιστα».

Τέλος ή έξ Αΰλοτόπου Σουλίου παραλλαγή (Ε') είναι καί αιτιολογική περί
τής υψώσεως καί τοΰ καταβιβασμοΰ τής ουράς τής αίγός, άναλόγως τών καιρικών
συνθηκών.

Ή πλάσις τοΰ λαγωοΰ υπό τοΰ Διαβόλου ειχεν ώς αποτέλεσμα τήν ΰπό τοϋ
Χριστοΰ δημιουργίαν τοΰ * λαγών ικοΰ», ώς αναφέρεται, τό μεν έν τή ώς άνω αίτω-
λική παραλλαγή τής παραδόσεως «περί τής δημιουργίας τής γίδας*, τό δέ έν τή ύπ'
αριθ. 5 άχαϊκή παραδόσει «περί τής δημιουργίας τοϋ λαγού». Έπί πλέον έν τή τε-
λευταίοι ταύτη γίνεται λόγος περί τής δεισιδαίμονος συνήθειας τών λεγομένων «ενο-
δίων συμβόλων» δ. Κατά τήν πρόληψιν ταύτην οί οδοιπόροι «γυρίζουνε πίσω, ά'μα
άπαντήσουνε στο δρόμο τους λαγό τήν ημέρα».

Όμοίαν σχεδόν πρός τήν ύπ' άριθ. 5 παράδοσιν έκ Φελλόης Καλαβρύτων
έδημοσίευσε καί ό Ν. Γ. Πολίτης. "

Είς τήν αύτήν κατηγορίαν άνήκουν καί αί ύπ' άριθ. 6, 7 καί 8 παραδόσεις
περί τής δημιουργίας τοΰ βουβαλιοΰ, τής γκαμήλας καί τής άλογόμυιγας. Παραλλα-
γήν τής ΰπ' άριθ. 6 έδημοσίευσεν ό Δημ. Λουκόπουλος

'Αλλ' έκτός τών ζφων, ό Διάβολος δημιουργεί, κατά τάς λαϊκάς παραδόσεις,
καί άψυχα πράγματα. Τοιαύτα είναι: α) ό μύλος. ώς άναφέρεται έν τή ύπ' άριθ. 9
διηγήσει μετά τών παραλλαγών αύτής. Σημειωτέον δ' οτι τής έξ Αιτωλίας παραλ-
λαγής (Β') τής έν λόγφ διηγήσεως ετέραν καταγραφήν έδημοσίευσεν ό Ν. Γ. Πο-

1 Κατ'άλλην παραλλαγήν, δημοσιευθεΐσαν υπό Α. Λονκοπούλον, ενθ' άν., σ. 17), «ό
Διάβολος παίρνει ενα μαχαίρι, κόβει τήν πέτσα, που κρατούσε αλύγιστα τά γόνατα τών γιδιών, καί
καταφέρνει κείνο που ή&ελε».

2 Βλ. τήν ανωτέρω ύπ' άρ. 5 άνέκδοτον περί τής δημιουργίας τοϋ λαγοΰ παράδοσιν έξ
'Αχαίας, είς τήν οποίαν άπαντώμεν ένδιαφερούσας λεπτομερείας.

3 Βλ. καί Δ. Λονκοπούλον, ένθ' άν., σ. 18.

4 Λ.Α. άρ. 1365, σ. 381, 2, συλλ. Σπ. Μονσελίμη, Παραμυθιά, 1938. Ταύτην παραθέτω
ανωτέρω ώς παραλλαγήν τής ύπ' άρ. 4 παραδόσεως.

5 Βλ. Θεοφράστου, Χαρακτ. 16.

6 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 514-15, άρ. 841.

7 Δ. Λονκοπούλον, ενθ' άν., σ· 86 - 87.
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λίτης1. Ό αυτός έδημοσίευσεν επίσης ετέραν καταγραφήν τής εξ 'Αχαίας παραλλα-
γής (Γ') τής αυτής περι μΰλου διηγήσεως, προερχομένην έκ Δίβρης τοΰ δήμου Λα-
μπείας τής Ηλείας '. β) Συμφώνως πρός τήν ύπ' αρ.10 παράδοσιν μία οπή τής τζα-
μάρας, ευρισκομένη εις τό κάτω μέρος αυτής, είς τήν οποίαν ό παίκτης τοποθετεί
τόν αντίχειρα, είναι δημιούργημα τοΰ Διαβόλου 6. γ) Επίσης ό Διάβολος «εφτειασε
το ταβούλι* (νταούλι) *. δ) Δημιούργημα τοΰ Διαβόλου είναι ωσαύτως «τό ελάτι και
δ πάλιουρας» δ, ως διηγούνται έν Αιτωλία.

"Οπως παρ' ήμίν, ούτω καί έν Ρουμανίςι κυκλοΰνται παραπλήσιοι, τοΰ αύτοΰ
σχεδόν περιεχομένου, παραδόσεις. Καί έκεΐ π. χ. διηγούνται ότι διάφορα ζώα, πτηνά,
έντομα καί φυτά χρήσιμα εις τόν άνθρωπον είναι δημιουργήματα τοΰ Κυρίου, ένω
τά βλαπτικά είναι έ'ργα τοΰ Διαβόλου. Ούτως ή γαλή, όπως ανωτέρω εϊδομεν,
«βγήκε από τό γάντι, που επέταξεν δ Κύριος, γιά νά αώση τό καράβι τοϋ Νώε». Τό
άλογον, τό πρόβατον, τό περιστέρι, τό αηδόνι, τό χελιδόνι, ή μέλισσα, τό σιτάρι, τά
σταφύλια, είναι δημιουργήματα τοΰ Θεού. 'Αντιθέτως δ' ή νυχτερίδα, ή κουκουβά-
για, ή σφήκα, ή άκανί)α κ.ά., είναι πλάσματα τοΰ Σατανά. 'Ωσαύτως «ο Θεός εδη-
μιούργησε τή φλογέρα, ô δέ Διάβολος τήν τσαμπούνα» '. Εις άλλην δημώδη ρουμα-
νικήν παράδοσιν λέγεται ότι, «δταν δ Θεός εδημιούργει τή φλογέρα και τό πρόβατο,
δ Διάβολος έκανε τό βιολί καϊ τή γίδα» 'Επίσης διηγούνται ότι «ό Διάβολος κα-
τεσκεύασε τό κάρρο είς εν ϋπόγειον, άλλα δεν ήδύνατο νά τό βγάλη έξω. Τότε ό Θεός
ήλ&ε καϊ τό έβγαλε από τό νπόγειον, άφοϋ τό διέλυσεν είς τά μέρη, πού τό άπήρτι-

1 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ" άν., σ. 518, άρ. 848.

2 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ" άν., σ. 518, άρ. 849. Βλ. και Ν. Παπανικολάου, Άπό τούς Άρτι-
νούς θρύλους, Πειραϊκή - Πατραϊκή, άρ. 89, εν Αθήναις 1962, σ. 12.

3 Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 517, άρ. 847 : Τήν τζαμάρα, ώς διηγούνται έν
Κραβασαρά Βάλτου, τήν εφκειασε δ Χριστός και τόν τ ζουρλά δ Διάβολος. Σίντας άκουσε δ Διάβο-
λος, πώς ή τζαμάρα ελάλειγε καλύτερα άπό τόν τζουρλά, εφτόνεψε καί εκαμε κρυφά μια τροϋπα 's
τήν κάτου μεριά άπό πίσω, για να χαλάσϊ) τή φωνή της τζα/ιάρας. Άλλα τότες ή τζαμάρα εβγαλε
καλλιώτερη φωνή κ ετσι εσκασε δ Διάβολος από τό κακό του».

4 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 514, άρ. 840.

5 Πάλιουρας είναι <5 παλίουρος «από ρίζης πολύκλαδον» κατά τόν Θεόφραοτον I, 3, 1.

6 Δ. Λουκοπούλου, ένθ' άν., σ. 212.

7 S. Mihaileseu, Inceputul fluierului §i a scripsei, έν τώ περιοδικφ Sezâtoarea,
I (1892), a. 156.

8 Tiberiu Alexandru, Iustrumentule muzicale aie poporului Romîn, Bucureçfi
1956, σ. 46. Βλ. καί βιβλιοκρισίαν μου περί τοϋ έργου τούτου έν Λαογραφ., τόμ. 18 (1959),
σ. 588.
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ζαν, και το εδώρισεν είς χωρικόν» Είς άλλην παράδοσιν έκ Μπανάτ δ "Αγιος Πέ-
τρος έκλεψε τήν φωτιάν από τόν Διάβολον καί τήν έφερεν εις τους ανθρώπους'.

Παρόμοιοι ή συναφείς πρός τάς ανωτέρω δυϊστικάς ή βογομιλικάς παραδό-
σεις είναι διαδεδομέναι καί έν 'Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Αιθουανίςι, Λεττο-
νία, 'Εσθονία, Φιλλανδία, Ρωσία καί Μογγολία. Τάς ελληνικός συνέκρινα μέ τάς
ρουμανικάς, διότι, αφ' ενός μέν τάς τελευταίας ταύτας γνωρίζω έκ τοΰ πρωτοτύπου
καί ουχί έκ μεταφράσεων καί άφ' έτερου, διότι εύρον ότι τινές έξ αυτών έχουν με-
γαλυτέραν πρός τάς ίδικάς μας δμοιότητα άπό όσην έχουν αϊ αντίστοιχοι παραδό-
σεις τών άλλαιν λαών. Τών ε'ις τάς άλλας χώρας τής 'Ανατολής μέχρι τής Μογγολίας
σχετικών παραδόσεων γνώσιν έλάβομεν άπό τό έργον τοΰ Ο. Dahnhardt, Natur-
sagen. Eine Sammlung naturdeutender Sagen, Mârchen, Fabeln und Legen-
den, τόμ. I, Leipzig und Berlin, 1907, σελ. 42-44, 147-150.

Τόπος εξ ου εξεπορεύθησαν αί έν λόγω δυϊστικαί παραδόσεις υπήρξε πιθα-
νώτατα τό 'Ιράν, εκείθεν δ' αΰται εΐσέδυσαν εΐς τήν Άνατολικήν Εύρώπην, ώςύπε-
στήριξεν δ Ο. Dahnhardt", δ όποιος τάς συνεσχέτισε καίτάςέμελέτησεν έν συγκρί-
σει πρός τήν ΐρανικήν λαογραφίαν, πρός τάς παλαιάς άνατολικάς κοσμογονικός αντι-
λήψεις καί πρός τάς δοξασίας τών αιρετικών χριστιανών τής Μικράς 'Ασίας.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι εκ τών κυρίων συντελεστών τής διαδόσεως τών
έν λόγφ διηγήσεων υπήρξαν αί διδασκαλίαι τών Βογομίλων, ώς αΰται διατυποΰν-
ται εις τήν «Πανοπλίαν Αογματικήν» τοΰ βυζαντινού μοναχοΰ Ευθυμίου τοΰ Ζι-
γαβηνοΰ. Πρέπει όμως νά ληφ-θή ΰπ' ό'ψιν καί έ'τερος παράγων τής διαδόσεως αυ-
τών :, ή κατά τόν μέσον αιώνα μογγολική κυριαρχία, έκτεινομένη εις όλους τους
λαούς τής Ρωσίας μέχρι τής βορείου 'Ασίας. «Αί μεγάλαι έμπορικαί οδοί, γράφει
ό Ν. Cartojan, αί όποίαι απ' αρχαιοτάτων χρόνων συνέδεσαν τό όροπέδιον τής
Κεντρικής 'Ασίας πρός τάς περιοχάς τοΰ Ευξείνου Πόντου καί τέλος αί ιρανικοί
άποικίαι, αί έγκατασταθεΐσαι εΐς διαφόρους έπαρχίας τής νοτίου Ρωσίας»4, άσφα-
λώς συνέβαλον εις τήν διάδοσιν τών έν λόγψ διηγήσεων.

Έν σχέσει τώρα πρός τήν δομήν καί τό ύφος τών ελληνικών, ώς άνω, δυϊ-
στικών παραδόσεων έχω νά παρατηρήσω τά εξής.

Εΐς αΰτάς ό Διάβολος, τό πνεύμα τοΰ κακού, ώς ορθώς παρετήρησεν ό Γ. Ά

1 Ν. Cartojan, Carole populare, τόμ. I, Bucure§ti 1929, a. 40.

2. Tiberiu Alexandru, ενθ' άν., σ. 47.

3. Ο. Dahnhardt, ενθ' άν., σ. 36 - 38.

4 Ν. Cartojan, Carole populare, τόμ. I, Bucureçti 1929, σ. 40.
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Μέγας, «παρουσιάζεται ώς ανίκανος μιμητής τοΰ Θεοϋ, ώς πρόσωπον κωμικόν
ήτοι ή δυϊστική άρχή έμετριάσθη τόσον, ώστε, αντί δυϊστικών, έ'χομεν σατυρικούς
μύθους*'. Αιτία τοΰ φαινομένου τούτου, καί πάλιν κατά τόν Γ. Ά. Μέγαν, είναι
ότι «εις τήν Ελλάδα ό βογομιλισμός δέν απέκτησε ποτέ τήν έξάπλωσιν, τήν οποίαν
έλαβεν είς τήν άλλην βαλκανικήν, επειδή Κράτος καί Εκκλησία έν Βυζαντίφ κα-
τεδίωξαν μετά σκληρότητος τους Βογομίλους»

Μετριασμός τής δυνάμεως τοϋ Διαβόλου έν σχέσει πρός τήν τοϋ Θεοϋ παρα-
τηρείται καί εις τάς αντιστοίχους ρουμανικάς παραδόσεις, Ιδία τάς άφορώσας είς
τήν δημιουργίαν ζφων, πτηνών, εντόμων, φυτών καί άλλων δ'ντων. 'Αντιθέτως, εις
τάς παραδόσεις τών Βουλγάρων, καί άλλων τινών εθνών, ό Διάβολος «δέν είναι
ανίσχυρος τις αντίπαλος τοϋ Θεοϋ, πολλάκις μάλιστα παριστάνεται καί πολύ Ισχυ-
ρότερος αυτού» 4.

Αι ελληνικαί δυϊστικαί παραδόσεις έχουν έν γένει χαρακτήρα εύτραπέλων
διηγήσεων, ιδία αί υπό Χρ. Κορύλλου έν 'Αχαΐα καταγραφείσα ι, έν πολλοίς δ' είναι
καί αιτιολογικαί τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων διαφόρων ζώων, φυτών καί
άψυχων όντων.

RÉSUMÉ

Légendes dualistes néo-helléniques inédites.

par D. B. Economides

Parmi les légendes cosmogoniques du peuple hellénique une place
importante est occupée par les légendes dualistes, selon lesquelles à la cré-
ation des différents êtres, en dehors du principal créateur, a également par-
ticipé le Diable, en étroite collaboration avec Dieu.

Des légendes analogues apparaissent dans la mythologie des anciens
Grecs (Plat. Tim. 41 c.), des Égyptiens et des Perses.

Mais c'est dans le monde chrétien qu'on les rencontre plus largement

1 Όπως ε'ίδομεν, ούιος είναι « κουτσός, μονοπόδαρος, λυκοφαγοιμένος» καί *πηγαίνει κα-
βάλλα σ' ενα λαγό»·

2 « Είς τήν συοτηματικήν (5έ διάπλασιν αυτών συνετέλεσαν προ πάντων τα παραμύθια». Ο.
Dahnhardt, τόμ. I, σ. 124)». Γ. Ά. Μέγα, ενθ* άν., σ. 394.

3 Γ. Ά. Μέγα, ενθ" άν., σ. 394.

4 Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν·, σ. 394.
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diffusées, et spécialement chez les hérétiques : Gnostiques, Pauliciens et
Bogomiles.

L'auteur publie dix de ces légendes néo-helléniques inédites d'origine
chrétienne, avec leur variantes provenant du Péloponèse, de l'Epire, de la
Thrace, de l'Etolie, de l'Eurytanie et de l'île de Milos. Ces légendes se rap-
portent spécialement à la création de l'homme, à l'accord d'Adam et du
Diable, à la création du loup, de la chèvre, du lièvre, du buffle, du cha-
meau, de la mouche qui pique les bestiaux (stomoxe), du moulin et de l'in-
strument de musique appelé «zournas» (ζουρνάς).

Dans ses annotations (pp. 21-18) l'auteur pose et examine les pro-
blèmes et questions relatifs à ces contes, et mentionne également les com-
mentaires provenant de textes populaires ou savants, anciens ou con-
temporains, de la tradition grecque. Il compare en même temps ce matériel
aux légendes analogues des peuples Bulgare et surtout Roumain.

Parallèlement à cet examen comparatif, il étudie aussi les rapports
de ces légendes avec les croyances et les conceptions des Bogomiles, ainsi
que leur origine.

Il remarque enfin qu'une des principales causes qui contribuèrent à
la propagation de ces légendes est due sans doute à la doctrine des Bogo-
miles telle qu'elle a été formulée dans la «Panoplie Dogmatique» (Πανο-
πλία Δογματική), œuvre du moine byzantin Efthymios Zighavinos (fin du
nème, comm. du i2êœe siècle).

A propos du style et de la structure de ces récits néo-helléniques, on
remarque que le Diable, l'esprit du mal, y est représenté comme incapable
de lutter avec Dieu, et est décrit comme un personnage comique. De ce fait,
les légendes dualistes helléniques ont en général un caractère gai et humo-
ristique. Elles comportent enfin une explication étiologique des caractéri-
stiques des animaux (loup, chèvre, buffle, chameau, etc.) et des êtres ina-
nimés (moulin, zournas etc.) qui s'y refèrent.
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Είς χειρόγραφον τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (αρ.
1684 Β', σ. 361 -364) καταρτισθέν ΰπό 'Εμμανουήλ Ίωαννίδου τοΰ 'Αμοργί-
νου 1 περί τό έτος 1858, εΰρηνται έξορκισμοί τής Γελλοΰς, άντιγραφέντες «έξ αρ-
χαίου χειρογράφου τής μονής 'Αμοργού»2, καλουμένου «Διαβαστάριον», καί έξ
ετέρου «αρχαίου χειρογράφου», ώς ό 'ίδιος ό Ίωαννίδης σημειοΐ.

Περιελθών κατά τό θέρος τοΰ 1963 τήν Άμοργόν έπί τφ σκοπώ συγκεν-
τρώσεως λαογραφικής ΰλης καί μελέτης γενικώτερον τών λαϊκών πολιτιστικών στοι-
χείων τής νήσου8 αντέγραψα έκ δυο χειρογράφων ανηκόντων εις τους έφημερίους
τών χωρίων Θολαρίων καί Βροΰτση ισαρίθμους έξορκισμούς ή εΰχάς, ώς αποκα-
λούνται, τής Γελλοΰς. 'Αμφότερα τά χειρόγραφα ταΰτα, κυρίως ειπείν πρόκειται
περί μικρών τετραδίων, είναι γεγραμμένα υπό προγενεστέρων αμαθών προφα-
νώς έφημερίων4, εάν κρίνη τις έκ τών έν αύτοΐς γραμματικών σφαλμάτων καί
παρανοήσεων, οί δ' έν αύτοΐς έξορκισμοΐ έχουν σχέσιν πρός τούς τών χειρογράφων,
άτινα ό Ίωαννίδης ειδεν,ώς δύναται νά άντιληφθή τις εύκόλως έξ απλής παραβολής

1 Περι τοϋ βίου καί τής δράσεως τοΰ ανδρός γενικώς ίδέ Αντωνίου Γ. Πετσετάκη, Εμ-
μανουήλ Ίωαννίδης (1823- 1906), Έπετ. "Ετ. Κυκλ. Μελετών, τόμ. Β' (1962), σ. 693 - 711.
Περί τής σπουδαιότητος τών χειρογράφων συλλογών αύτοΰ, άποκειμένων νΰν εν τφ Λαογρα-
φικφ Άρχείφ, ίδέ Στεφ. Δ. ' Η μέλιΙου, Λαογραφική αποστολή είς 'Αμοργόν, Έπετ. Λαογρ.

'Αρχ., τόμ. ΙΕ' - ΙΣΤ' (1962- 63), έν 'Αθήναις 1964, σ. 341 - 342.

3 Πρόκειται περί τής έν τή νήσφ περιφήμου αρχαίας μονής τής έπιλεγομένης Χοζο-
βιοπίσσης, ιδρυθείσης κατά τήν παράδοσιν υπό τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού.
'Εν τή μονή ταύτη φυλάσσονται σπουδαίας σημασίας κώδικες.

8 Ή έρευνα αΰτη έπραγματοποιήθη δια λογαριασμόν τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κα-
τόπιν σχετικής έντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τό κατ' αυτήν συγκεντρωθέν καί καταγρα-
φέν ύλικόν κατετέθη έν χειρογράφφ είς τό Άρχεΐον ύπ' αύξ. άρ. 2764 (ίδέ καί τήν σχετικήν
έκθεσίν μου, ενθ' άνωτ., σ. 338- 350).

4 Ό ιερεύς Θολαρίων «τό έκληρονόμησεν άπό άλλον ιερέα πρό πολλών ετών. Τώρα

έχει 20 χρόνια νά τό χρησιμοποιήση», μέ έπληροφόρησεν. 'Ο δ' εφημέριος Βρούτση τό έ'λα-

βεν έκ τοϋ πάππου του ιερέως Μιχαήλ Γαβαλά, τελευτήσαντος τό 1927, όστις πάλιν τό είχεν

άντιγράψει έκ χειρογράφου προγενεστέρου αύτοϋ γέροντος ιερέως. Πληροφορήτριά μου έξ
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τών κείμενων. Ώς φαίνεται, και οί εξορκισμοί οΰτοι απέρρευσαν έκ τών υπό τοϋ
Ίωαννίδου αναφερομένων χειρογράφων τής μνημονευθείσης μονής Χοζοβιωτίσσης,
έχρησιμοποιοϋντο δ'υπό τών ιερέων τής Άμοργοΰ παραδιδόμενοι από τοΰ ενός είς
τον άλλον ή άντιγραφόμενοι ΰπ' αΰτών, έξ οΰ καί ή παρείσφρησις τών σφαλμάτων
καί παρανοήσεων. Τά κείμενα τών έξορκισμών (οί ιδικοί μου έξορκισμοί δηλοΰνται
εφεξής συντομίας χάριν ό μέν έκ Θολαρίων δια τοΰ Θολ· *, ό δέ έκ Βροΰτση δια τοΰ
Βρ.5) έχουν ώςέξής8.

Α'.

Ευχή και εξορκισμός εις την μιαράν και άκάθαρτον Γιαλλοϋν 4

Ώς έξήρχετο" δ αρχάγγελος6 Μιχαήλ εκ τών ουρανών' άπήντησεν αντώ ή
μιαρά και ακάθαρτος Γνλον' δ δε αρχάγγελος ίδών αυτήν, Λφεϊς τήν δδον ήν έμελ-
λε πορενεσθαι (έξ)έστη τον δραν αυτήν. ' Ύπήρχεν δλη ήγριωμένη 8 ώς αγριον καϊ
πονηρον θηρών, όφεις δέ ϋπήρχον γνρωθεν τον σώματος αυτής και επί τον λαιμον
αυτής έχιδνα, φοβερά ή κεφαλή αυτής, κόπρος και δυσωδία έρρεον οι όφ&αλμοϊ
αυτής. "Ολη υπήρχε πυρ, οι μυκτήρες αυτής πίσσαν έξέχεαν 9, τό στόμα αυτής ώσπερ
τάφος άνεωγμένος, ή γλώσσα αυτής έξεχεΤτο έξω τοϋ στόματος αυτής σπιθαμήν μίαν,
η ιδία φαρμάκι υπήρχε γεμάτη, οι οδόντες αυτής μεγάλοι ώσπερ λέοντος, αί τρίχες
τής κεφαλής αυτής ϋπήρχον έως τήν πτέρναν, οί όνυχες τών χειρών και τών ποδών

άλλου έκ Θολαρίων μοΰ άνεκοίνωσεν, οτι καί ό Ιερεύς πατήρ της κατείχε πρό πολλών έτ<Τ>ν
παρόμοιόν τι χειρόγραφον «γιαλλουδοχάρτι» καί οτι πολλά είχεν είς αύτήν περί «Γιαλλού-
δων» διηγηθή (Λ.Α. χειρ. άρ. 2746, σ. 194).

1 Λ. Α. χειρ. άρ. 2764, σ. 186 - 193.

2 Λ. Α. χειρ. άρ. 2764, σ. 440-444.

8 Διορθοΰνται κατά τό δυνατόν τά έμφανή ορθογραφικά σφάλματα.

4 «Έξ αρχαίου χειρογράφου τής μονής Άμοργοΰ καλουμένου «Διαβαστάριον», ούτινος
πίνακα τών περιεχομένων ίδέ έν τοις Μοναστηριακοΐς, έν τή 'Αναγραφή τής Βιβλιοθήκης
ΰπ' άριθ.»

Αί άκολουθοΰσαι «διάφοροι γραφαΐ εξ ετέρου αρχ. χειρογρ. εν τφ αντω εξορκισμών, ώς
χαρακτηρίζονται υπό τοΰ άντιγράψαντος τούς έξορκισμούς Ίωαννίδου, παρατίθενται κατωτέρω,
ώς αύται ευρίσκονται έν τφ χειρογράφφ αύτοΰ. Έξ άλλου αί ύπ' άρ. 9 καί 26 (σ. 42) έντός
άγΥυλών γραφαί σημειοΰνται ύπ' αύτοΰ τοΰ Ίωαννίδου ύπεράνω τών άντιστοίχων λέξεων τοΰ
κειμένου τών εξορκισμών.

5 κατήρχετο 0 αρχιστράτηγος 7 μετά πλήϋονς στρατιάς άγιων αγγέλων καί αρχαγγέλων 8 ήκο-
λού&ουν δε αύτη άναρί&μητοι δαίμονες ώς ή άμμος τής θαλάσσης 3 καί καπνός άνέ&ρωσκεν εκ τής
κεφαλής αν τής.
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αυτής μεγάλοι ώσπερ δργνιάν μίαν ', και εν τή μέση αυτής οί μαστοί εκρέμαντο.
" Ολη ύπήρχεν ώς3 φαντασία διαβολακή, δλη φόβος καί τρόμος δαιμονικός. — Ταϋτα
ίδιον Μιχαήλ δ αρχάγγελος λαβών αυτήν εκ τών δεξιών αύτής πλοκάμων έβασάνι-
ζεν αυτήν ανηλεώς καϊ άπόνως, ώστε ποντίσαι αυτήν έν τφ βάύει τοϋ Ταρτάρου,
όπου ή καθέδρα αύτής εστι. — Τότε ίδοϋσα ή μιαρά καϊ άκά&αρτος° τήν βάσανον,
λέγει τφ άρχαγγέλφ τον άφεύήναι* αυτήν, καϊ μά τόν τρίφωτον Θεόν ον μή αδι-
κήσω ποτε τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (δείνα). Λέγει αύτη δ αρχάγγελος : Παμμίαρον καϊ
άκά·&αρτον καϊ έβδελνγμένον γύναιον «που πορευη καϊ ποϋ άπέρχη;»5 Λέγει αυτή
πρός τόν αρχάγγελοι1' εγώ υπάγω είς τόν κόσμονβ καϊ φαίνομαι7 ώς όφις, ώς δρά-
κων, ώς νυκτερίδα, ώς ποντικός, ώς μυία πετωμένη s, εγώ ποιώ τόν Βραχνάν *, εγά)
νεωτέρας γυναίκας ψύχω 10 καϊ μαραίνω καϊ τό γάλα των ξηραίνω η, εγώ εχω χεί-
ρα13 σιδηράν και σύρω τά νήπια εκ τής κοίτης, και πνίγω αυτούς καϊ τελευτώσιν,
εγώ καθαιρώ επίσκοπον τον θρόνου αυτόν, εγώ σκορπίζω τόν σΐτον13 εκ τοϋ αλω-
νος καϊ κονιορτόν αυτόν ποιώ, εγώ ποιώ χώρισιν ανδρογύνων14 και ταϋρον άπό
άγέλ?]ν εξεκερατίζω15, καϊ πάσαν αλλην κακήν εργασίαν1ποιώ είς τόν κόσμον.—
Ταϋτα άκούσας Μιχαήλ ό αρχάγγελος εβούλετο ρΐψαι αυτήν εις τό χάος τής γής.
Ή δε ίδοϋσα λέγει τφ άρχαγγέλφ : «αφες με, άγιε άγγελε τοϋ Θεοϋ Μιχαήλ, καϊ
μά τήν δύναμίν σου καϊ τήν χάριν τών αγίων μαρτύρων Σισινίον και 'Ισιδώρου 17
καϊ τής άγιας Μαρίνας 18 ον μήποτε επανακάψα) είς τόν κόσμον, ουδέ αδικήσω τόν
δοϋλον τοϋ Θεοϋ (δείνα) καϊ εάν αφήσης με, άγιε άγγελε τοϋ Θεοϋ, εϊπω σοι1J
πάντα τά όνόματά μου. — Λέγει πρός αυτήν δ αρχάγγελος' Λέγε ταϋτα, εβδελυγμέ-
νον καϊ άκά'&αρτον γύναιον20 καϊ ευ Ους λέγει τφ άρχαγγέλφ' τό α, όνομα καλού-
μαι Γυλον"' τό β , ' Αμορφοϋ τό γ, Άκεντροφοϋ 23 τό δ, Παιδοπνιγοϋ28 τό ε,
Χαρχαρίστρά τό στ , Μανταζαρέα " τό ζ', 'Αβυζοΰ " τό η , Ορχήστρα τό ϋ·', Ά-
ναφαρδαλέα'' τό ι', Παραφονκραστοϋ τό ια , Με&ύστρα" τό ιβ , Μιαρά38 καϊ τό

' ώς δρέπανα 2 έν 8 Γιαλλον, ή μήτηρ τών παϋημάτων 4 άφήσαι ° καί άποκρι&εΐσα ή
Γιαλλον λέγει προς τον αρχ. είμαι ή 'Αβυζοΰ έκ τών 72 '/s παϋημάτο>ν τών άν&ρώπων * καί εισέρ-

χομαι είς τους οΐκονς τών άν&ρώπων ' ώς ερπετόν, ώς τετράποδον 8 και πολνειδώς μεταμορφονμενη

3 Βραχνάν [Βαρνχνάν] 10 ψήνω 11 καί παρθένους αμίαντους φϋείρω 12 χείρας 18 καρπόν 14 μα-

ραίνω καί ϋ-ολώνω τους όφ&αλμούς 10 αφανίζω, εγώ σκορπίζω τάς οικίας ώς φύλλα είς τά όρη,

εγώ άγρισίω τήν ϋάλασοαν είς τό καταποντίσαι τά πλοία 16 ένέργειαν 17 Εύνηοίου καί Σινηδώ-

ρου (Νισηδόρον) καί Κυπριανού καί τής νπεραγ. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 19 τα δώδεκα ήμι-

ον (τά είκοσι καί ήμισυ ονόματα μου) 20 μή σε κακήν κακώς βασανίσω 21 Γιαλλον 22 Άνετροφον,

' Ακετροφοϋ, 'Αβυζοΰ 28 Καρχοϋ 24 Παταξαρέα, Παντεξηρία 2S Αίγνπτιανή 2" Βρεφοπνίκτρα

[Άναπαρδαλέα] 27 'Αδικία. 28 τό ιγ', Δαρδαλ.οϋσα' τό ιδ', Μορφοϋσα' τόιε', Δνσλαδοϋσα τό ις',
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ήμισυ Πετωμένη. Ταϋτά εισι τά ονόματα μου, α είπον σοι, και όστις γράψη αυτά είς
φυλακτήριον, ου μή άδικήσω αυτόν1· Λοιπόν, άρχάγγελε τοΰ Θεοΰ Μιχαήλ, άπό-
λυσόν με καϊ θέλω διάγειν2 είς ορη αδιάβατα, μά τόν όρκον8 ον ώμοσά σοι. Τότε
ίδών αυτήν και άκουσας ταϋτα, διά τους φρικτούς όρκους αυτής άπέλυσεν αυτήν
χωρϊς βάσανον' άλλ' ώμοσεν αϋτώ, ίνα μή είσέλθη ποτέ είς τόν οίκον τοΰ δούλου
τοϋ Θεοϋ (δεινός) καϊ είς τά υπάρχοντα αϋτοϋ, τά έσωθεν καϊ τά έξωθεν, καϊ ού
μή βλάψη αυτόν4 ασθένεια, ούτε λοιμική, ούτε ρίγος, ουτε άλλη άσθένεια και ού μή
βλάψω ούδένα έκ τών ετέρων άδελφών αυτού και άδελφάς, ούτε άρσεν, ουτε θήλυ,
αΑΑα φεύξομαι άπ' αϋτοϋ5 διά τοϋ σημείου τοϋ Τιμίου Σταυρού τοϋ Χριστοϋ. φ
ή δόξα είς τους αιώνας. 'Αμήν.

Β'.

'Εξορκισμός β' εκ τοϋ αϋτοϋ Διαβασταρίον τής Μονής.

Ώς έπεριπάτει ή Διαβολοτριβολούσα, τό σατανικόν θηρίον, ϋπήντησεν αυτή ό
αρχάγγελος Μιχαήλ καϊ λέγει αύτη, «ΓΓοϋ υπάγεις, Διαβολοτριοδοϋσα, τοΰ σατανά
τό θηρίον; Αέγει αντώ υπάγω νά εϋρω νήπιον είς τής μητρός του τόν κόλπον,
τζινιάν νά τοϋ δώσω, και τό στόμα τον άφρόν νά γεμίσω, καϊ τά όμμάτιά του εμ-
πρός και οπίσω νά γυρίσω, και τά χέρια τον κατσούνια νά κάμω. — Λέγει αύτη ό
αρχάγγελος' ορκίζω σε κατά τής κορυφής τοΰ δεδοξασμένου φοβεροϋ Θεοϋ ημών,
εξ ου εκπορεύονται Δυνάμεις, Άρχαί, Έξουσίαΐι Θρόνοι, Κυριότητες καϊ πάντα τά
άγια τάγματα, τροχοί πύρινοι καϊ υπεράνω τών τροχών τά πολνόμμάτα Χερονβϊμ
και τά έξαπτέρνγα Σεραφίμ, κράζοντα καϊ λέγοντα άγιος, άγιος κλπ.

Γ'.

'Εξορκισμός γ' έξ άρχαίον χειρογράφου*.

Έπι τής βασιλείας Αύρηλιανοϋ (;) τοΰ υπάτου βασιλέως γυνή τις ούσα θεο-
σεβής, ονόματι Μελιτινή, έν χώρςι τή Αϋσίτιδι, έσχεν άνδρα ονόματι Θεόδονλον
εύσεβή και φοβούμενον τόν Θεόν, έποίησε δέ μετά τής Μελιτινής, γυναικός αϋτοϋ

Σωματονσα' το ιζ', Σαββατονοα' το ιη', Ροφονοα' τό ιϋ', ;, τό κ , Βηματονοα 1 ποτε 2 διαβώ
Β τους ορκονς 4 ποτε 5 μίλια μ'.

* Είς τό ο'νομα τοΰ Πατρός κλπ. Έν άρχη ήν δ Λόγος μέχρι τέλ.ους τον Εναγγελίον τον Πά-
σχα. Τοΰ Κυρίου ϋεηϋώμεν.
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τέκνα έξ' και μαθοΰσα ή μιαρά στρίγλα Γιαλλοϋ ή ' Αναδαρδαλέα, ϋπήγε καϊ άπέ-
κτεινε και τά έξ τέκνα αυτής' ύστερον δέ έποίησε παιδίον άρσεν και έκάλεσε το όνο-
μα αύτοΰ Αυγουζήν και επήρε τό παιδίον και άνέβη είς τό δρος τών Έλαιών καϊ
έποί?]σεν εκεί οίκον χαλκονν και έμολνβδισεν αυτόν έσωθεν και έξωθεν και έκάθι-
σεν εκεί ή Μελιτινή μετά δώδεκα θεραπαινίδων και είχε μεγάλην παρηγορίαν. Οι
δέ άγιοι τοΰ Θεοΰ Σισινιανός και Σισίνιος και Σισινίδωρος, οί τρεις αδελφοί τής
Μελιτινής έδιάβησαν εις τόν οίκον αυτής, ερχόμενοι άπό τοΰ φουσάτου άπό ' Αρα-
βίας, στρατενθέντες υπό τοΰ Αϋγάρου τοϋ βασιλέως και έφθασαν είς τόν οίκον τής
αδελφής αυτών Μελιτινής ώρα μεσονυκτίου καϊ έκραξαν λέγοντες, «ανοιξον ήμΐν,
αδελφή Μελιτινή, ίνα είσέλθωμεν εν τφ οίκω σου· — Ή δέ άποκριθεΐσα εΐπεν' ου δύ-
νομαι άνοΐξαι ϋμΐν, άδελφοϊ αγαπητοί, διά τήν μιαράν στρίγλαν Ι'ιαλοΰν. Οί δέ άγιοι
τοΰ θεοϋ επέμειναν λέγοντες, ανοιξον ήμΐν, ίνα άναπαυθώμεν έν τφ οΐκφ σου και
άνοίξασα αυτών είσήλθεν ή μιαρά Γιαλλοϋ, και έγινε κονιορτός καί ήκολούθησε τών
άγιων και είσήλθεν είς τόν πύργον καϊ τό μεσονύκτιον έπνιξε τό νέον μειράκιον τόν
Αύγουζή, καί τό πρωί άναστάσα ή μήτηρ αϋτοϋ εύρε τό παιδίον νεκρόν καί ήρξατο
θρηνεΐν καί δλοφυρομένη μετά κλαυ&μοΰ έλεγεν, ούαί, οναί, Σισίνιε, Σισινιανέ καί
Σινήδωρε, τί έποιήσατέ μοι καί έπνιξε τόν υίόν μου ή άκάθαρτος στρίγλα; Οί δέ
άγιοι τοϋ θεοϋ πτεροχαλινώσαντες τους ίππους αύτών έδραμον είς τά όρη καί έδίω-
κον αυτήν καί νπήντησαν τήν πτελέαν καί ήρώτησαν αυτήν. «Μήπως είδες τήν άκά-
θαρτον στρίγλαν; καί εΐπεν' όχι, ψευδόμενη, καί έκαταράσθησαν αυτή λέγοντες, ού-
δέποτε άνθιση». Είτα δ' απήντησαν τήν έλαίαν καϊ ήρώτησαν, μήπως είδε τήν άκά-
θαρτον Γιαλλοϋ ν, ή δέ έλαια είπε άληθεΰονσα, τώρα έπέρασεν εντεύθεν, καϊ ηνχή-
θησαν αυτή λέγοντες, ευλογημένη νά είσαι καϊ άπό τόν καρπόν σον νά χρώνται τά
κανδήλια τής εκκλησίας, καϊ υπήντησαν τήν βάτον καϊ ήρώτησαν αυτήν καϊ είπε τήν
άλήθειαν και ηύχήθησαν αυτή λέγοντες ν' άνθισης καί νά καρποφορήσης καϊ ή κο-
ρυφή σον ρίζαν νά φέρη. — Ιδονσα δέ ή μιαρά τό παράδοξον θαϋμα έγινε στρου-
θίον καϊ έπετάχθη είς τό ϋψος τοϋ ουρανού. Ό δέ άγιος Σισίνιος ώσπερ ίέραξ
αυτήν κατέλαβεν, ή δέ μιαρά ίχθνς έγένετο, δ δέ άγιος Σισίνιος έβαλεν άγκιστρο ν
είς τήν θάλασσαν καί έλαβεν αντήν, ή δέ μιαρά εγένετο τρίχα καϊ έκόλλησεν είς τόν
πώγωνα τοϋ Βασιλέως, οί δέ άγιοι τοΰ θεοϋ λέγονσι τφ Βασιλεί, Δέσποτα Βασιλεϋ,
δός ήμΐν μίαν τρίχα τοΰ πώγωνός σον και ό βασιλεύς έφη, λάβετε, άγιοι τοϋ Θεοϋ,
όσας θέλετε' καϊ άπλώσας ό άγιος Σισίνιος διά τής δεξιάς χειρός άνέσπασε μίαν τρί-
χα, και ίδών ό Βασιλεύς εξέστη, οί δέ άγιοι τοϋ Θεοΰ τφ Βασιλεΐ λέγονσιν, αν τη
εστίν ή μιαρά Γιαλλοϋ ή Αναδαρδαλέα ή λεγομένη στρίγλα, ή άποκτείνονσα τά
βρεφη τών ανθρώπων. Τότε οί άγιοι τοϋ Θεοϋ έτυπτον αυτήν μέ ράβδον σιδηρά ν
λέγοντες αύτη Άπόδος μιαρά τά τέκνα τής Μελιτινής, και τό νέον μειράκιον τόν
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Αυγουζήν' ή δέ μιαρά λέγει προς αυτούς' εάν δύνασθε σεις νά άντλήσητε τό μητρι-
κδν γάλα εις τάς παλάμας σας, δύναμαι καϊ εγώ νά δώσω τά τέκνα τής Μελιτινής.
Οι δέ άγιοι προσευξάμενοι προς τον Θεδν άνέβλνοαν τδ μητρικόν γάλα εις τάς πα-
λάμας αυτών. — 'Ιδοϋσα δέ ή μιαρά τδ παράδοξον ϋανμα ήγκαλίασε τά τέκνα τής
Μελιτινής καϊ πάλιν εβασάνιζαν αυτήν' ή δέ μιαρά λέγει προς αυτούς. Μή μέ βασα-
νίζετε, ίίγιοι τοϋ Θεοϋ, καϊ μά το φοβερδν όνομα τοΰ μεγάλου Θεοϋ ήμών καϊ τοϋ
αρχαγγέλου Μιχαήλ, τοΰ κρατήσαντός με είς Ναζαρέτ τή πάλει, όταν τόν Χριστόν
ήβουλήϋην άποκτεΐναι, καϊ νά ομολογήσω τά δνόματά μου, και οποίος τά έχει γραμ-
μένα, ου μή εισέλθω είς αυτόν, ούτε είς τόν οίκον του, αλλά φεύξομαι άπ αύτοΰ
μίλια ιε', καϊ νά μή αδικήσω ούιε μικρόν, ούτε μέγα, ούτε αρσεν, ούτε ·θήλν, ούτε
ζωον τετ ράποδον. Τότε οί άγιοι τοϋ Θεοϋ λέγονσιν αυτή' δεΐξον, μιαρά, τά δνόματά
σου, ή δέ μιαρά άρξαμένη λέγει : τό πρώτον μου όνομα καλούμαι Γιαλλον, τό β'
Βηματον, τό γ , ΙΙαταξαρία, τό δ , 'Αριιατό, τό ε , Καλαπτονσα τό στ, Ααλιδοϋσα,
τό ζ', Πετούσα, τό η', Φωτοϋσά τό Ό·', Χαροϋσά τό ι, Μηρατοϋσα, τό ια , Λογι-
τον' τό ιβ , Στρίγλά τό ιγ , Δαρδαλοΰσα καϊ ζώδιον πτερωτόν' τό ιδ , Μορφου τό
ιέ, Σεληνητό τό ιστ , Σαλματοΰσά τό ιζ', Παιδοπνίκτρά τό ιη , Σαββατοϋσά τό
ιθ , Ρουροΰσα τό κ , Βηματονσα. Ταϋτα τά ονόματα έχω καϊ δστις τά έχει γραμ-
μένα ον μή εισέλθω είς τόν οίκον του ουδέποτε είς τόν αιώνα.

Δ'.

Χειρ. Θολ. Ενχη είς την μιαράν ΑΙγιαλονν.

Πρώτον ποίησον αγιασμόν καϊ μετά τό Εναγγέλιον τής 1ης Φεβρουαρίου.
'Ακολουθεί το Εύαγγέλιον (Λουκ. 10, 19- 21).

'Εκ τον κατά 'Ιωάννην.

Έν αρχή ήν ό λόγος καϊ δ λ.όγος ήν προς τον Θεόν... οτι δ νόμος διά Μωϋ-
σέως εδόϋη ή χάρις καϊ ή αλήθεια διά Ίησον Χριστοΰ έγένετο.

Τά ειρηνικά.

Τοΰ Κυρίου δεη&ώμεν.

'Ορκίζω ος δαιμόνιο ν άκάθαρτ ον είς τό μέγα δνομα τοΰ Θεοϋ νά λειψής απ ο
τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (δείνα) άπό τά έσο)θεν και έζωΌεν. Και μή βλάψη αυτόν ασθέ-
νεια ούτε λοιμική ούτε ρίγος ούτε άλλ^η άσ'θένεια καϊ βλάψης καϊ ετέρους αδελφούς
αλλά φεύγε άπ' αύτοΰ διά τό ση μείον "f τοΰ Σταυρού ώ ή δόξα είς τονς αιώνας.
'Αμήν.
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Τον Κυρίου δεηθώ μεν.

'Ορκίζω σε πνεύμα πονηρόν τον )Αρχάγγελοι· Μιχαήλ. 'Ορκίζω ος είς τήν
κορυφήν τον Δεαπότον ήμών Ίησον Χριστοϋ. 'Ορκίζω σε Πνεύμα άλαλον είς τον
θρόνον τοϋ Δεαπότον, ίνα άπέλθης είς τά άγρια όρη έως τής συντελείας τον αιώ-
νος. 'Αμήν.

Τοΰ Κνρίον δεηθώ μεν.

Εις τό όνομα τοΰ Πατρός και τοΰ νΐον καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. 'Αμήν.
Ώς εξήρχετο δ 'Αρχάγγελος Μιχαήλ εκ τών ουρανών νπήντησεν αυτόν ή μιαρά καί
ακάθαρτος Αιγιαλού. Ό δε 'Αρχάγγελος ίδών αντήν, κλπ.

Ή συνέχεια τοΰ κειμένου παραλείπεται ώς οΰσα ή αύτη προς τήν τοΰ Α'
εξορκισμού (σ. 41-43). Μετά τό κείμενον τοΰ εξορκισμού Α' άκολουθοΰν έν τφ
Θολ. τά εξής :

Κε πάντων τών 'Αγίων καί τής Θεοτόκου τήν σήν είρήνην δός ήμΐν και ελέη-
σαν ημάς ώς μόνος οίκτίρμων.

"Ορκίζω υμάς τά μιαρά εναέρια εννεακόσια ένενήκοντα πνεύματα είς τό δ vo-
ua τοΰ βασιλέως Σολομώντος τά δρκώσαντα, οποίαν ώραν άκούσητε τό δνομα τοϋ
Κον Σαβαώθ, νά φεύγετε, δ δέ βασιλεύς Σολομών λαβών αοφίαν παρά Θεοϋ έκλει-
αεν τά μιαρά πνεύματα είς χαρκά υδρίας.

'Ορκίζω υμάς κατά τήν ατρεφομένην ρομφαίαν νά αναχωρήσετε άπό τόν (δ.τ.
Θ.δ.) άπό κεφαλής, άπό εγκεφάλου, άπό κρανίου, άπό μετώπου, άπό άκοής, άπό
αίματος, άπό μελιγκών, άπό οδόντων, άπο στομάχου, άπό καρδίας, άπό οφθαλμών,
ή μητρομανίας ομφαλών ή νεφρών ή άπό φλέγμονος σαρκός, γονάτων, άπό τρι-
χών ποδών καί πάντων τών μελών δσα έποίησεν ό Θεός. 'Ορκίζω σε είς τόν Μι-
χαήλ 'Αρχάγγελον καί είς τους λειτουργούντος ενώπιον τον Θεοΰ, κράζοντας καί λέ-
γοντας. "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος Κύριος Σαβαώθ. 'Ορκίζω σε είς τόν 'Αρχάγγελον
Γαβριήλ τόν ψάλλοντα ενώπιον τοϋ Θεοΰ τό 'Αλληλούια. 'Ορκίζω σε κατά τον Παν-
τοκράτορος Θεοΰ καί κατά τοϋ έπτασώματος φρέατος, ίνα έξέλθητε άπό τόν (δ.τ.
Θ.δ.) ει δέ καί παρακούσητε τονς λόγονς τούτους, έστι Κύριος ό Θεός τοΰ άποστεΐ-
λαι "Αγγελον άπότομον, ίνα βασανίση υμάς είς τήν γέενναν τοϋ πυρός τήν καιο-
μένην.

'Ορκίζω σε φραγκαλιά, πολύμορφε ή απερχόμενη είς τά βρέφη.'Ορκίζω σε είς τό
δνομα τών τεσσάρων αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούραήλ καί Ραφαήλ. 'Ορκίζω
σε τήν Γιαλλοΰν καί πάν άλλο άκάθαρτον πνεύμα, άρσενικόν ή θηλυκόν εις τόν Θεόν
τόν 'Αβραάμ, 'Ισαάκ καί 'Ιακώβ, δν τρέμοναι "Αγγελοι καί φρίττονσιν ουρανοί, δει-
λιώσιν όρη καί βοννοί, άπόστητε άπό τον δούλου τοϋ Θεοϋ τάδε. Δι ευχών καί
δεήσεων τών έν 'Αγίοις πατέρων ήμών Νικολάον τοΰ έν Μνροις, Σπνρίδωνος του
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Θαυματουργού, 'Ελευθερίου επισκόπου, τών εν Άγίοις πατέρων ήμών και οικουμε-
νικών μεγάλων διδασκάλαίν και 'Ιεραρχών Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, Γρηγορίου
τοϋ Θεολόγου και 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου Πατριαρχών 'Αλεξανδρείας, Ιγναν-
τίου τον Θεοφόρον, 'Ιωάννου τον 'Ελεήμονος, Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Γρηγορίου
τής μεγάλης 'Αρμενίας, Γρηγορίου Άκραγαντίνου, Βλασίον, Κνπριανοϋ, Διονυσίου,
'Ιεροθέου, Μεθοδίου, Φωτίου. Παταπίου και πάντων τών άγιων 'Ιεραρχών, ών
τάίς αυτών δεήσεις καϊ ίκεσίαις τής 'Αγίας Θεοτόκου καϊ πάντων τών 'Αγίων.
'Αμήν.

Πρεσβείαις Κύριε τών 'Αγίων γυναικών και παρθένων μαρτύρων και όσιων
Θέκλας τής πρωτομάρτυρος, Αικατερίνης πανευφήμου και παρθενομάρτυρος Παρα-
σκευής, τής'Αγίας Κυριακής. Εύπραξίας. Πελαγίας, Ματρώνης, Ειρήνης, Θεοδώ-
ρας και Βαρβάρας τής 'Ιαματικής, τής 'Αγίας Σοφίας καί τών τριών θυγατέρων
αυτής πίστεως, ελπίδος, καί άγάπης, Μηνοδο')ρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας,
Μαρίας τής Μαγδαληνής, Φωτεινής τής Σαμαρείτιδος, Πονργαριάς Φωτοδότιδος
φωτός, Θεοφανοΰς, Ευδοξίας τής Βασιλίσσης. Ταις αυτών δεήσεις καί ίκεσίαις ρϋσαι
τον (Α.τ. ) άπό πάσης βλάβης τοϋ άντικειμένον, άπό δαιμονίου μεσημβρινού άπό
φαντασμάτων πονηρών, ίνα δοξάζη καί ϋμνή τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομα
τοΰ Πατρός καί τον υιού καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος νυν καί άεί καί είς τους αιώ-
νας τών αιώνων. 'Αμήν.

Ε'.

Το κείμενον τοΰ χειρ. Βρ. άρχεται: «'Επί τής βασιλείας Ανρηλιανοΰ... » καί
συμφωνεί πλήρως πρός τό παρατεθέν ώς άνω Β' τοΰ Ίωαννίδου μέ διαφοράς τι-
νας ουχί πάντοτε σημαντικάς. Έκ τούτων άξιαι σΐ)μειώσεως είναι αί εξής: ΐ)'Αντί
τοΰ παρά Ίωαννίδη β' ονόματος τής Γελλοΰς Βηματοΰ, αναγράφει τό Βρ. Βατα-
ξία, αντί τοΰ γ' Παταξαρία, τοΰ δ' 'Αρματό καί τοΰ ιε' Σεληνητό, υπάρχουν έν τω
Βρ. αντιστοίχως Βασκανία, ' Ονομάκρα καί Σελήνη. 2) Μετά τό παρά Ίωαννίδϊ)
τέλος ουδέποτε είς τόν αιώνα ακολουθεί έν τω Βρ. αλλά φεύξομαι άπ αύτοΰ μίλια
15 πάντοτε νϋν καί άεί καί είς τους αιώνας τών αιώνων, Αμήν, ώς καί εν τφ χειρ.
Θολ. Μετά ταΰτα τό κείμενον Βρ. συνεχίζει ώς εξής:

Κατερχόμενος έκ τοΰ ονρανοϋ δ Αρχιστράτηγος Μιχαήλ θεωρεί τήν μιαράν
Γιαλλοϋ είς τήν μητέρα τών παθημάτων μου κατέρχονται τά δαιμόνια καί πίπτου-
σιν έκ τοϋ ονρανοϋ, καί εΐδεν αυτήν δ 'Αρχιστράτηγος Μιχαήλ, καί λέγει είς αντήν,
ποΰ πορεύεσαι; είπε μον τήν άλήθειαν ότι θέλουσι δώσειν είς κρίσιν. Τότε ή μιαρά,
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λέγει πρός αυτόν, μή κακώς άπολέσης με, 'Αρχιστράτηγε, και λέγω σοι πάσαν τήν
αλήθειαν. Έγώ είμαι ή ' Αβυζοΰ, άπό τά έβδομήκοντα δύο ήμισυ παθήματα τών
ανθρώπων κατέχω και απέρχομαι είς τούς οίκους αυτών ώς όφις, και ώς δράκαη>
ώς έρπετόν τετράποδον, καϊ μεταμορφοϋμαι ώς ύλέλω, εγώ πίνω τό γάλα τών γυ-
ναικών και άποφρύσσουν οί μαστοί αυτών, εγώ ψήνω καϊ μαραίνω και θολαίνοj

τούς δφθαλμούς ομοίως και εν τή κοίτη αυτών ξυπνώ αυτά καϊ πηδώ ■ . . \

*

Έκ τής παραθέσεως τών κειμένων τών έξορκισμών καθίσταται, νομίζω,
φανερόν οτι, ώς ήδη έλέχθη, και οί ιδικοί μου προήλθον έκ τών χειρογράφων τής
μονής Χοζοβιωτίσσης. Οί κατά καιρούς χρησιμοποιήσαντες τούς έξορκισμούς τού-
τους ιερείς έπήνεγκον είς αύτούς ούχι άξιας λόγου προσθήκας, προσηρμοσμένας,
ώς φαίνεται, και πρός τάς περιπτώσεις, καθ' ας άνεγιγνώσκοντο.

Πότε χρονολογούνται τά χειρόγραφα τής μονής δέν δύναται νά προσδιορί-
ση τις. Ένδεικτικόν τής παλαιότητος αυτών είναι πάντως τό γεγονός οτι ό Ίωαν-
νίδης ήδη προ εκατόν ετών τά χαρακτηρίζει ώς άρχαία. Οι τοιούτοι κατά τής Γελ-
λούς έξορκισμοί είναι, ώς γνωστόν, παλαιοί, διασω{)έντες μέχρις ημών έκ τών βυ-
ζαντινών χρόνων3. Και είς τούς παρατεθέντας έξορκισμούς ή Γελλώ παρίσταται ώς
παιδοπνίκτρια ή ώς βλάπτουσα γενικώτερον τάς λεχωίδας δαίμων, αί τοιαύται δέ
περί αύτής δοξασίαι είναι καί αί συνηθέστεροι παρά τφ λαώ8. Κατά τόν άνωτέρω
Γ' έξορκισμόν (σ. 44) τήν Γελλώ διώκουν οί άδελφοί τής ύπ' αύτής βλαβείσης Με-
λιτινής "Αγιοι «Σισινιανός καί Σισίνιος καί Σισινίδωρος», οΐτινες μέ παρηλλαγμένα
πως ένίοτε ονόματα είναι καί έκ τών άλλων ομοίων εξορκισμών γνωστοί. Ό Εύλόγιος

1 Τό κείμενον ελλιπές μή δυνη&έντος τοΰ ιερέως νά άνευρη τά λοιπά φύλλα τοΰ χειρο-
γράφου. Τό παρατιθέμενον άπόσπασμα άπαντα παρηλλαγμένον τόσον παρά Ίωαννίδβ (άνωτ.
σ. 41 - 42), όσον και έν τφ Θολ. (άνωτ. σ. 46).

2 Παλαιοτέρα παράδοσις περί τοΰ δαίμονος τής Γελλοΰς παρά Σαπφοΐ (άπόσπ. Diehl

104). «Εύχήν τής Γελλοΰς» ήτοι έξορκισμόν δμοιον πρός τούς άνωτέριο εύρίσκομεν τό πρώ-
τον παρά Μιχαήλ Ψελλω (ίδέ Κ. Σάϋ·α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. ΕΓ, έν 'Αθήναις 1876,

σ. 573- 575) καί είς μεταγενεστέρους κώδικας. Ίδέ Γ. Κ. Σπνριδάκη, 'Εξορκισμοί καί μαγικοί
κατάδεσμοι έκ Κρητικών χειρογράφων, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έτ. 3-4 (1941 -42), έν "Α-

θήναις 1951, σ. 61 -62 καί 69 ■ 72, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία, ή πρόσθες : Νέος Έλ-

ληνομνήμων, τόμ. Α' (1904), σ. 506 καί Δ. Β. Οίκονομίδου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ 8(1953-
54), έν 'Αθήναις 1957, σ. 19 · 23 : Διά τάς βυζαντινάς περί Γελλοΰς δοξασίας Ιδέ Φαίδ. Κον-

κονλέ, Β.Β.Π., τόμ. All, 1948, σ. 253-254 καί τόμ. Δ', 1951, σ. 34.

8 Ίδέ Γ. Κ. Σπνρίδάκην, ένθ' άν., σ. 71.
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Κουρίλας, νομίζων, οτι ένταΰ{)α πρόκειται περι πολυωνυμίας ενός μόνον 'Αγίου,
τοΰ 'Αγίου Σισινίου, αναζητεί συσχετισμόν αΰτοΰ πρός τόν "Αγιον Γεώργιον, επει-
δή τό συναξάριον τοΰ Σισινίου, ανατολικής μάλλον προελεύσεως, έχει, ως διατείνε-
ται, αμεσον σχέσιν πρός τό θαύμα τής δρακοντοκτονίας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου

Ενδιαφέροντα είναι τά έπεισόδια, καθ' α οι διώκται τής Γελλοΰς "Αγιοι κα-
ταρώνται μεν τήν πτελέαν, διότι ερωτηθείσα ύπ' αυτών περι τής διωκόμενης Γελ-
λοΰς απήντησε ψευδώς εις αύτούς, δίδουν δ' εύχάς εις τήν έλαίαν και τήν βάτον
ακριβώς διά τόν άντίθετον λόγον. Ταΰτα απαντούν ομοίως καί έν Ναξιακφ έξορ-
κισμφ τής Γελλοΰς, δημοσιευθέντι υπό τοΰ Δ. Β. Οίκονομίδου

Ενταύθα πρόκειται περί τύπου εύρύτερον γνωστών παρά τω λαω περί φυ-
τών (ή καί περί ζώων) παραδόσεων. Περί τής πτελέας συγκεκριμένως δέν γνωρίζω
σχετικήν λαϊκήν παράδοσιν. Είναι δμως γνωστόν συναφώς, οτι ποικίλαι ιδιότητες
πολλών φυτών οφείλονται είς κατ' αυτών άράν καί δή καί ΰπό όμοιας ώς άνω
συνθήκας. Οΰτω κατά τάς λαϊκάς παραδόσεις ό Χριστός έκφέρει αράς κατά τής
δάφνης καί τών λουμπίνιον, διότι ήρνήθησαν νά κρύψουν τούτον διωκόμε-
νον ΰπό τών 'Εβραίων. 'Ομοίως καιαράται ή Παναγία έν τφ φερομένορ ώς
μοιρολογίω τής Μεγάλης Παρασκευής τήν δάφνην ή τήν λουμπουναριάν ή τήν
κληματαριάν, έξ ου καί αί κακαί τών φυτών τούτων ιδιότητες, τό θέμα δέ τοΰτο
υπό διάφορον δμως οΐκονομίαν δέν είναι άγνωστον καί εις τά δημώδη ςίσματα
τοΰ γεφυριού τής "Αρτας καί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή*. Περί τής έλαίας καί τής
βάτου αναφέρουν αί λαϊκαι παραδόσεις, οτι είναι εύλογημέναι ΰπό τοΰ Χριστού ή
και τής Παναγίας καί ώς έκ τούτου παραμένουν αειθαλείς ή φυτρώνουν ευκόλως
κτό. ε'ίτε διότι έκρυψαν τόν Χριστόν διωκόμενον ομοίως ΰπό τών 'Εβραίων4 είτε
δι' άλλους λόγους'.

Αί περί Γελλούς τέλος σημεριναί αντιλήψεις τών'Αμοργίνων δέν έ'χουν οπωσ-
δήποτε διαμορφωθή ερήμην τών παρατεθέντων έξορκισμών, καί τοΰτο, διότι οί

1 Ίδέ Ενλογίον Κονρίλα, Ό καβαλλάρης "Αγιος Γεώργιος έν xfj αγιογραφία καί Λαο-
γραφίςι, δημώδης τύπος έν Θράκη, 'Αρχ. Θρακ. Λαογρ. Θησ., τόμ. 22 (1957), ο. 39-51.

2 Α. Β. ΟΙκονομίδη, Άπεραθίιικα λαογραφικά σύμμεικτα, τεΰχ. Α', 'Αθήναι 1940,
σ. 67 - 68.

8 Ίδέ περί τούιων Στεφ. Δ. 'Ημέλλον, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετ. Λαογρ.
"Αρχείου, τόμ. 11/12(1958 - 59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 218- 220, ενθα καί βιβλιογραφία. Ίδέ
καί Λ Α. χειρ. άρ. 1161Β', σ. 136.

4 Λ. Α. χειρ. άρ. 1141, σ. 143, Σινώπη (Μαρία Λιουδάκη, 1938), άρ. 1381Α', σ. 23, "Α-

γιος Γεώργιος Λασι&ίου (Μαρία Λιουδάκη, 1939), άρ. 124, σ. 68 (έκ Καρπενησίου).

6 Ίδέ Δημ. Λονκοπούλον, Νεοελληνική μυθολογία. Ζώα φυτά. Έν 'Αθήναις 1940,
σ. 192- 193.

4
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τελευταίοι ήσαν, φπίνεται, παλαιότερον είς εΰρεΐαν χρήσιν. Υπάρχει ενταύθα ή πίστις
οτι «ο« Γιαλλοΰδες είναι σαν φαντάσματα πον πετούν εις τον άέρα τήν νύχτα» (Λ.Α. χειρ
άρ. 2764, σ· 157, 158). Ή βλαπτική των δΰναμις έχει ως στόχον δχι μόνον τά
νήπια1 άλλα καί τά μεγάλης γενικώτερον ηλικίας άτομα (χειρ. σ. 82-83, 149).
Ένταΰθα πιστεύεται έτι ότι υπάρχουν καί άνθρωποι «Γιαλλοΰδες». «'Εδώ είχαμε
μιά Γιαλλον κ' ήτανε δημαρχοπονλα», μέ διεβεβαίωσαν (χειρ. σ. 157). Ή τοιαΰτη
Γιαλλοΰ λέγεται «γιορτοκάμωμα, γιατί γεννιέται τις παραμονές τών Χριστονγέννων
κ εΐναι ενάντιες οι ημέρες αυτές. Αντά τά παιδιά σπέρνονται τήν ημέρα τον Ευαγ-
γελισμού. Πρέπει τρεις μέρες μπροστά νά προσέχης και τρεις μέρες πίσω» (χειρ. σ.
149). Περαιτέρω πιστεύεται ότι «Γιαλλοΰδες» είναι οί γεννώμενοι «τήν ημέρα τής
Αγίας 'Αναστασίας, τήν προπαραμονή τών Χριστουγέννων. "Ο,τι παίδι γεννηί}ή εκεί-
νη την ημέρα ματιάζει καί λέγεται Γιαλλον. Τδ ϋεωροΰν οτι έχει κακδ πνέμα και
βλάφτει δχι μόνο τά παιδιά αλλά και τούς μεγάλονς. Λένε : μου τδ γιαλλούγιασε τδ
παίδι πον τό 'δε»2 (χειρ. σ. 82- 83). Κατ' άλλην έξ άλλου έκδοχήν (έν προκειμένω
έχω πρό οφθαλμών σημείωμα εΰρισκόμενον έν τω υπ' άρ. 1685Α' χειρ. τοΰ Λαογρ.
'Αρχ., συλλ. Έμμ. Ίωαννίδου) οί κατά τά Χριστούγεννα γεννώμενοι άρρενες είναι
Καλικάντζαροι, τά δέ θήλεα Γιαλλοΰδες. «Καϊ ό μεν Καλικάντζαρος άσθενεΐ κατά
πάσαν έορτήν, καϊ νομίζουν ότι τόν ρίπτουν εις λίμνας μέ ψυχρά ιερά, ή δέ Γιαλ-
λοΰ ματιάζει, βασκάνει καϊ στριγλώνει». Έκ τών τελευταίων τούτων προλήψεων
προήλθε καϊ ή γνωσττι ένταΰθα παροιμιώδης φράσις : "-"Αμα γεννηϋή δ Χριστός,
δγοιος ϋ·έλει ας τ' άκλονάή»' ήτοι μετά τήν γέννησιν τοΰ Χριστοΰ έπιτρέπεται νά
γεννώνται παιδία, διότι προφανώς συνελήφθησαν μετ' εκείνον.

1 Όμοια πίστις καί παρά Βυζαντι,νοίς παρ' οίς τά καθ' οιονδήποτε τρόπον υπό τοΰ
δαιμονίου βλαπτόμενα νεογέννητα παιδία έκαλοΰντο Γιλλόβρωτα. (Ίδέ Μ. Ψελλον παρά Κ.
Σάθα, ενθ' άν., σ. 573 καί Φαίδωνος Κουκονλέ, Β.Β.Π. τόμ. All, έν 'Αθήναις 1948, σ. 253 -
254, ενθα καί γενικώτεραι περί Γελλοΰς τών Βυζαντινών αντιλήψεις).

2 Ό ώς άνω έξορκισμός Β' άνεγιγνώσκετο υπό τοΰ ιερέως είς παιδίον «πού είχε πυ-
ρετόν καί τά μάτια του γυαλίζανε ή όταν ήιο αρρωστημένο άπό βασκανία» (χειρ. σ. 445).
'Εξ άλλου πρός άποτροπήν τής βλαπτικής επήρειας τής Γελλοΰς προβαίνουν είς τάς έξής
μαγικός ένεργείας, κατά διήγησιν πληροφορητρίας μου έκ Θολαρίων.

«Ή γιαγιά μου είχε ενα κοριτσάκι έφτά χρονώ κ' ήτο άρρωστο. Λοιπόν έφώναξε τις
Καλές κυράδες καί τών είπε : γιά ελάτε νά μοΰ πήτε, τί έχει τό κοριτσάκι κ' είναι άρρωστο.
Καί τής λένε οί φιλαινάδες της, ότι τό κορίτσι έ'χει Γιάλλού καί νά τοΰ τή διαβάσετε τρεις Πα-
ρασκευγάδες.

Παίρνομε σταχτή καί τήν κοσκινίζομεν έννιά φορές. Τή ζυμώνομε μέ τό ξίδι (κατά τήν
αύτήν πληροφορήτριαν «πάει τοΰ ξιδιοΰ ή μυρωδιά μέσ" στής Γιαλλοΰς τά ρτούνια και δέν
μπορεί νά ήσυχάση (χειρ. σ. 149)), καί μέ τό πιάτο άπό πίσω άλλος βάζει ξίδι καί γδύνομε
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Αί τοιαΰται όμως περί τών κατά τά Χριστούγεννα γεννωμένων παιδιών αν-
τιλήψεις είναι, ώς γνωστόν, εύρύτερον παρά τφ Έλληνικφ λαφ διαδεδομένοι.

Οίίτω πολλαχοΰ πιστεύεται, ότι τα κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα εις τόν κό-
σμον ερχόμενα παιδία είναι «γιορτοπιάσματο» και ώς έκ τούτου καθίστανται ευκό-
λως θύματα τών βλαπτικών δαιμόνων τού Δωδεκαημέρου, τών γνωστών Καλι-
καντζάρων. Πρός παρεμπόδισιν τής επί τά παιδία βλαπτικής ένεργείας τών Καλι-
καντζάρων κατέφευγον πολλαχοΰ προληπτικώς εις ποικίλος ομοίως μαγικάς πράξεις*.

R. É s u M É

Exorcismes de Gello d'après des manuscrits d'Amorgos

par Steph. D. Imellos

L'auteur publie cinq exorcismes de Gello, dont les trois premiers
ont été copiés sur des manuscrits de l'ancien couvent d'Hozoviotissa dans
l'île d'Amorgos, il y a cent ans environ, et se trouvent actuellement aux
Archives de Folklore de l'Académie d'Athènes sub no 1684B et les deux

το παιδάκι καί τό τρίβομε σ' όλο του τό σώμα. Στ' αυτιά, στό λαιμό, στα ρουθούνια. Κατόπι
τό κόβομε λίγο λίγο καί βρίσκομε τις τρίχες. "Αν έχη Γιαλλού, θά βρεθούν τρίχες τοϋ σκύ-
λου, τοϋ γάτη, άσπρες, κόκκινε?, ψαρές. Κάβομε πρώτα στό φώς τις τρίχες (στό λύχνο) καί με-
τά θά βάλωμε φωτιά μπροστά στην πόρτα καί θά κάμωμε εννιά κομμάτια τή σταχτή καί θά
τήν βάλωμε στή φωθιά. Είναι δυό γυναίκες. Μιά λέει : Τί κάβγεις αύτοϋ; 'Απαντά ή άλλη :
Κάβγω τοϋ παιδιοϋ σου τή Γιαλλού,
τήν κακιά πνιοπαιδού.

Αυτό τρεις Παρασκευγάδες. Τελευταία Παρασκευγή θά πάρης τόν παπά νά τοϋ τή διά-
βαση μέ τό γιαλλουδοχάρτι (τό 'χαν οί παλιοί παπάδες). Μειά τή σταχτή θά τή σβήσωμε μέ
ξίδι καί θά τήν πάρωμε νά τήν πάμε μακρυά, νά μήν περνά τό παιδί άπό κει.

Όταν είναι πολυκαιρισμένη καί δέν γιαίνη, θά πάς νά φέρης χοχλίδια άπό τό γιαλό.
Ούτε άμα πάς άπό κει, ούτε άμα θά 'ρτης .. . (έγώ πήα καί τά 'φερα καί στόν Γιώργη καί τόν
Γιάννην). "Εχεις μιά κανάτα μέ ξίδι δυνατό καί τά βάλλεις μέσα. Θά άνάψης μιά φουφού μέ
τά κάρβουνα καί θά τά βάλης άπάνω, άμα σουρουπώση καί θά κάτσουνε τρεις τέσσερεις νά φυ-
λάουνε. Τό κανάτι τό σκεπάζουνε μέ παννί. Μηδέ νά 'βγης μηδέ νά μπης, αν δέν πάρουν τό
κανάτι. Ή πόρτα πρέπει νά 'ναι κλειστή. Τό βράζουνε 'ίσαμε τά μεσάνυχτα. Τά μεσάνυχτα τό
παίρνουν καί φεύγουν. Βέβαια είναι καί οί γονείς τοϋ παιδιοϋ. Πάνε καί τό πετοϋν σέ μιά ρε-
ματιά. Έγώ πήγα κ' εφερα έννιά χοχλίδια. "Ηλεα έννιά πιστεύους κ' εφερα έννιά χοχλίδια.
Όποιος κι άν άπάντηξε, δέν τοϋ μίλησα. Πάει καθενείς στό σπίτι του καί τελειώνει ή ύπό-
θεσι» (χειρ. σ. 147 -149).

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1281- 1283, Κ. Α. Ρω-
μαίου, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 278 καί Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα 'Ελλ. Λαογρα-
φίας, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. 5ον καί 60ν (1943-44), σ. 115 (=άνάτ. τεϋχ. Γ', σ. 35).
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dermiers par l'auteur lui - même sur les cahiers de deux prêtres, au cours
de sa mission folklorique pendant l'été 1963.

Ces exorcismes concernent le démon Gello, qui est mentionné déjà
dans l'antiquité par Sapho (fragm. Diehl 104), et qui était très connu des
auteurs byzantins. On trouve des exorcismes du même type chez Michel
Psellos (voir plus haut, p. 48). Commentant les cinq exorcismes publiés ici,
l'auteur remarque que le IVème et le Vème ont été copiés sur les mêmes
manuscrits du couvent d'Hozoviotissa que les trois premiers, mais que les
prêtres qui les ont utili sés y ont fait quelques ajouts, de peu d'importance.

Dans le Illème exorcisme, les Saints qui poursuivent Gello profèrent
des malédictions contre l'orme, qui leur a menti, et bénissent l'olivier et le
buisson qui leur ont dit la vérité. A la suite de ces malédictions et de ces
bénédictions, ces arbres acquièrent de bonnes ou de mauvaises propriétés.
Ces épisodes, remarque l'auteur, sont largement connus du peuple helléni-
que, sous forme de légendes concernant les plantes et les animaux.

Enfin se référant aux croyances actuelles des habitants d'Amorgos il
soutient que celles - ci sont formées entre autres sous l'influence des exor-
cismes dont les textes sont publiés dans cette étude.
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υπο

ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Συνέχεια εκ τοϋ τόμου ΙΕ'/ΙΣΤ' (1962/63) σ. 62-91).
ΜΕΡΟΣ Β'

ΕΙς τό πρώτον μέρος, ώς ανωτέρω, της μελέτης ταύτης έξητάσθη ή χρήσις
τών μετάλλων υπό τήν μορφήν τών ελασμάτων, τών νομισμάτων, τοΰ δακτυλίου, τοϋ
πετάλου, τοϋ κλείθρου καί τοϋ κλειδιοϋ και τής ψαλίδος. Κατωτέρω γίνεται λόγος
περι τών ήλων, τοΰ μαχαιριοΰ, τών οικιακών σκευών (τής πυράγρας, τής πυροστιάς
κ.ά), τών γεωργικών εργαλείων, (ώς τοΰ ύνίου) καί τέλος περί τοϋ μολΰβδου ώς
άπλοΰ μετάλλου.

Ζ'. ΗΛΟΙ

Ή χρήσις ήλων εις μαγικάς γενικώς ένεργείας καί πράξεις απαντάται ευρεία
εις πλή{)ος καθημερινών αναγκών τοϋ λαοΰ άπό τής γεννήσεο>ς τοΰ άτομου δι'
όλου τοΰ βίου μέχρι τοΰ {θανάτου του. Ούτως α') ή έγκυος έκ τυχαίας ευρέσεως ΰπ'
αυτής βελόνης ή καρφιοϋ δύναται νά προΐδη περί τοΰ φΰλου τοΰ κυοφορουμένου
τέκνου. Ή εΰρεσις βελόνης σημαίνει ότι τό μέλλον νά γεννηθή θά είναι θήλυ
(Πυργί Χίου)1, καρφίδος δέ ότι τοΰτο θά είναι άρρεν (Γκιουμουλτζίνα ( = Κομο-
τηνή) Θράκης)2.

Κατά συνήθειαν παλαιότερον εις Μεσολόγγιον, ΰπάρχουσαν καί σήμερον εις
Πλατανόβρυσην Μεσσήνης, πρός έξασφάλισιν τής άρρενογονίας ΰπό γυναικός, ή

1 Λ. Α., άρ. 2457, σ. 334 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962). Είς Πέτραν Λέσβου πι-
σιεΰεται άνιιθέτως οτι θά είναι άρρεν (Λ. Α., άρ. 1446 Α, σ. 112 (συλλ. Δ. Λουκάτου, 1940).

2 Βλ. Στίλπ. Κυριακίδην, έν Λαογρ., τόμ. 2(1910), σ. 413, 425 καί Ν. Γ. Πολίτου,
Λ Σ., Γ, σ. 216.
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οποία τίκτει θήλεα, δέον αΰτη νά καρφώσϊ] επί τοϋ τοίχου τρία καρφιά, ενω θά
λέγη «καρφώνω τις τσοϋπες και κάνω αρσενικά» Τής μαγικής πράξεως ταύτης
γνωρίζομεν γενικώτερον παλαιοτέραν μαρτυρίαν έκ τοϋ 17 αι. περί καρφώματος
γυναικός υπό αντιπάλου πρός τόν σκοπόν δπως τίκτη αΰτη μόνον θήλεα*.

Μετά τόν τοκετόν συνηθίζεται εΐς Νίσυρον ή έμπηξις ήλου εΐς τό σημεΐον
τοϋ εδάφους, όπου τό νεογνόν έ'χει πέσει, έξελθόν έκ τοΰ μητρικοΰ κόλπου. 'Ενώ
γίνεται τό κάρφωμα τοΰ ήλου υπό γυναικός λέγει αΰτη, άπαντώσα εις έρώτησιν τής
μητρός, ότι καρφώνει «τή Γιαλλοϋ και τά κακά μάτια»3. Ή τοιαΰτη έννοια τοϋ
καρφώματος, ώς προστατευτικοΰ μέσου, φυλακτηρίου, τοΰ νεογνοΰ άπό οιασδήποτε
έπιφοράς κακοΰ έπ' αυτό, υπάρχει και εΐς άλλας ομοειδείς συνήθειας, ώς είναι π.χ
εΐς Σμΰρνην και Μεγίστην (Καστελλόριζον) ή τοποθέτησις βελόνης ή καρφίδος εΐς
τό φόρεμα τοϋ νηπίου ή υπό τό προσκέφαλον αΰτοΰ καί τής λεχοΰςΉλοΰται έτι
διά τριών ήλων ό πλακοΰς τής λεχοϋς, διά «νά μή ζωντανέψη» (Καλλιθέα Δρά-
μας)8, δΰο δέ λεχω'ίδες συναντώμεναι μετά τόν τοκετόν, δέον νά ανταλλάξουν καρ-
φίδας πρός άποτροπήν κακοΰ τίνος άπό τών τέκνων των6. Κατά τό λουτρόν τοϋ
νεογνοΰ τήν τρίτην ήμέραν άπό τής γεννήσεως έρρίπτετο εΐς τήν σκάφην ασή-
μι καί καινούργιο καρφί, ειτα δέ μετά τήν πάροδον τής τεσσαρακονθημέρου λοχείας
«τό ασήμι τό φΰλαγαν στό σεντούκι καί τό καρφί τό κάρφωναν στον τοίχο τοΰ
σπιτιοϋ, χωρίς νά τό βγάζουν ποτέ» ('Αμπελόκηποι Καστορίας) '.

Μετά τήν βάπτισιν, ότε ό ανάδοχος επέστρεφε μετά τοΰ ιερέως εΐς τήν οΐ-
κίαν, ή μήτηρ, ίσταμένη έπί τής θύρας τής οικίας καί πατώσα επί ήλου, παρελάμ-

1 Λ. Α., άρ. 52, σ. 68 (συλλ. Άνδρ. Μαρούλη, 1919). Ά. Κεραμοπονλλον, Άπο-
τυμπανισμός, έν "Αθήναις 1923, σ. 71 καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 332(=ΒΒΠ.,
τόμ. 6, σ. 194). Λ. Α., άρ. 2920, σ. 3 (συλλ. Κων)τίνου Δαρσακλή, 1964).

a Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 320.

' Λ. Α., χειρ. άρ. 2892, σ. 320 (συλλ.Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Νικειά Νισύρου 1964).

4 Βλ. Ά. Αιαμαντάρα, Γητέματα Καστελλορίζου, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 511 καί Φ.
Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 333 (=ΒΒΠ., 6, σ. 195). Είς άλλους λαούς έμπηγνύεται είς τό ένδυμα
ιής λεχοϋς καί τοϋ νεογεννήτου βελόνη πρός φύλαξιν τούτων άπό τών κακών ανθρώπων.

Βλ. Men gis, Nadel, Handw. d. deutsch. Abergl., VI, σ. 931. Λ. Α., άρ. 1379, σ. 123 (συλλ.
Μ. Λιουδάκη, Ρε'ίσδερε Σμύρνης, 1939). Λ. Α., άρ. 1141, σ. 108 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Σινώ-
πη 1938).

6 Λ. Α., άρ. 2895, σ. 93 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1964).

8 Λ. Α., άρ. 155, σ. 28,1 (συλλ. "Αριστ. Χρηστίδου, Σκοπός 1919). Λ. Α. άρ. 1446Α
σ. 196 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Πετρί Λέσβου, 1940).

'Λ. Α., άρ. 2514, σ. 14 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου, 1962).
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βάνε τό τέκνον της'. Άλλαχοΰ πατεί αΰτη έπί άλλων σιδηρών άντικειμένων, οίον
μασιάς (πυράγρας) κ.ά.3.

β') Είς Δάφνην Βισαλτίας υπάρχει ή πίστις οτι βελόνη, έκφεΰγουσα τής χει-
ρός τής ραπτρίας καί έκσφενδονιζομένη εντός τής οικίας, σημαίνει οτι θά άποβιώ-
ofl μέλος τής οικογενείας, τοΰ οποίου τό ΰψος τοΰ άναστήματός του θά είναι ίσον
πρός τήν άπόστασιν ήν εχάλυψεν ή βελόνη8.

Εϊς περιπτώσεις θανάτου τών παιδιών οικογενείας τινός άμέσως μετά τήν
γέννησιν έπεζητείτο παλαιότερον εϊς Άνατολ. Θράκην ή άποδίωξις τοΰ κακοΰ έκ
τοΰ μέλλοντος νά γεννηθή τέκνου διά τής επομένης μαγικής πράξεως. Ή μέλλουσα
μήτηρ συλλέγει «τή Μεγάλ' Πέμπτη άπ' ενα καρφί άπό σαρανταμιά πρωτοστέφα-
νες γυναίκες καί τήν 'ίδια μέρα θά τά δώσ' στόν σιδερά νά τά κάμ' βραχιόλα
καί νά τά φορή στο χέρ* της» 4.

'Ομοίως καί έπί παιδιών οικογενείας τά όποια άποθνήσκουν εντός ολίγου
χρόνου μετά τήν γέννησίν των, έκ τοΰτου δέ καί βαπτίζονται άμέσως, πρός στερέω-
σιν τοΰ νεογεννήτου εις τήν ζωήν, άποδίωξιν δ' οΰτω τοΰ θανάτου, ή άνάδοχος
(νουνά), παραλαμβάνουσα τοΰτο διά τήν βάπτισιν, «αντί γιά νόμισμα δωρίζει (εις
αυτό) τρία καρφιά». Ή άνάδοχος κατόπιν δτε μετά τήν βάπτισιν άποχωρεΐ τής
οικίας προσφέρει ώς δώρον εις τό νεοφώτιστον «μιά περόνη σιδερένια, φτειαγμένη
ειδικά στό σιδερά... Τήν περόνη αυτή τήν καρφώνουν οί σπιτικοί στις γραντιές
τοΰ ταβανιοΰ ή στόν τοίχο τοΰ σπιτιού» (Λέχοβον Φλωρίνης)6.

Πρός θεραπείαν τοΰ προσβεβλημένου άπό «κακό μάτι» γίνεται χρήσις εις
Άγίαν "Ανναν Ευβοίας μεταξύ άλλων καί τριών ήλων διά τών οποίων καρφώνε-
ται ή άποδιωχθεισα βασκανία6.

Εΰρΰτερον γνωστή είναι ή συνήθεια τής καταπασσαλεΰσεως τοΰ Χάρου, συνή-
θως μετά τόν θάνατον μέλους οικογενείας, όπως οΰτος καταστή άνίσχυρος, ώστε νά
άρπάση άλλον έκ τής αυτής οικογενείας Τό κάρφωμα δέ τοΰτο λαμβάνει χώραν
συνήθως εις τό ση μείον τοΰ δαπέδου τής οικίας δπου έφήπτετο ή κεφαλή τοΰ
αποβιώσαντος άλλα καί άλλαχοΰ (Κουρουτζι, Διδυμοτείχου, Μυριόφυτον καί Κα-

1 Λ. Α., άρ. 2538, σ. 56 (συλλ. "Αννα Καλοϋ-Τσακαγιάννη , 'Αλεξάνδρεια 'Ημαθίας 1962).

2 Βλ. κατωτέρω.

' Λ. Α., 2897, σ. 131 (συλλ. Θωμά Κυρβασίλη, 1964).

4 Βλ.Έλπιν. Σταμούλη-Σαραντή, Συμμικτα Λαογραφικά, Θρακικά, τόμ. Α'(1928), σ. 404.
Τής Αυτής, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 188.

5 Λ. Α., άρ. 2881, σ. 33, 34 (συλλ. Χαρ. Φίλτζιου, 1964).

6 Λ Α., άρ. 1479 Γ', σ. 163 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 1942).
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λαμίτσιον 'Ανατ. Θράκης, Ροδιά Τιρνάβου, επαρχία Πέλλης, Γιάλτρα καί Αιδη-
ψός Ευβοίας, Σπέτσαι, Έμπόριον 'Εορδαίας, Μεσημβρία, Γαλτσάδες Ευβοίας,
Γρίζι (νυν Άκριτοχώριον) Πυλίας, "Ορμα 'Αλμωπίας, 'Αμοΰριον 'Ελάσσονος, Αον
'Ελεύθερον Γρεβενών, Πλατάνη καί "Αρνισσα 'Εδέσσης, Πέτραι 'Αμυνταίου, Κολ-
χικόν Λαγκαδά, 'Ανατολή Λαρίσης, Χαρωπόν Σερρών, Καλύβια 'Ελάσσονος,
Μελενικίτσιον Σερρών, Κοκκινοπηλός, Πΰθιον 'Ελάσσονος, Πύργοι, Βώλαξ καί
Χωριστή-Δράμας, 'Αχλάδα Φλωρίνης, Βλάστη Εορδαίας)1.

γ') Χρήσις ήλων απαντάται εΐδικώτερον εις πλήί)ος μαγικών ενεργειών διά
τήν {)εραπείαν ασθενών έκ διαφόρων παθήσεων ή πρός άπόκρουσιν αυτών. Οΰτω
μέ είδικάς μαγικάς τελετουργικός πράξεις καρφώνονται δι' ήλων : α) τά «χελώνια»
εις τόν κορμόν τής συκής, διά νά φΰγη ή πάθησις αΰτη άπό τόν άσθενή (Κέρκυ-
ρα)2' β) τά λουτΓνάρια (= εξανθήματα) μέ ήλους κατεσκευασμένους «άβριχους»

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ., τόμ. 7(1923), σ. 518. Τον
Αυτόν, Ζητήματα "Ελλ. Λαογρ. Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Β', 1940, σ. 180, (=άνάτ.
τεΰχ. 2, σ. 116). Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ. τόμ. 8, σ. 340 (= ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 202).
Λ. Α., άρ. 2746, σ. 301 - 302 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ. Α., άρ. 2394, σ. 101,
(συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1961). Λ. Α., άρ. 2744, σ. 96 (συλλ· Άννης 'Γ. Παπαμιχαήλ, 1963).
Λ. Α., άρ. 2745, σ. 192 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ. Α., άρ. 1311, σ. 40-41 (συλλ.
Μ. Ίωαννίδου, 1929). Λ. Α., άρ. 2502, σ 92 (συλλ. Χρ. Αύγερίδου, Λ. Εύγενίδου, Β. Φθενά-
κη, 1962). Λ. Α., 1104 Γ, σ. 151, 101 (συλλ. Γ. Α. Μέγα, 1937). Λ. Α., άρ. 2343, σ. 356 (συλλ.
Δ. Πετροπούλου - Σταύρ. Καρακάση, 1960). Λ. Α., άρ. 1612, σ. 6, 7 (συλλ. Δ. Οΐκονομίδου,
1949). Λ. Α., άρ. 1378 Β, σ. 75 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1939). Λ. Α., άρ. 2422, σ. 97, 1961,
Λ. Α., άρ. 1974, σ. 31 (συλλ. Δημ. Παπαδούλη, 1953). Λ. Α., άρ. 2615, σ. 23 (συλλ. Χρ.
Φοΰκα, 1960), Λ. Α., άρ. 2643, σ. 13 (συλλ. Ήρακλ. Μπόζιου, 1960). Λ. Α., άρ , 2678, σ. 6
(συλλ. Τρυφωνίας Μάινου, 1962). Λ Α., άρ. 2677, σ. 5 (συλλ. Δημ. Βαλαβάνη, Σ. Καραβοκύ-
ρη, 1962). Λ. Α., άρ. 2415, σ. 7 (συλλ. Παναγ. Αργυροπούλου, 1961). Λ. Α., άρ. 2417, σ. 20
(συλλ. Ν. Β. Κοσμά, 1960 - 61). Λ. Α., άρ. 2767, σ. 276 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).
Λ. Α., άρ. 2763, σ. 153 - 154 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963). Λ. Α., άρ. 2443, σ. 26 (συλλ.
Κων)τίνου Βραχνιά, 1962;. Λ. Α., άρ. 2779, ο. 159 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1962). Λ. Α., άρ.
1378 Β, σ. 84 (συλλ. Γ. Ταρσοΰλη, 1939). Λ. Α., άρ. 2766, σ. 285 - 286, 420, 432 - 433 (συλλ.
"Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ. Α., άρ. 2896, σ. 123, 187 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1964).
Λ. Α., άρ. 2895, σ. 54 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1964). Λ. Α., άρ. 2786, σ· 42 (συλλ. Ίωάνν.
Φωτιάδου, 1963). Λ. Α., άρ. 2936, σ. 38 (συλλ. Άστερ. Παπανικολάου, 1965). Λ. Α , άρ.
2903, σ. 18 (συλλ. Κων)τίνου Χιονοβίτου, 1964).

s Βλ. Σπ. Καβάοιλα, Λαογραφικά σύλλεκτα έκ Νυμφών Κερκύρας, Λαογρ., τόμ. 2 (1910),
σ. 647. Βλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 338 (= ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 200).
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(Σαλτίκιον Διδυμοτείχου)''γ') οί δοθιήνες (Κουρουτζί)'' δ') ή «σπληνομεγαλία», πά-
■θησις τοϋ σπληνός (Κύπρος)8, ε') Δια τής χρήσεως «τριών καρφιών άφόριων»
(=καινουργών) επετυγχάλετο παλαιότερον ή απαλλαγή εκ τής θέρμης (= ελονο-
σίας). "Ο πάσχων έτοποθέτει άνοικτήν τήν παλάμην τής χειρός του επί τοΰ κορμοϋ
τοϋ δένδρου, ό δέ μαγγανευτής έκάρφωνε μεταξύ τών δακτύλων τρεις καινουργεις
ήλους, πιστευομένου ότι ούτω προσηλοϋτο ή {)έρμη καί έπήρχετο ή ΐασις (Λάστα
τής Γορτυνίας)4. Άλλαχοΰ ασθενές νήπιον μετεφέρετο εις τόν ναόν τοϋ Αγίου
Ιωάννου' έκεΐ «κρεμούν κάτι τι άπό πάνω του ... έ'να κρεμμύδι μέ καρφί» πρός
ΐασιν5. στ') Μέ «άβαλτον» ήλον, δηλ. μή μεταχειρισμένον άκόμη, καρφώνεται ή
επιληψία. Πρός τοΰτο χαράσσεται κύκλος μέ μαυρομάνικο μαχαίρι είς τό σημειον
όπου έχει πέσει έπί τοΰ εδάφους ό άρρωστος, έντός δέ τοΰ κύκλου τούτου πηγνύε-
ται ό ώς άνω ήλος (Λιγουριό 'Αργολίδος)". Σημειοϋμεν ότι ή μαγική πράξις αΰτη
απαντάται ήδη εις τήν 'Αρχαιότητα έν χρήσει ειδικώς εις τούς Ρωμαίους7. 'Αμε-
ταχείριστου ήλου γίνεται επίσης χρήσις καί πρός {)εραπείαν τοΰ έπιλοχίου
πυρετού8, ζ') Εις περιπτώσεις τραυματισμού άπό κτύπημα ή κοψίματος διά
μαχαιριού, ίνα μή έπέλθη μόλυνσις τοΰ τραύματος, σταυρώνουν τόν άσ\*)ενή διά
καρφίδος, οΰτω δέ ή πληγή δέν «άφορμίζει» η )'Εκ τής άντιλήψεως τής διά μα-

1 Βλ. Γ. Α. Μέγα, ενθ' άν., σ. 515 «Ο" μάστουρας νύχτα τού φκειάχν' τού καρφί μί τή
γ'ναϊκα τ' £0λιαβ' (= γυμνοί), τού φκειάχν'ν ούλου μί τού νόημα, δέ μ(ι)λοϋν . .. Τού κά-
μουν τού καρφί άβριχου . . . Κι'αμα ένας έχ' λουθνάρια {= σπυριά) θά πάρ' έ'να καρφί κί
θά μιτρήσ' τού μπόϊ τ' σ' έ'να δέντρου κι ώς ίκεΐ πού θά φτάσ' τού μπόϊ τ' θά καρφώσ* τού
καρφί», πρβλ. καί είς Φ. Ιζουκονλέ, ένθ' άν., τόμ. 6, σ. 340 (= ΒΒΠ., τόμ 6, σ. 200),

2 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άν., σ. 516.

8 Βλ. Ν. Κνριαζή, 'Επφδαί, Κυπρ. Χρον., τόμ. 4 ( 1926), σ. 78 «τήν σπληνομεγαλίαν
ταύτην θεραπεύουσι. . . μέ τό κάρφωμα τής παπούτσας (=άραποσυκιάς)».

4 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ 338 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 200).

5 Βλ. Ά. Γ. Σοφιανού, Προλήψεις περί τήν κύησιν, τόν τοκειόν, τήν λεχώ, περ. Πέρ-
γαμος, Μυτιλήνη 1929, σ. 245.

6 Βλ. Χρ. Γιαμαλίδον, Προλήψεις καί δοξασίαι έν Λιγουρίω 'Αργολίδος, Λαογρ., τόμ. 5
σ. 647 καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 338 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 200). Στεφ. Δ.
'Ημέλλου, Ναξιακαι έιτωδαί, Λαογρ., τόμ. 20, σ. 194.

7 «Clavon ferreum defigere in quo loco primum caput fixerit corruens morbo
comitiali, absolutorium eius mali dicitur ...» Πλίνιος, Ν. Η., XXVIII, XVIII.

* Λ. Α., άρ· 2463, σ. 7 (συλλ. Στεφ. Χριστοφίδη, Μεσιανή Κοζάνης 1962) «Παίρνουν
μια κόκκινη κλωστή, μετρούν τό άνάστημα τής άρρωστης καί τυλίγουν τήν κλωστή σ' έ'να
< άτεχνο» (= άμεταχείριστον) καρφί. . . ».

9 Λ. Α., άρ. 1159 Γ, σ. 70 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Κορώνη Πυλίας 1938), Είς Κωστάναν
Θεσπρωτίας καρφώνει τις καρφίδα έπί ξύλου πρός κατάπαυσιν του λυγγός (Λ. Α., άρ. 2748,
σ. 296, συλλ. Κων)ιίνου Ίωαννίδου, 1963).



58

ΛΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

γικών πράξεων προκλήσεως κακοΰ εις πρόσωπον πρός τό όποιον διάκειται τις
έχθρικώς, έπιστεύθη περαιτέρω ότι δύναται τις νά μεταβιβάστ) είς τοΰτο και ασθε-
νείας. Οΰτως αναφέρεται παλαιότερον εΐς Θράκην (Γκιουμουλτζίνα = Κομοτηνή), ότι
έρρίπτετο κατά τήν νύκτα τής Τετάρτης καί Παρασκευής εις σταυροδρόμι, άφοΰ
πρώτον ήκοΰετο ή φωνή τοΰ πετεινοΰ, «κριθάρι, ζάχαρι και έ'να καρφί», ί'να ό
πρώτος εκείθεν διαβάτης «καρφωθή», δηλ. παραλάβη τήν πάθησιν τοΰ άσθενοΰς1.
Παλαιότερον ΰπήρχεν έτι μέ πλατεΐαν διάδοσιν ή συνήθεια τής καταπασσαλεΰσεως
καί ασθενειών, ιδία έπιδημικών, ώς τής πανώλους' κ.ά. Σήμερον δ' έτι πιστεύε-
ται υπό τών κατοίκων Άγιονορίου Κορινθίας, ότι εΐςτό χωρίον των «δέ μπαίν' καμ-
μιά αρρώστια γιατί τό 'χ'νε... φράξ' γύρω-γύρω μέ καρφιά γΰφτικα. Γιά νά
φράξ'νι τοΰ χουργιό πήραν οί παπποΰδις μας νήμα πού γνέθαν μέ τ'ς ρότσις τσαί
τ' αδράχτια τ'ς δυο άπάρθενα κουρίτσα τσαί ζέψαν τσαί δυό μοσχάρια πού τά
γένν'σι τήν ίδια ώρα μιά γελάδα τσαί φέραν γύρα τοΰ χουργιό τσαί σέ κάθε μέ-
ρος μπήγαν καρφιά γύφτ'κα... τσαί τήν κλωστή τή δέσαν στα γΰφτ'κα καρφιά. Τά
καρφιά αυτά εΐχ'νι μπήξ' τσαί άπάνου σέ λιθάρια... τσαί σήμερα ΰπάρχ' τοΰ καρ-
φωμένου λιθάρ' πού λέμι' έτσεί έχ' ενα λιθάρ' πό'χ' έ'να καρφί πού σώζεται άπ'
τά γύφτικα καρφιά πού εΐχ'νι βάλ° γιά νά φυλάξουν τούν τόπο τσαί έ'να άλλου
λιθάρ' πό'χ' καρφωμένα εφτά καρφιά»®· Περί τής Παλαιοχώρας τής Αΐγίνης πα-
ραδίδεται ότι κατεστράφη, ότε οί χωρικοί, καλλιεργοΰντες τήν γήν, απέσπασαν
ήλους δι' ών αί άσθένειαι τοΰ τόπου είχον καταπασοαλευθή4. Χρήσις ήλων άνα-
φέρεται περαιτέρω και εΐς κάρφωμα άσθενειών τών ζφων, τών αιγοπροβάτων. Έπί
έπιζφοτίας ιδία εΐς ποίμνιον ό βοσκός καρφώνει τεμάχιον τοΰ πνεΰμονο:, τοΰ ήπα-
τος καί τής καρδίας άρρώστου ζφου «κατ' άπ' τό τζάκ' μέ τρία καινούργια καρ-
φιά πού πρέπ' Λ'ά κλέψ' ή νοικοκΰρ'ς άπ' τό μπακάλ'»5. "Οταν δέ πάθη άπό
λάβωμα ποίμνιον προβάτων, τότε καρφώνεται εΐς σταυροδρόμι ό σπλήν ενός τών

1 Βλ. Στ. Κνριακίδην, είς Λαογρ , τόμ. 2(1910), σ. 410, 421 καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ.
Λαογρ., τόμ 8, σ. 335 (= ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 197).

8 Βλ. Φ. Κουκονλ.έ, ενθ' άν., σ. 321, Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαογρ.
τόμ. 7, σ. 479, 480, 3.

8 Λ. Α., άρ. 2797, σ. 349-350 (συλλ. "Αγνής Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

4 Βλ. εις Νέον Έλληνομν., τόμ.1 (1904), σ.505 καί Γ.Ά. Μέγα, ενθ'άν., σ. 517. Φ. Κον-
κονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ-, τόμ. 8, σ. 321 Καί είς τούς Γερμανούς άπαντάιαι ή πίστις είς τήν άπαλ-
λαγήν έξ άσΟενείας διά τής καταπασσαλεύσεως αύτής επί τοίχου, ξύλου, τοϋ έδάφους, πρός δέ
καί έπί δένδρων άτινα αύξάνονται ταχέως (Βλ. Karl Brunner, Ein Nagelstein aus Nautn-

burga.S, Zeitschrift d. Ver. f. Volksk., 25(1915), a. 351 -52.

6 Λ. Α., άρ. 2898, σ. 13 (συλλ. Κων)τίνου Δεληζώνα, Κρανέα 'Ελάσσονος 1964).
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ασθενών ζφων *μ' ενα άβαλτο καρφί» (Άργολίς)1, εις περίπτωσιν δέ κρυολο-
γήματος, έάν δέν έπετυγχάνετο ή θεραπεία τοΰ ασθενούς ζφου δια χειροπρακτικών
μέσων, τότε έτρυπάτο τό αυτί του μέ «σιδερένιο σουβλί»'. Έπί τής παθήσεως
«ήσκιος» εις ποίμνιον σφάζεται τό άρρωστον ζφον καί καρφώνονται έπί δένδρου
είς έρημικόν τόπον, όπου δέν ακούεται ή φωνή τοΰ άλέκτορος, ό σπλήν καί ή καρ-
δία τοΰ ζιόου. Πιστεύεται ότι ή άσθένεια ούτω προσηλοΰται εις τήν θέσιν ταύτην
καί δέν δύναται νά βλάψη έτερον ζφον έκ τής αγέλης*. Έπί προσβολής τοΰ ποι-
μνίου υπό άνθρακος, ένφ μετακινείται τοΰτο είς άλλον τόπον, ό ποιμήν έμπηγνύει
τρεις ήλους έπί τοΰ εδάφους τής μάνδρας4.

Εις περίαπτα (φυλακτά) πρός προστασίαν από τό κακό μάτι (βασκανίαν), άπό
ασθενείας καί άλλα κακά γίνεται χρήσις καί τοϋ ήλου (καρφιού ή βελόνης). Βελόνη
ούτω τοποθετουμένη είς τάς πλεξίδας κορασίδος αποτελεί «καρφί στα μάθια τών
έχθρών» της (Κρήτη)5, δηλ. αποκρούει τήν βασκανίαν. Όμοίως πρός άποδίωξιν
τής βασκανίας είς τήν Χρυσαυγήν Βοΐου κατά τό λίχνισμα τών σιτηρών «ρίχνουν
στό σωρό τοΰ σιταριοΰ έ'να σκόρδο κ' έ'να καρφί»6. Έν Καρπάθω αναφέρεται κα-
τασκευή φυλακτοϋ έκ τεθραυσμένης βελόνης, φύλλων έλαίας τών Βαΐων καί άλλων
αντικειμένων7.

Χρήσις ήλων υπό μορφήν μάλιστα καρφίδων (=βελονών, καρφιτσών) γίνεται
καί είς μαγικάς ενεργείας και πράξεις, ιδία πρός πρόκλησιν κακοΰ εις μισού-
μενον πρόσωπον εις διαφόρους περιστάσεις, μάλιστα δέ κατά τόν γάμον πρός
βλάβην τοΰ νέου ζεύγους. Αϊ ένέργειαι αΰται καλούνται δεσίματα (κατάδεσμοι)
καί καρφώματα. Κατ' αΰτά έμπηγνΰονται ήλοι, ώς έπί τό πλείστον καινουργείς

1 Βλ. Χρ. Γιαμαλίδον, Προλήψεις καί δοξασίαι έν Λιγουριφ 'Αργολίδος, Λαογρ., τόμ.
5(1915), σ. 647. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 341 (= ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 203). Γ. Ά.
Μέγα, ενθ' άν., σ. 517.

2 Βλ. Έλπ. Σταμούλη -Σαραντή, Άπό τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α', 1956, σ, 192.

8 Βλ. Α. Λονκοπονλον, Ποιμενικά τής Ρούμελης, 'Αθήναι 1930, σ. 194- 195.

4 Λ. Α., άρ. 2761, σ. 359 -360 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Άγριανή Σερρών 1963).

«Τό νταλάκι (= άσθένεια) χτυπά τό πρόβατο στό αίμα, στη σπλήνα. Άν φάς άπό τό κρέας
αύτό θά πάρης κ' έσύ . . . Γι'αύτό . . . δταν τό βράζουν τό κρέας βάζουν κ' έ'να καρφί μέσα,
τό καρφί τό σκοτώνει (τό νταλάκι). (Λ. Α., άρ. 2946, σ. 42 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδοι·,
Κάτω 'Ορεινή Σερρών 1965).

6 Βλ. Εναγγ, Φραγκάκι, Συμβολή σιά Λαογραφικά τής Κρήτης, Αθήνα 1949, σ. 45.

6 Λ. Α., άρ. 2480, σ. 23 (συλλ. Άνδρ. Παπαζαχαρίου, 1962).

7 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. 1, 'Αθήναι
1932, σ . 194 -195.
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(Τρκρυλία, Δωρίς και Λάστα Γορτυνίας, 'Αχαΐα - Ήλις) *, ή καρφίδες επί άτέχνων
πλαγγόνων εξ υφάσματος ή επί απλών κηροπλάστων εικόνων- 'Αναφέρεται ή εΰρε-
σις έν 'Αθήναις παλαιότερον εντός φρέατος κηρίνου ομοιώματος, προσηλωμένου
μέ καρφιά, πρός τόν σκοπόν προφανώς τής προκλήσεως ασθενείας ή θανάτου εΐς
τό πρόσωπον τό όποιον παρίστανε τό κήρινον όμοίο>μα2. Έκ Κρήτης παρα-
δίδεται κατάδεσμος γαμβροί) διά τής κατασκευής μέ κουρέλια ομοιώματος αύτοΰ
εΐς τό όποιον καρφώνονται τεσσαράκοντα καρφίδες εις τό μέρος τής καρδίας.
Τό ομοίωμα τοΰτο θάπτεται οΰτως εΐς τόπον διά τοΰ οποίου θά διέλθη ό γαμβρός.
Ούτος «μόλις τό ξεπεράση, χτυπδται ντελόγο και τέγεται - τέγεται ( = υποφέρει
λειώνοντας, τήκεται) 'ίσαμε ν* άποθάνη»*.

Ή ήλωσις αΰτη έχει μακράν παράδοσιν, δεδομένου ότι μαρτυρεΐται αΰτη έν
χρήσει ήδη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους4, καί παλαιότερον ακόμη κατά τούς
αρχαίους. Έκ τών χρόνων τούτων προέρχεται άγαλμάτιον έκ χαλκού, τό όποιον
φέρει μαγικούς ήλους, οΐτινες διαπερώσι τό στήθος καί τήν κοιλίαν6, πρός δέ καί
σκεύος μολύβδινον, προσηλωμένον διά χαλκών ήλων πρός μαγικόν σκοπόν6.

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 326, 329 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 188, 191).
Λ. Α., άρ. 2268, σ. 919 (συλλ. Χ. Κορΰλλου, 'Αχαΐα 1926).

2 Βλ. 'Εψημ. «'Εσπερινή' τής 22 'Ιουνίου 1915, άρ. φΰλλ. 4331 καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝ
Κ., τόμ. 8, σ. 324.

3 Βλ. Μαρίας Λιουδάκη, Ό γάμος στή Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπ. Έτ. Κρητ. Σπ ,
τόμ. Γ'(1940), σ. 352.

4 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ., σ. 849 στ. 9-14 (Βόνν.) «Άναμοχλεύσαντες . . ,άν-
θρωπόμορφον εύρίσκουσιν ίνδαλμα ύποκείμενον, ... ες τό διαμπερές έληλαμένον ήλω καί
μολΰβδω πάντη κατειλημμένον >. Βλ. καί έν σ. 190, στ. 16 -20 ένθα ό λόγος περί τίνος "Ε-
βραίου έν Κορίνθιο έπί τής βασιλείας Μανουήλ του Κομνηνού, δστις συνελήφθη άσκών τήν
μαγείαν. Ούτος «άλίσκεται μαγείας προσανέχων, και προύκειτο χελώνης έκφορον μίμημα, έ'νδον
στέγον τής χέλυος άνθρωπόμορφον είκασμα, πεπεδημένον άμφω τώ πόδε καί τό στέρνον έλη-
λαμένον ήλω διαμπερές». Εις τό έγκώμιον υπό τοϋ μονάχου Σωφρονίου είς τους μάρτυρας
Κΰρον καί "Ιωάννην (7ος αί.), Migne, P. G., 87, 3, στ. 3544- 48), λέγεται περί τίνος Θεοφίλου,
όστις κατέκειτο άσθενής πρός θάνατον... «'Ανοίξας ουν πάντων έν δι|>εσιν σύν κόπω πολλφ τό
κιβώτιον, θέαμα δεινόν . . . Ξόανον ήν άνδρείκελον, έκ χαλκοΰ λαχόν τήν ϋπόστασιν, είκονίζον
μορφή τόν Θεόφιλον, καί ήλους ποσί καί χερσί καθηλωθέντας έφερε τέτταρας, ήλου ενός
καθ' έκάστου μέλους υπάρχοντος . . . εί μή πάλιν οί μάρτυρες τόν οίκονόμον κινήσαντες, τό
τί αν εΐεν οί ήλοι ζητήσαι...».

5 Βλ- Ά. Κεραμοπούλλου, 'Αποτυμπανισμός, έν 'Αθήναις 1923, σ. 70.

β Αυτόθι, σ. 115.
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Πλην τοΰ ομοιώματος τίνος ήδΰνατο νά καρφωθή καί ομοίωμα μέλους μόνον
τοΰ σώματος, οίον ή καρδία έπειτα καί αντικείμενα ανήκοντα εΐς τόν καρφωνόμε-
νον, οίον ένδυμα ή υπόδημα1, έν ανάγκη καί τεμάχιον έκ τούτων" έπειτα καί τεμά-
χιον σάπωνος, πρός δέ καί ή σκιά τής κεφαλής τοΰ μισουμένου προσα>που κ.ά.
'Αναφέρεται προσέτι κάρφωμα δι' ήλων σχηματικώς τής καρδίας τοΰ άντιπάλου ή
τής σκιάς τής κεφαλής του (Οΐνοΰς Λακεδαίμονος)'. Ήλώσεις ένεργοΰνται περαι-
τέρω καί καθ' ολοκλήρου οικογενείας διά τής έμπήξεως τών καρφιών έπί δένδρου
(Οίνοΰς)' ή έπί τοΰ ούδοΰ τής -θύρας τοΰ μέλλοντος νά βλαβή ("Ηπειρος, Βατσου-
νιά Καρδίτσης)4. Αί καρφίδες δύνανται νά έμπηγνΰωνται έτι καί εϊς τεμάχιον
κρέατος, εις τόν πνεύμονα ή εΐς τό ήπαρ ζώου6, τό όποιον κατόπιν καταχώνεται
ΰπό τόν οΰδόν τής θΰρας τοΰ άντιπάλου (Αιτωλία)6' καρφώνεται προσέτι ή καρδία
ζφου, τήν οποίαν, άφοΰ διαπεράσουν ή γεμίσουν μέ καρφίδας, ρίπτουν έπί
τής στέγης ή τής αυλής τοΰ μισουμένου άτομου (Σαλαμίς, 'Αθήναι, Πειραιεΰς)'
ή θάπτουν αυτήν κρυφίως έμπροσθεν τής έξω θΰρας τής οικίας του (Άχαΐα-'Ήλις)8.
Γίνεται χρήσις έτι μικράς πίττας, ή οποία κατόπιν απορρίπτεται εΐς τό δωμάτιον

1 Βλ. Δ. Καμπούρογλον, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Α, εν 'Αθήναις 1889, σ. 217 καί
Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 327 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 189). "Ενταύθα, ήτοι έν 'Αθήναις,
ετίθετο παλαιότερον έντός τής κλινοστρωμνής ήλος κεκαμμένος μετά όστών(Βλ. Φ. Κονκονλέ,
ένθ" άν., σ. 329 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 191).

2 Βλ. εις τό περ.Μαλεβός, έτ. Β, φ. 9α, σ. 5.

8 Βλ. Φ. Κουκονλ.έ, ένθ' άν., σ. 328 (=ΒΒΠ., σ. τόμ. 6, 190), 'Εν Κύπρφ ό χρησιμο-
ποιούμενος ήλος κατασκευάζεται μονόπυρος κατά τό τελευταΐον τέταρτον τής σελήνης
(ένθ' άν., σ. 328- 329 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, 190). Ή καταπασσάλευσις έπί δένδρου άπαντα καί
είς άλλους λαούς (Βλ. Karl Brunner, ένθ' άν., σ. 352).

4 Βλ. Κ. Βαρζώκαν, εϊς περ. Ζωγράφ. Άγων 1 (1891), σ. 15. Λ.Α., άρ. 2780, σ. 316
(συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963) Καί παρ' άλλοις λαοΐς άπαντάται ή τοποθέτησις ήλου
έπί τής θύρας τής οικίας ή τού κατωφλίου τού σταύλου μέ σκοπόν νά προκληθή ούτως ό θά-
νατος εις τόν ένοικούντα ή τά ζώα του. (Βλ. Karl Brunner, ένθ' άν., σ. 352). Τό εθος τοΰτο,
ήδη άρχαΐον, μαρτυρεΐται υπό τοΰ Όβιδίου, Fast. II, S72 " 73' «vix tamen ipsa tacet,
et digitis tria tura tribus sub limine ponit, qua brevis occultum mus sibi fecit

iter...».

6 Λ. Α., άρ. 2268, σ. 919 (συλλ. Χρ. Κορύλλου, 'Αχαΐα - Ήλις, 1926).

6 Βλ. Δημ. Λονκοπούλον, Σύμμεικτα λαογραφικά έ| Αιτωλίας, Λαογρ., τόμ. 12 (1938),
σ. 60-61.

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 330,331 (=ΒΒΠ·, τόμ. 6, σ. 191-192).

8 Λ. Α., άρ. 2268, σ. 919 (συλλ. Χρ. Κορύλλου, 1926).
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της οικίας ένθα κάθηται προς φαγητόν ό αντίπαλος1. Αί καρφίδες προσηλοΰνται
ετι και επί χελώνης, ή οποία κατόπιν καταλείπεται εντός της αυλής του εχθρού
(Πάτραι)2, τέλος και είς «βάτραχο» (Κύθηρα)". ΓΙλατύτερον γνωστός μαγικός τρό-
πος προς βλάβην τινός είναι ο της καταπερονήσεως σάπωνος δια καρφίδων ή
ήλων, των οποίων ό αριθμός ποικίλλει κατά τόπους*· συνήθως δέ προσηλοΰν μετά
τούτων και τεμάχιον υφάσματος ή τρίχας ανηκούσας εις τόν καταδενόμενον.

Καρφώματα λαμβάνουν χώραν προσέτι κατά τόν γάμον πρό της στέψεως
και κατά τήν τέλεσιν αυτής, ώστε να επέλθη εις τόν άνδρα άνικανότης και στειρό-
της αντιστοίχως εις τήν σύζυγον, γενικώτερον δέ μαρασμός και τελικώς ΐΜνατος είς
τους νεονύμφους. Πιστεύεται οΰτως οτι όπώρα επι τής οποίας έχουν εμπηχθή κατά
τό στεφάνωμα τοϋ ζεύγους ήλοι ή καρφίδες, εάν ριφθή είς τήν αύλήν τοΰ ζεύγους,
δύναται να προκαλέση ανικανότητα εις τόν γαμβρόν, ακόμη δέ και τόν θάνατον
αΰτοΰ6. Ή καταπερόνησις αΰοη εκτελείται και κατ' άλλους ποικίλους τρόπους, ώς

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, τόμ. 6, σ. 330 (= ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 192).

» "Ενθ' άν., σ. 329 ( = ΒΒΠ„ σ. 191).

3 Λ. Α., άρ. 2327, σ. 181 (συλλ. Ίωάνν. Π. Κασιμάτη, 1959).

4 Βλ. Άριοτ. Νεοφύτου, Περί των εν Κερασουντι δεισιδαιμονιών και προλήψεων, Φ.

Σ.Κ.Π , τόμ. 22, σ. 150, Φ. Κονκουλέ, ΒΒΓΙ., τόμ. 6, σ. 193. Δ. Καμποΰρογλου, ενθ' άν., τόμ.
1, σ. 217. Λ.Α., άρ. 1473,σ. 78 (συλλ. Είρ. Καρπαθίου, Νίσυρος 1940), περ.Κρητ. Μελέται, ετ.
Α' (1933) σ. 297. Λ. Α·, άρ. 1104 Β, σ. 12 (συλλ. Γ. Μέγα, 'Αγχίαλος 1937). Λ.Α., άρ. 1473,
σ. 126 (συλλ. Λ. Λεοντοπούλου, Χαλκίς 1940). Λ. Α., άρ. 44, σ. 15 (συλλ. Ε. Σαβράμη, Κε.
φαλληνία 1915). Λ. Α., άρ., 1479 Β, σ. 23 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα 1942). Λ. Α.,
άρ. 2327, σ. 198-199 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, Κύθηρα 1959). Λ. Α., άρ. 2766, σ. 415 (συλλ.
"Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, ΠύΟιον 1963). Λ. Α., άρ. 2419, σ. 23 (συλλ. Έλπ. Σταμούλη - Σα-
ραντή, Σιδεροχώρι, 1961). Λ. Α., άρ. 2810, σ. 15 (συλλ. Έ. Νικολαΐδου, Σταυροχώριον Ση-
τείας 1963), Λ. Α., άρ. 2766, σ. 38 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Έλασσών 1963). Α. Α. άρ.
2855, σ. 12 (συλλ. Έμμ. Παπουτσάκη, Σίβα Μαλεβιζίου Κρήιης, 1964). Λ Α. άρ. 2780, σ.
52,63 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Άργιθέα Καρδίτσης 1963). Λ. Α., 2897, σ. 328 (συλλ.
Κων)τίνου Καραγιάννη κ.ά., Νιγρίτα Βισαλτίας Σερρών 1964). Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. Έλλ.
Λαογρ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Γ-Δ ( 1941 - 42), σ. 109 (ανατ., τεϋχ. 2, σ. 33). Λ. Α^
2767, σ. 263 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 'Ανατολή 'Αγιας 1963). Νίκης Πέρδικα, Σκϋρος;
τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 156. Λ. Α., άρ. 393, σ. 18 (συλλ. Σ. Βενετού, "Ηπειρος 1922). Λ. Α.,
άρ. 2746, σ. 98, 144, 313 - 314 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Άργυροποΰλειον, Δελέρια, Δα-
μάσιον Τιρνάβου 1963). Λ. Α., άρ. 289<", σ. 459 (συλλ. Χρ. Διαμαντοπούλου, Δημ. Μπάγκαλα
κ α., Τερπνή Βισαλτίας Σερρών 1964). Λ Α. άρ. 2797, σ. 52 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ,
Χιλιομόδιον Κορινθίας 1964). Λ Α., άρ. 2892, σ. 228, 330 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ,
Χάλκη, Νίσυρος 1964).

6 Λ. Α., άρ. 2457, σ. 304, 334 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962).
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δια τριών κλεμμένων ήλων1, τους οποίους εμπηγνύουν εις τό έδαφος μετά τεμαχίου
έκ τοϋ ενδύματος ή των τριχών τοΰ μισουμένου προσώπου (Μακεδονία)3. Ώς κα-
ταλληλότερος χώρος δια την εμπηξιν τών ήλων θεωρείται ό τοϋ νεκροταφείου ή ό
όπισθεν τοΰ ίεροΰ της εκκλησίας (Καλύβια Ελάσσονος)*, ωσαύτως ό χώρος της
εισόδου εις την νέαν κατοικίαν τοΰ ζεύγους, ίνα πατήση επι ήλου τό ζεΰγος κατά
την πρώτην ε'ίσοδόν του εις αυτήν μετά την στέψιν και καταστή οΰτω στεΐρον
("Ιβηρα Βισαλτίας)4. Ήλώσεις αναφέρονται ετι κα! επί κορμοΰ δένδρου (Ζαγόρι
'Ηπείρου, Σπάρτη, Οίνους)®, ιδία επί φραγκοσυκιάς ή άλλης συκής (Κρήτη, Κάρ-
παθος)6, πρός δέΰπό κτιστών κατά την διάρκειαν της εργασίας των εις τον άνεγει-
ρόμενον τοΐχον (Σαντα Πόντου (πρόσφ.)7· είτα και επί σάπωνος ("Ηπειρος, Σπάρ-
τη, και Επισκοπή Ρεθύμνης Κρήτης)8. Κατά τήν ίερολογίαν τοΰ γάμου, ενφ εκ-
φωνεί ό ιερεύς «Ευλογημένη ή βασιλεία τοΰ Πατρός», δύναται ό ασκών τήν
μαγείαν, ιστάμενος όπισθεν τών νυμφευομένων, να κάμπτη βελόνην έ'ως δτου τό
αίχμηρόν άκρον της εΐσχωρήση εντός τής οπής®. Βελόνη ομοίως κεκαμμένη τοπο-
{^ετειται «μέσα στις μπότες» τής μελλονύμφου πρός προστασίαν της από μαγικός
κατ' αυτής ενεργείας (Ψυχρόν Λασιθίου και Επισκοπή Ρεθύμνης Κρήτης)10. Τοΰ
μαγικοΰ τρόπου τούτου δια βελόνης εχομεν παλαιοτέραν μαρτυρίαν εκ τοΰ

1 Λ. Α., άρ. 2443, σ. 18 (συλλ. Κων)τίνου Βραχνιά, Καλύβια 'Ελάσσονος 1962).

2 Βλ. Φ. Κουκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 328 ( - ΒΒΙΙ., τόμ. 6, σ. 190).

3 Λ. Α., άρ. 2443, σ. 18 (συλλ. Κων)τίνου Βραχνιά, 1962).

4 Λ. Α., άρ. 2897, σ. 228 (συλλ. Εύστρ. Χατζηπαναγιώτου κ.ά., 1964).

5 Λ. Α., άρ. 2453, σ. 302 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, 1962). Λ. Α , άρ. 1372, σ. 179. Φ. Κον
κουλέ, ενθ' άν., σ. 328 ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 190). Μαλεβός, ετ. Β', φ. 10, α. 4.

8 Βλ. Γ. Ί. Καλαϊαάκη, Κρητικαΐ προλήψεις, Δ.Ι.Ε.Ε. 2 (1885), σ. 333 και Φ. Κουκονλέ,
ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 330 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 192). Μ. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Λαογρ.
σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α, 1932, σ. 169.

7 "Αρχ. Πόντου, 16 (1961), σ. 251.

8 Λ. Α, άρ. 393, σ. 18 (συλλ. Σ. Βένετου, 1922). Λ.Α., άρ. 2840, σ. 6, (1964).Λ. Α., άρ.
1372, σ. 333 (συλλ. Μαρ. Λιουδάκη, 1939).

9 Λ. Α., άρ. 1161 Δ, σ. 34 (συλλ. Μαρ. Λιουδάκη, Ίνναχώριον Κρήτης 1938). Γ. Α.
Μέγα, Ζητήμ. Έλλην. Λαογρ., Έπ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Γ - Δ (1941 - 1942), σ. 112 ( = Άνάτ.,
τεΰχ. 2, σ. 36). Γ. Ίακ. Καλαϊαάκη, Κρητικαί προλήψεις, Δ.Ι.Ε.Ε,, τόμ. 2 (1885), σ. 333. Φ.
Κουκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 329-330 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 192). Λ. Α., άρ 44,
σ. 15, (συλλ. Έ. Σαβράμη, Κεφαλληνία, 1915).

10 Λ. Α., άρ. 2840, σ. 6 1964. Λ. Α., άρ. 2860, σ 26, (συλλ. Μαρ. Χαλαμπαλάκη, 1964).
Εις 'Αγίους Δέκα 'Ηρακλείου Κρήτης τοποθετείται άδιαφόρως μία καρφίτσα εις τό υπόδημα
τής νύμφης (Λ.Α., άρ. 2854, σ· 13 (σύλλ. Ν. Παπαδοπούλου, 1964)' εις δέ τήν Κουμάσα Κρήτης
εις τό υπόδημα τοΰ γαμβροί «για να μήν τόν δέσουν και δέ θά μπορη μετά νά άποκτήση
παιδί», (Λ. Α., άρ. 2858, σ. 44 (συλλ. Έ. Κογκάκη, 1964).



64

ΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

17ου αί. 1. Χρήσις βελονών καί καρφίδων αναφέρεται προσέτι πρός προστασίαν
τοϋ νέου ζεύγους από μαγικάς κατ' αυτού ενεργείας", ώς καί πρός άπαλλαγήν αύτοϋ
έξ αυτών8. Ούτως έμπηγνύεται έπί τών ενδυμάτων τών μελλονύμφων βελόνη κατ'
άντίστροφον φοράν4, κατά δέ τήν τέλεσιν τής στέψεως ΐστανται ό'πισθεν αυτών
«οί συγγενήδις τ'ς καί τ'ς σουγλίζουν μέ έ'να βελόνι πού 'νι άφόριο, γιά νά μή
τ'ς δέσουν, τ'ς κάνουν μάγια6», δηλ. νά αποτρέψουν «του κομπόδεμα» 8. Ή βελό-
νη αΰτη κατόπιν θραύεται ' καί ρίπτεται έμπροσθεν τής θύρας τής οικίας τοϋ
γαμβροΰ, ώστε διερχόμενοι οί νεόνυμφοι νά πατήσουν έπ' αυτής8. Προ τής έκκι-
νήσεως τής νύμφης έκ τής πατρικής οικίας διά τήν στέψιν τοποθετείται πρός
προστασίαν της «έ'να καινούργιο καρφί καί λίγη πρασινάδα μέσα στα μαλλιά της
χωρίς νά τό καταλάβη» ("Ανω Γραμματικόν Εδέσσης)'.

Πρός τόν σκοπόν τούτον, δηλ- τής άποκρούσεως μαγικής έπενεργείας, έμπη-
γνύεται καρφί καί εΐς τήν θέσιν «πού ξεντΰνεται ή νύφη» (Γάβρος Καστορίας)
προσέτι καί έπί τών ένδυμάτων τοΰ γαμβροΰ ένηλοΰνται καρφίδες (Ίσωμα Κιλ-
κίς)11, άλλαχοΰ δέ, ώς εΐς τό Άηδονοχώριον Σερρών, κατά τήν έκφώνησιν υπό τοΰ
ιερέως κατά τήν στέψιν τοΰ «Ευλογημένη ή βασιλεία τοϋ Πατρός» μιά γυναίκα

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 9, σ. 75 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 231).

2 Λ. Α., άρ. 2746, σ. 97 - 98, 302 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Ροδιά καί Άργυρο-
πούλειον Τιρνάβου 1963). Μ. Λιονδάκη, Ό γάμος στή Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έτ.
Κρητ. Σπ., τόμ. 3 (1940), σ. 372. Λ. Α., άρ. 1380 Β, σ. 173 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασήθι, Ά-
γιος Κωνσταντίνος 1939). Είς Αίτωλίαν κατά τήν έκκίνησιν τοΰ ζεύγους πρός τήν έκκλησίαν
έκ τής οικίας τής νύμφης, αΰτη ρίπτει έ'να καρφί είς τήν στέγην (Λ. Α., άρ. 867, σ. 283 (συλλ.
Δ. Λουκοπούλου, 1927). Γ. Α. Μέγα, Ζητ. Έλλην. Λαογρ., Έπ. Λαογρ. Αρχ., ετ. Β (1940),
σ. 153 (=άνάτ·, τεΰχ. 1, σ. 89).

5 Βλ. Arm. Delatte, Λ. Α., σ. 552, Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 207. περ. Κρητικαί
μελέται, έτ. Α, 1933,άρ. 9, σ. 297. Karl Brunner, ενθ' άν., σ. 352.

4 Λ. Α., άρ. 2478, σ. 37 (συλλ. Κων. Βουζιανά, Γαλατινή Βοΐου 1962).

8 Λ. Α., άρ. 2767, σ. 221 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Ανατολή Άγιας 1963), Λ. Α.,
άρ. 2766, σ. 415, 429 - 430 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Πύθιον, Κοκκινοπηλός 'Ελάσσονος
1963). Είς Λεύκην καί Διχείμαρον Βοΐου προσηλοΰνται είς σχήμα σταυροΰ (Λ. Α., άρ. 2486,
σ. 29 (συλλ. Άλ. Άδαμίδη, 1962).

6 Λ. Α., άρ. 2766, σ· 38 (συλλ. 'Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Έλασσών 1963). Λ. Α., άρ.
2901, σ. 9 (συλλ. Ίωανν. Θεοδώρου, Δοξαράς Λαρίσης 1961).

' Λ.Α., άρ. 2766, σ. 118 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Τσαριτσάνη 'Ελάσσονος 1963).

8 Λ. Α., άρ. 1976, σ. 24 (συλλ. Μαίρ. Παπαγεωργίου, Τρίκαλα 1952).

9 Λ. Α., άρ. 2679, σ. 9 (συλλ. Ξανθούλας Άναγνώστου, 1962).

10 Λ. Α., 2608, σ. 10 (συλλ. Φωτ. Τσολάκη, 1962).

11 Λ. Α., άρ. 2871, σ. 17 (συλλ. Χαρ. Τζουμπέ, 1964).
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κεντά το γαμπρό και βάζει τό βελόνι κάτω άπό τό σακκάκι του»1.

Ή μαγική αΰτη καταπερόνησις μέ άποτρεπτικόν τοΰ κακοί σκοπόν συνεχί-
ζεται ώς έθος έκ τής 'Αρχαιότητος3.

Πλήν τών μαγικών χρήσεων τούτων τών ήλων άναφέρεται ήδη έκ τών με-
σαιωνικών χρόνων καί ή πρός δέσμευσιν τών ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων
άλλου ατόμου, οΰτω δέ καί πρός παρασκευήν φίλτρων μέ καταπερονήσεις κηρίνου
ομοιώματος προσώπου, τοΰ οποίου τόν έρωτα ήθελέ τις νά έλκυση3.

Εις τήν Ζάκυνθον υπήρχε παλαιότερον, πιθανώς δέ σώζεται καί μέχρι σήμε-
ρον, ή συνήθεια τής καταπερονήσεως πρός τοΰτο διά καρφίδος ώρισμένων παι-
γνιοχάρτων, τών οποίων αι απεικονίσεις συμβολίζουν τήν καρδίαν, τόν νοΰν καί
τό σώμα τοΰ έρωμένου προσώπου \

Ή καταπασσάλευσις πρός έπιφοράν βλάβης άσκείται, ώς έλέχθη ήδη, οΰ μό-
νον έπί άνθρώπου αλλά καί έπί ζο^ων5, οικιακών ή καί άγριων (τοΰ λΰκου, τής
αλώπεκος, τών ποντικών), ώς ακόμη καί έπί φυτών πρός ξήρανσιν αυτών", άπαν-

1 Λ. Α., άρ. 2897, σ. 26 (συλλ. Χρ. Μασούτη, Μύρτος Κομνηνού, Εύαγγ. Σιγανού, 1964).

2 Βλ. Q. Hor. Flacci, Carm. I, 35, 17 - ig. «te semper anteit serva Nécessitas, | cla-
vos trabalis et cutieos manu | gestans aena nec severus» καί III, 24, 6-7 «summis
verticibus dira Neeessitas | clavos, non animum metu». Κικέρων, Act. in C.Verrem sec.
V. XXI,53 «Et ut hoc beneficium, quemadmodum dicitur, trabali clavo figeret, cum
consilio causam Mamertinorurn cognoscit et de consilii sententia Mamertinis se fru-
mentum non imperare pronuntiat· T- Livii, VII, 3. VIII, 18.

8 Βλ. Arm. Delatte, Α. Α., σ. 77 « . . καί αν δύνεσαι νά κλέψης άπό χαλκέαν καρφίν,
άμεινος (ήγουν νά μήν μείνης είς τόν χαρκήν) διό εκείνον είναι καλόν, καί κάρφωνε καί λέγε
ούτως' έδώ καρφώνω τήν καρδίαν και τούς διαλογισμούς καί τόν νουν τής ό(δεινα) γυναικός,
'ίνα άποθνήακη διά έμέν . . . νά μήν έχη άναμονήν ή ό(δεΐνα) κύρη χής ό(δεΐνα) διά έμέναν καί
τήν έμήν άγάπην" βλέπε, καρφώνω τήν σκιάν σου», (χειρ. 18ου αι.). (Αύτόθι, σ. 461) παρατίθε-
ται έτερα συνταγή φιλτροκαταπερονήσεως υπό τίνος κηρίνου ομοιώματος τής ερωμένης νεά-
νιδος. Ό καταπερονών τό εΐδώλιον έπιλέγει «... ώσπερ έμπήγω έγώ τήν βελόνην καί καρ-
φώνω είς τήν καρδίαν τοΰ ειδώλου τούτου, τοιούτως νά καρφοαθή καί ή άγάπη μου εΐς τήν
καρδίαν τής όδείνα τής θυγατρός» (χειρ. 15ου αί.) .

4 Βλ. είς Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ· 325 ( = ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 187).

5 «Παλιά πήγαιναν καί κάναν μάγια τό βράδ' καί μπήγαν έ'να καρφί 'κει στού γιο-
φύρ' γιά νά ψοφάν τά ζφα πού περνούσαν άπού 'κει» (Έλασσών). Λ.Α., άρ. 2766, σ. 38
(συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Εναγγ. Φραγκάκι, ενθ' άν·, σ. 31. 'I. Μανρακάκη,
'Ανάλεκτα Κρητικής λαογραφίας, τόμ. 1, Χανιά 1939, σ. 40.

6 «"Οταν θες νά ξεράνης δεάρό, πάαινε καί κάρφωσε το μ' έ'να μυτερό gαρφί στή ρίζα
dou (Λ. Α., άρ 1585, σ. 17 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, 'Απείρανθος Νάξου 1934), Φ. Κονκονλέ,
ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 317 ( = ΒΒΙΙ., τόμ. 6, σ. 181).

7
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tatou δέ πλην τοΰ ελληνικού και εις άλλους λαούς1, κ·λ.π. Έκ τών αγρίων ζώων
καταπασσαλεύεται συνήθως δ λύκος προς άποδίωξιν αύτοΰ άπό το ποίμνιον. Ε'ις
Καταφύγιον Κοζάνης τό κάρφο>μά του γίνεται τήν παραμονήν τής έορτής τοΰ
'Αγίου Μηνά' τότε «όταν κτυπά ή καμπάνα διά τόν έσπερινόν, καρφώνουν μέ
πεταλοκάρφι είς τήν εξώπορτα τοΰ σπιτιού τό λύκο»2. Εις 'Αργιθέαν Καρδίτσης ή
καταπασσάλευσις αύτη ενεργείται κατά τήν ήμέραν τής εορτής ταύτης διά τοΰ καρ-
φώματος επί τοϋ εδάφους τριών ήλων® ή «μέ έ'να γύφτικο παλιό καρφί στό γωνο
λίθι τοϋ τζακιού» (Κλειστόν Ευρυτανίας)4. Κατά τήν έορτήν επίσης τοΰ 'Αγίου
Βλασίου δέν έργάζονται εις Γρίζι ΙΙυλίας, διότι «τή βαστάνε γιά τό τσακάλι και
γιά τό λύκο»' «όγοιος θέλει νά δούλεψη παίρνει έ'να σακκούλι και νια βελόνα
και τά ραφτεί πίσω του... και άπ' έκει πάει και δουλεύει»*. Παλαιότερον εΐς
Μανιάκι Μεσσηνίας τήν πρώτην Φεβρουαρίου ή νοικοκυρά εΐς κάθε οΐκογένειαν
«ε'παιρνε έ'να μπάλωμα, βελόνι και κλωνά» καί έ'ρραπτε τό στόμα τοϋ λύκου, τής
άλεποΰς, ειτα δέ έθαπτε τά αντικείμενα ταΰτα6. Περαιτέροι απαντώνται χρήσεις
ήλων εΐς μαγικάς πράξεις κατά τής νυφίτσας', κατ' έπέκτασιν δέ καί κατά δαιμο-
νικών ό'ντων (δαιμόνων8, στοιχειών*, φαντασμάτων 10 κ.ά.) πρός παρεμπόδισιν
τής εΐσδύσεως αυτών εις τόν οίκον, τόν στάβλον κ.ά. Επίσης καρφώνεται δ άνε-
μος, πρός δέ καί δ άνεμοστρόβιλος έκ τής πίστεως τοΰ λαού ότι εντός αυτών εύρί-

1 Karl Β runner, ενθ' άν., σ. 352 κ.έξ., Ά. Κεραμοπούλλον, ενθ' άν., σ. 74.

3 Λ. Λ., άρ. 2645, σ. 10 (συλλ. Κωνσταντινιάς Στραγάλη, 1962). Τήν ήμέραν ταύτην είς
Φθιώτιδα «οι γυναίκες ράβουν τις κουτσομπόλες γυναίκες» διά βελόνης έπί τεμαχίου υφά-
σματος. (Βλ. Δ. Αονκοπονλον, Γεωργικά της Ρούμελης,'Αθήναι 1938, σ. 170). Είς δέ τήν Δη-
μητσάναν πρός άποτροπήν «της γλωσσοφαγιάς» έμπηγνύουν «μιά βελόνα στό πάτωμα ή στον
τοίχο καί έτσι καρφώνουν τόν έχιρό» (βλ. λτ. Γ. Πολίτου, Λ.Σ., τόμ. Γ', σ. 151) ή ράπτουν
μέ «μιά σακοράφα... τά στόματα τών έχθρων» (Λ. Α., άρ. 2447, α. 32 (συλλ. Χαρ. Χατζή, Νε-
στόριον 1962). Λ. Α., άρ. 2459, σ. 42, περ. Καστοριάς 1962).

8 Λ, Α., άρ. 2780, σ. 280 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

4 Λ. Α., άρ. 2775, σ. 95-96 (συλλ. 'Ηλία Σαμαρά, 1963).

5 Λ. Α., άρ. 1378Β, σ. 52 (συλλ. Γ. Ταρσοΰλη, 1939).

δ Λ. Α., άρ. 1508. α 35 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944).

7 Λ Α., άρ. 2807, σ. 22 (συλλ. Αίκατ. Δανδουλάκη, 1963)

8 «"Ενας άπό τή Κρούσοβα κάρφωνε τούς διαβόλους...» (Λ.Α., άρ. 2762, σ. 22 (συλλ.
Γεωργ. Αίκατερινίδου, Μικρό Σούλι Μακεδονίας 1963).

9 «Οί παλιοί ήλεγαν ότι υπήρχε ήσκιωμα σ' έ'να σπίτι Ήτονε στοιχειωμένο. 'Υπήρχε
έ'νας Ντάλας στή Νιγρίτα, έρχονταν καί ήπαιρνε ένα σκεπάρνι, ενα καρφί ξεγυμνωνόταν ό ΐδτος
κ' έ'τρεχε νά πιάσχ) καί νά καρφώσχ) τό ήσκιωμα». (Λ. Α., άρ. 2762, σ. 9 (συλλ. Γεωργ. Αίκα-
τερινίδου, Μικρό Σούλι Σερρών 1963).

10 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 335 (=ΒΒΠ, τόμ. 6, σ. 197).
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σχονιαι Νεράιδες1 και άλλα δαιμονικά ό'νια". «Βάζουνε ε να jtavvî μέσ* σε μιαν
άρΰπ«· φράζουνε τη άρϋπα τ'ς νοτιάς. Βάζουνε και τρία μεγάλα καρφιά (ΐ>ουλο-
κάρφια), σποΰνε κ' ενα κ*μ<ίρ' νερό»9. Τέλος καταπασσολεύονται και at δρίμες, ίνα
μή προξενήσουν κακόν εις τόν λουόμενον και επιφέρουν καταστροφήν εις τον
προς πλΰσιν ρουχισμόν. Ούτως εις Μήλον ό λουόμενος κατά τήν περίοδον
τών δριμών δέον và ρίψη εις τό νερό και «μιαν πρόκα», ίνα μή ΰποστή
τριχόπτωσιν Τοΰτο έτηρεΐτο και υπό τών λουομένων εις τήν -θάλασσαν, οί
οποίοι έ'πρεπε và ρίψουν προηγουμένως εντός αυτής ήλον *. Αί γυναίκες δέ,
εάν είναι ανάγκη κατά τάς ημέρας ταύτας và πλύνουν ροΰχα, ρίπτουν προ
τής ενάρξεως τής πλύσεως καρφί εντός τής σκάφης (Κυκλάδες, Γαλτσάδες
Ευβοίας, Τσαριτσάνη Ελάσσονος, Άργιθέα Καρδίτσης)6 ή εις τόν λέβητα (Πύ-
θιον Ελάσσονος, Άσπροπόταμον Πίνδου, 'Αργιθέα Καρδίτσης, Χιλιομόδιον Κο-
ρινθίας)7, ίνα μή πάθουν «άπου ώρα (=κακήν ώραν), άπου αρρώστιες» ( Ανα-
τολή Λαρίσης)8 και «ούτε "à 'ίνη κακό» (Νικειά Νισύρου)*. Τέλος και κατά τήν
περίοδον τοΰ Δωδεκαημέρου οι "Ελληνες προ τοΰ 1922 εις Καστανιές Άνατολ.
Θράκης δεν ελούοντο ούτε επλυνον ροΰχα, όίν δ' δμως ήτο ανάγκη πρός τοΰτο, τότε
«έβαζαν καρφί μέσα στο νερό»10 προηγουμένως.

1 Βλ. Ν.Γ. Πολίτου, Μετεωρολογικοί μύθοι, ΛΣ., Γ', σ. 41 κ. εξ. Τον Αντοϋ, Παρα-
δόσεις, τόμ. 1, σ. 144, άρ. 267, 268, τόμ. 2, σ. 855-856, άρ. 267, 268. Λ. Α., άρ. 2279, σ. 5-6
(συλλ. Γ. Κ. Σιτυριδάκη, Λέρος 1958). Λ. Α., άρ. 1378Γ, σ. 17 (συλλ. Γ.Ταρσούλη, Μεσοχώρι
Πυλίας 1939).

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ'άν., τόμ. 1, σ. 146, 147, άρ. 271, 272, τόμ. 2, σ. 859-860.
ΛΑ., άρ. 332, σ. 258 (συλλ. Κ. Νεστορίδου, Γύθειον 1895). Λ. Α., άρ. 2279, σ. 5 (συλλ.
Γεα>ργ. Σιτυριδάκη, Αέρος 1958). Λ. Α., άρ. 511, σ. 230 (συλλ. Τ. Γρέζου, Βογατσικόν 1924).
Α. Α., άρ. 2382, σ. 307 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, Καλέντζιον 'Ιωαννίνων 1961).

8 Λ. Α., άρ. 1446Β, σ. 336 (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος 1940). Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. Έλ-
λην. Λαογρ., Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Γ-Δ (1941-1942), σ. 158 (=άνάτ., τεϋχ. 2, α. 83).

4 Λ. Α., άρ. 2777, σ. 217 (συλλ. Γεωργ. Παγώνη, 1ιΐ63).

s Βλ.Φ.Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 336 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 198). Έλπ. Στα-
μονλη - Σαραντη, 'Από τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α', 'Αθήναι 1956, σ. 179.

G Βλ. Φ. Κουκονλέ, ενθ' άν., σ. 335-336. Λ. Α., άρ. 1612, σ. 14 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου,
1949). Λ. Α., άρ. 2766, σ. 141 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ. Α., άρ. 2780, σ. 21
(συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

7 Λ. Λ,, άρ. 2766, σ. 422 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη,
Παραδόσεις τ' Άσπροποτάμου, Τρίκαλα 1948, σ. 126, άρ. 256. Λ. Α., άρ. 2780, σ. 20-21 (συλλ.
' Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ. Α., άρ. 2797, σ. 363 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

8 Λ. Α , άρ. 2767, σ. 266-267 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

9 Λ. Α., άρ. 2892, σ. 354-355 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

10 'Ελπιν. Σταμούλη-Σαραντή, 'Από τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α', 1956, σ. 131.
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Σημειωτέον τέλος ότι oî κυνηγοί μεταβαίνοντες προς τ^ήραν αποδιώκουν δια
ρίψεως καρφίδος κατά γης το κακόν συναπάντημα, ενόδιος σύμβολος, ώς είναι
ό ιερεύς1, δια ν« έπιτΰχουν εις τήν θήραν' επίσης και εις παιγνίδια τών παιδιών,
τό μη κερδίζον, ίνα μεταστρέψη υπέρ αΰτοΰ τήν τύχ η ν, πηγνΰει καρφί εις τό
έ'δαφος (Άναβρυτή Λακωνικής, Κρήτη, Καλάμαι)3, επί απώλειας δέ αντικειμέ-
νου δια τήν άνευρεσιν αυτοϋ καρφώνουν πολλαχοϋ επί του εδάφοτις, επι ξύλου ή
τοίχου ήλον ή καρφίδα καταπασσαλεύοντες οΰτω τόν δαίμονα (Κάρπαθος, Σαλαμίς,
Βασσαράς, Θράκη, Κρήτη, Χίος, Άβία Λακωνικής, Κύθηρα, 'Ηράκλεια, Νάξος)8.

Η'· ΜΑΧΑΙΡΑ

Έκ τής χρήσεως του μαχαιριού εις τόν καθ' ήμέραν βίον ώς οργάνου πρός
πλήρωσιν βιοτικών αναγκών, προς δέ και ώς μέσου αμύνης έξ εχθρικής επιθέσεως,
επεξετάθη προφανώς ή χρήσις αΰτοΰ και πρός μαγικούς σκοπούς. Μέ τήν τελευ-
ταίαν χρήσιν ταύτην απαντάται εΰρέο)ς τό μαυρομάνικον îôig μαχαίρι ε'ις ενεργείας
ή πράξεις δια τήν άπαλλαγήν εξ ασθενειών, άποτροπήν θεομηνιών ή δαιμονικών
επηρειών, και γενικώς δι* άπόκρουσιν τοϋ κακοΰ κλπ.

Α'.—Εις περιπτώσεις πάσχοντος παιδός εκ σπασμών ή μήτηρ ή ή μάμμη
του, αφοϋ έκδυθή, παίρνει ενα μαυρομάνικο μαχαίρι και χαράσσει ενα κύκλο εις τό
πάτωμα...γύρω από τό παιδί, έπειτα καρφώνει το μαχαίρι εις τήν θέσιν τής κεφαλής
('Απόστολοι Κρήτης, "Αγιοι 'Απόστολοι Μελάνων Νάξου)4 ή «τό ξαπλώνει ή μάννα
κάτω στην κάμαρα και άποσκελώνει από πάνω αφ' τό παιδί δίχως παντελόνι», βα-
στάζουσα μαχαίρι μαυρομάνικο και λέγουσα: «Μια φορά σέ γέννησα και μια
φορά να τό πάθης» (Χίος)Χρήσις τοϋ μαυρομάνικου μαχαιριού μαρτυρειται εκ

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, τόμ. 8, σ. 337 (=ΒΒΠ , τόμ. 6, σ. 199).

' Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, ο. 334, 331 (=ΒΒΠ·, τόμ. 6, σ. 196, 194). Λ. Α., άρ.
1473, σ. 280 (συλλ. Έλ. Τσιμόγιαννη, Καλάμαι 1940).

8 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Λαογραφικά Σύμμ. Καρπάθου, τόμ. Α', 1932, σ. 169.
Φ.Κονκονλέ, ενθ' άν.,σ.335 (=ΒΒΓΙ., τόμ. 6,σ. 197). Περ. Μαλεβός,ετ. Β,φ. 10, σ. 4. Έλπ. Στα-
μούλη - Σαραντή, 'Από τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α', 1956, σ. 166. Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, Συμ-
βολή στα λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 41. Λ.Α., άρ. 1105, σ. 244 (συλλ. Μ. Λιου-
δάκη, Κρήτη 1937). Λ. Α., άρ. 2457, σ. 333 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962).
Λ.Α., άρ. 788, σ. 13 (ουλλ. Χρ. Φραγκούλη, 1927). Ειρήνης Παπαδάκη, Λαογραφικά Σύμμει-
κτα Σητείας, Έπεχηρ. Έτ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β' (1939), σ.395, άρ. 18. Λ.Α.,άρ. 2327, σ.181
(συλλ. Ίωάνν· Κασιμάτη, 1958). Λ. Α., άρ. 2751, σ. 35 (συλλ. Έλπ. Σταμούλη - Σαραντή,'Η-
ράκλεια 1963). Λ.Α., άρ. 2303, σ. 369 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, Δανακός Νάξου 1959).

4 Λ. Α., άρ. 2867, σ. 37 (συλλ. Έμμ. Σαμπαθιανάκη, 1963). Λ. Α., άρ. 2342, σ· 56-57
(συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, 1960).

5 Λ. Α., άρ. 2457, σ. 299 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962).
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παλαιοτέρων χρόνων, ήδη από τοΰ 15 αι. (1497), πρός θεραπείαν τής επιληψίας1.
Έκ τών νεωτέρων χρόνων αναφέρεται τοποθέτησις τοΰ επιληπτικού έπί τοΰ
εδάφους καί έμπηξις έπί τής γής δυο μαυρομάνικων μαχαιριών, τοΰ ενός
παρά τούς πόδας καί τοΰ άλλου παρά τήν κεφαλήν του (Άμουργέλλαι Μονο-
φατσίου Κρήτης, Νάξος, Κύπρος)2. Τά μαχαίρια ταύτα άνασύρονται είτα έκ τοϋ
έδάφους, άφοΰ ό άσθενής όδηγηθή εις τήν οίκίαν του8. Άλλαχοΰ ό προσβληθείς
τό πρώτον ύπό έπιληψίας καί καταπεσών ούτως έπί τοΰ εδάφους κάμνει τό ση-
μεΐον τοΰ σταυρού μέ μαυρομάνικο μαχαίρι εις τόν τόπον όπου έ'πεσεν (Λιγού-
ριον Αργολίδος) 4.

Ή δι' έπφδής θεραπεύουσα τό έρυσίπελας, ένφ εξορκίζει τό κακόν, τυλίσσει
«σ' έ'να μαυρομάνικο μαχαιρόπ'λο λίγο...κόκκινο μάλλινο στουπί...» δ, μεταβαίνει
δ' έπειτα μετά τοΰ πάσχοντος εΐς ιήν εξοχήν όπου χαράσσει έπί φλοιοϋ δένδρου
διά μαχαίρας τό σημεΐον τοΰ σταυρού τρις" ή φέρει μαυρομάνικο μαχαίρι' μέ
τό όποιον σταυρώνει τό πάσχον μέρος τοΰ σώματος, έπιλέγουσα «καί δέν ευρέθηκε
άνθρωπος μυρωμένος.... νά πιάση.. ..μαυρομάνικο μαχαίρι, νά γητέψη και νά πή :
ως σχορπά τό κϋμ<χ τής θάλασσας νά σκορπίση ή ριζιμπίλα» 8.

Πρός {)εραπείαν παθήσεως τοΰ σπληνός ό έπάδων δέον «νά πιάση μαυρο-
μάνικο μαχαίρι... νά καρφώση τή σπλήνα...»8 ή νά τήν κόψη διά συμβολικής το-
μής 10. Έν συνεχεία σταυρώνει διά τοΰ μαχαιριού τό μέρος τοϋ σώματος τό
όποιον πάσχει11.

I Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 317 (=ΒΒΠ·, τόμ. 6, σ. 256).

' Λ. Α., άρ. 2851, σ. 20 (συλλ. Έμμ. Καραμανωλάκη, 1964), Ξ. Φαρμακίδον, Ό σελη-
νιασμός, Λαογρ., τόμ. 3 (1911), σ. 507. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ 8, σ. 337-338 (=ΒΒΠ ,
τόμ. 6, σ. 199-200). Στεφ. Ήμέλλου, Ναξιακαί έπιρδαί, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 193.

8 Λ. Α. άρ. 2851, σ. 20 (συλλ. Έμμ. Καραμανωλάκη, Άμουργέλλαι Μονοφατσίου Κρή-
της 1964). Κάρφωμα τοΰ μαχαιριού έπί τοΰ έδάφους γίνεται καί έπί άλλων παθήσεων μετά
τήν σταύρωσιν δι' αύτοΰ τοΰ άσθενοΰς" βλ. έν Λαογρ., τόμ. 9, σ. 610-611.

4 Βλ. Χ. Γιαμαλίδον, Προλήψεις καί δοξασίαι έν Λιγουρίω Αργολίδος, Λαογρ., τόμ. 5

(1915), σ. 646-7. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 9, σ. 103 ( - ΒΒΙΙ., τόμ. 6, σ. 256).

6 Λ. Α·, άρ. 2419, σ. 21 (συλλ. Έλπιν. Σταμούλη-Σαραντή, 1961).

6 Ά&.Μποντονρα, Προλήψεις τοΰ Ελληνικού λαοΰ καί ερμηνεία αυτών, 'Αθήναι 1931,σ.64.

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 337 ( = ΒΒΠ„ τόμ. 6, σ. 199).

8 Λ.Α., άρ. 2807, σ. 18-19 (συλλ. Αίκατ. Δανδουλάκη, Σφάκα Κρήτης 1963). Λ.Α.,
άρ. 2823, σ. 16 (συλλ. Νικολ. Γαρυφαλλάκη, Μάραθος Κρήτης 1964).

9 Βλ. Μαρίας Σνμινελάκη, Έλεν&ερ. Αιναρδάκη, ένθ' άν., σ. 12-13, 45. Λ.Α., άρ. 2854,
σ. 22 (συλλ. Νικ. Παπαδοπούλου, "Αγιοι Δέκα Κρήτης 1904).

10 Λ.Α., άρ. 866, σ. 152-153 (συλλ. Γεωργ. Παγκάλου, Δυτική Κρήτη, 1924-25).

II Βλ. είς περ. Κρητ. Μελέται, έτ. Α' (1933), σ. 260-26). Μαρ. Σνμινελάκη, Έλ. Λιναρ -
δάκη, ένθ' άν., σ. 13. Λ. Α. άρ. 2850, σ. 65 (συλλ. Γεωργ. Χριστοφακάκη, Πλώρα Κρήτης,
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Άλλαι χρήσεις τοΰ μαυρομάνικου μαχαιριού αναφέρονται εις παθήσεις1
ως δ προστάτης (Γιάννενα)', ή «ζιοΰρα» (=ίσχνότης) (Μεσημβρία)8, ή άμυγδα-
λίτις (Βατσουνιά Καρδίτσης)4, τό «άκονάκι» τό όποιον «βγάζ' του πιδί στα σκέλ'»
( Χιλιομόδιον Κορινθίας) ό άνθραξ (Κύπρος)6, ή ύδρωπικία (πρόσφυγες εκ Βιθυ-
νίας)τα χελώνια8, ή οξεία γαστρεντερίτις ('Αθήναι, Καστρισιάνικα Κτιθήρων),9
ή έντερΐτις (Κύπρος, Πάτραι)10, ό φόβος (Μεσημβρία)11, ό πονοκέφαλος (Νυμφό-
πετρα Λαγκαδά) γενικώτερον οι πόνοι (Πύθιον Ελάσσονος) " τό ρίμμα (=!πιπε-
φυκΐτις φλυκταινώδης) και άλλαι άσί)ένειαι τών οφθαλμών ('Ιστιαία Εΰβοίαςι
Δίβρη Βορ. 'Ηπείρου, Σταμνά, 'Οθωμανοί Κερκύρας, 'Απόστολοι Κρήτης) "Ο

1964). Λ.Α., άρ. 866, σ. 152 (συλλ. Γ.Παγκάλου, Δυτική Κρήτη 1924-5), Λ.Α., 2830, σ. 11 (συλλ.
Δημητρ. Βακάκη, Βουργάρω Ιίισσάμου Κρήτης 1964). Είς Παχτούριον Τρικάλων πρός τόν
αυτόν σποπόν χρησιμοποιούν «μαυρομάνικο ξυράφι» ' βλ. Άποστ. Οικονόμου, εις περ. Ίστο-
ρία-Λαογραφία τής περιφ. τοΰ νομοϋ Τρικκάλων, τεΰχ. 2 (1962), σ. 43.

I Περί τής χρήσεως ταύτης τής μαχαίρας και είς άλλου; λαούς (βλ. Haberland Mes-
ser, έν Handw. d. deutsch. Abergl., VI, 1934/35, στ. 195, 202, 203).

5 Λ. Α., άρ. 2277Δ, σ. 96 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, 1958).

3 Λ. Α., άρ. 1104Γ, σ. 147 (συλλ. Γ. Μέγα 1937).

4 Λ. Α., άρ. 2780, σ. 116 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

s Λ. Α., άρ. 2797, σ. 5 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

* Βλ. Ισμήνης Κ. Χατζηκώοτα, Ή Κύπρος κ' ή ζωή της, Λονδΐνον 1943, σ. 75-76.

Τ Βλ. Γ.Ά. Μέγαν, είς Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 516. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8,
σ. 339 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 200). Λ. Α., άρ. 300, σ. 64, 82 (συλλ. Π. Μακρή, 1921).

8 Βλ. Παν. Ά. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Γενητσαροχωρίου,
Αθήνα 1956, σ. 123.

9 Λ. Α., άρ. 52, σ. 65 (συλλ. Ά, Μαρούλη, 1919). Ίωάνν. Φωτίου, Συναγωγή επωδών και
καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. Δ' (1913), σ. 57.

10 Βλ. Ξ. Φαρμακίδον, Κυπριακαί έπωδαί, Λαογρ., τόμ. 9 (1926), σ. 610-611. Γρηγόρ.
άρχιμανδρίτην Μαχαιρά, είς Κυπριακά Γράμμ , ετ. Α' (1935), σ. 696. Λ. Α,,άρ. 52, σ. 11 (συλλ.
Ά. Μαρούλη, 1919).

II Λ. Α., άρ. 1104 Γ', σ. 147 (συλλ. Γ. Μέγα, 1937).

" Λ. Α., άρ. 2738, σ. 45-46 (Βασιλ. Θεοδωροπούλου, 1S62).

1!ι Λ. Α., άρ. 2766, σ. 394 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

14 Βλ. 'Ιωάνν. Παπαϊωάννου, είς Άρχ. Ευβοϊκών Μελετών, τόμ. Α' (1936), σ. 122 123.
Λ.Α., άρ. 2277 Δ, σ. 98 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, 1958). Λ. Α., άρ.52, σ. 24-25 (συλλ. Ά. Μα-
ρούλη, 1919). Είς τό περ. «Τό Φώς», χρόν. Ε' (1932-33), άρ. 13, σ. 6. Λ.Α., άρ. 2344, σ. 366
(συλλ. Δ. Λουκάτου, 1960).Λ. Α., άρ.2867, σ.32 (συλλ. Έμμ. Σαμπαθιανάκη, 1963). Είς τούς
Γερμανούς πάθησις τών οφθαλμών θεραπεύεται, διαν ό άαθενής άτενίση τρεις Πα-
ρασκευές τήν σελήνην (μετά τήν πανσέληνον) και κάμη έ'μπροσθεν τών οφθαλμών κινήσεις διά
κοπτεροϋ μαχαιριού, λέγων είδικήν έπωδήν (βλ. Halerlandt, ενθ' άν., στ. 202).
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υποφέρων έκ πόνου των οδόντων δέον νά πατήση έπί «μαυρομάνικου μαχαιριού»
(Κασιελλόρριζον)Διά τούτου άλλαχοΰ ό έξορκίζιον σταυρώνει τόν ασθενή (Ά-
γιονόριον Κορινθίας)5. Έπί τραύματος πρός έπούλωσιν αύτοΰ «ένοΰνται τά χείλη
τής πληγής και κρατούνται μέ μαυρομάνικο μαχαίρι (Ρόδος)8 ή σταυροΰται δι*
αύτοΰ τό πάσχον μέρος τοΰ σώματος (Βουλγάρα) Κισσάμου Κρήτης) *.

Έπι ελμινθιάσεως τών παιδιών, ό γητεύων φέρει μαυρομάνικο μαχαίρι, ένφ
δέ προσποιείται ότι κόπτει τήν «κοιλιά τοΰ παιδιού» λέγει :

ό ήλιος άνατείλοντας
βαστά σπαθί όργυιάρικο,
μαχαίρι μαυρομάνικο *,
έν συνεχείς* δέ σταυρώνει ôl' αύτοΰ τήν κοιλίαν τοΰ παιδός (Κρήιη)0 ή «χαράζ'νε
μέ τό μαχαίρι ενα χαράτσι γύρου στό gapno πά' στό χοΰμα ( Σκύρος) 7. Έπί-
σχεσις τής ρινορραγίας έπιτυγχάνεται διά σταυρώματος έπί τοΰ μετώπου τρίς8·
Ό μαγικός τρόπος ούτος επιτεύξεως τής αίμοστασίας είναι αρκούντως παλαιός,
σχετικών μαρτυριών ΰπαρχουσών έκ τοΰ 15°" αιώνος*. Γενικώτερον όμως ή αί-
μοστασία δια μαγικής έπφδής απαντάται ήδη εις τούς ομηρικούς χρόνους
(Όδυσσ. τ 456 -58).

Ή έγκυος «όταν είχε κακοψύχι (=άδιαθεσία και τάσις πρός έμετον) έ'τρωγε
μαΰρο πετεινό, σφαγμένο μέ μαυρομάνικο μαχαίρι καί τήν περνούσε» (Καστανιές,
Καλλίπολις Θράκης)10. Ή λεχώ, πάσχουσα άπό «πάτημα», έ'πρεπε πρός θερα-
πείαν νά στραφή πρός ανατολάς και ύπό τό προσκεφάλαιόν της νά τοποθετηθή

' Βλ. 'Αχ. Διαμαντάρα, Συναγωγή έπφδων καί καταδέσμων, Λαογρ., τόιι. 4(1913),

σ. 505.

2 Λ. Α., άρ. 2797, σ. 157-158 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

» Βλ. Γ. Αρακίδον, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 249.

4 Λ. Α., άρ. 2830, σ. 10 (συλλ. Δημητρ. Βακάκη, 1964).

5 Λ. Α., άρ.1380 Α., σ. 15 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939).

" Βλ. Ίωάνν. Μανρακάκη, 'Ανάλεκτα Κρητικής λαογραφίας, Α', Χανιά 1939, σ. 39.

' Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 156.

* Βλ. Είρ. Παπαδάκη, Λόγια του Στειακοΰ λαοϋ. 'Αθήνα 1938, σ. 130.

9 Βλ. Arm. Delatte, Α.Α., σ. 636 «Εΐς τό στήσαι αίμα "ρινός... Γράφε ταΰτα καί...
γράψον ταΰτα είς μάχαιραν καί σφάξον ει τι θέλεις καί ουκ έξέλθη έξ αι'ηοΰ αίμα».

10 Βλ. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, Άπό τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α' (1956), σ. 59. Τής
Αυτής. Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 181, άρ. 363.'.4. Οίκονομίδον, Λαο-
γραφικά Καλλιπόλεως, ΆρχεΤον Θρακ. Θησαυρ., τόμ. 3 (1936-37), 86-87. Γ. Ά Μέγα, Ζητήμ.
Έλλην. Λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετος Α' (Ι939),σ· 122 (=άνάτ. τεΰχ. Α', σ. 26).
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μαυρομάνικο μαχαίρι1, κατά τήν επφδήν δέ πρός άπαλλαγήν αυτής από τόν «μη-
τρόπονο» δέον αΰτη να κρατή μαυρομάνικο μαχαίρι Άλλα και προηγουμένους
κατά τόν τοκετόν «για τό τέρριν» (=ύστερον) γίνεται τό σημεΐον τοϋ σταυροϋ επι
τής κοιλίας τής επιτόκου με «μαχαίρι τρικάρφι»8, Ινφ εις τών οικείων φέρων εις
χείρας μάχαιραν λέγει: «κόβω τη στέρα τής νύφης (=τόν ύστερόπονον)4. "Οταν
τα βρέφη, ά'μα τή γεννήσει των ή μετά βραχύ χρονικόν διάστημα, αποθνήσκουν,
τοΰτο δέ κατά τήν λαϊκην πίστιν οφείλεται εις τήν καλουμένην «Μιαροΰσα»,
εις τάς μαγικάς τότε πράξεις πρός άπόκρουσιν τοΰ κακαΰ από τό νεογέννητον
περιλαμβάνεται χρήσις μαυρομάνικου μαχαιριοΰ5. Εις γητειάν πρός θεραπείαν πα-
θήσεων τοΰ στήθους σταυρώνεται ό ασθενής μέ μαυρομάνικο μαχαίρι ( Ρόδος, Κο-
ρώνη Πυλίας, Άγια Άννα Ευβοίας) β.

Έπι δήγματος ό'φεως' ρίπτεται δ'ξος επί τοΰ εδάφους, εκ τοΰ δ5 ούτω δη-
μιουργουμένου πηλοΰ λαμβάνεται μέ μαυρομάνικο μαχαίρι ποσότης τις, ή οποία
εναποτίθεται έπι τοΰ δήγματος, άφοΰ προηγουμένως έχει τοΰτο σταυρωθή 9_
'Ομοίως εις δήγμα «μελίσσης ή σέρσεγκα» ό εξορκισμός εκτελείται μέ μαυρομά"
νικο μαχαίρι', ως επίσης και εις «σκούρου ή σφήκας σιδερώνουνε» τό δεδηγμένον
μέρος «μέ σίδερο, μαχαίρι10».

Χρήσις τής μαχαίρας γίνεται περαιτέρω καΐ εις μαγικάς ενεργείας πρός θε-
ραπείαν πατ^ήσειον τών ζώων11, ώς είναι «τό λάβωμα» (Δυτ. Κρήτη) ", «ό ζη-

1 Βλ. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, Συμμ. Λαογρ.. Θρακικά, τόμ. Α'(1928), σ. 407.

2 Βλ. εις τό περ. «Τό Φως», χρόν. Ε' (1932-33), άρ. 11, σ. 4.

I Βλ. Ξ. Φαρμακίδον, Κυπριακαί έπωδαί, Λαογρ., τόμ. 9 (1926), σ. 611.

4 Λ. Α., άρ. 747, σ. 25 (συλλ. Άθ. Παπασωτηροπούλου, Άγρίνιον 1918).

6 Λ. Α., άρ. 2867, σ. 11-12 (συλλ. Έμμ. Σαμπαθιανάκη, Απόστολοι Κρήτης 1914).

6 Βλ· Γ. Δρακίδον, Ροδιακά, 1937, σ. 248. Λ. Α., άρ. 462, σ. 249 (συλλ. Γ. Δρακίδου,
1917). Λ.Α., άρ. 1159Γ, σ. 71 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938). Λ. Α., άρ. 1479 Γ, σ. 139 (ουλλ.
Μ. Ίωαννίδον, 1942).

7 Βλ. Δ. Λουκοπονλον, Συναγωγή επωδών και καταδέσμοιν, Λαογρ., τόμ. 4 ( 1913), σ· 37
και Φ. Κουκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 340 (=ΒΒΠ , τόμ. 6, σ. 202).

8 Βλ. Εναγγ. Φραγκάκι, ενθ' άν., σ. 32. Λ.Α.,άρ. 2868, σ. 23 (συλλ. Άλεξ. Λαυρεντάκη,
Μάλια Πεδιάδος 1964). Λ. Α., άρ. 1478, σ. 101 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938).

9 Λ. Α., άρ. 2268, σ. 908 συλλ. Χ. Κορύλλου, 'Αχαΐα Ήλις 1926).

10 Λ. Α., άρ. 1478, σ. 98 (συλλ. Μ.Τσάκωνα, Μανιάκι 1938).

II Ή χρήσις αΰτη άπαντάται και παρ' άλλοις λαοΐς (βλ. Haberlandt, ενθ' άν., στ. 191,
202-203).

12 Λ. Α., άρ. 866, σ. 170 (συλλ. Γ. Παγκάλου, 1927).
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ληκούρτις» (—ασθένεια τών ίππων) (Κύπρος)1, ή φλόγωσις τοϋ πνεύμονος, τοϋ
ήπατος και τοΰ σπληνός των αιγοπροβάτων ('Έμπορος Κρήτης) 2, «τό νταλάκι»
(Πύργοι Δράμας)', «δ πονομιάσταρος» (Νεοχώρι Ναυπακτίας)4, «ό στρόφος»
(Βατσουνιά Καρδίτσης)5, «γιά τήν πληγή ζφου πού σκουλήκιασε» (Κύπρος) ", «δ
χοιρόλαιμος» ( Κρήτη)7 κ.ά.

Μέ μαχαίρι8 ωσαύτως, ιδίςι μαυρομάνικο, «ξεματιάζεται», ήτοι απαλλάσσεται
τις άπό τήν βασκανίαν (πρόσφυγες έκ Πόντου, Μεσιανό Γιαννιτσών, Λήμνος>
Λεσινίτσα Βορ. Ηπείρου, Κοκκινοπηλός Ελάσσονος)9.

Β'.— Μέ σημασίαν προστατευτικήν χρησιμοποιείται αντιστοίχως τό μαυρο-
μάνικο μαχαίρι (Σύμη)10, ειδικώτερον εις τήν λεχώ (Βασιλίτσι Πυλίας)11, έπίσης
και τήν νύμφην κατά τόν γάμον (Μενίδιον)12. Τοΰτο προστατεύει και ζφα
(Νάξος)11 άπό βασκανίαν, είτα καί έκ τής επήρειας δαιμονικών δ'ντων. Πρός τοΰτο,
τίθεται μαυρομάνικο μαχαίρι παρά τό λίκνον τοΰ βρέφους (Κρήτη)14 ή ύπό τό
προσκεφάλαιον αύτοΰ (Χιλιομόδιον, Άγιονόριον Κορινθίας)15 «γιά νά μήν πάνε
τά σεϊτανικά (= διάβολοι) νά πειράξουνε τό παιδί δσον καιρό είναι άβάφτιστο»

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 317 (=ΒΒΠ., τόμ 6, σ. 180).

2 Βλ. Ά.Ζερβάκη, ΓηΘειές έξ Έμπάρου, Λαογρ., τόμ.4 (1913), σ. 517-518. Φ· Κονκονλέ,
ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 341 (=ΒΒΠ., τόμ.6, σ. 202).

s Λ.Α., άρ. 2896, σ. 53 (συλλ. Γεωργ. Αΐκατερινίδου, Πύργοι Δράμας 1964).

4 Λ.Α., άρ. 2870, σ. 55 (συλλ. Δημητρ. Φούρλα, 1964).

5 Λ. Α., άρ. 2780, σ. 117 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

G Βλ. Ξ. Φαρμακίδον, ένθ' άν., Λαογρ., τόμ. 9 (1921 1925), σ. 610.

7 Λ. Α., άρ. 2809, σ. 20 (συλλ. Ιωάννου Άπιδιανάκη, Άρμένοι Σητείας 1964). Λ.Α.
άρ. 2811, σ. 31. (συλλ. Έμμ. Φραγκιαδάκι, Ζίρος Σητείας 1963).

8 Λ. Α., άρ. 2472, σ. 23 (συλλ. Άναστ. Κολκάκη, Άραβησσός 1958). Άθ. Μπούτουρα,
ένθ-' άν., σ. 15.

9 Βλ. Γ. Ματθαίον, Τό μάτιαγμαν, Ποντ. φύλλα, ετ. Β', άρ. 20 (1937), σ. 345-347. Λ. Α.,
άρ. 242, σ. 162, 132 (συλλ. Έλ. Παπανανιάδου, 1896) Λ. Α., άρ. 2476, σ. 17 (συλλ. Χριστ.
Πακαλίδου, 1961).Λ. Α., άρ. 1160Α, σ. 66 και 67 (συλλ. Γ. Μέγα, 1938). Λ. Α.; άρ. 1665Δ', σ.
61 (συλλ. Δ. Ο'ικονομίδου, 1951). Λ. Α. άρ. 2766, σ. 427 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

10 Βλ. Φ. Κονκονλέ ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 333 (=ΒΒΠ.; τόμ. 6, σ. 195).

11 Λ. Α., άρ. 1481, σ. 7 (συλλ. Γεωργ. Ταρσούλη, 1910).

12 Βλ. Γ. Μέγα, ενί>'άν., σ. 518. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 333 (=ΒΒΠ., τόμ.. 6,
σ. 195-196).

13 Λ. Α., άρ. 2303, σ. 115-6 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, 1959).

14 Βλ. Εναγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 66.

15 Λ. Α., άρ. 2797, σ. 99, 370 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).



74

ΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Βραχώρι Ηπείρου)1, επίσης και εις τήν λεχώ (Βώλαξ Δράμας, Άγιονόριον Κο-
ρινθίας, Νικειά Νίσΰρου, Βραχώρι Ηπείρου, Σπάρτη)' πρός φΰλαξιν αυτής μέχρι
τοΰ καθαρμού της «γιατ' ίσαμε τότες τό μνήμα της εν' ανοιχτό» (Μανιάκι)8 καί
δύναται «νάτήνπιάση ή κακιά ώρα» (ΙΊετρι Λέσβου)4. ΙΙρός τοΰτο ή μαία τοπο-
θετεί έπι τών ροιίχων «που άλλάζουμι» τήν λεχώ «έ'να μαυρομάνικου μαχαίρι και
μια 1)υροστιά κΐ λίγου νιρό κ! δρασκελίζει κι λέει: Μαΰρο μαχαίρ' άπέρασα, bu-
ροστιά άπέρασα, απ' του χατήλ' άπέρασα, τίποτα δεν έπαθα κ' εγώ και τό παιδάκι
μου» (Μεγαλόβρυσον Άγιας)5. 'Εάν ό σΰζυγος νυκτωθή εξω τή; οικίας, πρέπει
natà τήν είσοδο ν του εις αΰιήν, πλην άλλων, νά εμπήξη εσωτερικώς έπι τής θΰρας
μαχαίρι μαυρομάνικο6. Τοΰτο παραμένει εις τήν θέσιν ταΰτην καθ" δλην τήν περί-
οδον τής λοχείας ώς φι>λακτήριον τοΰ οίκου (Μεσημβρία, Χίος, Κάρπαθος, Κύμη)7,
πρός δέ και ίνα μή εισδύσουν εντός οί «κάγιοι» καί προκαλέσουν ζημίας (Κάρπα-
θος) b- Οί όδοιποροΰντες κατά τήν νύκτα φέρουν μαζί των εκ τοΰ φόβου πρός
φαντάσματα (Χίος, "Υδρα, Κέα, Κυκλάδες)8, τους βαρδαλακας (Έμπορειός Νί-
συροι') 10 και τάς Νεράιδας 11 κ.α. μαυρομάνικο μαχαίρι ( Μύκονος,Σωζόπολις, Κεφαλ-
ληνία, Νάξος, Άργιθέα Καρδίτσης, Πΰθιον 'Ελάσσονος, Άγιονόριον και Χιλιο-

1 Λ. Α., άρ. 142-2, σ. 61 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1940).

2 Λ. Α., άρ. 2896, σ 138 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1964). Λ. Α., άρ. 2797, σ. 136,
370-371 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964). Λ.Α., άρ. 2892, σ. 422 (συλλ. "Αννης Ί. Παπα-
μιχαήλ, 1964). Λ.Α , άρ. 1422, σ. 65 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1940). Λ. Α., άρ. 1353, σ. 280, (συλλ.
Μ. Λιουδάκη, 1939).

3 Λ.Α., άρ. 1566, σ. 21 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944).

* Λ. Α., άρ. 1446Α, σ. 154 (συλλ. Δ. Λουκάτου, 1940).

6 Λ. Α., άρ. 2767, σ. 350 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

" Βλ. Άά. Μπούτονρο., ενθ' άν., σ. 40.

7 Λ. Α., άρ.1104Γ, σ. 149 (αυλλ. Γ. Μεγα, 1937) Λ. Α., άρ. 2157, σ. 119 (συλλ. "Αννης
Ί. Παπαμιχαήλ, 1962). Φ Κουκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ.335 (=ΒΒΠ.. τόμ. 6, σ. 197). Λ,Α.,άρ.
62, σ. 207 (συλλ. 'Απ- 'Αλεξανδρή, 1902). Εις τινας τόπους υπάρχει τοΰτο πάντοτε εις τό έσω·
τεριχόν τής θύρας ο>ς φυλακτήριον τής οικίας (Xioç, Μανιάκι). Λ. Α., άρ. 2457, σ. 11 (συλλ.
"Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962). Λ. Α., άρ. 1508, σ. 130 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944).

8 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου-Νονάρον, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, τόμ. Α', 1932, σ. 237-238.

9 Λ. Α., άρ. 2457, σ. 119 (σολ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ.
'Ελλ. Λαογρ., 'Επετηρ Λαογρ. Άρχ , ετ. Γ-Δ ( 1941-1942), σ. 88 (=άνάτ., τεϋχ. 2, σ. 12).
Λ.Α., άρ. 2340, σ. 251 (συλλ. Γ.Κ. Σπυριδάκη, 1960). '.4- Παπαδοπούλου, Νεοελληνική μαν-
τεία, Ήμερ. Μεγ. Έλλάδ., ετ. 1923, σ. 154.

10 Λ- Α., άρ. 2892, σ. 377-378 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

11 Βλ..Ν. Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. 1, σ. 396, άρ. 667 καί 719. 'Αγγ. Χατζημιχάλη,
Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', ΆΘήνα 1957, σ. 161. Λ. Α., άρ. 2797, σ. 37 (συλλ. "Αννης Ί. Παπα-
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μόδιον Κορινθίας, Πεταλίδιον ΓΤυλίας) 1, δια τοΰ οποίου κάμνουν «μια ^ουλλούρα
(κύκλον) κάτω ατή 'ης κ'ενα σταυρό καταμεσής, bαίvoυv μέσα» (Νάξος) \ Οι ποι-
μένες τοποθετούν μαυρομάνικο μαχαίρι «κάτο) απ' τό πέτρινο μαξιλάρι τους, τό
μεσημέρι καΐ τό βράδυ» (Δυτ. Κρήτη) ", πλην άλλων και προς άποδίωξιν και τοΰ
βραχνά 4·

Πρός άποδίοιξιν τών Καλικατζάρων κατά τήν προτεραίαν τής εορτής τών
Θεοφανίων κά&ε οικοδέσποινα εγείρεται πολύ πρωΐ, πριν ξημεριόση, και παρα-
σκευάζει «ξεροτήανα», τα όποια κατόπιν ρίπτουν τά παιδιά επί τής στέγης και «πο-
λογιάζουν», ήτοι διώχνουν τους Καλικατζάρους, ενώ επιλέγουν: «εσιτσίν-τσιτσΐν λου-
κάνικον, μαχαίρι μαυρομάνικον, να φά'σιν και νά φύουσιν» '. Τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων εμπηγνύεται επι τοΰ κρέατος τών σφαζομένων τότε χοίρων
μάχαιρα μετά τήν εκδοράν των πρός φύλαξιν τοΰ σφαγίου από τους Καλι-
κατζάρους

"Αποτρεπτικήν δύναμιν πιστεύεται ότι έχει ή μάχαιρα και κατά τοΰ άνε-
μοστροβίλου εν ξηρά ή θαλάσαη (τροΰμπα, σίφουνας), θεωρουμένου ώ: κινου-
μένου υπό κακοποιών πνευμάτων'. Ούτω πρός άπόκρουσιν τούτου, «κοινώς
κόψιμο», χαράσσεται επί τοΰ εδάφους δια μαχαίρας σταυρός (Οΐνοΰντα) 8, είτα δέ

μιχαήλ, Χιλιομόδιον Κορινθία; 1964). 'Απαντά και παρ' άλλοις λαοϊς ή πίστις, ότι προφυ-
λάσσεται τις άπό τό κακόν πνεύμα, εάν καρφώση επί της γης μαχαίρι ή τό φέρη μαζί του
(βλ. Haberlandt, ενθ' άν., σι. 194).

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, τόμ. 9, σ. 335 (=ΒΒΠ·, τόμ. 6, σ.197). Δ. Οίκονομίδου, Να-
ξιακαί παραδόσεις, Λαογρ., τόμ. 17 (1957-58), σ. 49, άρ. 49. Λ. Α., άρ. 2780, σ, 58, 314
(συλλ.Άννης Ί. Παπαμιχαήλ,1963). Λ. Α., άρ. 2766, σ. 407, 416 (συλλ."Αννης Ί. Παπαμιχαήλ,
1963). Λ.Α. άρ. 2797, ο· 37, 342 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964). Λ.Α., άρ. 2909, σ. 16
(συλλ. Άγγ. Νιάρχου, 1964).

' Βλ, Δ. Οίκονομίδου, ενθ'άν., σ. 50, άρ. 50 και 51. Λ. Α., 2303, σ. 121 (συλλ. Στεφ.
Ήμέλλου, 1959).

5 Βλ. Γιάνν. Μανρακάκη, Ποιμενικά Δυτικής Κρήτης, Χανιά 1948, σ. 44-45.

4 Βλ. Νεολλ. Άνάλ., Α' (1870-72), σ. 336. Λ. Α., άρ. 2808, σ. 12 (συλλ. Ν. Ρουσσομου-
στακάκη, Σκοπή Σητείας 1964).

5 Λ.Α., άρ. 2429, α. 65 (συλλ. Λητούς Γεωργίου, Λάπηθος Κύπρου 1961).

ι! Λ. Α., άρ. 2942, σ. 25 (συλλ. Γεωργ. Θεοδώρου, Φτέρη Φθιώτιδος 1965).

' Περί τής χρήσεως ταύτης τοϋ μαχαιριού και είς άλλους λαούς (βλ. Haberlandt, ενθ'
άν., στ. 192-194.

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, Οίνουντιακά, έν Χανίοις 1908, σ. 117. Τοϋ Αυτόν, ΜΝΚ., τόμ. 8,
σ. 336 (=ΒΒΠ„ τόμ. 6, σ. 198).
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καρφώνεται τό μαχαίρι έπ' αΰτοΰ (έπαρχ. ΙΊέλλης, Λέσβος, Κερασοΰς, Κεφαλληνία,
Κΰθηρα, Πάργα, 'Ανατολή Άγιας)1. Όμοίως και οι θαλασσινοί κόβουν τόν σί-
φουνα (Κΰθηρα, Φυσίνη Λήμνου, Πόντος, Σΰρος)3, άλλως τήν «άρόμπα», μέ μα-
χαίρι μαυρομάνικο (Κορώνη Πυλίας, Χάλκη, Πάργα) ", σχηματίζοντες διά τής αι-
χμής του πεντάλφα (Έρείκουσα - Κέρκυρα, Μεθώνη Πυλίας) * ή τ ό ση μείον τοΰ
σταυρού (Κορώνη Πυλίας, Νικειά Νισΰρου, Λήμνος Καμίνια, Κίμωλος)5 επί ενός
τών ιστών τοΰ πλοίου (Καστρισιάνικα Κυθήρων)6. Επίσης αποτρέπονται και ή
άστραπή (Αιτωλία, Πόντος) 7, ή βροχή ('Ανθή Σερρών)8, ή χιονιά (θύελλα, αέρας)
(νησίς Οθωνοί Κέρκυρας)9, ή χάλαζα (Τρίκκαλα Κορινθίας, Αιτωλία, Πΰθιον
'Ελάσσονος, Χωριστή Δράμας)10 μέ μαχαίρι καρφωνόμενον επί τοΰ έδάφους. Μέ
μαχαίρι όμοίως σταυρώνεται «τό σΰννεφο γιά νά μή πέση χαλάζι» (Θράκη) .

1 Λ. Α., άρ. 2394, σ. 110 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1961). Λ. Α., άρ. 1446 Β, σ. 337
(συλλ. Δ. Λουκάτου, 1940). Α. Παπαδοπούλου, ενθ' άν., α. 155 Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8,
σ. 336 (ΒΒΠ·, τόμ. 6, σ. 198). '/. Φωτίον, Συναγωγή έπωδων καί καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4
(1913), σ. 58. Λ. Α., άρ. 2416, σ. 36 (συλλ. Νικ. Τσάκα, 1962).

2 Λ. Α., άρ., 2327, σ· 191 (συλλ. 'Ιωάννου Κασιμάτη, 1959). Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα
Έλλην. Λαογρ., ενθ' άν., σ. 159, Λ. Α., άρ. 1160 Β, σ. 173, 244 (συλλ. Γ. Α. Μέγα, 1938)
Ν. Γ. Πολίτον, ΑΣ., Γ', σ. 63. Λ. Λ., άρ. 773, σ. 128 (συλλ.Ί. Βογιατζίδου, 1919).

8 Λ. Α., άρ. 1159 Β, σ. 46 (συλλ. Γ. Ταρσοΰλη, 1938). Λ. Α. άρ. 2892, σ. 12-13 (συλλ.
"Αννης Παπαμιχαήλ, 1964). Λ. Α., άρ. 2416, σ. 36 (συλλ. Νικ. Τσάκα, 1962).

4 Λ. Α., άρ. 2344, σ. 46 (συλλ. Δ. Λουκάτου, 1960). Λ. Α., άρ. 1378 Β, σ. 129 (συλλ.
Γ. Ταρσοΰλη, 1939).

5 Λ. Α., άρ. 1159 Β, σ. 16 (συλλ. Γ. Ταρσοΰλη 1938). Λ.Α., άρ. 2892, σ. 251-253
(συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964). Λ. Α., άρ. 1160 Β, σ. 244 (συλλ. Γ.Ά. Μέγα, 1938). Λ.Α.,
άρ. 2758, σ. 306 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1963).

6 Βλ. Ί. Φωτίον, ενθ' άν. σ. 58.

7 Δ· Λονκοπούλον, Σύμμεικτα Αίτωλικά, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25), σ. 39 καί Φ. Κον-
κονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 337 (=ΒΒΠ, τόμ. 6, σ. 198). Λ Α., άρ. 242, σ. 159, 122 (συλλ.
Έ. Παπανανιάδου, 1896).

8 Λ. Α., άρ. 2897, σ. 6 (συλλ. 'Ισαβέλλας Ρίζου, 1964). Ή πίστις καί παρ' άλλοις λαοΐς,
Haberlandt, ένθ' άν., σ. 192).

9 Λ. Α , άρ. 2344, σ. 366 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, 1960).

10 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ , τόμ. 8, σ. 336 (=ΒΒΠ , τόμ. 6, σ. 198). Λ. Α , άρ. 867,
σ. 385 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1927).Λ.Α., 2766, σ. 414 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963),
Λ. Α., άρ. 2895, σ. 53 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1964).

11 Βλ. Έλ. Στ αμονλη-Σαραντή, Άπό τήν Ανατολική Θράκη, τόμ. Α", Αθήναι 1956,
σ. 172-173. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 336 (ΒΒΠ., τόμ. 6, 198). Ά. Παπαδοπονλον, ενθ.
άν., σ. 155.
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Τέλος δ διανυκτερεύουν το πρώτον εις ξένην οΐκίαν δέον προ τής κατακλί-
σεώς του νά τοποθετήση ΰπό τό προσκεφάλαιόν του μαυρομάνικο μαχαίρι «γιά νά
"ναι σιδερένιος» 1, προφανώς άπρόσβλητος έκ βλαπτικής έπενεργείας, ίσως τοΰ
στοιχειοΰ τοΰ σπιτιού ή άλλου δαιμονικού ό'ντος. Τοποθέτησις έ'τι μαυρομάνικου
μαχαιριού ΰπό τό προσκεφάλαιον πιστεύεται ε'ις Κύθηρα οτι συντελεί εΐς τήν άπο-
δίωξιν άπό τινα κατά τόν ΰπνον τών κακών ονείρων \ Ή ώρυγή τοΰ κυνός
θεωρείται γενικώς ώς κακός οιωνός. Τό κακόν έξ αυτού πιστεύεται ΰπό τών
Ποντίων έκ Χαλδίας ou προλαμβάνεται, εάν καρφωθή πάραυτα μαχαίρι εις τό
έδαφος '.

Περί τών δεισιδαιμόνων καί μαγικών τούτων δοξασιών καί συνηθειών γνω-
ρίζομεν παλαιοτέρας μαρτυρίας έκ τοΰ 17ου και 18ου αι.*.

Γ . Χβήσις τοϋ μαχαιριοϋ είς τον γάμον.

α) Προστατευτική σημασία· Οί μελλόνυμφοι πρός προφΰλαξιν άπό
βλαπτικής έπ' αυτούς έπενεργείας προκαλουμένης διά μαγικών μέσων έχουν κατά
τήν τέλεσιν τών αρραβώνων «δυο σουγιαδάτσα, τ' ανοίγουν οί ίδιοι, δταν θά πρω-
τοκοιμηθοΰν μαζί» (Άγιονόριον Κορινθίας)6, φέρουν δ' έ'τι έπί τεσσαράκοντα
ημέρας προ τής τελέσεα>ς τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου μαυρομάνικο μαχαίρι «γιά
ν* αποφύγουν τό δέσιμο» (Κρήτη)6. Προς τόν αύτόν σκοπόν, δηλ. τής προστασίας
τοΰ ζεύγους, τοποθετείται καί έντός τοΰ νυμφικού στρώματος κατά τήν ραφήν του
«μαχαίρ3 μαυρομάνικου» (Άγιονόριον Κορινθίας) ', πρός δέ ΰπό τό προσκε-
φάλαιον (Κύθνος)8 καί κάτωθεν τής κλίνης «γιά νά λύσουν δ,τι κακό έχουν κάνει

1 Λ. Α., άρ. 1508, σ. 106 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944).

2 Λ. Α., άρ. 2327, σ. 182, 189, 191 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, 1959).

8 Βλ. Γ. Κανδηλάπτη, Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί συνήθειαι έν Χαλδία, Λαογρ.,
τόμ. 9, σ. 255.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος, Λαογρ., τόμ. 3 (1911), σ. 386.
Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 322-323, τόμ. 9, σ. 71- 72 (=ΒΒΠ.,τόμ. 6, σ. 227
καί 185).

δ) Λ. Α., άρ. 2797, σ. 300 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964). Εις "Ανώγεια Κρήτης
δίδεται παρά τοϋ μνηστήρος, ώς άρραβών, κομψή μικρά μάχαιρα, συμβολίζουσα τήν προστα-
σίαν καί τήν άπειλήν τοΰ άρρενος. (Βλ. Ί. Κονδυλάκη, έν έφημ. 'Εστία, 26 "Ιουνίου 1896, 2.
Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ. τόμ. Γ', σ· 247-48, 3. Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. "Ελλην. Λαογρ., ένθ' άν.,
σ. 122.

6 Λ. Α., άρ. 2861, ο. 30 (συλλ. Γεωργ. Τουτουδάκη, 1964).

1 Λ. Α., άρ. 2797, σ. 290-291 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

8 Βλ. Φ. Κονκουλέ, ΜΝΚ., τόμ. 9, σ. 467.
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γιά τ' αντρόγυνο» (Νικειά Νισύρου) Μαυρομάνικο μαχαίρι καρφώνεται έτι καί
εις το ύπέρθυρον τής νυμφικής παστάδος (Ζάκυνθος) Εϊς Βόρειον Ήπειρον
(Λεπενίτσαν καί άλλα χωρία) αποστέλλεται κατ' εθιμον κατά το εσπέρας της Πα-
ρασκευής υπό τοϋ γαμβροΰ εΐς τήν μελλόνυμφον «προζ'μόπιτα», ή οποία πρέπει
νά κοπή υπ' αυτής «μέ μαυρομάνικο μαχαίρι» πρός έξουδετέρωσιν μαγικής τυχόν
βλαπτικής έπενεργείας Πρός τούτοις καί τό λουτρόν τοΰ γαμβροΰ γίνεται εντός
δωματίου έπί τής θύρας τοΰ οποίου έχει τοποθετηθή μάχαιρα, τήν οποίαν άφαιρεΐ
ό ίδιος μετά τό πέρας τής λούσεως (Κέντρον Γρεβενών) \ Κατά τήν διάρκειαν δέ
τοΰ εορτασμού τοΰ γάμου τό ζεύγος μεταξύ άλλων φέρει (Κοΰμοι Ρεθύμνης, °Αγι-
ονόριον Κορινθίας, Δοξαράς Λαρίσης) δ, κυρίως δέ ό γαμβρός (Τραπεζοΰς, Λίμναι
Αργολίδος, Ζάκυνθος) μάχαιραν διά νά προφυλαχθή -άπό τό δέσιμο». Αι δύο
τέλος πενθεραί θέτουν πρός τοΰτο μαυρομάνικο μαχαίρι έπί τής κεφαλής τής νύμ-
φης καί τοΰ γαμβρού7. Προ τής εκκινήσεως τής γαμήλιου πομπής τοΰ γαμβροΰ
προς τήν οΐκίαν τής νύμφης διά τήν παραλαβήν της πρός στέψιν προαποστέλ-
λονται γυναίκες καί νεάνιδες. 'Εκ τών τελευταίων μία, φέρουσα εΐς χείρας μικρόν
«πρόσφορον» καί μαυρομάνικο μαχαίρι, εισέρχεται εντός τοΰ δωματίου, όπου υπάρ-
χει τό νυμφικόν ένδυμα «καί περνά.... τό μαχαίρι τρεις φορές άπό τό λαιμό έπάνω
τοΰ φουστανιοΰ καί τό βγάζει άπό κάτω». Έν συνεχείς* «βάζει τό μαχαίρι άπό τό
έ'να μανίκι και τό βγάζει...». Τό μαχαίρι τοΰτο έπιστρέφεται κατόπιν στό «γαμ-
πρό» (Καλύβια Κοκκινοπηλοΰ Ελάσσονος)8. Κατά τήν έπακολουθοΰσαν στέψιν,
γυνή, ίσταμένη όπισθεν τής νύμφης καί κρατούσα μάχαιραν, προφυλάττει ταύτην
(Λίμναι 'Αργολίδος) 9. ό δέ γαμβρός έχει άνεφγμένην κλειδομάχαιραν, ώς άποτρε-
πτικήν τοΰ καταδέσμου, κλείει δ' ούτος αυτήν κατά τήν στιγμήν τής κατακλίσεώς
του μετά τής νύμφης (Κεράσους) 10. Μεταξύ τών εθιμικών πράξεων κατά τήν ε'ίσο-

1 Λ.Α., «ρ. 2892, σ. 317 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1946).

2 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ενθ' άν., σ. 462.

8 Βλ. Άλεξ. Χατζηγάκη, Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου, Τρίκκαλα 1946, σ. 26.

* Λ. Α., άρ. 2633, σ. 4 (συλλ. Δημ. Τσιουμάνη, 1962).

6 Λ. Α., άρ. 2835, σ. 8-9 (συλλ. Νικ. 'Ορφανού, 1964). Λ. Α., άρ. 2797, σ. 283 (συλλ.
"Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964). Λ. Α., άρ. 2901, σ. 22 (συλλ. Ίωάνν. Θεοδώρου, 1964)·

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 9, σ. 459.

' Βλ. Φ. Κονκονλέ, ενθ' άν., σ. 463.

8 Λ. Α., άρ. 2443, σ. 15-16 (συλλ. Κωνσταντίνου Βραχνιά, 1962).

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 9, σ. 159.

10 Βλ. Άρ. Νεοφύιον, Περί τών έν Κερασοϋνει. δεισιδαιμονιών καί προλήψεων, Φ.Σ.Κ.Π.,
τόμ. 22 (1889-90 καί 1890-91), σ. 151.
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δον τής νεονΰμφου εις τήν νέαν της κατοικίαν, προέχουσαν σημασίαν έχουν «ι
σχετικά! προς τήν χρήσιν τοΰ μαχαιριού. Ή νεόνυμφος προ τής εισόδου της
σταυρώνει πρώτον δι' αΰτοΰ το ΰπέρθυρον τής οικίας (Κρήτη ) \ είτα δε τό εμ-
πηγνΰει επ αΰτοΰ (Κρήτη, Ρίζιανη (πρόσφ. εκ Boo. Ηπείρου)3.

Εις τίνος τόπους ή νΰμφη εισερχόμενη εις τήν οικίαν πατεί επί μαχαίρας
(Μακεδονία) δι' ης προηγουμένοος ε'χει πλήξει τήν θύραν (Σεβέδικον Δωρίδος) ή
διέρχεται κάκοθεν εμπηχθέντος εις τό ΰπέρθυρον μαυρομάνικου μαχαιριού
(έπαρχ. Ηλείας)*.

Πάσαι αί πράξεις αΰται, ώς είναι φανερόν, αποβλέπουν εις τήν δια τοΰ μα-
χαιριού, καΐ μάλιστα τοϋ μαυρομάνικου, προστασίαν τοΰ νέου ζεύγους από πάσης
βλαπτικής επιφοράς, προερχομένης εκ μαγικών ενεργειών ή δαιμονικής επήρειας.

β) 'Α π ο δ ί ω ξ ι ς τ ο ΰ κ α κ ο ΰ από τ ο ΰ νέου ζ ε ύ γ ο υ ς. Ό γαμ-
βρός, όταν φθάνη μετά τής συνοδείας του πρό τής οικίας τής νύμφης «βγάζει ενα
μαχαίρι άπο τήν τσέπη του και σταυρώνει τήν πόρτα γ^ά να κόψη τα κακά δαιμόνια
(πρόσφυγες εκ Πόντου, Γιάννιτσα Καλαμάτας, Μεγαλόπολις) \ Άλλαχοΰ, ε'ισερχο-
μένης τής νεονύμφου εντός τής οικίας, ό γαμβρός (Γορτυνία)' ή ό παράνυμφος
(Φτέρη Φθιώτιδος)6 ή κάποιος έκ τής γαμήλιου ακολουθίας (Κρήτη) ', χαράσσει
μέ μαχαίρια σταυρούς επ! τοΰ υπερθύρου «για ν« κοπούν τα τυχόν μάγια πού
έχουν κάνει τής νύφης» (Φτέρη Φθιώτιδος)8. Συγγενείς τοϋ γαμβρού «καρφώ-
νουν δύο εως τρία μαχαίρια εις τό επάνω μέρος τής πόρτας για ν« κόβεται ή κα-

1 Λ.Α. άρ. 2859, σ. 13, Βάρβαρον Πεδιάδος 'Ηρακλείου Κρήτης. Λ.Α., άρ. 95, σ. 20
(συλλ. Γ. Σαριδάκη, 1914). Ίωάνν. Μαυρακάκη, ενθ' άν., σ. 48. Λ.Α., άρ. 2840, σ. 5, "Επι-
σκοπή Ρεθύμνης 1961). Λ. Α., άρ. 2835. σ. 13 (συλλ. Νικ. 'Ορφανού, Κοΰμοι Ρεθύμνης 1964).

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ., Γ', σ. 294, 3· Ή χρήσις τ,ής μαχαίρας εχει συνδεθή
προς τόν γάμον και είς άλλους λαούς (βλ. Haherlandt, Messer, έν Handw. d. deutsch.
Abergl. VI, 1934/35, στ. 200).

8 Λ. Α., άρ. 2814, ο. 29 (συλλ. Παύλου "Αντωνιουδάκη, 'Ακιοϋντα Άρδάκτου "Αγίου
Βασιλείου Κρήτης 1964). Λ. Α., άρ. 2453, σ. 439 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, Δυτ.Ζαγόρι 'Η-
πείρου 1962).

4 Λ. Α., άρ. 2566, σ. 8 (συλλ. Δωροθέας Πι,τάσκου, Χαρίεσσα Ναούσης 1962). Λ. Α.,

άρ. 2673, σ. 21-22 (συλλ Μαρ. Γιόνδη, Λουτροχώρι.ον 1962). Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ., Γ',
σ. 294, 3.

6 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 332-333 (=ΒΒΠ.', τόμ. 6, σ. 195).

0 Λ. Α., άρ. 2942, σ. 24 (συλλ. Γεωργ. Θεοδώρου, 1965).

' Βλ. Γ. Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, 1888, α. 67. Φ. Κονκονλέ, έ'νθ' άν.
σ. 332 (=ΒΒΙΙ., τόμ. 6. σ. 195).

8 Λ. Α., άρ. 2942, σ. 24 (συλλ. Γεωργ. Θεοδώρου, 1965).
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κογλωσσιά (Μετόχιον 'Ανωγείων Κρήτης) 1 ή «καρφώνουν τρία μαυρομάνικα μα-
χαίρια----για νά δείξουν την δύναμίν των προς τους εχθρούς και νά σκορπίσουν»

(Άμουργέλλαι Κρήτης) *. Είς Βογατσικόν Δυτ. Μακεδονίας ϊστανται παρά τήν
θύραν τής οικίας «οί μπρατίμοι μ' ενα μαχαίρι» ", ο ανάδοχος (Άλμαλί Μαλγά-
ρων Θράκης, Ρούμελη, Αιτωλία)4 ή δ πλησιέστερος τών συγγενών τοΰ γαμβρού
(Κλειστός Ευρυτανίας)5. Oôcoç κτυπά ειτί τοΰ ύπερθύρου μέ μαχαίρι, λέγων:
«κόβω, κόβω». Οί παριστάμενοι τον έρωΐοΰν : «τί κόβ'ς», εκείνος δέ απαντά: «τήν
στείρα» τής νύμφης8 και τήν «ζάντζα» τοΰ γαμβρού '.

γ) Μαγικοί κατάδεσμοι καϊ καταπασσαλεύσεις. Εις
μαγικάς καταδέσεις τοΰ νέου ζεύγους γίνειαι χρήσις καϊ μαχαίρας. Οΰτα) διά νά
έπιτύχη τις κατάδεσμον τοΰ ανδρογύνου θειε ι «άξανάστροφα (=άνάποδα) τδ μα-
χαίρι μέσ στο φηκάρι (=θήκη) (Άπείρανθος Νάξου, Πόντος) 8. Όμοίως πράττει
τις, όταν θέλη νά προκαλέση έχθραν μεταξύ ανδρογύνου (Φιλώτιον Νάξου) *. Διά
κατάδεσμον γενικώτερον είς»άτομόν τι κατεσκεύαζον ομοίωμα αύτοΰ έκ κηροΰ, τό
οποίον έβάπτιζον κατόπιν έντός άρωμάτων έπ' ονόματι τού μισουμένου προσώποιι.
'Ακολούθως, έχοντες τόν νοΰν των συγκενιρωμένον πρός τόν έχθρόν των, κατεξέσχι-
ζον μέ τό μκχαίρι τό κήρινον ομοίωμα Ι0.

Τό μαχαίρι χρησιμοποιείται παραλλήλως καϊ εις παρασκευήν φίλτρων. Οΰτω
γίνεται χρήσις πρός τοΰτο κοκκάλου νυκτερίδος, ή οποία έχει σφαγή «μέ χρυσό
μαχαιράκι» (Σπάρτη)11 ή «μαυρομάνικο» (Σκύρος) Μέ μαυρομάνικο μαχαίρι

1 Λ. Α., αρ. 2837, σ. 112 (συλλ. Έμμ. Καλοκύρη, 1963).

2 Λ. Α., άρ. 2851, σ. 18 (συλλ. Έμμ. Καραμανωλάκη, 1964).

3 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. Έλλην. Λαογρ, ενθ' άν., σ. 153 (άνάτ., τεϋχ. 1, σ. 89).

4 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., Λαογρ., τόμ. 8, σ. 332 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 195). Ξ. 'Ανα-
γνωστοπούλου , Λαογρ. Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 47. Λ. Α., άρ. 2750, σ. 95 (συλλ. Γ. Χαλα-
ζία, 1963). Λ. Α., άρ. 867. σ. 282 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1927).

s Λ. Α., άρ. 2775, σ. 66 (συλλ. 'Ηλία Σαμαρά, 1963).

Λ. Α., άρ. 2750, σ. 95 (συλλ. Γ. Χαλαζία, Ρούμελη 1963).

7 Λ. Α., άρ. 2775, σ. 66 (συλλ. Ηλία Σαμαρά, Κλεισιός Εύρυτανίας 1963).

s Λ. Α., άρ. 1585, σ. 15 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, 1934). Λ. Α., άρ. 242, σ. 134 (συλλ.
Έ. ΙΙαπανανιάδου, 1896).

0 Βλ. Στεφ. Ήμέλλον, ενθ' άν , α. 192 και Λ. Α., άρ. 2,303, σ 119 (συλλ. Στεφ. Ήμέλ-
λου, 1959).

10 Βλ. Άντ. Πιααάνον, Σολομιονική, σ. 105.

11 Λ. Α., άρ. 1372, σ. 171 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939).

12 Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. Α', 'Αθήναι 1940, σ. 155.
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καρφώνεται προσέτι τό στοιχειό (Σωζόπολις, Νάξος, επαρχ. Έρμιονίδος)1 και
δαίμονες, ώς δ άνασκελάςκ.α. (Κρήτη, Μάνδρα Διδυμοτείχου)3.

Προς άποτροπήν. φθορών εις τά ποίμνια καί τά όίλλα ζφα υπό αγρίων
θηρίων (λύκου κ.οί.) λαμβάνει τις μαχαιρίδιον (Μάνη, Ζωπάνιον Σισανίου)
τό όποιον άνοιγοκλείει πολλάκις. Δια τοΰ τρόπου τοΰτου δένεται «τό στόμα
τοΰ λΰκου», ώστε να μή βλάπτη τά ζωα (Πατρίς Ημαθίας, Μανδήλιον Σερ-
ρών)4. 'Ακόμη και έπι απώλειας αντικειμένου, ό άπολέσας καρφώνει μαχαίρι επί
τοΰ εδάφους, άφοΰ προηγουμένως χαράξη σταυρόν ε. Ούτω «καρφώνουν τόν τρισ-
κατάρατον» 6 δια τήν άνεΰρεσιν τοϋ απολεσθέντος. Ή καταπασσάλευσις αύτη πα-
ρατηροΰμεν ότι είναι αρκούντως παλαιά, δεδομένου οτι μαρτυρεΐται έν χρήσει
ήδη κατά τόν 150ν α'ιώνα 7. Έκ τών χρόνων τούτων αναφέρονται καί λύσεις
καταδέσμου δια τής χρήσεως και μαυρομάνικου μαχαιριοΰ8 ή μαχαιριοΰ δι' ου
είχε διαπραχθή φόνος (φονικόν)*, πρός δέ δι' αΰτοΰ καί άνακάλυψις κλέπτου.

Δ'·— "Αλλαι μαγικοί και δεισιδαίμονες συνηύειαι·

Εις μαγικήν παρασκευήν τοΰ «στέρφου», τό όποιον «βγαίνει σέ ρέματα»,
γίνεται χρήσις μεταξύ άλλων καί μαυρομάνικου μαχαιριοΰ. Περί αύτοΰ υπάρχει
ή δοξασία οτι «δταν θα τό φάς, θα κάν'ς εφτά χρόνια να κάν^ς παιδί κι

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 495. Α. Οίκονομίδου, ενθ' άν., σ. 47, άρ. 43. Λ.Α., άρ.
1898, σ. 175-6 (συλλ. Δήμητρ. Μερεμέτη, 1958).

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', σ. 383-384, άρ. 646. Γ.'Α. Μέγα, ενθ' άν.,

σ. 468.

3 Βλ. Φ. Κουκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 9, σ. 483 καί 484. Λ. Α., άρ. 169β, σ. 131 (συλλ. Ίωάνν.
'Αγακίδου, 1892).

4 ΛΑ., άρ. 2575, σ. 3 (συλλ. 'Ελισάβετ Ταχματζίδου, 1962). Λ.Α., άρ. 2761, σ. 381-382
(συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1963).

5 Λ. Α., άρ. 1310, σ. 8 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, 'Αθήναι 1928). Haberlandt, ενθ'άν.,
στ. 204-205.

0 Βλ. Ν. Πέρδικα, ενθ' άν., σ. 155.

7 Βλ. Arm. Delatte, Α.Α., σ. 468.

8 Βλ. Arm- Delatte, Α.Α., σ. 552 «περί δεδεμένου άνθρωπου... "Επαρον τζουκάλιν και-
νούργιον καί έλαφινόν λουρίν καί μαυρομάνικον μαχαίριν... καί ΰπαγε νερόν άλαλον εις μα-
στραπάν εις άπόχυσιν φεγγαριού·., λΰσαι τούς αρμούς αύτοϋ. Στώμεν καλώς, στώμεν μετά
φόβου' λέγε αύτό έκ τρίτου καί υγιαίνει». Φ. Κουκονλέ, έ'νθ' άν., τόμ. 9, σ. 85 (=ΒΒΠ.,
τόμ. 6, σ. 240).

9 Βλ. Arm. Delatte, Α.Α., σ. 593, 609 «Λάβε μαχαίρας τρεις' σπήξον εις ψωμίν κομμάτι
μικρόν στρογγύλον...». Βλ. παρ'άλλοις λαοίς Haierlandt, ενθ' άν., σ. 197-198.

7
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δταν θά τό μυρίσ-ης ντιπ δέν κάνεις» (Άγια "Αννα Ευβοίας)1. Πρός παρακώλυ-
σιν τής έγκυμοσύνης, συμφώνως και πρός τήν λαϊκήν άντίληψιν καθ' ήν «καλό είναι
ν' αργή ή γυναίκα νά παιδοκομάτ]», τοποθετείται υπό τό προσκεφάλαιον ή κά-
τωθεν τής κλίνης της «μαχαίρι πού κόβουν τ° αφάλι» (Μανιάκι)'. Αντιθέτως
όμως καί αμβλώσεις έπεχειροΰντο παλαιότερον, κατά τόν 17ον αιώνα, διά τής χρή-
σεως τοϋ μαχαιριού

Είς έπφδάς περαιτέρω πρός προστασίαν τοϋ καματερού ( = μεταξοσκώληκος)
(Κύπρος) 4 καί τής «μουρνιάς» (μορέας) ό έπάδων πρέπει νά κρατή «μαυρομάνικο
μαχαίρι πού νά χη σφάξει έννιά όζά» (Λασήθιον)5. Εις έξορκισμόν τών έντόμων
γίνεται χρήσις καί μαυρομάνικου μαχαιριού, τό όποιον έμπηγνύεται εΐς τό μέρος
όπου ταΰτα συγκεντρώνονται (Λέσβος)'. Τό κάρφωμα μαχαιριού ύπό παιδός έπί
τοΰ άρτου σημαίνει έριν (Αρκαδία) Τ, έάν δέ τεθή τοΰτο εΐς πυράν, θά έπέλθϊ)
φιλονικία μεταξύ τών οικείων (Αρκαδία) 8. Κατά τήν έορτήν τοΰ Αγίου Βλασίου
(11 Φεβρουαρίου) εΐς οΐκίαν ένθα υπάρχει έγκυος γυνή ή ζφον δέν έπιτρέπεται
νά λάβη τις εΐς χείρας μάχαιραν (Μολόχα, Πλατανιά, Σήμαντρον Βοΐου) «Άν
πιάσχι κανείς... τότε βάζουν δεκαπέντε κόκκους σ'ταριοΰ ή κριθαριοΰ κάτω άπό
μιά πέτρα καί λένε : Στής γάτας τό κεφάλι ή τοΰ σκυλιού τό κεφάλι νά πάη»
(πρόσφυγες έκ Πόντου)10. Πολλαχοΰ, ώς εΐς Κάρπαί>ον, Κρήτην (Άρχάνες) υπάρ-
χει ή δοξασία οτι ή έ'γκυος, έάν καθίστ) έπί μαχαίρας, θά γεννήση άρρεν

Ε'. Μετάδοσις δυνάμεως.

Ή λεχώ, όταν πρόκειται μετά τόν τοκετόν νά έγερθή τό πρώτον εκ τής κλί-
νης, πατεί έπί μαχαιριοΰ (Κίμωλος) προφανώς διά νά είναι γερή, δηλ. άπρόσ-

1 Λ. Α., άρ. 1479Γ, σ. 54-55 καί 1479Δ', σ. 33 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, 1942).

2 Λ. Α., άρ. 1566, σ. 1 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944).

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον Νομοκάνονος, Λαογρ., τόμ. 3 (1911), σ. 386-388.

4 Βλ. Φ. Κουκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 8, σ. 317 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, 180).

6 Λ.Α., άρ. 1381, σ. 62-63 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939).

G Βλ. IV. Rouse, Folklore firstfruits from Lesbos, Folklore, vol. VII (1896), σ. 144.

' Λ.Α., άρ. 299, σ. 56 (συλλ. Ά. Τσίριμπα, 1918). Εις τούς Γερμανούς άπαντα ή δο-
ξασία οτι, εάν τις καρφώνη τό μαχαίρι έπί τοΰ άρτου, δέν μένει ό πάππος του ήσυχος είς τόν
τάφον (Βλ. Haberlandt, ένθ" άν., στ. 204).

8 Λ.Α., άρ. 662, σ. 28 (συλλ. Ά. Τσίριμπα, 1924).

3 Λ.Α., άρ. 2487, σ. 50 (συλλ. Αεων. Τζανίδη, 1962 πρόσφ. έκ Μ. Ασίας).

10 Λ.Α., άρ. 2761, σ. 379 (συλλ. Γειοργ. Αίκατερινίδου, Μανδήλιον Σερρών 1963).

11 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου - Νονάρον, ενθ" άν., σ. 177. Λ.Α., άρ. 2774, σ. 22-23 (συλλ. Είρ.
Ούσταγιαννάκη - Ταχατάκη, 1963).

12 Λ. Α., άρ. 2758, σ. 288-89 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1963).
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βλητος υπό κακού, όπως ό σίδηρος Κατά τήν τέλεσιν παλαιότερον τοΰ άρραβώ-
νος εις Λήμνον ετίθετο κάτωθεν τοΰ εφαπλώματος τής κλίνης, καρπέτας, «ένα
μαχαίρι μαυρομάνικο γιά νά γένεται ή νΰφη σάν τό σίδερο γερή» 3, πρό δέ τής
εισόδου της εις τήν νέαν της κατοικίαν πατεί αΰτη έπί σιδηράς μαχαίρας (Κρανιά
Γρεβενών) ", πρός δέ «τά ροΰχα τ'ς... τά περνάμι γιά νά 'νι γερή άπου μαχαίρ'»
(Κοκκινοπηλός Ελάσσονος) 1 κλπ.

ΣΤ '. — Μαντική.

Είς μαντικάς ενεργείας ΰπό νεανίδων τήν νΰκτα τής παραμονής τής εορτής
τών 'Αγίων Θεοδώρων χρησιμοποιούνται ιδία κόλλυβα και μαχαίρι, τά όποια θέ-
τουν αΰται ΰπό τό προσκεφάλαιόν των ή σπείρουν κριθάρι καί έμπηγνΰουν τό
μαχαίρι έπί τοΰ έδάφους πρός τόν σκοπόν νά ΐδουν έν όνείρφ, ποίον θά ΰπαν-
δρευθοΰν (Σαρατζάς Κορώνης, Κορινθία, Σάμος)s. Έάν τις ΐδη έν όνείρφ μαυρο-
μάνικο μαχαίρι, σημαίνει ότι μέ κάποιον φίλον του θά θυμώση (Εύβοια)".
«Έάν ίδής ότι έδωσες μάχαιράν τίνος θανατηφόρον, έξευρε ότι δηλοί χαράν έγρή-
γορα» (κώδ. 19ου αί,)7, εάν δέ «ίδής μάχαιραν ήκονημένην», θά γίνης άνδρεΐος
καί έάν σπάση, θά ήττηθής (15°? αι.)8.

Ζ'.— ΓΙα,ρατηροΰμεν γενικώς, ώς καί άνωτέρω ένιαχοΰ ΰπεδηλώσαμεν, ότι
αί πλεΐσται τών χρήσεων τής μαχαίρας εις τους νεωτέρους χρόνους άπαντώνται
καί εις μαγικά κείμενα τών παλαιοτέρων, ήτοι τών μεταβυζαντινών, χρόνων. Εις
τάς σχετικάς πηγάς άναφέρεται ή χρήσις αύτής (μαυρομά\Ίκης, καινής) εις μαγικάς
ενεργείας καί πράξεις διά τήν θεραπείαν νόσων", είς έπίτευξιν σκοπού τίνος10 εΐς

1 'Ενταύθα τό μαχαίρι εχει αντικαταστήσει τό άλλαχοΰ εν χρήσει ύνί ή τά λοΰρα τοΰ

ζυγοΰ κ.ά. ).

3 Λ.Α., άρ. 1160 Δ, σ. 4 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, 1938).

8 Λ.Α., άρ. 2605, σ. 11-12 (συλλ. Αίκ. Βλαγκούλη, 1962).

4 Λ. Α., άρ. 2766, σ. 430 (συλλ. "Αννης Ί Παπαμιχαήλ, 1963).

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ., Γ', σ. 122, 121, 126. Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ' άν., σ. 154-
155. Τό έθιμον τής χρησιμοποιήσεως τοΰ μαχαιριού πρός τόν σκοπόν αυτόν άπαντα καί έν
Βοημία (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 130) .

6 Λ.Α., άρ. 2734, σ. 52 (συλλ. Τ. ΙΙαπαποστόλου, 1961).

' Βλ. Arm. Delatte, Α.Α., σ· 197.

8 Arm. Delatte, ένθ' άν., σ. 518.

9 Αυτόθι, σ. 636 (χφον 15 αϊ).

10 Αυτόθι, σ. 473, 58.
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άνεύρεσιν απολεσθέντος αντικειμένου \ άνακάλυψιν κλέπτου ε'ις μαγικός πράξεις
προσκλήσεως ή άποδιώξεως δαιμόνων

Μέ καινουργές, μή μεταχειρισμένον, μαυρομάνικο μαχαίρι αναφέρονται εις
κείμενα έκτου 15ου αΐ. ή κατασκευή φιλτροκαταδέσμου 4, ή λΰσις καταδέσμου δ,
ετι ή παρασκευή αίματος: τής νυκτερίδοςβ, τής χελιδόνος', τής περιστεράς8 και
τοϋ βοός προς μαγικούς σκοπούς'Επίσης ή κατασκευή ρομφαίας10, κονδυλίου'1,

1 Arm. Delatte, Α.Α., σ. 468 (χφον 15 αι.).

2 Ένθ° άν., α. 593 «Μέθοδοι καθρεπτίου είς τό εύρεΐν κλέπτην... λαβών καθρεύτην και
μαχαΐριν μαυρομάνικον απέρχεσαι εις τόπον 'ίδιον μή όρώντός τίνος, και λαβών τό μαχαΐ-
ριν ποίησον...» (χφον 15 αί).

8 Βλ. Arm. Delatte, Α.Α., σ. 417, 4'25, 426 «"Ετερη πράξις περί τοϋ άγαγεΐν τά
πνεύματα... και ποίησον τό τζέρκιον μετά μαχαίρας τής τέχνης... και όρκιζε αυτούς κατά τό
ζητούμενον πράγμα σου... ευθέως άμα, αμα» (15 αι.). 'Εν σελ. 418 «Ποιήσας δέ τόν κύκλον
τοϋ σχήματος εΐσελθε ένδον... άσφαλισάμενος τήν θύραν μετά τήν μάχαιραν τής τέχνης, εχων
πάντα ...Κύριε Θεέ...δός μοι χάριν... δπως δυνηθώ ύποτάξαι <ΐνα) είς τούς πόδας μου πέσωσι
τά πνεύματα τών δαιμονίων» (15 αι.). Βλ. και είς σελ. 578 (15 αι.), σ. 23 (τέλ. 16 αρχ.
17 και 18 αι.), σ· 40-41 (τέλ. 16 άρχ. 17 αι.), σ. 46, 47 (18 αί.) κ.ά.

4 Βλ. Arm. Delatte, Α. Α., σ. 459 «Περί έρωτος. Εί βούλη στεΐλαι δαίμοναν είς μίαν
γυναίκα όποΰ αγαπάς... και όταν βούλτ) νά τήν κάμης νά ελθη έν ΐδίφ θελήματι, λάβε καρυο-
φυλλάτον και σύνθλασον αύτό- χρίσον τό καθόλου σου σώμα και λάβε είς τάς χείρας σου μά-
χαιραν καινήν...» σ. 467 «Περί έρωτος...και εχε εμπρός πεπηγμένας μαχαίρας τρεις μελα-
νομανίκους».

5 Βλ. Arm. Delatte, ενθ' άν., σ. 552.

6 Βλ. Arm. Delatte, έ'νθ' άν., σ· 408,409 «Περί <τοΰ γράφειν} μετά αίματος νυκτερίδος.
Λαβών τήν νυκτερίδα έν τή χειρί σου (τή άριστερα> και τήν μάχαιραν τής τέχνης έν τη δεξιά
σου λέγε., ορκίζω σε νυκτερίς είς τά λεχθέντα ονόματα ταΰτα, 'ίνα μείνη ή χάρις σου έν τφ αι-
ματι τούτφ... »

7 Βλ. Arm. Delatte, ενθ' άν., σ. 409, 475.

8 Βλ. Arm. Delatte, ενθ' άν., σ. 409 «Περί αίματος περιστεράς. Όταν βούλη ποιή-
σαι... λαβών... τήν μάχαιραν τής τέχνης... λέγε ούτως......

0 Arm. Delatte, έ'νθ' άν., σ. 409 «"Οταν θέλης γράφειν μετά αίματος βοείου, λαβών
τήν μάχαιραν είς τήν δεξιάν σου χείρα και τό ζφον λέγε ούτως...» (χφον 15 αί) βλ. και είς
σελ. 14, 475 (χφα τέλ. 16 άρχ. 17 και 18 αί).

10 Βλ. Arm. Delatte, Α. Α., σ· 474 «Εί βούλη τι ποιήσαι μετά αίματος ρομφαίας, λάβε
αυτήν είς τάς χεΐράς σου και τήν μάχαιραν έν τη έτερα χειρί λέγων ούτως. ορκίζω σε, ρομ-
φαία, είς τά λεχθέντα σοι ονόματα, 'ίνα άπομείνη ή χάρις σου έν τω αϊματί σου, ΐν' ε'ίτι θε-
λήσω γράψαι νά εύρεθή δόκιμον και άληθινόν» (χφον τέλ. 16 άρχ. 17 αί.)

11 Βλ. Arm. Delatte, έ'νθ' άν., σ. 473. «"Οταν δέ βούλη ποιήσαι κονδύλιον τής τέχνης
λάβε τήν προγεγραμμένην μάχαιραν και ΰπαγε είς τόπον όρεινόν ένθα είσί κάλαμοι άνυδροι
και κλίνας τό γόνυ λέγε ταϋτα' ώ άγγελε... εσο εις τήν βοήθειάν μου...» (τέλ. 16 άρχ. 17 αι.),
βλ. και είς σελ. 13 (τέλ. 16 άρχ. 17 και 18 αι.), σ. 407 (15 αί).
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μαγικού χάρτου 1 άγεννήτου *, μαχαίρας τής τέχνης8, προς έκτέλεσιν πάσης εργα-
σίας, πλήρωσιν επιθυμιών και εις οίλλας μαντικάς ενεργείας4.

Ή έκ παραδόσεως χρήσις αύτη τής μαχαίρας εις τόν βίον τοΰ λαοΰ προέρ-
χεται έκ τών τελευταίων τουλάχιστον βυζαντινών χρόνων, μή άπαντωμένης, δσον
γνωρίζω, μνείας ταύτης εις χρόνους παλαιοτέρους. Πιθανώς ή μαγική χρήσις
τής μαχαίρας να διεμορφώθη κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους τούτους, δτε διε-
δόίϊη αύτη εις τόν καθημερινόν βίον, ιδία ώς επιτραπέζιον σκεύος. Τότε έκ τής
συχνής χρησιμοποιήσεώς της εις τόν κα{)° ήμέραν βίον, ώς οργάνου κοπής, ήτο δυ-
νατή και ή έπέκτασις αυτής εις μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας τοΰ λαοΰ 5·

Θ'· ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κατά τήν γέννησιν και τόν γάμον απαντώνται έκ τών γεωργικών εργαλείων
μέ μαγικού ή δεισιδαίμονος γενικώτερον χαρακτήρος χρήσιν τό ΰνί, ή ζεύγλη, ό
πέλεκυς, ή άξίνη, τό δρέπανον, ώς καί απλώς σιδηρούν τι άντικείμενον.

α) Εις τόν γάμον κατά τόν όποιον, ώς γνωστόν, δια πολλών ένεργειών επι-
διώκεται, τό μεν ή προστασία τοΰ νέου ζεύγους από παντός κακού, ιδία έκ μα-
γικού καταδέσμου, τό δέ ή μετάδοσις εΐς αυτό δυνάμεως πρός ευτυχή δια-
βίωσιν καί εύτεκνίαν, χρησιμοποιούνται πρός τοΰτο ιδία τόύνί, είτα ή ζεύγλη) ό πέ-
λεκυς, ή σκαπάνη, ή άξίνη κ. α. Ούτως, όταν τό πρώτον δοθή ό λόγος, δστις επι-
κυρώνει τήν έπελ&οΰσαν συμφωνίαν δια τό γάμον, φέρεται εις Χίον (Άρμόλια)
εις τήν μελλόνυμφον άξίνη ή σκαπάνη να τήν διασκελίστ] δια να είναι σιδερένια6,
εΐς δέ τόν γαμβρόν «'ν! απ" τ' αλέτρι» (Λήμνος)7.

1 Βλ. Arm. Delatte, Α. Α., σ· 14, 473-474 (τέλ. 16 άρχ. 17, 18 αϊ.), 407 (15 αι.).

' Βλ. Arm. Delatte, ενθ' άν., σ. 408 (15 αι.), σ. 474 (τέλ. 16 άρχ. 17 αι.).

* Βλ. Arm. Delatte, ενθ' άν., σ. 12. «ΙΙώς νά κάμης τόν μαχαΐριν τής τέχνης. "Οταν
μέλλης νά κάμης τό μαχαΐριν ..εΰρε μαχαΐριν...όποϋ νά έσκόταισεν άνθρωπον καί κλέι|>ε αυτό
καί δόσε το του χαλκέα τοϋ ποιήσαι μαχαΐριν, ήμέραν τρίτην τοϋ "Αρεως, ώρα πρώτη" καί
μανίκωσον αυτό άπό τράγου κέρατον μαϋρον ή μελανόν... αύτό τό μαχαΐριν τό φύλαγε καί
μήν κόπτης τίποτε, μόνε κονδύλιν τής τέχνης, καί άλλοϋ όποϋ τό χρειάζεται ή τέχνη»
(τέλ. 16 άρχ. 17 καί 18 αί.) βλ. καί έν σ. 406 (15 αι.).

4 Arm. Delatte, ενθ' άν., σ. 430. Πιβακτορομαντεία» (15 αι.), σ. 495. «Περί υγρο"

μαντείας» (16-17 αι.), σ. 580 «όνυχομαντεία» (15 αι.), σ. 585 «κατοπτρομαντεία» (15 αΐ.)^
σ, 197 (19 αί.) καί σ. 517-518 «όνειρομαντεία» (16-17 αι.).

6 Βλ. εις Μεγάλ. 'Ελλ. Έγκυκλ., τόμ. 16, σ. 800.

6 Λ. Α., άρ. 2456, σ. 162-3 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962).

7 Λ. Α., άρ. 1160 Α, σ. 21 (συλλ. Γεωργ. Μέγα, 1938).
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Κατά τήν εβδομάδα τής προετοιμασίας τοϋ γάμου, εΐδικώτερον δέ δτε
παρασκευάζεται ή ζύμη διά τούς γαμήλιους άρτους, «τό αλεύρι μέ τό νερό» (αμί-
λητο) 1 «τ' ανακατεύει» πολλαχοΰ παιδίον μέ ζεύγ?νην (Λεύκη καί Διχείμαρρον
Βοΐου, περιφ. Εορδαίας, Γάβρος καί Λεύκη Καστορίαι:, Ζώνη Κοζάνης) * ή
«μπράτιμος» (Άγιος Παντελεήμοιν Βεγορίτιδος Φλιορίνης)3, δέον δ'έτι ή ζεύγλη νά
έχη κλαπή υπό νεάνιδος αμφιθαλούς, δηλ. έχούσης τούς γονείς της έν ζωή (Ξινόν
Νερόν, Άγιος ΙΙαντελεήμιον Φλωρίνης)4. Κατά τόν στολισμόν είτα τής νύμφης
«κάτω άπό τήν ψάθα δπου κάθεται....καί τήν άλλάζουν, έχουν βαλμένο τό σιδερένιο
λουρί τοΰ άλετριού, γιά νά στεριώση σάν ού σίδηρος» (Μελίκη Βέροιας)5. 'Ωσαύ-
τως καί κατά τήν έκκίνησιν τοΰ γαμβροΰ έκ τής οικίας του πρός παραλαβήν
τής νύμφης διά τήν στέι[ην είς Καβάσιλα καί Μελίκην 'Ημαθίας δίδεται
εΐς αύτόν πέλεκυς, τόν οποίον ρίπτει οΰτος τρις πρός τά οπίσω «γιά νά διώξη
τά δαιμόνια» Κατόπιν γίνεται τό «γαμπροφίλημα» μετά τό πέρας τοΰ οποίου
πατεί ούτος «ύνί γιά νά καβαλλικέψη τό άλογό του, βοηθούμενος άπό τόν νοΰνο»
(Μοναχίτιον Γρεβενών)'. "Οιε δέ ή γαμήλιος πομπή θά έχη φθάσει προ τής οικίας
τής νύμφης, ό παράνυμφος πριν ή εΐσέλθη πλήττει τρις διά πελέκεως τήν ί)ύραν,
λέγων «κόβω, κόβω». Οί παριστάμενοι έρωτοϋν «τί κόβεις;» Καί αυτός άπαντά:
«κόβω, κόβω τήν άστέρα τής νύφης» (Γαυρολίμνη Ναυπακτίας)8.

1 Λ. Α., άρ. 2506, σ. 3 (συλλ. Ζήση Καρακώστα, Λεύκη Καστορίας, 1962). Λ. Α., 2789,
σ. 6 (συλλ.Μαίρης Λιάκου, "Αγιος Παντελεήμοον Βεγορίτιδος Φλωρίνης, 1963).

2 Λ. Α., άρ. 2486, σ. 7 (συλλ. Άλεξ. Άδαμίδου, 1962). Λ.Α., άρ. 2502, σ. 49 (συλλ.
Χρίστ. Άγερίδου, Λαζάρ. Εύγενίδου, Βασιλ. Φθενάκη, 1962). Λ.Λ., άρ. 2508, σ. 8 (συλλ.
Φωτ. Τσολάκη, 1962). Λ.Α., άρ. 2506, σ. 3 (συλλ. Ζήση Ιναρακώστα, 1962). Λ.Α., άρ. 2899,
σ. 60 (συλλ. Άριστ. Μττακαίμη, 1964).

3 Λ. Α., άρ. 2789, σ. 6 (συλλ. Μαρ. Λιάκου, 1963).

4 Λ.Α, άρ. 2785, σ. 39 (συλλ. Άριστ. Μαντρατζή, 1963). Λ. Α. άρ. 2789, σ. 6 (συλλ.
Μαρ. Λιάκου, 1963).

5 Λ. Α., άρ. 2526, σ. 8 (συλλ. Θεοδ. Άλδάκου, 1962).

6 Λ. Α., άρ. 2548, σ. 11 (συλλ. Άνδρ. Καραγκούνη, 1962). Λ.Α., άρ. 2526, σ. 8 (συλλ.
Θεοδ. Άλδάκου, 1962).

7 Λ. Α., άρ. 2727, σ. 40, Μοναχίτιον Γρεβενών 1962.

* Λ.Α., άρ. 2435, σ. 38 (συλλ. Εύφροσ. Καλαβρουζιώτου, 1961). Τό ε&ιμον τούτο λαμ-
βάνει χώραν καί κατόπιν μετά τήν στέψιν κατά τήν ε'ίσοδον τής νεονύμφου εις τήν οϊκίαν
τοϋ συζύγου της. Ό γαμβρός τότε σταυρώνει μέ μαχαίρι τό ύπέρθυρον (βλ. Γ. Ά. Μέγα, έ'νίΚ
άν., σ. 155), έν συνεχεία δέ λαμβάνων πέλεκυν κτυπά δι' αύτοϋ τρις είς τό κατώφλιον
λέγων «κόβου». Είς έρώτησιν ύπ' άλλων «τί κόβεις», άπαντά «κόβου τόν άστέρα τ'ς νύφ'ς
(βλ. Λ.Α., άρ. 1542, σ. 441). Ή μαγικού χαρακτήρος πράξις αυτί] ένεργεΐται άλλαχοϋ ώς είς
Κεφαλόβρυσον, Άκαρνανίαν καί Μύτικαν Πρεβέζης ύπό τής νύμφης ή ύπό δύο γυναικών
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Κατά την εΐσοδον έπειτα τοϋ γαμβροϋ εις τήν οϊκίαν τής νύμφης ή μήτηρ
αύτής τοΰ προσφέρει επί ύνίου «έμβατίκι μετά θυμιάματος» \ διά νά άποτρέψη τό
κακόν, κατά δέ τήν έξοδόν του διά τήν στέψιν δίδεται εΐς αυτόν πέλεκυς, τόν όποιον
ρίπτει τρις πρός τά οπίσω «γιά ν' άφήνη τό ανδρόγυνο άπό "δώ και μπρός πίσω
του κάθε εμπόδιο τής ζωής» και «γιά νά είναι σιδερένιο», «νά φύγουν τά κακά και
νά προκόψουν» οί μελλόνυμφοι (Καμποχώριον, Άγκαθιά, Νησίον, Μελίκη Ημα-
θίας)'. Τό αύτό κάμνει καί ή νύμφη «γιά νά 'ναι σιδερένια» (Σταυρός Ημαθίας)*.
'Επίσης πρός τόν ίδιον σκοπόν κατά τήν άμέσως άνάβοσίν της επί άλογου «τή βά-
ζουν καί πατάει πάνω σέ ένα ταγάρι (=μέτρο μετρήσεως σιτηρών) καί σέέ'ναύνί».
Τοϋ ταγαριοϋ γίνεται χρήσις διά νά άποκτήση πλοϋτον, τοϋ δέ ύνίου, ώς λέγεται,
«γιά νά είναι γερή σάν τό σίδερο» (Τρανόβαλτον Κοζάνης) \

Μετά τήν στέψιν τοϋ ζεύγους, κατ' έθιμον τό όποιον απαντά είς πλείστους
τόπους, τίθεται ύνίον * ή «τά λούρα τοΰ ζευγαριοϋ» (Κουμάσα, Ψυχρόν, Άπομαρ-

(βλ. Κ. Ά. Ρωμαΐον, ενθ' άν., σ. 357' πρβλ. και Λαογρ., τόμ. Α', (1909), σ. 316 ). Αύται άλ-
λαχοΰ, ώς είς Καμαρίναν Σουλίου (Κ. Α. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 357), «κόβουν ενα άχιερο στο
άνώφλι μ' ενα τσεκούρι». Εις Περιβόλια'Ολυμπίας γίνεται χρήσις «σιδερικού» διά τήν κατά-
παυσιν τών «ύστεροπόνων» τής λεχοΰς· «παίρνουν τό άκλούθι δυό γυναίκες καί τό πηγαί-
νουν στήν κασόπορτα» όπου εις τήν έρώτησιν τής μιας τί κόβει, άπαντα ή άλλη : «τούς
ύστερους» (Λ.Α., άρ. 2418, σ. 152 (συλλ. 'Αναστ. Κοπανά, 1962).

1 Βλ. Έμμ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, έν 'Αθήναις 1896, σ. 119. Κ. Ά. Ρωμαίου, Τ à ύνί
κατά τόν γάμον, Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 348.

1 Λ. Α., άρ. 2550, σ. 8 (συλλ. Γεωργ. Καλιοΰ, 1962). Λ. Α., άρ. 2520, σ. 8 (συλλ. Κων-
σταντίνου Μαγαλιοΰ 1962). Λ. Α., άρ. 2556, σ. 5 (συλλ. Αίκατ. Βαμβούδη, 1962). Λ. Α.,
άρ. 2516, σ. 6 (συλλ. Έμμας 'Αλεξανδρίδου, 1962). Λ.Α., άρ. 2526, σ. 10 (συλλ. Θεοδ. Άλ-
δάκου, 1962).

8 Λ. Α., άρ. 2527, σ. 4 (συλλ. 'Ελένης Γκόγκου, 1962).

4 Λ. Α., άρ. 2462, σ. 5 (συλλ. Σπυρ. Στεφανίδου, 1962). Βλ. περί τής συμβολικής ση-
μασίας τοΰ ύνίου είς τόν γάμον, είς Κ.Ά. Ρωμαίου, ένθ' άν., σ. 353 κ.ά.

5 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ύνί κατά τόν γάμον, έ'νθ' άν., σ. 347, 353. Π. Φονρίκη,
Γάμοι καί γαμήλια σύμβολα έν Σαλαμΐνι, Λαογρ., τόμ. 9 (1926), σ. 540. Πανί. Βλαστού,
Ο γάμος έν Κρήτη, έν 'Αθήναις 1893, σ. 92. Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Β' (1940), σ. 155 (=άνάτ., τεύχ. 1, σ. 91). Ν. Γ. Πολίτου, Λ.Σ., τόμ. Γ',
σ. 294 'Αϋ·. Μπούτουρα, Προλήψεις τοϋ Ελληνικοί) λαοΰ καί έρμηνεία αύτών, έν 'Α-
θήναις 1931, σ. 51. Λ.Α., άρ. 2762, σ. 23, 86 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Κορμίστα, Μι-
κρό Σούλι Σερρών 1963). Λ. Α·, άρ. 2761, σ. 393, 365 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Λευ-
κοθέα, 'Αγριανή 1963). Λ.Α., άρ. 2844, σ. 29 (συλλ. Παύλου 'Αντωνιουδάκη, Άκτοΰντα Άρ-
δάκτου "Αγίου Βασιλείου Κρήτης, 1964). Λ. Α., άρ. 2613, σ. 3 (συλλ. Ίωάνν. Στάμου, Πριόνια
Γρεβενών 1962). Λ. Α., άρ. 2767, σ. 223 (συλλ. Άννης'Ι. Παπαμιχαήλ, 'Ανατολή "Αγιας 1963).



88

ΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

μά, Φουρνοφάραγγον Κρήτης)1 ή πέλεκυς3, άξίνη8, σκαπάνη4 εΐς τόν οΰδόν τής
θύρας τής οικίας τοϋ γαμβρού, όπως ή νύμφη, εισερχόμενη, πατήση επ' αυτού,
οΰτω δε καταστή σιδερένια. Τό ΰνίον τοΰτο έπι τοΰ οποίου έχει πατήσει ή νεό-
νυμφος αναρτάται ο'πισθεν τής θύρας ως συντελεστικόν τής προκοπής έν γένει
τοΰ ζεΰγους 6.

Εις τήν περίπτωσιν ταΰτην ή νΰμφη έν Λευκάδι ού μόνον πατεί έπι ύνίου,
άλλα πρέπει αΰτη νά διέλθη καί δια μέσου μεγάλου στεφάνου έκ λευκοσιδήρου
ώς έπίσης και δια δύο πελέκεων ή μαχαιριών, φερομένων υπό δύο νέων. Άλ-
λαχοΰ ώς εΐς Μεγαλόπολιν λαμβάνει αΰτη εΐς χείρας εντός σάκκου ύνι καί δρέπα-
νον *' εΐς τήν Άρκαδίαν άναρτοΰν επί τών ώμων τής νύμφης τους ιμάντας διά

Λ. Α., άρ. 2761, σ. 267 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Νέον Σούλι Σερρών 1963). Λ.Α., άρ.2851,
σ. 17 (συλλ. 'Εμμ. Καραμανωλάκη, Άμουργέλλαι Μονοφατσίου 1964). Λ. Α., άρ. 2857, σ. 22
(συλλ. Γεωργ. Κονταξάκη, Φουρνοφάραγγον Μονοφατσίου Κρήτης 1963).

1 Λ. Α., άρ. 2858, σ. 46 (συλλ. Έ. Κογκάκη, 1964). Λ.Α., άρ. 2860, σ. 34 (συλλ. Μαρ.
Χαλαμπαλάκη, 1964). Λ.Α., άρ. 2818, σ. 12 (συλλ. Γρηγ. Χρυσού, 1964). Λ.Α., άρ. 2857,

σ. 22 (συλλ. Γεωργ. Κονταξάκη, 1963).

3 Βλ. Χαρ. Αώδον, Τό χωρίον Πύθιον καί τά εθιμά του, Άνασυγκρότησις, ετ. Β'
(1955), άρ. 3-4 (15-16), σ. 50. Λ.Α., άρ. 2744, σ· 91 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Γιάλτρα
Ευβοίας 1963). Λ.Α., άρ. 2745, σ. 220 καί 269 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Πολύλοφος
Ευβοίας 1963). Λ.Α., άρ. 2443, σ. 20 (συλλ. Κωνσταντίνου Βραχνιά, Καλύβια 'Ελάσσονος
1962). Λ.Α., άρ. 1977, σ. 9 (συλλ. 'Ελισάβετ ΙΊαπαφιλίππου, Πύθιον 'Ελάσσονος 1952). Εις
Περίστασιν Θράκης ΐσταται τότε ή πενβερά τής νεονύμφου κατά τήν εΐσοδον φέρουσα εις
τήν μίαν χείρα χαλινόν καί άρτον, εις δέ τήν ετέραν πέλεκυν (Βλ. Γ. 'Α. Μέγαν, έν Έπετ·
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 2 (1940), σ. 153),

8 Βλ. Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, έν 'Αθήναις 1890, σ. 140,3. Κ. Ά. Ρωμαίου,
ενθ' άν., σ. 354. Λ. Α., άρ. 2457, σ. 119 καί 126 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Πυργί,
Καλαμωτή Χίου 1962), Εις τό Άλμαλί τών Μαλγάρων ή άξίνη επί τής οποίας πατούν τίθε-
ται υπό τό προσκεφάλαιον (βλ. Κ. Ά Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 353).

1 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 353.

5 Βλ. Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφ.Ρούμελης, 'Αθήναι 1956, σ. 47. Λ. Α., άρ. 2813,
σ. 8 (συλλ. Ηλία Άγγελιδάκη, Φανερωμένη Γόρτυνος Κρήτης 1963). Εις Μελίκην 'Ημαθίας
ή νύμφη είσερχομένη ψάχνει νά εύρη τό ύνίον τό όποιον είναι κρυμμένον όπισθεν της
θύρας (Λ.Α., άρ. 2526, σ. 12 (συλλ. Θεοδ. Άλδάκου, 1962). Εις τούς Βλαχοφώνους εις Πίν-
δον ή νεόνυμφος πατεί επί ύνίου καί πελέκεοος τοποθετημένων εις σχήμα σταυρού. Βλ.
Β. Βήκα, Ό γάμος παρά τοις βλαχοφώνοις, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 555).

' Βλ. Ενα τ. Γ. Πολίτου, 'θ γάμος εν Λευκάδι, Λαογρ. τόμ. 1 (1909), σ. 316.

7 Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ., Γ', σ. 294, 3.
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τών δποίων δένονται αί ζεΰγλαι δια τήν ζεΰξιν ύπό τοΰ γαμβροΰ τών άροτή-
ρων βοών, δίδεται δέ είς τάς χείρας αυτής τό άροτρον \

β') Γεωργικά εργαλεία απαντώνται έν χρήσει καί είς έθιμικάς πράξεις κατά
τήν γέννησιν. Ούτως είς τήν έπίτοκον πρός διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού «παίρνουμε
ένα δριπάν' κί φτειάνουμι στή γής τρεις γραμμές κ' υστέρα πιρνάει ή φουρτουμένη
άπό πάν' τρείς φουρές σταυρωτά' στις γραμμές αυτές ρίχνουμε νερό προτού νά
πιράσ' ή φουρτουμέν'... γιά νά φύγη τό μικρό γρηγορώτερα» Κατόπιν, μιετά τόν
τοκετόν, «παίρνει ή μαμμή τό σάριομα καί έ'να σκεπάρνι καί φωνάζει τή λεχώνα»
τρίς. Εις εκάστην κλήσιν αυτής «βαρεί μέ τό σκεπάρνι πάνω στό σάρωμα γιά νά
φύγουν τά νεραϊδικά καί στερνά θά 'ρθή ό παπάς γιά ευκές» *.

Πολλαχοΰ ώς εις τούς "Ελληνας τής Μεσημβρίας1, ετίθετο παλαιότερον ύνί ή
καί δρέπανον (Σιτοχώριον, Άγριανή καί Καλλιθέα Δράμας)6 ό'πισθεν τής θύρας
ή ύπό τό προσκεφάλαιον τής λεχοΰς πρός άπόκρουσιν κακοΰ, τό όποιον δύνα-
ται νά βλά\[)η τό βρέφος ή τήν λεχώ μέχρι τοΰ καθαρμού της. «"Οποιος έμπη
μέσα... νά 'δή τή λεχώ», δέον νά διασκελίση σάρωθρον καί αξίνην «γιά νά μήν
έμπχ) μέσα όξωποδίτης (Νάξος)6. Μετά τήν λοΰσιν τοΰ βρέφους, ή μαία, φέ-
ρουσα τσεκούρι, οδηγεί τήν λεχώ μετά τοΰ βρέφους έξω τής οικίας. "Εκεί ή λεχώ
λαμβάνει εΐς χείρας λεπτά ξύλα, είτα δέ έπανέρχεται έντός τοΰ οΐκου, άφοΰ πρώτον
άπαντήση τρις έξωθεν εΐς τήν ήδη εΐσελθοΰσαν μαΐαν, ότι ευρίσκεται έξω «μέ τόν
Χριστό, μέ τήν Παναγία καί μέ τό μωρό». Ή λεχώ κατόπιν άπορρίπτει τά ξύλα, τά
όποια φέρει εΐς χείρας επί πτύου, είτα δέ ή μαία, λαμβάνουσα τό τσεκούρι, κτυπά
σταυρωτά τρίς επί τών ξύλων καί έν συνεχεία {)έτει πΰρ εΐς κομισθέντα έπί τούτα,)
φρύγανα. Τό κτύπημα σταυρωτά μέ τό τσεκούρι έχει σκοπόν τήν άποδίωξιν τοΰ δια-
βόλου '. Μέ άπελαστικήν τοΰ κακοΰ σηιιασίαν άλλα καί μέ τήν έ'ννοιαν τής σκλη-

1 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 353, Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ., 'Επετ.
τοϋ Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Β' (1940), ο. 155 (άνατ. τεΰχ. 1, σ. 91).

2 Λ.Α., άρ. 2780, σ. 113 (συλλ. Άννης Ί Παπαμιχαήλ, Βατσουνιά Ιίαρδίτσης 1963).
Είς Σιταριάν Φλωρίνης κόπτουν τόν όμφαλόν τοϋ βρέφους μέ δρέπανον «γιά νά γίνη τό
παιδί καλός θεριστής σάν μεγαλώση». Λ.Α., άρ. 2787, σ. 7 (συλλ. Προκοπίου Παπα-
νούση 1963).

3 Λ.Α., άρ. 1566, σ. 11 (συλλ. Μαγδ. Τσάκωνα, Μανιάκι 1944).

4 Λ.Α., άρ. 1104 Γ, σ. 31 (συλλ. Γεωργ. Μέγα, 1937).

5 Λ.Α., άρ. 2763, σ. 117 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1963). Λ.Α., άρ. 2761, σ. 367
(συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1963). Λ.Α., άρ. 2895, σ. 99 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, 1964).

' Λ.Α., άρ. 2303, σ. 284 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, Δανακός Νάξου 1959).

' Λ.Α., άρ. 2584, σ. 6-7 (συλλ. Κυριακ. Μορφοπούλου, 'Επισκοπή Ναούσης 1962).
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ρότητος τοΰ μετάλλου, ή οποία κατά τήν μαγικήν άντίληψιν δύναται νά μεταδοθή
εξ επαφής, τοποθετείται ύνίον, ίνα πατήση επ* αΰτοΰ ή λεχώ, δταν πρόκειται νά
έγερθή το πρώτον εκ τής κλίνης της «για νά γίν' σιδερένια» *.

Μετά τήν τέλεσιν τής βαπτίσεως ό ανάδοχος, έ'χων τον πόδα επι άξίνης
παραδίδει τό βρέφος εις τήν μητέρα του, ή οποία πατεί επι ΰνίου κεκαλυμμένου
δι' υφάσματος (Αίνος, Κεσάνη Θράκης)8. Άλλαχοΰ, ώς είς Κάρπαθον, κατά τήν
παραλαβήν τοΰ νεοφώτιστου υπό τής μητρός ίσταμένης εις τήν θύραν τής οικίας,
έχει τοποθετηθή εκεί ύνίον μετά θυμιάματος *. Έκ τής χρήσεως ταύτης τοΰ ΰνίου
προήλθεν είτα κατ' επέκτασιν και ή πρός τεκνοποιΐαν επί στείρα>ν γυναικών, άρρε-
νογονίαν ή και αντιθέτως (Λειικάς) 5.

Ό θεριστής προτοΰ άρχίση τόν θερισμόν φέρει περί τήν δσφύν του τρις από
δεξιών πρός τά αριστερά τό δρέπανον «για νά γίνη σιδερένια ή μέση του», οΰτω
δέ νά μή αίστΉνεται κάματον 6.

Κατά τήν ήμέραν τής ενάρξεως τοΰ θέρους οι θερισταΐ επιστρέφοντες είς
τήν οίκίαν των κατά τό εσπέρας «περνούν τά παιδιά κάτω από τά δρεπάνια τους
για νά μή τά μαυρίση ό ήλιος» (Γαλάτεια Κοζάνης) Τ.

'Ομοίως κάτωθεν τοΰ τόξου, τοΰ σχηματιζομένου υπό τοΰ δρεπάνου, δταν
καρφωθή ή αιχμή του επί τοΰ εδάφους, περνούν και τά μικρά ορν^θια (κλωσσοπού-
λια) τά έκκολαπτόμενα κατά τόν «Θεριστή» (='Ιούνιον) δια νά «μή ψοφήσουν»
(Κορώνη Πυλίας)8. 'Ετίσης χρήσις τοΰ δρεπάνου γίνεται και πρός άπαλλαγήν εκ
νόσοτι. Οΰιως έπΐ πόνου εις τήν κοιλίαν σταυρώνεται εις Πύθιον Ελάσσονος ό πά-

1 Λ.Α., άρ. 2780, σ. 117 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Βατσουνιά Καρδίτσης 1963).
'Αναφέρεται μάλιστα και σχετικός διάλογος μεταξύ μαίας και λεχοΰς—«Τί πατείς,» —«Σί-
δερο»"— «Σιδερένια νάν είσαι σύ και τό παιδί σ°». Βλ. f Κα λ λ. Χονρμονζιάδου, Τό παιδίον
εις την έκκληπιαστικήν έπαρχίαν Μετρών και Άθύρων τής 'Ανατολικής Θράκης, 'Αρχ.
Θρακ. Θησ., τόμ. 7, (1940-41), σ. 73.

2 Λ.Α. άρ. 151, σ. 24 (συλλ. Ν. Κωνσταντινίδου, 'Αλμαλί Μαλγάρων).

8 Λ.Α., άρ. 140, σ. 264 (συλλ. Σ. Μανασσείδου, 1882). Βλ. Γ. Ά. Μέγαν εις Έπετηρ.
Λαογρ. 'Αρχ., Α' (1939), σ. 138.

4 Λ.Α., άρ. 221, σ. 37 (συλλ. Έμμ. Μανωλακάκη, Κάρπαθος 1893).

6 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, ενθ" άν., σ. 349-350 «ξυπόλυτη πατάει στα δυό ύνάκια στήν

πόρτα τής έκκλησιάς .. Αύτεΐνο είν' άδιάλεχτο (άλάθητον). Τό παιδί πού θά 'ρθη θά 'ν' άρσε-

νικό. Άλλες πάλε στέρφες Ικάμαν παιδιά μέ τά ύνάκια». (Αυτόθι, σ. 350 βλ. και είς 352).

8 Λ.Α., άρ. 662, σ. 27 (συλλ. Δ. Τσίριμπα, 'Αρκαδία 1919).

' Λ.Α., άρ. 2737, σ. 28 (συλλ. Πέτρ. Άνανιάδη 1960, πρόσφ. έξ Άνατ. Θράκης).
8 Λ. Α., άρ. 1159 Α, σ. 36 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938).
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σχων μέ λελέκ' (=είδος δρέπανου)1, βρέφος δέ to οποίον «καρδιοπονάει» το-
ποθετείται πλησίον τοϋ δρέπανου s.

Τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ 'Αγίου Βασιλείου μετά τό κόψιμον τής πίττας
«βγάλλουν τότε τά βόδια έξω στο πλάτωμα, νά τά βάλουν νά πρωτοπατήσουν πάνω
σέ σίδερο, στόν κασμά συνήθως, γιά νά είναι γερά και σιδερένια όλο τό χρόνο»
(Σκΰρος)'. Οί ποιμένες «όταν θά πρωτοβάλουν τά γαλάρια στο γαλαρομάντρι,
βάνουν τσεκούρι στήν πόρτα γιά νά δρασκελήσουν τά πρόβατα καϊ στεριωθούνε»*
δηλ. «νά γίνουν γερά σαν τό σίδηρο»5.

Εις τούς "Ελληνας τής 'Ανατολικής Θράκης υπήρχε παλαιότερον τό έθιμον
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων ή οικοκυρά νά λαμβάνη ύνίον μετά τήν παρα-
σκευήν τών εδεσμάτων. Δι* αύτοΰ «θύμιαζε πρώτα τά φαγιά, υστέρα όλους, κατό-
πι τήν κάμαρα, τό σπίτι, ύστερνά θύμιαζε τά ζφα κι άφινε τό ύνί πάνω στό
τραπέζι» (Καστανιές) β. Τό έσπέρας τής ιδίας ημέρας τοποθετούν άλλαχοΰ «τό ύνϊ
στή φωτιά»· εκεί παραμένει έπϊ οκτώ ημέρας, τήν ήμέραν δέ τών Φώτων τό μετα-
φέ-ρουν«στή βρύσι καϊ τό βρέχουν κατ' αυτόν τόν τρόπον έπιτυχαίνουν τά σπαρ-
τά των» (Χρυσή Καστορίας) τ.

Εις τό κείμενον έπφδής πρός θεραπείαν τής παθήσεως τοΰ σπληνός παραγ-
γέλλεται ή χρήσις «μανάρας» ( =τσεκουριοΰ) πρός άποκοπήν τού κακού σπλη-
νός8, εΐς έτέραν δέ έπφδήν έπϊ νοσήματος τών οφθαλμών άναφέρονται ομοίως
«εννιά τσεκούρια, εννιά κλαδευτήρια, έννιά μαχαίρια μαυρομάνικα

Έπϊ έπφδής κατά τοΰ «στρόφου» τών ζφων γίνεται χρήσις μεταξύ άλλων
καϊ κλαδευτηριοΰ Ι0.

1 Λ.Α., άρ. 2766, σ. 403-404 (συλλ. Άννης Μ. Παπαμιχαήλ, Πύθιον Ελάσσονος 1963).

2 Λ.Α., άρ. 1665 Α, σ. 10 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, προσφ. έκ Β. Ηπείρου 1951).

3 Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, "Αθήναι 1940, σ. 129.

4 Βλ. Δ, Λονκοπούλον, Ποιμενικά της Ρούμελης, 'Αθήναι 1930, σ. 206, 20.

δ Λ.Α., άρ.2520, σ. 11 (συλλ. Κωσταντίνου Μαγαλιοΰ, ΆγκαίΚά 'Ημαθίας 1962). Λ.Α.,
άρ. 2897, σ. 222 (συλλ. Εύστρ. Χατζηπαναγιώτου, Χρήστ. Δεληοτζάκη, "Ολγα Κόκκινη, Εύαγγ·
Φουρλάκη, "Ιβηρα Βισαλτίας 1964).

" Βλ. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, 'Από τήν 'Ανατολική Θράκη. τόμ. Α', 'Αθήναι 1956,

σ. 130.

7 Λ.Α., άρ. 2459, σ. 147 (συλλ. Δημ. Δήμου, 1962).

8 Βλ. Σπ. Γ. Βαρδάκη, Κρητικα'ι έπωδαί, Λαογρ., τόμ, 9 (1626), σ. 243.

9 Λ.Α , άρ. 52, σ. 25-26 (συλλ. Άνδρ. Μαρούλη, Μεσολόγγιον 1919).

10 Λ.Α., άρ. 869, σ. 141 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1902). Δ. Λονκοπούλον, Συναγωγή έπφ-
δων καί καταδέσμων, Λαογρ. τόμ. Δ' (1912-1913), σ. 40. 'Επίσης καί είς μαγικός περιαρόσεις
χωρίων πρός άπόκρουσιν λοιμικών νόσοίν μεταχειρίζονται χρυσοΰν ύνίον μέ «ζ'γάλετρα
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Πρός άποτροπήν τοΰ κεραυνοΰ «τ'νάζουν δξ' άπ' τό σπίτ'... vl πού ζευγα-
ρίζουν» 1 ή κάμνουν δια πελέκεως σταυρόν επί δένδρου 2. Πρός διάσωσιν τής γεωρ-
γικής παραγωγής έκ τοΰ παγετού έτίθετο παλαιότερον «στή γωνιά τό άλετροσί-
δερο» Β, εΐς μαγικήν δέ ένέργειαν πρός πρόκλησιν βροχής αναφέρεται μετ' άλλων
και ή χρήσις ζεύγλης. Ούτω «μια από τις καλές γριές τοΰ χωριού....κάρφωνε...δυό
ζεΰλες στό ποτάμι· μετά από τις ενέργειες αυτές έβρεχε» ('Αχλάδα Φλοιρίνης)4.

Εΐς Κρήτην μετά τό πέρας τοΰ θερισμοΰ ανύπανδροι θερισταί ρίπτουν
«ψηλά τό δρεπάνι καί αν μέν τοΰτο πέση στή γή καθέτως, θα παντρευθοΰν σύν-
τομα, αν πέση πλαγίως... μετά καιρό πολύ» (Φουρνοφάραγγον Μονοφατσίου)6.
'Εάν τοΰτο «πέση δεξιά», σημαίνει ότι ο θεριστής θα «θερίση σέ ξένο χωράφι»
καί δπου δρεπάνι πέση αριστερά, σημαίνει οτι «τελείωσε καί θα θερίση τοΰ
χρόνου® ('Επισκοπή Ναούσης)6.

Κατά δεισιδαίμονα δοξασίαν εις τήν περιοχήν Βοΐου (Παλαιόκαστρον) μετά
τήν δύσιν τοΰ ηλίου δέν δανείζονται «σιδερικά» (ζυγί, ύνΐ κ.λ.π.), «γιατί παθαίνουν
κακό τά ζφ(?* «Τήν Άσπροπέφτ' (=Πέμπτη τής Διακαινησίμου) δέν βγάζουν
ύνί ούτε σκάβουν, για μή πέφτ' χαλάζ'» (Άργιθέα Καρδίτσης)9. 'Επί τριόδου δέ,
εάν εύρη τις ένδυμα ή άλλο τι, δέν τό εγγίζει, διότι πιστεύεται οτι τα αντικείμενα
ταύτα είναι «μαγεμένα κι αφημένα επίτηδες εκεί», πρός άποδίωξιν δέ τοΰ κακού
πατούν επί ύνίου (Νεστόριον)8.

σιδερένια» καί «ασημένια». Λ. Α., άρ. 2447, σ. 32 (συλλ. Χαρ. Χατζή, Νεστόριον
1962). Λ.Α., άρ. 2459, σ. 42 (συλλ. Χαρ. Χατζή, Νεστόριον Καστορίας 1964). Λ.Α.,
άρ, 2750, σ. 58 (συλλ. Γ. Χαλαζία, Ρούμελη 1963). Λ.Α., άρ. 2785, σ. 17 (συλλ. Άριστ.
Μαντρατζή, Ξινόν Νερόν Φλωρίνης 1963). Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών,
Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 474-475. λτ. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904,
σ. 554, άρ. 907. Γ. Ά. Μέγα, Θυσία ταύρων καί κριών έν τή ΒΑ. Θράκη, Λαογρ., τόμ. 3
(1911), σ. 157, 1. Λ.Α., άρ. 1104 Γ, σ. 226 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία 1937).

1 Λ.Α., άρ. 1160 Α, σ. 44 (συλλ. Γ. Μέγα, Λήμνος 1938).

2 Λ.Α , άρ. 2651, σ. 2 (συλλ. Δημ. Βραζιώτη, Καλλονή Γρεβενών 1960).

3 Βλ. 'Ελπ. Σταμούλη-Σαραντή, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης, Λαογρ,,
τόμ. 14 (1952), σ. 180.

4 Λ Α., άρ. 2786, σ. 43 (συλλ. Ίωάνν. Φωτιάδου, 1963).

5 Λ.Α , άρ. 2857, σ. 7 (συλλ, Γεωργ. Κονταξάκη, 1963).

8 Λ.Α., άρ. 2584, σ. 3 (συλλ. Κυριακής Μορφοπούλου, 1962).

7 Λ.Α., άρ. 2490, σ. 16 (συλλ. Κωνσταντίνου Ζιωντάκη, 1962).

8 Λ Α., άρ. 2780, σ. 91, 278 (συλλ. Άννης Ί Παπαμιχαήλ, 1963).

3 Λ.Α., άρ. 2447, σ. 32 (συλλ. Χαριλ. Χατζή, 1962).
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Γ. ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΚΕΥΗ κ.ά.)

Έκ τών εν χρήσει αντικειμένων εις τήν οΐκίαν ό πυροστάτης (πυροστιά), ή
πυράγρα, ό λέβης κ.ά. άπαντώνται καί ώς αποτρεπτικά γενικώς τοϋ κακοΰ. Οΰτω
προς κατάπαυσιν ή άποτροπήν δμβρου (Λεσινίτσα Δελβίνου, Χρυσή Καστορίας,
Κλειστόν Ευρυτανίας, Νεστόριον Καστορίας, περ. "Ασσου Πρεβέζης, Κρανέα
Ελάσσονος, Λέσβος, Άδριανοΰπολις) τυφώνος (Αιτωλία)3, χαλάζης (Δαμασκη-
νέα Κοζάνης, περ. Φαναριού Πρεβέζης, Μαυρέλιον Καλαμπάκας, Βατσουνιά Καρ-
δίτσης, 'Ομαλή Βοΐου, Νεστόριον Κοζάνης, περ. Άσσου Πρεβέζης, Βογατσικόν
Δυτ. Μακεδονίας, Κρανέα Ελάσσονος, Ζαγόριον, Κόνιτσα, Άμπελοι Βισαλτίας,
Κοκκινοπηλός Ελάσσονος, Άργι&έα καί Μαυρομμάτιον Καρδίτσης, Αχλάδα Φλω-
ρίνης, Σισάνιον Μακεδονίας, Θράκη)3, είτα καί πρός φύλαξιν άπό κεραυνόν (Δο-
ξαράς Λαρίσης)4 άπορρίπτεται έν δεδομένη στιγμή εΐς τήν αΰλήν τής οικίας ή
πυροστιά «τ' άνάποδα» υπό τοϋ νεωτέρου παιδός τής οικογενείας (Γαλατινή Κο-

1 Λ.Α., άρ. 1665 Α', σ. 51 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, 1951 ). Λ.Α., άρ. 2887, σ. 10

(συλλ. Άνδρ. Στεφοπούλου, 1964). Λ.Α., άρ. 2775, σ. 94 (συλλ. Ήλ, Κ. Σαμαρά, 1963).
Λ.Α., άρ. 2505, σ. 11 (συλλ. Γεωργ. Λιάππα, 1962). Λ.Α., άρ. 2739, σ. 63 (συλλ. Γεωργ. Κο-
λιού, 1963). Λ.Α., άρ. 2898, σ. 39 (συλλ. Κωνσταντίνου Δεληζώνα, 1963-64). Λ.Α., άρ. 1146.
σ. 333 (συλλ. Δ. ΙΊουλάκη, 1924). Λ.Α., άρ. 34, σ. 132 (συλλ. Κ. Κουρτίδου καί Γ. Κωνσταν-
τινίδου, 1891).

3 Λ.Α., άρ. 916, 197 (συλλ. Δημ. Λουκοπούλου, 1928).

3 Λ.Α., άρ. 1103α, σ. 31 (συλλ. Ίωάνν. Μπακάλη, 1937). Λ.Α., άρ. 2876, σ. 26 (συλλ.
Όδ. Μπέτσου, 1964). Λ.Α., άρ. 916, σ. 197 (συλλ. Δημ. Λουκοπούλου, 1928). Άναοτ. Δ. Καμ-
πόση, είς περ. 'Ιστορία - Λαογραφία τής περιφ. τοϋ νομού Τρικάλων, τεϋχ. 2 (1962), σ. 139.
Λ.Α., άρ. 2780, σ. 275 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ.Α., άρ. 2494, σ. 36 (συλλ.
Θεολ. Χασιώτη, 1962). Λ.Α., άρ.2505, σ.11 (συλλ. Γεωργ. Λιάππα, 1962) .Λ.Α., άρ. 2739,σ. 63
(συλλ. Γεωργ. Κολιού, 1963). Λ.Α., άρ. 1129β, σ. 13 (συλλ. Θ. Βράκα, 1937). Πέτο. Ί. 'Αγ-
γελή, Νεστόριον μιά εθνική έπαλξις τοϋ Γράμμου, Νεστόριον 1959, σ. 46. Λ.Α., άρ. 2898, σ.39
(συλλ. Κωνσταντίνου Δεληζώνα, 1963-64). Λ.Α.. άρ. 1571, σ. 184 (συλλ. Δ. Παπά, 1940).
Λ.Α., άρ. 1908Γ, σ. 118 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, 1953). Λ. Α., 2897, σ. 78 (συλλ. Άθαν. Δρο-
γαλά, Βασ. Ταμπάκη, Άθαν. ΙΙατάκα, 1964). Λ.Α., άρ. 2766, σ.433 (συλλ. Άννης Ί. Παπα-
μιχαήλ, 1963). Λ.Α., άρ. 2780, σ. 21, 185 (συλλ. Άννης Τ. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ.Α., 2786,
σ. 44 (συλλ. Ίωάνν. Φωτιάδου, 1963). Λ.Α., άρ. 2482, σ. 14 (συλλ. Β. Μαροπούλου, Σκάλο,
χωρίον Βοΐου 1962). Κ. Α. Ρωμαίου, είς Μακεδ.Ήμερ. (1934), σ.115. ΛΑ., άρ. 169β, σ. 125, 5
(συλλ. Ίωάνν. Άγακίδου, 1892), Δ. Λουκοπούλου, Σύμμ. λαογρ. έξ Αιτωλίας, Λαογρ· τόμ. 12
(1938), σ. 21. Φ. Κουκουλέ, Μνεία δεισιδαιμονιών τίνων καί μαγικών συνηθειών είς νομο-
κάνονας (άνάτ. άπο τιμ. τόμ. Άμίλκα Αλιβιζάτου), Αθήναι 1958, σ. 8. Έλπ. Σταμούλη-
Σαραντή, Άπό τήν Άνατ. Θράκη, τόμ. 1, Αθήναι 1956, σ. 172, Τής Αυτής, Προλήψεις καί
δεισιδαιμονίαι τής Θράκης, Λαογρ., τόμ. 13, σ. 212.

4 Λ.Α., άρ. 2901, σ. 23 (συλλ. Ίωάνν. Θεοδώρου, 1964).



94

ΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ζάνης) ', αφού προηγουμένως δ πράττων τούτο κάμη τρις τόν σταυρόν του και ένφ
θα λέγη Ικάστοτε «"Αρατα ρήματα στα βουνά καΐ στ' αγρία λόγγα» (περ. Φανα-
ριού Πρεβέζης) 'Αντί τής πυροστιάς είς άλλους τόπους γίνεται χρήσις πρός τοΰτο
πυράγρας (περ.'Ασσου και Φαναριού Πρεβέζης) ", κρούονται δέ και οΐ κώδωνες τών
εκκλησιών (Διάκος Γρεβενών, Καστανόφυτον Καστορίας, 'Άνω 'Ορεινή Σερρών)4,
ενώ συγχρόνως δ ιερεύς σταυρώνει «μέ τό αγιον ποτήριον τά σύννεφα» (Νιγρίτα
Βισαλτίας)5. Πρός έπίτευξιν μεταβολής τής μετεωρολογικής καταστάσεως ρίπτον-
ται εις Νίσυρον «τενεκέδες» εις τήν θύραν, ή οποία είναι έστραμμένη «στό μέρος
τοΰ καιρού» επίσης γίνεται χρήσις και τής πυροστιάς (Δυτ. Θράκη, Νέα Βύσσα
Όρεστιάδος)7 ε'ις περιπτώσεις ανομβρίας. Τότε «γυρίζουν τήν πυροστιά ανάποδα
και επάνω βάνουν τέντζερη (μπακίρι) μέ νερό για νά βράση. Τό βρασμένο αυτό
νερό τό χύνουν στό σταυροδρόμι». Έπι εκλείψεως τής σελήνης (Λέρος, Σύμη(
Χάλκη)8 ώς καΐ επί τής τοΰ ηλίου (Χάλκη)" κρούονται οι κώδωνες τών εκκλησιών,
«γ'διά», άλύσεις, «τενεκέδες» πρός τόν σκοπόν τής εκ νέου έμφανίσεαις αυτών. Εις
τήν Βόρειον Ελλάδα δια τοΰ ήχου τών ποιμενικών κωδώνων (κυπριοκούδουνων),
τούς οποίους φέρουν οί μεταμφιεζόμενοι κατά τήν εορτήν τών Θεοφανίων, άποσκο-
πεΐται ή έκδίωξις τών καλικαντζάρων (Μορφοβούνιον Καρδίτσης)10. Ή τελευταία
αύτη σημασία τών κρότων, δηλ. τής εκδιώξεως δαιμονικών ό'ντων, φαίνεται υπάρ-
χουσα και ε'ις τά ανωτέρω έθιμα έπι εκλείψεως τοΰ ηλίου και τής σελήνης.

Ή δοξασία αύτη συνεχίζεται προφανώς εκ τής 'Αρχαιότητος. Ό Λουκιανός
(Φιλοψ. 15) μαρτυρεί ότι τά δαιμονικά φάσματα «ην ψόφον άκούση χαλκού ή σι-
δήρου πέφευγε»· Άργότερον κατά τόν 4ον αιώνα και ό Γρηγόριος ό Θεολόγος
(Migne, Ρ· G. 38, 1001) αναφέρει έπι εκλείψεως τής σελήνης τήν συνήθειαν τής

1 Λ.Α., άρ. 2478, σ· 85 (συλλ. Κωνσταντίνου Βουζιανά, 1962).

1 Λ.Α., άρ. 2876, σ. 26 (συλλ. Όδ. Μπέτσου, 1964).

■ Λ.Α., άρ. 2739, σ. 63 (συλλ. Γεωργ.Κολιού, 1963). Λ.Α, άρ.2876, σ. 26 (συλλ. Όδ.
Μπέτσου, 1964).

4 Λ.Α., άρ. 2610, σ. 12 (συλλ. Γεωργ. Δούβλη, 1962). Λ.Α., άρ. 1103, σ. 25 (συλλ.

Ίωάνν. Μπακάλη, 1937). Λ.Α., άρ. 2946, σ. 31 (συλλ. Γεωργ. Αϊκατερινίδου, 1965).

6 Λ.Α., άρ. 2897, σ. 327 (συλλ. Κωνστ. Καραγιάννη κ.ά., 1964).

6 Λ.Α., άρ. 1473, σ· 77.

' Λ. Α., άρ. 2343, σ. 424 (συλλ. Δημ. Πετροπούλου, Σταυρ. Καρακάση, 1960).

8 Ν. Γ. Πολίτου, Ή σελήνη κατά τούς μύθους τοϋ λαοΰ, Λ.Σ., τόμ. Β', σ. 172. Λ.Α.,
άρ. 2279, σ. 43 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1958). Λ. Α , άρ. 2455, σ. 231 (συλλ. Άννης Ί. Παπα-
μιχαήλ, 1962). Λ.Α., άρ. 2892, σ. 108 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

9 Λ.Α., άρ. 2892, σ. 229 (συλλ. Άννης Ί Παπαμιχαήλ, 1964).

10 Λ.Α., άρ. 2945, σ. 49 (συλλ. Θωμά Κυρίτση, 1965).
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επιζητήσεως τής επαναφοράς αυτής διά τής κροΰσεως μετάλλων Μεταγενεστέ-
ρως και ό 'Ιωάννης Τζέτζης (12 αι.) άναφέρει εΐς τά σχόλιά του εΐς τήν Λυκό-
φρονος Άλεξ. (I, 368, 77) οτι ό κΰων «βαΰξας λΰει τά φάσματα, ώς και χαλκός
κροτηθείς ε'ίτέ τι τοιούτον».

Πλήν τών περιπτώσεων τοΰτων καί πρός άποδίωξιν τών δ'φεων καί άλλων
ερπετών κρούονται πολλαχοΰ μετάλλινα αντικείμενα (κώδωνες, ταψιά κ.ά'.), ώς εις
Λιθί Χίου τήν προτεραίαν τής ΙΌ? Μαρτίου ", εΐς Μακεδονίαν (Βλάστη, περ. Εορ-
δαίας, Σισάνιον Βοίου) καί Άκαρνανίαν τήν Ιην Μαρτίου8, εΐς Φανάριον Πρεβέ-
ζης τήν 241)ν Μαρτίου4, εις Βατσουνιάν Καρδίτσης καί Κρανέαν Ελάσσονος τήν
25TV Μαρτίου δ, εΐς τινας δέ τόπους τής Στερεάς Ελλάδος καί τής Θεσσαλίας τήν
έορτήν τοΰ Αγίου Μάρκου (25 Απριλίου)6.

Μεταλλικά αντικείμενα οικιακής χρήσεως απαντώνται περαιτέρω εις μαγι-
κός καί δεισιδαίμονας πράξεις κατά τήν γέννησιν. Έν Πΰργω τής Ηλείας, ίνα ή
στείρα γυνή έπιτΰχη τήν άπόκτησιν τέκνου, διασκελίζει τεσσαρακοντάκις άνε-
στραμμένην πυροστιάν6. "Οταν δέ «μιά γυναίκα άργήσ' ν'άποκτήσ' καί άποκτήσ'
τό πρώτο παιδί, θά φκειάσ'ν έ'να τεψί άφόρηγο (=καινοΰργιο) στόν καλαν-
τζή ( = χαλκουργόν) καί θά πάρν' κ' έ'να στεφάν' 'πό τ'ς γΰφτους στο ίδιο μέγε-

1 «'Επειδή λέγουσί τίνες έπαοιδίαις καί γοητείαις τήν σελήνην κατάγεσθαι ούρανόθεν
καί τό πλείστον μέρος τής άνιΊρωπότητος τή φήμη ταύτη κρατη&έν, σίδηρον καί χαλκόν
κρούοντες, ώσπερ έν έκτάσει γενομένην τφ ήχφ, τής πλάνης αυτήν έπανάγεσθαι νομίζουσιν».

® Λ. Α., άρ. 2457, σ. 299 (συλλ' Άννηϊ Ί. Παπαμιχαήλ, 1962). Είς Κοκκινοπηλόν 'Ε-
λάσσονος ή μαγική πράξις αΰτη γίνεται τήν 9ην Μαρτίου, έορτήν τών άγίιον Σαράντα (Λ.Α.,
2766, σ. 434 (συλλ. "Αννης Ί Παπαμιχαήλ, 1963).

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λ.Σ., τόμ. Β, σ.281· Ά. Κεραμοπούλλου, Άποτυμπανισμός, έν 'Α-
θήναις 1923, σ. 77-78. Λ. Α., άρ. 2502, σ. 112 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εύγενίδου, Βασ.
Φθενάκη, 1962). Λ.Α , άρ. 2454, σ. 21 (συλλ. Κωνστ. Μακρή, 1962). Λ.Α., 2903, σ. 24, 46
(συλλ. Κωνστ. Χινοβίτη, 1964). Εΐς Ζευγοστάσιον Καστορίας τό εθιμον λαμβάνει χώραν τήν
Ιην Φεβρουαρίου, έορτήν τοΰ 'Αγίου Τρύφωνος διά νά φύγουν οί ποντικοί «καί δλο τό
χρόνο νά άποφεύγουν τις ζημιές». Λ.Α., άρ. 2459, σ. 107 (συλλ. Ξ. Μαγκλάρα, 1962).

1 Λ.Α ,άρ.2876, σ. 19 (συλλ. Όδ. Μπέτσου, 1964). Λ.Α., άρ. 865, σ. 88 (συλλ. '[. Παπα-

γεωργίου, 1922). Ν.Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 281.

6 Λ Α., άρ. 2780, σ. 273-274 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963). Λ.Α., άρ. 2766,
σ. 340 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1963).

" Βλ. Δημ. Λονκοπούλον, Γεωργικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1938, σ. 166. Λ.Α.
άρ. 124, σ. 71 (συλλ. Στ. Βίου, Εύρυτανία 1919). Λ.Α., άρ. 2901, σ. 19 (συλλ. Ίωάνν. Θεο-
δώρου, Δοξαράς Λαρίσης 1964). Είς Ξινόν Νερόν 'Αμυνταίου τοΰτο τελοΰν τόν Μάϊον (Λ.Α.,
άρ. 2785, σ. 48 (συλλ. Άριστ. Μαντρατζή, 1963).

7 Βλ"Αθανασοπούλου, Μαγικαί τελεταί πρός τεκνοποίησιν, Λαογρ., τόμ.5 (1915), σ. 409.
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θος μέ τό τεψί. Και θα βάλουν τό τεψί κάτω στο μέρος πού θα στέκεται ορθή ή
γυναίκα για νά γεννήσ'. Τήν ώραν πού θάγεννάη θα βαστδν τό στεφάν' δυο γυ-
ναίκες και θα πέση τό παιδί ανάμεσα 'πό τό στεφάνι μέσα στο τεψί πού έχουν
μπροστά της. "Ετσι θα δεχτούν τό παιδί. Αυτό γίνεται για να μπορέσ' νά βα-
στήξ', νά τ'ς γένη παιδί κι άλλο, γιατί αυτή άργησε νά γεννήσ'» (Χουλιαράδες
Ιωαννίνων) Τό βρέφος μόλις γεννηθή «τό δέχονται σ' έ'να μπακαρένιο ταψί,
αμεταχείριστο πού δέν θα τό μεταχειρισθούν για καμμιά άλλη χρήσι, άλλα τό
βάζουν στό ταβάνι δσο ζή τό ταψί νά ζή καί τό παιδί>:>("Αγιος Παντελεήμων Βε-
γορίτιδος Φλωρίνης)' «καί νά γίνη σιδερένιο» (Λέχοβον Φλωρίνης)3. 'Ακολούθως
οτε τήν τρίτην ήμέραν λαμβάνει χώραν ή έστίασις τών γενεθλίων (Καρωτή Διδυ-
μοτείχου), καλουμένη «τό τραπέζι τής Παναγιάς», ή μαία «θα πάρη τό 'ποκάμισό
του (=τού βρέφους) καί θά τ' άπιράση "πό μασά (=πυράγρα) τρεις φορές καί
θα πή «σαν τό σίδερο γερό νά γένη» 4, δηλ. υγιές. Πρός τόν ίδιον σκοπόν, δταν
γυναικός τίνος αποθνήσκουν τά τέκνα ολίγον μετά τόν τοκετόν, περνούν τό βρέ-
φος από τήν οπήν σιδηρού αντικειμένου (Λέχοβον)5, οίον ή πυροστιά (Αυλών Τρι-
φυλίας) 6, «ή σιδεριά τού παραθύρου» (Κόνιτσα)7 «ή σιδηριά πού κλειδώνουν τήν
εξώπορτα» (Ζαγόριον)8, στεφάνη σιδηρά ('Αχλάδα Φλωρίνης, Άγια Άννα Ευ-
βοίας)' ή αργυρά, κατεσκευασμένη μέ μαγικόν τρόπον10. 'Επίσης εξαρτάται από τό
αυτί τοΰ βρέφους ενώτιον μετάλλινον «για ζήση καί νά 'ναι γερό σαν το μέταλλο»

1 Λ.Α., άρ. 2302, σ. 116-117 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, 1959).

2 Λ. Α., άρ. 2789, σ. 12 (συλλ. Μαρ. Λιάκου, 1963).

8 Λ. Α., άρ. 2881, σ. 29 (συλλ. Χαριλ. φίτζιου, 1964).

4 Λ.Α., άρ. 1500, σ. 19-20 (συλλ. "I. Ξανθάκη, 1922). Κατ' έπέκτασιν «άμα βγουν άπ·
τ' αυγά τά κλωσσόπουλα τά περνούν μέσα άπό μια πυροστιά γιά νά σιδερωθοΰν» ή άπό «τό
κρουκέλλι τής πόρτας» (Λ.Α., άρ. 2775, σ· 99 (συλλ. 'Ηλία Σαμαρά, Κλειστόν Ευρυτανίας

1963). Λ.Α., άρ. 1898, σ. 178-9 (συλ. Δημ. Μερεμέτη, έπαρχ. Έρμονίδος, 1953). Λ.Α., άρ.
2327, σ. 221 (συλλ. Ί. Κασιμάτη, Κύθηρα 1959). Λ.Α., άρ. 174, σ. 105 (συλλ. Γ. Καμμά,
Τήλος 1895). Βλ. καί Γ. Α. Μέγαν εις Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ., Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έ'τ. Γ-Δ'
(1941-42),σ. 97 «Τά μονομηνιάτικα» τά περνούν άπό «τό τηγάνι» (Λ.Α., άρ. 1421, σ. 921
(συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Θεσσαλία 1926).

6 Λ.Α., άρ. 2881, σ. 34 (συλλ. Χαρ. Φίτζιου, 1964).

6 Λ.Α., άρ. 1479Γ, σ.89 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου, 1942).

7 Λ.Α., άρ. 1908Α, σ. 50 (συλλ. Δημητρ. Οίκονομίδου, 1953).

8 Λ.Α., άρ. 1571, σ. 305 (συλλ. Δημητρ. Παπά, 1940).

9 ΛΑ., άρ. 2786, σ. 34 (συλλ. Ίωάνν. Φωτιάδου, 1963). Λ.Α., άρ. 1479Γ, σ. 58 (συλλ.
Μαρ. Ίωαννίδου, 1942).

10 Λ.Α., άρ. 1381Β, σ. 116-117 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939).
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Σκαλοχώριον Βοΐου, Πράμαντα 'Ιωαννίνων, Ξινόν Νερόν Φλωρίνης)1. Τό ένώτιον
τούτο άποιελεΐται από «γαλάζια πέτρα» 2 ή είναι άργυροϋν, κατεσκευασμένον εκ
μετάλλου, συλλεχθέντος έκ τριών εγγάμων γυναικών, πρωτοστεφάνων, αϊ όποϊαι
έ'χουν προσφέρει πρός τούτο άργυροϋν νόμισμα (παράν). Έάν ή ποσότης αΰτη δεν
είναι αρκετή, τότε συλλέγεται από επτά πρωτοστέορανες\ 'Επίσης ζυγίζουν τό βρέ-
φος «σέ καινούργιο μπακίρι»4, τήν τρίτην δ' ήμέραν από τής βαπτίσεως δτε ή ανά-
δοχος έ'ρχεται είς τήν οίκίαν τοΰ συντέκνου μέ δώρα δια τό νεοφώτιστον τήν υποδέ-
χονται κρούοντες «ταψί», «για νά γίνη τό παιδάκι σιδερένιο και νά φύγουν μακριά
δλα τά κακά» (Λέχοβον)5. "Οταν τό νήπιον παρουσιάζη καθυστέρησιν είς τό νά
άρχίση νά όμιλή, τότε ρίπτουν «σ' έ'ναν κύπρο (κώδωνα αιγοπροβάτων) νερό καΐ
πίνει τρία Σαββάτα» (Καλέντζιον)β, επί τεσσαράκοντα δέ ημέρας «τό ποτίζουν
νερό για νά χωρίζη τά λόγια του... μέ σιδερένιο κουτάλι, διότι έδώ υπάρχουν ξύ-
λινα» (Περιβόλια 'Ολυμπίας) "Οτε τό πρώτον φυόμενοι εμφανίζονται οί οδόντες
τοΰ παιδίου, ή μήτηρ του εισάγει κοχλιάριον εΐς τό στόμα του καΐ λέγει: «Σιδερέ-
νια νά 'ναι τά δόντια σου» (Μήλος)8. "Οπως δέ καταστή τοϋτο καλλίφωνον, ή
μήτηρ, κατά παλαιότερον έθος, συλλαμβάνουσα φθείρα έπι τής κεφαλής του
τήν έσκότωνεν επί χάλκινου δίσκου (Κρήτη)9. Σημειωτέον οτι καΐ ή λεχώ, OTavt
μετά τόν τοκετόν, εγερθή τό πρώτον έκ τής κλίνης, πατεί επι πυροστιάς (Πε-
*ρί Λέσβου)10 ή πυράγρας (Περιβόλια 'Ολυμπίας) ", «για νά είναι σιδερένια».
Τέλος μετά τό «σαράντισμα», επιστρέφουσα έκ τής έκκλησίας είς τήν οίκίαν
«προτού...μπή μέσα στό σπίτι της θά πιάση τό σιδερένιο χαλκά τής εξώπορτας

I Λ.Α., άρ. 2482, σ. 14 (συλλ. Βασ. Μαροπούλου, 1962). Λ.Α., άρ.2302, σ.575 (συλλ.

Δημ. Οίκονομίδου, 1959).Λ.Α., άρ. 2785, σ. 21 (συλλ. Άριστ. Μαντρατζή, 1963).

3 Βλ. Πέτρ. Σ. Σπανδωνίδον, Μελένικος, ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλο-
νίκη 1930, σ. 113.

3 Λ.Α., άρ. 151, σ. 15 (συλλ. Ν. Κωνσταντινίδου, ΆλμαλΙ Μαλγάρων 1891).

4 Λ.Α., άρ. 1908Α, σ. 50 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, Κόνιτσα 1953).

0 Λ.Α., άρ. 2881, σ.33 (συλλ. Χαρ. Φίτζιου, 1964).

0 Λ.Α., άρ. 2382, σ. 117 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, 1961).

' Λ.Α.,άρ. 2418, σ. 163 (συλλ. Άναστ. Κοπανά, 1962).

8 Λ.Α., άρ. 2304, σ. 57 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1959).

9 Βλ. Εναγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στα Λαογραφικά τής Κρήτης, Αθήνα 1949, σ. 33.
Λ.Α., άρ. 312, σ. 36, 17 (συλλ. Άντ. Πουλάκη, Κρήνη Μικράς 'Ασίας 1889).

10 Λ.Α., άρ.1446Α, σ. 160 (συλλ. Δημ. Λουκάτου 1940).

II Λ.Α., άρ. 2418, σ. 180 (συλλ. Άναστ. Κοπανά, 1962).

7
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τοΰ σπιτιού της, για να γίνη «σιδερένια» όπως είναι καί ό χαλκάς» *.

Μετά τήν βάπτισιν, δτε ή μήτηρ φέρει μετά τοΰ αναδόχου τό παιδίον είς
τήν έκκλησίαν, ίνα μεταλάβη τής αγίας κοινωνίας, πρό τής έκκινήσεως διά τήν έκ-
κλησίαν πατεί ή μήτηρ, φέρουσα τό βρέφος, έπί πυροστάτου διά «νά γίν' σιδε-
ρένιο» ('Αγία 'Άννα Ευβοίας)'. Έάν διέλθη νεκρώσιμος πομπή διά τής όδοΰ έξω
τής οικίας τής λεχοΰς, ή λεχώ κλείει αμέσως τά παράθυρα καί τοποθετεί πυράγραν
έπί τοΰ βρέφους της° «γιά νά μή τζαλαπατ'θή» *.

Εΐς τόν γάμον, κατά τόν χορόν ό όποιος λαμβάνει χώραν μετά τό ζύμωμα
τών άρτων, ή νεάνις ή οποία ήσχολήθη εΐς τό έ'ργον τοΰτο, φέρει εΐς τήν χείρα,
ένφ χορεύει, πυράγραν διά νά είναι τό νέον ζεΰγος «σιδεροκέφαλο» (Πολυδενδρον
Βέροιας, Πετραία Εδέσσης)6. «Στά λοΰσματα» έπειτα ιστατο παλαιότερον ό γαμ-
βρός ό'ρθιος «μέσα σ' έ'να καζάνι», έ'ρριπτον δέ έπ' αύτοΰ νομίσματα (Δροσιά
Πυλίας) Τό ξύρισμα κατόπιν γίνεται, ενώ οΰτος κάθηται «μέσα σ' έ'να ταψί»
(Παγγαΐον)'Επίσης καί ή ένδυσις τοΰ γαμβροΰ διά τήν στέψιν έγίνετο, ενώ
ούτος ιστατο έπί ταψιού, καί τοΰτο διά νά είναι, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν «σι-
διρένιος»'8 όμοίως στολίζουν καί τήν νύμφην ίσταμένην επί ταψιού *. Ακολούθως
κατά τήν έκκίνησιν τής γαμήλιου συνοδείας τοΰ γαμβροΰ πρός παραλαβήν τοΰ νού-
νου(=παρανύμφου) πατεί ούτος πρώτον διά τοΰ δεξιού ποδός σιδηρούν άντικείμε-
νον διά νά καταστή σιδερένιος 10. Τοΰτο γίνεται καί κατά τήν άφιξίν του εΐς τήν

1 Βλ. Χρνσ. Κ. Χονδρονίκη, "Εθιμα περί τήν λεχώ καί τό βρέφος, Πέργαμος, έ'κδοσίς
«κοινότητος Περγάμου», Μυτιλήνη 1929, σ. 240.

2 Λ.Α., άρ. 1479Γ, σ. 18-19 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου, 1942).

* Βλ. Έλπ. Σαραντή-Σταμονλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης, Λαογρ.,
τόμ. 14 (1952), σ. 184, άρ. 372.

4 Βλ. f Κ. Χουρμονζιάδον, Τό παιδίον είς τήν έκκλησιαστικήν έπαρχίαν Μέτρων καί

Άθύρων τής 'Ανατ. Θράκης, 'Αρχ. Θρακ. Θησ., τόμ. 7 (1940-41), σ. 73. Έν γένει δταν διέρ-
χεται κηδεία τότε πάντες λαμβάνουν σιδηρούν τι έργαλειον διά νά είναι γεροί σάν «τά
σίδερο» (Λ.Α., άρ. 188, σ. 115, 3 (ουλλ. Ίωάνν. Πρωΐου, Ν.Α. Μακεδονία 1888).

6 Λ.Α., άρ. 2523, σ. 3 (συλλ. 'Αναστ. Κουσουρέτα, 1962). Λ.Α., άρ. 2675, σ. 2 (συλλ.
Ελένης Σταματίου, 1962).

6 Λ.Α., άρ. 2919, σ. 3 (συλλ. Νικ. Ψώνη, 1964).

7 Λ.Α., άρ· 2438, σ. 15 (συλλ. Δημ. Καραγιαννακίδου, 1961).

8 Βλ. Μαριάνϋης Μακρυγιαννοπούλον, Ό άρραβών καί ô γάμος, Πέργαμος, έκδοσις
«κοινότητος Περγάμου», Μυτιλήνη 1929, σ. 251. Λ. Α., άρ.2674, σ· 3 (συλλ. Φωτεινή Καψάλα,
■Αρσένιον 'Εδέσσης (πρόσφυγ. έκ Καρά Ντάγ Μ. 'Ασίας).

9 Λ.Α., άρ. 2945, σ. 35 (συλλ. Θωμά Κυρίτση, Μορφοβούνιον Καρδίτσης 1960).

10 Λ.Α., άρ. 2443, σ. 12 (συλλ. Κωνστ. Βραχνιά, Καλύβια Κοκκινοπηλοΰ Ελάσσο-
νος 1962).
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οΐκίαν ιής νύμφης. Άφοΰ άφιππεΰση, πατεί εις ταγάρι επί τοΰ οποίου υπάρχει
άλυσις Κατά τήν έκκίνησιν έπειτα τής νύμφης καί τοΰ γαμβροΰ διά τήν στέ-
ψιν, οΰτοι διασκελίζουν ασημικά, τοποθετημένα έπάνοο εις τό κατώφλιον', ή νΰμφη
δέ ιδιαιτέρους ^δρασκελάει ενα άσημοζώναρο» 8 ή άπωθεΐ διά τοΰ ποδός, λακτί-
ζουσα, «ποτήρι μέ νερό, παράδες καί ρΰζι» *, άφοΰ δέ έξέλθη εΐς τήν αΰλήν, πα-
τεί εις ταγάρι ξΰλινον, αναποδογυρισμένο·*'5, επί τοΰ οποίου υπάρχουν τοποθετη-
μένα «ασήμια» 6, «κάτι μαλαματένιο»7 καί «μιά ασημένια αλυσίδα... σΰμβολον
πλοΰτου καί υγείας» R. Είτα δέ αναβαίνει έπί τοΰ ίππου. Κατά τήν στιγμήν τής έκ-
κινήσεως πρός τήν έκκλησίαν άτομα έκ τής συνοδείας τοΰ γαμβροΰ ^προσπαθοΰν
κρυφά.... ν' αρπάξουν κάτι σιδερικό άπό τό σπίτι της (τής νύμφης) γιά νά 'ναι
κ' εκείνη σίδερο στή ζωή της» Κατά τήν διάρκειαν κατόπιν τής ιερολογίας τοΰ
γάμου οί νυμφευόμενοι «πατοΰν πάνω σέ σιδερένια ξύστρα... γιά νά γίνουν κι αυ-
τοί ισχυροί, δυνατοί σάν τό σίδερο» ,0.

Παλαιότερον ή στέψις έγίνετο μέ στέφανα άπό «μέταλλο»", «άσημένια» 13,
«αργυρά» ", «σιδερένια» 14, τά όποια είχεν ή έκκλησία πρός κοινήν χρήσιν. Μέ

1 Λ.Α., άρ. 2611, σ. 11 (συλλ. Πτολεμαίου Ντουρούκα, Λαγκαδιά Γρεβενών 1962).

' Λ.Α., άρ. 2482, σ. 10 (συλλ. Βασ. Μαροπούλου, Σκαλοχώριον Βοίου 1962).

8 Λ.Α., άρ. 2500, σ. 22 (συλλ. Στυλ. Χαραλαμπίδου, Χορηγό?, Άηδονοχώριον
Βοΐου 1962).

4 Βλ. Μαριάνάης Μακρνγιαννοπονλον, ενθ' άν., σ. 252.

6 Λ.Α., άρ. 2518, σ. 27 (συλλ. Αΐκατ. Κράββα, Σταυρός Ημαθίας 1962). Λ.Α.,
άρ. 2617, σ. 17 (συλλ. 'Ελένης Άμπάτη, Καληράχη Γρεβενών 1962).

' Λ.Α., άρ. 2727, σ. 4 (Άγιος Γεώργιος Γρεβενών 1962).

I Λ.Α. άρ. 2617, σ. 17 .(συλλ. 'Ελένης Άμπάτη, Καληράχη Γρεβενών 1962).

8 Λ.Α., άρ. 2518, σ. 27 (συλλ. Αίκατ. Κράββα, Σταυρός 'Ημαθίας 1962). Παλαιό-
τερον είς Λέχοβον Φλωρίνης, ότε ή στέψις έγίνετο είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ έτο-
ποθέτουν είς τόν ούδόν τής θύρας «σιδερένιο λοστό», ώστε είσερχομένη ή νύμφη νά πα-
τήση έπ' αύτοΰ «γιά νά γίνη. .γερή σάν τό σίδερο». (Λ.Α., άρ. 2881, σ 19 (συλλ. Χαριλ.
Φίτζιου, 1964).

a Λ.Α , άρ. 2747, σ. 17 (συλλ. Εύαγγ. Ντόκα, Παλαιοχώριον Σιράκου Ίιοαννίνων 1963).

10 Βλ. Άλεξ. Χατζηγάκη, Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου, Τρίκαλα 1946, σ. 25.

II Λ.Α., άρ. 2579, σ. 12 (συλλ. 'Ελένης Κόλλια, Αρχάγγελος 'Ημαθίας 1962). Λ.Α.,
άρ. 2899, σ. 63 (συλλ. Άριστ. Μπακαΐμη, Ζώνη Βοΐου Κοζάνης 1964).

12 Βλ. Βορειοηπειρωτικές σελίδες, Ή Λιούντζη, έ'κδ. Ένώσειος Λιούντζης, 'Αθή-
ναι 1947, σ. 88. Λ.Α., άρ. 2939, σ. 45 (συλλ. Δεσποίνης Παπαδοπούλου, Πρώτη Σερρών 1965).

13 Βλ. Μαριάν&ης Μακρνγιαννοπονλον, ένθ' άν., σ. 252.

14 Λ.Α., άρ. 2762, σ. 25 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Μικρό Σούλι 1963). Λ.Α.,
άρ. 2946, σ. 52 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Κάτω 'Ορεινή 1965).
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τοιαύτα στέφανα στεφανώνονται και σήμερον οσοι έρχονται εις δεύτερον γάμον
Μετά τήν στεφάναισιν οϊ νεόνυμφοι, οδηγούμενοι εν πομπή εις τήν νέαν των κα-
τοικίαν, εισέρχονται εις αυτήν πατοΰντες επί μεταλλίνων αντικειμένων', τοποθετη-
μένων εις τό κατώφλιον υπό τής πενθεράς τής νύμφης, ήτοι εις «λοστό» (Έρά-
τυρα Βοΐου), "«ασημένια αλυσίδα» (Σταυρός Ημαθίας)4, «μάσα» (Άγιονόριον
Κορινθίας)6, «τσαπράκια ασημένια» (Δυτ. Ζαγόρι)6, «για νά 'ναι σιδερένιοι
σ'όλη τους τήζωή» (Σιτοχώριον Βισαλτίας)7· δια τόν αυτόν σκοπόν πατεί μό-
νον ή νΰμφη εις «ταψί, σαγάνια, τέτζερι» 8, «δίλαβον»9, «καζάνι» 10, πυροστάτην
«ξύστρα» ", «αργυρά κλειδώματα άπό ζώνες» «τσιαπράκια» «λοστό» ", «αση-
μένια ή χρυσή αλυσίδα»' δια τοϋ δεξιοΰ ποδός 16 διασκελίζει «ασήμι για να είναι
γερά τά στέφανα» Εις Λάσταν τής Γορτυνίας έπιανε ή νΰμφη τόν σιδερένιο
κάβουρα τής ί)ΰρας ι8.

Ή πενθερά υποδέχεται τήν νεόνυμφον, κρατοΰσα εΐς τά χείλη «ασημικό»

1 Λ.Α., άρ. 2579, σ. 13 (συλλ. 'Ελένης Κόλλια, "Αρχάγγελος 'Ημαθίας 1962).

2 Βλ. Άναστ. Καμπόση, "Ιστορία Λαογραφία τών χωρίων τοϋ νομοΰ Τρικάλων, τεϋχ. 2
1962, σ. 136.

Β Λ.Α., άρ. 2479, σ. 14 (συλλ. Ίωάνν. Στρέμπα, Νικολ. Θεοχάρη, 1962).

4 Λ.Α., άρ. 2518, σ. 30 (συλλ. Αίκατ. Κράββα, 1962).

5 Λ.Α., άρ. 2797, σ. 286 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962).

6 Λ.Α., άρ. 2453, σ. 438 (συλλ. Δηιι. Οίκονομίδου, 1962).

7 Λ.Α., άρ. 2897, σ. 425 (συλλ. Ίωάνν. Μούντζιαρη, Βασ. Γούναρη κ.ά., 1964).

6 Λ.Α., άρ. 2780, σ. 42 (συλλ.Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, Άργιθέα Καρδίτσης 1963).

9 Λ.Α.,άρ. 2673, σ. 25, 26 (συλλ. Μαρ. Γιόνδη, Λουτροχώριον 1962).

10 Λ.Α., άρ. 2511, σ. 12-13 (συλλ. Εύσταθ. Σπυροπούλου, Όρεστικόν Άργος Καστορίας
1962).Άντ. Παπαδοπούλου, Γαμήλια έθιμα εις τό Χαρτοκόπι τής Ματζούκας,'Αρχεΐον Πόντου,
τόμ. 19 (1954), σ. 245. Λ.Α., άρ. 242, σ. 129 (συλλ. Έλ. Παπανανιάδου, Πόντος 1896).

11 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 359. Λ.Α., άρ. 2471, σ. 73-74 (συλλ. Κωνστ. Μπά-
τζιου, Μεταμόρφωσις 1961-62). Λ.Α., άρ. 1446Β, σ.264 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Λέσβος πρόσφ.
Αδραμυττίου 1940).

12 Λ.Α·, άρ. 2745, σ. 191 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963). Λ.Α.,άρ. 1560,
σ. 53 (συλλ. Μ.Κοντοστάνου, Αιδηψός 1930).

18 Βλ. Ί. Ζήρα, Τά έθιμα τοϋ γάμου στό Μπλάτσι, Μακεδ. Ήμερ., ετ. 1939, σ. 172.

14 Βλ· Γ. Αναγνωστοπούλου, Σύμμικτα (Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι Ζαγο-
ρίου), Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25), σ. 218, Κ. Ά. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 356.

15 Βλ. Κ. Ά.Ρωμαίου, ενθ' άν., σ.356.

16 Λ.Α., άρ. 2466, σ. 5 (συλλ. Νικολ. Τσούλη, Κοντοβούνιον Κοζάνης 1962).

" Λ.Α., άρ. 2487, σ.21-22 (συλλ. Λεων. Τζανίδου, Διαλεκτόν Βοΐου 1962).

18 Βλ. Νικ. Λάσκαρη, "Η Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πΰργορ 1902, σ. 108. Ν. Γ.
Πολίτου, Λ.Σ., τόμ. Γ', σ. 294, 3.
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τό όποιον παραλαμβάνει ή νύμφη εις τά ιδικά της χείλη, «δείχνοντας έ'τσι
μίαν άμοιβαίαν μελλοντικήν άγάπην και συμφωνίαν» 1 ή «ετοιμάζει τρία ψωμιά
και βάζει επάνω ενα βραχιόλι για νά είναι ή νύφη σιδερένια» Εις "Ηπειρον και
Δυτ. Μακεδονίαν (Κάτω Λιποχώριον Εδέσσης) ΐστανται πρό τής θύρας τής νέας
κατοικίας τοΰ ζεύγους δύο συγγενείς γυναίκες, αΐ όποϊαι φέρουν εις χείρας «μιά
χρυσή ή ασημένια αλυσίδα πού πρέπει να περάσουν από κάτω οι νιόνυφοι>:>,ή
δι' αυτής «τούς τραυφ μέσα οτό σπίτι» ή μήτηρ τοΰ γαμβρού

Τήν Δευτέραν μετά τόν γάμον, ότε κατ5 έθιμον ή νύμφη μεταβαίνει είς τήν
βρύσιν, αύτη «γεμίζει νερό είς εν γκιούμι και πλένουν τάς χείρας των πρώτος ό
κουμπάρος και ακολούθως οί άλλοι εις εν ταψί, τό ταψί δέ στηρίζεται εις πυρο-
στιάν. Στό τέλος πλένεται ό γαμβρός» 5· Οί νυμφευόμενοι τό δεύτερον, προτού
παρέλθω έ'τος από τής τελέσεως τοϋ γάμου, παλαιότερον «περνούσαν από μια πυ-
ροστιά δλα τά παιδιά τοΰ χωριού, γιά νά μή πάθουν τό ΐδιο, δηλ. νά μή χη-
ρέψουν»

Είς Σκΰρον τήν παραμονήν τής εορτής τοΰ 'Αγίου Βασιλείου τίθεται κατά
τό εσπέρας επί τής τραπέζης «τό γουδόχερο». Τήν πρωΐαν δέ ό οικοδεσπότης, δτε
κατ' έ'θιμον κάμνει οΰτος τό ποδαρικό, «χύνει μέσ' στό σπίτι (τό νερό), γιά νά είναι
πάντα δροσισμένο. Ύστερα πετά τό γουδόχερο... γιά νά είναι δλοι γεροί καί σιδε-
ροκέφαλοι να μήν πόνεση τό κεφάλι τους δλο τό χρόνο* Τ. Κατά τήν περιφοράν
τών εικόνων τήν ήμέραν τών Θεοφανίων «στα άκρινά σπίτια βγάζουν τό σιδερό-
φκυαρο μέ φωτιά καί θυμιάμα καί τά θυμιατίζουν. Τά παιδιά ντρασκελοϋν τό
σιδερόφκυαρο»

Μετά τήν κηδείαν οί επιστρέφοντες είς τόν οίκον, αφού γίνη «τό νίψιμο καί
το σκούπισμα τών χεριών, θά ακουμπήσουν τά τρία δάκτυλα τοϋ δεξιού χεριοΰ των
στό σιδερόφκυαρο γιά νά είναι γεροί σαν τό σίδερο»8.

Μετάδοσις μαγικής δυνάμεως απαντάται καί είς άλλας περιστάσεις. Ούτως
δταν πίνουν «γιά πρώτη φορά γάλα, πατοΰν επάνω σε σιδερένιο αντικείμενο»

1 Λ.Α., άρ. 2630, σ. 8 (συλλ. Δημ. Μουλαρά, Παρόρειον Γρεβενών 1962).

2 Λ.Α., άρ. 2605, σ. 11 συλλ. Αΐκατ. Βλαγκούλη, Κρανιά Γρεβενών 1962).

' Βλ. Βορειοηπειρωτικές σελίδες, Ή Λιούντζη, εκδοσ. Ενώσεως Λιούντζης, 'Αθή-
ναι 1947, σ. 88.

4 Λ Α·, άρ. 2681, σ. 5 (συλλ. Γεωργ. Μυσιρλιάδου, Κάτω Λιποχώριον 1962).

5 Λ.Α·, άρ. 2422, σ. 80, Σαρακηνοί 'Αλμωπίας Πέλλης 1961.

6 Λ.Α., άρ. 2761, σ. 297-298 (συλλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, "Αγιον Πνεύμα 1963).

' Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 129.

* Λ.Λ., άρ. 2936, σ. 21 (συλλ. 'Αστεριού Παπανικολάου, Πύθιον 'Ελάσσονος 1965).

9 Λ Α., άρ. 2936, σ. 38 (συλλ. 'Αστεριού Παπανικολάου, Πύθιον 'Ελάσσονος 1965).
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έπιλέγοντες «σάν τό σίδιρο νά γίνουν και νά χιλιάσουν» (Μαυρέλιον καί Λογγά
Καλαμπάκας)1. Διά τό νεοαγορασθέν ζφον προ τής εΐσαγιογής του εΐς τον στά-
βλον τίθεται έπί τής εισόδου δέρμα άμνοΰ καί σίδηρος, διά νά πατήση έπ' αΰτοΰ
καί «νά γίνη σιδερένιο»'. Εΐς Νάξον (Άγιοι Απόστολοι ) κατά τήν ήμέραν τής εορ-
τής τοΰ αγίου Σίδερου (Ισιδώρου) «πάνε καί θερίζουνε έστω κ' έ'να χερόβολο
γέννημα γιά νά σιδερώση τό γέννημα, νά μή τό πιάνη τό μαμοΰνι» *. Επίσης εΐς
τόν «"Αγιο Σίδερο» φέρονται άσθενή παιδιά «γιά νά τά σιδερώση», ώστε νά μήν
ασθενήσουν έκ νέου 4.

Ύπό τήν έννοιαν φυλακτοΰ, ήτοι πρός προστασίαν άπό έπιφοράς κακοΰ έκ
κακοποιών πνευμάτο>ν, γίνεται χρήσις τής μασιάς, ήτοι πυράγρας, ενωτίων κ.ά. Οΰ-
τως ή μαία πρός προστασίαν τοΰ μωροΰ άπό βασκανίαν τοποθετεί κάτωθεν τοΰ
προσκεφαλαίου του «μιά μασιά» Β. Ή μασιά τίθεται προσέτι μαζί μέ σάρωθρον
καί όπισθεν τής θύρας πρός παρεμπόδισιν τής διεισδύσεως δαιμονικών πνευμάτων
εΐς τήν οίκίαν κατά τόν χρόνον τής λοχείας 6. Πρός άπόκρουσιν τής βασκανίας άπό
τό νήπιον, όταν τοΰτο «μοιάζ' τ'πατέρα ή τ'ς μάννας τ' τό τρυπάν τό έ'να αΰτί καί
βάνουν έ'να σκ'λαρικάκι μέ άσημένια ζαβίτσα»7. Πρός τόν αΰτόν σκοπόν κρεμάται
καί χρυσοΰς σταυρός έκ τοΰ καλύμματος τής κεφαλής τής λεχοΰς καί τοΰ βρέφους 8.

Εις τόν σιδηροΰν κρίκον (κρουκέλι, χαλκάν) τής θΰρας τής οικίας προστρί-
βειτά χείλη του, προ τής άνατολής τοΰ ηλίου καί άνιπτος, ό πάσχων άπό χαλινάρια
( = μικρά ΰπόλευκος πληγή) όπως θεραπευθή *, έπίσης δαγκάνει τόν χαλκάν τής
θΰρας τής έκκλησίας τό παιδίον τό όποιον κατά τόν ΰπνον του τρίζει τούς οδόν-
τας του 10. Πρός θεραπείαν τοΰ έρυσιπέλατος γίνεται χρήσις πεπυρωμένου «τηγα-

1 Βλ. Άναατ. Καμπόοην, είς περ. ' Ιστορία-Λαογραφία, τής περιφερείας τοΰ νομοΰ Τρι-
κάλων, τεΰχ. 2 (1962), σ. 139 καί Δημ. Γκοντζιούπα, ενθ' άν., σ. 170.

2 Λ.Α., άρ. 2737, σ. 47 (συλλ. Πέιρ. 'Ανανιάδου, Γαλάτεια Κοζάνης 1960, πρόσφ. έκ

Κουβουκλίων Προύσης, Γαλατά 'Ανατ. Θράκης).

' Λ.Α., άρ. 2342, σ. 58 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, 1960).

1 ενθ' άν., σ. 58. Βλ. εις Έπετ. Έτ. Κυκλ. Μελ. Α', (1961), σ. 523.

6 Βλ. Έλπ.Σταμονλη-Σαραντή, 'Από τά Θρακικά έθιμα, Θρακικά, τόμ. Α' (1928), σ. 131.

" Βλ. Έλπιν. Σαραντή-Σταμοΰλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι ιής Θράκης, Λαογρ. 14
(1952), σ. 185-186.

' Α.Α., άρ. 1479Γ, σ. 59 (συλλ Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα 1942).

8 Βλ. Πολ. Ζαφειρίον, Έθιμα τής Σάμου, 'Αρχ. Σάμου, τόμ. 4 (1955), σ. 182. Είς τήν
Χίον άναρτοΰν είς τά ζφα σιδερένιο σταυρουδάκι καί έ'να κομμάτι άλυσίδα, ώς άντιβασκάνια
(Α. Α., άρ. 2457, σ. 119 καί 211 (συλλ. Άννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1962) .

8 Βλ. Ευαγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης, Αθήναι 1949, σ. 52.

10 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον-Νουάρου, Λ.Σ.Κ., τόμ. 1, 'Αθήναι 1932, σ. 178.
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νιου»', χάλκινου σκεΰους*, «μασιάς»8, «πτυαρίου» *. Εις Λειβήσιον υπήρχε πα-
λαιότερον ή συνήθεια, έάν τό παιδί έβράδυνε νά βαδίση, νά τό τοποθετούν «σ'έ'να
λεένιν (=χάλκινη λεκάνη) όπου έπλεναν τά ροΰχα... καί τό γύριζαν σέ εφτά Μα-
ρίες νάν τοΰ δώκουν άπό έ'να κομμάτι ψωμί ώσπου νά τό φάη θά γίνη καλά» ή
«τό γύριζαν σέ φοΰρνους» 5, «τήν αΰστρια μέ πυρωμένο σίδερο» β. Εις έπωδήν
πρός θεραπείαν τής «κουφής» (=έξάνθημα είς τήν μασχάλην) γίνεται χρήσις
σφυριοΰ διά τοΰ οποίου σταυροΰται ό πάσχων, ένφ λέγεται ή έπφδή

Κατά δεισιδαίμονα πίστιν τοΰ λαοΰ, έάν άφεθή «άδειανή ή πυροστιά στή
φωτιά, «θά άργήση ό ξενιτεμένος νά 'ρθή» 8 ή «βράζ'νι ό διάβολος τό φαγητό
του»', πρός δέ βάζει τις «πολλά χρέη»10. Έκ τοΰτου δέον νά άποσυρθή αΰτη
εκ τοΰ πυρός «γιά νά φΰγουν τά χρέη» ή <<Γγιά νά 'ρθή γρήγορα ό γαμβρός» Ι1. Θά
συμβή έτι εις τόν οίκον κακόν, έάν άφεθή ή πυροστιά κειμένη «άνάποδα, δηλ. μέ
τά πόδια πρός τά έπάνω» Εις τήν θέσιν ταΰτην πιστεύεται ότι «μουτζώνει τό
Θεό» 18, όπερ θεωρείται μέγα παράπτωμα. Λέγεται σχετικώς ότι «καί τό παιδί σ'

1 Λ.Α., άρ. 2734, σ 48 (συλλ. Τάσου Παπαποστόλου, Εύβοια 1961). Λ.Α., άρ. 2780,
σ· 124 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, Βατσουνιά 1963).

2 Λ.Α., άρ. 2327, σ.189, 193 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, Κύθηρα 1958).

8 Λ.Α., άρ. 2750, σ. 152 (συλλ. Γεωργ. Χαλαζία, Ρούμελη 1963).

4 Λ Α., άρ. 2447, σ. 32 (συλλ. Χαρ. Χατζή, Νεστόριον 1962).

5 Λ.Α., άρ.1480, σ. 101, 199 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου, προσφ. Λειβησίου 1943).

6 Λ.Α., άρ , 2327, σ. 193 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, Κύθηρα 1959).

7 Λ.Α., άρ. 1474, σ. 371 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι 1938).

8 Λ.Α., άρ. 2481, σ. 5 (συλλ. Γεωργ. Τζημοπούλου, Βυθός Βοΐου 1962). Λ. Α.,
άρ. 2194, σ. 535 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Ιθάκη 1956). Λ.Α., άρ. 51, σ. 94, "Ηπειρος, 1919.
Λ.Α., άρ. 36 σ. 291, 15 (συλλ. Δ. Μ. Σάρρου, Ήπειρος 1888-1893). Ν. Χαλωρή, Ύδρέικα
λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 172. Λ. Α., άρ. 2382, σ. 309 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, Καλέν-
τζιον 'Ιωαννίνων 1961).

" Λ.Α., άρ. 2775, σ.99 (συλλ. Ηλία Σαμαρά, Κλειστόν Εύρυτανίας).

10 Λ.Α. άρ. 2490, σ.16 (συλλ. Κωνστ. Ζιωντάκη, Παλαιόκαστρον Βοΐου Γρεβενών 1962)
Λ.Α., άρ. 2489, σ. 24 (συλλ. Λεων. Κουκουλιάτα, Πολύδενδρον Γρεβενών 1962). Λ.Α·,
άρ. 2478, σ. 85 (συλλ. Κωνστ. Βουζιανά, Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης 1962). Λ.Α., άρ. 2903,
σ 46, 5 και 9 (συλλ. Κωνστ. Χινοβίτου, Βλάστη 'Εορδαίας 1964).

11 Λ.Α., άρ. 1898, σ. 181 (συλλ. Δημ. Μερεμέτη, επαρχ. Έρμιονίδος 1953). Λ.Α.,
άρ. 2327, σ. 197 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, Κύθηρα 1958).

12 Λ.Α., άρ. 2903, σ. 46, 7 (συλλ. Κωνστ. Χινοβίτου, Βλάστη 'Εορδαίας 1964).

18 Λ.Α., άρ. 2194, σ. 535 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, 'Ιθάκη 1956). Λ.Α., άρ. 2302, σ. 296"
(συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, Χουλιαράδες Ιωαννίνων 1959). Λ.Α., άρ. 2327, σ. 189 (συλλ. Ίωάνν.
Κασιμάτη, Κύθηρα 1958).



104

ΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

νά καίγεται κ' είναι ή σιδεροστιά σου ανάποδα, πρώτα νά σηκώσης τή σιδεροστιά
εις τά ίσια της κ'ύστερα ν' άρπάξηςτό παιδί σου άπό τή φωτιά» ι. 'Υπάρχει δ'έ'τι
ή πίστις οτι διαν αύτη «κοκκινίση καί βγάλη σπίθες» είναι σημειον οτι «θα 'ρθή
ό ταξιδιώτης» ή τις άλλος2 ή «θα πάρωμε χρήματα»8' «δταν τις βγάζη προς τά
έξω»4 ή «πρός τά κάτω» 6 θα δώσωμεν χρήματα, εάν αί σπινθήρες «σαν μυρμηγ-
κάκια πηγαινοέρχονται τόσους έχί)ρούς έχει τό σπίτι καί αμέσως ρίχνουν νερό για
νά σκάσουν οί οχθροί» β.

Ή τοποθέτησις πτυαρίου παρά τήν άξίνην εντός τοΰ οίκου θεωρείται αμαρ-
τία καί πρόσκλησις τοΰ θανάτου *■

ΙΑ'. ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Πλήν τής πρός μαγικούς σκοπούς χρήσεως τοΰ μολύβδου άπαντα εν χρήσει
ούτος και πρός μαντικούς. Έπι τής περιπτώσεως ταύτης παρατηρούνται αί μορ-
φαί τοΰ μετάλλου τούτου, αί όποΐαι σχηματίζονται κατά τήν πήξιν του μετά
προηγουμένην ρΐψιν τηκομένων μερών αυτού έντός ύδατος. Μαντικαί ενέργειαι
δια μολύβδου σημειοΰμεν οτι άπαντώνται καί εις άλλους ευρωπαϊκούς λαούς*
Εις τόν Έλληνικόν λαόν ή μολυβδομαντεία άσκείται πρός ποικίλους σκοπούς
εξ ών σπουδαίαν ί)έσιν κατέχει ό τής έπιζητήσεως υπό τών νεανίδων τής άπο-
καλύψεως είς αύτας τοΰ νέου τόν όποιον θα ύπανδρευθοΰν. Αί μαντικαί ενέργειαι.

1 Λ.Α., άρ. 2327, σ. 83 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, Κύθηρα 1959). 'Υπάρχει δέ ή πίστις
ότι «αφορισμός πιάνει, άν ό παπάς τόν διαβάση επάνω σ' έ'να λεβέτι γυρισμένο άνάποδα»
(Έφημ. 'Εσπερινή, 9 Μαρτίου 1930).

2 Λ.Α., άρ. 2748, σ. 119, 269 (συλλ. Κωστ. Ίωαννίδου, Κωστάνα Θεσπρωτίας 1963).

8 Λ.Α., άρ. 2453, σ. 129 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, δυτ. Ζαγόρι 1962). Λ.Α., άρ. 2498,

σ. 13 (συλλ. Κίμ. Χαρίση, Αυγερινός Βοΐου 1962). Λ.Α., άρ. 2738, σ. 46 (συλλ. Βασ. Θεοδωρο-
πούλου, Νυμφόπετρα Λαγκαδά 1962). ΛΑ., άρ. 2797, σ. 271 (συλλ. "Άννης Ί. Παπαμιχαήλ)
έπαρχ. Κορινθίας 1964). Λ.Α., άρ. 2478, σ. 84 (συλλ. Κωνστ. Βουζιανά, Γαλατινή Βοΐου
Κοζάνης 1962).

* Λ.Α., άρ. 2478, σ. 84 (συλλ. Κωνστ. Βουζιανά, Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης 1962).

6 Λ.Α., άρ. 2797, α. 271 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, 1964).

6 Λ.Α., άρ. 2739, σ. 57 (συλλ. Γεωργ. Κολιού, περ. "Ασσου Πρεβέζης, "Αγιοι 'Απόστο-
λοι 1963).

7 Λ.Α., άρ. 2423, σ. 37, "Αγιος Θεράπων Κύπρου 1961.

8 Βλ. L. Schmidt, Heiliges Blei, Wien 1958, σ. 59-60. Είς τήν Γερμανίαν ή μολυβδο-
μαντεία γίνεται κατά τάς νύκτας τών Χριστουγέννων, βλ. Olbrich, Bleigiessen Hand. d.
deutsch. Abergl., I, 1927, στ. 1389-1390.
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αύται λαμβάνουν χώραν συνήτ^ως κατά τήν έορτήν τοϋ γενεσίου τοϋ 'Αγίου Ιωάν-
νου (24 Ιουνίου). Τότε αί ανύπανδροι νεαι «λειώνουν μέσα σέ έ'να δοχεΐον μο-
λύβι καί τό ρίχνουν σέ έ'να ποτήρι μέ νερό. 'Ανάλογα δέ μέ τό σχήμα πού
θά πάρτ), θά είναι τά γνωρίσματα τοϋ γαμβρού τοϋ κοριτσιού, για τό όποιο
χύθηκε τό μολύβι» (Άργος, Νάξος, Βουρλά Μ. 'Ασίας) ' ή τό «ριζικό» των
(Σμύρνη πρόσφ., Πύλος) 'Αλλαχοϋ, ώς είς Έρεσόν Λέσβου, Κυδωνιάς καί
Βουρλά Μ. 'Ασίας (πρόσφ ), Θεσσαλονίκην, Νάξον, Μήλον, Κρήτην κ.ά. " βυθίζε-
ται πρός τοϋτο ό λειωμένος μόλυβδος εις «νερό από τά κλήδονα». Πλήν τούτων
εκτίθεται τήν νύκτα τής 23 πρός τήν 24 'Ιουνίου είς τά ά'στρα ύδωρ, άντληθέν
από φρέαρ. Εντός αύτοϋ ρίπτεται κατόπιν τετηγμένος μόλυβδος (περιοχή Πυ-
λίου)1 ή κασσίτερος ( Κεφαλληνία, Θεσσαλονίκη, Κρήτη)6 πρός τό σκοπόν νά γνω-
ρίσουν ακόμη αί μαντευόμεναι καί τό επάγγελμα τοϋ μέλλοντος συζύγου (Σκιάθος,
Θήρα, Σπέτσαι, Φιλιατρά, Αίγινα, Κρήτη, Σκύρος, Μ. Ασία) ®· Σημειωθήτω οτι

1 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 210 (συλλ. Μ. Παραρά, 1940). Α. Οίκονομίδη, Άπεραθίτικα λαο-
γραφικά σύμμεικτα, 'Αθήναι 1940, σ. 29-30. Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βούρλων, Μικρασ.
Χρον., τόμ. 3 (1940), σ. 366-367. Λ.Α., άρ. 1473, σ. 40 (συλλ. 'Α. Γουνοπούλου, 1940). Τό
έθιμον τούτο άναφέρεται καί είς Wippach âv Krain καί είς Σλοβενίαν. Βλ. L. Schmidt,
ένθ'άν., σ. 60.

2 Βλ. Σνλβίον, Ό κλήδονας, Μικρασ. Χρον., τόμ. 3 (1940), 393. Λ.Α., άρ. 1159Β', σ. 182
(συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938).

* Λ.Α., άρ. 1473, σ. 97 (συλλ. Έλ. Κούκου, 1940). Λ.Α., άρ. 1358, σ. 78 (συλλ. Μ. Λιου-
δάκη, 1939). Ν. Ε. Μηλιώρη, ενθ' άν., σ. 366. Θ. ' Αθανασοπούλου, Μαντεΐαι καί μαντικαί τε-
λεταί, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25), σ. 565. Δ. Οίκονομίδη, ενθ' άν., σ. 30, Γ.'Ιακ. Καλαϊσάκη
Κρητικαί προλήψεις, ΔΙΕΕ, τόμ. Β' (1885), σ. 335. Λ.Α., άρ. 2777, σ. 215 (συλλ. Γεωργ. Πα-
γώνη, 1963). Παν. 'Α. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιων, Μοσχονησίων καί Γενητσαροχωρίον,
* Αθήνα 1956, σ. 59.

1 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 263 (συλλ. Στ. Στανίτσα, 1910). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 73 (συλλ. Χρ.
Διομήδη, 1940).

5 Λ.Α.,άρ. 1473, σ. 258 (συλλ. Μ. Σταματάτου, 1940). Θ. 'Αθανασοπούλου, Μαντεΐαι
καί μαγικαί τελεταί, Λαογρ., τόμ. 8 (1821-25), σ. 565 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 165 (συλλ. Νικολο-
πούλου, 1940).

" Λ.Α., άρ. 1473, σ. 24 (συλλ. Μαργ. Βασάλου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 290 (συλλ.
Σαρ. Τσουλοχοπούλου, 1940). Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. 'Ελλ. Λαογρ., Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.
ετ. Γ-Δ (1941-1942), σ. 131-132) (=άνάτ., τεύχ. 2, σ. 55-56). Λ. Α., άρ. 1473, σ. 235 (συλλ.
Χ. Σαμπάνη, 1940). 'Α. Α. Παπαδοπούλου, Νεοελληνική μαντεία, Ήμερ. Μεγ.'Ελλ., έτ. 1923,
σ. 150-151. Albert Thumb, Zur neugriechischen Volkskunde, Der Klidonas, Zeitsch. d.
VeT. f.Volksk. 2 (1892), a. 401. Γ.'Ιακ. Καλαϊσάκη, Κρητικαί προλήψεις ΔΙΕΕ, τόμ. 2 (1885).
σ. 335. Λ.Α,, άρ. 1473, σ. 56 (συλλ. Δ. Θεοχάρη, 1940). Παν. Ά, Μπιμπελά, ενθ' άν., σ. 39.
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τήν μαντικήν σημασίαν τών στερεοποιουμένων εντός τοΰ ύδατος μορφών τοΰ μο-
λύβδου δύνανται να εξηγήσουν ειδικοί μάντεις (Βυτίνα, Σμύρνη, Κύπρος, 'Αθή-
ναι, Λευκάς, Πύργος) τό δέ ύδωρ εντός τοΰ οποίου ρίπτεται ό τηκόμενος μόλυβδος
δέον νά είναι άμίλητον, δηλαδή νά έ'χη μεταφερ{)ή έκ τής κρήνης χωρίς ό μετα-
φέρων τοΰτο νά όμιλήση Ό τετηγμένος μόλυβδος αφήνεται έ'τι νά πέση καί επί
πλακός (Κωνσταντινούπολις)8, ή έντός δοχείου τό όποιον ακολούθως βυθίζεται εις
φρέαρ (Λάρισα) \ Πλήν τοΰ μολύβδου χρησιμοποιείται καί τό μολυβδόνερο, τό
όποιον εις Κέρκυραν χύνεται υπό τής νέας πρό τής θύρας τής οικίας της, είτα δέ
παρακολουθεί τις νά 'ίδη, ποίος πρώτος θα διέλθη εκείθεν' τούτου τό δ'νομα πι-
στεύεται οτι θα φέρη ό μέλλων σύζυγος αυτής Περί τής μελλούσης τύχης ε'ίς τι
πρόσωπον μαντεύονται εις τήν Κύπρον δι' ειδικής τελετουργίας. Ένφ τήκεται
μόλυβδος έντός δοχείου, ό προτιθέμενος νά τύχη μαντείας, φέρίον πινάκιον μειΤ
ύδατος, περιέρχεται τρις μετά τοΰ μάντεως περί τόν τηκόμενον μόλυβδον ειτα χύνων
τό ύδωρ έντός τοΰ δοχείου προκαλεί στερεοποίησιν τοΰ μετάλλου. Έκ τών σχημα-
τιζόμενων μορφών τοΰ μολύβδου προλέγει ό μάντις περί τής τύχης τοΰ μαν-
τευομένουβ. Πλήν τής εορτής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου), ώς ανωτέρω,
ή μολυβδομαντεία ασκείται πρός τόν αυτόν σκοπόν εΐς τινας τόπους καί κατά τήν
εορτήν τών Αγίων 'Αποστόλων. Τότε τήκεται επίσης μόλυβδος, ίνα άποκαλυφθή
έκ τών σχημάτων αυτού έντός τοΰ ύδατος «τό ριζικό» τών κορασίδων 7, δηλ. ποίο?
θα είναι ό μέλλων σύζυγος εκάστης (Φιλιατρά)8. Είς Κορώνην Πυλίας επιλέγουν

1 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 244 (συλλ. Σεβδαλή, 1940). Λ.Α., άρ.1473, σ. 205 (συλλ. Κ. Παπα-
κωνσταντινίδου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 171 (συλλ. Ά. Νικολαΐδου, 1940). Λ Α., άρ. 1473,
σ. 195 (συλλ. Γ. Παπαδη μητριού, 1944). Λ. Α., άρ. 1473, σ. 102 (συλλ. Έ. Κουλοπούλου,
1940). Λ.Α , άρ. 1473, σ. 215 (συλλ. Μ. Πέππα, 1940).

' Λ.Α., άρ. 1473, σ. 171 (συλλ. "Α. Νικολαΐδου, 1940). Λ.Α., άρ. 1310, σ. 1 (συλλ.
Μ. Ίωαννίδου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 205 (συλλ. Κ. Παπακωνσταντινίδου, 1940). Λ.Α.,
άρ. 1473, σ. 215 (συλλ. Μ. Πέππα, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 244 (συλλ. Σεβδαλή, 1940).
Λ.Α., άρ. 1473, σ. 73 (συλλ. Χρ. Διομήδη, 1940). Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ' άν., σ. 150-151.
Βλ. γενικώτερον περί τής σημασίας τοϋ άμίλητου νεροϋ εΐς μαντικάς και δεισιδαίμονας ένερ-
γείας καί πράξεις τοϋ λαοϋ είς Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου, Χρήσις καί σημασία τοΰ «άμίλητου
νεροϋ» είς τόν βίον τοϋ λαοϋ, Έπετ. Λαογρ. "Αρχ., τόμ. 15/16 (1962-63), σ. 42-59.

8 Λ.Α., άρ. 1473, 272-273 (συλλ. Ζ. Τσαπέση, 1940).

4 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 378 (συλλ. Μ. Πίσσα, 1940).

6 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 378 (συλλ. Μ. Πίσσα, 1940).

6 Λ.Α, άρ. 1473, σ. 171 (συλλ. "Α. Νικολαΐδου, 1940).

7 Βλ. Ά. Α. Παπαδοπούλου, ενθ' άν., σ. 151. Συλβίου, ενθ' άν., σ. 393. Λ.Α., άρ. 1159β.
σ. 182 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938).

8 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 235 (συλλ. Χ. Σαμπάνη, 1940).
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αί μαντευόμεναι «ό,τι είναι τυχερό μου νά φανή καί τό μολυβί θα δείξη» Τήν
προηγουμένην ήμέραν 29 "Ιουλίου, έορτήν τών 'Αποστόλων Πέτρου καί Παΰλου
ρίπτουσα ή νεάνις τετηγμένον μόλυβδον έντός ύδατος έπιλέγει «Μά τόν "Αγιο Πέ-
τρο, μά τόν Άγιο Παΰλο, ό,τι είναι τό τυχερό μου νά φανή» 2. Έν Αθήναις
υπήρχε παλαιότερον ή συνήθεια τής έπιχύσεως τοϋ τηχθέντος μολΰβδου τρις έντός
τοϋ ύδατος8.

Μολυβδομαντεΐαι αναφέρονται άπαντώσαι καί κατά τήν εορτήν τοΰ προφή-
του Ήλιου (Σμύρνη (πρόσφ.)4, έπίσης καί τήν εορτήν τοΰ Αγίου Παντελεήμο-
νος (Βυτίνα)δ. Μαντεύονται έτι διά τοΰ μολΰβδου γενικώτερον μέλλοντα νά
συμβοΰν γεγονότα (Νάξος, "Ανδρος, Αθήναι, Τήνος, Σμύρνη, Αίγινα, Λέσβος,
Καλημέριανοι Εύβοιας, Μήλος)G, τά όποια αναφέρονται εΐς χαράν, λύπην (Γκούρα
Κορινθίας)7, καλήν ή κακήν τύχην (Παξοί)8, ταξίδιον (Αθήναι, Φιλιατρά)9.

Εΐς περιπτώσεις καθ' ας άτομόν τι καταλαμβάνεται άπροόπτως υπό φό-
βου «λειώνουν μολύβι μέσα εΐς τό νερό γιά νά ιδούν από πού προέρχεται ό
φόβος» (Κύπρος) 10. "Οταν «τρομάξη» κάποιος «πηγαίνει εΐς τήν κουρσουμζοΰ»

1 Λ.Α., άρ. 1159β, σ. 235 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938). Θ. 'Αθανασοπούλου, Μαντεϊαι καί
μαντικοί τελεταί, Λαογρ·, τόμ. 8 (1921-25), σ. 565. Άλλαχοΰ ώς είς Βυτίναν καί είς τους
πρόσφυγας εκ Σμύρνης μαντεύονται τήν ήμέραν ταύτην γενικώς περί οιουδήποτε μέλλοντος
νά συμβή (Λ. Α., άρ. 1473, σ. 205 (συλλ. Κ. Παπακωνσταντινίδου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 215
(συλλ.Μ. ΙΙέππα, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 244 (συλλ. Σεβδαλή, 1940).

* Λ.Α., άρ. 1159β, σ. 42 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938).

5 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 2 (συλλ. Ακριβού, 1940).

4 Βλ. Συλβίου, έ'νθ' άν., σ. 393. Λ.Α., άρ. 1473, σ. 205 (συλλ· Κ. Παπακωνσταντι-

νίδου, 1940).

6 Λ.Α.,άρ. 1473, σ. 244 (συλλ. Σεβδαλή, 1940).

8 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 18 (συλλ. II. Βαλληνδρά, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 316 (συλλ·
Μ. Ψάλτου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 175 (συλλ. Μ. Ξανθούλη, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 66
(συλλ. Κολλάρου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 205 (συλλ. Κ. Παπακωνσταντινίδου, 1940).
Λ.Α., άρ. 1473, σ. 44 (συλλ. Ήρειώτου, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 255 (συλλ. Άγγ. Σουχλέρη,
1940). Λ.Α., άρ 2777, σ. 215 (συλλ. Γεωργ. Παγώνη, 1963).

' Λ.Α., άρ. 1473, σ. 219 (συλλ. Π. Ρέλια, 1940).

* Λ. Α., άρ. 682, σ. 47 (ουλλ. Μ. Δένδια, 1915).

9 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 144 (συλλ. Μ. Μινέττα, 1940). Λ.Α., άρ. 1473, σ. 235. (συλλ.
Χ. Σαμπάκη, 1940).

10 Λ.Α.,άρ. 1473, σ. 378 (συλλ. Μ. Πίσσα, 1940). Είς Βοσνίαν άναφέρεται ομοίως ή
τήξις διά τήν θεραπείαν τής «strana» (—φόβου τών μικρών παιδιών). Όμοίως καί είς τούς
Σέρβους, είτα είς τήν περιοχήν τής νοτίου Ουγγαρίας, εις τούς Γερμανούς, τήν κεντρικήν
Εύρώπην καί πρός βορράν μέχρι τής Σουηδίας Νορβηγίας, Φιλλανδίας κ.ά., πολλαχού τών
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ή οποία μαντεΰεται ώς εξής : Περιτυλλίσσει ιόν άσθενή μέ έ'να κόκκινο ύφασμα,
ώστε νά μή βλέπη. Κατόπιν λειώνει τόν μόλυβδο καί τόν χύνει μέσα σ' έ'να δο-
χείο, ενώ λέγει ώρισμένα λόγια. Ό μόλυβδος σχηματίζει μέσα στό νερό σχήματα
άπό τά όποια μαντεύονται» (Κωνσταντινούπολις) *. Τής τήξεως τοΰ μολύβδου εΐς
μαντικάς ενεργείας τοΰ Έλληνικοΰ λαού παλαιοτέραν μαρτυρίαν γνωρίζω έκ τοΰ
νομοκάνονος τής μονής τών 'Ιβήρων Αύτη όμως άπαντά, ώς ελέχθη, καί εΐς
άλλους ευρωπαϊκούς λαούς (π.χ. Αυστριακούς, Γερμανούς)3. Ό Grimm εξέφρασε
τήν γνώμην ότι, το έθος τοΰτο έν Ευρώπη παρελήφθη έκ τών Ελλήνων, παρ' άλ-
λων όμως ύπεστηρίχθη ότι συνδέεται τοΰτο μέ. γερμανικός συνήθειας 4. Ή χρήσις
αύτη τοΰ μολύβδου φαίνεται ότι είναι παλαιά, δεδομένου ότι μαρτυρεΐται
εις μαγικάς πράξεις τών μετά τήν Άλωσιν χρόνων. Εΐς νομοκάνονας έκ τοΰ
ΙΣΤ', ΙΖ' καί ΙΗ αί. άναφέρεται συχνά ό μολυβδοχύτης, όστις άποδένει τά
άνδρόγυνα, δηλ. ποιεί καταδέσμους εις αυτά. Άναφέρεται χαρακτηριστικώς «ό
γόης καί ό μάγος καί ό μάντις οπού χύνει... μολύβι... άποδένει άνδρόγυνα εΐς τό
μή μίγνυσθαι ή άποδένει τά ζφα νά μήν τά φάγη ό λΰκος» 6 (χειρ. 16ου αΐ).

RÉSUMÉ

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

par Anne Papamichael
I

Dans la première partie de cette étude, publiée dans l'Annuaire des
Archives de Folklore de l'Académie d'Athènes (tome XV-XVI, 1962-1963'
p. 62 - 91), l'auteur expose d'abord brièvement la croyance populaire, qui
remonte à l'antiquité, selon laquelle les métaux ont une force secrète et
sont utilisables à des fins magiques (p. 62-63),

λαών τούτων άντί τοΰ μολύβδου, έγίνετο τήξις κασσιτέρου (Βλ. L. Schmidt, ενθ" άν·, σ. 60-62).

1 Λ.Α., άρ. 1473, σ. 272 (συλλ. Ζ. Τσαπέση, 1940).

3 Βλ. παρά Ν. Γ. Πολίτη, έν Λαογρ., τόμ. 3 (1911), σ. 385.

8 Βλ. είς L. Schmidt, ενθ' άν., σ. 59 καί Olbrich, Bleigiessen, ενθ' άν., στ. 1389.

4 Βλ. Olbrich, Bleigiessen, ενθ' άν.

5 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., τόμ. 9, σ. 74 (=ΒΒΠ., τόμ. 6, σ. 203).
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Elle examine ensuite plus spécialement l'emploi des métaux par le
peuple grec à l'époque contemporaine, sous les formes suivantes :

I. Comme simple métal en lame (p. 63-69). Ainsi l'accouchée
porte sur elle un morceau de métal, sous forme de lame de fer, lorsqu'
elle sort de chez elle pour la première fois avant que 40 jours ne se soient
écoulés depuis l'accouchement. La nouvelle mariée, en entrant dans la
maison de son mari, doit poser le pied sur du fer. De même les animaux
achetés, en entrant pour la première fois dans l'étable, doivent poser la
patte sur une lame de fer.

L'argent en lame est employé pour la confection de diverses amu-
lettes (p. 66). L'auteur mentionne ensuite l'usage que l'on fait des objets
en métal pour des buts magiques: incantations et envoûtements, guérison
de diverses maladies etc. (p. 66 - 67).

Contrairement aux temps antiques où l'usage des lames métalliques
à des fins magiques était très répandu, l'auteur remarque que dans les
temps modernes cet usage est plus restreint; cela provient du fait qu'on
emploie aujourd'hui plus souvent des objets métalliques, croyant que leur
dureté et leur résistance se transmettront à la personne ou à l'animal qui
entrera en contact avec eux et lui permettront de résister au mal, de le
repousser et de le vaincre.

II- La monnaie: Il s'agit des pièces de monnaie qu'on emploie
dans des buts magiques, lors de la naissance, du baptême, du mariage et
de la morti

On croit que la pièce de monnaie portée par une femme mariée con-
tribue à la conception et à la naissance d'un enfant mâle, et aussi qu'elle
protège le nouveau-né et l'accouchée (p. 69-70). Lors du mariage, elle
est employée dans presque toutes les phases de la cérémonie nuptiale,
comme p. ex. avant la bénédiction, pendant qu'on lave le linge de la fu-
ture mariée, pendant que le barbier rase le futur marié, lorsque celui-ci
se met en route pour accompagner la mariée à l'église, puis après le cou-
ronnement quand ils entrent tous deux dans leur maison, etc (p. 72). Pour
l'enterrement, la coutume antique de l'obole de Charon s'est maintenue

(p· 73)·

La monnaie joue également un rôle important dans les actions ma-
giques destinées à empêcher l'effet de l'envoûtement, dans la préparation
des philtres etc. ainsi que dans la confection des amulettes. Dans ce der-
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nier cas, les besants (pièces d'or à l'effigie de Constantin le Grand) ont une
signification toute spéciale (p. 74 - 78).

III. L'anaeau: L'emploi spécifique de l'anneau pour le mariage
a été étendu ensuite à d'autres actions, de caractère magique, qui recouv-
rent toute la cérémonie matrimoniale (p. 78 - 79).

L'anneau prévient également l'effet néfaste que pourrait produire la
rencontre dans la rue d'accouchées avant que 40 jours ne se soient écou-
lés depuis la naissance de l'enfant. On emploie aussi l'anneau pour protéger
le nouveau-né contre le mauvais oeil et l'accouchée contre l'influence des
êtres démoniaques, pour guérir certaines maladies etc. L'anneau est enfin
employé le jour de la Résurrection (p. 79-81) dans des pratiques divina-
toires.

Ces coutumes qui attribuent à l'anneau des vertus qui préviennent le
mal ou délivrent des effets néfastes d'actions magiques, sont très anciennes
et sont pratiquées par le peuple depuis l'antiquité.

IV. Le fer à cheval: L' emploi du fer à cheval pour se préser-
ver contre le mauvais oeil et comme porte bonheur (p. 82 - 83) est très ré-
pandu et connu depuis 1' antiquité récente (p. 84).

V. La clef et la serrure sont employées pour protéger les
nouveaux mariés contre des actions magiques (p. 84 - 85). On emploie aussi
la clef dans la préparation des philtres et dans les pratiques magiques
destinées à provoquer l'amour ou à protéger contre les maladies (p. 87-88).

VI. Les ciseaux: L'emploi des ciseaux dans les pratiques magiques
et superstitieuses auxquelles on se livre pendant la cérémonie du mariage
est très répandu (p.90) on les utilise également dans les incantations pour
la guérison des maladies et des piqûres de serpents, dans les pratique di-
vinatoires des jeunes filles, la nuit qui précède la fête des St. Théodores,
quand elles veulent connaître leur futur mari, etc. (p. 91).

II

La deuxième partie est publiée ci-dessus; elle comprend les chapitres
VII-XI (v. p. 53 -108).

VII. Les clous: L'emploi des clous à des fins magiques et divina-
toires, ainsi que dans d'autres pratiques, est largement répandu dans di-
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verses circonstances de la vie populaire. Ainsi la femme enceinte peut
prévoir le sexe de l'enfant qui naîtra si elle trouve un clou ou une épingle
(p· 53)·

Le clou est aussi employé pour protéger le nouveau-né et l'accouchée
contre le mauvais oeil et les êtres démoniaques et pour guérir les mala-
dies provoquées par l'envoûtement ou par d'autres actions magiques.
L'auteur remarque que ce dernier usage est une survivance des temps an-
tiques, vu qu'il était pratiqué par les Romains (p. 54-58),

Dans certains cas où meurent plusieurs membres d'une même fa-
mille, on cloue non seulement les malades, mais aussi la Mort, pour que
les autres survivent (p. 55).

L'emploi des clous, surtout sous forme d'épingles, est très répandu
dans les envoûtements pratiqués lors du mariage, avant ou pendant la cé-
rémonie dans le but de causer du mal aux jeunes mariés (par ex. impuis-
sance de l'époux, mort du couple, etc.) (p. 59-64). Dans d'autres cas, au
contraire, ces actions magiques se font dans le but de protéger le couple
et de le délivrer des influences néfastes de l'envoûtement.

L'auteur remarque que d'une façon générale les pratiques magiques
dans le but d'empêcher le mal, étaient aussi largement pratiquées au moyen
âge et qu'il s' agit d'une survivance de l'antiquité (p· 65).

Les clous sont utilisés dans des actions magiques destinées à causer
du mal non seulement aux hommes, mais aussi aux animaux domestiques,
à détruire les bêtes sauvages, à dessécher les plantes et enfin à chasser les
êtres démoniaques (p. 65-68).

VIII. Le couteau. L'usage du couteau dans la vie quotidienne,
comme outil de travail ou comme moyen de défense, a été manifestement
étendu à des fins magiques. On trouve largement répandue la croyance
qu'un couteau à manche noir peut délivrer des maladies ou du mauvais
oeil. Un tel couteau est également employé pour préserver de tout mal
l'accouchée et le nouveau-né et surtout pour les protéger de l'influence
des démons (p. 68-74).

Ceux qui voyagent pendant la nuit, pour se protéger contre les fan-
tômes, les fées (Νεράιδες) et les vampires, portent sur eux un couteau à
manche noir (p. 74-75).

Ο11 croit que le couteau a la force de détourner, sur terre et sur mer,
les tourbillons du vent, que l'on considère comme mus par de mauvais
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esprits, ainsi que de détourner l'éclair, la pluie et la grêle (p. 75-76). On
emploie largement le couteau pendant toute la célébration du mariage,
dans des pratiques incantatoires et superstitieuses, notamment pour em-
pêcher le κατάδεσμος (rendre l'homme impuissant).

Au moyen du couteau, ou ensorcelle les bêtes féroces, pour les em-
pêcher de détruire les troupeaux de moutons et les autres animaux.

On emploie aussi le couteau dans des opérations magiques accom-
plies pour retrouver des objets perdus, dans différentes pratiques super-
stitieuses (p. 81) et dans des actes divinatoires (p. 83). L'auteur remar-
que que la plupart de ces utilisations du couteau se trouvent aussi men-
tionnées dans des textes plus anciens, c-à-d. de l'époque post-byzantine.
Dans ces sources, il est question de l'usage du couteau dans des actions
magiques, visant à guérir des maladies, à obtenir un succès quelconque,
à retrouver un objet perdu, à découvrir des voleurs, etc. (p. 83-85).

Cet usage du couteau à des fins magiques, dit l'auteur, ne remonte
pas au-delà de la dernière période byzantine, étant donné qu'on n'en trouve
point de mention dans les textes antérieurs. Il est vraisemblablement ap-
paru plus tard, lorsque l'emploi du couteau, comme objet de table, se fut
répandu dans la vie quotidienne. Alors, de son utilisation dans la vie de
tous les jours comme objet tranchant, on en vint à l'employer dans des
pratiques magiques et superstitieuses.

IX. Instruments agricoles. A diverses occasions de la vie
populaire et surtout lors d'une naissance ou d'un mariage, on utilise
à des fins magiques des instruments agricoles, tels que la hache, la pio-
che, la faux, le soc et même le collier de boeuf.

Leur emploi, lors des différentes phases des cérémonies, vise d'une
part à préserver le couple de tout mal et principalement de l'envoûtement
(τοϋ καταδέσμου), d'autre part à transmettre la force nécessaire à une vie
heureuse et féconde. Ainsi par ex., lorsque les deux parties conviennent
de conclure mariage, la future épouse doit enjamber une pioche, une hache
ou un soc. Au moment où elle se pare pour la cérémonie religieuse, elle
doit marcher sur un instrument agricole. Ou bien encore la jeune mariée,
en entrant dans sa nouvelle maison, doit poser le pied sur un outil
(hache, soc, pioche, etc.) placé sur le seuil (p. 85-89).

L'usage d'instruments agricoles à des fins magiques apparaît aussi
à l'occasion de la naissance. Par ex., après l'accouchement, la sage-femme
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se sert d'une hache pour chasser les êtres démoniaques, ou bien on place
un soc ou une faux derrière la porte de l'accouchée ou sous son oreiller
pour éloigner le mal qui pourrait lui advenir, à elle ou au nouveau-né,
tant qu'elle n'a pas été purifiée (p. 89-90).

Dans le but de se transmettre la force magique des métaux, le mois-
sonneurs portent la faux à la ceinture et lorsqu'ils reviennent chez eux,
Wrs enfants passent par-dessus (p. 90).

Dans le même but, lors de la fête de St Basile (1er jour de l'année),
on fait passer les boeufs sur une pioche ou sur un autre instrument
agricole (p. 91).

On emploie également ces outils lorsqu'on prononce des incantations
ou pour guérir diverses maladies. Pour éloigner la foudre, on utilise le soc
ou la hache et enfin, pour préserver la production agricole, on utilise
le soc etc. (91-92).

X. Objets domestiques (ustensiles, outils etc.). Parmi
ces objets, les chenets, les pincettes, le chaudron etc. sont employés
pour préserver du mal en général, par ex. pour arrêter ou éloigner la
pluie, les typhons, la grêle. Pour se protéger de la foudre, on jette
dans la cour de la maison, à un moment donné, le chenet sans dessus des-
sous— ailleurs les pincettes — ou encore on fait sonner les cloches de l'é-
glise. On fait aussi sonner les cloches des églises lors d'une éclipse du
soleil ou de la lune; les clochettes des bergers sont employées pour chasser
les ε3ρπί3(καλικάντζαροι = êtres démoniaques) durant la période qui va du
25 décembre au 5 Janvier (p. 93-95).

Des objets métalliques sont utilisés pour chasser les serpents et au-
tres reptiles (p. 95).

De même, on emploie les clochettes des bergers, les cuillères, le chenet
et d'autres objets métalliques à des fins magiques, lors de la naissance:
lorsque 1' accouchée se lève pour la première fois, elle pose le pied sur un
chenet et on met une cuillère dans la bouche de l'enfant, quand paraissent
les premières dents. A l'occasion d'un mariage, on emploie aussi des objets
métalliques: quand on prépare le pain, au moment où l'on rase le marié,
lorsqu'on va chercher la future mariée durant la cérémonie religieuse et
quand la mariée entre dans la maison du mari (p. 95-101).

On en fait encore usage lors des fêtes de St Basile (1er jour de l'an)
et de l'Epiphanie, et à l'occasion d'un décès (p. 101).

8
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Lorsque les bergers et les membres de leur famille boivent pour la
première fois le lait de la nouvelle saison, pour se transmettre la force des
métaux, ils marchent sur des objets en fer, etc. (p. 101-102).

On confectionne également des amulettes pour protéger le nou-
veau - né et l'accouchée contre les maléfices et les mauvais esprits, etc.
p. 102-io4).

XI. Le plomb. Le plomb est employé non seulement à des fins
magiques, mais aussi à des fins divinatoires. Dans ce dernier cas, on
fond le plomb, on le jette dans de l'eau où il se solidifie et selon les
figures qui se forment, on tire des présages.

La divination par le plomb est exercée dans plusieurs cas, dont le
plus important est celui où les jeunes filles cherchent à apprendre qui
sera leur mari. Ces pratiques se font habituellement à la fête de la nais-
sance de St Jean (24 juin), mais dans certains endroits, c'est à la fête des
Sts Apôtres ou la veille de la fête des Apôtres Pierre et Paul (30 juin).
Elles sont aussi mentionnées pour les fêtes du prophète Elie (20 juillet) et
de St Panteleimon (27 juillet), (p. 104-107).

On recourt au plomb pour savoir si on connaîtra une joie ou une
peine, une bonne ou une mauvaise fortune, pour obtenir des renseigne-
ments au sujet d'un voyage ou de la provenance des maladies. Ces pra-
tiques semblent assez anciennes, étant donné qu'elles sont mentionnées
chez le peuple grec déjà au isème siècle et qu'elles sont aussi connues
d'autres peuples (p. 105-108).
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Δημοπιεύομεν κατωτέρα) βιβλιογραφικήν άναγραφήν τών λαογραφικών δη-
μοσιευμάτων κατά τό έτος 1963, τήν οποίαν κατήρτισε κατ' έντολήν ήμών ύπό
τήν έπίβλεψιν τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου ό έκτ. συντ., φιλόλογος, "Αγγελος
Δευτεραΐος.

Είς τήν σΰνταξιν τής παρούσης βιβλιογραφίας έφηρμόσθησαν, ώς καί εις
τάς προηγουμένας, οί σχετικοί κανόνες, ώς αναφέρονται εΐς τόν τόμον 9/10
(1957/58), έν'Αθήναις 1958, σ. 135 τής Έπετηρίδος.

ΓΕΩΡΓ· Κ- ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Β1ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

Ά&ηνά Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις "Επιστημονικής Εταιρείας, τόμ. 67
(1963-1964) έν 'Αθήναις 1964.

'Αθηναϊκά Τά 'Αθηναϊκά. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου τών 'Αθηναίων, 'Αθήναι, τεύχη
15-30 (1960-1965).

Άρχ Ευβ Μελ 'Αρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών. ('Εταιρεία Εύβοϊκών Μελετών),'Αθήναι, τόμ
10 (1963).

Άρχ Θρ Θησ 'Αρχεΐον τοϋ Θρακικού λαογραφικού καί γλωσσικοΰ θησαυρού. Διευθυντής :
Πολ. Παπαχριστοδούλου. Έν 'Αθήναις, τόμ. 28 καί 29 (1963).

'Αρχιτεκτονική Τεχνικόν περιοδικόν έκδιδόμενον άνά δίμηνον. Ίδιοκτήτης-Διευθυντής : αρ-
χιτέκτων 'Αντώνης Κ. Κιτσίκης. 'Αθήναι. "Ετ. Ζ' (1963).

Άρχ Σάμον 'Αρχεΐον Σάμου. Σύγγραμμα περιοδικόν [έκδιδόμενον ύπό] Νικολάου Ί. Ζαφει-
ρίου. Τόμ. 6ος, 'Αθήναι, 1957-1962.

Δελτ Άγροτ Τραπ Δελτίον 'Αγροτικής Τραπέζης, 'Αθήναι, έτ 1963, άρ. 130-135.
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Δωδ Άρχ Δωδεκανησιακόν 'Αρχειον. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τής έν 'Αθή-
ναις Δωδεκανησιακής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ.
Δ' (1963).

Δωδωναΐον Φώς Περιοδική 'Επιθεώρηση. Έκδοση Διδασκαλικού Συλλόγου 'Ιωαννίνων.
'Ιωάννινα, ετ. Α'-Β' (1961-1963), τεύχη 1-7.

'Εκκλησία Έπίσημον Δελτίον τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος. Διευθυντής: Θεοδόσιος
Κ. Σπεράντσας. Έν 'Αθήναις, ετ ΛΘ' (1962), Μ' (1963).

'Ελληνικά Φιλολογικόν, ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα. (Δημοσιεύματα
τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). Διευθυνταί τής συντάξεως: Στίλπων
Π. Κυριακίδης - Αίνος Πολίτης, Καθηγηταί τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, τόμ. 18(1964).

'Etc Βυζ Σπ Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 32 (1963).

'Ειτ Έταιρ Κυκλ Μελ Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής : Στυλιανός
Γ. Κορρές. Έν 'Αθήναις, τόμ. Γ' (1963).

'Επετ Λαογρ Άρχ Έπετηρίς τού Λαογραφικού 'Αρχείου έκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευθυν-
τού τού 'Αρχείου, τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-1963), έν 'Αθήναις 1964.

Έπιϋ- Τέχνης Επιθεώρηση Τέχνης. Μηνιαίο περιοδικό γραμμάτων καί τεχνών. 'Αθήναι,
τόμ. ΙΖ'(1963).

'Enταν Ήμερ "Επτανησιακό Ημερολόγιο. 'Ετησία λογοτεχνική, καλλιτεχνική, ιστορική, λαο-
γραφική καί έπιστημονική έκδοση. 'Αθήναι. Εκδόσεις «Επτάνησος». Χρόνος
Γ' (1963).

Έπταν Φύλλα 'Επτανησιακά Φύλλα. Φιλολογική - Λαογραφική καί 'Ιστορική Έκδοση. 'Ιδιο-
κτήτης - Διευθυντής : Ντίνος Κονόμος. 'Αθήνα. Τόμ. Δ', φύλλ. 1 (1960), φύλλ.
2-3 (1963).

'Εστίας Μηνιαίο περιοδικό έπιστήμης, τέχνης καί προβληματισμού. Εκδίδεται ύπό
φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών. "Ετ Α'-Γ"
(1960-1962).

Ενρντανικά Χρονικά Περιοδική έκδοσις «Πανευρυτανικής Εταιρείας». 'Αθήναι, τεύ-
χος 3 (1962).

Ζυγός Μηνιαίο περιοδικό καλών τεχνών. 'Αθήνα 1962-1963, άρ. 84-97.

Ήλειακά Τριμηνιαίο περιοδικό λαογραφικής - ιστορικής καί γλωσσικής σπουδής τής
'Ηλείας. Λεχαινά. Διευθυντής: Ντ. Δ. Ψυχογιός, τεύχος KB' (1963).

Ήπειρ Έστ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Έν Ίωαννίνοις. Ίδιοκτήται - Διευ-
θυνταί : Χ. Μάνος, Δημοσθ. Κόκκινος. "Ετ IB' (1963).

'Ηώς Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, έκδιδομένη έν 'Αθήναις. Ιίερίοδ. Γ',

ετ. 6 (1963), άρ. 66.

Θέατρο Δίμηνη Θεατρική 'Επιθεώρηση. Διευθυντής: Κώστας Νίτσος. Χρόν. Α' (1961-
1962), τεύχη, 1-6, χρόν. Β' (1963), τεύχη 7-12.

Θεολογία Σύγγραμμα περιοδικόν. έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν. Έν 'Αθήναις, τόμ. 33
(1962), τόμ. 34 (1963).

Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ΰπό τοΰ έν 'Αθήναις «Θρακικού Κέντρου»,
'Αθήναι, τόμ. 36-37 (1963).
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Θρακ Χρον Θρακικά Χρονινά. Τρίμηνο περιοδικό. "Ερευνα - 'Επιστήμη - Τέχνη. 'Εκδίδε-
ται στήν Ξάνθη. Διευθυντής: Στέφανος Ίωαννίδης, ετ Δ', τόμ. Γ' (1963), τεύχη
9-12.

Ίκαριακά Μηνιαία έκδοσις τής «Πανικαριακής Άδελφότητος» 'Αθηνών,, τεύχη 29-33
(1963, 1964).

Ίόν 'Ηχώ 'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καί προβολής τών 'Επτα-
νησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, περίοδ. Γ', έτ. 18 (32) (1963), τεύχη 193-209.

Κερκυρ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά- 'Εκδότης: Κώστας Δαφνής. Κέρκυρα. Τόμ. Ζ' (1959) -
Γ (1963).

Κνωσός Περιοδική έ'κδοσις τοΰ Συλλόγου Κρητών «Ή Κνωσός», έν 'Αθήναις, ετ. 1-10
(1953-1963), τεύχη. 1-41.

Κρητ Έστ Κρητική Εστία. Διευθυντής: "Ιδ. Παπαγρηγοράκης. Χανιά. Χρόν. ΙΕ' (1963),
τεύχη 130-141.

Κρητ Πρωτ Κρητική Πρωτοχρονιά. ('Εκδότης Γ. Βαγιάκης), 'Αθήναι, έ'τ. Γ' (1963).

Κρίκος Ό Κρίκος. Μηνιαία έ'κδοσις τοϋ άποδήμου Ελληνισμού, έτ. 14 (1963), τεύχη
145-156.

Κνπρ Σπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 'Εν Λευκωσία -
Κύπρου, τόμ. ΚΖ' (1963)

Κυπρ Χρον Κυπριακά Χρονικά. Μηνιαίο πνευματικό περιοδικό. Λευσωσία Κύπρου. Χρόν-
Γ' (1962-1963), τεύχη 26-27, 29, 30-38.

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

διδόμενον, τόμ. 21 (1963/64).

Μαϋ· Έστ Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών καί μαθητριών τοϋ «Παγκυπρίου
Γυμνασίου». Λευκωσία - Κύπρου. "Ετ. ΙΓ'-ΙΔ' (1963), άρ. 34-35.

Μαϋ·ητ Πνρσος Μαθητικός Πυρσός. Περιοδικόν τών μαθητών τοϋ 'Ελληνικού Γυμνασίου
Κυρήνειας, ετ. Β' (1963), άρ. 2.

Μακεδόνικα Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έπιμελεία
Στίλπ. 11. Κυριακίδου καί Γεωργίου Ί. Θεοχαρίδου, τόμ. Ε' (1961 -1963),
Έν Θεσσαλονίκη 1963.

Μεσσην Χρον Μεσσηνιακά Χρονικά. Τριμηνιαία εκδοσις Νομαρχίας Μεσσηνίας. "Ετ. Α' (1961) (
τεΰχ. 1 - 3, έτ. Β' (1962), τεύχ. 4 - 5, ετ. Γ' (1963), τεύχ. 8 - 9.

Μικρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοϋ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής 'Ενώσεως Σμυρναίων. Τόμος δέκατος. 'Αθήναι 1963 ■

Ν Άϋ-ήν Νέον 'Αθήναιον. Περιοδικόν σύγγραμμα ελληνικών σπουδών, τόμ. Δ' (1963) τεύχ
1 - 2. 'Αθήναι 1963.

Ν Έστ Νέα 'Εστία. 'Εκδίδεται τήν Ιην καί 15ην εκάστου μηνός. Διευθυντής: Πέτρος
Χάρης. 'Αθήναι, τόμ. 73 - 74 (1963) τεύχη 853 - 875.

Νισνριακά "Εκδοσις Εταιρείας Νισυριακών Μελετών. 'Αθήναι. Τόμ. 1 (1963).

Ό Προβολενς Μηνιαία εικονογραφημένη έκδοσις. 'Αθήναι, έτ. Γ' (1962), άρ. 25/26, 30/31,
32, 33/34.

Πάν Ό Πάν. Μηνιαίο φυσιολατρικό περιοδικό, 'Αθήναι, έτ. 36 (1963), τεύχη

339 346.
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Παρνασσός Περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον. 'Αθήναι, περίοδος δευ-
τέρα, τόμ. Ε' (1963).

Πειραϊκή - Πατραϊκή Ή «Πειραϊκή - Πατραϊκή», 'Αθήναι, ετ. 9 (1963), άρ. 90- 100.

Πελοπ Πρωτ Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά. 'Ιστορία — Λαογραφία—-Τέχνη — "Επιστήμη.

"Ετησία εκδοσις. Διευθυντής: Μίμης Παπαχριστοφίλου, 'Αθήνα, τόμ. Ζ' (1963).

Περιηγητική Μηνιαίο περιοδικό τουρισμοί, τέχνης και διαφωτίσεως. "Όργανο τής 'Ελληνι-
κής Περιηγητικής Λέσχης. Διευθύνεται άπό Συντακτική 'Επιτροπή. 'Αθήναι,
1963, άρ. 49-60.

Πλάτων Δελτίον τής 'Εταιρείας 'Ελλήνων Φιλολόγων. "Αθήναι, ετ- ΙΕ' (1963).

Πνευμ Κύπρος Πνευματική Κύπρος. Μηνιαία περιοδική έ'κδοση. Πνευματική όμάδα: Φρ.

Βράχας, Κ. Μόντης, Ά. Φυλακτού, Ά. Χριστοφίδης, Κ. Χρυσάνθης. Χρον. Α'
(1960-61), Β' (1961 -62), Γ' (1962-63), Δ' ( 1963 - 64), τεύχη 1-48.

Ποντ Έοτ Ποντιακή 'Εστία. Μηνιαΐον Λαογραφικόν Περιοδικόν. Διευθυντής : Φίλων Κτε-
νίδης. Θεσσαλονίκη. "Ετ. 14 (1963).

Ρουμελ Ήμερολ Ρουμελιώτικο "Ημερολόγιο. "Ετησία εκδοσις. 'Αθήναι. Διευθυντής : Δ. Χ.

Σταμέλος, Χρόν. Η' (1964). (Έν τφ Προλόγιρ τοϋ τόμου τούτου λέγεται οτι
διά λόγους οικονομικούς δέν εγινεν ή εκδοσις τών τόμων ΣΤ' και Ζ').

Ρουμελιώτικη Τέχνη'Ιστορία—Γράμματα—'Επιστήμη —Τουρισμός—Ζωή. Διευθυντής: Χρή-
στος Ν. Κουλούρης. Μηνιαία "Εκδοση. 'Αθήναι. Χρόν. Α' (1961), άρ. φυλλ. 14,
7, 9-10, 13-20, 23-24, 26, 29-32, 34-35, 37, 41-46.

Σερρ Χρον Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1963. ("Ιστορική
καί Λαογραφική 'Εταιρεία Σερρών - Μελενίκου).

Σκουφάς Περιοδική Έπιθειόρησις. 'Εκδότης : Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος "Αρτης
ό «Σκουφάς». Διευθύνεται ύπό Συντακτικής "Επιτροπής. 'Υπεύθυνος Συντά-
ξεως : Τάκης Βαφιάς. "Αρτα, έτ. Η' (1963).

s iidosteuropa -Jahrbuch Siidosteuropa - Jahrbuch. im Namen der Siidosteuropa - Ge-
sellschaft hrsg. von Rudolf Vogel. 6. Band.Die Volkskultur der siidosteu-
ropâischen Volker. Tagnng der Siidosteuropa - Gesellschaft, Miinchen und
der Arbeitsgemeinschaft Ost, Wien in Salzburg 24 - 27. Mai 1961. Miin-
chen 1962, 80, S. XI + 173 +43 + 5 o.n.

To Μέλλον της "Υδρας Μηνιαΐον περιοδικόν τών καλών "Υδραίων και τών Φιλυδραίων.
'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 'Αντ. Ν. Μανίκης. Πειραιεύς, ετ. 23 (1963).

Φϋ·ιωτική Εστία Λαογραφία—Γράμματα—Τέχνες—Ρουμελιώτικη ζωή. "Εκδοσις Συλλόγου
Φθιωτών. Διεύθυνσις : Χρήστος Ν. Κουλούρης. 'Αθήναι. "Ετ. Γ' (1960), άριθμ·
φύλλ. 2δ-27.

Φιλιατρά Περιοδική εκδοσις τής άδελφότητος τών έν 'Αθήναις Φιλιατρινών ή «Έράνη»,
ετος 7ον (1962 - 1963), τεύχη 25 - 27.

Φιλολογ Κύπρος Φιλολογική Κύπρος. 1962, 1963. ["Εκδοσις] τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού
'Ομίλου Κύπρου. Λευκωσία.

Φιλ Πρωτοχρ Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση. Διευ-
θυντής : "Αριστ. Ν. Μαυρίδης. 'Αθήναι, χρόν. 20 (1963).
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Χιακή Έπιΰεώρ Χιακή Έπιθεώρησις. Περιοδική εκδοσις. 'Εκδόται: Δημ. 'Α. Μαγγανάς -
Κ. Δ. Φαφαλιός- Κ. Ν. Χαβιαράς. Τόμ. 1 (1963), τεύχη 1 -3.

Χρον Άρκάδ Χρονικά τών Άρκάδων. Τόμ. Γ', Χριστούγεννα 1961. Περιοδική έκδοσις λόγου
καί τέχνης. 'Αθήναι. (Έκδ. Παναρκαδιακής 'Ομοσπονδίας τής 'Ελλάδος. 'Επι-
μελητής έκδόσεως : Θάνος Κ. Βαγενάς).

Χρον Χαλκ Χρονικά τής Χαλκιδικής. Περιοδική έκδοσις 'Ιστορικής - Λαογραφικής "Εται-
ρείας Χαλκιδικής. Διευθύνεται ύπό Συντακτικής 'Επιτροπής [κυρίως : Β. *Α. Κα-
λογεράς]. Θεσσαλονίκη 1962 - 1963, τεύχη 3-6.

Zeitschrift fur Balkanologie, herausgegeben von Franz Dolger - Cunter Reichenkron -
Alois Schmaus. Jahrgang I. 1962, Heft 1/2. Wiesbaden.
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I. ΓΕΝΙΚΑ
II. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Α'. Βιβλιογραφία·

1. Βαγιακάκος Δ. Β. Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και άνθρωπωνυμι-
κών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962. (Συμβολή δευτέρα). 'Αθηνά 67 (1963-
1964), σ. 145-369.

2. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique, tome XXI. Année
bibliographique i960. Athènes 1962, 8ov, a. 1-651. (Collection de l'In-
stitut Français d'Athènes).

Γενική βιβλιογραφική έπισκόπησις τών εκδόσεων έν 'Ελλάδι.

3. Ζώρας Γ. Θ. - Μπουμπουλίδης Φ. Κ. Βιβλιογραφικών Δελτίον Νεοελληνι-
κής Φιλολογίας Δ' 1962, έπιμελεία —. ΆΘηναι 1963, 8ον, σελ. 67. (Σπου-
δαστήριον Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών).

Είς ίδια κεφάλαια βιβλιογραφία δημωδών ασμάτων καί άλλων μνημείων τοΰ προφορι-
κού λόγου τοϋ λαοϋ.

4. Καραβονρνιώτον Κυριακή Ν. - Διαλησμάς Στεφ. Ά. Βιβλιογραφία.
Έπ Βυζ Σπ 32 (1963), 519 42.

'Εν σελ. 527-29 περιλαμβάνονται έργα δημώδους φιλολογίας καί γλώσσης.

5. (Οίκονομίδης Δ. Β.) Νέα βιβλία. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 655-670.

6. Περιοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1962-1963 έξ ανταλλαγής πρός τήν Επε-
τηρίδα (τοΰ Λαογρ. Αρχείου), δωρεών καί άγοράς. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ.
ΙΕ'-ΙΣΓ' (1962-1963), έν Αθήναις 1964, σ. 398-411.

7. Σπυριδάκης Γ. Κ. - Οίκονομίδης Δ.Β. Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας τών ετών 1960-1962. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ ΙΕ'-ΙΣΤ" (1962-63),
έν Αθήναις 1964, σ. 92-200.

8. Swanson Donald C. Modern Greek Studies in the West. A Critical
Bibliography of Studies on Modern Greek Linguistics, Philology, and
Folklore, in Languages other than Greek by — . New York. The
New York Public Library i960, 80V, σελ. 93.

'Εν σελ. 44-48 : Modern Popular Literature καί Modern Greek Folklore, άρ·
170-247.

9. Χρυσάν&ης Κύπρος Λαογραφικές έργασίες τοΰ Γεωργίου Παπαχαρα-
λάμπους. (Βιβλιογραφία). ΙΙνευμ Κύπρος, χρον. Γ' (1962-63), σ. 94-95.
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10. Χρνοάν&ης Κύπρος Λαογραφικές έργασίες τοϋ Νεάρχου Κληρίδη. (Βιβλιο-
γραφία). Π ν ευ μ Κύπρος, χρον. Γ' (1962-63), σ. 98-100.

Β'. Γενικά και Σύμμεικτα,
α') Γενικά.

11. "Ημελλος Στέφ. Λαογραφική αποστολή εις Άμοργόν άπό 9 Ίουλ. - 8 Αύγ.
1963. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμΙΕ '-ΙΣΤ'(1962-63), έν Αθήναις 1964, σ. 338-350.

12. (Ίωαννίδον-Μπαρμπαρίγου) ΛΓ.ΈκΟεσις πεπραγμένων (τής Έλλην. Λαογρ.
Έταιρ.) τοΰ έτους 1963 καί 1964. Λαογρ τόμ. 21 (1963/64) σ. 548-557.

13. Κληρίδης Νέαρχ. Λαογραφικά Ανάλεκτα. Φιλολογ Κύπρος 1 962, σελ. 141-142.

14. - Λαογραφία καί Κύπρος. Πνευμ Κύπρος χρον. Γ' (1963/64), σ. 113-115.

15. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Hugo Hepding (1878 1901). Μακεδόνικα, τόμ. Ε'
(1961-1963), σ. 592.

16. Μέγας Γ. Ά. Αγγελική Χατζημιχάλη (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 569-571.

17 .--Arthur Haberlandt. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64), σ. 571-573.

18. - Giuseppe Cocchiara. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64), σ. 573-577.

19. ------Ανακοινώσεις (περί διεθνών συνεδρίων τών έτών 1963 καί 1964).

Λαογρ 21 (1963/64), σ. 557-565.
20 Μερλιε Μέλπω, Τό ΆρχεΤο της Μικρασιατικής Λαογραφίας. Πως ίίρύθηκε -
πως εργάστηκε, Αθήναι 1948, 8ον; σελ. 56. (Collection de l'Institut Fran-
çais d'Athènes. 7. Archives de musique populaire et de folklore d'Asie
Mineure, dirigées par Mme Merlier).

Κρίσις : Ελεύθερα Γράμματα, έν 'Αθήναις, περ. Β', έ'τ. 1947, σ. "231-232 (Τάσος Ά.
Βονρνας).

21. Οίκονομίδης Δ. Β. Richard Weiss. (Νεκρολογία). Λαογρ. 21 (1963/64),
σ. 577-579).

22 .---Nicolae Cartojan. (Μνημόσυνον). Λαογρ 21 (1963/64), α. 579 584.

23. -Λαογραφική αποστολή εΐς τήν περιοχήν τοΰ Δυτ. Ζαγορίου Ηπείρου

(7 Ίουλ.-5 Αύγ. 1962). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), εν
Αθήναις 1964, σ. 245-259.

23α. -Λαογραφική αποστολή εΐς τά χωρία τοΰ Κεντρικοΰ Ζαγορίου Ηπείρου

(8 Ίουλ.-7 Αύγ. 1963). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν
Αθήναις 1964, σ. 321-337.
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24. ϋαπαχριστοδούλου Πολ. Ή Θρακική λαογραφία στήν ιστορία τής γενέ-
σεως τοϋ αρχαίου δράματος. Άρχ Θρ Θησ τόμ. 29 (1963), σ. 395-400.

25. Παπαχριστοδούλου Χρ. 'Αναστάσιος Βρόντης' (νεκρολογία). Δωδ 'Αρχ τόμ.
Δ' (1963), σ. 283-286.

26. Πετρόηουλος Δ. Α. Στίλπων Π. Κυριακίδης. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/
64), σ. 566-569.

27. -----'Οδηγίες γιά τή συλλογή λαογραφικού όλικοΰ. Θεσσαλονίκη 1963, 8ον(

σελ. 38. (Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή).

28. Ποοκήρυξις Λαογραφικού διαγα>νισμοΰ. 'Εταιρεία Κρητικών Μελετών. Κνω-
σός, ετ. Ιον (1953/54), σ. 18.

29. Ρωμαίος Κωνατ. "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις Κοντοβάζαιναν καί
Μοναστηράκι τοΰ Νομοΰ 'Αρκαδίας (3-23 Σεπτεμβρ. 1962). Έπετ Λαογρ
Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν 'Αθήναις 1964, σ. 259-273.

30. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Έκθεσις περί λαογραφικής αποστολής είς Δυτικήν
Ίκαρίαν (13-31 'Ιουλίου 1962). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63)
έν Αθήναις 1964, σ. 230-245.

31. -----"Εκθεσις λαογραφικής αποστολής εις Κίμωλον από τής 14 μέχρι 29

Αύγουστου 1963. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν Αθήναις
1964, σ. 300-321.

32. Σταμέλος Δημήτρ. Οί λαογραφικές έρευνες. Στις πηγές τοΰ λαϊκού πολι-
τισμού. Εύρυτανικά Χρονικά τεύχ. 3 (1962), σ. 120-121.

33. Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον (1961-1962). Έπ Βυζ Σπ 32 (1963) 553-55.

34. Φυλακτοϋ Τάκης Γ. Μουσείο λαϊκής τέχνης στόν Καραβά [Κύπρου].
Πνευμ Κύπρος, χρον. Α' (1960-61), σ. 409.

Β') Σύμμεικτα.

35. 'Αγγελής Πέτρ. 'ί. Νεστόριον, μία έθνική επαλξις τοΰ Γράμμου. 'Ιστορία -

Μυθολογία - Λαογραφία. Νεστόριον, Αύγουστος 1959, 8ον, σελ. 61.
Έν σελ. 45-52 δημοσ. έθιμα λαϊκ. λατρ.> κοινων. όργαν., γάμου καί τελευτής.
Κρίοις: Μακεδόνικα, τόμ. Ε' (1961-1963), σ. 525-526 (Στίλπ. Π. Κυριακίδης).

36. Άλενρ&ς Νάσης Ό Φανός στήν Κοζάνη. (Λαογραφική μελέτη μέ δλα τα
τραγούδια άπ" το Φανό). Τύποις Π. Τζώνου. Κοζάνη 1962, 16ον; σελ. 38.
Λατρευτ. έθιμα καί άσματα.

Κρίοις·. Μακεδονικά, τόμ. Ε' (1961-1963), σ. 581-582 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

37. Ανώνυμος Λαογραφικά έκ Βέσσης καί Ελάτης τής Χίου. Λαογρ 21 (1963/
64), σ. 538-541.
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Δημοσ. προσευχή καί γητειές 3, έθιμα περί τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν
καί τινα γεωργικά.

38. 'Αφέντρας Γεώργ· Κ. Λαογραφικά τής Βορείου Ευβοίας. Άρχ Εύβ Μελ τόμ.
10 (1963), (Τ. 223-265.

Περιεχόμενα : έθιμα λαϊκ. λατρείας, γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, τελευτής καθώς
καί ασμ. 8.

39. Θεοδωρίδης Θεόδ■ Φαρασιώτικες παραδόσεις, μύθοι καί παραμύθια. (Συλ-
λογή δεύτερα). Λαογρ 21 (1963/64), σ. 269-336.

Παραδ. 3, μϋθοι 5, παραμ. 6.

40. Κάλλίανης Δημ. Λαογραφικά καί Ιστορικά. Ήώς ετ. 6 (1963), άρ. 66-70,
σ. 206-208.

"Εν τετράστιχον, 1 ασμα, μία παράδοσις περί τοΰ Όσιου Νίκωνος, τό «ασήμωμα» τών
νερών καί ειδήσεις περί λαϊκ. λατρείας.

41. Καραναστάσης Άναατ. Ή φωνητική τών ιδιωμάτων τής νήσου Κώ. Έναί-
σιμος επί διδακτορίςι διατριβή υποβληθείσα εΐς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν
τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λεξικογρ. Δελτ. τόμ. 10
(1964/65) σ. 3-96 [Καί άνατύπ. εν Αθήναις, 1963, 8™, σ. 100].

Έν σελ. 78-82 δημοσ. ιδιωματικά κείμενα έν οΐς μία παράδοσις περί 'Αγίου Γεωργίου,
2 παραμ. καί 34 τόπων.

42. Κληρίδης Νέαρχ. Λαογραφικά άνάλεκτα. Γητειές - Αστρολογικά - Διαβαστι-
κά- Ξόρκια - Λαϊκή ιατρική - Προλήψεις κοριτσιών. Κυπρ Σπ τόμ. ΚΖ ' (1963).
Λαογραφικόν Παράρτημα IX, σελ. 5-53.

Γητειές καί ξόρκια 36, ειδήσεις σχετικαί μέ τήν άστρολογ., τήν δημιόδη ίατρ , τήν μαντ.,
τήν μαγείαν καί λεξιλόγιον.

43. Κοντομίχης Πανταξης Λαογραφικά Λευκάδος. (Σύντομη εισαγωγή). Έπταν
Ήμερ χρόν. Γ (1963), σελ. 145-155.

Περιλαμβ. 2 ασματα καί 1 προικοσύμφωνον-

44. Κουτσιλιέρης Άνάργ. Γ. Νίκλης - Νίκλος - Νικλιανοι. Πλάτων, έ'τ. ΙΕ'
(1963), σελ. 243-271.

'Ονόματα, τόπων, μοιρολόγια 11.

45. Κωναταντινίδης Δημητρ. Ήλ. Ή Ικκλησία τής «Παλατιανής» Χώρας Άν-
δρου. "Εκδοσις Άνδριακοΰ Όμίλου, [Αθήναι] 1963, 8ον; α. στ'-j- 126 μετά
15 σχεδίων έντάς κειμένου καί 44 είκ. εκτός κειμένου. (Άνδριακά Χρονικά 14).

Δημοσ. πληροφορίαι περί ονοματολογίας τής 'Αγίας Τσουράς (Κυράς), δηλ. τής Πανα
γίας, καθώς καί μία παράδοσις.

Κρίαις: Λαογρ 21 (1963/64), σ. 640-642 (Δημ. Β. ΟΙκονομίδης).

46. Κωναταντινίδης Φώτ. Σ· Ό Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μαχαιριώτης
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[έψηφισμένος Ηγούμενος Μαχαιρά] καί ιό έργον ίου. Λευκωσία Κύπρου 1963,
8°ν, σελ. 185.

Περιλαμβάνει 4 άσμ., έξ ών τά 2 άλφαβητάρια, εν άσμάτιον μετά τίνων πληροφοριών
περί άριθμομαντείας, 6 έπφδάς καί μίαν παράδ. περί τοΰ Επισκόπου τοΰ Δαμαλά.

47. Κώνατας Κ. Σ. Λαογραφικά τής Σκλαβιάς και τοΰ Ξεσηκωμού. Λαογρ 21
(1963/64), σ. 3-88.

Περιλαμβ. περί τάς 132 παροιμ. καί παροιμιώδ. φράσεις, 129 παρωνύμια, 2 παραδ., 12
μύθους, προλήψεις τινός, ειδήσεις περί μαντικής, έ'θιμα γάμου, χελευτής, πανηγύρεων
καί χορούς, ονομασίας μουσικών οργάνων καί ειδών αύτών μετά στίχων δημοτ. τρα-
γουδιών.

48. Κωστάκης Θαν· Π. Ή Άνακού. Πρόλογος Μέλπως Μερλιέ. Τυπώθηκε καί
μέ τήν ενίσχυση τοΰ Χρίατον Τονργοντη, 'Αθήνα 1963, 8ον; σελ. XLVII+
470 -f- 2 χάρται. ('Εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Διεύ-
θυνση Μέλπως Μερλιέ. Καππαδοκία 10).

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκ. οικίας, έπίπλων καί σκευών, τροφών, ένδυμασ-, ύφαντικής,
παιδιού, κοινων. όργαν., γάμου, τελευτής, λαϊκ. λατρ., μαντ., δημ. ίατρ·,' μειεωρ., άστρολ.,
γεα>ργ., ποιμεν. καί μελισσοκ. βίου.

Κρίσεις: Μικρ Χρον 10 (1963) 472-481 (Λ. Λουκάτος). Έφημ. «Τό Βήμα», 29. 10.1963
(ΉΙ Βενέζης).

49. -------- Τό Τρίκερι. 'Ηώς έτ. 6 (1963), αρ. 71-72, σ. 54-55.

Δημοσ. παράδοσις περί τού χωρίου, εν δίστιχον καί έν μοιρολόγι, άναφερόμενον είς
τόν χαμόν ενός άπό τούς καραβοκύρηδες τού Τρίκερι.

50. Λεβέντης Δημ. Λαογραφικά τής Κύπρου. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 432-442.

1, παραδ. 2, παραμ. 2.

51. Λουκ&τος Δημ. Σ. Σύγχρονα λαογραφικά. (Folklorica Contemporanea),
'Αθήναι 1963, 8°ν μικρ., σελ. 142.

Λημοσ. «Τά Κάλαντα, τά λαχεία, ό Γρηγόρης κι ό Σταμάτης, ζωντανές δεισιδαιμονίες,
διαλαλήματα καί μικροπωλητές, τά Φωτογραφεία, τό καρναβάλι τοΰ μπάνιου, ή νέα
λατρεία τής 'Αφροδίτης, ή παροιμία στή διαφήμιση, ρεμπέτικα καί παροιμιακός λόγος,
τό χωριό -'Αγορά, ή λογική τής άνορθογραφίας, ό αιώνας τοΰ πλαστικού, ό ύπερθετικός
τοΰ ποδοσφαίρου, ή λαογραφία τών έκλογών, τό φολκλόρ τής άριστοκρατίας, έφημερί-
δες καί λαογραφία, τό πανηγύρι τής άγιά-Μαρίνας, "Αγιοι καί Συντεχνίες, ή 'Εκκλησία
καί τά λαογραφικά της, ό γάμος τής Πριγκίπισσας, τουρισμός καί λαογραφία».
Κρίσις : Έπιθ Τέχνης, τόμ. ΙΖ' ( 1963), σ. 524-25 (Σπ. Γιαννοΰλης).

52. Μεταλλινοϋ Ευφημία Λαογραφική έρευνα είς "Ασπροβάλταν Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 337-350.

Ειδήσεις περί παιδιού, γάμου καί τελευτής.

53. Ξαν&ος Ί. Μακεδόνικα έθιμα. Μακεδόνικα', τόμ. Ε' (1961-63), σ. 253-290.

Περιλαμβ. ειδήσεις περί Ρουσαλίων, Τζαμάλας καί έ'θιμα παλαιά τού γάμου μετά 3
γαμηλ. ασμάτων.
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54. Οίκονομίδης Δ. Β. "Στο. Σουλιωτοχώρια τής Ηπείρου. 'Από τήν λαογραφία
τοΰ τόπου μας. Πειραϊκή - Πατραϊκή ετ. 9 (1963) άρ. 91, σ. 14-15.

Δημοσ. 4 παραδόσ., ειδήσεις διά τό δημοτικό τραγούδι τής περιοχής, 6 ασμ., έθιμα
κοινων. όργαν. καί ειδήσεις περί ενδυμασίας.

55. :Ό Συλλέκτης (=Ψυχογιός Ντ.) Σύμμικτα. Ήλειακά τεΰχ. KB' (1963), σελ.
686.

Περιλαμβ. δεισιδαίμονες συνήθειαι καί προλήψεις, καθώς καί τίνες ειδήσεις περί μαν-
τικής.

56. Παμπούκης Ί.Τ. ΜΰΘοι τής Οινόης τοΰ Πόντου, 'Αθήναι 1963, 8ον, σελ.
304. (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Περιοδικού «ΆρχεΤον Πόντου» Παράρ-
τημα 6).

Πρόλογος (σ. 7 - 9). Μύθοι 200 είς τό τοπικόν ιδίωμα μετά μεταφράσεως είς τήν κοι-
νήν Νεοελληνικήν (σ. 41 - 285), παροιμ. άπορρέουσαι εκ τών μύθο>ν 32 (σ. 287 - 288),
βραχυγραφίαι καί βιβλιογραφία δημοσιευθεισών παραλλαγών τών μύθων (σ. 288 - 292),
περιεχόμενα τών μύθων κατά τό λήμμα τής κυρίας έννοιας αύτών (σ. 293- 304).

57. Πανάρετος Α. Κυπριακα! λέξεις. Κυπρ Σπ τόμ. ΚΖ (1963), σ. 155-177.
'Εκτός τής γλωσσ. ΰλης, περιέχονται καί ειδήσεις αναφερόμενοι εις τόν γεωργ. καί οί-
κιακόν βίον, ονόματα δένδρων, άνθέων, σκευών, παροιμ. τινάς, 1 άσμα (σελ. 174) κ.ά.

58. Παπαϋ·εοδώρου Κων. (τοΰ Γυμνασίου Λαγκαδιών). Τά έ'θιμα τοΰ Λευκο-
χωρίου. Χρον Άρκάδ Γ' (1961), σελ. 69-73.

Δημοσ. έθιμα λαϊκ. λατρ. έθιμα γάμου καί βαπτίσεως.

59. Παπανικολάου Φώτης Ί. Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας. Τόμος πρώτος.
Θεσσαλονίκη 1962, 8ον, σελ. 271.

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, ζώων, φυτών, βίων, άσματα 290, παροιμίαι
τινές, πληροφορίαι περί λαϊκής λατρείας κ.ά.

Κρίοις : Μακεδονικά, τόμ. Ε' (1961 -1963), σ. 555 - 558 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

60. Παπαφιλίππου Άλκιβ. Λαογραφικά [Βασιλικών Χαλκιδικής], Χρον Χαλκ
Θεσσαλονίκη 1962, τεΰχ. 3, σ. 74-82.

Περιλ. έ'θιμα γάμου μετά 4 γαμηλ. άσμ., καθώς καί τινα λατρ. έθιμα μετά 14 ασμάτων
τοΰ Λαζάρου.

61. Παπαχριστοδούλου Χ.Ί. Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου. Μέρος δεύτερον.
Λαογρ 21 (1963/64), σ. 113-214.

Παραδ. 4, εύτράπ. διηγήσ. 5, μύθοι ζώων 1, παραμύθ. 17, προλήψεις, έ'θιμα λαϊκ.
λατρ., παιδιού, γάμου καί τελευτής.

62. Πλατάκης 'Ελ. Κ. Ή Φανταξοσπηλιά. Σπηλαιολογικά. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ'
(1963), τεύχ. 133, σ. 93-96.

Πλην τών 3 τόπων., δημοσ. καί 2 παραδ. περί του σπηλαίου.

63. Ρωμαίος Κ. Κοντά στις ρίζες. "Ερευνα στον ψυχικό κόσμο του Ελληνικού
λαοΰ, Αθήνα 1959, 8ον, σελ. 486.
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Κρίσις: The Greek Orthodox Theological Review, vol. IX (Winter 1963- 64)
σ. 311 - 313 (C. Proussis).

64. Σαμαράς Ήλ. Δ. Ό Κλειστός Ευρυτανίας. (Κοινωνιογραφ^κή - λαογραφική
μελέτη), Αθήναι 1963, 8ον, σελ. 48.

Δημοσ. καί ειδήσεις περί λαϊκ. χειροτεχνίας, κατοικ., κοιν. όργαν., λαϊκ. λατρ., ποι-
μεν. βίου, μϋβοι 3, αίνίγμ. 4, γλωσσοδέται 2.

65. Σαμοθράκης Άχιλλ. Θ. Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν της Θράκης
1459 άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής άλώσεως της Κωνσταντινου-
πόλεως Έκδοσις Β'. Έπιμελεία Πολυδ. Παπαχριστοδούλου. Άθηναι. Άρχ
θρ θησ τόμ. 28 (1963), σελ. 1-596.

Πλήν τής ίστορ. καί γεωγρ. Ολης, δημοσ. καί ειδήσεις άναφερόμεναι είς παραδ., ασμα-
τα, δίστιχα, τόπων, καί ποικίλα έθιμα καί δοξασίαι τοϋ λαοΰ.

66. Σούγλη Κυριακή Δημ. Λαογραφικά τής Κύπρου. Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 416-431.

Δημοσ. άσματα 7, γητειές 4, αίνίγμ. 1, παραδ. 2, παραμ. 1 καί τίνες ειδήσεις περί
λατρ. έθίμων.

67. Ταρσοΰλη 'Αθήνα Κύπρος. ΆΘηναι 1963, 4ον, σελ. 588.

Δημοσ.ασμ. 18, δίστιχα τινα, ειδήσεις περί γάμου, γεννήσεως, βαπτίσεως, τελευτής,
λαϊκής ιατρικής, παιδ. παιγνδίων, παραδ., παροιμ. μΰΟοι καί παραμύθια, εύχαί, δρκοι
κατάραι κτλ.

68. Testi Neogreci di Calabria....BX. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1963/
64), σ. 104.

Κρίσις : Πρακτ. Άκαδ. 'Αθην. τ. 37 (1962) σ. 35- 38 ('/. Καλιτσοννάκης).

69. Τζαννιδάκη -Αοπραδάκι Καλλ. Μαρτιάτικες συνήθειες και παροιμίες. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεϋχ. 141, σ. 343-344.

Ειδήσεις περί λαϊκ. λατρ. καί 25 παροιμίαι.

70. Τσακνάκης Άθαν. Θ· Αγροτικά έθιμα Επανομής. Άπό τά ανέκδοτα
λαογραφικά Επανομής, μέ παραβολή καί σύγκριση αρχαίων ομοίων έθίμων.
Χρον Χαλκ Θεσσαλονίκη 1963, τεϋχ. 6ον, σελ. 235-254.

Περιλαμβ. έθιμα σποράς, θερισμοϋ, απαρχών μέ ασμ. καί πλήθος δεισιδαιμονιών.

71. Τσιάκας Νικ. Χρ. Πάργα - Θάλασσα. (Λαογραφική μελέτη). 'Ηπειρ Έστ
έτ. IB' (1963), σελ. 131-135, 206-211, 327-331, 416-420, 515-519, 632-636,
720-724, 834-837.

Περιλαμβ. ναυτικήν όρολογίαν τής Πάργας, όνοματολογίαν καί χαρακτήρα τών άνε-
μων, τών ψαριών καί φυτών τής θαλάσσης, περιγραφήν, όρολογίαν, έξαρτήματα τών
χρησιμοποιουμένων ψαρεμάτων μέ τάς δεισιδαιμ. καί προλήψεις τών ψαράδων, όνομα-
τολογίαν τών πλωτών μέσων καί τών εξαρτημάτων των καί τόπων, θαλασσινά καί
στεριανά.
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72. Φλούδας Νικ. 'J. Βυζικιώτικα ήτοι τό Βυζίκιον τής Γορτυνίας - Γεωγραφικώς-
Τοπογραφικως - Χωρογραφικώς - Λαογραφικως καί "Ιστορικώς από κτίσεως
του μέχρι σήμερον. Τόμος Τρίτος. Λαογραφία. 'Αθήναι 1963, 8ον, σελ. 528.
Ειδήσεις περί γάμου, παιδιού, τελευτής, λαϊκ. λατρείας, παραδόσεις 32, μαντ., δημ.
ίατρ , δεισ. δοξασ , άστρολ., εύχαί, κατάραι, όρκοι, ύβρ , άσματα, παραμύθια, άνέκ-
δοτα, παροιμίαι, γλωσσοδέται, αίνίγμ., τροφαί, ποιμεν. βίος, τόπων., έπιπλα καί σκεύη,
εργαλ., γεωργ. βίος, ύφαντ., οικία, προικοσύμφ., δια&ήκαι, παιδιαί, γλωσσάριον.

73. Χανιώτης Βάσος Κάρπαθος. Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Κείμενο και σχέ-
δια —. 'Αθήνα 1963, 8«ν, σ. 55,

Περιέχει ειδήσεις περί τής λαϊκ. κατοικίας, υφαντών καί κεντημάτων, ενδυμασίας, 11
δημοτικά ασματα μέ πληροφορίας δια τήν μουσικήν καί τόν χορόν των, καθώς καί τινα
σημειώματα μέ ειδήσεις έκ τοΰ άλιευτικοΰ βίου, διό τάς πανηγύρεις τής νήσου,
τόν γάμον καί τό παιδίον.

74. Χατζηγάκης Άλέξ. Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου. Περτούλι τό χωριό μου, Αθή-
ναι 1963, 8ον, σελ. 112.

Είς τά κείμενα τών περιγραφών τών διαφόρων τοπίων άπαντώσιν ένιαχοΰ στίχοι δημοτ·
φσμ., παραδ., ειδήσεις περί λαϊκ. κατοικίας, ένδυμασίας κτλ.

75. Χατζηγεωργίον Παναγ. Γ. Ή Άγαθούπολις τής βορειανατολικής Θράκης.
Άρχ Θρ Θησ τόμ. 29 (1963), σ. 379-390.

Περιλαμβ. πληροφορίαι περί Καλάνδων τοΰ "Αγίου Βασιλείου, περί Κλήδονος, γάμου,
καθώς καί 2 ασμ.: έν γαμήλιον καί έν λατρευτικόν.

76. Ψ. Κ. &. [Ψυχογιός Κ.] Καλαντάρι- Γενάρη - Φλεβάρη - Μάρτη. Ήλειακά,
τεΡχ· KB' (1963), σελ. 673-677.

Δημοσ. παραδ. 1 περί 'Αγίου 'Αντωνίου, είδήσ. περί λαϊκ. λατρείας καί ονόματα μηνών.

Γ'. 'Υλικός βίος «ai τέχνη τοΰ λαοϋ.

1. Συνοικισμός, οικία και αυλή. "Ετίιπλα καί σκεύη.
[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 48. 57. 59. 64. 72. 73. 74].

77. Ζώρα Πόπη Σιφνέϊκα πλακόστρωτα. Ζυγός, άρ. 91-92 (1963), σ. 26-35.
(Καί άνατύπωσις, Αθήναι 1963, αχ. 4ον, σ. 10 ά.ά.).

Κρίαις : 'Επετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' (1963) σ. 1081 -1082 (Δ. Β. Ο'ικονομίδης).

78. Κουμανούδης 'J. Ν. Τό σπίτι τοΰ Ζαμπούνη στό Βαθύ τής Σάμου. Ζυγός,
άρ. 96-97 (1963), σ. 36-44.

79. Μελανοφρνδης Π. Λαογραφικά - δομικά Άδύσσης. Βασιλοστούλαρον. Ποντ
Έστ έ'τ 14 (1963), σ. 7097-7098.



128

ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥ'ΓΕΡΑΙΟΥ

80. Μουταόπονλος Νικ. Τό αρχοντικό τοΰ Σιόρ Μανωλάκη στήν Βέροια. Ζυ-
γός, τεΰχ. 56-57 (I960), σ. 21-26+21 είκ. εντός και έκτός κειμ.

Κρίαις : Μακεδόνικα, τόμ. Ε' (1961 - 1963), σ. Β51 - 52 (Στίλπ. Π. Κυριακίδης).

81 .--Δυο παλιά σπίτια στις Σέρρες, Σερρ Χρον τόμ. Δ' (1963), σ. 274-295.

82. Παπαγεωργ ίον - Βενέτα Άλεξ. Τό σπίτι τοΰ Σπάχη στήν Ύδρα. Ζυγός,
αρ. 87-88 (1963), σ. 58-63.

83. Σωτηράκη Φανή Ν. Τά αρχοντικά τοΰ Κάμπου. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 1

(1963), τεΰχ. 2, σ. 144-149.

2. Ένδΰματα.

[Βλ. καϊ άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθ. 48. 54. 73. 74. 109].

84. Κρητικοποΰλες τοΰ Καΐρου μέ Κρητικές ένδυμασίες· Κνωσός, έτ. 1ον (1953/
54), τεΰχ. 8, σ. 7. [Εΐκών].

85. Πιερίδου *Αγγελική Γ. Είδη γυναικείας ένδυμασίας. (Άπό κείμενα περι-
ηγητριών). Πνετιμ Κύπρος, χρον. Α' (1960-61), σ. 349-352.

Περιλαμβ. περιγραφήν καί μελέτην ένδυμασ. έκ διαφόρων τόπων τής Κύπρου.

86. Τ.Δ.Ί. [Τααρνας Δημ.Ί.] Ή Καριώτικη ένδυμασία. Ίκαριακά, τεΰχ· 31

(1964), σελ. 14.

87. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή φορεσιά τής Άργολιδοκορινθίας. Πελοπ Πρωτ
τόμ. Ζ' (1963), σ. 51-56.

3. Τροφαι και ποτά.

[Βλ. άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 48. 72],

4. Βίοι.

(Γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, άλιευτικός κλπ.).

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 37.48. 57. 59. 64. 70. 7χ. 72. 73],

88. Εικόνες τοΰ χωρίου. Ό χειρόμυλος. Κνωσός, έτ. 1ον (1953/54), τεΰχ. 8, σ. 8.
[Είκών].

«Ή νοικοκυρά άλέθει τό σιτάρι της. Στή φωτιά τό πήλινο τσικάλι «αί στόν τοίχο, μέσα
στό τζάκι, τό «άλατσοκαύκι» καί ό «λύχνος».

89. Θαλασσινή άμβροσία: «Αχινούς σαφή αύγοτάραχο !...». Κνωσός, έτ. 70ν (1960),
τεΰχ. 32, σ. 17. [Εΐκών].

90. Κρητικός τρυγητός. Κνωσός, έτ. 1ον (1953/54), τεΰχ. 5, σ. 8. [Εΐκών],

91. Κωστάκης Θαν. Π. Ή έλιά καί τό λάδι στήν Τσακωνιά. Λαογρ 21
(1963/64), σ. 367-415.
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92. Αουκόπουλος Δημ. Οί τσοπάνηδες. Ρουμελιώτικη Τέχνη, χρόν. Ε' (1965),
άρ. φύλλ. 51, σελ. 1-2, φύλλ. 52, σελ. 4, φύλλ. 53, σελ. 1-2.

Άναδημοσ. άπό τό έργον τοΰ συγγρ. «Ποιμενικά τής Ρούμελης», σελ. 7-13.

93. :0 'Απόστρατος Οί σφουγγαράδες τής Ύδρας άπό τοΰ 1880 μέχρι τοΰ 1912
Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 23 (1963), σ. 112-113, 148.

94. ------- Οί σφουγγαράδες τής Ύδρας άπό τοΰ 1912 μέχρι τό 1957. Τό Μέλ-
λον τής Ύδρας, έ'τ. 23 (1963), σ. 173.

95. Στα υψίπεδα τοΰ Ψηλορείτη. Κνωσός, έ'τ. 70ν (1960), τεΰχ. 32, σ. 21' [ποι-
μενική εικών].

96. : Τά Νικολάκι άπά την Κρίτβα Τό μάζωμα τών άμυγδάλω. Κρητικό νάκλι
'Ανατ. Κρήτης. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 133, σ. 108.

97. Παλαιολόγου Κατερίνα Νερόμυλοι. Περιηγητική, άρ. 50 (1963), σ. 22-23.
[Έκλαϊκευτικόν άρθρον].

5. Βιοτεχνία «αί λαϊκή τέχνη.

('Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική,
αγγειοπλαστική, μεταλλουργική, λαϊκά επιτηδεύματα).

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα 6π' άριθμ. 48. 54. 72. 73].

98. Βαγιάνος Χ. Χ. Ή λαϊκή τέχνη. Ό χειροποίητος τάπης. Ρουμελιώτικη Τέχνη,
χρόν. Γ' (1963), άρ. φύλλ. 32, σελ. 4.

99. Έκ&εσις Λαϊκής Μακεδόνικης 'Αρχιτεκτονικής. 'Αρχιτεκτονική, έ'τ. Ζ' (1963),
σ. 38-43.

100. 'Εσωτερικό χωρικοΰ σπιτιού. Κνωσός, έ'τ. 10ν (1953), τεΰχ. 5, σ. 9. [Εικών].

Είς τήν εΙκόνα παρίστανται κυρίως κεντήματα επάνω είς υφαντά, καθώς καί δεί-
γματα άγγειοπλαστικής.

101. Κώνστας Κ. Σ. Τά υφαντά τοΰ Αιτωλικού. Μια άνθηρή καί άξιόλογη βιο-
τεχνία. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έ'τ. 9 (1963), άρ. 95, σ. 14-15.

102. Μυλωνάς Παϋλ. Ή 'Αρχιτεκτονική τοΰ Αγίου "Ορους. Ν Έστ τόμ. 74
(1963), τεύχ. 875: 'Αφιέρωμα στό Άγιον "Ορος. Χριστούγεννα 1963, σ.
189-241.

103. Μελανοφρύδης Π. 'Η. "Αξιος Μπαλτατζή - μπασής ! Στό περιθώριο τής ιστο-
ρίας. Ποντ Έστ έ'τ. 14 (1963), σ. 6967-6968.

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκ. επιτηδευμάτων.

104. * Μουτσόπουλος Νικ. Σιδερένια Μακεδόνικα ρόπτρα. Θεσσαλονίκη 1961.
(Άνάτυπον άπό τήν «Τέχνη στή Θεσσαλονίκη», τόμ. Β', 1. 1961), σ. 25-34
μετά πινάκων καί εικόνων έν τω κειμένφ.

10
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Κρίσις'. Μακεδόνικα, τόμ. Ε' (1961-1963), σ. 552-553 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

105. Πιερίδου 'Αγγελική Γ. Ή λαϊκή τέχνη στήν Πάφο. Πνευμ Κύπρος, χρον.
Α' (1960-61), σ. 18-20.

106. - Δείγματα νεώτερης Κυπριακής άργυροχοΐας. Κυπρ Σπ τόμ. ΚΖ'

(1963) 233-240.

107. Σιαμάνης Κ. Ελληνικά νησιώτικα κεντήματα. Κρίκος, έ'τ 14 (1963), τεϋχ.
145, σ. 18-19.

108. Σταμέλος Δημήτρ. ΣτΙς πηγές τοΰ λαϊκοΰ μετώπου. Ή ξυλογλυπτική στήν
Ευρυτανία. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 9 (1963), άρ. 98, σ. 14.

109. Φραγκάκι Ευαγγελία Κ. Ή λαϊκή τέχνη της Κρήτης. Α' Φορεσιά; I) Ή
άνδρική φορεσιά. (Άπο σήμερον μέχρι Νικηφόρου Φωκά), Αθήνα 1960, 8ον
μέγα, σελ. 154 εΕκ. 119 εκτός κειμένου. — II) Ή γυναικεία φορεσιά (άπό
Νικηφόρου Φωκά μέχρι σήμερον), Αθήνα 1960, 8ον μέγα, σελ. 114-|-είκ. 123
Ικτός κειμένου.

Κρίσις'· Κνωσός, ετ. 7°ν (1960), τεΰχ. 30, σ. 31-32.

110. Φωκάς - Κοσμετάτος Κ.Π. Κεφαλληνιακά. Β' 'Αρχιτεκτονικά μέ 57 εΙκόνας
καί 2 χάρτας, Αθήναι 1962, 4ον; σελ. 29 -f- XXXII πίνακες.

Κρίσις : 'Επταν Φύλλα, τόμ. Δ' τεΰχ. 3°ν 'Αθήνα 1963, σ. 125-27 (Ντίνος Κονόμας).

111. 'Αλεξίου Νικ. Ή λαϊκή τέχνη στήν "Ηπειρο. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ 9
(1963), άρ. 92, σ. 13.

Δ '. Πνευματικός βίος.

1. Λαϊκή Πίστις.
α ) Θρησκευτικαι καί δεισιδαίμονες συνήΰ-ειαι τοΰ λαοΰ.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 47. 51. 55. 61. 65. 70. 71. 72J.

112. Δανδαλίδης Δημ. Προλήψεις στά "Αβδηρα. Θρςικ Χρον έτ. Δ', τόμ. Γ'
(1963), σ. 197-199.

β') Μαγεία. Έπωδαί.
1. Μαγεία.

[Βλ. καί άνωτ. τό άρθρον ύπ' άριθμ. 42].

113. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. Χρήσις και σημασία τοΰ «άμίλητου νεροΰ» εις
τόν βίον τοΰ λαοΰ. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν Αθή-
ναις 1964, σ. 32-41. [Μελέτη],
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114. Γιαννακόπουλοζ Τάκης Τό μονομερίτικο πουκάμισο τοΰ Άη-Χαραλάμπη.
Φιλιατρά, έτ. 7 (1963), τεΰχ. 27, σ. 22-25.

Δημοσ. καί παραδ. τινές περί ασθενειών.

115. : Θέρος "Αγις (Θεοδωρόπουλος Σπ.) Τό μονοημερίτικο πανί. Ήώς έτ. 6ον
(1963), άρ. 66-70, σ. 133.

Τό εθιμον περιγράφεται είς εμμετρον λόγον.

116. Μιχελινάκις Μά&ιος Τσή Φραγκίνας τό μάτι. Κρητικά νάκλια. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 131, σ. 445-446.

117. Παπαμιχαήλ "Αννα Χρήσις τών μετάλλων είς μαγικάς, δεισιδαίμονας καί
αλλας ενεργείας είς τόν κοινωνικόν βίον τοϋ λαοΰ. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ.
ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), εν Αθήναις 1964, σ. 62-91. [Μελέτη].

2. Έπφδαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 37. 42. 46. 66].

118. Γαβριηλίδου Μαρία Γήτεμαν τής εληας. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36,
σ. 53. —Τοΰ πόνου, αυτόθι, σ. 54.— "Εφκαρμαν τοΰ φόου, αυτόθι, σ. 55

119. Ζόππος Κυριάκος Τό ντζανί. Μαθητ Πυρσός, έτ. Β (1963), άρ. 2, σ. 28.
[Εξορκισμός].

120. Κλαβαριώτης Κ. Εξορκισμοί : Ό φτόνος. Μαθητ Πυρσός, έτ. Β' (1963),
αρ. 2, σ. 27-28.

121. Μοακόβη Ειρήνη Τά ξόρκια τής Σΰμης. Φιλ Πραηοχρ χρόν. 20 (1963),
σ. 458-464.

Δημοσ. σχετική εισαγωγή καί 25 ξόρκια.

122. Νικολάου ΚωνΙτΐνος Γητειές: Ό πόνος τών γαουρκών. Μαθ Έστ ετ. ΙΓ'
(1963), άρ. 35, σ. 206.

123. Ρουοομουστακάκης Ν. Βασκανίες καί γητειές [6]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΔ'
(1963), τεΰχ. 128, σ. 321-323.

124. - Βασκανίες καί γητειές. Λαογραφικά Σητείας, 3ον. Κρητ. Έστ χρόν.

ΙΕ' (1963), τεΰχ 130, σ. 405-406. [Γητειές 2],

125. Τράντα Σταυρούλα Γηθειές Κριτσάς [3]. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 521.

γ') Μαντική.

[Βλ. άνωτ. τά αρθρα ύπ' άριθμ. 42. 47. 48. 51. 55. 72],
2. Λαϊκή και κοσμοθεωρία και επιστήμη,
α.' Κοσμογονικοί και αστρολογικοί μύθοι. — Μετεωρολογία.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 42. 48. 72],

126. Καλιταουνάκης Ί. Έ. Έπταδικαί έρευναι. Αθηνά 33 (1921), σ. 125 κ. εξ.
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β'. Μϋθοι περί ξφων «αί φυτών,
γ'. Δημώδης ιατρική.
[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 42. 48. 67. 72],

127. Βαβουλες Π. Άπό τό συνταγολόγιο τοΰ άλλοτε πρακτικοΰ ίατροΰ Ν. Μα-
ραγκάκη. Λαϊκή ιατρική. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 130, σ. 406-407
τεΰχ. 131, σ. 447-448.

128. Βενέρης Έμμ. Τοΰ παποΰλη τά χάπια. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ.
133, σ. 67-68.

129. Ζακυθινά γιατροσόφια. (Άπό τό ανέκδοτο άρχεΐο τοΰ Λ. Χ. Ζώη). Έπταν
Φΰλλα, τόμ. Δ' (1960-1963), φΰλλ. 2, σ. 49-77.

3. Δημώδης φιλολογία «αί γλώσσα,
α'. "Ασματα.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 36. 38. 40. 43. 44. 46. 47. 49. 50. 53.
54. 57. 59. 60. 65. 66. 67. 70. 72. 73. 74. 75].

130. 'Αγγελής Ν. Ό υπέροχος «θρήνος» τής Κρήτης. (Όμιλία). Κνωσός, έτ. 9ον
(1962), τεΰχ. 36, σ. 4-6.

Δημοσ. 4 όλιγόστιχα μοιρολόγια.

131. 'Αναγνωσταράς Τριαντάφνλλος 50 δημοτικά τραγούδια Νικήτης. Χρον
Χαλκ Θεσσαλονίκη 1962, τεΰχ. 4, σελ. 205-221.

132. 'Ανώνυμος Ή λαϊκή μοΰσα τής Κρήτης. «Καζαμογιώργης» [ί], Κνωσός,
έτ. 5°ν (1958), τεΰχ. 21, σ. 32.

133. - Ριζίτικα άθησαΰριστα. 1. Τό περιβόλι τοΰ Χάρου. 2. Ό τραγουδιστής

κι ή καλογρηά. 3. Τό πεθΰμιο τοΰ ξενητεμένου. 4. Ναύτης. Κνωσός, έ'τ. 50ν
(1958), τεΰχ. 23-25, σ. 39. [4],

Άναδημοσ. άπό τήν Κρητ. Έστίαν.

134. - Μανιάτικα μοιρολόγια : Ή Ληγοροΰ. Ήώς έ'τ. 6°ν(1963), άρ. 66-70,

σ. 229-230.

135. 'Αναστασόπουλος Χρ. Ή. Ή πικραμένη. Ήλειακά, τεΰχ. KB' (1963), σελ.
687.

136. 'Αποστολίδης Ίω. Ά. Άπό τά τραγούδια τής Τερισσοΰ. Χρον Χαλκ
Θεσσαλονίκη, 1962, τεΰχ. 3, σελ. 84-96. [25].

137. 'Αποστολίδης Λάμπης Δ. Ή μάχη τοΰ Βασιλικοΰ κι ό θάνατος τοΰ Πε-
τμεζά. Πελοπ Πρωτ τόμ. Ζ' (1963), σ. 251-255. [ί].
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138. Άταλιώτου Γεωργία Ν. Τραούδκια τοϋ γάμου. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΔ ' (1963),
άρ. 36, σ. 50-51. [5],

139. Βαγενάς Θάνος 'Αρκαδικά ιστορικά τραγούδια. Πελοπ Πρωτ τόμ. Ζ' (1963),
σ. 162-168.

Δημοσ. 10 δημοτ. ασμ. αναγόμενα είς γεγονότα τής περιόδου 1779-1831 μετά εισαγω-
γικών σημειωμάτων.

140. Γεωργίου Θεογνωσία Κλιμακωτό. Mail Έστ ετ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 52-53.

141. Γεωργίου Χρΐατ.Ί. Χελιδόνισμα. Γέρμα Καστοριάς. Μακεδονικά, τόμ. Ε'
(1961-63), σ. 478-479.

142. Γιοχάλας Τίτος Δύο παράξενα δημοτικά τραγούδια. Έστιάς έτ. Γ' (1962),
σ. 8.

143. Γραμμένου - Γκιουξέπα Μαρία 63 δημοτικά τραγούδια Γαλατίστης. Χρον
Χαλκ Θεσσαλονίκη 1963, τεΰχ. 5, σελ. 79-103.

144. Δαμιανάκου Βούλα Μέ τη μητέρα μου στό μύλο. Πελοπ Πρωτ τόμ. Ζ.
(1963), σ. 185-187.

Δημοσιεύονται 3 μοιρολόγια.

145. Δημοτικά Κρήτης. Κνωσός, έτ. 10ν (1953/54), τεύχ. 8, σ. 9. [1 ασμα τετρά-
στιχο ν],

146. Δημοτικά Τραγούδια Κυνουρίας. Κυνουρία 1963, 8ον μικρ., σελ. 73.

Συλλογή πολυγραφημένη δημοτικών ασμάτων τής Κυνουρίας, γενομένη άπό τούς μάθη -
τός τής Γ' τάξεως τοϋ Γυμνασίου 'Αγίου Νικολάου, πρωτοβουλία καί έπιμελεία τοΰ
φιλολόγου καθηγητού τοϋ Γυμνασίου Γ. 'Ιωάννου καί περιλαμβάνουσα 16 κλέφτικα,
ληστρικά καί φυλακής, 18 μοιρολ., 10 τής ξενιτειάς, 17 τής τάβλας καί 1 νανούρισμα.

147. Ζαχαρίου Μαρία Τό τραγούδι τοΰ Κωσταντίνου. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΓ (1963),
άρ. 34, σ. 107.

148. Ηλίας Μιχ. Τό τραούϊν τούς Δεσποτάες (επί τή βάσει, ίσως, κειμένου
«ποιητάρη»), Μαθ Έστ έ'τ. ΙΓ' (1963), άρ. 35, σ. 199-201.

149. Ήλιάδης Νικ- Ά. Ή κυρά μας ή Παρθένη. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΔ ' (1963),
άρ. 36, σ. 50.

150. : Θαλασσινός Όλ. Κρήτη - Μυθολογία - 'Ομορφιές - Περίπατοι. Κνωσός, έ'τ.
7°ν (I960), τεΰχ. 30, σ. 2-5 [ασμ. 2, δίστ. 2],

151. Ίωαννίδου Λυδία Ό Θκιαφύλαχτος. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36,
σ. 47-48.

152. Καλογεράς Κατάκαλος Δ. Δημοτικά τραγούδια Γαλατίστης. Χρον Χαλκ
Θεσσαλονίκη, 1962, τεύχ. 3, σελ. 103-109. [15],

153. Καμμάς Παντ. Δημοτικά τραγούδια τής Τήλου. Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963),
σ, 270-274. [6].
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154. Καμηανέλλας Μάριος Ν. Τό γεφύρι τής "Αρτας. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963),

άρ. 36, σ. 50.

155. Κανακάρης Άντ. Σ. Καρυστινή Λαογραφία. Μοιρολόγια [4]. Άρχ Εΰβ Μελ
τόμ. 10 (1962), σ,57·60·

156. Κεφαλληνιάδης Ν. Τό δημοτικό τραγούδι εις τόν Κινίδαρον Νάξου. Έπετ
Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' (1963), σ. 497-815.

Μετά ΙΟσέλιδον είσαγωγήν δημοσ 74 ασμ. : ακριτικά, κλέφτικα, ίσιορικά, παρα-
λαγαί, τής αγάπης, τής ξενιτειάς, του Χάρου, του γάμου, νανουρίσματα, τοΰ 'Αγίου
Βασιλείου κ.ά.

157. Κλαβαριώτης Κ. Δημοτικά τραγούδια: Ό Δ ιγενης. McxOrjt ΓΤνρσος ετ. Β '
(1963), άρ. 2, σ. 27.

158. Κληρίδης Νέαρχ. Λαογραφικά άνάλεκτα : Α' Ανέκδοτα Κυπριακά δημοτικά
τραγούδια. Β' Αινίγματα σέ στίχους· Φιλολογ Κύπρος, 1962, σελ. 141-142.
Δημοσ. 5 ασμ. άνέκδοτα και 6 αίνίγμ. έμμετρα.

159· Κοντοχρΐστος Χριατόφ. Ηπειρωτικά τραγούδια. Σκουφάς, έτ. Η' (1963),
σ. 68.

Δημοσ. έκ τής συλλογής τοΰ συγγραφέως 1 άσμα.

160. Κουτονπη Άντωνία Τραγούδια τοΰ άργαλειοΰ. [9], Ρουμελιώτικη Τέχνη,
χρόν. Δ' (1964), άρ. φύλλ. 42 σελ. 1, 4. Τραγούδια τής... τεμπελιάς [6], Αυ-
τόθι, άρ. φυλλ. 45, σελ. 4. Τραγούδια τοΰ γάμου [10]. Αυτόθι, έτ. Ε' (1965).
άρ. φύλλ. 51, σελ. 3-4. Πέρδικες. Αυτόθι, άρ. φυλλ. 52, σελ. 4. [10].

161. Κρητικά δημοτικά τραγούδια έποχής Βενετοκρατίας. (Άπό τήν Κρητική Αν-
θολογία). Κνωσός, έτ. 2<™ (1954/55), τεΰχ. 10, σ. 30-31. [9].

162. Κρητική ποίησις. Ό Διγενής. Κνωσός, έτ. 1ον (1953), τεΰχ. 3-4, σ. 25 [1],
Ό Επαναστάτης, Αυτόθι. [1],

163. Κριμηας Παν. Μεσσηνιακά τραγούδια. Μεσσην Χρον έτ. Α' (1961), τεΰχ.
2-3, σελ. 80, τεΰχ. 4-5, σελ. 160. [6].

164. Κυριακίδης Γ. Σ. Τό τραγούδι «Τοΰ Άη Γιωρκοΰ», Φιλολογ Κύπρος 1962.
σελ. 194-197.

Δημοσ· 1 άσμα είς 4 παραλλαγάς.

165. Κωνσταντίνου Δώρα Έ. Τό γιοτρύριν τής τρίχας. (Κυπριακή παραλλαγή).
Μαθητ Πυρσός έτ. Β' (1963), άρ. 2, σ. 28-29.

166. Κωταοκάλης Κώστας Δ. Προεπαναστατικές σελίδες ιστορίας: Ή μάχη τοΰ
Προσηλιάκου κι' ό Κατσαντώνης. Εΰρυτιχνικά Χρονικά, τεΰχ. 3 (1962), σελ.
110-115.

Πλήν τής ιστορικής ΰλης δημοσ. καί 6 Ιστορικά ασματα.

167. .Λάξαρ^ς Θ. Ό Πραματευτής. Άπό τήν συλλογή Ν. Κληρίδη. ΙΙνευμ Κύ-
προς, χρον. Α' (1960-61), σ. 30-31.
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168. Λαζαρίδης Κώστας Π. "Ηπειρος, «τό λίκνο των Ελλήνων». (Εντυπώσεις
άπ' τήν περιήγηση τοΰ Έλβετοϋ Μπώ-Μποβΰ). Δωδωναϊον Φώς, έτ. Α '
(1961), τεΰχ. 1, σ. 72-81.

Δημοσ. εν άσμα έκ τής συλλογής Α. Passow : «Δημοτικά τραγούδια», σελ. 292.

169. Λάππας Τάκης Ή κλεφτουριά τοΰ Μεσολογγίου. Ρουμελιώτικη Τέχνη, χρόν.
Ε' (1965), άρ. φύλλ. 49, σελ. 1, 3. [2].

170. Λεκατσάς Π. Ή μορφή τής 'Ηλέκτρας. Τό πρότυπο, ό μύθος, ή τραγφδία.
Θέατρο, χρόν- Α' (1961), τεΰχ. 1, σ. 25-31.

Δημοσ. καί 8 Νεοελληνικά μοιρολόγια.

171. Μαλεβός Π· 'Αρκαδικό δημοτικό τραγούδι. Κολοκοτρωναίϊκο (1809). Χρον
Άρκάδ έτ. Γ' (1961), σελ. 73.

172. Μανώλης Άριατείδ. Δημοτικά τραγούδια τής Κασσάνδρας. Χρον Χαλκ
Θεσσαλονίκη 1962, τεΰχ. 4, σελ. 222-223. [20],

173. Μαρίνης Κώατ. Ελληνικοί 'Αντίλαλοι. Μεσσηνιακά τραγούδια. (Ιστορικά
καί Κλέφτικα). Μεσσην Χρον έτ. Γ" (1963), άρ. τεύχ. 8-9, σελ. 329-331. [8].

174. - Μοραΐτικα τραγούδια. Β' Στιχουργικές δημιουργίες τής 'Αχαΐας, συλ-
λογή, επιμέλεια-, Φιλ Πρωτοχρ χρόν. 20 (1963), σ. 26-40, 289-301.

Δημοσ. πλείστα δημοτ. ασμ. μετά τίνων σχολίων : Τραγούδια τής Αγάπης - Κλέφτικα -
Τραγούδια τοϋ 21 - Εμφυλίου διαμάχης - Δοσοληψιακά - Συγκαιρινά - Παραλειπόμενα.

175. Ματσάγκος Μιχ. Ό Μαυρουής. Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1963), άρ. 35, σ. 205-206.

176. Μαύρης Γ· Ν. «Recueil de chants populaires de Cos. Στιχοπλακιαίς».
Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963), σ. 245-269.

Δημοσ. ασμ. 16, δίστ. 26.

177. Μελάς Σπ. Δαβάκης. "Ηώς, έτ. 6™ (1963), άρ. 66-70, σ. 20-21.

Δημοσ. έν άνέκδοτον μοιρολόγι άπό τήν συλλογήν τοΰ Δικ. Β. Βαγιακάκου.

178. Μερακλής Μ. - Πανταζόπουλος Πέτρ. Μανιάτικα μοιρολόγια. Μεσσην
Χρον έτ. Β' (1962), άρ. τεύχ. 6-7, σελ. 268-270. [9],

179. Μιχαηλίδης Μάριος Κ. Για τόν τόπον μας. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ.
36, σ. 52. [1].

180. Μουαελίμης Σπ. Δημοτικά τραγούδια τής 'Ηπείρου περιφερείας Σουλίου
(Ανέκδοτα). (Βραβείον «Ήπειρ. Χρονικών» (1926)). Ήπειρ Έστ έ'τ. IB'
(1963), σελ. 214-215, 318-326, 404-415, 520-527, 637-644, 725-731, 838-
842.

Κατόπιν Εισαγωγής δημοσ. άσματα ιστορικά 36.

181. -Ιδιωματισμοί καί ξενικές Λε'ς^ ^ουλιορειτών. (Επαρχία Σουλίου -

Θεσπρωτίας). (Ανέκδοτα). Ήπειρ. Έστ έτ. IB' (1963) σελ. 31-36, 118-128.
Δημοσ. 21 όλιγόστιχα δημ. ασμ., έξ ών 5 παιδικά, έν τοΰ γάμου καί έν τής ξενιτειάς.
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182. Μπέττης Στεφ. Νανουρίσματα καί Ταχταρίσματα 'Ηπειρωτικά. "Ηπειρ Έστ
ετ. IB' (1963), σελ. 41-47. [30].

183. Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ. 'Ανέκδοτοι παραλλαγαί δημωδών μεσαιωνι-
κών κειμένων. 'Αθηνά 67 (1963-1964), σ. 107-144.

Γίνεται λόγος κα'ι διά τό άσμα τοϋ Άρμούρη.

184. Νικολαΐδης'Ανδρ. Το πουλάκιν. Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1963), άρ. 34, σ. 111.

Τό ασμα αδεται τήν Δευτέραν τής Λαμπρής.

185. Πάλλας Γεώργ. Δημοτικά άσματα τοϋ Μακεδονικοϋ άγώνος εις σλαβικόν
ιδίωμα [15]. Μακεδονικά, τόμ. Ε' (1961-1963), σ. 464-477.

186. Παμπόρης Σάββας Ό "Αγιος Γεά>ργιος. Μαθητ Πυρσός έτ. Β' (1963), άρ.
2, σ. 29-30. Ό Γιαννάιζιης (Ή υπόθεση συνέβη τόν καιρό τής Τουρκοκρα-
τίας). Αυτόθι, σ. 31. [2].

187. Παναγής 'Ανδρέας Π. Ό Χάροντας τζ' ή Μαρικκοϋ. Μαθ Έστ έτ ΙΓ'
(1963), άρ. 34, σ. 108-109.

188. - Τζυπριώτικες παραντζελιές. Μαθ Έστ έ'τ ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 52.

[5 άσμάτια έκ παροιμ.].

189. Παπαβαοιλείου Βασ. Κ. Δημοτικά τραγούδια τών Βραστών - Χαλκιδικής.
Χρον Χαλκ Θεσσαλονίκη 1962, τεϋχ. 3, σ. 97-100. [6].

190. Παπαδάκις Θρασ. Κυπριακά πατριωτικά τραγούδια. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ'
(1963), τεϋχ. 140, σ· 292. [2],

191. Παπααταϋρος Σταϋρ■ "Εθιμα καί παραδόσεις τής Χαλκιδικής. Χρον Χαλκ,
Θεσσαλονίκη 1962, τεϋχ. 4, σελ. 172-202.

Δημοσ. 49 ασμ. και εν προικοσύμφωνον.

192. Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα Ή ό'μορφη Σαμαρίνα καί ό ελληνικός τουρισμός.
Περιηγητική άρ. 59 (1963), σελ. 22-23.

Δημοσ. 3 ασμ. 'Επίσης παρέχονται πληροφορίαι διά τόν τοπικόν χορόν τρίδιπλον.

193. Πασαγιάννης Κ. Τό αιμα. 'Ηώς έ'τ. 6<>ν (1963), άρ. 66-70, σ. 230.

Άναδημοσ. άπό τά «Μανιάτικα Μοιρολόγια» τοϋ συγγρ., 'Αθήναι 1928, σ. 85, άρ. 146.

194. Πατεράκης Άντ. Ή σκλάβα Κρήτη (αλληγορικό)· ριζίτικο άθησαύριστο.
Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 141, σ. 339.

195. Παφίτης Ανδρ. Ά. Ή άγάπη τής· Λυερής. Μαί). Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ.
36, σ. 49.

196. Πιαιμίαης Γ. 'Αρκαδικά δημοτικά τραγούδια: Κολοκοτρωναίϊκο (1806).
Χρον Άρκάδ έτ. Γ'(1961), σελ. 151.

'Εν σημειώσει άναφέρεται ύπό τού Οτι τό άσμα είναι άπό τόν Άγιάννη

Ήραίας.

ta?. .HWWWCOOO Μαρία Ό Κολοιός. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 51-52.
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198. Σακόρραφος Δημ. 'Αντώνιος Μελιδώνης. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963),
σ. 149.

Άναδημοσ. έκ τής συλλογής Άριστ. Κριάρη, Κρητικά ςίσματα, Χανιά 1909, σελ. 82-83.

199. Σέττας Δημ. Χρ. Κάλαντα άπό τή βόρεια Εύβοια. Άρχ Εύβ Μελ τόμ. 10
(1963), σ. 104-134.

Δημοσ. 31 ασμ. Χριστουγέννων - 'Αγίου Βασιλείου - Φώτων, 1 τοΰ "Αγίου 'Ιωάννου, 4
τοΰ Λαζάρου, 3 τής Μεγ. Παρασκευής καθώς κα'ι 4 τής Πρωτομαγιάς μετ' εισαγωγικών
σημειωμάτων.

200. Σκαφιδάς Βασίλειος 'J. 'Ιστορία τοϋ Μετσόβου. Ήπειρ Έστ έ'τ. IB'(1963),
σελ. 390-398.

Δημοσ. δύο δημοτ.ασμ. Τό έν άναφέρεται, κατά τόν συγγραφέα, εις τήν αϊχμαλωσίαν
τής Ευδοκίας Στεργ. Τζωαννοπούλου, τό δ'ετερονεΐς τήν αϊχμαλωσίαν τής Καραγιάννη,

201. Σταυρινίδης Στανρ. Μ. Ό Κωσταντάς. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΓ' (1963), άρ. 34,
σ. 105-107.

202. Σωτηράκης Ν. Δ. "Αγουρος πέτραν πελεκά... Δημοτικό Χιώτινο (Νεχώρι).
"Οπως τό άκουσα άπό τή μητέρα μου Μαρουλοϋ. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 1
(1963), τεΰχ. 2, σ. 89.

203. Σωφρονίου Γεώργ. Σ. Ό Άϊ-Γιώρκης και ή Βασιλοκόρη. Μαί)- Έστ έτ"
ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 48.

204. Τξαννιδάκη -Άσπραδάκη Καλ. Κρητικά τραγούδια. Τό τραγούδι τοϋ γυ-
ρισμού. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεϋχ. 136, σ. 164-165.

205. Τραγούδια τοΰ τόπου μας: Τοΰ Γιάννη Κουτελίδα (1837). Σκουφάς, έ'τ. II
(1963), σ. 103. Τοΰ Γώγου Μπακόλα (1821), αυτόθι, σ. 109. Τοΰ Γιάννη
Κουτελίδα, αυτόθι, σ. 126.

Τά δύο τελευταία ασμ. άναδημοσ. εκ τής συλλογής τοΰ Π. Άραβαντινού, σ 70 καί 96,
άρ. 78 καί 111.

206. Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Χρον Χαλκ Θεσσαλονίκη 1962, τεϋχ 3, σ. 101-103.
Δημοσ. 7 ασμ. έκ χφου τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

207. Τσαγκαράκης Κ. Κρητική λαϊκή ποίηση. Θυμοσοφικό. Κνωσός, έ'τ. 5ον
(1958), τεϋχ. 26, σ.34. [ι]-

20δ· τσίριμπας Δημ. Ί. Αρκαδικά δημοτικά τραγούδια. Κολοκοτρο^ναίϊκο (1821).
Χρον Άρκάδ έ'τ. Γ' (1961), σελ. 100.

Εις σημείωσιν τοΰ συλλογ. άναφέρεται οτι τό ασμα είναι άπό τό Μάναρη τών Βαλ-
τετσοχωρίων.

209. Τοιχλάκης Τηλ. Δημοτικά άσματα Καστελλορίζου. [9]. Ραδάμανθυς έτ. 12
(1927), τεΰχ. 7 σ. 5-6, τεϋχ. 8 σ. 5, τεΰχ. 12 σ. 5-6, τεϋχ. 17 σ. 5-7, τεύχ. 18
σ. 3 καί 4.
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210. Photos B.J. Epirus and Epirotic Muse. Poems collected by — . Chi-
cago 1963, 801', σελ. 16. (Chicago essays on World History and Poli-
tics 5).

'Εν σελ. 4-7 δημοσ. έν αγγλική μεταφράσει 4 δημώδη άσματα.

211. Μ. Φ. (Μαυρογιώργης Φ.) Λαογραφικά. Ίκαριακά, τεϋχ. 32-33 (1964),
σελ. 22.

Άναδημοσ. 2 ασμ. έκ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αλέξη Πουλιανοϋ, Λαϊκά τραγούδια τής Ικα-
ρίας, σελ. 172-75.

212. '■ Φλιάαιος Γιάννης (Γιαννιός Γιώργης) 6 Πρωτομιάρτυρας. Μορφές τοΰ "Α-
γώνα. Πελοπ Πρωτ τόμ. Ζ' (1963), σ. 199-200. [ί],

213. Χαραλάμπους Άνδρ. Εύγενούλλα. Ματ1} Έστ έτ. ΙΔ ' (1963), άρ. 36, σ. 51.

214. Χαρίτωνος Θεόδ. Τό τραούϊν τοΰ Χ" Σάββα- Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1963),

άρ. 34, σ. 108.

215. Χ" Ροϋσος Γεώργ. Ό κοντός. Μαθ Έστ έτ ΙΓ' (1963), άρ. 35, σ. 202-
203.

216. Χριστοδούλου Βενιζέλος Ή δίκη τοΰ Κολοκοτρώνη. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΓ'
(1963), άρ. 34, σ. 120-121.

Πλήν τής ίστορ. ϋλης δημοσ. και στίχοι δημωδ. ασμάτων.

217. Χριστοφίδου "Ελλη Τό τραγούδιν τοΰ Τζυπριανοΰ. ΜαθΈστ έτ. ΙΔ' (1963),

άρ. 36, σ. 49-50.

218. Χριστοδούλου Μιχ. Τό τραοΰϊν τ' Άη Γιωργοϋ. Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1963),
άρ. 35, σ. 203-204.

2. Μελέται.

219. Άλεξάκης Ί. Τό τραγούδι τοΰ Βέργα και ή εποχή του. Πνευματικοί θυ-
σαυροι τής Κρήτης. Κνωσός, έ'τ. 3ον (1956), τεΰχ. 16, σ. 12-15. Αυτόθι,
τεΰχ. 17-19, σ. 17-20.

220. Armistead Samuel G. and Silverman Joseph H. A Judeo-Spanish
derivative of the Ballad of the Biidgc of Arts. Tournai of American
Folklore, January-March 1963, τόμ. 76, άρ. 299, σ. 16-20.

221. Γκαβανας Δημ. Ή ξενητειά τραγουδισμένη είς τον νομό Κοζάνης υπό —.
Κοζάνη 1963, 8ον; σ. 14. ('Ανάτυπον έκ τής έν Κοζάνη εκδιδομένης έφημε.
ρίδος «Ένωσις»).

222. Διδασκάλου 'Ιφιγένεια Γρ. Τό δημοτικό τραγούδι τής Καστοριάς. Διάλεξις.
όργανωθεΐσχ ύπό τής «Μακεδινικής Εστίας» εις τήν αΐθουσαν τοΰ «Παρνασ-
σοϋ> τήν 21ην 'Απριλίου 1962, μέ τήν συμμετοχήν τής χορψδίας τοΰ Μου-
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σικο · φιλολογικού Συλλόγου Καστοριάς. 'Αθήναι 1963, 8°ν, σ. 27. (Μακεδό-
νικη Εστία, 2).

Κρίαιs : Μακεδόνικα τόμ. Ε' (1961-63), σ. 580 (Στ. Π. Κνριακίδης).

223. Δουλγεράκης Μανώλης Ί. Τό 'Αρκάδι στήν ποίηση τοϋ λαοϋ μας. Κνω-
σός, ετ. 5ον (1958), τεΰχ. 21, σ. 21-23.

224. Ζώρας Γεώργ. Θ. "Α Μαζαράκης καί Ν. Θωμαζαίος (ανέκδοτος αλληλο-
γραφία). Έπ Φιλ Σχ Άθ τόμ. ΙΓ' (1962-63) σ. 308-341.

Έν σ. 312-322 δημοσ. σημειώματα άφορώντα είς τήν έκδοσιν τοϋ 1842 υπό τοϋ
Tommaseo τής συλλογής του δημοτικών τραγουδιών.

225. Ιωαννίδον-Μπαρμπαρίγον Μαρία Νεώτερες μορφές δημοτικών τραγου-
διών στήν Κάρπαθο. Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963), σ. 95-101.

226. Καραβίας Θεοφ. Συγκρισις τών παραλογών «τοϋ νεκροϋ άδερφοϋ, «τοϋ
Κωσταντά» καί τοϋ «άσματος τής χήρας τής Λενοΰς». Μαθ Έστ έτ. ΙΓ'
(1963), άρ. 34, σ. 132-133-

227. Κελαϊδής Σταϋρ. Τά Κρητικά δημοτικά τραγούδια (τά ριζίτικα). Κρητ Έστ
χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 137-138, σ. 227-228, τεΰχ. 139, σ. 261, τεΰχ. 140, σ.
299-300, τεΰχ. 141, σ. 338-339.

228. Κονγέας Σωκρ. Β. Ρίμα τοΰ Μπεζαντέ-'Ηλία Μαυρομιχάλη. Πελοπ Πρωτ.
τόμ. Ζ' (1963), σ. 5-10.

Εκδίδεται τό κείμενον στιχουργήματος αποτελουμένου έκ 256 όμοιοκαταλήκτων
ιαμβικών Ιδσυλλάβων στίχων έκ χειρογράφου τοϋ 1831, γραφέντος υπό Νικ. Μ. Τα-
γαροΰλη.

229. Κουρταλίδης Ά. Λαογραφικά Πόντου. Έστιάς Α' (1960), σελ. 18-23, 39-47

230. Κύρκος Β. Ά. Ή άγάπη καί το ήρωϊκό πνεύμα στό Δημοτικό τραγούδι, Α-
θήνα 1963, 8ον, σελ. 88.

231. Μαρίνης Κώατ. Ελληνικοί αντίλαλοι, δημοτικά τραγούδια τής Αρκαδίας.
Α' Μεγαλοπολίτικες δημιουργίες. Χρον Άρκάδ έτ. Γ' (1961), σελ. 79-95.
'Εξετάζονται 23 ασμ. εξ ών 10 Ιστορικά και 7 σατιρικά.

232. Μιχαηλίδης Σόλων Τό δημοτικό τραγούδι στούς χρόνους τής σκλαβιάς.
Πνευμ Κύπρος χρον. Δ' (1964), σελ. 291-293.

233. Νικολαΐδης Μ. Τό θρησκευτικό συναίσθημα στό δημοτικό μας τραγούδι.
Πνευμ Κύπρος χρον. Γ', άρ. 27 (1962), σελ. 83-93.

234. ΟΙκονομίδης Δημ· Β. Ναξιακαί παραλογαί. Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ.
Γ' (1963), σ. 410-456.

235. Παπαδάκι Ειρήνη Τό άκριτικό τραγούδι τής Κρήτης. Κρητ Πρωτ έ'τ. Γ'
(1963), σ. 44-48.
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236. Papaharalambous G. Akritic and Homeric poetry. Κυπρ Σπ τόμ. KZ,
(1963), σ. 25-65.

23 7. Πιερίδης Θεοδόα. Ο 'Ακριτικός κύκλος τής Κύπρου. Problème der neu-
griechischen Literatur, hersg. von Joh. Irmscher, Band III, Berlin
1960, σ. 35-61.

238. ΡI at is Eleutherios N. Die neugriechische Volksdichtung. Sudost-
europa-Jahrbuch. Band 6 (1962), σ. 42-57.

Άναδημοσ. έκ τοΰ περιοδ. «Ήιός», τεΰχ. 52/53, 1961.

239. Ρωμαίος Κ. Μια ανασύνθεση παλαιοί ποιητικού ύλικοΰ στήν Κάρπαθο.
Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963), σ. 214-225.

240. ------Ή κυρά Μαριόρα. Περιηγητική, άρ. 50 (1963), σ. 18-19.—Τώρα είναι

Μάης κι'άνοιξη. Αυτόθι, άρ. 53 (1963), σ. 14-15. —Τό δραματικό τραγούδι
της Λιογέννητης. Αυτόθι, άρ. 56 (1963), σ. 18-19.—Άρμούρης ό Άρμουρό-
πουλος. Αυτόθι, άρ. 59 (1963), σ. 13-15.

Δημοσ. παρατηρήσεις είς τά ασματα.

241. Schmaus Α. Die balkanische Volksepik. Typologie und Kontinuitâts-
problem. Zeitschrift fur Balkanologie, Jahrgang I (1963), σ. 133-152·

242. Σκόπας Νικ. Ά. Άπό τόν θησαυρό τών δημοτικών μας τραγουδιών. Ξε-
νιτειά, ή Λάμια τής 'Ηπειρωτικής ψυχής. Δωδωναΐον Φως, ετ. Α' (1962)'
τεϋχ. 3°ν, σ. 86-89.

243. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Περι τό δημώδες άσμα «τών εννέα άδελφών εις τό
στοιχειωμένον πηγάδι» Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν
Αθήναις 1964, σ. 3-13.

244. Χατζόπουλος Γ. Κ. Ή σεβτά 'ς σον Πόντον. Ποντ Έστ έ'τ. 14 (1963), σ.
7042-7045.

245. Άγκαργίτης Ν. Ή ελληνική φύση στα τραγούδια τοΰ προεπαναστατικού
Έλληνα. Περιηγητική, άρ. 53 (1963), σελ. 32-33.

'Ομιλία γενομένη είς τό τμήμα τής «Περιηγητικής» τής Ν. 'Ιωνίας κατά συνεστίασιν.

246. Χιωτέλλη Ευφροσύνη Ό λαϊκός ποιητικός θησαυρός. Μαθητ Πυρσός έ'τ.
Β' (1963), άρ. 2, σ. 22-23.

β'. Δίστιχα.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ' άριθ· 49. 65. 67].

247. Βρόντης Κων. Π. Ταγούδια τοϋ γάμου. Μαθ' Έστ έ'τ. ΙΓ' (1963), άρ. 34'
σ. 110. [11].
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248. Δερμιτζάκης Γιάνν. Κρητικές μαντινάδες. Κνωσός, έτ. 5ον (1958), τεΰχ. 26,
σ. 34. [7],

249. - Κρητικές Μαντινάδες. Σητεία Κρήτης 1963, 8ον μικρ., σελ. 193.

250. Εκλεκτές μαντινάδες. Κνωσός, έτ. 1ον (1953/54), τεΰχ. 1, σ. 13, 15. [6]. Αυ-
τόθι, τεϋχ. 2, σ. 18. [10]·

251. Εκλεκτά Κρητικά δίστιχα. Κνωσός, έτ. 4ον (1957), τεΰχ. 20, σ. 32. [4].

252. Ζαφειρίον Νικ· Ί· Ό βασιλικός στά Σαμιώτικα τραγούδια. Αρχ Σά-
μου, τόμ. 6 (1962), σελ. 7. [9].

253. Κρητικές μαντινάδες. Κνωσσός, έτ. 1 (1953/54), τεΰχ. 3-4, σ. 28, τεΰχ. 5, σ.
20, τεΰχ. 6, σ. 10 καί 13, τεΰχ. 7, σ. 3, τεΰχ. 8, σ. 13, τεΰχ. 9-10, σ. 23 καί
25, έ'τ. 2 (1954/55), τεΰχ. 12, σ. 23, τεΰχ. 15, σ. 30-31, έ'τ. 3 (1956), τεΰχ.
17-19, σ. 46, έ'τ. 7 (1960), τεΰχ. 28, σ. 31, έ'τ. 8 (1961), τεΰχ. 3-4, σ. 31. [84],

254. Μαντινάδες τοΰ χοροΰ. Κνωσός, έ'τ. 9»ν (1962), τεΰχ. 36, σ. 21. [8],

255. Μ. Θ. (Μαρκίδης Θρ) Εκλεκτά δίστιχα. Κνωσός, έ'τ. 5°ν (1958), τεΰχ. 23,
σ. 40, τεΰχ. 24, σ. 40, τεΰχ. 25, σ. 40. [7],

256. Μαυρογιώργης Φ. Δίστιχα τής ξενητειάς. Ίκαριακά, τεΰχ. 31 (1964), σ.
20. [9],

257. Τράντα Σταυρούλα Τό Κρητικό μοιρολόι. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 515-521.
Δίστιχα μοιρολ. 79.

258. Ταίλη Καλλιόπη Στεφ. Γιαννιώτικα στιχοπλάκια. Ήπειρ Έστ έτ. IB'
(1963), σελ. 817-832.

Δημοσ. συλλ. διστ. βραβευθείσα είς τόν Α' Λαογρ. Διάγων, τής « Ήπειρ. 'Εστίας».

2. Μελέται.
γ'. Έπφδαι (βλ. Μαγεία),
δ'. Μύθοι ζώων.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ" άριθμ. 39. 47. 56. 61. 64. 67]

259. Σαλαπασίδης Π. Β. Μΰθος. Ποντ Έστ έ'τ. 14 (1963), σ. 7178.

ε'. Παραμυθία.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 39. 41. 50. 61. 66. 67. 72].

260. Ζερξελίδης Γ. Παραμυθία τής "Ανω Ματσούκας: Τ' άδέλφια. Ποντ 'Ear
έ'τ. 14 (1963), σ. 7051-7055.
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261. Κρητικά παραμυθία: Μία έξυπνη κοπέλλα. Κνωσός, έτ. 7ον (1960), τεΰχ. 31,
σ. 30.

Άναδημ. έκ τοϋ περιοδ. «Μύσων» τοΰ 1938.

262. Μέγας Γ. Ά. Ελληνικά Παραμύθια. Εκλογή. Εικόνες Ράλλη Κοχρίδη. Σειρά
Δευτέρα. 'Αθήναι 1962 (1963), 8ον, σελ. 232.

263. Μελανοφρύδης Π. Ή. Άπό τα παραμύθια τοΰ Πόντου. Ή ποπαδία. Ποντ
Έστ έτ. 14 (1963), σ. 7161-7162.

264. Πελαντάκις Θεόδ. Τό παραμύθι τοΰ Φιορεντίνου. Κρητική παραλλαγή έκ
Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Φιορεάίνα καί Τζωρτζέτης. Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 510-512.

265. Φραγκάκι Ευαγγελία Κ. Τό παραμύθι τοΰ Φιορεντίνου. Καστελλοριζιακή
παραλλαγή. Ό Μουχαμέτης ό Μουλάς. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 512-514.

266. Χρηοτοβααίλης Χρ. 'Ηπειρωτικά παραμύθια. "Εκδοσις Β'. 'Ιωάννινα 1963.
8ον, σελ. 158. Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 14].

2. Μελέται.

267. Κλήμη - Παναγιωτοπούλου Σοφία Θρύλοι καί παραμύθια τής Θράκης
Θρακ Χρον έτ. Δ', τόμ. Γ' (1963), σ. 8-12, 90-95.

Δημοσ. καί τίνες στίχοι δημοτ. ασμάτων.

268. Megas G. Α. Die Moiren als funktioneller Faktor im neugriechischen
Mârchen. Sonderdruck aus «Mârchen, Mythos, Dichtung». Festschrift
zum 90. Geburtstag Friedrich von der Leyens am 19. August 1963.
Miinchen 1963, σελ. 47-62.

269. Μέγας Γεώργ. Ά. Σημειώσεις εις τά Ροδιακά καί τά Φαρασιώτικα παρα-
μύθια. Λαογρ 21 (1963/1964), σ. 466-490).

270. - Πίνακες μύθων, παραμυθιών καί ευτράπελων διηγήσεων περιεχο-
μένων εις ελληνικά λαογραφικά περιοδικά. Συμβολή εις τόν διεθνή κατά-
λογον τύπων. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 491-509.

271. Μερακλής Μιχ. Γ. Παρατηρήσεις στό παραμύτΉ τής Ξανθομαλλούσας.
Λαογρ 21 (1963/64), σ. 443-465.

3. Συλλογαι μύθων καί παραμυθιών έλληνικών «αί
ξένων δια παιδιά.

ΣΤ'. Ευτράπελοι διηγήσεις. 'Ανέκδοτα. Περιπαίγματα.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 61. 72].

272. 'Αθανασιάδης (Σταυριώτης) Θεόδ. Καί πότε θά κρυών'. Ποντ Έστ έτ· 14
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(1963), σ. 7009.—"Αλλο τον παλληκαραν μ'εφτάς. Αυτόθι, σ. 7009.—Έγώ
άτουπέσ' 'κ έμπαινα. Αυτόθι, σ. 7009-7010.

273. 'Αθανασιάδης Στάθης Λυκοχάντζία έχουμε. Ποντ Έστ έτ. 14 (1963), σ.
7105-7106.—Θημίστεν κι' έγώ πα έρχουμαι. Αυτόθι, σ. 7106.—Απ' άτώρα
χαράμ νά έ'ν' για τ' έμέν τή ποταμί' τό νερό\*·. Αυτόθι, σ. 7106.—Άμα εκεί-
νος πα νά τρώει τ' έμά. Αυτόθι, σ. 7106.

274. Βαβουλες Π. Π. Κρητικά ανέκδοτα θησαυρισμένα άπό τόν —. Φάρσα μέ...
νέφτι. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 133, σ. 66-67.

275. Καζαντζίδης Κυριάκος Δ. Τό «είπαν - είπαν» καί ό Γιάννες. Ποντ Έστ
έτ. 14 (1963), σ. 7177.

276. Κωναταντινίδης Κ. Σπίγξον νά τρέχ' τό γάλα. Πολτ Έστ έτ. 14 (1963).
σ. 7010.

277. Μελανοφρύδης Π. Άγοΰτο τό κέρατον νά έμπαίν 'ς σή φώσ'ν άτ'. Ποντ
Έστ έ'τ. 14 (1963), σ. 7176.—Ό Γιώρτς τή Μο^ρέσσας '#ι έφογοΰντον το,
λΰκ'ς. Αυτόθι, σ. 7177. —Πώς ξεραίν' τό βούτυρον. Αυτόθι, σ. 7177.
—Ό Λυπηρίδης ό Θόδωρον. Αυτόθι, σ. 7105.

278. (Παναγιωτάκης Ί.) Τά ανέκδοτα τοΰ Παναγιωτάκη. Κρΐ]τ Έστ χρόν. ΙΕ'
(1963/64), τεΰχ. 139, σ· 270-271, τεΰχ. 140, σ. 300-301. [4].

279. : Σταλίτης 'I. (Ταιφετάκης'Ιω.) Τοϋ Γεννάρη τό φεγγάρι παρά λίγο «σαν
ήμερα». Τό άνέκδοτο πού πήρε τό Β' βραβείο διαγωνισμοΰ «Κρητικής
Εστίας», Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεύχ. 136, σ. 166-167.

280. Φραγκεδάκις Έμμ. 'Ιωα. Ό θάνατος τοΰ Μπραΐμη. Κρητικά ανέκδοτα·
Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 137-138, σ. 230.

ζ'. Παροιμίαι «αϊ γνώμαι. Παροιμιώδεις εκφράσεις.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα υπ' άριθμ. 47. 51. 56. 57. 59. 67. 69. 72].

281. 'Ανώνυμος Κρητικές παροιμίες. Κνωσός, έτ. 60ν (1959), τεύχ. 27, σ. 25. [10].

282. Αύγουστος. Λαϊκές παροιμίες για τόν Αύγουστο. Κνωσός, έτ. 1ον (1953), τεύχ
2, σ. 12. [8].

'Επίσης δημοσ. καί εν άσμα έκ τοϋ άκριτικοϋ κύκλου.

283. Γνωμικά. Κνωσός, έτ. 9°ν (1962), τεΰχ. 36, σ. 22. [4],

284- Ζευγώλη -Γλέζου Διαλεχτή Παροιμίες άπο τήν Άπείρανθο τής Νάξου.
Αθήναι 1963, 8ον; σελ. 357. (Ααογραφία. Παράρτημα 6).
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Κρίσεις : Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' (1963) 1082-1083 (Δ. Β. Οίκονομίδης). Λαογρ
21 (1963/64), α. 630-636 (Δημ. Σ. Λονκάτος)

285. Κλαβαριώτης Κωνατ. [22] Παροιμίαι. Μαθητ Πυρσός, ετ. Β' (1963),
αρ. 2, σ. 25.

286. Κραβαρτογιάννης Δρόσος - Φάνης Άμφισαϊκές προλήψεις καί [8] παροι-
μίες. Πειραϊκή - Πατραϊκή, ετ. 9 (1963), άρ. 97, σ. 16.

287. Κρητικές παροιμίες. Κνωσός, έ'τ. 1ον (1953), τεΰχ. 3-4, σ. 27. [15].

288. Κριμπας Παν. Μεσσηνιακαί παροιμίαι: Α' Σέ μάταιες ελπίδες ή υποσχέσεις.
Β' Σ' άκαταστασία κι άδιαφορία. Γ' Σ' άπερισκεψία κι' επιπολαιότητα. Δ'
Σέ υπερβολή. Ε' Σέ φτώχεια. ΣΤ' Δια τούς Γιάννηδες και τούς Άγιάννηδες
Ζ' Γιά τό λύκο. Μεσσην Χρον έ'τ. Α' (1961) τεΰχ. 1, σ. 27, τεύχ. 2-3, σ. 80,
έ'τ. Β' (1962), τεΰχ. 4-5, σ. 183, τεΰχ. 6-7, σ. 258, έ'τ. Γ' (1963), τεΰχ. 8-9,
σ. 335. [92].

289. Κωνστανταράκης Μιχ. Κρητικές παροιμίες. Κνωσός, έ'τ. 6ον (1959)> τεΰχ.
27, σ. 30. [18]. Αυτόθι, έτ. 7™ (1960), τεΰχ. 28, σ.45. [9].

290. Ματαυτσής Βασ· Γ. [241] Παροιμίες καί παροιμιιόδεις έκφράσεις, πού λέ-
γονται στήν Κασσάνδρα (Βα?αα). Χρον Χαλκ Θεσσαλονίκη 1963, τεΰχ. 5,
σελ. 104-111.

291. Νικολάου Κωνατ. [9] παροιμίες (άπό τήν ζωήν τοΰ γεωργού). Μαθ Έστ
έτ. ΙΓ' (1963), άρ. 35, σ. 206.

292. Παρμακλης Άνδρ. [3] παροιμίες. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΔ ' (1936), άρ. 36, σ. 54-

293. Παροιμίες-γνωμικά. Κνωσός, έτ. 7ον (I960), τεΰχ. 31, σ. 31. [8].

294. Πετρίδης Μ. Γ. Παροιμίαι καί γνωμικά Καστελλορίζου. Δωδ Άρχ τόμ. Δ
(1963), σ. 242-244.

Παροιμίαι-γνωμικά 11 καί 1 κανάκισμα.

295. Σαββίδης Μάριος Α. [24] Παροιμίες. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36,
σ. 54-55.

296. Χατζήιωάννου - Κουρράς Ν. [122] Κυπριακές παροιμίες. Κυπρ Χρον
χρόν. Γ'(1962-1963), τεΰχ. 26-27, σ. 90-91 — [52] Κυπριακές παροιμίες. Αυ-
τόθι, τεΰχ. 29, σ. 165.

297. -----'Π γλώσσα κι' ό χαρακτήρας τοΰ Κυπριακού λαού στις παροιμίες του.

Μελέτη. Κυπρ Χρον χρόν. Γ' (1962-1963),τεΰχ. 31, σ. 282-287.
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2. Μελέται.
η'. Παραδόσεις.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 39. 40. 41. 45. 46. 47. 49. 50. 54. 61. 62. 65. 66.
67. 72. 74. 76 καί κατωτ. τά ύπ'άριθμ. 365. 366. 374. 447. 453. 456].

298. Χ. Σ. Β. Ό 'Αράπης τής Κρήτης. Κνωσός, έτ. 8°ν (1961), τεΰχ. 35, σ. 37-38.

299. Ά&ανασίου Γαλάτεια Πώς πήρε τό ονομά του τό χωριό μου Κουτεμένος.
Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 53. [2],

300. 'Ανδρέου Στυλ. Κυπριακαί παραδόσεις : «Τό νουρίν τοΰ Σατανά». Μαθ
Έστ έτ. ΙΓ' (1963), άρ. 34, σ. 111.

301. 'Αργυράκης Γεώργ. Τό Έλαφονήσι. 'Ηώς, έ'τ. 6°ν (1963), άρ· 66 - 70,
204-205. [2].

302. Βιολάρης Γλαύκος Π. Παραδόσεις και άνέκδοτα τής Τουρκοκρατίας στήν
Κΰπρο. Πνευμ Κύπρος χρον. Γ' (1962-63), σ. 106- 107. [ί],

303. Γιαννικόπουλος Δημ. (τοΰ Γυμνασίου Λαγκαδιών). Τά στοιχειά. ("Ενας

μΰθος καί μιά ιστορία άπό τό Βαλτεσινΐκο). Χρον Άρκάδ τόμ. Γ' (1961),
σελ. 65-69. [ί].

304. Έξαρχόπουλος Γεώργ. Ά. Θρύλοι και παραδόσεις: Ή Νεραϊδόβρυση. Δω-
δωναΐον Φώς, έ'τ. Α' (1961), τεΰχ. 1, σ. 85-86.

305. Ζύμαρης Εύάγγ· Ή Παναγία τοΰ "Αγίου Γάλακτος. Θρύλοι καί παραδό-
σεις. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 1 (1963), τεΰχ. 3, σ. 167- 168.

306. Ίωαννίδου Μαρία "Αλλαι πληροφορίαι καί παραδόσεις διά τήν Χρυσο-
κάβα. Μαθητ. Πυρσός, έτ. Β' (1963), άρ. 2, σ. 26 [ί].

307. Καραχάλιος Χρ. Ί. Τά στοιχειά πού.. .παλαίβουν. [1], Ρουμελ Ήμερολ
χρόν Η' (1964), σ. 93-95.

308. Κεφαλληνιάδης Νϊκ. 'Ανδρ. Κουρσάροι στή Νάξο. (θρύλοι καί παρα-
δόσεις). 'Αθήνα 1963, 8ον( σελ. 28. ('Ανάιυπον έκ της εφημερίδος «Ναξιακόν
Μέλλον»),

Δημοσ. 70 παραδ. άναφερόμεναι είς τάς κατά τής Νάξου έπιδρομάς τών πειρατών.
Κρίαις : "Επετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' (1963), σ. 1080- 1081 (Α. Β. Οίκονομίδης).

309 .--Νυφιώτισσα, το βουνο των θρύλων καί τής «γυναικόπετρας». Νάξος

1963, 8ον_ σ. 22 ά.ά. (Άνατύπ. Ικ τής εφημ. «Ναξιακή Πρόοδος»),
Δημοσ. 24 παραδ. μετά παρατηρήσεων.

Κρίαις'. Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' ( 1963), α. 1082 (Δ· Β. Οίκονομίδης ).

10
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310- Κεφαλληνιάδης Νικ. Άνδρ. Ό πύργος της πλάκας στις Τρίποδες Νάξου.
Έκδοσις «Συλλόγου Λειβαδιτών Νάξου», 'Αθήναι 1963, 8ον, σελ. 23.
Κρίσις : Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' (1963), σ. 1081 (Δ. Β. Οικονομικής ).

311. Klaar Marianne Christos und das verschenkte Brot. Neugriecliische
Volkslegenden und Legendenmârchen ins Deutsche iibertragen, zu
einein Teil gesammelt und herausgegeben von—. Kassel (1963), 8ov>
σελ. 240.

Περιέχονται 78 δημώδ. παραδ. και παραμυθ. διηγήσεις.
Κρίσις : 'Αθηνά 67 (1963 - 1961) σ· 434 - 436 (Γ. Κ. Σπνριδάκης).

312. Κονιδάρης Φώτ. Ό Δράκος τής Κεφαλονιάς έπί 'Ενετοκρατίας. Έπταν
Ήμερ χρον. Γ' (1963), σελ. 189- 192.

313. Κριμπας Παν■ Τά στοιχειά τής ΙΊολιανής [ιστορικό χωριό τοΰ τ. Δήμου
Άμφείας, στα σύνορα τών Νομών Μεσσηνίας και 'Αρκαδίας], Μεσσην Χρον
έτ. Α' (1961), τεΰχ. 1, σελ. 44-45.

Δημοσ. 4 παραδ. περί στοιχειών καί τινα τοπωνυμία.

314. Κώταης Παναγ. Στοιχειά και φαντάσματα. Σκουφάς έτ. Η' (1963), σ. 104-

109. [4],

315. Κωτσοκάλης Κώατ. Δ. Τά κάστρα τής Ευρυτανίας και οι παραδόσεις τους.
Ρουμελ Ήμερολ χρόν. Η' (1964), σελ. 85-91.

Δημοσ. 1 παράδ. καί τινα τοπιονύμια.

316. Μελανοφρύδης Π. Ή- Θρύλοι και πράγματα. Ό Ζανταέρτς. Ποντ Έστ
έτ. 14 (1963), σ. 6979-6980.

317. Μεταλλινοϋ 'Αγγελική Λαϊκή παράδοσις Όρμυλίας. Τό μικρό έλαφάκι
τοΰ Μοναστηρίου «"Αγιοι 'Απόστολοι». Χρον Χαλκ Θεσσαλονίκη 1962,
τεΰχ. 3, σ. 96-97.

318. Μουαελίμης Ση. Γιά νά γνωρίσα>με τήν πατρίδα μας καί τό λαό μας. Τό
πανηγύρι τοΰ Γαρδικιοΰ και τό κάστρο του. Δωδωναΐον Φως έτ. Β (1963),
τεϋχ. 5 6, σ. 274- 278. [ί],

319. Ξηροτύρης Ζάχος Λαϊκή φαντασία και παράδοση. Τελώνια καί δαιμόνια.

Ρουμελιώτικη Τέχνη χρόν. Γ' (1964), άρ. φύλλ. 34, σελ. 1, 2. [2].

320. Παπατρέχας Γερ. Ήρ· 'Ακαρνανικά. Κωνωπίνα - Θρύλοι καί παραδό-
σεις [3]. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 9 (1963), άρ. 95, σ. 26.

321. Παχννάκης Παϋλ. Κ. Τό Πυργοκάστελλο τοΰ Νικηφόρου Φωκά. ('Από
τούς παληούς θρύλους). Κρητ ΓΙρωτ έτ. Γ' (1963), σ. 167 - 168.

322. Πατααλίδης "Ακης Παναγία ή Χρυσοτριμιθιώτισσα. ΜαΑητ Πυρσός έτ. Β'
(1963), σ. 27.
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323. Πετράκης Έ. Λ. Ό Καταχανάς καί τό έάιμά του. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ'
(1963), τεΰχ. 132, σ. 23-24.

324. Πιερράκον Σούλα Ν. Τό βασιλοπόταμο. Μια παράδοση τής Λακωνίας.
'Ηώς, έτ. 6™ (1963), άρ. 66 - 70, σ. 226.

325. Πολίτης Ν. Γ. Παραδόσεις του Μορηά. Πελοπ Πρωτ τόμ. Ζ (1963),
σ. 221- 230.

Άναδημοσ. 33 παραδ. έκ τοΰ ομώνυμου έ'ργου τοΰ συγγραφέως.

326. Προμπον&ς Ί. Κ. Ό ρωτακισμός καί ή ιδιότυπος προφορά τοΰ φθόγγου λ
ε'ις τό γλωσσικόν ιδίωμα Φιλωτίου Νάξου. Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ'
(1963), σ. 504-532.

Έν σελ. 529 - 32 δημοσ. ιδιωματικά κείμενα 10 παραδόσεων.

327. Στεφανίδης 'Αθ. Ή εικόνα τοΰ Άγ. Αυξεντίου και τό χωρίον Κώμη Κε-
πήρ. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 55.

328. Τανιμανίδης Π. Γ. Πώς δικαιολογείται τό έθιμο τής βασιλόπιττας. Ποντ
Έστ έτ. 14 (1963), σ· 7134.

Έν σημειώσει αναφέρεται παράδοσις άπό τό συναξάριον του Μ. Βασιλείου.

329. (Χ.- Ά.) Ή Κυρά τοΰ Κάστρου. Μια παράδοση για τήν Παναγιά τοΰ Κά-
στρου (Λέρου). Πάν, έτ. 36 (1963), τεΰχ. 339-341, σ. 10.

330. Χαραλαμπόπουλος Β. Λαϊκαί παραδόσεις Δάφνης Καλαβρύτων. Πελοπ
Πρωτ τόμ. Ζ' (1963), σ. 235-236. [11],

331. Χαρίτωνος 'Αγαθή Πώς πήρε τό ό'νομά του τό χωριό μου 'Αλάμπρα.
Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 53.—Αγια Κορόνα. Αυτόθι σ. 54.

2. Μελεται.

332. Θωμάς Γιώργ. Τ' Άγιονόρος στους θρύλους καί τά παραμυθία. Συιιβολή
στον εορτασμό τής χιλιετηρίδος του. 'Ηώς, έτ. 6ον (1963), άρ. 71-72, σ. 9- 11.

333. Κονρνοντος Γ. Π. Τό Άγιον "Ορος. Ιστορία καί θρΰλοι. Ν Έστ τόμ. 74
(1963), τεΰχ. 875. 'Αφιέρωμα στό "Αγιον "Ορος. Χριστούγεννα, 1963, σ. 4-36.

334. Οίκονομίδης Δ. Β. «Χρονογράφου» τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά. Λαογρ
τόμ. 18 (1959) σ. 113-243, τόμ. 19 (1960/61) σ. 3-95.

Κρίαις : Κνωσός, έ'τ. 8ον (1961), τεΰχ. 35, σ 40 (Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι).

335. Παπαμιχαήλ "Αννα Δημώδεις παραδόσεις εκ Σύμης καί Χίου. Επετ
Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν Αθήναις 1964, σ. 32-41.

336. Ρωμαίος Κ. «Τ' Άλογοπάτι». Στήν Άρνα τοϋ Ταϋγέτου. 'Ηώς, έ'τ. 6ον
(1963), άρ. 66- 70, σ. 101 - 104.
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3 37. Ρωμαίος Κ. Ή γυναίκα τής Βαλτίτσας· Περιηγητική, άρ. 51 (1963),
σ. 24-25. Τό πανηγύρι τής Καστρίτσας, αυτόθι, άρ. 52 (1963), σ. 32-34.
Πώς έγινε ή λίμνη στην Κωπαΐδα, αυτόθι, άρ. 54 (1963), σ. 16-17·
Ό άνήλιαγος τοΰ Τρικαρδόκαστρου, αυτόθι, άρ. 55 (1963), σ. 22-23. «Τό
γεφύρι τοΰ Μανώλη», αυτόθι, άρ. 57 (1963), σ. 18-19. Μια έκδικητική
νύφη, αυτόθι, άρ. 60 (1963), σ. 14 - 15.

Δημοσ. παρατηρήσεις είς τάς ώς άνω παραδόσεις.

θ'. Αινίγματα - Λογοπαίγνια.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 64. 66. 72].

338. Γεωργίου Κυπριανός Χρ. Καθαρογλωσσία. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΔ' (1963),
άρ· 36, σ. 53.

339. Ευτυχίου Σταυρινή Ά. [2] Αινίγματα. ΜαθΈστ ετ. ΙΔ' (1963), άρ. 36σ.53.

340. Ζαφειρίου Ν.Ί. Λύσεις αινιγμάτων. Άρχ Σάμου, τόμ. 6 (1962), σελ. 206.
Δημοσ. 36 λύσεις αίνιγμ. τών προηγουμένων τόμων τοΰ περιοδικοΰ.

341. Κριμπάς Παν. Αινίγματα. Μεσσην Χρον έ'τ. Γ' (1963), τεύχ. 8-9 σελ.
343. [10],

ι'. Εύχαί - χαιρετισμοί - κατάραι - όρκοι - βλασφημίαι.

[Βλ καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 67. 72. καί κατωτ. τό ύ,τ' άριθμ. 422].

342. Μελανοφρύδης Π. Ή. Ό δρκος. Ποντ Έστ έ'τ. 14 (1963), σ. 6972 - 6973.

12 δρκοι, 1 άρά, 1 παροιμ.

343. Σταυρακάκης Γιάνν. Συνηθέστερες κατάρες Μυλοποτάμου. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 137- 138, σ. 232. [25].

ια'. Γλώσσα.

1. Συνθηματικαι γλώσσαι. 'Ονόματα : κύρια, επώνυμα, παρωνύμια κλπ.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 44. 47. 57. 71. 76].

344. Ahrweiler Hélène Les termes Τσάκωνες - Τσακωνίαι, et leur évolu-
tion sémantique. Revue des études byzantines, τόμ. XXI (1963),
243 - 49.

345. Andriotis N. P. Die mittel - und neugriechische Metronymica. (Atti
e meinorie del VII Congresso Internazionale die Scienza Onoma-
stiche, Firenze - Pisa 1961, vol II, σελ. 59-66).
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346. Βεΐκου - Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά καί γλωσσικά στοιχεία τής πα-
ληας Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο : Ν - Ξ - 0 - II. Θρακ Χρον έτ. Δ',
τόμ. Γ'(1963), σ. 46-47, 96-97, 199- 201. [Όνόμ.].

347. Δημητρίου Ν. Συμβολή εις τάς έκκλησιαστικάς λέξεις καί φράσεις πού ανα-
φέρουν οί Σαμιώτες συχνά στις ομιλίες των. Άρχ Σάμου τόμ. 6 (1962)'
σελ. 202 - 205.

Περιλαμβάνονται 58 λαϊκ. λέξεις καί φράσεις, αί όποΐαι προέρχονται έκ τής 'Αγίας
Γραφής.

348. Μαρκίδης Θρασ. Τά παρατσούκλια στο Ηράκλειο. Άπό τή βουλιαγμένη
πολιτεία. Κνωσός, έτ. 2«ν (1955), τεύχ. 13, σ. 25-26. Αυτόθι, τεϋχ. 14, σ. 28.

Λημοσ. άρκετά πάρων., ένφ συγχρόνως γίνεται προσπάθεια διά τήν έξακρίβιοσιν τοϋ
έτύμου μερικών έξ αυτών.

349. Μνάσωνος Στυλ. [7] Παρατσούκλια. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ ' (1963), άρ. 36, σ.54·

350. Παπαχριστόπουλος Παν. Χρ. [7] Φιλιατρινά παρωνύμια. Φιλιατρά, έτ. 7
(1963), τεϋχ. 25-26, σ. 11-12.

351. Πετρίδης Μ. Γ. Γλωσσικά Μεγίστης (Καστελλορίζου). Τά μικρά ή βαπτι-
στικά ονόματα τών γυναικών. Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963), σ. 102-106.

352. Χαριατος Παϋλ Τά δημώδη ονόματα τών φυτών τής χλωρίδος τής Χαλ-
κιδικής. Χρον Χαλκ Θεσσαλονίκη 1962, τεΰχ. 4, σελ. 235.

2. Τοπωνυμία.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 41. 44. 62. 65. 71 72. 313. 315].

353. Άλεξάκης Ί. Σ. Τό τοπωνύμιον Σκρά. Κρητ Έστ χρόν· ΙΕ' (1963) τεΰχ.
141, σ. 336.

354. Γκιαδαβίδης ' Απόατ. Κ· Τά τοπωνύμια Χαλκιδικής καί Άν. Μακεδονίας.
Χρον Χαλκ. Θεσσαλονίκη 1962, τεΰχ. 3, σ. 72- 73.

355. Ζέλλίος Παραδείσης [42] Τοπωνύμια Ταξιάρχου. Χρον Χαλκ. Θεσσαλονίκη
1962, τεϋχ. 3, σελ. 111-114.

356. Θαβώρης Ά. Ί. [76] Τ οπωνύμια άπό τό λιβάδι τής Χαλκιδικής. Χρον
Χαλκ. Θεσσαλονίκη 1963, τεϋχ. 5, σελ. 112-123.

357. Θωμόπουλος 'Χω. Άνδρ. Μελέτη τοπωνυμική τής νήσου Κέω. Έπετ
Έταιρ Κυκλ Μελ τόμ. Γ' (1963), σ. 167-345.

358. Καμπορόζος Φώτ. Μ. Τά τοπωνύμια τής Μεσσηνίας. Πελοπ Πρωτ τόμ. Ζ '
(1963), σ· 339-350.

359. Κληρίδης Νέαρχ. ΙΙόθεν ή ονομασία τοϋ χωριού Πελέντρι. Κυπρ Σπ
τόμ. ΚΖ' (1963), σ. 121 - 125.
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3(30. Κουτόβερος Λάξ. Κ. Όνόματα τοπείων καί περιφερειών τών τριών περιο-
χών τής νήσου Νισύρου. Νισυριακά, τόμ. 1 (1963), σελ. 136- 160·

Κατ' άλφαβητικήν κατάταξιν τοπωνύμια τών περιοχών τής Νισύρου: Μανδρακίου,
'Εμπορείου μετά τών Πάλων καί Νικειών, περισυλλεγέντα έκ τών έν 'Αμερική δια-
βιούντων Νισυρίων.

361. Κρητικός Παν. Γ. Πατμιακά τοπωνύμια. Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963), σ. 33-94·

Συνεχίζεται ή περί τών τόπων, τής Πάτμου έργασία του συγγραφέως, δημοσιευθείσα
ε'ις τούς Α' καί Β' τόμους τοϋ αύτοΰ περιοδικού.

362. Μπέτσος' Οδυσσ. Άπό τάς παραδόσεις και τούς θρύλους τοϋ λαοΰ μας.
Πόθεν τό όνομα «Σούλι». Δωδωναΐον Φώς, ετ. Β' (1963), τεϋχ. 7>
σ. 345 - 346.

363. Μηέχτης Στέφ. Τοπωνυμικό τού χαιριοΰ Κρετσούνιστα Κουρέντων. Δωδω-
ναΐον Φώς, 'Ιωάννινα, έτ. Β' (1964), τεϋχ. 8, σελ. 420-425.

364. Μηίρης Κ'Η. Τοπωνύμια τής Τουρκοκρατίας είς τό λεκανοπέδιον τών
Αθηνών. Αθηναϊκά, τεϋχ. 30 (1965), σελ. 16-21.

365. Νικηφόρου Φρόσω Τοπωνύμια. Χρυσοκάβα. Μαθητ Πυρσός, έτ. Β'(1963),
άρ. 2, σ. 25-

Δημοσ. καί μία παράδ. περί θησαυροΰ.

366. Οίκονομίδου Μαρία «Πικρόν νερόν». Μαθητ Πυρσός, έ'τ. Β (1963), αρ. 2,
σ. 26. Ή τρύπα τοϋ Παρασσιέφκα. Αυτόθι, σ. 26- 27.

Δημοσιεύεται καί μία παράδοσις.

367. Οικονόμου 'Ανδρ. «Τσακκισμοκούππι»· Μαθητ Πυρσός έ'τ. Β' (1963),
άρ. 2, σ. 26.

368. Παναγής Σπυρ. [4] Τοποονύμια. Μαθητ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 55.

369. Παηαρρηγόπουλος Πάνος Τοπωνυμικά τών Καλαβρύτων. ΙΙελοπ Πρωτ
τόμ. Ζ' (1963), σ. 337-338. [26].

370. (Παπαχριατόηουλος Παν.) Έξήγησις ενός τοπωνυμίου. Φιλιατρά, έ'τ. 7ον
1963), τεϋχ. 25-26, σ. 10.

371. Πέτροβιτς Ν Έ. Ολίγα τινά περί τής ονομασίας τοΰ χωρίου Σουμπάσκιοϊ
(νΰν νέον Σούλι) τών Σερρών. Σερρ Χρον τόμ Δ' (1963), σελ. 308.

372. Πλατάκης Έλ. Κ. Τό σπήλαιον «Νεραγδότρυπα». Κρητ. Έστ χρόν. ΙΕ'
(1963), τεΰχ. 132, σ. 25- 29. [8].

373. Σαλιάρης Ά. Γ. Τοπωνύμια τής Χίου καί άλλα τινά. Ετυμολογικά. Χιακή
Έπιθεώρ τόμ. 1 (1963), τεΰχ. 3, σ. 218-224.

374. Σειατάκης Γ. Ί. Τό Κακοδίκι. Τοπωνυμικά. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963);
τεΰχ. 133, σ. 58-60.

Δημοσ. καί μία παράδ. περί πειρατών.
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375. Στανρακάκης Γιάνν. Τοπωνυμικά - γλωσσολογικά - ανάλεκτα. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΕ' (1963), τεϋχ. 131, σ. 444-445.

ι β'. Λαϊκόν Θεατρον.

376. Αστερίσκοι: Χτίζουμε στήν άμμο....Μαθήματα άπό ξένους. Ή μορφή τοΰ
τούρκικου. Πολύτιμα διδάγματα. Θεατρικός ρυθμός. "Ενας θησαυρός χάνεται.
Θέατρο, χρόν. Β' (1693), τεϋχ. 18, σελ. 5-6.

Γενικά περί τοϋ θεάτρου τοΰ Καραγκιόζη.

377. Βακαλο 'Ελένη Επιστροφή στις πηγές. Θέατρο απλό μά ολοκληρωμένο.
Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 42-44.

Γενικά περί τοϋ θεάτρου τών σκιών.

378. Βλάμη Ενα Ή Σερήνα, ό Πατέρας μου κ' Έγώ. Θέατρο, χρόν. Β' (1963),
τεΰχ. 10, σελ. 47-48.

'Αναμνήσεις άπό παλαιάν παράστασιν τοΰ λαϊκ. θεατρικού έργου: "Ο Καραγκιόζης, ό
Μεγαλέξαντρος καί τό φίδι.

379. Θεοτοκάς Γιώργ. Καραγκιόζης πηγή ανάπλασης τοΰ Νεοελληνικού δρα
ματολογίου. Θέατρο χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 76.

380. Αουκατος Δ. Σ. Ό Καραγκιόζης και τό διεθνές Κέντρο Μελετών Μαριο-
νέττας. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 79.

381. - Ό Καραγκιόζης και τό "Εθνος. Θεατρική καί πατριωτική παιδεία τοΰ

λαοϋ. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 32-34.

382. Λυγίξος Μήτσος "Ενα λαϊκό θέατρο μέ ρίζες πού διατηρούνται ζωντα-
νές. Θέατρο, χρόν. Β ' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 76 -77.

383. Μόλλας'Αντ. Λίγα απ'όλα. Κωμωδία μέ πρόλογο. Θέατρο, χρόν. Β'(1963)-
τεΰχ. 10, σ. 64 - 75.

•384. - Ό Καραγκιόζης. Θέατρο, χρόν. Β ' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 62.

385. Μόλλα - Γιοβάνου Αρετή "Ο πατέρας μου ό Μόλλας, γράφει ή κόρη του.
Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 59 - 62.

386. Μπίρης Κ. Ή. Ελληνικός ό Καραγκιόζης. Γέννημα τιΐιν αρχαίων μυ-
στηρίων, αναπλάστηκε στήν επαρχία τοΰ 1900. Θέατρο, χρόν. Β ' (1963),
τεΰχ. 10, σ. 9-19.

387 Ξύδης Α. Γ. Ό Καραγκιόζης καί ή Νεοελληνική Ζωγραφική. Τήν πλούτισε

μέ παραδοσιακά στοιχεία. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 45-46.
388. Παπαδημητρίου "Ελλη Δεν έ'σβησε μά πνίγεται βίαια ή κωμική κ"' ηρωική
πνοή του [τοΰ Καραγκιόζη], Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 77- 78.
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389. Πάρνης 'Αλέξης Ή ψυχή του [τοϋ Καραγκιόζη] ελληνικότατη κι° οί υπηρε-
σίες του μέγιστες. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ· 10, σελ. 78- 79.

390. Πολίτης Φ. Τό Θέατρο τοΰ Καραγκιόζη αποκρυστάλλωσε σέ καθαρές γρα μ
μές τήν έννοια τής υποκριτικής τέχνης. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10,
σελ. 40-41.

Άναδημοσ. εξ έπιψυλλίδος τής έφημερ. «Πρωία», 'Αθήναι 7 'Οκτωβρίου 1932.

391. Risal Ρ. Καραγκιόζης πάντοτε οΐνόφλυξ, έτοιμος νά δώση μαχαιριές. Μετά-
φραση Άλεξ. Παπαδιαμάντη. Θέατρο, χρόν. Β (1963), τεΰχ. 10, σελ. 27 - 29.
Άναδημοσ. έκ τών «Παναθηναίων», 15 Νοεμβρίου 1907, σ. 80-85.

392. Ρώτας Βασ. Καραγκιόζ - μπερντές. Καθρέφτης Νεοελληνικής πραγματικό-
τητας. Θέατρο, χρόν. Β'(1963), τεΰχ. 10, σελ. 30-31.

393. Σκαρίμπας Γιάνν- Καραγκιόζης δ Μέγας. "Ενας θίασος Διονυσιακών χαρ-
τονομοΰτρων. Θέατρο, χρόν. Β'(1963), τεΰχ. 10, σελ. 49-51.

394. Σπα&άρης Σ. Ή τέχνη μου καί ή ζωή μου, ιστορεί ό Καραγκιοζοπαί-
χτης—. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σ. 52-54.

395. Σιδέρης Γιάνν. Θέατρο καί Καραγκιόζης. Μια πρώτη ματιά στή σχέση τους.
Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 35-39.

396. Τσαρούχης Γιάνν. Μάθημα αληθείας. Άπό τό μόνο Νεοελληνικό {Ιέατρο.
Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σελ. 7-8.

397. Χαρίδημος Χρήστ. "Εζησα μέ τόν Καραγκιόζη. 'Υπαγορεύει ό καραγκιοζο-
παίχτης—. Θέατρο, χρόν. Β' (1963), τεύχ. 10, σελ. 55 -58.

398. Χριστοφίδης Δ. Α. Ό γραφικός Καραγκιόζης καί ο! τύποι του. Τό «θέα-
τρο τών σκιών». Κρίκος, έτ- 14 (1963), τεΰχ. 148, σ. 25-40.

ιγ'. Δημώδη βιβλία.

399. Pfister Friedrich Alexander der Grosse in der byzantinischen Lite-
ratur und in neugriechisehen Volksbuchern. Probleme der neugrie-
chischen Literatur, Band. Ill (i960), σ. ii2 - 130.

4. Μουσική καί χοροί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 47. 73].

400. 'Αβέρωφ Γεώργ. Κυπριακές σουίτες. Πνευμ Κύπρος, χρόν. Γ' (1962-63),
σ. 96-97.

Δημοσ. καί 4 δημοτ. τετράστιχα.

401. --------- Μερικοί κυπριακοί χοροί. Φιλολογ Κύπρος 1963, σελ. 226-228.

Περιλαμβ. καί 2 κείμενα φσμάτων.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Σ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963 1 3 1

402. Ή λεβεντιά τοϋ «Καστρινού» χορού, (φωτογραφία τοϋ καλλιτέχνου φωτο-
γράφου κ. Κ. Κουτουλάκη). Κνωσός, έτ. 1°ν (1954), τεΰχ. 7, σ. 9 [εΐκών],

403. "Ημελλος Στέφ. Δ. Ειδήσεις περί ελληνικών χορών και μουσικής παρά τφ
περιηγητή P. Aug·, de Guys. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ - ΙΣΤ' (1962 -
63), έν Αθήναις 1964, σ. 14-31.

404. Καρακάαης Σταϋρ. Λαογραφική μουσική αποστολή εΐς Λέσβον (άπό
11 Αύγ. - 10 Σεπτ. 1963). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣ Γ' (1962-63),
έν Αθήναις 1964, σ. 351 -361.

405. -----Μουσική άποστολή εΐς Χίον άπό τής 28 Αύγούστου μέχρι τής 9 Σε-
πτεμβρίου 1962. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'- ΙΣΤ' (1962-63), έν Αθήναις
1964, σ. 273-287.

406. Κρητική λύρα. (Άπό τήν φωτογρ. Συλλογήν τοΰ κ.,.Άνωγειανάκη). Κνωσός,
έ'τ. 7°ν (1960), τεΰχ. 28, σ. 25 [1 εΐκών],

407. Κρητικοποΰλες τοϋ Καΐρου χορεύουν τή σούστα. Κνωσός, έτ. 10ν (1953),
τεϋχ. 3-4, σ. 11 [1 εΐκών].

408. Λουκατος Δημ. Σ. Κεφαλληνιακή Εκκλησιαστική Μουσική (Ανθολογία).
Επιμέλεια—. Φροντίς Κ. Π. Φωκά - Κοσμετάτου, χορηγία Έ.Ά. Τυπάλδου.
Μπασια. Αθήναι 1963, 8ον μικρ^ σΕλ. 6 ά.ά. + 547-

409. Μαύρης Ν. Γ. Μανώλης Καλομοίρης (1883- 1962). (Νεκρολογία). Δωδ
Άρχ τόμ. Δ' (1963), σ. 290-293.

410. Περίοτέρης Σ πυρ. Ό εξάσημος ρυθμός εις τά Ελληνικά δημοτικά τραγού-
δια. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ'(1962-63), έν Αθήναις 1964,σ.201-229.

411. - Μουσική άποστολή εΐς Εύρυτανίαν (4 Ίουλ. - 3 Αύγούστ. 1962).

Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν Αθήναις 1964, σ. 288-303.

412. Ραυτόπουλος Γίώργ.'Υί μουσική σιήν Κεφαλονιά σήμερα.'Ιόν 'Ηχώ, έ'τ. 18
(32), (1963), τεϋχ. 201, σελ. 10.

413· Σέττας Δημ. Χρ. Μουσική λαογραφική άποστο?ιή στη Βόρεια Εύβοια και
κατάλογος 305 ηχογραφήσεων. Άρχ Εύβ Μελ τόμ. 10 (1963), σ. 344-366.

414. Σηήλιος Αίμ. Ή μουσική εΐς τήν Ζάκυνθον. Ίόν 'Ηχώ, έ'τ. 18 (32), (1963).
τεΰχ. 201, σ. 12- 13. Ή μουσική εις τήν Κεφαλληνίαν. Αύτόθι, τεϋχ. 202-
203, σ. 5-7. Ή μουσική εΐς τήν Κέρκυραν. Αύτόθι, τεΰχ. 204-205,
σ. 11 - 13.

415. Τσ(αρούχης) Γ. Μικρό σχόλιο στόν Ζεϊμπέκικο. Θέατρο, χρόν. Β' (1963),
τεϋχ. 10, σ. 79.
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416. Χατξιδάκης Γεώργ. Ή δημώδης Κρητική μουσική. Μουσικά σημειώματα.
Κνωσός, έτ. 2^' (1954/55), τεΰχ. 14, σ. 29-30.

Περί τής αναγνωρίσεως τής Κρητικής μουσικής τό πρώτον εν 'Αθήναις κατά τό 1895
καί περί τής αξίας της.

Ε'. Κοινωνικός βίος.

1. Οί κύριοι σταθμοί της ανθρωπινής ζωής.
Γέννησις, γάμος, τελευτή.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 35. 37. 38. 47. 48. 51. 52. 53 58.
60. 61. 67. 72. 73. 75 καί κατωτ. άρ. 482].

417. 'Ανώνυμος Έθιμα περί τήν γέννησιν εκ Βέσσης και Ελάτης Χίου. Λαογρ
21 (1963/64), σ. 540.

418 .---ΈιΊιμα περί τόν θάνατον έκ Βέσσης και 'Ελάτης Χίου. Λαογρ 21

(1963/64), σ. 540-

419. Βαναξούντα Μαρία Ζητήματα σχετικά μέ τό παιδί έκ Σαλαμίνος. Λαογρ
21 (1963/64), σ. 522-527.

420. Βενιάδης Γεώργ. Γάμος στό Ληθηλιμένα (κατά τό 1900). Χιακή Έπιίΐεώρ
τόμ. 1 (1963), τεΰχ. 1, σ· 51-53.

Δημοσ. καί γαμήλια δίστ. ώς καί 4 γαμήλ. ασματα.

421. Γανιάρης Χρ. Καλλιμασιώτικα μνημόσυνα. Ή Καλλιμασιά. Χιακή Έπι-
θεώρ τόμ. 1 (1963), τεΰχ. 2, σ. 125- 128. — Κάλλημασιώτικα μνημόσυνα.
Ή Μαριγώ ή Μαντικού. Αυτόθι, τεΰχ. 3, σ. 190- 192.

422. Γκλέκας Γ. Γεννητούρια. Ήώς, έτ. 6™ (1963), άρ. 66-70, σ. 186- 187.

Ειδήσεις περί γεννήσεως καί γάμου μετά τίνων ευχών καί άρών.

423. Καραναστάαης Ήρακλ. Μ. Τά έθιμα του γάμου στα χωριά τής Κώ
Άντιμάχεια καί Καρδάμενα. Δωδ Άρχ τόμ. Δ' (1963)' σ. 226-241.

424. Κληρίδης Νέαρχ. Ανέκδοτα Κυπριακά - Αρραβώνες τοΰ παλιοΰ καιρού.
Φιλολογ Κύπρος 1963, σελ. 92 - 93.

425. Μάνος Παν.'Ε. Ό γάμος στήν Προσωτσάνη. Μακεδόνικα, τόμ. Ε' (1961 -
63), σ. 291 - 304.

426. Μολλάς Έκμέλ Ή προίκα στά Κρητικά χωριά. Κνωσός, έτ. 1ον (1953/54)'
τεΰχ. 9-10, σ. 31-

427. Οικονόμου Θωμ. Βλάχικος γάμος εις τό χωρίον Σέσκουλον τής Θεσσαλίας.
Λαογρ 21 (1963/64), σ. 527 - 531.
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428. Στούμπας Γεώργ. ' Επ. Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα είς τό χωρίον Δροσο-
πηγή τής Άρτης. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 531 -538-

Δημοσ. και 6 μοιρολόγια.

429. Χατξηγάκης Άλέξ. Κ. Λαογραφικά Άσπροποτάμου (Πίνδου Τικκάλων).
Γάμος στα Βλαχοκόνακα (Σαρακατσάνικος). Φιλ Πρωτοχρ. χρον. 20 (1963),
σ. 351 -353.

Δημοσ. καί στίχοι γαμηλ. άσμάτ. ώς καί 3 πλήρη γαμήλ. ασματα.

2. Θρησκευτική ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α'. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ* άριθμ. 35. 36. 38. 40. 45. 47. 48. 51. 53. 58.
59. 60. 61. 64. 66. 69. 70. 72. 73. 75. 76. 318. 328].

430. 'Αβραάμ Κώστ. Δ. Οί Γιορτές. Ρουμελ Ήμερ χρόν. Η' (1964), σελ. 22-24.

Δημοσ. έθιμα τών έορτών τοΰ Δωδεκαημέρου.

431. Βουνάς Χρήατ. 'Από τήγ Κεφαλονίτικη λαογραφία. Τό Κεφαλονίτικο καρ-
ναβάλι. Έπταν Ήμερ χρόν. Γ' (1963), σελ. 142-143.

432. Γουλιέλμου Ελένη Ή Μεγαλοβδομάδα. Άπό τό λαογραφικό πλούτο τής
Σητείας. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 131, σ. 439.

433. Δαλαμπης Νικ. Δ· Περιγραφή τοΰ έθίμου «οί Λαζαρίνες» όπως γίνεται
στό χα>ριό ΙΙολύφυτο τοΰ νομοΰ Κοζάνης. Μακεδονικά, τόμ. Ε' (1961-1963),
σ. 244 - 252.

434. Εναγγέλιος Εύάγγ. Β. Πυροβασία καί Άναστενάρηξες, Βόλος 1963, 8ον,
σελ. 12. [Άνατύπ. έκ τής έφημερ. «Ή Θεσσαλία» Βόλου],

435. Ζαφειρίου Νικ. '/.Άπό τά ήθη καί έθιμα τής Σάμου. Άρχ Σάμου, τόμ. 6
(1962), σελ. 22-25.

Περιγράφ. τό έθιμον τών θηλειών μέ τάς οποίας συνελάμβανον πουλιά καί άλλα
έ'θιμα τών Χριστουγέννων.

436. Καραμάνος Γ· Πασχαλινά βαρελότα. Κρίκος, έ'τ. 14 (1963), τεΰχ. 148,
σ. 24, 35.

437. Κηπουριώτης Πάνος Ληξουριώτικες άναμνήσεις. Τό Πανηγύρι στόν Κε-
χριώνα. Ίόν 'Ηχώ, έτ. 18(32) (1963), τεΰχ. 204-205, σελ. 8, 26-27.

438. Κουτσομύτης Άπόστ. Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης. Θρακ Χρον έ'τ. Δ ',
τόμ. Γ' (1963), σ. 48-50, 52.

Έθιμα λατρ. μέ τό τραγούδι τοΰ Λαζάρου καί έ'τερα 2 ασματα.

439. Κυριακίδης Γ. Σ. Ίοΰδας — Ή τριζο(γ)ΰρα. Φιλολογ Κύπρος 1963,
σελ. 150-152.
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440. Αουκόπονλος Δ. Γιορτές τοΰ Φθινοπώρου. Ρουμελιώτικη Τέχνη, χρόν. Γ'

(1963), άρ. φύλλ. 30, σελ. 1, 2. — Οί χειμωνιάτικες γιορτές. Αυτόθι, Γ'

(1964), άρ. φύλλ. 34, σελ. 4.

Άναδημοσ. άπό το έργον τοϋ συγγρ. «Γεωργικά τής Ρούμελης», σελ. 170 - 171.

441. Μανουσάκης Γ. Τό πανηγύρι τής Άσή γωνιάς. Περιηγητική, άρ. 52
(1963), σελ. 50.

442. Μαρκίδης Θρ· Έπίκαιραι άναμνήσεις. 'Απόκρεω τοΰ 1910 στό Κάστρο,
ό Καρνάβαλος καί τό Κομιτάτον. Κνωσός, έτ. 5ον (1958), τεΰχ. 21, σ. 27-29.

443. ΜπανάβαςΓ. Τό έθιμο τοΰ «Παρακαμνιοΰ». Χρον Χαλκ. Θεσσαλονίκη 1962,
τεΰχ. 3, σ. 82 - 84.

444. : Νικολάκι άπο την Κρίτσα Τά κλήματα τής φουνάρας. Κρητικό νάκλι
'Ανατ. Κρήτης. Κρητ Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεύχ 130, σ. 403.

Κατά τήν συνομιλίαν δύο μαθητών, τοϋ ενός έκ τής 'Ανατ. Κρήτης καί τοϋ ετέρου
εκ τής Δυτικής, αναφέρονται πασχαλιάτικα έθιμα καί δή πληροφορίαι περί τών έθί"
μων «Φουνάρας» καί «Ιούδα».

445. Παινεαάκης Άπόατ. Τά Σιφναίϊκα πανηγύρια. Κυκλαδικά έθιμα. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 135, σ. 126- 129.

Δημοσ. καί εν ασμα.

446. Παπααταματίου - Μπαμπαλίτης Χβήστ. Λαογραφικά Σουφλίου. Θρακικά,
τόμ. 37 (1963), σ. 263-294.

Δημοσ. λατρ. έθιμα καί τινα άνέκδοτα.

447. Πατσίδης Χαρ. Ά. Ό "Αγιος Λάζαρος καί ή έκκλησία του είς Λάρνακα
(Λάρναξ 1961), 8ον, σελ. 7.

Τό δημοσίευμα είναι μετεφρασμένον καί άγγλιστί. Δημοσ. τό έθιμον τής αναπαρα-
στάσεως τοΰ θανάτου καί τής άναστάσεως τοΰ Λαζάρου καί τίνες παραδόσεις σχετιζό-
μενοι μέ τόν άγιον καί τόν ναόν του.

448. Πουλάκης Θεόδ. Άνδρ. Πάσχα στό γραφικό Καμίνι. Τό Μέλλον τής
Ύδρας, έτ. 23 (1963), σ. 79-80.

449. Ρωμαίος Κ. Θεοφάνεια. Περιηγητική, άρ. 49 (1963), σ. 16- 17.

450. Σαλαμάγκας Δημ. Πανηγύρια καί παζάρια. Δωδωναΐον Φως, έ'τ. Α' (1963),
τεΰχ. 1, σ· 83-84.

451. Σκουξες Δημήτρ. Παληά έ'θιμα τής Πρωτοχρονιάς. 'Αθηναϊκά, τεΰχ. 26
(1963), σελ. 25- 26.

452. Τααρνας Δημ Ί. Σκίτσα από τά κάλαντα στά Καριώτικα σπίτια. Ίκαριακά
τεΰχ. 29-30 (1963), σ· 26-27.

453. Χαρολίδης Άλέκ. Ν. Τό μοναστήρι τής Χοζοβιώτισσας καί τό μαντικό



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Σ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963 1 3 1

άγιασμα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τοϋ Βαλσαμίτη. Πάν, έτ. 36 (1963), τεϋχ.
342 - 344, σ. 7 - 10.

Έν σελ. 10 γίνεται λόγος περί του αγιάσματος καί έν σελ. 7 δημοσ. μία παράδοσις.

454. Χατξηϊωαννίδης Δ. Σημειώματα άπό τόν "Οφιν. Ό τονανμάς. Ποντ Έστ
έτ. 14 (1963), σ. 7002 -7004.

Περί τοϋ έθίμου τών πυροβολισμών.

455. Χριατοδούλου Βενιζ. Λαμπριάτικα έθιμα τής Κύπρου καί ή σημασία των
Μαθ Έστ έτ. ΙΓ' (1963), άρ. 34, σ. 111.

456. Χριστόπουλος Τάκης Φ. Τό μοναστήρι τής Άμπελακιώτισας στή Ναυπα-
κτία. Ρουμελ Ήμερολ χρόν. Η' (1964), σ. 53-62.

Δημοσ. έθιμα λαϊκ. λαιρ. καί 1 παράδοσις.

β'. Μελέται.

457. Κακούρη Κατερίνα Ί. Διονυσιακά. 'Αθήναι 1963, 8ον, σελ. ΧΧ + 244 + 69
είκ. έκτος κειμ. + l χάρτ. (Διατριβή έπί διδακτορία).

Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 616-624 (Γ. Ά. Μέγας).

458. Κορομηλάς Γεώργ. Κ. Τά Ρουσάλια καί ή ιστορία των. 'Αθηναϊκά, τεϋχ. 21
(1962), σελ. 16-24.

459. Λουκατος Δημ. Σ. Τό έθιμο τής βασιλόππιτας. Μικρ Χρον τόμ. 10 (1963),
σ. 104-143.

460. Μαρίνης Κώατ. Μοραΐτικα Λαμπρογιόρτια. Άπό τήν πατρογονική μας
κειμηλιοθήκη. Πελοπ ΓΙρωτ τόμ. Ζ' (1963), σ. 271 -276.

Δημοσ. καί στίχοι δημοτικών ασμάτων.

461. Σταράτος Νικ. Γ. Χριστουγεννιάτικες κάρτες (πώς έπεκράτησε τό έθιμο).
Κρίκος, έτ. Η' (1963), τεϋχ. 155- 156, σ. 31.

462. 'Ανώνυμος Ό "Αγιος Βασίλειος στήν Αθήνα. Αρχιμηνιά κι' άρχιχρονιά.
Κρίκος, έτ 14 (1963), τεύχ. 145, σ. 14. Τά αύγά τοϋ Πάσχα, αύτόθι, τεϋχ.
148, σ. 14. [Εκλαϊκευτικά άρθρα].

3. Κοινωνική ζωή.

α ') Κοινωνική όργάνωσις.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 35. 48. 51. 54. 64].

463. Βλάχος Παναγ. Κων. Λαογραφικοί σελίδες. Συνεργασία καί άλληλοβοή.
θεια εις την Εύρυτανίαν. Εύρυτανικά Χρονικά, τεϋχ. 3 (1962), σ. 105- 109-
Έν τέλει διηιοσ. και «σημειώσεις» μέ έρμηνευτικόν πίνακα λέξεων.
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464. Ή γρηά μέ τή ρόκα της. Κνωσός, έ'τ. 5°ν (1958), τεϋχ. 21, σ. 5 [1 είκών]

465. Κόνοολας Νικίας Ν. Λαογραφικά 'Ολύμπου Καρπάθου. Λαογρ 21 (1963 /
64), σ. 215-268.

Δημοσ. είδήσ. περί κοινωνικ. οργανώσεως καί λαϊκ. δικαίου.

466. : Ό Χατζή-Γιαμάκης Δέν έχεις ιδέα. Κρητικά νάκλια Ήρακλειώτικα. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΕ' (1963), τεΰχ. 135, σ. 142.

Δημοσ. ειδήσεις περι δραγάτου.

467. Σακελλαρίου Χάρη Ή γυναίκα στή Ρουμελιώτικη λαογραφία. Ρουμελιώ-
τικη Τέχνη, χρόν. Γ' (1963), άρ. φυλλ. 25, σελ. 11-13.

468. Σπανός Δημ. Έθιμα σχετικά μέ τήν διοίκησιν τοΰ χωρίου Έγρηγόρος
κατά τήν Τουρκοκρατίαν. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 1 (1963), τεΰχ. 2, σ. 90-92.

469. •ζηροτύρης Ζάχος Ή φιλοξενία τοΰ χωριοΰ. Ρουμελιώτικη Τέχνη, χρόν. Τ'
(1963), άρ. φύλλ. 29, σελ. 4.

β'. Λαϊκόν δίκαιον.

[Βλ. και άνωτ. τά άρθρα ΰπ' άριθμ. 43. 72],

470. Μελανοφρύδης Π. Μέτρα καί σταθμά. Ποντ Έστ έ'τ. 14 (1963), σ. 7154 -

7155.

471. Παπαχαρίοης Άθαν. Χ. Γλωσσικά. (Παράς, πεντάρα, φράγκο, άλαφροπα-
λάντζα, άλαφροκούδουνο, δράμι, κουκούτσι). Πλάτων, έ'τ. ΙΕ' (1963),
σελ. 277-278.

472. Γέροντας Δημ. Άλ. Ή προίξ καί ή πρόγαμος δωρεά κατά τό έθιμικόν δί-
καιον εΐς τάς 'Αθήνας τής Τουρκοκρατίας. 'Αθηναϊκά, τεϋχ. 16 (1960),
σελ. 49 - 60.

473. Γκίνης Δημ. Σ. Σημασιολογικά έκ μεταβυζαντινών νομικών κειμένων.
'Αθηνά 67 (1963 64), σ. 370- 376.

Δημοσ. ειδήσεις σχετικαί μέ τό λαϊκόν δίκαιον.

474. Καργάκος Σ. Ί. Μασχαλισμός. "Ενα πανάρχαιο έθιμο, άντίστοιχο φαινόμενο
στή μεσαιωνική Μάνη. Έστιάς Β' (1962), σελ. 9.

475. Κιβκήρας Ίωάνν. Π. Τό άστικόν δίκαιον τής "Γδρας. Διατριβή επί διδα-
κτορία. 'Αθήναι 1961, 8ον, σ. 111.

'Ενδιαφέρει τήν έρευναν τοΰ λαϊκοΰ δικαίου.

476. Παπαθανααόπουλος Θαν. Τό λαϊκό δίκαιο τών αγωγιατών. Μιά παράξενη
τάξη Ρουμελιωτών Επαγγελματιών. Ρουμελιώτικη Τέχνη, χρόν. Α' (1962).
άρ. φύλλ. 9-10, σελ. 3.

477. Στή λαϊκή άγορά τοΰ χωριοΰ. Κνωσός, έ'τ. 7ον (I960), τεΰχ. 32, σ. 3,
[1 είκών]·
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478. Φάλμπος Φίλιππ. Κ. Τσαρσιά και παζάρια στή Σμύρνη. Μικρ. Χρον 10
(1963), σελ. 334-349.

4. Παιδική ζωή.

Παιδιαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 67. 72].

479. 'Αθανασιάδης -2τά#.[ΐ0] Παιγνίδια τής Σάντας. Ποντ Έστ έτ. 14 (1963),
σ. 6965 - 6966.

III. ΞΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Γενικά.

480. Ανώνυμος Πώς γιορτάζουν οι διάφοροι λαοί τά Χριστούγεννα καί τήν
Πρωτοχρονιά. Παραδόσεις καί συνήθειες. Κρίκος, έ'τ. 14 (1963), τεΰχ. 155-
156, σ. 14-16.

481. Jahrbuch fur musikalische Volks - und Volkerkunde. (ΈπετηρΙς της
μουσικής λαογραφίας καί έθνολογίας). Τεύχος lov. Berlin 1963, 8°ν> σελ.
149 + 3 χάρτ. + 2 πίν.-j- 1 δίσκ. γραμμ. + 1 δίσκ. γραμμοφώνου.

Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 646-649 (Στ. Καρακάαης).

Β'. Λαογραφία τών Βαλκανικών λαών·
1. Γενικά.

482. Kremenliev Boris Balkans Revisited, 1962. Ethnomusicology. Ten-
thanniversary issue. Journal of the Society for Ethnomusicology,
vol. VII, Numer 3, September 1963, σ. 248-251.

483. Loukatos D. L'invitation aux noces: sujet d'étude comparative chez
les peuples Balkaniques. Die kultur Siidosteuropas ilire Geschichte
und ihre Ausdrucksformen. Sonderdruck aus Siidosteuropa - Schriften
im Namen der Siidosteuropa - Gesellschaft hrsg. von Rudolf Vogel.
6. Band., Wiesbaden 1964, σελ. 161-170.

2. 'Αλβανική λαογραφία.

484. Comisel Emilia Λαογραφική έρευνα έν 'Αλβανία (Revista de Folclor,
anul V, Nr. 1-2, Bucureçti, i960, σ. 166-170). Μετάφρασις υπό Δ. Β. Οί-
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κονομίδον. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 541 - 547. [Μουσικολογική ερευνά].

3. Ρουμανική λαογραφία.

485. Οίκονομίδης Δημ. Β. Nicolae Cartojan. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/
64), σελ. 579 - 584.

486. Arta popularâ din Valea Jiului (Regiunea Hunedoara). Colectiv de
redacÇie : Nicolae Dunâre, Sabin Belu, Ion Frunzetti, Leontin Gher-
gariu, Cornel Irimie, Paul Petrescu, Paul H. Stahl. Editura Acade-
miei Republicii Populare Romîne, 1963, 40V, σελ. 589, 274 ε'ικ., XV
πίν. καί 18 χάρτ.

ΚρίαιςΙ Λαογρ 21 (1963/64), σελ. 636-640 (Δημ. Β. Οίκονομίδης).

4. Τουρκική λαογραφία.

487. Nerval Gerard de Μια παράσταση Τούρκικου Καραγκιόζη στήν Κων-
σταντινούπολη τοΰ 1850. Μετάφραση Τάκη Δραγώνα. Θέατρο, χρόν. Β'
(1963), τεΰχ. 10, σ. 25-26.

488. Siyavusgi1 Sabri Esat Ό Τούρκικος Καραγκιόζης. [Πρόλογος τής ΓΙόπης
Ζώρα]. Ζυγός, άρ. 87 - 88 (1963), σ. 10-12.

489 .--Ό Τούρκος Καραγκιόζ και τά πρόσωπα τοΰ θιάσου του. Μετάφραση

Πλάτωνα Μουσαίου. Θέατρο, χρόν. Β'(1963), τεΰχ. 10, σ. 20-24.

Γ'. Λαογραφία άλλων ευρωπαϊκών λαών.

1. Γενικά.

490. Brednich Rolf With. Volkserzâhlungen und Volksglaube von den
Schicksalsfrauen. Helsinki 1964. F F Comm. No 193, 8°ν, σελ. 244.
Κρίοις : Λαογρ 21 (1963/64), σ 598 - 606 (Γ. Ά. Μέγας).

491. Ranke Kurt Ûber einige Aufgaben einer europâichen Volkskunde.
Λαογρ 21 (1963/64), σ. 351 -366.

492. Schmidt Leopold Die Volkserzahlung. Marchen. Sage. Legende.
Schwank, mit 4 Kartell. Erich Schmidt Verlag. Berlin 1963, 8ov,
σελ. 448.

Κρίοις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 585-591 (Γ. Ά. Μέγας).
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2. Αυστριακή λαογραφία.

493. Μέγας Γ. Ά. Arthur Haberlandt (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 571-573.

3 Γαλλική λαογραφία.

494. Carré Jean Les Chansons d'Amour dans le Folklore Français.
Λαογρ 21 (1963/64), σ. 89-111.

495. Delarue Paul et Tenèze Marie-Louise Le conte populaire Français.
Catalogue raisonné des versions de France et de pays de langue
française d'autre-mer: Canada, Louisiane... Ouvrage publié avec le
concours du C. N. R. S. Tome deuxième. Paris, oil., 80V, σελ. XXVIII
+731.

Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64) σ. 612-614 (Γ. Ά. Μέγας).

496. Guilcher Jean - Michel La tradition populaire de danse en Basse-
Bretagne. Paris 1963, 80V, σελ. 615.

Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 644 - 646. (Στ. Καρακάσης) .

4. Γερμανική λαογραφία.

497. Leyen Friedrich von der Das deutsche Mârchen und die Briider
Grimm. (Die Mârchen der Weltliteratur. Ergânzungsband). Eugen
Diederichs Verlag, 1964, 80v, σελ. 367.

Κρίσις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 624-626 (Γ. Ά. Μέγας).

498. M oser Rath Elfriede Predigtmârlein der Barockzeit. Exempel,
Sage, Schwank und Fabel in geistlichen Quellen des Oberdeutschen
Raumes herausgegeben von —. Berlin 1964. Walter de Gruyter
und Co. (Supplement - Serie zu Fabula hrsg. von K. Ranke. Reihe A :
Texte, Band 5), 8ov σελ. 545.

Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 609 - 612 (Γ. Ά. Μέγας).

5. Ελβετική λαογραφία.

499. Οίκονομίδης Δημ. Β. Richard Weiss. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 577 - 579.

6. "Ιταλική λαογραφία.
500- Μέγας Γ. Ά. Giuseppe Cocchiara (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 573-577.

10
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501. Toschi Paolo e Fabi Angelo Buonsangue romagnolo. Racconti di
aniraali, scherzi, aneddoti, facezie, a cura di — (Corpus delle tradi-
zioni popolari romagnole II, Cappelli editore, Bologna, i960), 8ov μέγα,
σελ. XXII + 284 4- ιι πίνακες έκτος κειμένου.—Fiabe e leggende roma-
gnole, a cura di — (Corpus delle tradizioni pop. romagnole III, Cap-
pelli editore, Bologna, 1963), 8ov μέγα, σελ. XII + 304 + 12 πίνακες
έκτος κειμένου.

Κρίσις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 626-630 (Δημ. Σ. Λουκάτος).

7. Νορβηγική λαογραφία.

502. Christiansen Reidar Thorwald Folctales of Norway, edited by —.
Translated by Pat Shaw Iversen. The University of Chicago Press.
(Folktales of the World. General Editor : Richard M. Dorson 1964),
σελ. 284, σχ. 8°v.

Κρίσις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 596 - 598 (Γ. Ά. Μέγας).

8. Ουγγρική λαογραφία.

503. Degh Lind Mârchen, Erzâhler und Erzâhlgemeinschaft dargestellt
an der ungarischen Volksuberlieferung. Akademie Verlag. Berlin
1962. (Deutsche Akademie fiir Deutsche Volkskunde, Band 23),
σχ. 8ov, σελ. 436.

Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 592 - 596 (Γ. Ά. Μέγας).

Δ'. Λαογραφία λαών τής 'Ασίας.

1. Άθιγγανική λαογραφία.

504. Λουκόπουλος Δημ. Λαογραφικά τής Ρούμελης. Γύφτικες Κουμπαριές. Ρου-
μελιώτικη Τέχνη, χρόν. Α' (1961), άρ. φυλλ. 1, σελ. 1, 2.

Άναδημοσ. άπό τό έργον του συγγρ. «Γεωργικά τής Ρούμελης», σελ. 50-62.

2. Εβραϊκή λαογραφία.

505. Noy Dov Jefet Schwili erzâhlt. Hndertneunundsechzig jemenitische
Volkserzâhlungen aufgezeichnet in Israel 1957 -1960, herausgege-
ben von—. Berlin 1963, Walter de Gruyter u. Co. (Supplement-Serie

zu Fabula, Zeitschrift fiir Erzâhlforsehung hrsg. von Kurt Ranke.
Reihe A: Texte, Band· 4), 8ον, σελ. 376.
Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 607 - 609 (Γ. Ά. Μέγας).
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3. 'Ιρανική λαογραφία.

506. Rezvani Medjid Το ξένο ΰέατρο. Ό Καραγκιόζης δημιουργία τής ζωής
των νομάδων και των ζωγράφων τοΰ 'Ιράν. Μετάφραση Τ. Αρ. Θέατρο,
χρόν. Β' (1963), τεΰχ. 10, σ. 80.

507. Φίλυιηίδης Λεων. Ίω. Πρωτογόνων θρησκευτική ζωή. 'Αθήναι 1964,
σελ. Χ+ 150.

Κρίσις : Θεολογία, τόμ. 35 (1964), σ. 523 (Π. '/. Μπρατοιώτης).

IV. ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΑ

508. Λιανίδης Σΐμος Τά παραμυθία του Ποντιακού λαοΰ. 'Εκλογή —. Κείμενα -
Νεοελληνική μετάφραση - Κατάταξη. ('Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιο-
δικού «Άρχεΐον Πόντου». Παράρτημα 5). 'Αθήναι 1962, 8ον( σελ. 457.
Κρίαις : Λαογρ 21 (1963/64), σ. 614-616 (Γ. Ά. Μέγας).

509. Πονλιανός 'Αλέξης Ί. Λαϊκά τραγούδια τής 'Ικαρίας (Εισαγωγή - Σχόλια -
Κείμενα). 'Αθήναι 1964, δον, σ. 326.

Κρίαις ■ AaoyQ 21 (1963/64), σ. 642-644) (Δημ. Ά. Πετρόπουλος). Ίκαριακά, τεΟχ. 32 -
33 (1964), σ. 20-21 (Ί. Δ. Τααρνάς).

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

510. Κουχουλες Φαίδ. Χριστούγεννα ε'ις τό Βυζάντιον. 'Εκκλησία ΛΘ' (1962)
σ· 553 - 554.



Α'. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΣΥΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

•Αβέρωφ Γεωργ. 400, 401
Αβραάμ Κώστ. 430
'Αγγελής Ν. 130
'Αγγελής Πέτρ. Ί. 35
Άγιωργίτης Ν. 245
Ahrweiler Hélène 344
'Αθανασιάδης (Σταυριώτης) Θεόδ. 272
'Αθανασιάδης Στάθης 273, 479
'Αθανασίου Γαλάτεια 299
Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. 113
'Αλεξάκης Ί. 219, 353
'Αλεξίου Νικ. 111
'Αλευράς Νάσης 36
'Αναγνωσταράς Τριαντάφυλλος 131
'Αναστασόπουλος Χρ. Ή. 135
'Ανδρέου Στυλ. 300
Andriotis Ν. Ρ. 345
'Ανώνυμος 2, 6, 28, 33, 37, 68, 84, 88,
89,90,95,99, 100, 129, 132, 133,
134, 145, 146, 161, 162, 205, 206, 250,
251, 253, 254, 261, 281, 282, 287,
293, 402, 406, 407, 417, 418, 462'
464, 477, 480, 481, 485
'Αποστολίδης Ίω. Ά. 136
'Αποστολίδης Λάμπης Δ. 137
'Αργυράκης Γεώργ. 301
Armistead Samuel G. 220
: 'Αστερίσκοι 376
Άταλιώτου Γεωργία Ν. 138
'Αφέντρας Γεώργ. Κ. 38

Βαβουλές Π. Π. 127, 274
Βαγενάς Θάνος 139
Βαγιακάκος Δ. Β. 1
Βαγιάνος Χ. Χ. 98
Βακαλό Ελένη 377
Βαναζοΰντα Μαρία 419
Βεΐκου - Σεραμέτη Κατίνα 346
Βενέζης Ήλ. 48
Βενέρης Έμμ. 128
Βηνιάδης Γεώργ. 420.
Βιολάρης Γλαύκος II. 302
Βλάμη Εΰα 378

Βλάχος Παναγ. Κων. 463
Βουνάς Χρήστ. 431
Βουρνάς Τάσος 'Α. 20
Brednich Rolf Wilh. 490
Βρόντης Κων. Π. 247

Carré Jean 494
Comiçel Emilia 484
Christiansen Reidar Thorwald 502
Γαβριηλίδου Μαρία 118
Γανιάρης Χρ. 421
Γέροντας Δημ. Άλ. 472
Γεωργίου Θεογνωσία 140
Γεωργίου Κυπριανός Χρ. 338
Γεωργίου Χρΐστ. Ί. 141
Γιαννακόπουλος Τάκης 114
Γιαννικόπουλος Δημ. 303
Γιαννούλης Σπ. 51
Γιοχάλας Τίτος 142
Γκαβανας Δημ. 221
Γκισδαβίδης "Απόστ. Κ. 354
Γκίνης Δημ. Σ. 473
Γκλέκας Γ. 422
Γουλιέλμου "Ελένη 432
Γραμμένου - Γκιουζέπα Μαρία 143
Guilcher Jean - Michel 496

Δαλαμπής Νικ. Δ. 433
Δαμιανάκου Βοΰλα 144
Δανδαλίδης Δημ. 112
Degh I/ind 503
Delarue Paul 495
Δερμιτζάκης Γιάνν. 248, 249
Δημητρίου Ν. 347
Διαλησμάς Στέφ. Ά. 4
Διδασκάλου 'Ιφιγένεια 222
Δουλγεράκης Μανώλης Ί. 223
Δρ. Τ. 506

Δραγώνας Τάκης 487

'Εξαρχόπουλος Γεώργ. 'Α. 304
Εύαγγέλιος Εύάγγ. Β. 434
Ευτυχίου Σταυριανή 339
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Fabi Angelo 501

Ζαφειρίου Νικ. Ί. 252, 340, 435

Ζαχαρίου Μαρία 147

Ζέλλιος Παραδείσης 355

Ζερζελίδης Γ. 260

Ζευγώλη - Γλέζου Διαλεχτή 284

Ζόππος Κυριάκος 119

Ζΰμαρης Εϋάγγ. 305

Ζώρα Πόπη 77, 488

Ζώρας Γ. Θ. 3, 224

Ήλιάδης Νικ. 149
Ηλίας Μιχ. 148
Ήμελλος Στέφ. 11, 403

Θαβώρης "Α. Ί. 356

: Θαλασσινός Όλ. 150

Θεοδωρίδης Θεόδ. 39

Θεοτοκάς Γιώργ 379

: Θέρος Άγις (Θεοδωρόπουλος Σπ.) 115

Θωμάς Γιώργ. 332

Θωμόπουλος Ίω. Άνδρ. 357

Ίωαννίδου Λυδία 151

Ίωαννίδου Μαρία 306

Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μ. 12, 225

'Ιωάννου Γ. 146

Iversen Pat Shaw 502

Καζαντζίδης Κυριάκος Δ. 275
Κακοΰρη Κατερίνα 457
Καλιτσουνάκης Ί. Ε. 68, 126
Κάλλιανης Δημ. 40
Καλογεράς Κατάκαλος Δ. 152
Καμμάς Παντ. 153
Καμπανέλλας Μάριος Ν. 154
Καμπορόζος Φώτ. Μ. 358
Κανακάρης "Αντ. Σ. 155
Καραβίας Θεοφ. 226
Καραβουρνιώτου Κυριακή Ν. 4
Καρακάσης Σταϋρ. 404, 405, 481, 495
Ιναραμάνος Γ. 436
Καραναστάσης Άναστ. 41
Καραναστάσης Ήρακλ. Μ. 423
Καραχάλιος Χρ. Ί. 307
Καργάκος Σ. Ί. 474
Κελαϊδής Σταϋρ. 227

Κεφαλληνιάδης Ν. Άνδρ. 156, 308,309,
310

Κηπουριώτης ΙΙάνος 437
Κισκήρας Ίω. Π. 475
Klaar Marianne 311
Κλαβαριώτης Κ. 120, 157, 285
Κλήμη-Π αναγιωτοπούλου Σοφία 267
Κληρίδης Νέαρχ. 13, 14, 15, 42, 158,

359, 424
Κονιδάρης Φώτ. 312
Κονόμος Ντίνος 110
Κόνσολας Νικίας Ν. 465
Κοντομΐχης ΙΙανταζής 43
Κοντοχρΐστος Χριστόφ. 159
Κορομηλάς Γεώργ· Κ. 458
Κουγέας Σωκρ. Β. 228
Κουκουλές Φαίδ. 510
Κουμανουδης Ί. Ν. 78
Κουρνοϋτος Γ. Π. 333.
Κουρταλίδης 'Α. 229
Κουτόβερος Λάζ. Κ. 360
Κουτοΰπη 'Αντωνία 160
Κουτσιλιέρης 'Ανάργ. Γ. 44
Κουτσομΰτης 'Απόστ. 438
Κραβαρτογιάννης Δρόσος - Φανής 286
Kremenliev Boris 482
Κρητικός Παν. Γ. 361
Κριμπάς Παν. 163, 288, 313, 341
Κυριακίδης Γ. Σ. 164, 439
Κυριακίδης Στίλπ. 15, 35, 36, 59, 80<

104, 222
Κύρκος Β. 'Α. 230
Κωνστανταράκης Μιχ. 289
Κωνσταντινίδης Δημήτρ. 45
Κωνσταντινίδης Κ. 276
Κωνσταντινίδης Φώτ. Σ. 46
Κωνσταντίνου Δώρα 'Ε. 165
Κώνστας Κ. Σ. 47, 109
Κωστάκης Θαν. Π. 48, 49, 91
Κίότσης Παναγ. 314
Κωτσοκάλης Κώστ. 166, 315

Λάζαρης Θ. 167
Λαζαρίδης Κώστας Π. 168
Λάππας Τάκης 169
Λεβέντης Δημ. 50
Λεκατσάς Π. 170
Leyen Friedrich von der 497
Λιανίδης Σϊμος 508
Λουκάτος Δημ. Σ. 48, 51, 380, 381,408,
459, 483, 501
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Λουκόπουλος Δημ. 92, 440, 504
Λυγίζος Μήτσος 382

Μαλεβός Π. 171
Μάνος Παν. Έ. 425
Μανουσάκης Γ. 441
Μανώλης Άριστείδ. 172
Μαρίνης Κώστ. 173, 174, 231, 460
Μαρκίδης Θρασ. 255, 348, 442
Ματαυτσής Βασ. Γ. 290
Ματσάγκος Μιχ. 175
Μαυρής Γ. Ν. 176, 409
Μαυρογιώργης Φ. 211, 256
Μέγας Γ. Ά. 16, 17, 1S, 19, 262, 268,
269, 270, 457, 490, 492, 493, 494, 497'
498, 500, 502, 503, 505, 508
Megas G. Α. Βλ. Μέγας Γ. Ά.
Μελανοφρύδης Π. Ή. 79, 103, 263,

277, 316, 342, 470
Μελάς Σπ. 177
Μερακλής Μιχ. Γ. 178, 271
Μερλιέ Μέλπω 20
Μεταλλινοΰ "Αγγελική 317
Μεταλλινοΰ Εύφημία 52
Μ. Θ. Βλ. Μαρκίδης Θρασ.
Μιχαηλίδης Μάριος Κ. 179
Μιχαηλίδης Σόλων 232
Μιχελινάκις Μάθιος 116
Μνάσωνος Στυλ. 349
Μόλλα-Γιοβάνου "Αρετή 385
Μόλλας Άντ. 383, 384
Μολλάς Έκμέλ 426
Moser Rathe Elfriede 498
Μοσκόβη Ειρήνη 121
Μουσαίος Πλάτων 489
Μουσελίμης Σπ. 180, 181, 318
Μουτσόπουλος Νικ. 80, 81, 104
Μπανάβας Γ. 443
Μπέτσος Όδυσσ. 362
Μπέττης Στεφ. 182, 363
Μπίρης Κ. Ή. 364, 386
Μπουμπουλίδης Φ. Κ. 3, 183
Μπρατσιώτης Π. Ί. 507
Μυλωνάς Παϋλ. 102
Μ. Φ. Βλ. Μαυρογιώργης Φ.

Nerval Gerard de 487
Νικηφόρου Φρόσω 365
Νικολαΐδης Άνδρ. 184, 233
: Νικολάκι άπό τήν Κρίτσα 96, 444

Νικολάου Κοινστ- 122, 291
Noy Dov 505

Ξανθός Ί. 53
Ξηροτύρης Ζάχος 319, 469
Ξύδης Ά. Γ. 387

: Ό 'Απόστρατος 93, 94
: Ό Συλλέκτης. Βλ. Ψυχογιός Ντ·
Οΐκονομίδης Δ. Β. 5, 7, 21, 22, 23,23α,
45, 54, 77, 234, 284, 308, 309, 310,
334, 484, 485, 486, 499
Οίκονομίδου Μαρία 366
Οικονόμου "Ανδρ. 367
Οίκομόμου Θωμ. 427
: Ό Χατζη-Γιαμάκης 466

Παινεσάκης 'Απόστ. 445
Παλαιολόγου Κατερίνα 97
Πάλλας Γεώργ. 185
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

Α'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΥΛΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ
ΕΝ ΤΩι ΙΣΤΟΡΙΚΩ, ΑΡΧΕΙΩι ΚΡΗΤΗΣ

υπο γεωργ. κ· χπυριδακη

Το αρχεϊον τοΰ εκ Βυζαρίου τής επαρχίας 'Αμαρίου Ρεθύμνης Παΰλου Γ.
Βλαστοΰ (1836- 1926), άποτελούμενον εξ 94 χειρογράφου τόμων, κατετέθη κατά
τό 1963 ΰπό τοΰ έκ τών κληρονόμων του Γεωργ. Ί· Βλαστοΰ ε'ς τό 'Ιστορικόν
Άρχεϊον Κρήτης έν Χανίοις. Έκ τοΰ 'Αρχείου τοΰτου 41 τόμοι περιέχουν λαογρα-
φικήν ΰλην, άναφερομένην εΐς πάσας τάς εκδηλώσεις τοΰ λαϊκού βίου εις περιοχάς
ιδία τών νομών Ηρακλείου καί Ρεθύμνης

Τών χειρογράφων τούτων λαογραφικού περιεχομένου έγένετο ύπ' έμοΰ έξέ-
τασις κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 11-23 Αύγουστου 1964 πρός σύνταξιν
καταλόγου τής έν αύτοΐς περιεχομένης ύλης. Τό έργον όμως τοΰτο ένεκα τοϋ δια-
τεθέντος δια τήν εκτέλεσίν του ανεπαρκούς χρόνου δέν κατέστη δυνατόν νά όλο.
κληρωθή. Πρός συμπλήρωσιν τών εις αύυό κενών εΐργάσθην ε'ις τό έν λόγω άρ"
χειον καί κατά τό έτος 1965 άπό τής 5-11 Σεπτεμβρίου. Έκ τούτου ή Έκθεσις
περί τής δλης εργασίας ταύτης θα δημοσιευθή ε'ις τόν επόμενον τόμον, τον 18ον
(1965), τής Έπετηρίδος.

rés xjm é

Recherches folkloriques sur les archives de Paul Vlastos,
aux Archives Historiques de Crète, à la Canée.

par Georges Spyridakis

L'auteur expose brièvement les recherches qu'il a effectuées sur les
archives de Paul Vlastos (1836- 1926), qui sont déposées dépuis 1963 aux
Archives Historiques de la Canée.

1 Βλ. καί εις τό άρθρον μου : «Ό Παύλος Βλαστός (1836/1926) καί ή λαογραφία τής
Κρήτης», Κρητική Πρωτοχρονιά, ετ. 1965, σ. 14.
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Paul Vlastos, né au village de Vyzâri (province d'Amari, région de
Réthymnon), a travaillé sur l'histoire de la Crète en général. A cette fin
pendant la deuxième moitié du siècle passé, il a rammassé un matériel
considérable, qui constitue 94 tomes d'archives manuscrites. Parmi eux 41
contiennent du matériel folklorique relatif à toutes les manifestations
de la vie populaire de l'île.

La recherche dont le but était la rédaction d'un catalogue descriptif
du matériel folklorique, contenu dans ces archives, n'a pas été achevée.
L'auteur l'a poursuivie en 1965, du 5 au 11 septembre.

Le rapport définitif et le catalogue seront publiés dans le volume
suivant, c.à.d. dans le tome XVIII (1965), de l'Annuaire.

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

(16 ΙΟΥΛΙΟΥ ■ 6 ΑΥΓ. 1964)

υπο σπυρ. περ1στερη

Είς τήν επαρχίαν Φωκίδος, ειδικώς είς τήν πρωτεύουσαν αύτής, τήν κωμόπο-
λιν 'Άμφισσαν, είτα εις Λιδωρίκιον και τούς συνοικισμούς Βουνιχώραν,'Αγίαν Εύ-
θυμίαν,Δεσφίναν καί Γαλαξίδιον, ειργάσθην εντός τοΰ προγράμματος τών λαογρα-
φικών άποστολών τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου άπό τής Ιδ1!? Ιουλίου - β1!? Αύγού-
στου 1964 πρός μελέτην τής λαϊκής μουσικής τής περιοχής ταύτης ώς και λαϊ-
κών τελετών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, αι όποΐαι συνδέονται πρός αύτήν.

Κατά τήν έρευναν ταύτην επέτυχα τήν ήχογράφησιν 203 δημοτικών ασμά-
των διαφόρων κατηγοριών, πλείστα τών οποίων είναι χορευτικά '.

1 Είς τήν έκτέλεσιν τής εργασίας ταύτης ειχον τήν πρόθυμον συμπαράστασιν α) είς'Άμ-
φισσαν τών κ. Κων. Κορδώνη, πρώην Δημάρχου, Γεωργ. Γάτου, Δ/ντου τής δημοτικής βι-
βλιοθήκης, καί τοΰ Ν. Ταλαμάγκα' β) είς Λιδωρίκιον τών κ. Νικολ. Κέτση, τών Τ.Ε.Α.,
Κωνστ. Μαργέλλου καί Παναγ. Πανάγου, διδασκάλων" γ) εις Δεσφίναν τών κ. Άνδρ. ΙΤαπα-
γεωργίου, ίατροΰ, Κωνστ. Πυροβόλου, ιερέως, Άθαν. Καλλιακούδα, υπαλλήλου τής Δ.Ε Η.,
Χαραλ. Θεοχάρους καί Γεωργ. Μαντζώρου, ιεροψαλτών' δ) είς Βουνιχώραν τοΰ Ταξιάρχου
Γκιούλου, ιερέως καί ε) είς Γαλαξίδιον τής κ. Ζωής Τσιγγουνη, πρώην Δημάρχου, καί τής
δεσπ. Φωφώς Τσάμη. Πρός πάντας τούτους έκφράζω άπό τής θέσεως ταύτης θερμός
εύχαριστίας.
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Προσέτι έστρεψα τήν προσοχήν μου και προς τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν,
οΰτω δέ ηχογράφησα διάφορα μέλη αυτής, τά όποια έξετελέσ-θησαν πρός τοΰτο
ύπό ιεροψαλτών, οί όποιοι ψάλλουν κατ' άκουστικήν μουσικήν παράδοσιν.

Πλήν τής μουσικής ΰλης ηχογράφησα άπό διαφόρους πληροφορητάς καί
περιγραφάς εθιμικών τελετών, σχετιζομένων πρός τ^ρησκευτικάς έορτάς καί τόν γά-
μον, περαιτέρω δέ καί ειδήσεις περί τοΰ ποιμενικοΰ βίου, ειδικώς είςΔεσφίναν.

Είς Άμφισσαν ηχογράφησα παρ' είδικοΰ κατασκευαστοΰ ποιμενικών κωδώ-
νων πληροφορίας περί τοΰ τρόπου τής κατασκευής καί ρυθμίσεως τοΰ ήχου τών
διαφόρων κουδουνιών τών προβάτων καί τών αιγών.

Έκ τής όλης ύλης ταύτης ή μέν τής δημώδους μουσικής κατεγράφη εΐς τό
βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύπ' άριθ. ταιν. 745-761, ή δέ υπόλοιπος λαογραφι-
κή (ηθών, έθίμων, ποιμενικοΰ βίου κλπ.) εΐς τό βιβλίον εισαγωγής ηχογραφημένης
λαογραφικής ύλης ύπ' αΰξ. άρ. 313-323.

Τά κείμενα τών ασμάτων μετά σχετικών φωτογραφιών τών τραγουδιστών,
αί πληροφορίαι περί κοινωνικών εκδηλώσεων κ.ά. περιελήφθησαν εΐς χειρόγραφον
έκ σελ. 196, τό όποιον κατετέθη εΐς τό Λ.Α. ύπ' αΰξ. άριθμ. 2886.

Ή περισυλλεγεΐσα μουσική ύλη, καίτοι δέν άντιπροσωπεύει τόν όλον μουσι-
κόν πλοΰτον τής περιοχής ταύτης, δεδομένου ότι υπολείπονται πολλοί έτι συνοικι-
σμοί αυτής μή έρευνηθέντες, έν τούτοις είναι αΰτη αρκούντως αντιπροσωπευτική,
ώστε νά δυνάμεθα νά στηρίξωμεν έπ' αυτής παρατηρήσεις τινάς:

1. Άπό τής απόψεως τοΰ μουσικοΰ τρόπου εκτελέσεως παρατηρείται ότι
όλα τά τραγούδια $δονται μονφδιακώς, ήτοι ύπό ενός τραγουδιστοΰ, ή καί όμο-
φωνικώς ύπό ομάδων τραγουδιστών εναλλάξ. Εις ουδέν παρετηρήσαμεν στοιχεία
διφωνίας ή πολυφωνίας.

Αί μελφδίαι των είναι άλλοτε άπλα! συλλαβικαί καί ά'λλοτε πεποικιλμέναι
μέ διάφορα μελίσματα, ώς τοΰτο παρατηρείται εΐς τά κλέφτικα τραγούδια τής τά-
βλας, τών οποίων τά μελίσματα άποτελοΰν έ'ν έκ τών κυριωτέρων μουσικών χα-
ρακτηριστικών των.

2. Άπό απόψεως ρυθμών πολλά ανήκουν εΐς τήν κατηγορίαν τοΰ ελευθέρου
ρυθμοΰ, ώς μή έχοντα κανονικόν περιοδικόν ρυθμόν. Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην
ανήκουν, ώς γνωστόν, τά κλέφτικα καί τά ιστορικά τραγούδια τοΰ τραπεζιού ή κα-
θιστά καλούμενα, διότι εκτελούνται ύπό τραγουδιστών, καθημένων πέριξ τής τρα-
πέζης κατά τάς διαφόρους πανηγύρεις καί εκκλησιαστικός εορτάς καί άλλας κοινω-
νικός εκδηλώσεις, ώς εΐς τόν γάμον.

Τά περισότερα όμως τών περισυλλεγέντων ασμάτων είναι έρρυθμα, άδόμενα
ή συνοδεύοντα χορόν κατά τάς ώς άνω άναφερομένας εορταστικός εκδηλώσεις.



ΛΑΟΓΡ Ρ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΦΩΚΙΔΟΣ 175

Οι ρυθμοί επί τών οποίων βασίζονται τά άσματα ταΰτα είναι ό έξάσημος,
ό έπτάσημος καί ό τετράσημος.

Τοΰ εξασήμου διακρίνονται αί εξής δυο γνωσταί βασικαί μορφαί, τάς όποιας
καταγράφομεν δια τών εξής αριθμητικών στοιχείων

6 „ 6 / 2+1+1 + 2 \ » /2 + 1 + 1+2\
Τ ^ Η =1------1 ) η 1----4 )

καί δια φθογγοσήμων οΰτω :

r r r r * r ρ ρ γ
γ r r r * ρ γ γ ρ

Αί ρυθμικαί μορφαί αύται παρουσιάζονται ώς επί τό πλείστον μεταβεβλη-
μέναι κατά τήν εσωτερικήν των χρονικήν δομήν, τών χρόνων δηλ. συμπτυσσομέ-
νων ή άναλυομένων

r r r r r r " f r r " r r r r' "

Τοΰτο δέ προήλθεν εκ τής ανάγκης τής προσαρμογής τών διαφόρων άπό
έπόψεως στιχουργικής ποιητικών κειμένων καί τών ποικίλων παρεμβαλλόμενων
τσακισμάτων πρός τόν ρυθμόν καί τήν μελωδίαν

Τοΰ έπτασήμου διακρίνομεν δύο πάλιν βασικάς μορφάς, τήν τοΰ δευ-
τέρου έπιτρίτου καί τοΰ πρώτου έπιτρίτου, τάς οποίας καταγράφομεν ούτως :

7/8 = ———^γ——- J J") J J δια τόν δεύτερον έπίτριτον καί 7/8 =

= 1+2 + 2+2 J") J J J δια τόν πρώτον έπίτριτον. Αι δύο άλλαι

μορφαί τοΰ τρίτου καί τετάρτου έπιτρίτου δέν άντιπροσωπεύονται εις τά ασματα
ταΰτα. Έν προκειμένφ πρέπει νά αναφέρω οτι αί μετρικαί μορφαί αύται μετα-
βάλλονται πολλάκις δια τής συμπτύξεως ή αναλύσεως τών χρόνων εκάστου μέτρου
δια τούς Ιδίους ώς ά'νω έκτεθέντας λόγους.

J , «Γ> J J) j. ,Ιλ > Π J^1 ^ ΙΙχλπ '

4 M 4

Τοΰ τετρασήμου ρυθμού διακρίνομεν τάς εξής δύο βασικάς μορφας -j η y
μέ πολλάς παραλλαγάς τούτοι»

J J J , J J J J » ^ J J> >, > i> J> * »

1 Βλ. πλείονα είς τήν μελέτην : Σπ.νρ. Δ. Περιατερη, Ό έξάσημος ρυθμόα είς τά Έλλην.
δημοτικά τραγούδια, Έπετ. Λαογρ. Άρχ , τόμ. 15/16 (1962 - 63), σ. 201 - 229.
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Άλλους ετερογενείς ρυθμούς πλην τοϋ 7/σήμου, ως είναι δ 5/σημος, 3 + 2
ή 2 + 3 ό έννεάσημος 3 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 3 ή ό 8/σημος μέ τήν μορφήν
3 + 2 + 3 είς τήν περιοχήν ταύτην δέν υπάρχουν.

Εις τάς ρυθμικάς μορφάς ταύτας έ'χουν προσαρμοσθή διάφορα άσματα μέ
ποικίλας μελφδίας και ποιητικά κείμενα. Πολλά δέ τών ασμάτων τούτων αδονται
πρός διαφόρους χορούς.

Είς τήν πρώτην ρυθμικήν μορφήν χορεύεται ό χορός πηδηκτός, ό λεγό-
μενος Τσάμικος, διαδεδομένος εις δλην τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα. "Επί τής δευ-
τέρας ρυθμικής μορφής τοΰ 7/σήμου είναι προσηρμοσμένος ό συρτός Καλαματια-
νός, πανελληνίως διαδεδομένος. Εις δέ τήν τρίτην μορφήν τοϋ 4/σήμου ό συρτός
«Κουνητός» καί ό συρτός «Άπολυτός» μέ γρήγορον χρονικήν άγωγήν.

"Οσον άφορα τάς μουσικάς κλίμακας, επί τών οποίων βασίζονται αί μελφ-
δίαι τών ήχογραφηθέντων ασμάτων, παρετηρήσαμεν οτι αύται άνήκουν είς τά δύο
μουσικά γένη· τό διατονικόν καί τό χρωματικόν.

Έκ τών κλιμάκων αΐτινες άνήκουν εις τό διατονικόν γένος κυριαρχεί ή κλΐ-
μαξ τοΰ ré μέ διάταξιν τών μουσικών φθόγγων ώς έξης:

Τον> _ m Λ * I*

Σημειώνομεν ένταΰτ^α οτι δέν γίνεται πάντοτε χρήσις δλης τής εκτάσεως τής
κλίμακος. Ούτως υπάρχουν άσματα τών οποίων ή μουσική έ'κτασις άποτελεΐται άπό
πέντε μόνον φθόγγους ή καί εξ συμπεριλαμβανομένης τής υποτονικής. Ό φθόγ-
γος si άλλοτε εκτελείται είς τήν φυσικήν του θέσιν καί άλλοτε έν ύφέσει. Ό 'ίδιος

>

μελφδικός ιδιωματισμός παρατηρείται καί εις τάς μελφδίας τοΰ πρώτου ήχου τής
Βυζαντινής μουσικής, τοΰ οποίου ή κλΐμαξ είναι όμοία.

Είς τό διατονικόν γένος άνήκει καί δ τρόπος τοΰ mi, δστις άπαντάται είς
μικρόνν άριθμόν έκ τών εν λόγφ ασμάτων τής περιοχής ταύτης, έχει δέ τήν εξής
διαστηματικήν διάταξιν φθόγγων1.

Τον· = , « ί" i * ί-

—5-0-----

Ή κλΐμαξ αύτη είναι ιδία μέ τήν τοΰ μέσου τετάρτου ήχου τής Βυζαντινής
Έκκλ. μουσικής τοΰ όνομαζομένου λεγέτου, ό όποιος έχει βάσιν τόν φθόγγον
Βου=ιηί καί εϊς τόν οποίον βασίζονται τά είρμολογικά μέλη αύτοΰ.

1 Συνήθως είς αυτήν τήν εκτασιν κινούνται αί μελφδίαι τοΰ τρίτου τούτου.
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Έκ τών εις τό χρωματικόν γένος ανηκουσών κλιμάκων κυριαρχεί ή έχουσα
βάσιν τόν φθόγγον ré μέ τήν εξής διττήν διάταξιν φθόγγων.

Τον.

a £ £

L ο b» H'-

Τον.

^ο ί>« 0 * "II*

Σημειωτέον και ένταΰθα ότι και τών κλιμάκων τούτων εις πολλά άσματα
δέν γίνεται χρήσις όλων τών φθόγγων.

Είς τά έλευθέρου ρυτΊμοΰ π.χ. ςίσματα, ιδίως τά κλέφτικα και τοΰ τραπεζιοΰ,
χρησιμοποιείται πολλάκις όλη ή έκτασις τής κλίμακος, ένφ εις τά χορευτικά μι-
κρότερα.

Ε'ις όλιγώτερον ποσοστόν φσμάτων απαντάται καί ό χρωματικός τρόπος τοΰ
do, διαδεδομένος και εΐς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος μέ τήν εξής
διαστηματικήν διάταξιν φθόγγων.

Τον.

Τόν τρόπον τοΰ Fa ευρίσκομεν εΐς ελάχιστα ςίσματα. Καί εις τάς εΐς τόν
τρόπον τοΰτον άνηκοΰσας μελφδίας δέν χρησιμοποιείται πάσα ή έ'κτασις τής κλί-
μακος, άλλά συνήθως μία πέμπτη ή ε'κτη άνωθεν τής τονικής καί μία τετάρτη κά-
τωθεν αυτής οΰτω :

Ό τρόπος οΰτος άντιστοιχεΐ εΐς τόν τρίτον ήχον τής Βυζαντινής εκκλησια-
στικής μουσικής, ό όποιος κατά τήν θεωρίαν αυτής άνήκει εις τό έναρμόνιον γένος,
διότι τό διάστημα κε — ζω = la — si περιέχει έξ μουσικά κόμματα, δηλαδή κατά
δυο κόμματα μικρότερον τοΰ έλαχίστου τόνου, περιέχοντος οκτώ. Συμπίπτει δέ ό
τρόπος οΰτος άπολΰτως μέ τόν μείζονα τοΰ Fa τής ευρωπαϊκής μουσικής, τοΰ
οποίου τήν όνομασίαν καθιερώσαμεν διά τάς μελφδίας, αί όποΐαι προσαρμόζον-
ται εΐς τήν κλίμακα ταΰτην.

Λαϊκά ό'ργανα έν χρήσει σήμερον εις τήν έξεταζομένην περιοχήν είναι τά
συνήθη καί εΐς τήν ΰπόλοιπον ήπειρωτικήν Ελλάδα, ήτοι τό κλαρίνο, τό βιολί, τό
λαοΰτο, τό σαντούρι καί ή κιχ^άρα, τήν οποίαν χορδίζουν κατά τό σύστημα χορδί-
σματος τοΰ λαοΰτου, διό καί καλείται λαουτοκίθαρον. Παλαιότερον ΰπήρχον έν χρή-

12
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σει οί ζουρνάδες καί τά νταούλια είς δλας ΐάς πανηγυρικός εκδηλώσεις καί εις τούς
γάμους. Σήμερον όμως έχουν τελείως έγκαταλειφτΊή.

Πλήν τών πολυστίχων ασμάτων τούτων εις τήν ήχογραφηθεΐσαν ΰλην περι-
έχονται καί ασματα, τών οποίων τά ποιητικά κείμενα αποτελούνται έκ διστίχων
15/συλλάβων ώς καί 8/συλλάβων, τά οποία ήχογραφήσαμεν είς Γαλαξίδιον.

Τό περιεχόμενον τούτων άναφέρεται εις τήν ναυτικήν ζωήν τού τόπου, π.χ

1. Το Γαλαξίδι είναι μικρδ εχει πολλά καράβια
έχει κορίτσια έμορφα και ναύτες παλληκάρια

2. Πουλιά τής μαύρης θάλασσας συρτέ στο Γαλαξίδι
και πέστε τής άγάπης μου δεν κάνω άλλο ταξίδι

3. Φύσα, μαϊστρελάκι μου,

γιά νά 'ρθη τό πουλάκι μου.

Ή τεχνική τών μελφδιών τών άσμάτων τούτων δέν ομοιάζει πρός τήν τών
άλλων ασμάτων τής περιοχής ταύτης. Πρόκειται περί μελωδιών μάλλον έπεισά-
κτων, άνατολικής προελεύσεως. Αΰται προέρχονται μάλλον έκ τών παραλίων τής
Μαύρης θαλάσσης, μεταφερθεΐσαι ενταύθα παλαιότερον ύπό ναυτικών τοΰ Γαλα-
ξιδίου, οί οποίοι εύρίσκοντο μέ τά πλοία εις συχνήν έπικοινωνίαν μέ τούς τόπους
τούτους. Βλ. κατωτέρω άσματα δ - 6.

Ά.

Τρόπ. ré' Τον. svs mit? = rés

J'J J J ^ 132-138) ^
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Συμπε'&έροι μου χρυσοί,

κάτ' άργοπορησιτι.

Νύφη μας, μας αργησι

καί μας άργοπόρησι,

ν- όσου νά μπγ\ κι δσου νά βγη,

για νά μάση τά προικιά της,

τά ζουναρομάντηλά της.

Πέζα μήλον, ττέζα ρόϊδον,
πέζα δρουσιρο σταφύλι.
Θέλει τάμα νά πεζέψη
κι νά ξικαβαλλικέψη.
Τάξτι της κομμάτι αμπέλι
κϊ παρασπονριά χουράφι.
' Αδ' ιδώ 'ρϋ·ης, πιρδικούλα μ ,
κι αό' ιδώ πουλιά να βγάλης

Β'.

Τρόπ. la Τον. s\!fa8 = ré5

b <ν> 2Α0

il

¥

a »

_ » >1
Ε - ν α.

kg. λε,

c _ ν α _

σπρο

? f, η -rs_I—- <5-
$ ·" •'J J  τρι. α . ντ -&  ά_ <?υλ .. λο -*--i  - ' , »  ε . ν c  ΛΛ> -f  . σ π ρ—" Lf» j Τί  per τρι . α  r~ι—-τ ν  1

Γ-'1 'Η*.1?

3υ _ λιε-μαι_ «ο ν.το

τα. (ρυλ , λο 6ου

6α' .

ψω.

Τον.

"Ενα, καλέ, εν' άσπρο τριαντάφυλλο
— εν' άσπρο τριαντάφυλλο —
βουλιέμαι νά τό βάψω'

1 Λ. Α. άρ. 2886, σ. 45. (Ε.Μ.Σ Λ. Α. άρ. 10703, χαιν. 749, ΑΙ). Δωρ'ις (Λιδωρίκιον).
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χι αν τό, καλέ, κι αν τό πετύχω στήν μπογιά
— κι αν τό πετύχω στήν μπογιά —
πολλές καρδίες ϋ·ά κάψαι.

Θά κάψω νιους, ϋά κάψω νιές,
■θά κάψω παλληκάρια'
ûà κάψω καϊ μιά μάγισσα
που ξέρει νά μαγεύι],
που μάγεψε τόν άντρα μου
και 'θέλει νά χωρίση

Γ.

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. «λ ré2.

IJ J J

S

Γιά δέ.στε τον ά

μα.ραν. το σε

Ρ*·; ι— Γ—η t—ι
—# —« L-j é J&-fi

τι γκρι. μνο_ (fU . τρω.νει, τον— τρων, ο - μον.

Γιά 'δέστε τόν αμάραντο σέ τί γκριμνό φυτρώνει·

τόν τρών, άμάν, τόν τρων, τά λάφια καί ψοφούν

τόν τρών τά λάφια καϊ ψοφούν τ αρκούδια κί ημερώνουν

τόν τρών τά λάγια πρόβατα κι άρνιώνται τά παιδιά τους

νά $έν τό φάη κ' ή μάννα μου, ΐ'ά μή μέ κάνη εμένα-

κι αν μ' έκαμε, τί μ' ήθελε κι αν μ' έχη τί μέ 'θέλει,

ξένος εδώ, ξένος εκεί κι όπου νά πάγω ξένος 3.

τον

'Λ.Α. 2886, σελ. σελ. 65. (Ε.Μ.Σ. άριθ. 10726, ταιν. 749, Β11). Τραγ. Γ. Καλλίας 78.
Διορις ("Αμφισσα), Σπ. Περιστέρης, 1664.

3 Λ. Α. άρ. 2886, σελ. 84 (Ε.Μ.Σ. άρ. 10724, ταιν. 749, Β9). Παρνασσίς (Άμφισσα).
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Δ'.

Tgôit. πενιατον. Τον. si'=re2

·' _J Γ"

J L·-« - Γ"-» ^-J J m -»

\ιές πλε.νουν δυο_ τρεϊς_ με.λα.χροι. νες .

γ-ft Τον. ■

Κάτον στό ρέ, Ρηνά -, Ρηνάκι μου,
κάτον στο ρέμα στϊς μηλιές,
κάτον στο ρέμα στις μηλιές,
πλένονν όνο τρεις μελαχροινές,
Δεξιά μεριά εΐν" ή πλύστρα της
κι άριστιρά ή χονρίστρα της.
Στα κιντησμένα σ' γόνατα
τσονπάνος έχει πρόβατα·
ν - έβγα, Ρηνάκι μον, νά ίδής
κΐ νά 'ρ&ης πίσω νά μον είπής,
τό τί προνγκάν τά πρόβατα
τώρα στα ξηεμιρώματα.
Τσονπάνος πάει κατ' τό χωριό
τά πρόβατα κάτ' τό βουνό

'Λ. Α. άρ. 2886, σ. 52. (Ε.Μ.Σ.Λ Α. άρ. 10711, ταιν. 749, Α9). Δωρ'ις (Λιδωρίκιον).



182

2ΠΥΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

Ε'.

Τρόπ. Sol χρωματ. τόν. fas=sol2.

fr-r-fr » \\ Ρ--0- Γ/Τ"4™" 0 -——- i-
—ι

u ρ ν— XI

Το Γαλαξίδ' είναι μικρό, εχει πολλά, εχει πολλά καράβια'
εχει κορίτσια έμορφα και ναύτες πα-, και ναύτες παλληκάρια.
Μικρή Γαλαξιδιώτιασα δ νους μου είναι, δ νους μου είναι κοντά σου,
παλεύω με τά κύματα νά φτειάοω τά, νά φτειάσω τά προικιά σου.
Της Μπαρμπαριας τά κύματα, τής Μάλτας το κανάλι
φά2] τό κορμάκι σον, αν άγαπήσ^ς άλλη

ΣΤ"

Τρόπ. mi. Τον. ré2=mi2.

J οο 116

Γα λα. ii . δά_, Γα. Χα. ξι. δά . κι— μου_ CpTw _

ρα .

1 Λ.Α. 2866 σελ. 112. (Ε.Μ.Σ. 10781, ταιν. 753 Β7).
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πέΧ.λες ε _ μορ cpε . . . ες και-ναΰ.τες

— Γαλαξιδάκι μον φτωχό δεν έχεις πια καράβια,

μά χεις κοπέλλες έμορφες καϊ ναντες παλληκάρια.
Της πέρα Ρίχης τό νερό λένε πώς έχει αβδέλλες
μά 'γώ τό έδοκίμασα κι' έχει όμορφες κοπέλλες

RÉSUMÉ

Mission musicale dans la province de Phocide
du 16 juillet au 6 août 1964.

par Spyr. Peristeris

L'auteur expose les résultats obtenus au cours de la mission musi-
cale, qu'il a effectuée en Grèce centrale (Rouméli) du 16 juillet au 6 août
1964. Durant cette période il a travaillé dans les villages suivants: Aghia
Efthymia, Desfina, Galaxidi, Amfissa, et Lidoriki, où il a réalisé sur bandes
de magnétophone 203 enregistrements de chansons folkloriques et de dan-
ses populaires, de description de coutumes de culte, de fêtes religieuses et
de mariage, ainsi que d'hymnes et motets de la musique ecclésiastique
byzantine.

Les chansons et danses populaires enregistrées appartiennent à pres-
que toutes les catégories qui sont communes à toute la Grèce avec prédo-
minance cependant des chansons clephtiques, lesquelles ont trait aux lut-
tes du peuple grec pour son indépendance à l'époque de la domination
turque.

1 Λ.Α. άρ. 2886, σ. 112 (Ε.M.Σ. άρ. 10781, taiv. 753 Β4). Φωκίς (Γαλαξίδιον).
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Les chansons enregistrées sont monophones et interprétées par une
ou plusieurs personnes; on les chante soit sur un rythme libre (ad libi-
tum) lorsqu'on est réuni autour de la table à l'occasion d'un festin, soit
accompagnées par des instruments de musique.

Les rythmes des chansons enregistrées sont simples ou composés
avec diverses formes rythmiques (voir ex. en p. 175).

Les échelles et les modes sont diatoniques, chromatiques ou mixtes.
La plupart des modes diatoniques sont en ré; un plus petit nombre est
en mi, tandis que les modes chromatiques sont les modes voisins de do et
de ré (voir diagrammes à la p. 176-177).

Dans le présent exposé, l'auteur publie six chansons et danses trans-
crites en notation musicale européenne.

La 1ère est une chanson de mariage dans le mode et dans le ton
de ré ( mib2= ré') avec sous-tonique, et au rythme de 6/4.

La 2ème est une chanson de mariage dans le mode et dans le ton
de fa (re3=faJ) au rythme de 7/8 qui est le rythme du Kalamatianos, qui
est une danse panhellénique.

La 3ème est une chanson de l'exil; le mode et le ton chromatique
sont en ré et sur le rythme de Kalamatianos (7/8).

La 4ème est une chanson d'amour dansée sur un rythme de Syrtos
(4/4). Le mode est dans une forme pentatoniqne évoluée en ré et le ton de
même (si1 = ré').

La 5ème est une chanson d'amour des marins. Le ton est en fa"
(fa® = sol') et le mode en sol chromatique. Le rythme est de 4/4.

Le 6ème est une chanson locale de Galaxidi. Le mode est en mi et
le ton en ré (ré = mi). Le rythme est de 4/4.

Les instruments de musique populaire de cette région sont ceux que
l'on emploie dans toute la Grèce continentale c.-à-d. la clarinette, le violon,
le santouri, le laouto et la guitare. Cette dernière est accordée selon le
même système que le laouto (la, sol, ré, do), c'est pourquoi on l'appelle «la-
outoguitare». Jadis lors des diverses manifestations populaires (mariages,
foires etc), il y avait des zournas et des dawouls, qui aujourd'hui ont
totalement disparu.
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(28 ΙΟΥΛ· — 8 ΑΥΓ. 1964)

υπο κωνστ. ρωμαιου

Ή περιοχή τοϋ Τυρού τής Τσακωνίας περιλαμβάνει τρία μικρά χωρία, Τυ-
ρόν, Σαπουνακέϊκα, ΓΙαραλίαν Τυροϋ, είναι δέ περίκλειστος έ'νεκα τών πέριξ άπο-
κρήμνοίν ορεινών όγκων, σχηματίζουσα ήμικύκλιον έλαιοφόρου περιοχής, ή οποία
μέχρις εσχάτων ήτο τελείως σχεδόν άποκεκομμένη έκ τοϋ υπολοίπου κόσμου. 'Ακρι-
βώς δι' αυτήν τήν έπί χιλιετηρίδας άπομόνωσιν έχει διατηρηθή καί ομιλείται έκεΐ
ή τσακωνική διάλεκτος, γνησία θυγάτηρ τής άρχαίας δωρικής. 'Οσάκις ήκουον τούς
εντοπίους νά όμιλοϋν μεταξύ των τήν άρχαίαν και πάτριον διάλεκτον, ήσθανόμην
ώς ξένος εύρισκόμενος εις χώραν ξένην καί άκούων γλώσσαν ξένην.

'Ατυχώς ό χρόνος μεταβάσεώς μου (κατ' Αύ'γουστον μήνα) δέν ήτο ό κατάλ-
ληλος διά μίαν τοιαύτην άποστολήν, διότι κατά τό θέρος τό πλείστον τών κατοί-
κων,— καί τό καταλληλότερον διά τήν παροχήν λαογραφικών πληροφοριών, —
άπέρχεται εΐς ποιμενικός καί γεωργικός καλύβας, αϊτινες απέχουν, καί έκ τοϋ χω-
ρίου, και μεταξύ των, περί τάς τρεις ώρας πορείας. Κατόπιν τούτου περιωρίσί)ην
εΐς τήν συλλογήν ύλικοϋ άναφερομένου κυρίως εΐς έθιμα λατρευτικά, γαμήλια καί
τελευτής, καί επίσης εΐς πληροφορίας σχετικάς μέ τούς χορούς τής Τσακωνίας καί
μέ τό ί^έμα τής μορφής τών δημοτικών ασμάτων, τά όποια χρησιμοποιούνται εΐς
τήν περιοχήν έκείνην. Τό συγκεντρωθέν ούτω λαογραφικόν ύλικόν είναι μέν μι-
κρόν εις ποσότητα (σελίδες χειρογρ. 40), έχει όμως εΐδικήν σημασίαν διά τήν
έρευναν άρχαϊκών στοιχείων τοΰ βίου, ώς τούτο θέλει δειχθή εΐς έτοιμαζομένην
σχετικήν μελέτην, ή οποία θά δημοσιευθή συντόμως.

Γενικώτεραι παρατηρήσεις, σχετικαί μέ τήν διενεργηθεισαν άποστολήν, είναι
αΐ επόμενα ι :

1) 'Έ&ιμα λατρευτικά, γαμήλια και τελεντής. Σημαντικήν ΐδιορρυθμίαν παρε-
τήρησα εις τά έθιμα τοΰ γάμου, όπου, ως θά φανή εΐς τήν έτοιμαζομένην πρός
δημοσίευσιν μελέτην, ιδιάζοντα ρόλον άσκοϋν πρώτον ή ίερότης τοΰ οΐκογενειακοΰ
πυρός κατά τάς ώρας τών διαπραγματεύσεων διά τό συνοικέσιον, δεύτερον ή ειδι-
κή τελετή κατά τήν ε'ίσοδον τής νύμφης εις τήν οΐκίαν τοϋ γαμβροΰ, οπότε δύο άν-
τίθετα ήμιχόρια συναγωνίζονται πρός άλληλα έπί ήμίωρον καί πλέον δι' ασμάτων,
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και τρίτον ή περίεργος αλλά σπουδαιότατη «χορευτική χειραψία» γαμβρού καί νύμ-
φης κατά τον περί τό μεσονύκτιον χορόν τοϋ γάμου. Ίδιαιτέραν επίσης έντύπω-
σιν προξενοΰν δυο νεκρικά έθιμα, έκ τών οποίων τό εν άναφέρεται εις τόν τρό-
πον τοΰ θρήνου τοΰ νεκροΰ δια διαλόγου μεταξύ τής κορυφαίας μοιρολογιστρίας
καί τοΰ ήμιχορίου τών λοιπών γυναικών, τό έ'τερον δέ εις τόν τρόπον τής ταφής
τοΰ νεκροΰ όμοΰ μέ φύλλα έλαίας, δάφνης καί μυρτιάς. Καί περί τούτων θέλει
γίνει ειδικός λόγος εϊς προσεχές δημοσίευμα.

Ώς πρός τά λατρευτικά έ'θιμα, χαρακτηριστικός είναι είς τόν Τυρόν καί ό
τρόπος τής εξελίξεως καί τής προσαρμογής μερικών εξ αυτών. Έκ τών παρατιθε-
μένων κατωτέρω δύο πληροφοριών, εϊς τήν πρώτην βεβαιοΰται οτι ή συνηθιζο-
μένη κατά τήν πανήγυριν έορταζομένου 'Αγίου τελεστική ζύγισις τών εορταστών
ιδίως τών παιδιών, εξελίσσεται εις συμβατικήν πράξιν απλής επαφής τοΰ παιδιού
μέ τόν πρός ζύγισιν μεταφερθέντα στατήρα. Ούτω τό κύριον έπεισόδιον τής πρα-
γματικής ζυγίσεως παρεμερίσθη, παρέμεινε δέ μόνον ή έκφώνησις ενός μεγάλου
αριθμού, δηλούντος μυθικόν σωματικόν βάρος. Αύτη μαρτυρεί οτι ζύγισις προσε-
κτική έγίνετο άλλοτε, καί επίσης οτι τό βάρος δια τά παιδιά θεωρείται δηλωτικόν
υγείας καί σφρίγους: «Στον Απάνον Τυρό είναι δύο γειτονιές, καϊ στην άπάνον
γειτονιά γιορτάζει η Παναγία τό Δεκαπενταύγουστο. Έκεΐ τά παλιά χρόνια εΐχαν
ενα καντάρι και τό εδεναν σε μιαν ελιά και πήγαιναν οι πατεράδες τά μικρά παιδιά,
ακουμπούσαν εκείνα τό χέρι τους στό καντάρι και φώναζε κάποιος: «—Χίλιες οκά-
δες! —Δυο χιλιάδες οκάδες!» Τάχα οτι ζυγίστηκε τό παίδι και βρέύηκε δχι άστε-
νιάρικο άλλά ΰεόβαρο και σκαστό άπό υγεία. Πλήρωνε επειτα ό πατέρας μιά δρα-
χμή γιά την Παναγία. Αυτό γινότανε γιά την υγειά. Τό 'χα ν ε ε&ιμο εκείνη τη μέρα»
(χειρόγρ. σελ. 16).

Ή δευτέρα μαρτυρία άναφέρεται εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν άβάπτι-
στον βρέφος άφιεροΰται εις τήν εικόνα τής Παναγίας, άπό έκεΐ δέ τό βρέφος παρα-
λαμβάνεται παρά τοΰ πρώτου παρατυχόντος, ό όποιος καί δφείλει νά τοΰ γίνη
άνάδοχος. Τό λατρευτικόν τούτο έ'θιμον είναι βεβαίως πανελλήνιον, είς τόν Τυρόν
δμως έπενοήθη, ώς πρός τήν διαδικασίαν τής άνακαλύψεως τοΰ μέλλοντος αναδό-
χου, νέος καί προσοδοφόρος τρόπος άνιχνεύσεως τής προτιμήσεως τοΰ Θεοΰ. «77α-
λιά εϊχαν τό ε&ιμο και τάζανε τό παίδι νά τό ρίξουν ε στήν Παναγία, στήν εικόνα
της. Οι γυναίκες είχανε πόνους, δέν ένοιωθαν καλά και λέγανε; «Παναγία μου, νά
γεννήσω καλά και νά τό ρίξω στήν εικόνα σου!» Τότες, δποιος τό άρπαζε πρώτος
τό παιδί, εκείνος τό βάφτιζε. Γινόταν δμως σκοτωμός, άλλος άρπαζε τή σκούφια
τοϋ παιδιού, άλλος τό ποδαράκι του. Γιά νά μήν τά ξεσκίσουν καμιά ώρα τά μικρά
παιδιά, τώρα και αρκετά χρόνια τι βρήκανε καί κάμανε; Γράφουν ονόματα και
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πληρώνει ό καθένας άπδ μια δραχμή το δνομα. Πολλοί παίρνουν πολλούς τέτοιους
κλήρους με τ' δνομά τους, αμα θέλουν và τους τύχη αυτοννών và βαφτίσουν το
παιδί. Και τά λεφτά πηγαίνουν οτήν εκκλησία. "Ετσι οϋτε τσακώνονται, ποιος θα
πρωτοπάρΐ] το παιδί, οϋτε το παιδί κινδυνεύει νά το ξεσκίσουν. 'Αλλά και η εκκλη-
σία κερδίζει έτσι χρήματα» (χειρόγρ. σελ. 17).

2) Δημοτικά τραγούδια: Εις τόν τομέα τοΰτον παρατηρεί κανείς τά επό-
μενα. Τραγούδια κλέφτικα, μέ τα όποια είναι γεμάτη ή ορεινή 'Αρκαδία, δέν
υπάρχουν ε'ις τόν Τυρόν, ειμή μόνον δσα έχουν μεταφερθή εκεί. Τό αυτό συμβαίνει
και μέ δλα σχεδόν τά αλλα είδη ασμάτων, διότι και αυτά φέρονται ε'ις κοινήν γλώσ-
σαν καί οχι είς τσακωνικήν. Τραγούδια εις τήν τσακωνικήν διάλεκτον δέν εΰρον,
ε'ιμή μόνον έν ή δυο νανουρίσματα καί τινα άλλα μικρά εις μορφήν άποσπασμα-
τικήν. Μέ έπληροφόρησαν δμως οτι παλαιότερα συνηθίζοντο, καί οτι ακόμη καί
σήμερον λέγονται, μοιρολόγια είς τήν τσακωνικήν. Προσέθεσαν δμως οτι, επειδή,
τά μοιρολόγια τοΰ είδους αΰτοΰ είναι κυρίως αυτοσχέδια, δια τοΰτο δέν φροντίζουν
νά τά ενθυμούνται ολόκληρα. Ή παρατήρησίς των οτι είναι αυτοσχέδια καί οτι
δι'αυτό δέν τά ένθυμοΰνται, έχω λόγους νά νομίζω οτι έπενοήθη ή δια να δι-
καιολογήση τό γεγονός οτι οι πληροφοριοδόται μου συνέπεσε νά μή ένθυμοΰνται
στίχους μοιρολογιών είς τήν τσακωνικήν, ή διότι ύπέθετον, ως ύπωπτεύθην, οτι
«δεν θά τους βγγι σε καλό», νά έπαναλάβουν, χωρίς τήν παρουσίαν νεκροΰ, όλό-
κληρον τό θλιβερόν περιεχόμενον ενός μοιρολογίου. Εις τήν συνειρμικήν άντίλη-
ψιν τοΰ λαϊκοΰ ανθρώπου, τό γεγονός τοϋ θανάτου καί τά γεγονός ακούσματος
ενός μοιρολογίου αποτελούν δύο στοιχεία αλληλένδετα· Συνεπώς ο'χι μόνον ό
θάνατος προκαλεί τό μοιρολόγημα, άλλα καί αντιστρόφως, άκουόμενον έ'να
μοιρολόγι 'ίσως έχει, κατά τήν αυτήν λαϊκήν λογικήν, ώς έπακόλουθον καί τήν
αργά ή γρήγορα πρόκλησιν ενός ακόμη θανάτου. Έξ άλλου, έκ τοΰ παλαιοτέρου
στρώματος τής δημοτικής ποιήσεως, δηλ. εκ τών ακριτικών καί τών παραλογών,
δ'χι μόνον οί κάτοικοι γνωρίζουν ολίγα τραγούδια, άλλα καί εντοπίζουν εις
τήν γειτονικήν των δρεινήν τοποθεσίαν «Παλιόχωραν» όλόκληρον την ύπόθε-
σιν τήν οποίαν περιγράφει τό άκριτικόν τραγούδι «τοΰ Μικρού Βλαχόπουλου»
(χειρόγρ· σελ. 8).

Γενικώς, εκ τών άνοηέρω συνάγεται οτι ή τσακωνική διάλεκτος πιθανώτατα
δέν άνέπτυξεν 'ιδίαν λαϊκήν λογοτεχνικήν παράδοσιν, ή οτι άνέπτυξε στοιχειώδη
μόνον τοιαύτην καί εις χρόνους παλαιοτέρους. "Εχει δμως παρατηρηθή οτι συνέ-
βαινε καί εις τήν Τσακωνίαν τό φαινόμενον τής μεταγλωττίσεως μερικών παλαιών
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δημωδών ασμάτων έκ τής κοινής 'Ελληνικής εις τήν Τσακωνικήν. Τρία τραγούδια
τής κατηγορίας αυτής ήδη έχουν δημοσιευθή προ ετών

3) Χορός τσακώνικος : Είναι πασίγνωστος δ λεγόμενος «.τσακώνικος χορός»,
κατά τόν όποιον οί χορευταί, χορεΰοντες συρτόν χορόν, προχωρούν εις σχηματι-
σμούς, οί όποιοι άλλοτε μέν λαμβάνουν τήν μορφήν συμπτυσσομένων κύκλων, άλ-
λοτε δέ χωροΰντες βουστροφηδόν προκαλούν διάλυσιν τοΰ συμπτυχθέντος κΰκλου
καί έξέλιξιν τοϋ χοροΰ πρός άλλας μορφάς. Εις τόν Τυρόν ό χορός οΰτος διακρίνε-
ται μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία εις τρεις παραλλαγάς: α) ό κλείστε (=δ
κλειστός), β) δ αναταϊατε (=ό άνοικτός) καί γ) ή τεσσέρα. Γενικώς, οί σχηματισμοί
καί τών τριών τούτων τΰπων είναι κατ' εξοχήν ιδιόρρυθμοι καί διαφορετικοί τών
λοιπών άρκαδικών χορών. "Οπως ή γλώσσα τών κατοίκων έρχεται κατ' ευθείαν
άπό τήν άρχαιότητα, οΰτω δέν άποκλείεται νά συμβαίνη ομοίως καί προκειμένου
διά τούς χορούς τής Τσακωνίας.

Γενική παρατήρησις, ή οποία προκύπτει έκ τής μελέτης τοΰ συγκεντρωθέντος
μικροΰ εις ποσόν λαογραφικοΰ ύλικοΰ, είναι: ότι, όπως περιεσώθη ή άρχαία δω-
ρική γλώσσα, οΰτω πρέπει νά μή άποκλείεται καί ή παράλληλος έπιβίωσις άρχαϊ-
κών δοξασιών, άναφερομένων εις τόν ψυχικόν βίον τοΰ λαοΰ. Μονομερής έπιβίω-
σις τής διαλέκτου θά ήιο φαινόμενον παράδοξον, ένώ ή μετ' αύτής παράλληλος
διατήρησις άρχαϊκών στοιχείων βίου είναι φυσική.

1 Τό πρώτον είναι τό τραγούδι «Πονλάκιν είχα στο κλουβί». "Η διασκευή του εις τήν
τσακωνικήν διάλεκτον εχει δημοσιευθή άπό τόν Νικόλαον Πολίτην ('Εκλογαί, 1914, Έπίμε-
τρον Β' άρ. 8). Τό πανελλήνιον πρότυπον εύρίσκεται ώς μοιρολόγι είς τό αύτό βιβλίον τού
Ν. Πολίτου (ύπ' άριθ. 204). Δεύτερον παράδειγμα άποτελεΐ τό ύπό τοΰ Μιχαήλ Δέφνερ άνα-
φερόμενον μοιρολόγι είς τσακωνικήν (βλ. είς Λαογραφ. τόμ. 7, 1923, σελ. 40). Τοΰτο προέρχε-
ται άπό άντίστοιχον μοιρολόγι, τοΰ οποίου ό πρώτος στίχος έ'χει: «Κρϋψε με, μάννα, κρϋιρε με,
να μή με πάρΐ] ό Χάρος», τοΰ οποίου έ'χουν παραδοθή τρεις μόνον παραλλαγαί, δύο έκ τής
'Αρκαδίας καί μία έκ Μακεδονίας. Ή μακεδονική παραλλαγή (Μακεδόνικα, τόμ. Β', 1941 -
1952, σελ. 393) κατά κανόνα δέν έχει τά δεύτερα ήμιστίχια τών δεκαπεντασυλλάβων, άλλά
μόνον τά πρώτα καί ούτω παρουσιάζει μορφήν μοιρολογίου άπηρτισμένου έξ οκτασυλλάβων.
Έκ τών δύο άρκαδικών παραλλαγών, ή μία (Λαογρ. τόμ. 5, σελ. 163, άρ. 50) εύρίσκεται έν
συμφυρμώ μέ. στίχους έξ άλλων τραγουδιών, ένφ ή άλλη παραλλαγή (Λ.Α. 125, σελ. 213-214,
άρ. CIvXX (β')—Βαλτεσινΐκος Γορτυνίας) είναι ή καλυτέρα έξ όλων.

Τρίτον τραγούδι τής αύτής κατηγορίας είναι τό «τού Νεκρού Αδερφού». Τούτο, μετα-
γλωττισμένον είς τσακωνικήν διάλεκτον, άνευρε καί κατέγραψε τό θέρος τοΰ 1875 ό Μιχαήλ
Δέφνερ, ό όποιος καί τό έδημοσίευσε βραδύτερον (Λαογρ. τόμ. 7, 1923, σελ. 37 - 39) ύπό
τόν τίτλον «Ό Βουρκόακα» (= ό βρικόλακας).
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Mission folklorique dans la région de Tyros
(province de Kynouria, Péloponnèse)
du 28 juillet au 8 août 1964

par Const. Romaios

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique dans la région
de Tyros de Kynourie (Péloponnèse) du 28 juillet au 8 août 1964.

Cette région se trouve isolée entre le golfe d'Argolikos et les ro-
chers du mont Parnon. Dans cet arrondissement survit, comme langage vi-
vant, le dialecte tsakonien, lequel, comme on sait, provient directement
du dialecte antique dorien. Ainsi, quelqu'un qui entend les indigènes par-
ler leur idiome archaïque dorique, a l'impression d'entendre une langue
étrangère et incompréhensible.

Partant du principe qu'avec la langue archaïque ont dû survivre
aussi d'autres éléments de la vie populaire l'auteur a recueilli des infor-
mations relatives, surtout sur les coutumes du mariage, de la mort et
du culte populaire. Il s'intéressa également aux chansons et danses po-
pulaires de cette région.

Dans les coutumes matrimoniales, l'auteur a remarqué qu'on observe
le feu sacré familial du foyer, tandis que parmi les coutumes funèbres, on
conserve jusqu'à ce jour celle qui consiste à enterrer les morts ensemble
avec des feuilles d'olivier, coutume que les anciens Spartiates prati-
quaient (Plutarque, Lycurgue 27).

En ce qui concerne les chansons populaires, on remarque que dans
le dialecte tsakonien, on n'a pas créé de chansons locales, originales,
sauf des chants funèbres (mirologues) et des berceuses. Certaines chansons
populaires des autres catégories qu'on trouve à Tyros, ont été introduites
des provinces avoisinantes du Péloponnèse et ont été adaptées au dialecte
tsakonien. Contrairement aux chansons qui sont importées, comme nous
venons de le dire, les danses populaires paraissent être de tradition
locale, et sont principalement des syrtos. On distingue trois variantes:
a) le κλειστός, b) le «άναταϊστός» (=άνοιχτός), et c) la danse de «Tessera», tou-
jours sur un rythme de syrtos.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ
(13 ΙΟΥΛ —11 ΑΥΓ. 1964)

υπο στεφ. δ- ημελλου

'Εντός τοΰ πλαισίου τών τή εντολή τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
πραγματοποιούμενων ερευνητικών αποστολών τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου είργά-
σθην κατά τό θέρος τοϋ παρελθόντος έ'τους 1964 εις τήν νήσον Σάμον. Λόγφ τοΰ
περιωρισμένου χρόνου τοΰ ενός μηνός ενετόπισα κατ' ανάγκην τήν έ'ρευνάν μου
είς τέσσαρα μόνον χωρία, ήτοι τό Πνάαγόρειον (πρώην Τηγάνι), τήν Χώραν, τούς
Μυτιληνους καί τό Παλαιόκαστρον, ά'τινα καλύπτουν τήν πλησιέστερον πρός τήν
έναντι Μικράν 'Ασίαν παρά τόν καλούμενον Ιπταστάδιον πορθμόν περιοχήν τής
νήσου.

Ή έρευνα εις τήν νήσον καθίστατο τοσούτφ μάλλον σκόπιμος, δσφ δέν
ύπήρχεν εξ αυτής λαογραφικόν ύλικόν έν τφ Λαογραφικφ "Αρχείφ. Πλουσίαν σχε-
τικώς ΰλην ευρίσκει τις δημοσιευμένην εις εξακοσίας περίπου σελίδας τοΰ πέμπτου
τόμου τοΰ έ'ργου τοΰ Έπαμειν. Σταματιάδου ήτις δμως, ώς φαίνεται, άφορα είς
όλόκληρον τήν νήσον, διότι ελλείπει είδικωτέρα μνεία υπό τοϋ συγγρ. τών χωρίων
εξ ων λαμβάνει τό παρ' αΰτοΰ δημοσιευόμενον ΰλικόν. Λαογραφική ύλη ευρίσκε-
ται έ'τι εγκατεσπαρμένη εις τό υπό τοϋ Ν. Ζαφειρίου εκδιδόμενον Άρχεϊον
Σάμου

Έκ τών χωρίων εϊς τά όποια διεξήχθη ή εν λόγφ έ'ρευνα τό Πυθαγόρειον
ήτο παλαιότερον ακμάζουσα εμπορικώς κωμόπολις. Οι κάτοικοι, ασχολούμενοι περί
τήν ναυτιλίαν, εξετέλουν ευρύ διαμετακομιστικόν εμπόριον ουχί μόνον εντός τής
Ελληνικής επικρατείας αλλά καί πέραν αυτής πρός τήν Μικράν Ασίαν καί γενι-
κώτερον πρός τάς υπό τής άνατολικής λεκάνης τής Μεσογείου βρεχομένας χώρας.

Πυκνοτάτη ήτο ή επικοινωνία μετά τών Μικρασιατικών ίδίςι άκτών, ένθα
προ τής εκείθεν έκριζώσεως τοϋ Ελληνικού στοιχείου κατά τό 1922 ύπήρχον συμ-
παγείς Ελληνικοί πληθυσμοί.

Τό Πυθαγόρειον άπετέλει έ'τι σπουδαιότατον άλιευτικόν κέντρον. Σήμε-
ρον ευρίσκεται άπό τής απόψεως αυτής Ιν μεγίστη παρακμή συντελεσάσης πρός

1 Σαμιακά, τόμ. 5, έν Σάμφ 1887, σ. 23 - 612.

2 Άρχεϊον Σάμου, τόμ. 1 - 6 (1946 - 1962).
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τοις άλλοις και τής προσφάτου άπαγορεΰσεως τών τουρκικών άρχών νά αλιεύουν
οι "Ελληνες παρά τά Μικρασιατικά παράλια, ένθα υπάρχει άφθονία αλιευμάτων.

Ό πληθυσμός τοΰ χωρίου είναι ποικίλης προελεύσεως. 'Αποτελείται έκ κα-
τοίκων εγκατεστημένων ένταΰθα έξ άλλων χωρίων τής νήσου1 ή προσφύγων έκ τής
Μικράς 'Ασίας, θυμάτων τής κατά τό 1922 εθνικής καταστροφής. Χαρακτηριστική
είναι ή άπάντησις, τήν οποίαν λαμβάνει τις παρά τών κατοίκων, εύθύς ώς ήθελεν
ερωτήσει περι τής καταγωγής αυτών. «'Εδώ οί Τηγανιώτες δεν εχ'νε παππον»,
λέγουν, δπερ σημαίνει οτι ούτοι είναι έπήλυδες.

Οί κάτοικοι τών λοιπών έρευνηθέντων χωρίων είναι κατά τό πλείστον γεωρ-
γοί. 'Ασχολούνται κυρίως είς τήν καλλιέργειαν καπνού καί δημητριακών. Ή εγγύς
Χώρα ήτο παλαιότερον πρωτεύουσα τής νήσου. Μετά τήν άνάπτυξιν τοΰ Βαθέος,
τής σημερινής πρωτευούσης, καί τήν εξ αυτής μεταφοράν τών έναπομεινασών δι-
καστικών, άστυνομικών κ.ά. άρχών εις τό Πυθαγόρειον, έχει περιπέσει εΐς μαρα-
σμόν. Οί Μυτιληνοί άπετέλουν προ ολίγων ακόμη ετών μεγάλην έξ επτά περίπου
χιλιάδων κατοίκων κωμόπολιν μέ άγροτικόν καί γεωργικόν χαρακτήρα· Σήμερον
τό ήμισυ περίπου τών κατοίκων αυτών έχει μετοικήσει κυρίως εΐς τήν περιοχήν
τών 'Αθηνών. Πλησιέστατα πρός τήν πρωτεύουσαν Βαθύ εύρίσκεται τό μικρόν
χωρίον Παλαιόκαστρον, διό ή έπικοινωνία τών κατοίκων αύτοΰ πρός τό άστικόν
τοΰτο κέντρον είναι πυκνοτάτη.

Ή συλλεχθεΐσα έκ τών ώς άνω χωρίων λαογραφική ύλη, ήτις καλύπτει τάς
πλείστας τών εκδηλώσεων τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκοΰ πολιτισμού, κατεγράφη εΐς
418 σελίδας τετραδίου, σχήματος 8ου μεγάλου, καί κατετέθη εις τό Λαογραφικόν
'Αρχεΐον υπ αΰξ. άρ. 2891. Αύτη περιλαμβάνει: παροιμίας 72, πολύστιχα άσματα
165, δίστιχα 42, ρίμας 3, παραδόσεις 49, έπφδάς 27, παραμύθια καί συναφείς
διηγήσεις 6, εύτραπέλους διηγήσεις 14, αινίγματα 80, παίγνια 9, έθιμα κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, δημώδη ΐατρικήν, μαγικάς καί δεισιδαίμο-
νας συνηίΐείας καί ένεργείας, λατρευτικά έθιμα, μαντικήν, ειδήσεις έκ τοΰ γεωργι-
κού, τοΰ ποιμενικού καί τοΰ άλιευτικοΰ βίου, δημώδη μετεωρολογίαν, ειδήσεις περί
τοΰ ενδύματος, τής βιοτεχνίας, τής οικίας, τών μουσικών οργάνων κλπ. Έξ άλλου

1 'Αλλά καί οΰτοι δέν είναι έντόπιοι. Ώς είναι γνωστόν, ή Σάμος υπέστη παντελή σχε-
δόν έρήμωσιν κατά τόν 15°ν αιώνα καταστάσα φωλεά πειρατών. Τό 1475 οί κάτοικοι τής νή-
σου έγκαθίστανται είς Χίον. Ό άνασυνοικισμός αυτής ήρχισεν άπό τοϋ 16ου αιώνος. Κατά
τάς παραδόσεις οί νέοι κάτοικοι προήλθον έκ Χίου, Πάτμου, Βουρλών, Μυτιλήνης, Πελοπον-
νήσου, Νάξου, Ρόδου, Κύπρου, Κρήτης, Εύβοιας κλπ. (Ίδέ σχετικώς 'Αποστόλου Ε. Βακαλο-
πούλου, 'Ιστορία του νέου 'Ελληνισμού, τόμ. Β1, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 106 - 109).
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επί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba, λειτουργούντος δια ξηρών στοιχείων,
ηχογράφησα 79 μελφδίας δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών1.

Γενικώς έπισκοποΰντες τήν ώς άνω συλλεχθεΐσαν ύλην παρατηρούμεν οτι
τά ήθη καί έθιμα έχουν τοπικώς άποχρωματισθή, τούτο δ' οφείλεται καί εΐς τήν
λαβούσαν χώραν παλαιοτέραν ερήμωσιν τής νήσου, ήτις διέκοψε τήν άπό μακρού
ΰπάρχουσαν παράδοσιν2. Κατωτέρω προβαίνομεν εΐς εΐδικωτέρας τινάς παρατηρή-
σεις επί τού υλικού τούτου.

Τα καταγραφέντα άσματα, αποτελούντα σπουδαϊον μέρος τής συλλογής, είναι
ποικίλων κατηγοριών, ήτοι ακριτικά, παραλογαί, λατρευτικά, ερωτικά, γαμήλια κ.α.
Πολλά τούτων, ιδία έν Πυθυγορείφ, κατέγραψα έκ προσφύγων έκ Μικράς 'Ασίας
πληροφορητών, οΐτινες ήδον ταύτα έν τή προτέρα πατρίδι αυτών. Άλλα καί πολλά
ασματα κατέγραψα έκ Σαμίων, άτινα είχον ενίοτε έκμάθει, ΐδίςι οι άνδρες, εκ προσ-
φύγων ή κατά τά ταξίδιά των εις τήν Μικράν 'Ασίαν.

Τά ασματα ταύτα μετεφέρθησαν ασφαλώς ενταύθα καί κατέστησαν κτήμα καί πολ-
λών άλλων έντοπία)ν. Έξ δσων πληροφοριών κατώρθωσα νά συλλέξω, τά πολύ-
στιχα ταύτα ασματα ήδοντο κατά κύριον λόγον καθ' δν χρόνον τά μέλη τής οικο-
γενείας ήσχολούντο εΐς τό νά « βελονιάσουν» τά συγκεντρωθέντα κατά τάς πρώτας
πρωϊνάς προ τής άνατολής τοϋ ηλίου ώρας φύλλα καπνού. Αί μελφδίαι των δέν
έχουν μεγάλην ποικιλίαν. Τούναντίον πλείστα τούτων, ΐδίςι τά άκριτικά καί αί πα-
ραλογαί, έχουν τήν αυτήν μελφδίαν. Ώς πρός τό περιεχόμενόν ταιν είναι γνωστά
βεβαίως καί έξ άλλων τής λοιπής Ελλάδος περιοχών, αν καί τινα αυτών παρουσιά-
ζουν ένίοτε ενταύθα άξιοσημειώτους ιδιοτυπίας. Σχετικώς διαδεδομένον άπαντα τό
δημώδες ασμα τό γνωστόν ώς δ'νειρον τής Παναγίας, δπερ κατέγραψα εΐς τρεις
παραλλαγάς έκ τών χωρίων Πυθαγορείου καί Χώρας. Τό ασμα τοΰτο χρησιμεύει
ενταύθα, ώς και άλλαχοϋ, ώς φυλακτήριον κατά παντός έπαπειλοΰντος κακού *.

Περί ασμάτων, οία τά άνωτέρω πολύστιχα, ^δομένων κατά τούς χορούς ου-
δείς δύναται νά γίνη σήμερον λόγος, τουλάχιστον ώς άντελήφθην. Οι παλαιοί χο-
ροί έξ άλλου παραμερίζονται όσημέραι μέ γοργότατον ρυθμόν. «Πρώτα γινότανε
άλλοι χοροί. Τώρα εχονν αλλάξει. Δεν εχει κανένα γνήσιο πράμα» (χειρ., σ. 33).

1 Πρός τούς κ. κ. Λεωνίδαν Μισιτζήν, διδάσκαλον Πυθαγορείου, πρόεδρον τής κοινό-
τητος Παλαιοκάστρου, πρός πάντας τούς καθ' οιονδήποτε τρόπον συντελέσαντας είς τήν
έπιτυχίαν τής αποστολής μου καί πρός τούς ευγενείς πληροφορητάς μου εκφράζω καί εντεύ-
θεν τάς απείρους ευχαριστίας μου.

2 Ίδέ καί εν Μεγ Έλλην. Έγκυκλ. 21 (1933), σ· 511-512.

3 Ίδέ σχετικώς Δ. Β. Οίκονομίδου, Τό δημώδες ασμα «όνειρο τής Παναγίας», Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), έν 'Αθήναις 1962, α. 35-50.
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Οίίτω βλέπει τις σήμερον τούς κατοίκους τής νήσου να χορεύουν κατά τάς λαϊκάς
κατά τόπους πανηγύρεις ποικίλους καί μάλλον συγχρόνους χορούς εΐσαχθέντας εκ
τών αστικών κέντρων ύπό τήν συνοδείαν πλήρους, θά έλεγε τις, ορχήστρας.

Βεβαίως δέν έλλείπουν καί χοροί, οίον ό πηδηχτός, ό μπάλλος, ό τσάμικος, ό
συρτός στά τρία κ.ά (χειρ., σ. 35-36), οΐτινες είναι έν χρήσει καί άλλαχοΰ τοΰ Έλ-

Είκ. 1. Άσκαυλος.

ληνικοΰ χώρου. 'Ενταύθα σημειώ οτι κατά τόν χορόν «στά τρία», τόν όποιον χο-
ρεύουν άναμΐξ άνδρες μετά γυναικών «με τά χέρια άγκαλιά τό ενα πάνω άπό τό
άλλο» ό σύρων αύτόν λέγεται κάβος. Κάβος δύναται νά είναι καί γυνή (χειρ.,
σ. 35). Ό έπί κεφαλής τοΰ χορού καλείται οΰτω καί άλλαχοΰ. Ό Έπαμ. Σταμα-
τιάδης αναφέρει ότι ό πρώτος χορευτής λέγεται : ό εις τόν κάβον1.

Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) ώς μουσικόν ό'ργανον ήτο παλαιότερον καί ενταύθα
έν ευρείς χρήσει. Σήμερον χρησιμοποιείται κατ' έθος μόνον κατά τάς άπόκρεως.
Ούτος άνήκει εΐς τόν νησιωτικόν τύπον, κύριον δέ χαρακτηριστικών αύτοΰ είναι ότι

' "Ενθ' άνωτ., σ. 429. Τά περί χορών παρά Σαμίοις γενικώτερον ίδέ αύτόθι, σ. 429 κ.έξ.

13
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ό μεν δεξιός αΰτοΰ αΰλός φέρει 5 οπάς, ό δ' αριστερός μίαν (ΐδέ είκ. 1). Περί τής
κατασκευής του υπάρχει εν τω χειρογράφφ λεπτομερής περιγραφή (χειρ., σ. 297-300)1.

Έκ τών συλλεχθεισών παραδόσεων άναφερα) τήν εν τή περιοχή τοΰ Παλαιο-
κάστρου περί ίχνους επί βράχου, δπερ ομοιάζει πρός πέταλον ίππου. Διηγούνται
ενταύθα οτι τούτο είναι «τ° "Αι Γιωργιον το πέταλο». Έκ τής περιοχής ταύτης πι-
στεύεται οτι διήλθε ποτε ό "Αγιος Γεώργιος. Ό ίππος του έπάτησεν επί τής πλα-
κός καί άπέμεινεν επ' αΰτής μέχρι τοΰ νΰν τό ίχνος τοΰ πετάλου του είς φυσικόν
μέγεθος (χειρ., σ. 277).

Βράχος πελώριος κείμενος εις τόν «Κάβο τής γριάς ποδιάς» καλείται «τοϋ
Σαμψών δ βράχος». Κατά παράδοσιν τήν οποίαν ήκουσα εν Πυθαγορείω καί
Παλαιοκάστρφ ό βράχος οΰτος έξεσφενδονίσθη υπό τοΰ Σαμψών έκ Μικράς 'Ασίας,
εξ ου καί ή ονομασία (χειρ., σ. 33 καί 350). Έξ ά'λλου ό Σαμψών πιστεύεται ώς
«ό πιο αντρειωμένος» (χειρ., σ. 355' πρβλ. καί σ. 351). Όμοίαν πρός τήν ανωτέρω
παράδοσιν τής εκσφενδονήσεως υπό τοΰ Σαμψών υπερμεγέθους βράχου έ'χει δημο-
σιεύσει ήδη ό Ν. Γ· Πολίτης έκ Χίου2, ήτοι έκ περιοχής ουχί μακράν κειμένης εκεί-
νης τής Σάμου.

Έξ άλλου κατά παράδοσιν εκ Φιγαλίας, ή οποία εδημοσιεύθη επίσης υπό
τοΰ Πολίτου3, οί παλαιοί άνθριοποι θεωρούνται «αντρειωμένοι σαν τόν Ηρακλή
καί τόν Σαμψών». Ή πρώτη τών ανωτέρω παραδόσεων, παρετήρησεν ό αΰτός
Πολίτης, έχει σχέσιν πρός τούς αρχαίους περί γιγαντομαχίας μύθους, αντί δέ «άρ-
χαίου λησμονηθέντος ονόματος, ό γίγας έ'λαβε τό ό'νομα τοΰ γνωστοτάτου άνδρειω-
μένου τής Εβραϊκής μυθολογίας Σαμψών» 4. Ή γειτνίασις τών τόπων έξ άλλου
ένθα οί βράχοι ούτοι τοΰ Σαμτ|>ών καθιστςί πιθανήν τήν ύποψίαν οτι ή πλασθεΐσα
παράδοσις έκ τοΰ ενός μετεφέρθη καί άπεδόθη καί εις τόν ε'τερον αΰτών.

Έν τφ αΰτώ χωρίφ Παλαιοκάστρφ κατέγραψα παράδοσιν άναφερομένην εις
τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τόν τελετιταΐον αΰτοκράτορα αύτής έχου-
σαν ούτω· «Πήγαινε στήν Πύλι ό βασιλεύς Κωσταντΐνος κ επήγε κάποια &εία δν-
ναμις και τοϋ προσέφερε ενα σπαθί ξύλινο. "Αντε, λέει, καημένε, που ûà πάρω το
ξύλινο σπαθί. Κ' επήγε δ Τοϋρκος κ εκαμε τεμενε και τό 'πηρε κ' εκυρίεψε δλο τον

1 Ίδέ γενικώτερον περί αύτοΰ Σπυρ. Δ. Περίπτερη, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) είς τήν
νησιωτικήν 'Ελλάδα, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'/ΙΔ (1960-1961), εν'Αθήναις 1962, σ. 52 72.
Περί τών μουσικών δυνατοτήτων ειδικώς τοϋ ενδιαφέροντος ημάς τύπου ίδέ αύτόθι, σ. 66.

' Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', ο. 60, άρ. 112.

8 Έν»' άνωτ., σ. 53, άρ. 93.

4 Έν»' (xvcot.j τομ. Β , α. 741-742. Ιδε ετι και τα σχόλια της djîs αρ. 93 παραδόσεως
αυτόθι, σ. 731. Πρβλ. καί Α. Β. Οίκονομίδην, έν Λαογρ. 18 (1959), σ. 215, άρ. 29.
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κόσμο. Τοϋ 'πε ή δνναμις, τό σπαθί αυτό που σου δίνω παρ' το, θά κάμης δ,τι
θέλεις» (χειρ., σ. 278).

Λαϊκαί διηγήσεις περί τής τΐίχης τής βασιλίδος τών πόλεων καί τοΰ τελευ-
ταίου αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου άπαντοΰν, ώς γνωστόν, ευρέως διαδεδομέναι1.
Μέ περιεχόμενον ώς ή ανωτέρω, καθ' ή ν ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως οφεί-
λεται εις τήν αρνησιν τοΰ αΰτοκράτορος νά παραλάβη το έκ ξύλου σπαθί, όπερ θεία
δΰναμις προσέφερεν εις αυτόν, είναι λίαν περιωρισμέναι. Κατά διήγησιν έκ Θρά-
κης ό Κωνσταντίνος έκ λάθους δέν παρέλαβε τό ύπό τής μητρός του προσφερθέν
ξύλινον σπαθί αλλά τό σιδηρούν και τό γεγονός τοΰτο ύπήρξεν ή αιτία τής κατα-
στροφής, διότι ό Τούρκος παραλαβών τό ξύλινον άνεδείχθη νικητής2. Κατ' άλλας
παραδόσεις τό ξύλινον σπαθί δίδει άγγελος Κυρίου είς τόν Κωνσταντΐνον- περι-
φρονήσαντος δέ τοΰ βασιλέως τήν προσφοράν ώς εύτελή, έπέδωκε τοΰτο ό άγγελος
εις τόν Μωάμεθ ή γενικώιερον τόν Τοΰρκον3. "Αλλη παράδοσις έκ Καλύμνου Δωδε-
κανήσου, συμφυρομένη πρός τήν γνωσιήν τών τηγανισμένων ψαριών, άναφέρει ότι
ό Κωνσταντίνος έπροξένησε διά τοΰ ξυλίνου σπαθιοΰ μεγίστην φθοράν είς τούς
Τούρκους, ευθύς ώς άνηγγέλθη εΐς αυτόν ή πτώσις τής πρωτευούσης. Τό σπαθί
όμως περιήλθεν εις τούς Τούρκους. 'Αλλά καί εΐς αυτούς μόνον προσωρινώς, διότι,
κατά τήν παράδοσιν πάντοτε, τά τέκνα τοΰ Κωνσταντίνου έξευμενίσαντα τούς Τούρ-
κους διά δώρων έλαβον τοΰτο οπίσω «καί τώρα κρατούν το οί Έλλήνοι καί τ' άγ-
γόνια τοΰ Κωσταντή. Καί μέλλει τώρα νά γενή πόλεμος κ' ή ώρα πού θά παρθή
ή Πόλη, θά βοηθήση μιάλου πράμα τό ξύλενο σπαθί καί ί}ά παίξη θρήνος στους
εχθρούς»4. Ό παραλαβών τό σπαθί τοΰτο Τούρκος τέλος είναι καθ' ετέραν Σαμίαν
παράδοσιν καί ό άναγγείλας τήν πτώσιν τής Πόλεως εΐς τήν καλόγριαν, «πού τη-
γάνιζε τά ψάρια», ήτις άπιστήσασα έν άρχή εΐς τήν φοβεράν ε'ίδησιν έπείσθη κα-
τόπιν έκ τοΰ θαυμασυοΰ γεγονότος ότι ριφθέντες αιφνιδίως οί ΐχθύες εντός παρα-
κείμενης λίμνης έζωντάνευσαν (χειρ., σ. 278)6. Δέον νά σημειωθή ότι ξύλινον σπαθί

1 ΊδέΝ. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ Α', σ. 19-27, άρ. 28-43, τόμ. Β', σ. 651-691.

2 Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Θρακικαί παραδόσεις, Η.Μ.Ε. 1922, σ. 251.

3 'Αρχεΐον Θρακ. καί Λαογρ. Θησ., τόμ. Γ' (1936-37), σ. 117-118 (Μάδυτος). André
Mazon, Contes Slaves de la Macédoine sud-occidentale, Paris 1923, σ. 87, 17 καί σ. 182.
(Ίδέ καί κρίσιν Στίλπ. Κυριακίδον, έν Λαογρ. 8 (1921-25), σ. 604). Ή διήγησις προφανώς διε-
δόθη είς τούς Σλάβους έκ τοΰ "Ελληνικού χώρου.

4 Γιάννη Ζερβον, Παραδόσεις - Ιστορικά παραμυθολογήματα [κλπ.], Δωδ. 'Αρχεΐον)
τόμ. 3 (1958), σ. 240.

5 Περί τής παραδόσεως ταύτης ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 21, άρ. 31

καί 32, τόμ. Β', σ. 656-658.
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άπαντα και είς τά παραμυθία1, έχει δέ τήν άρχήν του, καθ' α γράφει ό Στίλπων
Κυριακίδης, «εΐς τήν ΐδέαν οτι πολλάκις αντικείμενα έξ άλλης ΰλης ή τής συνήί^ους,
είτε ευγενεστέρας εϊτε και άτελεστέρας, έχουν δύναμιν ύπερφυσικήν» '

Έκ των αιτιολογικών παραδόσεων ενδιαφέρουσα είναι ή κατωτέρω παρατι-
θεμένη, ήτις πειράται νά δείξη τήν προέλευσιν τής πίστεως περί τής γυναικός ως
πονηρού πλάσματος τής θείας δημιουργίας. «Ό Θεός δταν είδε τον 'Αδάμ, τόν ελυ-
πήϋηκε, πον ήταν μόνος. "Η&ελε νά τοΰ κάμη κ' ένα σύντροφο καί αφον αφήρεσε
από τόν 'Αδάμ ενα κομμάτι κρέας, επήγε είς τό εργαστήριον δ θεός, và κάμη την
Εναν. Τήν ωραν πον δ Θεός βαστούσε τό κρέας μια αλεπον άρπαξε τό κρέας και
τό 'έβαλε στα πόδια. Μέχρις δτον φ&άση ό Θεός τήν αλεπού, είχε μισοφαγωμένο τό
κρέας. Τότε δ Θεός ώργίστηκε καί διεμέλισε τήν αλεπον και σννεπλήρωσε τό κρέας
πον είχε φάει καί εξ αντον 'έπλασε την Εναν. Γι αυτό ή γυναίκα είναι πονηρή αλε-
πού:» (χειρ., σ. 233).

Σημαντικόν άριθμόν παραδόσεων συνέλεξα περί τών Νεράιδων, τών οποίων
τά χαρακτηριστικά ε'ιναι καί ενταύθα κατά τό μάλλον ή ήττον δμοια πρός τά γνω-
στά καί άλλαχόχΊεν τοΰ Έλληνισμοΰ. Σημειωτέα μόνον ή πίστις οτι αΐ Νεράιδες
είναι καί ευεργετικοί δαίμονες. «Οί Άνεράδες φανερών 'ταν κ εκάνανε καλά. "Ο-
ποιον εβλέπανε, δεν τόν έβλαφταν ε, εδώνανε χρήματα στσοι φτωχοί». Τάς πληροφο-
ρίας δμως ταύτας ήρΰσθην έκ γυναικός, ήτις είχε ζήσει εΐς τήν Άνατολήν, ώς μέ
έπληροφόρησεν. Ό Έπαμ. Σταματιάδης (ενθ' άν., σ. 396, σημ. 1) άναφέρει οτι
παρά τοίς Σαμίοις αί Νεράιδες ί)εωροΰνται ουχί ώς ευεργετικά άλλ* ώς κακοποιά
δαιμόνια.

Έκ τών παραμυθιακών διηγήσεων εΐδικόν ένδιαφέρον παρουσιάζει τό παρα-
μύθι, καιΊ' ο έκ τής κνήμης άνδρός, συζΰγου άτέκνου γυναικός, καταστάντος έγκΰου
κατόπιν βρώσεως μαγικοΰ δια τήν σύζυγον προοριζομένου μήλου, γεννάται παι-
δίον (χειρ., σ. 14-16). Τό παιδίον τοΰτο μετά πολλάς ευθύς μετά τήν γέννησίν του
μακράν τής οικίας του περιπετείας επανέρχεται εις αυτήν, ένθα καί αναγνωρίζεται,
άφοΰ άφηγήθη αΐνιγματωδώς τάς περιπετείας, ας υπέστη μακράν τοΰ πατρικού οί-
κου εύρισκόμενον. Ό Δημ. Σ. Λουκάτος, έξετάσας εκτενώς τό θέμα3, παραθέτει έκ

1 Jean Ρίο, Νεοελληνικά παραμύθια, Copenhague 1879, σ. 132" πρβλ. Στίλπ- Κνρια-
κίδην, εν Λαογρ., ενθ' άνωτ. καί Γεωργ. Ά. Μέγα, Καλλιμάχου καί Χρυσορρόης ύπόθεσις,
Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. 2, 1956, a. 159-160 (άνάτ., a. 13-14).

2 H.M.E, ενθ' άνωτ., σ. 252.

8 Δημ. Σ. Λουκάτου, Πατήρ τίκτων. Σχετικαί περιπτώσεις είς δύο τύπους παραμυθιών,
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 27-42.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ

197

rcôv ύπ' όψει του παραλλαγών τούς αινιγματικούς στίχους 14 παραλλαγών1. Είς
τούτους προσθετέοι οΐ στίχοι τής ιδικής μου παραλλαγής, οΐτινες διαφέρουν έκεί-
νων τοΰ Λουκάτου :

cΗ μάννα μον μ' αγόρασε
αφέντης μου γγαστρώϋ·ηκε·
αϊτός μ' επήρε,
ατά παλάτια του μ' επήγε.
Μιά γριά μ' εγέλΜσε
κάτω μ' εκατέβασε.

(χειρ., σ. 15-16).

Το παραμύθι τής Σταχτοπούτας, πανελληνίως γνωστόν και λίαν προσφιλές,
κατέγραψα έν Χώρα, διεσκευασμένον εις ποίημα εις δμοιοκαταλήκτους δεκαπεντα-
συλλάβους στίχους (χειρ., σ. 127). "Εμμετρος άφήγησις αυτού έδημοσιεύθη τό πρώ-
τον εν Ειρηναίου Κ. Άσωπίου Άττικφ Ήμερολογίω 1880, σ. 401-404, είτα έν
Ζωγραφείφ Άγων ι, τόμ. Α' (1891), σ. 389-390 καί άλλαχοΰ, φέρεται δ' ώς ποίημα
τής Μαριέττας Μπέτσου, έμπνευσθέν έκ παλαιοτέρου γαλλικού κειμένου τής Στα-
χτοπούτας2.

'Ολίγας σχετικώς ειδήσεις συνεκέντρωσα άναφορικώς πρός τό έπικρατοΰν πα"
λαιότερον λαϊκόν δίκαιον τής νήσου καί τοΰτο, διότι οί κάτοικοι δέν ήσαν πολλάκις
ε'ις θέσιν ερωτώμενοι ύπ' έμοΰ νά άποκριθοΰν άξιόλογόν τι. Έν Χώρα κατέγραψα
τάς εξής δύο παροιμίας, αΐτινες έχουν ίσως σχέσιν πρός τό λαϊκόν δίκαιον:
Κράτα, γέρο, νά 'χης. "Οποιος γέρος δέν κρατεί, &έλει δέκα μέ ταντή. (δηλ. τήν μα-
γκούραν). Αί παροιμίαι σημαίνουν ότι οι γέροντες δέον όπως κρατούν δι' εαυτούς
μέρος τής περιουσίας των, ήτοι μή τήν διανέμουν όλόκληρον εΐς τά τέκνα των, διότι
άλλως τυχόν έγκαταλειπόμενοι κινδυνεύουν νά περιστούν εΐς ένδειαν (χειρ., σ. 182)3.

Ή πρώτη παροιμία ύπό τό αυτό πνεΰμα είναι πολλαχοΰ γνωστή4, ή δέ δευ-

1 Ένθ' (xvcot , ο. 39. Π(ϊρ€χλλαγη τοΌ jtciqcijxijOioij είναι yvcoott) %ο.ι εν Μηλφ* ίδε cti>-
τόθι, σ. 292.

2 Ίδέ σχετικώς Δημ. Σ. Λουκάτου, Τό παραμύθι τής Σταχτοπούτας στις ξένες καί στις
ελληνικές παραλλαγές, Παρνασσός, τόμ. Α' ('Αθήναι 1959), σ. 461-485. Έν σ. 474, σημ. 1
βιβλιογραφία τών παραλλαγών.

8 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Γ', 1901, σ. 578 κ.έξ.

4 Εύρηται καί παρά Έπαμ. Σταματιάδη, έ'νθ' άνωτ., σ. 129, όπου δμως ερμηνεύεται ύπό
τοϋ συγγρ. μεταφορικώς «οτι δέον νά φυλάσσωμεν εγκαίρως, διά νά μή είμεθα μίαν ήμέραν
ένδεεϊς».
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τέρα γνωστή καί άλλαχόθεν άπαντα υπό τήν αυτήν διατύπωσιν καί εν Νάξφ1.

Οί συνεταίροι παλαιότερον εκαλοΰντο κολλήγοι (εν. ό κολλήγας) καί ό συν-
εταιρισμός κολληγιά. «Οί κολληγές είναι παντού, στ' αμπέλια, στα χωράφια, παντού»
(χειρ., σ. 181). Οί άκιή μονές ή καί οί έχοντες ολίγα κτήματα έμίσθωνον συνήθως
τά κτήματα τών άλλων, τά έκαλλιέργουν, εις τούς ίδιοκτήτας δ' έδιδον τό ήμισυ ή
μέρος τών προϊόντων, κατά τήν συμφωνίαν ήν μετ* αύτών είχον συνάψει.

Ωσαύτως οί γεωργοί, οΐτινες διαθέτοντες ένα μόνον άροτήρα βούν δέν
ήδύναντο να οργώσουν τους άγρούς των, συνήπτον κολληγιάν μετ' άλλων καί
ούτως έκ περιτροπής εκαλλιεργοΰντο τά ανήκοντα εΐς αυτούς κτήματα.

Ειδήσεις περί λατρευτικών έθίμων λίαν ένδιαφερόντων συνεκέντρωσα άρκε-
τάς. Περί τίνων έξ αύτών θά γίνη αμέσως κατωτέρω λόγος.

Κατά τήν ήμέραν τού Αγίου Βασιλείου καί μετά τό πέρας τής λειτουργίας
έπί τή πρώτη τοΰ νέου έτους γίνονται τά λεγόμενα «ποδαρικά»'. "Εν άτομον εκ-
κινεί μετά τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας, προηγείται τών άλλων καί κατευι^ύνεται
πρός τήν οΐκίαν. Καθ' όδόν δέν ομιλεί, εις ούδένα απευθύνει έστω καί χαιρετι-
σμόν, έν φ εις τά θηλάκιά του υπάρχει εν ρόδι. "Οπισθεν τής θύρας τής οικίας
έχει τοποθετηθή ΰδωρ εντός δοχείου ώς καί σιδηρούν άντικείμενον, συνήθως κλείς.
Εΐσερχόμενον τό άτομον εντός τής οικίας πατεί έπί τής κλειδός καί λέγει: «Καλη-
μέρα κι "Αι Βασίλης, το νέο έτος μέ υγεία και ευτυχία νά το περάσουμε, σίδερο
πατώ, σιδερένιοι νά 'μαστέ». Μετά ταύτα λαμβάνει τό ύδωρ, χύνει τρεις φοράς καί
λέγει εκάστοτε :

Ώς τρέχει τδ νερό,
νά τρέχη τό καλό.

Κατόπιν λαμβάνει τό ρόδι καί λέγει: «Ώς είναι γεμάτο τό ρόιδο, νά είναι και τό
σπίτι μας γεμάτο καί δπως ϋά σκάση τό ρόιδο νά σκάσουν οί οχτροί μας»,
«καί ϋ·ά τοΰ δώση δυνατή κάτω, γιά νά σπάση». 'Επακολουθεί ύπό τοΰ ιδίου με-
ταφορά άμίλητου νεροΰ εις τήν οΐκίαν καί πέτρας, τήν οποίαν εύρίσκει εις τήν βρύ-

1 Λ.Α. άρ. 1609, σ. 28, 'Απεράθου (Δ. Β. Οίκονομίδης, 1934). Ό Έπαμ. Σταματιάδης,
ενθ* άνωτ., σ. 142, παρέχει τήν παραλλαγήν «όποιος γέρΟ δέν κρατεί θέλει δέκα μέ ραβδί»
καί έπιλέγει έρμηνεύων αύτήν, «οτι δέον νά συγγιγνώμεθα τοις γέρουσι διά τό πολύπειρον αυ-
τών». 'Υπό τήν διατύπωσιν όμως ταύτην είναι ή παροιμία άγνωστος άλλαχόθεν, έν φ έλαςρρό-
τατα παρηλλαγμένη, ήτοι «όποιος γέρΟΣ δέν κρατεί θέλει μιά μέ τό ραβδί» άπαντφ έν Μάνη
(Λ.Α. άρ. 1523α, σ. 75). Ύποπτεύω οτι ό Σταματιάδης, μή καταγράψας όρθώς τήν παροι-
μίαν, εδωκεν είς αύτήν έρμηνείαν, ήτις δέν τής ανήκει.

2 Περί τοΰ εθίμου ίδέ προχείρως Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής
λατρείας, 'Αθήναι 1963, σ. 58-59.
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σιν. Ρίπτει πάλιν ύδωρ και λέγει : «Καλημέρα κι "Αι Βασίλης, ώς τρέχει το νερό,
νά τρέχει και το καλό. "Εφερα ενα κομμάτι μάλαμα», αναφωνεί μετά ταΰτα καί
ρίπτει τήν πέτραν δ'πισθεν τής θύρας. Εισερχόμενα εις τήν οίκίαν τά λοιπά μέλη
τής οικογενείας εύχονται δια τής φράσεως «καλη χρονιά». 'Εάν ό χρόνος άπο-
βή πράγματι καλός, τότε τό ποδαρικόν θα κάμη πάλιν κατά τό έρχόμενον έτος τό
αυτό οίτομον. Έν έναντίς* περιπτώσει δοκιμάζουν τήν τύχην ετέρου τινός (χειρ.,
σ. 108-110)1.

Κατά τήν έορτήν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τοΰ τιμίου Σταυροΰ, τής
'Αγίας Παρασκευής κ.ά. παρασκευάζουν τήν τοπικώς καλουμένην «γιορτήν».
Πρόκειται περί γεύματος, δπερ διαμοιράζεται εις τούς πανηγυριστάς μετά τήν άπό-
λυσιν τής εκκλησίας. 'Αλλά ή προετοιμασία τής γιορτής άρχεται άπό τής εσπέρας
της παραμονής. Ή έκκλησιαστική επιτροπή άπό ήμερών συγκεντρώνει σιτάρι, κρόμ-
μυα, ρεβίθια καί έλαιον, άτινα προσφέρονται δωρεάν υπό τών κατοίκων. Πρός
τόν αυτόν σκοπόν προσφέρεται δωρεάν υπό άτομου τινός, δπερ «εχει τάξει»2, σφά-
γιον ή αγοράζεται υπό ιής επιτροπής δια χρημάτων συγκεντρωθέντων δι' εράνου.
Τό σφάγιον προσάγεται έξω τής εκκλησίας, σφάζεται καί τιθέμενον εντός λέβητος
βράζει επί πολλάς ώρας. Τά οστά ιού κρέατος άφαιροΰνται ώς άχρηστα καί μετά
ταύτα τίθενται τό σιτάρι καί τά λοιπά υλικά. Πάντα ταΰτα βράζουν όμοΰ δι' δλης
τής νυκτός, τελικώς δ' έκ τοΰ βρασμού γίνεται εν μείγμα. Μετά τό πέρας τής λει-
τουργίας ό ιερεύς κάμνει άγιασμόν, ρίπτει εξ αύτοΰ είς τήν γιορτήν καί επακολου-
θεί ή διανομή (χειρ., σ. 106-107. Ίδέ καί είκ. 2 καί 3)3.

Τό πολλαχοΰ διαδεδομένον έθιμον τής καύσεως τοΰ 'Ιούδα4, είναι γνωστόν
καί ένταΰθα. Ό Ιούδας καλείται, ώς καί άλλαχοΰ, Εβραίος, ή καΰσις δ' αυτού
λαμβάνει χώραν μετά τόν εσπερινόν τής ημέρας τής 'Αναστάσεως. «Τον κάνουν με

1 Ίδέ καί Έπαμ. Σταματιάδην, ένθ' άν·, σ. 341 κ.έξ.

2 Έν Παλαιοκάστρο) μέ έπληροφόρησαν οτι «ενός ψοφούσαν τα γίδια κ εταξε ενα τραϊ
στον "Αϊ Γιώργη. Τό 'σφαςε και τό 'δωσε για τή γιορτή, δεν κράτησε τίποτα και σταμάτησε ή αρ-
ρώστια* (χειρ., σ. 333).

3 Ίδέ καί Νικ. Ί. Ζαφειρίον, Άρχεΐον Σάμου, τόμ. 5 ('Αθήναι 1956), σ. 177-178.
Έν Πυθαγορείφ ήκουσα τήν παροιμίαν : «όποιος καή στήν γιορτή, φυσά καί τό γιαούρτι»
(χειρ., σ. 6-7).

* Περί τοΰ έθίμου ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ό Ιούδας είς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ. ετ. 3-4 (1941-42), σ. 27-28 καί Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Θρησκευτ. Ήθ. Έγκυκλ.,
τόμ. 6 ('Αθήναι 1965), στ. 939-942, έ'νθα καί παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία.
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παλιά ρονχα, αχνρα, και μέσα ρίχνουν ψτίλια και μπαρούτι. Το Μέγα Σάββατον
τόν φτειάνουν, γιά νά είναι έτοιμος. Τόν κρεμούν τό πρωί. Είναι δλη μέρα κρεμα-

Είκ. 2. Παρασκευή τής «γιορτής».

Είκ. 3. ΠανηγυρισταΙ τρώγουν τήν «γιορτήν».

σμένος μέχρι που νά τελειώση ό εσπερινός». Μετά τό πέρας τοΰ εσπερινού τόν πυ-
ροβολούν ή άλλως θέτουν πΰρ εις αυτόν (χειρ., σ. 164 καί 315-316). Κατά τόν
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αυτόν χρόνον άνήπτετο πυρά, ήτις έκαλειτο «άφανός»1. Έπ' αυτής φαίνεται παρε-
δίδετο τό ομοίωμα τοϋ 'Ιούδα, ως συμβαίνει καί άλλαχοΰ2. Έπί τοϋ άφανοϋ
τοΰτου ερρίπτετο και ό Μάρτης, ήτοι τό έκ νημάτων βραχιόλιον, δπερ φέρουν οί
παίδες άπό τής πρώτης Μαρτίου3 πρός προφύλαξιν αυτών άπό τών καυστικών
άκτίνων τοΰ ηλίου (χειρ., σ. 164-165)4.

Λίαν ένδιαφέρουσα είναι καί ή λαμβάνουσα ένταϋθα χώραν σατυρική παρά-
στασις τον καδή κατά τήν τελευταίαν Κυριακήν τών άπόκρεων (ίδέ περιγραφήν
εις χειρ., σ. 161-163). Διεξοδικώτατα περιγράφει αυτήν καί ό Έπαμ. Στα-
ματιάδης0. Οΰτος φρονεί οτι «τό έθιμον τοΰτο σχέσιν έχει πρός τούς μεταξύ Τούρ-
κων καί Ρώσων πολέμολίς, οΐτινες έπί τινα χρόνον καί έν Σάμφ καθήρεσαν τήν
τέως παντοδύναμον τουρκικήν έξουσίαν, άντικαταστήσαντες ταύτην διά τής ρω-
σικής»6.

Αξιοσημείωτα είναι έπίσης τά έπικρατοΰντα παρά τοις γεωργοΐς έθιμα κατά
τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, θεωρουμένου προστάτου τών ζο)ων αύτών
(χειρ., σ. 333), αί φυλλομαντεΐαι κατά τήν παραμονήν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου τοΰ
επιλεγομένου Κληδόνου (χειρ., σ. 91 καί 103-104), ώς και κατά τήν παραμονήν τών
'Αγίων Θεοδώρων (χειρ., σ. 234-235), διηγήσεις περί τοΰ σοφοΰ γέροντος καί τοΰ
εθίμου τής γεροντοκτονίας (χειρ., σ. 229-230, 309-310, 351-353), δημώδεις ονομα-
σίαι οίον μηνών (ό 'Ιούνιος καλείται θεριστής, ό "Ιούλιος 'Αλωνιστής, ό Αύγου-
στος Τρυγητής, ό Σεπτέμβριος Σταυριάτης, ό 'Οκτώβριος Άϊδημητριάτης, ό Νοέμ-
βριος Μεσοσπορίτης) (χειρ., σ. 82) κ.ά.π.

1 Άφανοι έκαλοΰντο καί αί κατά τήν έσπέραν τής 231i? 'Ιουνίου, παραμονήν τοϋ 'Αγίου
'Ιωάννου «τοϋ Κληδόνου», άναπτόμεναι πυραί (χειρ., σ. 266). Περί τοϋ εθίμου γενικιότερον
ίδέ Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ' άνωτ., σ. 380 κ.έξ.

2 Ίδέ Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ' άνιοτ., σ. 373-374 κα'ι Γ. Ά. Μέγαν, ένθ' άνωτ, σ. 27.
Περί τής προελεύσεως τών πυρών τούτων ίδέ αυτόθι σημ. 2, ένθα σχετική βιβλιογραφία.

8 Περί τοΰ έθίμου τούτου άπαντώντος καί παρά Σαμίοις ίδέ χειρ , σ. 80.

4 Ίδέ καί Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ* άνωτ., σ. 374.

8 Αύτόθι, σ. 368-371. Πρβλ. καί Λ.Α-, άρ· 1529, σ. 1, έ'νθα τινά περί αύτοϋ έν Χώρα
Σάμου. "Η παράστασις έλάμβανε χιόραν παλαιότερον καί έν Παλαιοκάστρφ (χειρ., σ. 275-276).
Έν Χίω συναφής παράστασις καλείται τοϋ άγά. (Ίδέ περ. Θεατής, 19-3-1929. Έν Σάμο) άγά;
είναι παίγνιον' ίδέ Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ'άνωτ., σ. 220). Γενικώτερον ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ζητ.
Έλλ. Λαογρ., Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 5 (1945-1949), έν "Αθήναις 1950, σ. 4 (άνάτ.
τεΰχ. 3, σ. 68).

6 Ένθ' άνωτ., σ. 370-371.
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résumé

Mission folklorique dans l'île de Samos
du 13 juillet au 11 août 1964.

par Stéf. Imellos

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique, qu'il a accom-
plie dans les villages de Pythagorion, Hora, Mytilini et Palaiokastron
de l'île de Samos. Le matériel rassemblé comprend 418 pages manu-
scrites et 79 chansons et danses populaires enregistrées sur bande ma-
gnétique.

1. Chansons populaires: L'auteur note qu'on ne chante plus
les vieilles chansons narratives qui comprenaient un grand nombre de vers,
de même qu'on ne danse plus les anciennes danses locales. La tsabouna
(la cornemuse des îles grecques)1 n'est plus utilisée que pendant le carna-
val (p. 193). L'auteur remarque en outre que le chant religieux connu sous
le nom de «Songe de la Vierge» est répandu dans l'île. Ce chant raconte
la future crucifixion de son fils Jésus-Christ et est sensé protéger de toute
espèce de mal (p. 192).

2. Légendes: Parmi les légendes rapportées, l'une concerne une
empreinte de cheval sur un rocher. On croit que cette empreinte est celle
du cheval de St Georges (p. 194).

Une autre légende a trait au rocher appelé «rocher de Samson », dont
on croit qu'il a été jeté là par le célèbre héros de la Bible (p. 194).

Une troisième légende raconte la prise de Constantinople par les
Turcs en 1453. Constantinople aurait été prise parce que le dernier empe-
reur byzantin, Constantin, refusa itne épée en bois offerte par la puissance
divine, c-à-d. par un ange, tandis que le Turc, c-à-d. le sultan, l'accepta·
L'auteur commente le thème de cette épée en bois, mentionnée non seule-
ment dans les légendes concernant la chute de Constantinople, mais aussi
dans les contes (p. 195-196).

1 Voir Sp. Peristéris, la cornemuse (tsabouna) dans les îles de la Grèce, Annu-
aire des Archives de folklore, t. 13-14 (1960-61), p. 50-72.
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Il rapporte ensuite une légende étiologique ayant pour sujet la four-
berie féminine, qui ressemble à celle du renard. Il y est dit que Dieu utilisa
même la chair de cet animal pour créer la femme (p. 196). Dans cette ré-
gion les Fées, nymphes de l'antiquité qui ont survécu jusqu'à nos jours, sont
considérées comme des démons bienfaisants (p. 196).

3. Contes : L'un des six contes notés par l'auteur rapporte l'histoire
d'un enfant qui naît de la jambe d'un homme. Cet homme a conçu après
avoir mangé une pomme enchantée. L'enfant connaîtra beaucoup d'a-
ventures loin de sa maison paternelle, mais finalement, il reviendra chez
lui (p. 196-197).

Le célèbre conte de Cendrillon (AaTh 510 A et B) se retrouve sous
forme de poème narratif. Ii a été publié pour la première fois en vers en
1880 (p. 197).

4. Droit populaire: On mentionne des proverbes relatifs au
droit concernant les héritages etc. On dit que les vieillards agiront sage-
ment en distribuant leur fortune à leurs enfants et en conservant pour eux-
mêmes une part, qui leur permettra de subsister jusqu'à leur mort
(p. 197-98).

5. Coutumes: On croit que le premier visiteur, le jour de la
nouvelle année, apporte avec lui la chance ou la malchance pour la famille
(ποδαρικό).

Ensuite, l'auteur examine la coutume d'offrir un repas commun à ceux
qui ont pris part aux fêtes des saints locaux (p. 199). Ce repas communau-
taire est appelé «γιορτή» (fête). Il s'agit d'une survivance des banquets pu-
blics de l'antiquité.

Parmi les coutumes pascales, la «mise à mort de Judas» occupe une
place spéciale. L'après-midi du dimanche de Pâques dans la cour de l'é-
glise, on brûle un simulacre représentant Judas. Parmi les manifestations
du peuple pendant le carnaval, manifestations surtout bachiques, la repré-
sentation de scènes tirées de la tradition populaire tient une place prépon-
dérante. On y trouve notamment la représentation du Cadi, c-à-d. une scène
du tribunal où juge le Cadi. C'est une satire de la manière dont la justice
était rendue dans l'île à l'époque de l'occupation turque (200-201).
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΠΥΛΙΑΣ
(16 ΙΟΥΛ. - 14 ΑΥΓ. 1964)

νπο ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ν

Εις τήν έπαρχίαν Πυλίας (Μεσσηνίας) έπραγματοποιήθη ύπ° έμοϋ άπο 16
'Ιουλίου μέχρι 14 Αύγουστου 1964 λαογραφική έρευνα πρός περισυλλογήν και
μελέτην κυρίως τής δημώδους μουσικής ύλης τής περιοχής δι' ήχογραφήσεως αύ-
τής έπί ταινιών μαγνητοφώνου.

Έκ τής έρεύνης μου εις διάφορα χωρία, ώς κατωτέρω, προήλθον 386 ηχο-
γραφήσεις μουσικής ασμάτων καί λαϊκών χορών, αί όποΐαι κατεχωρίσθησαν εΐς
τό βιβλίον Εισαγωγής Μουσικής ύλης ύπ' άριθ. 10845 - 11233. Τά κείμενα τών
τραγουδιών τούτο)ν, καταγραφέντα εΐς τετράδιον έκ σελ. 328 (σχ.80ν μέγα), κατετέ-
θησαν ύπ'αύξ. άριθ. χ/φου 2893. Η δλη εργασία αύτη συμπληροϋται έτι καί
διά 33 φωτογραφιών τραγουδιστών καί τραγουδιστριών.

Κατά τόπους προελεύσεως εΐδικώτερον τής ύλης ταύτης αί ηχογραφήσεις
αύται έχουν ώς εξής: Μεσοχώρι 7, Μεθά»νη 29, Τάπια Μεθώνης 12, Περιβολά-
κια (Συνοικισμός Εύαγγελισμοΰ) 23, Εύαγγελισμός 54, Φοινικοϋντα (πρφην Τα-
βέρνα) 34, Λαχανάδα 16, Ζιζάνι 23, Καπλάνι 14, Γριζόκαμπος (συνοικισμός Φοι-
νικούντος) 13, Χαροκοπειό 11, Χρυσοκελλαριά 39, Βασιλίτσι 80, Κορώνη 12,
Πεταλίδι 15. Ή ύλη αύτη περισυνελέγη άπό 106 τραγουδιστάς, τραγουδίστριας
καί όργανοπαίκτας. Ήχογραφήθησαν προσέτι καί 15 ύμνοι καί τροπάρια βυζαν-
τινής εκκλησιαστικής μουσικής, ή οποία έξετελέσθη ύπό τοπικών ιεροψαλτών

Έκ τής έπαρχίας Πυλίας είχε συγκεντρωθή λαογραφική ύλη μεθ' ης καί δη-
μώδη άσματα κατά τά έτη 1938 καί 1939, κατόπιν έντολής τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, ύπό τής τότε γραφέως τού Λαογραφικού 'Αρχείου δ0? Γεωργίας Ταρ-
σούλη, ή όποία καί έδημοσίευσε τό έτος 1940 συλλογήν έκ τούτων ύπό τόν τίτλον
«Μωραΐτικα τραγούδια Κορώνης καί Μεθώνης». Μεγάλου άριθμού τών περιεχο-
μένων εις τήν έκδοσιν ταύτην ασμάτων επέτυχα τήν ήχογράφησιν τών μελορδιών
των, μάλιστα δέ ε'ις άρκετάς περιπτώσεις έκ τών ιδίων προσώπων άπό τά όποια
είχον καταγραφή ταύτα τό 1938- 39. Αί ηχογραφήσεις Ιδία, ιστορικών καί κλέφτι-
κων τραγουδιών έγένοντο κατά προτίμησιν άπό γέροντας, οί όποιοι είχον έκμάθε1
ταϋτα άπό άπογόνους άγωνιστών τής Επαναστάσεως. Μεταξύ τών τραγουδιστών,
τούτων άναφέρομεν τούς Ίωάννην Γ. Καραμήτσον, ετών 80 άπό τά Περιβολάκια
Ήλίαν Καραμήτσον, ετών 90, άπό τόν Εύαγγελισμόν, Νικόλαο ν Γαλανόπουλον,
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ετών 80, από τό Ζιζάνι, Δημήτριον Τσόκαν, ετών 94, άπό τό Καπλάνι, Νικόλαον
Ά. Γεωργαράκην ή Χασομέρην, ετών 78, άπό τό Βασιλίτσι, τήν Τασώ Σπάλα,
ετών 94, άπό τήν Κορώνην, τόν Βασίλειον Σκιρετάν, ετών 91, καί τήν Έλένην Τσα-
τοποΰλου ετών 80, άπό τό Πεταλίδι κ.ά. Πλήν τούτων είς τά ορεινά πρό παντός
χωρία υπάρχουν έτι καί νεώτεροι τραγουδισταί εις τούς οποίους τό δημοτικό τρα-
γούδι εξακολουθεί νά άποτελή τό κύριον μέσον μέ τό όποιον συνεχίζουν νά εκ-
φράζουν τόν συναισθηματικόν των κόσμον. Ούτοι δέ είναι σήμερον οί συντηρη-
ταί τής λαϊκής μουσικής παραδόσεως είς τήν περιοχήν ταύτην.

Μουσική δημοτικών ασμάτων έκ Πελοποννήσου έχει δημοσιευθή μέχρι
τούδε είς τήν Βυζαντινήν ή τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν: α) είς τό περιο-
δικόν «Φόρμιγξ» (1901 - 1912)· β) εις τό δημοσίευμα τού 'Ωδείου 'Αθηνών
«50 δημώδη ασματα Πελοποννήσου καί Κρήτης», έν 'Αθήναις 1930 (έκδ. τοΰ
Συλλ. Ωφελ. Βιβλίων) έκ καταγραφής Κ. Ψάχου κατά τά έτη 1910-1911- γ) υπό
Κ. Ψάχου, «Δημώδη άσματα Γορτυνίας εις βυζαντινήν καί εύρωπαϊκήν παρα-
σημαντικήν», έν 'Αθήναις 1923' δ) ύπό Σπύρου Περιστέρη, «Δημοτικά Τραγού-
δια 'Ηπείρου καί Μορηά εις βυζαντινή καί εύρωπαϊκή παρασημαντική», 'Αθή-
να 1950 καί ε) ύπό Σωτηρίου Τσιάνη (Sam Chianis), Folk songs of Manti-
neia Greece (University of California Press 1965).

Είς τήν συλλεχθεΐσαν ύπ' εμού μουσικήν ύλην σημαντικήν θέσιν κατέχουν
τά ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια, τά όποια άναφέρονται είς ήρωας τής Επανα-
στάσεως τοΰ 21, ώς τούς Κολοκοτρωναίους, τόν Παπαφλέσσαν, τόν 'Οδυσσέα 'Αν-
τροΰτσον, τόν Γρίβαν, τήν Τζαβέλαιναν, τόν Κατσαντώνην, τόν Δήμον κ. ά., είναι
δέ ταΰτα καί τά πλέον δημοφιλή. Τραγουδοΰνται κυρίως εΐς έλεύθερον ρυθμόν
(τοΰ τραπεζιού) ή κατά τούς χορούς τσάμικον ή καλαματιανόν· Πλήν τούτων ηχο-
γράφησα προσέτι καί τραγούδια τού Χάρου, άκριτικά, μοιρολόγια, παραλογές)
ερωτικά, τοϋ γάμου, τής ξενιτιάς, λατρευτικά, ληστρικά κ.ά.

Έκ τής ύλης ταύτης παραθέτομεν ενταύθα τήν μουσικήν άσΜ·άτων ΐΐνών
καί χορών, ως παρουσιάζουσαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα : α) Τό τραγούδι
Ό Κωοταντάκης δ μικρός κι Αλέξης αντρειωμένος, ακριτικού περιεχομένου, ώς
μουσική άνήκει εΐς τήν κατηγορίαν τών διπλών χορών ', τοΰ συρτού καί τοΰ τσά-
μικου. Τό πρώτον μέρος τοΰ διπλοΰ τούτου χορού άνήκει εΐς τόν τόνον τοΰ
(sit" = la") καί τρόπον τοΰ la (la° = re') Α' ήχου τής βυζαντινής μουσικής. Ή
μελφδία έ'χει έκτασιν μιας τετάρτης καί έξελίσσεται κατά διαστήματα δευτέρας. Κα-

1 Βλ. σχετικήν μελέτην Σωτηρ. Ταιάνη, Some observations on the mixed dance
in the Peloponnesus. Λαογρ., τόμ. IH' (1959), σ. 244-256.
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λύπτει δέ εις τέσσαρα μέτρα 4/4 έ'να στίχον δεκαπεντασύλλαβον. Το δεύτε-
ρον μέρος τής μουσικής ταύτης είναι εις κλίμακα τοϋ sol (do* = sol") είς έξάση-
μον ρυθμόν1.

Ή μελφδία έχει έκτασιν μιας έκτης καί εξελίσσεται κατά διαστήματα δευτέ-
ρας, έκτος μιας πέμπτης εις τό δεύτερον μέτρον, καλύπτει δέ τό έπόμενον ήμί-
στιχον. Συνεπώς τά δυο μοτίβα (Α' καί Β') καλύπτουν έ'να καί ήμισυν στίχον
δεκαπεντασύλλαβον, φαινόμενον τό όποιον αποτελεί συνήθη μορφήν είς τά κλέ-
φτικα τραγούδια :

A' J »» 120

m

Ό Κω . σ

m

ταν.τα . κπς —

i

ο μι. κρος

κι Ά -

ρ & m

Κέ . ί,ης ά _ . , μω. ρε, άν . τρε^ω . μέ _ νος-

Β' J λ> 116 _

ifa-j1 r

α . ντα _ μα τρων, μω.ρε

Κω . σταν

Ό Κωαταντάκης ό μικρός κι 'Αλέξης à - μωρέ, αντρειωμένος
αντάμα τρων, μωρέ Κωαταντή, - αντάμα τρώ - ν ω - ν και πίνουνε,
αντάμα τρων και πίνουνε κι αντάμα τραγουδάνε,
αντάμα τρώνε, γειά οον Κωαταντή,

αντάμα είχαν τους μαύρους τους α' ένα στάβλο - στάβλο δεμένους
τοΰ Κώστα τρώει - βρε Κωαταντή'.

1 Βλ. τήν εί,δικήν μελέπην τοΰ Σπ. Περιατέρη, Ό έξάσημος ρυθμός είς τά Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια, Έπετ. τοΰ Λαογρ. "Αρχ., τόμ. 15/16 (1962-63), έν 'Αθήναις 1963,
σ. 201 - 229.

2 Βλ. τήν συνέχειαν είς τό χ/φον Λ.Α. 2893, 235-36. 'Αρ. είσ. μουσ. 11169, ταιν'
802 Α6. Τραγ. : Νικ. Λυμπέρης καί Ν. Γεωργαράκης (Βασιλίτσι).
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β) Τό τραγούδι: Τό μάθατε τί εγινε ψηλά στ 'Ανεμοδούρι τραγουδιέται επί-
σης πρός διπλόν χορόν εις τόν Α' ήχον τής Βυζαντινής μουσικής: τρόπος re
(re=la) και τόνος la.

Τό Α' μέρος εΐς 4/4 εις ρυθμόν χορού συρτού καλύπτει εΐς 4 μέτρα έ'να
δεκαπεντασύλλαβον χωρίς παρεμβολάς ή τσακίσματα, τό δέ Β' μέρος εΐς ρυ-
θμόν χορού τσάμικου 6/4 καλύπτει εΐς 4 μέτρα τό έπόμενον ήμίστιχον (έ'να όκτα-
σύλλαβον). 'Η δευτέρα στροφή έπαναλαμβάνει εΐς τό Α' μέρος τό ίδιον ήμί-
στιχον εΐς ρυθμόν συρτού (4/4) και συμπληρώνει όλόκληρον τόν δεύτερον δεκα-
πεντασύλλαβον στίχον. Συνεχίζεται τό πρώτον ήμίστιχον τοΰ τρίτου στίχου εΐς ρυ-
θμόν τσάμικου και ούτω καθ' εξής.

Α'

]

120

3 μα . _ _ .δε. τον__ τι
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'βρε, τό μά&αταν τί εγινε ψηλά ατό 'Νε-, στο 'Νεμοδονρι,
γιε μ , 'πό πήρ δ λύκος 'να παιδί 'πό τήν ποδιά τής μάννας.
'Ξήντα ντουφέκια πάν κοντά και δυο χιλιάδες πίαω
κ' ή μάννα πον εΐχε τό παιδί στο πόδι τό πηγαίνει"
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ν - άσε μου, λύκο, το παιδί και παρ' εμε τή μάννα,
'πό 'χω κριάς και κόκκαλα νά φάς καί να σοΰ μείνη

γ) Ό διπλός χορός: Δεν σοΰ το είπα παντρεμένη βασίζεται εις τρόπον κα^
τόνον τοΰ la εις δυο πεντάχορδα. Άντίστοιχον τής κλίμακος ταύτης άνευρίσκομεν
είς τόν πλάγιον τοΰ Α' τής βυζαντινής μουσικής εκ τοΰ φθόγγου κε = la, εις ην
υπάγονται τά εϊρμολογικά μέλη του.

Τό Α' μέρος τής μελφδίας είς 4/4 καί είς 4 μέτρα αποτελείται άπό εν ήμί-
στιχον δκτασΰλλαβον άκατάληκτον, τό όποιον επαναλαμβάνεται διά νά κάλυψη
τήν μελφδιακήν έκτασιν τοΰ μοτίβου. Τό Β' μέρος τής μελφδίας είς εξάσημον
ρυθμόν καλύπτει τό δεύτερον ήμίστιχον έξ επτά συλλαβών, καταληκτικόν, άντί
δμως νά έπαναληφθή, ώς εις τό Α' μέρος, ή μελφδία συμπληρώνεται δι' ενός
γυρίσματος επτά συλλαβών, ώς π·χ. τοΰ «κουμπαρούλα μου νάζής».

' A' J ~ 134

«Κ. - \ Τ · Τ < - > 7

Δε σου τοει.πα, παν. τρε.με _ νη, οε σου τοει

πα

στο για _

Δεν σοΰ τόε'ιπα παντρεμένη (δις) στο γιαλό μήν κατεβής,

κουμπαρούλα μου νά ζής,
ώρέ, κι δ γιαλός φέρνει φουρτούνα (δις) και σε πάρη καϊ χα&ής

κουμπαρούλα μου να ζης·
Κι αν με πάρ' πού ûà μέ πάη {δις), κάτον στα βαθιά νερά,

κουμπαρούλα μου γλυκειά.

1 Λ.Α. άρ. 2893, σελ. 138. Άρ. είσ. μουσ. 11027, ταιν. 784 Α5 Τραγ.: Δημήτριος
Μίχος (62) (Ζιζάνι).
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βάζω το κορμί μου βάρκα (δις), τά χεράκια μου κουπιά,

κουμπαρονλα σ' αγαπά,
το μαντήλι μου παννάκι (δίς), ώστε νά 'βγω στή στεριά-

βόηθα Χριστέ και Παναγιά
δ) Τό ιστορικόν τραγούδι: Τριάντα καράβια κίνησαν είναι τοπικόν, άναφερό-
μενον εις τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυαρίνου. Ή μουσική του είναι ελευθέρου ρυθμοΰ
καί είς τόνον καί τρόπον τοΰ ré μέ υποτονική ν (do) (Α' ήχος τής βυζαντινής
μουσικής). To la^ αποτελεί μίαν άπό τάς χρόας τοΰ ήχου τοΰτου. Ή μελφδία
περιέχει τρία μέρη- τό Α ' μέ κατάληξιν la - sol καλύπτει τό πρώτον ήμίστιχον
έξ οκτώ συλλαβών, τό Β' καλύπτει τό δεύτερον ήμίστιχον έξ επτά συλλαβών μέ τό
γύρισμα «άιντε Σαχτούρη μ', άι» μέ κατάληξιν τήν τονικήν καί τό Γ' μέρος κα-
λύπτει τό πρώτον ήμίστιχον τοΰ δευτέρου στίχου. Έν δλφ ή μελφδία περιλαμβά-
νει ενα καί ήμισυν στίχον δπως απαντάται συνήθως εΐς τά κλέφτικα τραγούδια:
.ι Έλίυάερού ρυάμου J γο 60

ντα κα . ρα

Λ Γ. Λ Κε^'^,Β' ____
m ΓΤΤ^

tr— Η - I ^jw^verstert-r-.t-w .'ie

σαν

'πό

υε

1 Λ,Α· άρ. 2893, σελ. 138. Αρ. εϊσ. μουσ. 11028, ταιν. 784 Α6. Τραγ. : Δημήιρακας
Μΐχοε (62) (Ζιζάνι).

14
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Τριάντα καρά - , καράβια κίνησαν 'πδ μέαα άπ τή, βρέ, τήν 'Αγγλία,
άιντε Σαχτούρη μ, άι,

τά δέκα ήτανε, ήτανε, Φράγκικα, τά δέκα τής "Αγγλίας
κι άλλα δέκα τοϋ Μόσχοβα, τοϋ βασιλιά τοϋ Ρούσσου.
'Απ τή Μεθώνη έπέρασαν στήν Πύλο πάν κι άράζαν
καϊ διαταγή έδώσανε και τον Μπρα'ιμη λένε :
«Φεϋγα, Μπρα'ιμ, άπ' τδ Μοριά κι άδειασε τδ λιμάνι.

— Έγώ Μπρα'ίμης δ πασάς διαταγάς έκδίδω
καϊ διαταγές δέν δέχομαι» 1.

ε) Ό καλαματιανός χορός: Έσύ 'σαι ένας ήλιος αδεται εις ρυθμόν 7/8 (3-j-
2+2), είναι εΐς τόν τρόπον καί τόνον τοϋ MI (SI^MI8). Μέσος τοϋ Δ' ή
Λέγετος (ΒΟΥ = ΜΙ) τής βυζαντινής μουσικής. Τό Α' μέρος εΐς τέσσαρα μέτρα
μέ επανάληψιν καλύπτει έ'να στίχον δεκατρισΰλλαβον μέ κατάληξιν SOL, τρίτην
βαθμίδα τής τονικής. Τό Β' μέρος, μέ κατάληξιν τήν τονικήν ΜΙ, περιλαμβάνει
όλόκληρον τόν άκόλουθον στίχον. Ή μελφδία οΰτως εκτείνεται εις δυο στίχους,
έξελίσσεται δέ κατά διαστήματα δευτέρας, πλήν δυο σημείων (Β' μέρος 2ον καί
60ν μέτρον) όπου υπάρχει διάστημα τρίτης.

Λ' Γ-4-- ^ κ m j —h—»
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μου σκο.τι.σες το-
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33

m

ίρως — μου

καί δεν μιπορώ vq "ι _ όω

μου

Έσύ 'σαι ένας ήλιος έν άστρι λαμπιρδ (δίς).

μον σκότισες τό φώς μου καϊ δέν μπορώ νά ιδώ (δίς).

1 Λ.Α. άρ. 2893, σελ. 50-51. Άρ. s ίο. μονσ. 10908, ταιν. 769 ΑΙ. Τραγ. : ό Χρίστος
Καραγλάνης.
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Απ εξω άπό τήν Πόλη ατή Μαύρη θάλασσα (δις)
καράβι κινδυνεύει νά σχίζη τά παννιά (δίς).
Δεν κλαίον τό καράβι, δεν κλαίον τά παννιά (δίς),
μόν' κλαίον τόν καπενάνιο και τά ναυτόπουλα (δίς)1
στ) Ή παραλογή : Συμπεθερεύει ό βασιλιάς εις ρυθμόν χοροΰ καλαματιανού

7/8 είναι ε'ις τρόπον και τόνον τοϋ MI (SI!= ΜΙ2}, Βού τής βυζαντινής μουσικής,

»

Μέσος τοΰ Δ' ήχου ή Λεγέτου. Ή έκτασις τής μελφδίας είναι μία τετάρτη καί
έξελίσσεται κατά δευτέρας μέ έ'να μόνον διάστημα τρίτης, καλύπτει δέ εις 4
μέτρα έ'να δεκαπεντασΰλλαβον στίχον. Κάθε φθόγγος άναλογεί εις μίαν συλλα-
βήν, χωρίς τσακίσματα, παρεμβολάς ή έπαναλήψεις. Αί ένδείςεις αΰται καθώς καί
ή μικρά έκτασις τής μελφδίας επιτρέπουν νά ΰποθέσωμεν ότι πρόκειται περί
παλαιάς μελφδίας.

Σνμπεϋερεύ' ό βασιλιάς με τούς Κεφαλλονΐτες·
τρία χρόνια γράψαν τά προικιά, τρία τό πανωπροίκι.
Ή νύφη ή άρχοντόνυφη λιναροκοπανίστρα
εδίψασε κ επείνααε κ εφαγε τό λινάρι-
τής xôyjav τά μαλλάκια της νά κιώσονν τό λινάρι.
Γιά πάρτε με και αϋρτε με ατής μάννας μου τις βρύσες
π' έρχουντ οί δούλες γιά νερό, οι μάγερες γιά ξύλ.α.
«Δούλες, γιά πέστε τής κυράς μή ■θέλ^η κι άλλη δούλα
νά ϋφαίνη τά μεταξωτά, νά ξνφαίνη τά βελούδα» *.

1 Λ.Α. άρ. 2893, σελ. 270. Άρ. είσ. μουσ. 11211, ταιν 808 Α5. Τραγ. : Αφροδίτη
Κυριαζοπούλου (64) (Κορώνη).

2 Λ.Α. άρ. 2893, σελ. 270. Άρ. είσ. μουσ. 11210, ταιν. 808 A4. Τραγ. : Αφροδίτη
Κυριαζοπούλου (64) (Κορώνη).
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ζ) Τό τραγούδι: Μιά προσταγή μεγάλη άπο το βασιλιά είναι γνωστόν μόνον
εις τήν Κορώνην, ήχογραφηθέν μάλιστα μόνον άπό μίαν οίκογένειαν, τήν τοϋ
Παναγ. Σταματοπούλου. Φαίνεται οτι ή ύπόθεσίς του ανάγεται ε'ίς τι σχετικόν
περιστατικόν.

Ή μελφδία εΐναιόμοία προς τήν τοΰ ευρέως γνωστοΰ εις τήν Πελοπόννησον
άσματος «Ή δασκάλα» : Είμαστε ωρκισμένα τά καημένα

καμμιά δεκαριά παιδιά κλπ.,
προσηρμόσθη δ' αύτη εις τό κείμενον τοΰ ύπο έξέτασιν τραγουδιοΰ δι' επαναλή-
ψεων λέξεων καί τσακισμάτων (γιά λέλι - λέλι κ.ά.). 'Εκτελείται εις τόν ρυθμόν
τοΰ χοροΰ Καλαματιανοΰ 7/8 και είς τρόπον καί τόνον Re", Αου ήχου τής βυ-
ζαντινής μουσικής. Τό Α' μέρος είναι εις 8 μέτρα καί ή μελφδία καλύπτει ε'να
επτασύλλαβον μέ επαναλήψεις, κινείται δέ είς τά πλαίσια μιας πέμπτης (μέ περα-
στικούς φθόγγους SOL καί SI) καί καταλήγει εις τήν ύποτονικήν (do). Τό Β
μέρος τής μελφδίας εκτείνεται είς έ'να εξασύλλαβον μέ τήν παρεμβολήν τσακισμά-
των καί επαναλήψεων, καταλήγει δέ εις τήν τονικήν.

•b-v, 260
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Μια προσταγή μεγάλη, μεγάλη, (δις) προστάζει ό βασιλιάς, γιά λέλι λέλι
αμάν, προστάζει ο βασιλιάς·
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νά βγούνε τά καράβια νά πάν στήν Μπαρμπαριά.
Σαλπάρει δ Λουδοβίκος και βγαίνει στ ανοικτά
φωνάζει κ ή Άνέζω : πάρτε κ' εμε κοντά.
Σαράντα μίλαα (εξ' άπ' τον Πειραιά), μέσ' στον κάβο Μαλιά
άρρα')στησε ή Άνέζω, ή καημένη, κάτω στήν κάμαρα.
Φωνάχτε τοϋ Κύρ Γιάννη, καπ'τάν Γιάννη, άμάν, νά κουβεντιάσουμε
πδχω *να γραμματάκι νά τδ διαβάσουμε.
' Ογδόντα μίλια έξω άπ' τόν Πειραιά, καρσί μέ τό Μεμϊ
έπέθαν' ή 'Ανέζω, ή καημένη, κάτον στήν κάμαρα.
Φωνάζει δ λοστρόμος νά προμήσονμε (η πλευρίσονμε)
Κορώνη γιά Μεθώνη νά τά πλευρίσουμε,
Κορώνη γιά Μεθώνη νά τά γυρίσουμε.
Και στήν Κορώνη στον Κάβο μπήκαμε
καί στό λιμάνι άράξαμε
και μέσ' στις βάρκες τήν κατεβάσανε
καί στό μουράγιο τήνε βγάλανε
καί στον "Αγιο Δημήτρη, πίσω τήν έθάψανε.. . 1
η) Το μοιρολόγι τοΰτο είναι τυπικόν τής περιοχής. Είναι ρυθμοειδές και εις
τόνον και τρόπον τοΰ RE (Slfr'^Re3) Α' ήχος τής βυζαντινής μουσικής μέ
ύποτονικήν.

Ή μελωδία καλύπτει ένα δεκαπεντασΰλλαβον στίχον μέ έ'να πεντασΰλλαβον
πρόσθετον, χαρακτηριστικόν τών μοιρολογιών, ώς «Θοδωράκη μου» ή «ξΰπνα, μά-
τια μου».

j CO 140
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1 Λ.Α. άρ. 2893, σ. 270-277. 'Αρ. είσ. μουσ. 11216, άρ. ταιν. 808 Α10. Τραγ.: Χαρί-
κλεια, 'Αγγελική και Παναγιώτης Σταματόπουλοι (Κορώνη).

Ό ιραγουδιστής, ώς γνωρίζει άπό τόν παππού του, πού απέθανε τό 1942 εις ήλικίαν
εκατόν ετών, λέγει οτι ό τάφος τής 'Ανέζως εύρίσκετο πίσω άπό τόν "Αγιον Δημήτριον
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ττέ _ - - Κι, θο _ δω _ - ρα _ . κπ μου_

Άνάΰιμα που έβαλε (δις) φωτιά στο πέρ' αμπέλι -, Θοδωράκη μου,

αχ, κ επιασε ή φράχτη τ άμπελιοϋ καί κάηκε τ αμπέλι -, ξύπνα, μάτια μου

καήκανε τά δυο δεντριά (δις) πού 'χε τ αμπέλι μέοα -, Θοδωράκη μου

αχ, κείνο που κάηκε κ' επεσε (δις) εξέγνοιασε και πάει -, Θοδωράκη μου

αχ, τ άλλο πού τσουλουφρήστηκε το τ' έχει νά περάοη -, ξύπνα μάτια μου.

Μά πήρε το οτρατί, στρατί, στρατί το μονοπάτι

το μονοπάτι τό 'βγάλε αέ πέτρινο γιοφύρι,

κι άπάν' άνέβη κ 'έκατσε καί κάθεται και κλαίει

και τό στοιχειό τοϋ φεγγαριού βγαίνει και τό ρωτάει

Μουσικά ό'ργανα.—Εις τήν εξεταστθεΐσαν περιοχήν τής Πυλίας δέν διεπι-
στώσαμεν τήν ύπαρξιν λαϊκών μουσικών συγκροτημάτων επαγγελματιών ή ήμι-
επαγγελματιών οργανοπαικτών.

Είς τήν Μεθώνην υπάρχει ό μοναδικός ήμιεπαγγελματίας βιολιστής Άθαν.
Καλογερόπουλος καί είς τό Μεσοχώρι ό Γ. Κανελλόπουλος, πού παίζει σαντούρι.
Είς τόν Εύαγγελισμόν ό Ηλίας Μοσσός, πού έπαιζε άλλοτε φλογέραν,κατεσκεύασε
μίαν κατόπιν παρακλήσεως ημών, δια νά ήχογραφήσωμεν τό τραγούδι του. Ή έλ-
λειψις αύτη λαϊκών οργανοπαικτών εις τήν περιοχήν ταύτην, δπου τό δημοτικόν
τραγούδι και οί λαϊκοί μας χοροί ακμάζουν εισέτι, άποτελεΐ ψαινόμενον ουχί σύνη-
θες. Τούτο εξηγείται πιθανώς εκ τής διαδόσεως τής μουσικής δια τοΰ ραδιοφώ-
νου καί δίσκων καί τοΰ περιορισμού τών λαϊκών εορταστικών έκδηλώσεων (πανη-
γύρεις, γάμοι κλπ.) καί τής έ'νεκα τών λόγων τούτων μή υπάρξεως πλέον δυνα-
τότητος είς δργανοπαίκτας ασκήσεως ικανοποιητικώς τοΰ επαγγέλματος των άπό
απόψεως κέρδους.

(Μητρόπολιν τής πόλεως) κάτω άπό ενα μεγάλο κυπαρίσσι. Τό κυπαρίσσι τοϋτο τό έκοψαν
κατά τό 1950 δια λόγους πολεοδομικούς.

1 Βλ. τήν συνέχειαν εις τό χ/φον άρ. 2893, σ. 65-66. Άρ. είσ. μουσ. 10928, ταιν. 772 Α3_
Τραγ.: Βασιλική Τσατσά (60).
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Mission musicale dans la province de Pylie (Messini-Péloponèse)
de 16 juillet au 14 août 1964*

par St. Caracassis

Au cours de cette mission musicale l'auteur a effectué des recherches
et procédé à des enregistrements sur bandes des magnetophone, dans les
villages suivants: Messohori, Methoni, Tapia Methanis, Perivolakia, Evan-
gelismos, Foinicounta, Lahanada, Zizaui, Kaplani, Ghrizocampos, Haroko-
pio, Chryssokellaria, Vassilitsi, Coroni et Petalidi. Il a enregistré au total
386 chansons et danses populaires ainsi que 15 hymnes et motets de mu-
sique ecclesiastique byzantine traditionelle.

L'Académie avait envoyé, pendant les années 1938-1939, une mission
folkloqique dans cette même région et qui avait collectionnée les textes
des chansons et des danses.

Au cours de la recente campagne l'auteur a eu la fortune d'enregi-
strer des mélodies d'un grand nombre de ces chansons et parfois même
interprétées par les personnes, qui avaient communiqué les texte poé-
tiques.

Parmi le materiel musical qui a été rassemblé les chansons clefti-
ques et historiques ont une place prépondérante. La plupart de ces chan-
sons sont interpretées sur un rythme libre (ad libidum) ou comme dan-
ses tsamikos (6/4) ou Kalamatianos (7/8). On a également enregistré des
chansons et des danses appartennant à des catégories communes à toute
la Grèce c.-à-d. des chansons acritiques, des ballades, des chansons du
culte, de Charon, des mirologues (chansons funèbres), chansons d'amour et
de mariage etc· Du materiel recueilli, sont publiées huit chansons et
danses, transctrites en notation musicale européenne.

La chanson acritique de Constantaki (No 1) est une double-danse,
dont la première partie est un «Syrtos» dans le ton de Sit? (sib3 =■ la2) et
dans le mode de la' (La2 = Ré3), premier mode de la musique eclesiastique
byzantine. L'ainbitus est d'une quarte et evolu par intervalles de secon-
de. La melodie en quatre mésures de 4/4 couvre un vers de quinze
syllabes.
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La seconde partie de cette double danse est dans la tonalité de sol
(do5 = sola) et son rythme est de 6/4. L'ambitus est d'une sixte et la mé-
lodie avec différentes exclamations et des mots intercalés, couvre le
premier hémistiche du second vers, c.-à-d. que les deux motifs musicaux
s'étendent à un vers et demie de quinze syllabes, ce qui est la forme ha-
bituelle des chansons clephtiques.

La chanson No 2 (p. 207) «Le loup et l'enfant» est également une
double danse (syrtos-tsamikos) dans la tonalité de Ré (Re = la). Le no 3
(p. 208) est aussi une double danse dans le mode et dans le ton de La (en
deux péntacordes) qui est relatif au 1er mode plagal de la musique ecclé-
siastique byzantine. Le premier motif musical (en 4/4) s'éténd sur un vers
de huit syllabes répété deux fois et le second motif (en 6/4) sur un vers
de sept syllabes ajouté en guise de ritournelle.

La chanson no 4 (p. 209) «Trente navires» est une chanson histori-
que non dansée (dite «chanson de table»), qui se rapporte à la bataille
de Navarin (1827). Le rythme est libre (ad libitum); la tonalité et le mode
sont de Ré avec sous-tonique (do). La mélodie comprend trois parties; la
1ère avec cadence sur le La et le Sol (sème et 4eme degrés) s'étend sur un
octosyllabe, la 2ème partie comprend sept syllabes, ainsi que six syllabes
intercalées et se termine par une cadence sur la tonique. La 3ème partie
également avec cadence sur la tonique s'étend sur le premier hemistiche
de huit syllabes du second vers.

La chanson No 5 (p. 210) est une danse de Kalamatianos en 7/8
dans le mode et le ton de Mi (Si'=Mi!) 4ème (Μέσος ή λέγετος) (Βου=
Μι) de la musique byzantine. La 1ère partie en quatre mesures, s'é-
tend sur un vers de treize syllabes, avec cadence sur le sol troisième
degré de la tonique. La deuxième partie avec une cadense sur la toni-
que (Mi) couvre le second vers c.a.d. que la .mélodie s'etend sur deux vers
et évolue par secondes sauf à la 2ème et 6ème mesure où il y a un inter-
valle de tierce.

La ballade no 6 (p. 211) sur le rythme du Kalamatianos est dans le
même ton et le même mode que le no 5. L'ambitus est d'une quarte et la
mélodie évolue par intervalles de seconde (sauf une tiere) chaque note
correspondant à une syllabe et elle s'étend sur un vers de quinze
syllabes.
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La chanson no 7 (ρ· 212) est connue seulement à Coroni. La mélodie
est une adaptation d'une autre chanson très repandue; le rythme est celui
du Kalamatianos. La mélodie en huit mesures (de 7/8) s'étend sur un he-
ptasyllabe avec diverses répétitions de mots et d'exclamations et son ambi-
tus est d'une quinte avec cadence sur la sous-tonique (do). La deuxième
partie s'étend sur un hexasyllabe avec cadence sur la tonique.

La mirologue (chant funèbre) no 8 (p. 218) est caractéristique de
la région. Il est dans le mode et le ton de Ré avec sous-tonique. L'éten-
due de la mélodie est de quinze syllabes avec une exclamation de cinq
syllabes.

ΣΤ'·

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΧΑΛΚΗΝ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΝ
(13 ΑΥΓ. - 13 ΣΕΠΤ- 1964)

ΥΠΟ

ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

AÎ νήσοι Χάλκη και Νίσυρος άνήκουν, ώς γνωστόν, είς τό σύμπλεγμα τής
Δωδεκανήσου. Έκ τούτων ή Χάλκη, κειμένη πρός δυσμάς τής Ρόδου, είναι μικρά
και βραχώδης, κατοικείται δε υπό 621 ατόμων (απογραφή 1951). Κυρία βιοτική
άπασχόλησις τών κατοίκων αυτής σήμερον είναι ή ναυτιλία, έν μέρει δέ ή κτηνο-
τροφία καί ή γεωργία. Παλαιότερον ή οικονομία τής νήσου έστηρίζετο κυρίως είς
τήν σπογγαλιείαν. Εις τό έπάγγελμα τούτο, τό όποιον σημειωτέον ήτο αρκετά προσ-
οδοφόρον, κατεγίνοντο σχεδόν αποκλειστικώς ό'χι μόνον οί κάτοικοι τής Χάλκης
αλλά καί οί τών νήσων Καλύμνου, Σύμης καί Καστελλορίζου. Κατά τά τελευταία
έ'τη ή σπογγαλιεία είς τήν εν λόγφ νήσον έχει έγκαταλειφθή, έκ τούτου δέ τό βιο-
τικόν έπίπεδον τού πληθυσμού είναι πολύ χαμηλόν.

Πρωτεύουσα τής Χάλκης είναι τό παραλιακόν χωρίον Ίμπορειός, τό όποιον
είναι καί ό μόνος κύριος συνοικισμός τής νήσου. Παλαιότερον έκ τοϋ φό-
βου τών πειρατών οί κάτοικοι ήσαν εγκατεστημένοι εις τό μεσογειότερον κείμενον
Χωριό, εις τό όποιον σήμερον διαμένουν μόνον ολίγαι οίκογένειαι ποιμένων.

Ή ετέρα νήσος Νίσυρος κείται πλησίον τής Κώ. "Εχει π?^ηθυσμόν 2327
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(άπογρ. 1951) ατόμων, εγκατεστημένων είς τρία χωρία: τό Μανδράκιον, όπερ κεί-
ται παρά τήν θάλασσαν καί είναι ή πρωτεύουσα τής νήσου, τά Νικιά καί τόν Έμ-
πορειόν. Οί κάτοικοι ασχολούνται εΐς τήν ναυτιλίαν, εν μέρει δέ εις τήν γεωργίαν
καί τήν κτηνοτροφίαν. Ή οικονομία τής νήσου είναι εύρωστοτέρα εκείνης τής Χάλ-
κης, τοΰτο δέ οφείλεται πλήν άλλων καί είς τήν ένταΰθα ΰπαρξιν θερμών πηγών,
είς τάς οποίας έρχονται πρός λουτροθεραπείαν έκ πολλών μερών τής Ελλάδος.

Εις τάς νήσους ταύτας άπεστάλην ΰπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, κατόπιν
σχετικής έντολής τής "Ακαδημίας 'Αθηνών (άριθμ. έγγρ. 49035/23.6.64), άπό 13
Αύγούστου - 13 Σεπτεμβρ. 1964, πρός τόν σκοπόν, όπως μελετήσω τόν κατά παρά-
δοσιν λαϊκόν πολιτισμόν αύτών καί συλλέξω σχετική ν λαογραφικήν ύλην1. Ή κατα-
γραφείσα ύπ' έμοΰ ύλη περιελήφθη εΐς χειρόγραφον έκ σελ. 902 τετραδ., σχ. 8°υ

1 Βιβλιογραφία

Λαογραφικά δημοσιεύματα σχετικά πρός τάς έξεταζομένας νήσους βλ. είς Νικ. Γ. Μαυρή,
Δωδεκανησιακή βιβλιογραφία, τόμ. Α', 'Αθήναι 1965, σ. 205-215 (Νίσυρος), σ. 64, 32,231-
232 (Χάλκη).

'Αντιστοίχως υπάρχει καί άνέκδοτος ύλη κατατεθειμένη είς τό Λαογραφ. Άρχεϊον .

Έκ Νισύρου :

1) Χφον, άρ. 33. Γεωργ .Παπαδοπούλου, Συλλογή λέξεων καί διαφόρων δημοτικών ασμά-
των, παροιμιών καί αινιγμάτων τής νήσου Νισύρου, 1908, σχ. 40ν, σελ. 54.

2) Χφον, άρ. 175. Γεωργ. Παπαδοπούλου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων, παραμυθιών,
λέξεων καί λοιπών έν τή γλώσση τοΰ λαού τής νήσου, 1892-3, σχ. 4ον, σ. 83.

3) Χφον, άρ. 178. Γεωργ. Παπαδοπούλου, Συλλογή λέξεων, ασμάτων, μοιρολογιών, παρα-
μυθιών κλπ. τοΰ έν τή νήσφ Νισύρφ Ελληνικού λαού, 1890, σχ. 4ον, σ. 65.

4) Χφον, άρ. 183. Γεωργ. Παπαδοπούλου, Συλλογή ερωτικών δημοτικών γαμήλιων φσμά-
των, μοιρολογιών, τοποθεσιών, κυρίων όνομάτων κλπ. έν τή γλώσση τοΰ έν τή νήσιο Νι-
σύρφ Ελληνικού λαού καί ιδίοις τοΰ χωρίου Νικειά, 1894, σχ. 4ον, σ. 97.

5) Χφον, άρ. 192. Άχιλλ. Διαμαντάρα,Λαογραφικά Νισύρου (άσματα), 1929, σχ.8ον, σ. 15.

6) Χφον, άρ. 207. Γεωργ. Παπαδοπούλου, Περιγραφή ήθών καί έθίμων τοΰ έν τή νήσφ
Νισύρφ Ελληνικού λαού καί συλλογή λέξεων, δημοτικών φσμάτων, μοιρολογιών καί λοιπών,
1891, σχ. 4°ν, σ. 79.

7. Χφον, άρ. 208. Γεωργ. Παπαδοπούλου, Συλλογή μοιρολογιών έρωτικών καί άλλων δια-
φόρων ασμάτων έν τή γλώσση τοΰ λαοΰ τής νήσου Νισύρου, 1895, σχ. 4ον, σ. 62.

8. Χφον, άρ. 455. Γεωργ. Παπαδοπούλου, Συλλογή λέξεων καί διαφόρων δημοτικών φσμά-
των, παροιμιών καί αινιγμάτων τής νήσου Νισύρου, 1908, σ. 1-118.

9. Χφον, άρ. 832. Περί τής νήσου Νισύρου, 1927, σχ. 8ον, σ. 27.

10 Χφον, άρ. 1548. Γ. Α. Μέγα, Λαογραφικά έκ Δωδεκανήσου (Νικειά Νισύρου, Τήλος),
άφορώντα είς τό κληρονομικόν δίκαιον καί τήν τέλεσιν τοΰ γάμου, 1946, σχ. 8ον, σ. 38.
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μεγ., τό όποιον κατετέθη εΐς τό Λαογραφ. ΆρχεΤον υπ' «ο. 2892, αντιστοίχως δέ
έγένοντο καί 218 ηχογραφήσεις μουσικής δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών
(βλ. εΐς τό βιβλίον Μουσικής ύλης τού Λ.Α., άρ. 11311-11527).

Εΐς τήν συλλεχθεΐσαν ΰλην περιλαμβάνονται στοιχεία έξ δλων σχεδόν τών
εκδηλώσεων τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού, ήτοι: α ) έκ τοϋ υλικού βίου
ειδήσεις περί τοΰ ενδύματος, τής λαϊκής κατοικίας, τών τροφών, τής γεωργίας, τοΰ
ποιμενικού βίου, υφαντικής, βαφικής, πλεκτικής κ.ά. β') έκ τοΰ κοινωνικού βίου τά
κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα, τά περί κοινωνικής οργανώ-
σεως, λαϊκοΰ δικαίου κ.ά, καί γ') έκ τοΰ πνευματικού βίου : δημώδη άσματα 227,
δίστιχ. 457, νανουρ. 17, ταχτ. 10, παραδ. 218, παίγνια 12, παροιμ. 117, έπφδ. 19,
πρός δέ καί ειδήσεις περί λαϊκής πίστεως καί λατρείας, μαγείας καί σχετικών δεισι-
δαιμόνων δοξασιών, λαϊκής ιατρικής, άστρολογίας καί μετεωρολογίας, μαντικής κ.ά.1.

Κατωτέρω περιοριζόμεθα εΐς τινας παρατηρήσεις, αί όποΐαι άναφέρονται
εις μέρος μόνον τοΰ συλλεχθέντος λαογραφικοΰ υλικού. Έκ τών λατρευτικών εθί-
μων κατά τήν Πρωτοχρονιάν σημειώνομεν τό εξής. «Τήν ημέρα τ' "Αι Βασί-
λειου φέρουμε πριχοϋ τήν εκκλησιά ενα κλαΐ ελιά και το βάλλομε πα ατό τραπέζι
μέχρι 2-3 μέρες κ' υστέρα πάνω στο άνώφλι άπό τή μέσα μεριά τής πόρτας ή πίσω
απ τάς εικόνας στο 'κόνισμα καί αμα ενα τον γιαλοέψουνε τον καπνίζομε με
τήν ελιά αυτή και με τό ματσάκι που δΓει δ παπάς τής σταυροπροσκύνησης» (χφ.
σ· 70-71. Χάλκη). Τό έθος τούτο, άπαντώμενον καί έν Κύπρω2, έχει πιθανώς τήν
αρχήν του εΐς τήν άρχαιότητα, δτε έκοσμοΰντο ομοίως τά πρόθυρα τών οικιών δια
κλάδου δάφνης ή έλαίας3.

Έκ τών εθίμων τοϋ θερισμοΰ άναφέρομεν τά ακόλουθα: «Τό Μα πού 'ταν
νά θερίσω με δεν πηαίναμε νά άρκέψωμε νά θερίζω με πριχοϋ 'ά πάη ενας 'à κάμη
τό σεφτε (τήν αρχήν). Αυτός που θά κάμνε το σεφτε τόν διάλεε δ κοκιάς (δήμαρχος
παλιά, υστέρα δημοέροντας), ήτο δ πλιό χορτασμένος, είχε αυτός πολλά, όπου 'ρκοντο
τά νια και βρίσκαν τά παλιά εκείνος επήαινε κ' εθέριζε από τό χωράφι του λίο, τό

1 Προς τούς συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου ταύτης, τούς κ. Νο-
μάρχην Δωδεκανήσου, δημάρχους Χάλκης καί Νισύρου, προέδρους καί γραμματείς τών
κοινοτήτων, τόν αίδεσιμώτατον Νικόλ. Χατζόγλου, τήν διδασκάλισσαν Φανήν Κουκουλάκη,
ώς καί πρός πάντας τούς πληροφορητάς μου έκ φράζω καί εντεύθεν πλείστας εύχαριστίας.

2 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική αποστολή εις Κύπρον, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. ΙΓ'-ΙΔ', έν 'Αθήναις 1962, σ. 325-326.

3 Βλ. έ'νθ' άνωτ., σ. 326 όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
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ίέτριβγε στο ξετριφτοιιρι.... "Υστερα βάλαμέν το μέσα στη σκάφη καί το ζύμωνε ή
νναϊκα τον χορτασμένου. Προτού ν' άρχίση 'à ζυμώνη κάμνει το σταυρό με τήν
χέρα της και λέει: «.'Έλα Χριστέ». "Υστερα πρώτα απ' δλα έκαμνε ενα κονβντί, τό
λέμε και κουφτί ( = πρόσφορον), τό τύπωνε με τό τνπάρι κ' ύστερα έκαμνε κοφινίες
( = κο\ιλλούρια) και σταυρούς. "Υστερα ταχμηνε κ' επήαινε τό κουβντι στήν εκκλη-
σιά και τό βλόα ê παπάς και τό 'κοβγε κομματούλια και τό διαμοίραζε... σαν αντί-
δωρο και ετρώαμε δλοι, ας εΐμεϋα και φαωμένοι. "Υστερα ε μπαίναμε, είς τό ϋέρος,
τότε είχαμε τό ελεύθερο νά πάμε νά θερίσωμε δλοι, γιατί πρώτα φοούμεϋα νά πάμε
γιά νά μη κάωμε λί'ο κριθάρι...*, (χφ., σ. 50-52. Χάλκη)1.

Ή συνήθεια αύτη της παρασκευής και διανομής άρτου εκ τής νέας παραγω-
γής πρό τής συγκομιδής αυτής είναι αντίστοιχος πιθανώτατα δέ και συνέχεια τοϋ
παρ' άρχαίοις εθίμου τής εκ τών απαρχών της συγκομιδής παρασκευής τοϋ θαλι>-
σίου ή θαργηλίου άρτου2.

Έκ τών θεριστών, άμφοτέρων τών φύλων, οποίος ήθελε «έκοβγε ενα κλαρί
αμι<γλαδιάς καϊ τό στολίζασί βάλαν κορδέλλες, καραμέλλες, καένα μαντηλάκι, κάρ-
τσες, σοκολάτες κι δ,τι άλλο γκλεούδι έθελε, έγραφε καϊ τραούδια πα σ ένα χαρτάκι».
Ό κλάδος ούτος έκαλεΐτο «σουβλιά». Τό εσπέρας κατόπιν, δτε οί θερισταί, εργαζό-
μενοι έπι ήμερομισθίφ, έδείπνουν είς τό σπίτι τοΰ ιδιοκτήτου, ό έχων στολίσει, ώς
άνωτέρω, τήν «σοΐ'βλιά» «τήν έ'στελλε μ' έ'να παιάκι νά τή δώση πά' στό τραπέζι
σ° εκείνη πού ήθελε ή σ' εκείνο» (χφ., σ. 338 Νικιά Νισύρου). Τό έ'θιμον τοΰτο
σήμερον έχει προσλάβει χαρακτήρα παιγνίου μεταξύ τών νέων, δμως πρόκειται πι-
θανώς περί παλαιοτέρας λατρευτικής συνήθειας, δοθέντος οτι ό εν λόγιρ κλάδος τής
αμυγδαλής παρουσιάζει άναλογίας πρός τήν Είρεσιώνην τών αρχαία»', κλάδον έξ ού
ήσαν έξηρτημένοι διάφοροι καρποί τής γής. Ή Εΐρεσιώνη περιεφέρετο, ώς γνω-
στόν, υπό αμφιθαλούς παιδός είς άγροτικάς εορτάς τής συγκομιδής τών καρπών*.

Μετά τήν γέννησιν «Στάς εφτά ημέρες από τή γέννα... τον μωρον τον δίομε
τ' όνομα δχι οτι τό γιαφτίζομε αλλά τον δίομε τό όνομα γιά νά μπορούμε νά τό
φωνάζωμε και γιατί έτσι τό 'βραμε. Μόλις 'ά *ρτουν οί εφτά παίρομε τό σκαφιάκι

' Πρβλ. καί Κωνοτ. Κ. Ήλιάδου, Ή Χάλκη τής Δωδεκανήσου, τόμ. Α', 'Αθήναι 1950,
σ. 235-236.

2 Βλ. Άϋήν. 114 Α' 'παρειδε δέ τούτον ό Βλεψίας, ώσπερ και τόν θάργηλον, δν τίνες
καλοΟσι θαλύσιον — Κράτης δ' εν β' 'Αττικής διαλέκτου θάργηλον καλεΐσ&αι τόν έκ τής συγ-
κομιδής πρώτον γινόμενον άρτον. Ενσταϋ·. Παρεκβ. είς "Ομ. I, 530, 772. Βλ. καί L. Deubner,
Attisclie Feste, σ. 189 καί Mart. Nilsson, "Ελληνική λαϊκή θρησκεία, μετάφρ. Ί. Θ. Κακριδή,
"Αθήνα 1953, σ. 24.

8 Βλ Mart. Nilsson, Geschichte der griecliischen Religion, τόμ. 1, 1955, σ. 124κέξ.
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και βάλλομε μέσα τά καλύτερα ρουχαλάκια του και 'τοιμάζομε δμορφα δλα καϊ φω-
νάζομε και τόν παπά καϊ τό διαβάζει τό μωρό και τοϋ δι'ει τ' δνομα δχι νά τό για-
φτίσγι. "Εχομε τότε 'τοιμάαει γλνκύσματα γιά νά γλυκαίνεται τό μωρό σ' δλα του
τά χρόνια» (χφ., σ. 197 Χάλκη).

Κ«τά τήν αυτήν ήμέραν παρατίθενται διάφορα μειλίγματα πρός εξευμενι-
σμών τών Μοιρών, αΐ όποΐαι επισκέπτονται τό βρέφος διά νά προκαθορίσουν τό
μέλλον του. Τάς Μοίρας προσκαλεί ή μαία διά διαφόρων έμμέτρων επικλήσεων1
(χφ., σ. 198, 204-205, Χάλκη).

Αί προσφοραί αΰται είς τάς Μοίρας απαντώνται, ώς γνωστόν, εΰρΰτατα είς
πλείστους ελληνικούς τόπους, γίνονται δέ συνήθως κατά τήν τρίτην άπό τής γεννή-
σεως τοΰ παιδός νύκτα. Τό έθιμον τής ονοματοθεσίας τοΰ παιδός κατά τήν έβδό-
μην άπό τής γεννήσεως του ήμέραν2 είναι άντίστοιχον τής συνήθειας τών άρχαίων
νά δίδουν τό ό'νομα είς τό νεογέννητον κατά τήν εβδόμην ή δεκάτην άπό τής γεν-
νήσεώς του ήμέραν έν οικογενειακή εορτή μετά θυσίας".

Αί καταγραφεΐσαι δημώδεις παραδόσεις άναφέρονται εΐς εύρύτερον γνωστά
θέματα, τινές δ' έκ τούτων έχουν σχέσιν εΐδικώτερον μέ τήν τοπικήν ίστορίαν τών
νήσων.

Ή πίστις εις τήν ύπαρξιν τών δαιμονίων τοΰ Δωδεκαημέρου, τών καλικαν-
τζάρων, είναι ιδιαιτέρως ζωηρά. Εις Χάλκην καλούνται ούτοι γκάες (γκάς, ό)
(χφ., σ. 29-31, 66-68), εΐς δέ τήν Νίσυρον καλικάζαροι, καλοβάρες, ϋπνοφάδες, κω-
λοβαρβάρες, χαλοκαζάρες (χφ. σ. 251, 274, 275, 277, 287, 369, 391, 414-415
Νικιά, Έμπορειός, Μανδράκι)4.

Ή κακοποιός δράσις τών βρικολάκων φαίνεται εΐς τάς περί αύτών σχετικάς
διηγήσεις. Ούτοι καλοΰνται καταχανάδες (χφ., σ. 133, 194-195 Χάλκη), καλαμπάου-

1 Βλ. παρόμοια είς Τριάντα και "Εμπωνα Ρόδου (Ά· Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις
και τραγούδια, Έν Ρόδω 1930, σ. 38-39. Λ.Α., χειρ. 1568, σ. 465 (συλλ. Χ. Παπαχριστο-
δούλου,Ρόδος, Έμπωνας, 1932).

' Πρός δ πρβλ. συγγενές έ'θιμον έν Καρπάθιο κατά τήν τέλεσιν τοϋ οποίου πιστεύεται
ότι αποκαλύπτεται, ποίος θά είναι ό προστάτης άγιος τοΰ παιδιού. Βλ. Μ. Μιχαηλίδου Νονάρον,
Λαογραφ. σύμμ. Καρπάθου, τόμ. 1, 'Αθήναι 1932, σ. 100-104.

8 Βλ. Χαρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοΰ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων Ελλήνων,
τόμ Β', έν 'Αθήναις 1903, σ· 62-63 δπου καί αί παραπομπαί είς τούς άρχαίους συγγραφείς.
I.Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών Βυζαντινών έκ
τών άγιολογικών πηγών, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ζ' (1952), έν "Αθήναις 1953, σ. 119.

4 Περί τών καλικατζάρων καί τών ονομάτων αύτών γενικώς βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Πα-
ραδόσεις, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1242 κ. έξ.
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ροι (χφ., σ. 266 Χάλκη), βαρδάλακοι (χφ., σ. 377-378 Έμπορειός Νισύρου), βαρβά-
λακοι (χφ., σ. 553-554 Μανδράκι)1, ή δ' άπόκρουσις αυτών, ως πιστεύεται, επιτυγχά-
νεται διά τής χρήσεως τής πεντάλφας: «άπό τούς μπρωτινούς άπεϋ-αμένους πολλοί
έΐνοντο καταχανάες κ' επνίαν τάς λεχούσες. "Επρεπε 'ά'χονν σταυρόν στήν πόρταν
των για νά μή μπορούν 'ά 'μπουν μέσα... άπό τότε δμως πού 'βγε ή πεντάρφα δέν
εχει καταχανάες, μόνο αμα 'έν έχη πεντάρφα 'ίνεται ο άπεϋαμένος καταχανάς (χφ.,
σ. 133 Χάλκη).

Παραλλήλως υπάρχουν μέ πλατειαν διάδοσιν και αί δοξασίαι περί στοι-
χειών καί νεράιδων. Αί τελευταίαι καλούνται ένταΰθα άνεράες, (χφ., σ. 135
Χάλκη), καλομοίρες, άνεράιδες, άντράες, άνεράδες2 (χφ., σ. 269, 271, 276, 296,
375, 377, 544-545, 627 Νικιά, Έμπορειός, Μανδράκι Νισΰρου).

Έκ τών θρησκευτικών παραδόσεων δέον νά σημειωθούν ιδιαιτέρως αί
περί τής ευρέσεως τής θαυματουργού εικόνος τής Παναγίας τής Σπηλιανής είςΝίσυ-
ρον καί τής ανεγέρσεως τής εκκλησίας της. Κατά τινα τών διηγήσεων τούτων «Στή
Βρετοϋ εκεί πού περνούσαν μιά μέρα οι ά·&ρώποι ΰωροϋσι πάνω και είδαν ενα
καντηλάκι κ' ήφτε μέσα σέ μιά ΰυρί'α βγαίνουν πάνω στόν όξό ( = γκρεμνό) γιατί
ήτο όξός μεάλος έκεία και εΐδασι έναν 'κόνισμα, ήτο τό 'κόνισμα τής Παναγιάς. Πιά-
νουν τό 'κόνισμα και χό έφέρασι στήν Παναγιά τήν Ποταμίτισσα. 'Εφήκαν το έκεία.
Τήν άλλη μέρα πάσι καί δέν τό ευρίσκουν καί ψάχνασι νά ίδοϋσι πού ήτο ή ποιοι
τό πιάσασι κ° ύστερα τό βρήκασι μέσα στο κάστρο, μέσα σέ μιά σπηλιά. Αυτό γίνηκε
τρεις τέσσερεις βολές ετσι έβαλε ό νους των κ' εκάμασι οι παλιοί μας στο σπηλάδι
τήν εκκλησιάν ιης καϊ γι αυτό τήν ώνομάσασι Παναγιά ή Σπηλιανή (χφ., σ. 615-616
Μανδράκι. Βλ. είκ. 1 καί 2).

Τό έθος τής άπαλλαγής άσθενοΰς έκ τίνος νόσου διά τής διόδου του δι' οπής
(τρυποπέρασμα) ασκείται ιδία διά παιδία. Περνούν ταΰτα διά θυρίδος εις έκκλη-
σίαν ή διά παραθύρου3. Ούτως ή άσθένεια «παμπούνιασμα» (άδυνάτισμα), ή οποία
προσβάλλει τό παιδίον όταν «τό ξαποσκελίση για κάττης, γιά σκύλος, για γυναίκα
πού νά 'χη τά ρούχα της», θεραπεύεται διά τής προσαγωγής αύτοΰ κατά Σάββατον
είς τήν έκκλησίαν «Ά'ιά Δύναμι» (ΒΑ τοΰ χωρ.) (είκ. 3) όπου τελείται συγχρόνως
καί λειτουργία διά προσφοράς τών οίκεάον τοΰ άσθενοΰς. «"Ενα μικρό παιϊ ή μιά

' Βλ. καί Στυλ. Δεινάκιν, εν Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 275-284.

2 Βλ. γενικώτερον περί των ονομάτων αυτών Ν. Γ. Πολίτην, είς Λε'ξικογρ. 'Αρχεΐον,
τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1918, α. 17-32.

8 Βλ. Περί τής συνήθειας ταύτης είς Στεφ. Δ. Ήμέλλου, Περί τού έν τή νήσω Νάξω
έθίμου τοϋ τρυποπεράσματος, 'Επετηρ. Έταιρ. Κυκλαδ. Μελ., Α' (1961), σ. 515-528. 'Εν-
ταύθα καί βιβλιογραφία.
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Είκ. 1. Τό σπήλαιον.

Είκ. 2. Ή Παναγία ή Σπηλιανή.
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γεναϊκα κόρη πού νά τή λένε Μαρία και νά 'χη μάννα και πατέρα τό περνάει άπ'
τή θύρα (εικ. 4) μετά τ' άγια που βγάλλει ό παπάς και τό γδύνουν και τό 'φήνουν

Είκ. 3. Ή εκκλησία Ά'ιά Δύναμι.
τοίταιδο καϊ ύστερα τό παίρνει ή μάννα του καϊ τό ντύνει» ή «τό παίρουν δυο Μα-

Είκ. 4. "Η θύρα.

ριές» ή μία καί ή μήτηρ τοΰ παιδίου και το περνοΰν τρις διά τοΰ παραθύρου τής
εκκλησίας τής Άγιας Δυνάμεως' ακολούθως τό εκδΰουν άλλάσσουσαι τά ενδΰματά
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του δι' άλλων (χφ., σ. 381-382, Έμπορειός Νισΰρου^ (είκ. 5). Προσέτι δτε τό
παιδίον «δεν τρέφεται, τδ πα'ιρομε νά τδ γιαποσκελίση δ παπάς με τ' άγια ή à τό
περάαωμε απ' τό παραθύρι τής Παναϊάς ή τον Σωτήρη».

Είκ. 5. Τό παράθυρον τής εκκλησίας.

Τήν δίοδον τοΰ πάσχοντος διά τοΰ παραθύρου έκτελοΰν δύο γυναίκες, αΐ
όποΐαι φέρουν τό ό'νομα Μαρία, «δταν γιομίζη τό φεγγάρι, γιά νά γιομίζη και τό
μωρό, όπως γιομίζει τό φεγγάρι» (χφ., σ. 206. Χάλκη).

Μαγικαί ένέργειαι ύπό νεανίδων πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων, άπο-
καλυπτικών τοΰ μέλλοντος συζύγου αύτών, είναι και ένταΰθα λίαν συνήθεις. Ούτω
κατά τήν εσπέραν τής παραμονής τής εορτής τοΰ γενεσίου τοΰ Αγίου 'Ιωάννου
τοΰ Προδρόμου (24 Ιουνίου) παρασκευάζεται πρός τοΰτο τό «άρμνροπίττι». «Μιά
Μαρία #ά φέρη αλάτι και άλενρι, νά κάμη ενα πιττί. Θά τό χρήση πάνω στο φανό}
ατό αττος ( = στάχτη) τοϋ φανοϋ και ïïà τό μοιράση σέ τρεις Μαριές, αυτές πού 'ναι
λεύτερες και &έλοναι νά δοϋσι τήν μοίρα τους, ποιόν πάρουν άπ' αυτό τό πιττί.
"Οταν τρώωσι το πιττι λέουσι τό τραονδι:

15
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rΩ Γενάρη καλαντάρη,
καλαντοχτνπάς κοντάρι-
εκεί πον πάς στήν έρημο,
στή Ψ έρημο,
στον 'Ιορδάνη ποταμό,
πού 'ναι οι μοίρες τών μοιρών
κ' οι μοίρες τών μοιράδων
εκεί εΐν' κ' έμέ ή Μοίρα μον
κι δ άνδρας πον θά πάρω·
ή κουτσός ή στραβός,
απόψε θέλω νά τόν δώ.

"Οποιο δον με στον ύπνο μας τότε και μας δώση νερό, αντόν θά πάρω με ή κάποιο
συγγενή τον» (χφ., σ. 540-541 Μανδράκιον Νισύρου). Τό αρμυροπίττι είς Χάλκην
τό ζυμώνουν μέ αμίλητο νερό (χφ., σ. 110-111).

Τήν ήμέραν ταΰτην έπιδίδονται έτι καί εις τήν κυαμομαντείαν καί τήν δια
τών φύλλων συκής φυλλομαντείαν (χφ., σ. 541-542 Μανδράκι Νισύρου). Κατά τήν
ήμέραν τής εορτής γίνεται ή κληδονομαντεία (χφ., σ. 498-500 Έμπορειός Νισύρου).

Μανπκαι τελεταί γίνονται έτι και κατά τήν εσπέραν τής παραμονής τού Ά-
γιου Βασιλείου, ότε παρασκευάζουν «τό πιττΐ τ' Άιον Βασίλειου». Πρόκειται περι
πίττας έκ κριθής, ήτις χρησιμεύει πρός πρόκλησιν μαντικού ονείρου, ώς και τό μνη-
μονευθέν ανωτέρω αρμυροπίττι (χφ., σ. 495 Έμπορειός Νισύρου).

Δέον νά σημειω9ή ότι και διά τής πρώτης «βούκας», τοΰ τεμαχίου των τής
βασιλόπιττας, μαντεύονται αί νεάνιδες περί τοΰ μέλλοντος αύτών συζύγου. Τοΰτο
θέτουν κάτωθεν τοΰ προσκεφαλαίου των κατά τήν κατάκλισιν έπιλέγουσαι :

"Αι Γιώργη καβαλλάρη-

και χρυσέ και καλαντάρη·

είς τήν έρημο πον πάς

και τις Μοίρες άπαντάς

αν ίδής και τή δική μον,

'ά μον τήνε χαιρετάς.

Έκέί 'ν' κ' έμέ ή Μοίρα μον

λούεται χτενίζεται

χρυσή κορδέλάα πλέκεται

"Αντε 'ά τής πής και 'ά μον πής
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ποια ΰ·ά 'ν' κ' εμε ή μοίρα μον
ποιον 'α πάρω.

(χφ., σ. 432-433 Νικία Νισύρου)1.
Τήν έσπέραν ταυτην γίνεται προσέτι καί κατοπτρομαντεία (χφ., σ. 500, Έμπορειός
Νισύρου).

Περί των καταγραφέντων πολυστίχων τραγουδιών, είς τά όποια άντιπρο-

Είκ. 6. Ό χορός τής κούπας.

σωπεύονται δλαι σχεδόν αί κατηγορίαι αυτών άναφέρομεν οτι ήδοντο ταΰτα πα-
λαιότερον, ώς και άλλαχοΰ, ώς χορευτικά, αλλά καί κατά διαφόρους άλλας περι-
στάσεις, δπως π.χ. κατά τόν θερισμόν. Τά τραγούδια ταΰτα έχουν πλέον έγκατα-
λειφθή, οίδονται δ* έκ τούτων μόνον λατρευτικά τινα. 'Αντιθέτως απαντάται ζωηρά
ή χρήσις τών διστίχων, τά όποια είναι προσφιλέστατον ποιητικόν είδος είς τούς
κατοίκους τών νήσων, χρησιμοποιούμενον ευρύτατα εΐς τάς εορταστικός των έκδη-
λώσεις καί είς τούς χορούς των. Ή νεωτέρα γενεά απομνημονεύει ταΰτα, άλλα
περισσότερον αρέσκεται είς τά νεώτερα ασματα, τά διαδιδόμενα δια τοΰ γραμμο-
φώνου καί τοΰ ραδιοφώνου.

Έκ τών λαϊκών χορών άναφέρομεν τόν έν Νισύρφ «χορόν τής κούπας», ό
όποιος χορεύεται κατά τάς πανηγύρεις, îôiçt τής Παναγίας τής Σπηλιανής (15 Αυ-
γούστου), τοΰ Σταυρού, τοΰ 'Αγίου Νικήτα καί τοΰ Προφήτου 'Ηλία, κυρίως ύπό

1 Περί τών μαντικών τρόπων τούτων γενικώτερον βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί
πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γάμου, Λαογρ. σύμμ., τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931,
σ. 105-147.
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νεανίδων, ενδεδυμένων τήν τοπικήν ένδυμασίαν. Τήν όνομασίαν του οφείλει εις τό
γεγονός ότι ή κορυφαία τοϋ χοροϋ κρατεί μίαν «κοΰπαν» (είκ. 6). Τα βήματα τοΰ
χοροΰ εΐναι τοΰ «Εμπρός». Εις νέος ή καί περισσότεροι χορεΰοντες εΐς τήν οΰράν

Είκ. 8.

τοΰ χοροΰ (εΐκ. 7) ή καί εκτός αΰτοΰ ευρισκόμενοι όδηγοΰν εναλλάξ εΐς τήν κορυ-
φήν του τήν νέαν τής προτιμήσεώς των. Αΰτη καί)ισταμένη κορυφαία τοΰ χοροΰ
παραλαμβάνει έκ τής προηγουμένης τήν κοΰπαν, ό συνοδός δέ νέος ΰποχρεοΰται νά
ρίψη έντός τής κούπας χρηματικόν ποσόν (εΐκ. 8).
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RÉSUMÉ

Mission folklorique dans les îles de Chalki et Nissyros
(Dodécanèse), du 13 août au 13 septembre 1964.

par Anne J. Papamichael

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique qu'elle a effe-
ctuée dans les îles de Chalki et de Nissyros. Le matériel rassemblé com-
prend 902 pages manuscrites ainsi que 218 chansons et danses populaires
enregistrées sur bandes de magnétophone. Ce matériel à trait aux diverses
manifestations de la vie matérielle, sociale et spirituelle de la population
de ces îles.

Parmi les coutumes du culte, l'auteur mentionne notamment celle qui
consiste à introduire une branche d'olivier dans la maison, le matin du ier
janvier. Livanius, déjà, au IVe siècle après J-C, attestait la popularité de
cet usage (edit. Β. Foerster, VIII, p. 474)1·

Deux coutumes relatives à la moisson sont particulièrement intéres-
santes. La première est celle-ci : avant le début de la moisson, 011 prépare,
avec des grains de la nouvelle récolte, un pain que l'on distribue aux pa-
rents et aux amis. Cet usage est considéré comme une survivance de l'an-
tiquité, époque à laquelle, dans les mêmes circonstances, on préparait le
pain appelé θαλΰσιον ou -θαργήλιον.

La deuxième est celle de la souvliâ (σουβλια). Les moissonneurs pren-
nent une branche d'amandier, la décorent avec des rubans, un mouchoir, des
bonbons, etc.,.et après, pendant le dîner que leur offre le propriétaire, cha-
cun la fait porter par un garçon à la personne de son choix-

Cette coutume qui, aujourd'hui, a pris le caractère d'un jeu entre
jeunes gens et jeunes filles, provient vraisemblablement d'une coutume
de culte plus ancienne dans laquelle la branche d'amandier tenait la place
et avait la signification de l'antique Εΐρεσιώνη.

Parmi les coutumes concernant la naissance la suivante retient plus
spécialement l'attention de l'auteur : le septième jour après la naissance
du nouveau-né, on donne son nom à l'enfant et cette cérémonie correspond
aux antiques άμφιδρόμια.

ι. Voir aussi G. Spyridakis, loc. cit., p. 328.
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Des diverses légendes recueillies, il ressort que, dans ces îles, sont
largement répandues celles qui se rapportent aux Καλικάντζαροι (êtres dé-
moniaques) aux vampires, aux fantômes, aux fées etc., ainsi que, parmi
les légendes religieuses, celles qui racontent la découverte, à Nissyros, de
l'icône miraculeuse de la Vierge Σπηλιανής (de la caverne) et la constru-
ction d'une église en son honneur.

Pour guérir les enfants malades, on recourt au τρυποπέρασμα, c-à-d.
que l'on fait passer le malade par un trou dans l'église ou bien par la porte
centrale du sanctuaire.

La veille et le jour de la St Jean (23 et 24 juin) ainsi que la veille
de la St Basile, au soir, les jeunes filles accomplissent des actions magiques,
destinées à provoquer des songes qui leur feront connaître leur futur mari.
A cette fin, on utilise le gâteau des Rois (βασιλόπιττα), et άρμυρόπιττα (sorte
de pain salé) et on joue au Κλήδονα (jeu divinatoire)· On pratique égale-
ment la divination au moyen de miroirs, de fèves et de feuilles.

Les longues chansons narratives, appartenant à presque toutes les
catégories, qui étaient autrefois chantées et dansées, sont aujourd'hui dé-
laissées. Les distiques, au contraire, sont devenus la forme poétique préfé-
rée des habitants des îles. Ils sont largement employés à l'occasion des fêtes
et lorsqu'on se réunit pour danser.

Parmi les diverses danses populaires, l'auteur décrit celle qui est pro-
pre à Nissyros ό χορός τής Κούπας (la danse de la coupe).

T.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ" ΠΕΡΙΟΧΗΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ (13 ΑΥΓ· — 14 ΣΕΠΤ. 1964)

ΥΠΟ ΑΓΓ. Ν- ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Προς λαογραφικήν έ'ρευναν καί συλλογήν σχετικής ΰλης είργάσθην άπό τής
13 Αύγ. μέχρι τής 14 Σεπτ. 1964 ε'ις τά χωρία, πρώτον «Άνω Κλειναί» (πρώην
"Ανω Κλέστινα) (κάτ. 656),', «Κάτω Κλειναί» (κάτ. 955) «Αγία Παρασκευή»
(κάτ. 644) καί ΙΙαπάγιαννης (κάτ. 1389), είτα δέ καί εις τό Άνταρτικόν (πρώην
Ζέλοβον)', (κάτ. 1047). Έκ τών συνοικισμών τούτων οΐ πρώτοι κείνται παρά τούς

1 Έπί τη βάσει τής απογραφής τοϋ πληθυσμού τοϋ έτους 1951.

3 Τό όνομα εκ τίνος Τούρκου ονόματι Τζέλο. Περί τής νυν ονομασίας τοϋ χωρίου βλ.
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πρόποδας καί τάς· κλιτϋς ορεινών προεξοχών τοΰ δ'ρους «Βρανοΰς», βορείως τής
πόλεως Φλωρίνης είς τήν περιοχήν πλησίον τών συνόρων πρός τήν Γιουγκοσλα-
βίαν, ό δέ τελευταίος, τό Άνταρτικόν, παρά τήν λίμνην τής ΙΙρέσπας* είς ύψος 1050
περίπου μέτρων2.

Ό πληθυσμός τών χωρίων τούτων αποτελείται ιδία έκ γηγενών, πρός δέ καί
έκ προσφύγων έκ Μ. 'Ασίας καί 'Ανατολικής Θράκης, έγκατα στ α θ έντω ν ενταύθα
άπό τοΰ 1923.

Ή περιοχή αύτη μέ άφθονα ύδατα είναι γενικώς ορεινή μέ πλουσίαν βλά-
στησιν. Έκ τοϋ τελευταίου τούτου συμφώνως πρός σχετικήν παράδοσιν ή πόλις
τής Φλωρίνης, η οποία κείται έντός κοιλάδος καί εις τό στόμιον βαθυτάτης χαρά-
δρας τής οροσειράς Βρανούντος, ώνομάζετο Χλωρίς9·

Ύπό τούς δρους τούτους ό πληθυσμός στηρίζεται έκ παραδόσεως διά τήν
παραγωγήν βιοτικών αγαθών εις τήν άσκησιν ίδίςι τής γεωργίας (καλλιέργειαν σι-
τηρών, γεωμήλων, δενδροκαλλιέργειαν), πρός δέ καί τής κτηνοτροφίας. Τό εισόδη-
μα κατά οίκογένειαν επαυξάνεται διά τής υλοτομίας έκ τών παρακειμένων πυκνών
δασών.

Τό κλίμα ενταύθα είναι ήπειρωτικόν μέ ύψηλόν ψϋχος κατά τήν περίοδον
τοϋ χειμώνος.

Εργασθείς εις τήν έν λόγφ περιοχήν έπι 30 ημέρας έπέτυχον τήν περισυλ-
λογήν πλούσιας λαογραφικής ύλης, τήν οποίαν κατέγραψα εις τετράδιον σχήματος
8 μεγ., σελ. 6044. Τοϋτο κατετέθη εις το Λαογραφικόν Άρχεϊον ύπ' άριθμόν εισαγωγής

εν Μεγ. 'Ελλ. Εγκυκλ., τόμ. Δ' (1928), σ. 833. Περί τής ιστορίας τής Κοινότητος βλ. Λάμ-
πρου Ράλλη, 'Από τήν 'Ιστορία του χωρίου Άνταρτικόν, 'Αριστοτέλης, τεϋχ. 12 (1958), σ. 47 -
49. Βλ. ειι καί «-"Εθνος*, έβδομ. έφημ. τής Φλωρίνης, φύλλ. 31 'Ιουλίου 1937.

1 Περί Πρέσπας πλήν άλλων βλ. καί Λαζάρου Βαφειάδη, Ή Πρέσπα καί οί ομορφιές
της, Άριστοτ., τεϋχ. 8 (1958), σ. 30. Καί είς Λ. Α. (=Λαογροφικόν Άρχεϊον), άρ. χειρ. 2690
σ. 9 (συλλ. 'Ελένης Αλέξιου, "Ηθη καί έθιμα 'Αγίου 'Αχίλλειου Πρεσπών, 1962).

2 Ή εργασία αύτη έγένετο είς έκτέλεσιν τής ύπ' αριθμ. 49035/1964 εντολής τής 'Ακα-
δημίας.

3 Βλ. καί Γεωργ. Ί. Σημαντήρα, Φλώρινα, ή ονομασία τη; διά μέσου τών αιώνων έκ
τών κειμένων, Φλώρινα 1964. Περί τοϋ έτύμου τής λέξεως βλ. καί \4ντ. Χ. Χατζή, 'Ιωάννινα
—Φλώρινα. (Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 22- 23).

4 Είς τήν επιτυχή έκτέλεσιν τής άποστολής ταύτης συνέβαλε τά μέγιστα ό υπάλληλος
τής Νομαρχίας Φλωρίνης κ. Θωμάς Βράκας διά τής υποδείξεως είς έμέ πολλών πληροφο-
ρητών. Διά τοϋτο τόν ευχαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης. 'Επίσης τήν εύγνωμοσύνην
μου εκφράζω πρός τόν έν Φλωρίνη κ. Άντώνιον Σουπέρκον, όστις καθ' όλον σχεδόν ιό διά-
στημα τής άποστολής μου ήτο πλησίον μου διά τήν καλυτέραν μετά τών πληροφορητών μου
έπικοινωνίαν καί έπαφήν, τέλος καί πρός πάντας τούς πληροφορητάς μου.
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2894. Περιλαμβάνονται 127 παραδόσεις, 9 παραμυθία και ευτράπελοι διηγήσεις,
πληροφορίαι διά τήν λαϊκήν κατοικίαν, τόν ποιμενικόν, γεωργικόν καί μελισσοκο-
μικόν βίον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν τελευτήν, τάς
μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν δημώδη ιατρική ν, τήν άστρολογίαν καί
μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν και τήν λαϊκήν λατρείαν.

Είς τήν ήχογραφηθεΐσαν μουσικήν Ιπΐ 13 ταινιών μαγνητοφώνου περιλαμ-
βάνονται άσματα εκτελεσθέντα ΰπό εντοπίων καί ΰπό προσφυγών έξ 'Ανατολικής
Θράκης, Μικράς 'Ασίας καί τοϋ Κάρς τοϋ Καυκάσου '.

Έκ τής γενικής εξετάσεως τής ΰλης ταΰτης παρατηροϋμεν έν συντόμω τά
κάτωθι.

Τό σπίτι, έκτισμένον έντός περιμανδρωμένης αυλής, είναι μονώροφον· Τό άνώ-
γειον, εις τό οποίον ανέρχεται τις δι' εσωτερικής κλίμακος, χρησιμεύει ώς κατοικία.
Τοΰτο άποτελείται έξ ενός κεντρικοΰ δωματίου πέριξ τοΰ οποίου υπάρχουν άλλοι
βοηθητικοί χώροι. Ό ισόγειος χώρος διατίθεται διά τόν σταβλιαμόν τών ζώων καί
πρός φϋλαξιν αυτών, ιδία παλαιότερον, έξ επιδρομών ληστών, Τούρκων και άλλων
έχθρων. Έκ λόγων ασφαλείας τά παράθυρα είναι κατεσκευασμένα μέ μικρόν άνοι-
γμα καί εΐς ση μείον άρκετά ύψηλόν άπό τοΰ έδάφους. Προ τής εισόδου εΐς τήν
κατοικίαν έντός τής αυλής εύρίσκεται τό αλώνι διά τόν άλωνισμόν τών δημητριακών,
κατεσκευασμένον κατά τό δάπεδον διά πλακών.

Έκ τών εθίμων τοΰ γεωργικού βίου άναφέρομεν τό τοΰ αγιασμού τοΰ σπό-
ρου ΰπό τοΰ ιερέως προ τής ένάρξεως τής σποράς. Τήν εορτήν τοΰ Σταυρού (14
Σεπτεμβρ.) «παίρνομεν ένα πιάτο άπό βρίζα, ένα σταφύλι καϊ πάνω ένα σταυρό με
βασιλικόν και τά πηγ αίνο μεν είς τήν εκκλησία, δπου ό παπάς κατά τήν λειτουργία
αγιάζει τον σπόρο» (χφον, σ. 52). Τόν σπόρον τοΰτον ό γεωργός άναμειγνύει μέ
τόν άλλον σπόρον κατά τήν ήμέραν κατά τήν οποίαν θά άρχίση ή σπορά. Εις τό
χωράφι, άφοΰ προηγουμένως «&ά γυρίση είς τόν ήλιον» (χφον, σ. 181), θά κάμη
τόν σταυρόν του, καί έν συνεχεία θά ρίξη πρώτα τόν ήγιασμένον σπόρον εις τήν
γήν, καί μετά θά άρχίση τήν άροσιν.

Πρός έπιτυχίαν τής γεωργικής παραγωγής άποβλέπει έπίσης καί τό έθιμον
νά ρίπτωνται κόκκοι σικάλεως εΐς τόν ποταμόν κατά τόν άγιασμόν τών ύδάτων κατά
τά Θεοφάνια διά νά άγιασθή ούτως ή όλη παραγωγή (χφον, σ. 31), ώς έπίσης καί

1 Βλ. καί Γεωργ. Γρηγοριάδη, Οί Πόντιοι τοϋ Κάρς τή Χριστοΰ καί τά καλαντόφωτα.
Άριστοτ., τεΰχ. 6 (1957), σ. 16 - 18. Τοΰ ίδιον, 1) Λαογραφικά τοΰ Πόντου. Ό γάμος. Άρι-
στοτ., τεΰχ. 2 (1957), σ. 39 - 43. 2) Οί Πόντιοι τοΰ Καυκάσου. Ποντ. Εστία, ετ. II (I960)·
σ. 5725 ■ 28. 3) Οί Πόντιοι τοΰ Καυκάσου, 'Ιστορία — Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1957.
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δ ραντισμός δια τοΰ αγιασμοΰ τοΰτου τής οικίας, των στάβλων καί τής τροφής τών

ζώων.

Ή συνήθεια είτα τοΰ διά τοΰ φοιτός τοΰ κηρίου τής 'Αναστάσεως καψαλί-
σματος τοΰ άκρου τής ουράς εκάστου καματεροΰ ζφου1 ώς επίσης καί τής κατα-
σκευής σταυροΰ επί τής θΰρας διά τής φλογός αΰτοΰ ή μέ κατράνι (βλ. είκ. 1) γί-
νονται «γιά νά μή μπαίνουν τά κακά δαιμόνια και γιά νά προφνλάσσωνται τά
ζφα μας άπό τις αρρώστειες» (χφον, σ. 35). Το έθιμον τοΰτο τών σταυρών εΐς τήν

Είκ. 1. Ό σταυρός είς τήν παραστάδα τής εξώθυρας.

εΐσοδον τής κατοικίας απαντάται όμοίως καί άνατολικώτερον τής υπό έξέτασιν περι-
οχής, ειδικώς εΐς τό χωρίον "Αγιος 'Αντώνιος Πέλλης. Ένταΰθα χαράσσονται σταυ-
ροί εΐς τήν πόρταν κατά τοΰ εσπέρας τής παραμονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου2.

Ζωηροί απαντώνται καί ένταΰθα αί λατρευτικοί τιμαί πρός τόν Άγιον Μό-
δεστον, τόν Άγ. Σπυρίδωνα, τόν "Αγ. Μηνάν, τόν "Αγ. Τρύφωνα ώς προστάτας
τών άγροτών διά τήν γεωργικήν παραγωγήν καί τά ζώα των. Ουτα) πρός τιμήν
τοΰ 'Αγίου Μοδέστου, προστάτου τών ζφων, φέρονται εΐς τήν Έκκλησίαν κατά τήν
έορτήν του ειδικά πρόσφορα8 (χφον, σ. 41). Πρόσφορον έπίσης παρασκευάζεται καί

1 Τό έθιμον καί άλλαχοϋ, ο)ς είς Ρόδον τήν παραμονήν τών Θεοφανίων ( βλ. Γ. Α. Μέγα,
έν Έπετ. Λαογρ. Αρχ., τόμ. Ε'-ΣΤ'(1943-44), σ. 134). Είς Άνατολ. Μακεδονίαν (Καλή Βρύση)

όμοίως κατά τό Πάσχα (βλ. Λ.Α. άρ. χειρ. 2937, σ. 10 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, Καλή Βρύση

Δράμας, 1965).

* Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη έν Έπετ. Λαογρ. "Αρχ. τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), σ. 378.

5 Πρβλ. Λ.Α. άρ. χειρ. 2394, σ. 118 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, έκ νομού Πέλλης, 1961).

Κατά τήν έορτήν τοϋ "Αγίου Μοδέστου «ό κάθε γεωργός έκανε πέντε άρτους καί τούς πήγαινε
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κομίζεται εις τήν εκκλησίαν δια τόν "Αγ. Σπυρίδωνα, τό όποιον, άφοΰ εύλογηθή
κατά τήν θείον λειτουργίαν, δίδεται νά τό φάγουν τά ζώα (χφον, σ. 212). Εΐς τόν
"Αγιον Μηνάν κατέφευγαν παλαιότερον, δηλ. προ τοϋ 1940, δια τήν άνεύρεσιν
απολεσθέντος ζώου, κομίζοντες εΐς τήν εκκλησίαν έριον ώς αφιέρωμα εΐς αυτόν

(χφον, σ. 110)."Ό Άγιος Τρύφων τιμάται και ενταύθα ώς άγιος διά τάς άμπέλους
(χφον, σ. 111, 180, 321, 322). Ή Αγία Βαρβάρα1 έτιμάτο παλαιότερον, πρό τοΰ
1920, διά τήν εύλογιάν, ό δέ "Αγιος Παντελεήμων δι' δλας τάς άσθενείας (χφον,
σ. 111, 221). Έν Φλωρίνη μάλιστα υπάρχει καί άγιασμα αύτοΰ, δπου καί σήμερον
καταφεύγουν άσθενεις παντός είδους. Εΐς ύψωμα πλησίον τού χωρίου Άνω
Κλειναί υπάρχει πηγή τής οποίας τό ύδωρ πιστεύεται οτι λαμβάνει ΐαματικήν δύ-
ναμιν άπό τήν Παναγίαν. Τούτο «κάνει καλά τον άρρωστο άπδ αθεράπευτη αρ-
ρώστια, αν πάρχ) καί πιή λίγο (νερό) και άλείψη το σώμα του... Τώρα εμείς παίρ-
νουμε και πάμε εκεί διάφορα αντικείμενα τοϋ άρρωστου ανάλογα με τήν αρρώστια
τον. "Αν πονάνε τά πόδια τον, θά πάμε φορεμένα παπούτσια τον... "Ολα αυτά τά
κρεμάμε στα πυκνά δένδρα, που υπάρχουν πάνω άπδ τδ μοναστηράκι, ενφ άπδ
κάτω τρέχει το θαυματουργό νερό.,.Ανό άνθρωποι επήγαν εκεί και έκλεψαν λεφτά
καί, μόλις κατέβηκαν στο χωριό, τρελλάθηκαν» (χφον, σ. 45-46) (βλ. εΐκ. 2) 2.

στήν εκκλησία». Λ.Α. άρ. χειρ. 2779, σ. 162 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, Νομ. Σερρών, 1963).

1 Πρβλ. Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956,
σ. 32. Καί Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυιόρων, 'Αθήνα 1939, σ. 271.

2 Ή ιτίστις είς τήν διά τής θείας ενεργείας θεραπευτικήν δύναμιν τοΰ ύδατος είναι ήδη
άρχαία, συνεχίοθη δέ ένισχυθεϊσα κατά τήν Χριστιανικήν περίοδον μέχρι σήμερον. Βλ. Martin

Είκ. 2. Ή πηγή, άγιασμα, είς τό χωρίον Άνω Κλειναί.
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Έκ τής λαϊκής πίστεως καί λατρείας άναφέρεται ενταύθα ή δοξασία περί τής
εξαρτήσεως τής ευτυχίας γενικώς τής οικογενείας καθ' άπαν το ετος εκ τοΰ προσώ-
που, τό όποιον ήθελεν εισέλθει πρώτον εις τό σπίτι τήν πρω'ΐαν τής Πρωτοχρο-
νιάς. Έκ τοΰτου επιδιώκεται ή πρώτη τότε επίσκεψις νά γίνη υπό νέου παιδός
άπό καλορρίζικον σπίτι, είς τό όποιον τά άγαθά ευρίσκονται έν άφθονία. «Τήν
Πρωτοχρονιά φροντίζουμε νά μπή στο σπίτι μας ενα αγοράκι μικρό με τό δεξί του
πόδι, γιά νά κάνουμε και εμείς αγόρι μέσα στό χρόνο. "Αμα θέλουμε rà γεννηϋοϋν
θηλυκά ζφα, τότε στό στάβλο περιμένουμε νά μπή ένα κοριτσάκι, που νά ζουν οί
γονείς του και νά έχουν στό σπίτι τους πολλά θηλυκά ζώα. Τότε του δίνουμε μια
τρίχα άπό τά δικά μας ζφα, τήν πάει στό ποτάμι, τήν πλένει και μετά τήν ρίχνει
μέσα ατό δικό του κοπάδι, που έχει πολλά ϋηλυκά» (χφον, σ. 39).

Ώς εις τόν λοιπόν Έλληνικόν κόσμον 1, οΰτω καί ενταύθα άπαντάιαι ή πί-
στις περί δαιμονικών ό'ντων, τών Καλικανιζάρων, περιφερομένιον άπό τής παραμονής
τών Χριστουγέννανν μέχρι τών Θεοφανίων, οί οποίοι πο?Λάκις είσδΰουν καί εντός
τών οικιών2 (χφον, σ. 71). Οι Καλικάντζαροι πιστεύεται οτι «δλο τό χρόνο είναι
μέσα στή γή. Ή γη στηρίζεται σ ένα δέντρο· Μόλις δμως μάθουν οτι εγεννήθηκε δ
Χριστός, σταματούν νά κόβουν τό δέντρο και έρχονται επάνω εδώ σ εμάς τους άν-
'θρώπονς. Τό δέντρο τις δώδεκα μέρες, που μένουν αυτοί εδώ, ξαναϋρέφει. Τά
Φώτα δμως, που βγαίνει δ παπάς καϊ αγιάζει τά πάντα, αυτοί κατατρομαγμένοι
φεύγουν και χώνονται πάλι μέσα στή γή, δπου αρχίζουν πάλι νά κόβουν τό δέντρο»
(χφον, σ. 213. Αγία Παρασκευή).

Ή εορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου έχει κατ' εξοχήν ποιμενικόν χαρακτή-
ρα". Τότε εορτάζουν οι κιηνοτρόφοι, οι οποίοι σμίγουν τά ποίμνιά των, άφοΰ
προηγουμένως τήν ήμέραν ταυτην διαμοιράσουν δωρεάν γάλα καί κρέας είς δλους
τούς κατοίκους. Γίνεται ούτω λαμπρά πανήγυρις μέ κοινήν συνεστίασιν εις τήν κεν-
τρικήν πλατεΐαν τοΰ χωρίου, δπου ψήνονται αρνιά καί θυσιάζειαι ό καλύτερος

Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten. Eine symbol, ge-
schichtliche Untersuchutig, Darmstadt 1960, σ. 49 κ.έξ. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και βιι-
ζαντινή αρχαιολογία, Α', 1962, σ. 309 κ.έξ. καί 'Ελπινίκης Σαραντή Σταμούλη, 'Από τά άγιά-
σμαια τής Θράκης. Θρς,κικά, τόμ. 18 (1943), σ. 219-290, τόμ. 19 (1944), σ. 308-390 καί τόμ.
20 (1944), σ. 210.

1 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Οί Καλικάντζαροι, Byzant. Neugr. Jahrb. τόμ. 19 (1947),

σ. 49-78. ( = Τον αντον, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 264-296).

3 Βλ. Λ.Α. άρ. χειρ. 2449, σ. 338, (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 'Ικαρία, 1962).

' Βλ. καί G. Κ. Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire. Hell. Contemp.,
6ème année (1952), Athènes 1952, ('Ανάτυπον, σ. 18).
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κριός πρός τιμήν τοΰ 'Αγίου και διά λογαριασμόν τής εκκλησίας (χφον, σ. 123, 215,
253, 349). Στήνονται δέ τότε καί κούνιες, εΐς τάς οποίας κουνιούνται αί νέαι, συνε-
χιζομένου οΰτως εις αΰτάς τοΰ αρχαίου έθίμου τής αιώρας (χφον, σ. 181).

Πιστεύεται ou τό Ψυχοσάββατον τής Πεντηκοστής αί ψυχαί τών νεκρών
περιφερόμενοι έπί τής γής άπό τής Μεγ. Παρασκευής επιστρέφουν εΐς τούς τάφους.
«Τότε (δηλ. τό εσπέρας τής παραμονής) πηγαίνομεν κόλλυβα είς τήν εκκλη-

Είκ. 3. "Η όπή β'ις τόν κορμόν δένδρου άπό όπου έξέρχεται τό στοιχειό.

("Ανω Κλειναί).

αίαν. Μέσα ατά πανέρια δμως βάζομε φύλλα καρυδιάς ή δάφνης1 γιά δύο λόγους.
Πρώτα γιά νά βαστάνε ήσκιον στόν νεκρό· >9ά τά άφήσωμεν επάνω ατό μνήμα>
δπου και οί ίδιοι ξαπλώνομεν γιά πολλή ώρα, και δεύτερο γιά νά φέρουμε μερικά
άπ αυτά στο σπίτι και νά τά βάλουμε ατό σεντούκι, νά μή τρώη δ σκόρος τά ρούχα»
(χφον, σ. 218, 327, 349).

* Ή δάφνη ώς γνωστόν ήτο κατά τήν άρχαιότητα Ιερόν δένδρον καί μέ μαντικήν δύνα-
μιν. 'Αντιστοίχως όμως άναφέρεται χρήσις τών φύλλων αύτής καί πρός άποτροπήν κακού' ό
Θεόφραστος, Χαρ. 16 λέγει: «Ό δέ δεισιδαίμων τοιούτος τις οΐος έπί χοών άπονιψάμενος τάς
χείρας καί περιρρανάμενος, άπό ιερού δάφνην είς τό στόμα λαβών, ούτω τήν ήμέραν περιπα-
τεϊν». Πρβλ. έπίσης καί Θεοκρ. Ειδ. 23 κ.έξ. Ή δάφνη άπαντάται κατόπιν είς μεταγενεστέ-
ρους χρόνους είς μαγικάς πράξεις.Βλ. Γ.Κ. Σπνριδάκη, 'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι έκ
Κρητικών χειρογράφων, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Γ'-Δ' (1941-42), σ. 72, ώς καί 'Αντ. Κεραμο-
πούλλον, Φυσιολατρεία, Ήμερ. τού Όδοιπ. Συνδέσμου, έ'τ. Β' (1926), έν 'Αθήναις, σ. 50.
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Περί τοΰ στοιχειού, διά τό όποιον διασώζεται παλαιότατη παράδοσις1, άναφέ-
ρομεν, ότι είς τό χωρίον Άνω Κλεινά! καί πλησίον τοΰ περιβόλου τής εκκλησίας
υπάρχει ύψηλόν δένδρον, εις τοΰ οποίου πρός τό κάτω μέρος τοΰ κορμοΰ υπάρχει
οπή (βλ. είκ. 3). Έκ τή; οπής ταύτης, ώς πιστεύεται, εξέρχεται τό στοιχειό, τό
όποιον οί κάτοικοι, δέχονται ευχαρίστως εις τάς οικίας των θεωροΰντες αυτό ώς κα-
λόν οΐωνόν. «Αυτό δεν κάνει, νά τό σκοτώσουμε, άά τδ αφήσουμε νά φυγή μόνο

Είκ. 4. Διακρίνεται ή οπή έπί τής θΰρας, δεξιά κάτωθεν τοΰ μανδάΑου.

του, είναι τό φίδι, που φυλάει δλο τό χωριό, μάλιστα έχουμε και τρύπες νά μπαίνγι
μέσα άπό τις πόρτες μας. Τό φίδι αυτό τό γνωρίζουμε καϊ γυρίζει α' δλα τά σπίτια
τοϋ χωρίου» (χφον, σ. 4) (βλ. είκ. 4).

Ενδιαφέρον μέρος τής συλλογής αποτελούν καί αϊ θρησκευτικά! παραδόσεις,
λίαν διαδεδομένα!, σχετικαί μέ τήν άνέγερσιν2 εκκλησιών εις τόπους ύποδειχΘέν-
τας έν όνείρω υπό τών Αγίων καί τήν άνεύρεσιν είτα εικόνος (χφον, σ. 103, 107),

1 Ώς π.χ. είς τά μυθολογούμενα περί τοΰ οίκουροΰ δφεως εις τήν Άκρόπολιν. Ήροδ.
VIII, 41 : «Λέγουσιν 'Αθηναίοι οφιν μέγαν φύλακα τής 'Ακροπόλεως ένδιαιτάσθαι έν ίερφ».
Βλ. βιβλιογραφίαν ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΑ'-ΙΒ' (1958-59), ο. 294.

2 Βλ, Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' (1904), σ. 169, άρ. 298 έξ 'Αρκαδίας. Επίσης έκ
Λάστης Γορτυνίας ύπ' άρ. 299. Πρβλ. Κ. Ρωμαίου, Άχνάρια επάνω σέ βράχους, Άρχ. Θρακ.
Θησ., τόμ. 13 (1944- 47), σ. 209-227.
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ή διά τής εμφανίσεως καθ' ύπνον τοϋ οικείου "Αγίου ή τής Παναγίας1 (χφον, σ. 43).

'Η εις πολλά μέρη τής Ελλάδος διαδεδομένη παράδοσις περί τής απολιθω-
μένης γριάς' μετά τοΰ ποιμνίου της έκ τοΰ ένσκήψαντος ψύχους τοΰ Μαρτίου,
δανεισθέντος παρά τοϋ Φεβρουαρίου μίαν ήμέραν, έπιχωριάζει καί ενταύθα (χφον,
σ. 122, 188).

Έκ τών καταγραφεισών ιστορικών παραδόσεων αναφέρω τάς σχετικός πρός
τήν άντίστασιν τοϋ πληθυσμού κατά τών Κομιτατζήδοον ώς καί τινας περί τοΰ
Μεγ. 'Αλεξάνδρου" καί τοΰ ίππου του (χφον, σ. 291 - 92).

Είς τήν συλλεχθεΐσαν ύλην, σχετικήν πρός τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμιον
καί τήν τελευτήν νόμιμα, παρατηρείται ταυτότης πρός αντιστοίχους έκδηλώσεις
εΐς άλλους ελληνικούς τόπους. Ούτω είναι καί ένταϋθα εύκταία ή άπόκτησις ά'ρ-
ρενος τέκνου (χφον, σ. 241). Αί Μοΐραι, πιστεύεται οτι τήν τρίτην νύκτα άπό τής
γεννήσεως καθορίζουν τήν τύχην εΐς τό νεογέννητον βρέφος· διό αφήνεται ή
τράπεζα έστρωμένη μέ φαγητά, ίνα έλθοΰσαι αί Μοίραι γευθούν τούτων καί δια-
τεθούν ευμενώς διά τό βρέφος (χφον, σ. 85, 367).

Έκ τών δοξασιών κατά τήν τελευτήν σημειώνομεν τήν πίστιν περί τής έλεύ-
σεως κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου του 'Αρχαγγέλου, διά νά όδηγήση τήν ψυχήν τοΰ
ψυχορραγοΰντος, έάν αύτη δέν είναι αμαρτωλή, πλησίον τοΰ Θεού (χφον, σ. 17). Ή
πανελλήνιος συνήθεια τής τοποθετήσεως δβολού εΐς τά θυλάκια ή τό στόμα τοΰ νε-
κροΰ, «για νά Ι'.χχι và πληρώσγ] τον βαρκάρη, καινά περάσγι στον άλλο κόσμο» (χφον,
σ. 49), άπαντωμένη καί ενταΰθα, συνεχίζεται, ώς γνωστόν, έκ τής άρχαιότητος·
«ταΰτα όντως ισχυρώς περιελήλυθε τους πολλούς, ώστε επειδάν τις άποθάνη τών
οικείων, πρώτον μεν φέροντες δβολδν είς τό στόμα κατέβηκαν αύτω, μισϋόν τω
πορ&μεΐ της ναυτιλίας γενησόμενον, ου πρότερον εξετάσαντες όποιον τό νόμισμα νο-
μίζεται και διαχωρέΐ παρά τοις κάτω .. (Λουκ. Περί πένθους, 10).

Εΐς τόν κύκλον τών μαγικών συνηθειών υπάρχει πλήν τών άλλιον καί τό έθι-
μον τής «περπερούνας», ήτοι τής δια μαγικών μέσων προκλήσεως βροχής εις περι-
στάσεις άνομβρίας, (χφον, σ. 46, 47, 74-75, 176- 177, 350-351)· Κατά τήν τέ-
λεσιν τής περπερούνας τραγουδούν :

1 Πρβλ. Χ. Παπαχριοτοδονλου, Ή λατρεία της Παναγίας στή Ρόδο, Τέχνη 1 (1946),
σ. 144 - 145 καί σ. 168 - 69.

2 Πρβλ. Κ. Α. Ρωμαίου, Ή Γριά, μυθική μορφή άρχαία. (Προσφορά εις 2τίλπ. Π.
Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 561 -580.

9 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξα-
σιών περί τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου (Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, Αθήναι 1953, σ. 385-419).
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Περηεροννα γνρνονσε,

τό Θεό παρακαλούσε1 :

Κύριε, στάξε, Κύριε, βρέξε

μιά λιανή, λιανή βροχούλα,

γιά νά γίνουν τό σταράκια

και τής γης ιά χορταράκια (χφον, σ. 46).

Έκ τής εν σιιντόμφ εκθέσεως περί τής συλλεχθείσης ΰλης έκ τής ακριτικής
ταύτης περιφερείας προκύπτει οτι είς αυτήν, παρά τάς αναπόφευκτους επιδράσεις
έκ τών γειτονικών ξένων λαών είς τόν βίον τοΰ λαοΰ, οΰτος διατηρεί τήν πολιτιστι-
κήν έθνικήν παράδοσιν του εις τά κΰρια στοιχεία αυτής.

RÉSUMÉ

Mission folklorique dans la région de Fiorina (Grèce du Nord)

(13 août -14 septembre 1964)

par Ang. Deftéréos

L' auteur expose les résultats de la mission folklorique qu'il a accom-
plie dans les villages de Ano et Kato Klinai, Aghia Paraskevi, Papayan-
nis et Andartikon, du département de Fiorina, au Nord-Ouest de la Ma-
cédoine, près des frontières Grèco - Yougoslaves.

Après une brève introduction où il examine le caractère morpholo-
gique du terrain et les éléments de la vie économique de la région, il dé-
crit le type de l'habitation populaire. Celle - ci est entourée par une haute
muraille et est composée d'un rez-de-chaussée où sont logées les bêtes, et
d'un premier étage où habite la famille. Dans la cour, devant l'entrée de
la maison se trouve l'aire pour le battage des grains·

1 Πρβλ. Ίφιγενείας Διδασκάλου, Παρακαλώντας τή βροχή, ή «Ντουντούλκα», Άριστοτ.,
τεϋχ. 7 (1958), σ. 26 - 27 :

Βά'ι, βάϊ, Ντουντούλε.
Περπεροΰνα περπατεΐ,
το Θεο παρακαλεί,
για να βρέξτ) τή βροχή,
μια βροχή καλή, καλή,
γιά νά γίνγ\ το ψωμί
καί το άραποσίτερο.
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Les manifestations populaires relatives au culte et les autres coutu-
mes sont communes à celles des autres régions de la Grèce, comme par
ex. les coutumes des douze jours (τοϋ Δωδεκαήμεροι·), de Noël à l'Epiphanie
(25 dec - 6 janvier) avec les Kalikantzari (êtres démoniaques), les festivi-
tés des jours de Pâques, le culte de St. Tryphon, qui est considéré comme
le protecteur de la vigne, de Ste Barbara, qui protège de la petite vérole
et de St Panteléimon qui protège contre toutes les maladies, ainsi que
d'autres fêtes de circonstance, durant l'année.

Dans la région visitée, la croyance à l'existence d' un démon (στοιχειό)
qui a l'aspect d'un serpent équivalent au serpent du foyer ou demon bien-
faisant des anciens Grecs, est très répandue. Au village d'Ano Klinai on
croit que le serpent sort du trou d'un arbre qui se trouve près de la cour
de l'église. Pour faciliter l'entrée du serpent dans leurs maisons, les habi-
tants ouvrent un trou dans leur porte considérant cette visite comme bien-
venue.

L'auteur a recueilli diverses légendes comme par ex. celles qui se
rapportent à la construction d'églises due à l'apparition eu songe d'un
Saint, des Moires (des Fées) qui déterminent le destin du nouveau né la
troisième nuit après sa naissance etc. On a également la coutume de met-
tre dans la poche du mort une pièce de monnaie métallique comme cela
se faisait dans l'antiquité (l'obole de Charon). Parmi les coutumes magi-
ques l'auteur rapporte celle de la «Perperouna» que l'on accomplit pen-
dant les périodes de secheresse pour provoquer la pluie.

Outre le materiel folklorique qui a été noté dans 604 pages 80V, l'au-
teur a également enregistré 80 chansons et danses populaires sur 13 ban-
des de magnetophone.

De l'étude de ce matériel en général il ressort que malgré certaines
coutumes locales, les différentes éléments de la civilisation populaire de
cette région sont communs à ceux des autres régions de la Grèce.
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(Collections folkloriques, déposées
aux Archives de folklore pendant l'année 1964)

1. Κωνστ. Τρούκης, Λαογραφική συλλογή εκ τοϋ χωρίου Γεωργανάδων
τής περιφερείας Τρικάλων, Καρδίτσα 1962, 4ον, σελ. 246 (Λ.Ε. 2781).

2. Σταΰρ. Ζαλιμίδης, Τόμος Ξάνθης. Λαογραφικά-'Ιστορικά, Ξάνθη 1964,
40ν, σελ. 323 (Α-Ε. 2782).

3. Δημ. Νοϊόπουλος, Δημοτικά τραγούδια εκ Λεβαδείας καί Κρήτης,
1954, 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 2783).

4. Σταΰρ. Κουτίβας, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών, παροιμιών κλπ. εκ
Θυρέας Κυνουρίας, Άστρος 1954- 1958, 4«ν, σελ. 66 (Α.Ε. 2784).

5. Άριστ. Ν. Μαντρατξης, Λαογραφικά στοιχεία συλλεγέντα άπό τδ χω-
ρίον Ξινό Νερό 'Αμυνταίου. Έν Ξινώ Νερώ 1963, 4ον, σελ. 63 (Α.Ε. 2785).

6. Ίωάνν. Φωτιάδης, Λαογραφικά στοιχάα 'Αχλάδας Φλωρίνης, Φλώρινα

1963, 4°ν, σελ. 35. (Α.Ε. 2786).

7. Προκ. Πατανουσης, Λαογραφικά χυιρίου Σιταριάς Φλωρίνης, Σιτα-
ριά 1963, 4<>ν, σελ. 35 (Α.Ε. 27S7).

8. Δημ. Φορτομάρης, Λαογραφικά Βεγόρων 'Αμυνταίου, Βέγορα 'Αμυν-
ταίου 1963, 4°ν, σελ. 33 (Α.Ε. 2 788).

9. Μαίρη Διάκου) Λαογραφικά 'Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, "Αγιος
Παντελεήμων 1963, 4ον, σελ. 21 (Α.Ε. 27S9).

10. Γεώργ. Μπσυτσης, Λαογραφικές εικόνες εκ Περικοπής Φλωρίνης, Περι-
κοπή 1963, 4°ν, σελ. 45 (Α.Ε. 2790).

11. Ίορδάν. Παπαδόπουλος, Τό λαϊκό ν δίκαιον εν Άγίφ Παντελεήμονι
'Αμυνταίου Φλωρίνης,"Αγιος Παντελεήμων Φλωρίνης 1963, 4ον, σελ. 9. (Α.Ε. 2791).

12. Άστέρ. Παπανικολάου, Λαογραφικά 'Ελάσσονος, Έλασσών 1963, 4ον,
σελ. 223 (Α.Ε. 2792).

13. Χρ· Τσώτσης, Λαογραφικά Βυθοϋ Κοζάνης, Βυθός 1964, 4ον, σελ. 58
(Α.Ε. 2793).

14. Βασίλ. Γ. Ματαυτσης, Λαογραφικά Κασσάνδρας, Κασσάνδρα 1963
Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 103. (Α.Ε. 2794).

15. Γεωργ. Δ. Γκλέκας, Μοιρολόγια άπό τή Βόρειο Λακεδαίμονα, Σπάρτη,

1964, 4°ν, σελ. 29 (Α.Ε. 2796).
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16. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις τήν
έπαρχίαν Κορινθίας, 1964, 80ν μέγα, σελ. 666. (Α.Ε. 2797).

17. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς νο-
μάν Χανίων, 1964, 8ον μέγα, σελ 459. (Α.Ε. 2798).

18. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς νο-
μάν Χανίων, 1964, 8<™ μέγα, σελ. 249. (Α.Ε. 2799).

19. Γ. Κ- Σπυριδάκης - Γεώργ. Αίκατερινίδης, Λαογραφική συλλογή
έξ αποστολής είς Κάλνμνον, 1964, 8°ν μέγα, σελ. 81 (Α.Ε. 2800).

20. Μαρία Μιχαλαριά- Βογιατζη, Λαογραφικά τής νήσου Σύμης, Σύμη
1964, 8ον μέγα, σελ. 184 (Α.Ε. 2801).

21. Ειρήνη Κυδωνάκη - Μαστοράκη, Λαογραφικά εξ Ίεραπέτρας καί
Σητείας, Ιεράπετρα 1964, 4ον, σελ. 60 (Α.Ε. 2802).

22. Καλλιόπη Τζανιδάκη, Λαογραφικά έκ Κρήτης, 'Ιεράπετρα 1964,
4<™, σελ. 66 (Α.Ε. 2803).

23. 'Αθανασία Τυράκη, Λαογραφικον ΰλικον έκ Καλαμαύκας Ίεραπέτρας'
Καλαμαΰκα 1963, 4<>ν, σελ. 94 (Α.Ε. 2804).

24. Γεώργ. Παπαδάκης, Λαογραφικά χωρίον Μακρυλιάς Ίεραπέτρας, Μα-
κρυλια 1964, 4°\ σελ. 91 (Α.Ε. 2805).

25. Γεώργ. Περάκης, Λαογραφικά έκ Κρήτης, 1964, 4ον, σελ. 10. (Α.Ε.
2806).

26. Αικατερίνη Έμμ. Δανδουλάκη, Συλλογή Λαογραφικής ϋλης έκ
Σφάκας Σητείας, έν Σφάκα 1963, 4ον, σελ. 32 (Α.Ε. 2807).

27. Νικόλ. Ρουσσομουστακάκης, Συλλογή λαογραφικής νλης τής επαρ-
χίας Σητείας Κρήτης (Σκοπή, Ζίρος), 1963, 4<>ν, σελ. 65 (Α.Ε. 2808).

28. Ίωάνν. 'Αιτιδιανάκης, Συλλογή λαογραφικού νλικον εξ Άρμένων
Σητείας Κρήτης, έν 'Αρμένοις 1963, 4°ν, σελ. 25 (Α.Ε. 2809).

29. Ελένη Νικολαΐδου, Λαογραφικά Στανροχωρίον Σητείας, Σητεία
1963, 4°ν, σελ. 21 (Α.Ε. 2810).

30- Έμμ. Φραγκιαδάκης, Λαογραφικον νλικον εκ Ζίρον Σητείας, έν Ζίρφ
1693, 4ον, σελ. 33 (Α.Ε. 2811).

31. 'Αντών. Μανδαλάκης, Λαογραφική συλλογή εκ Κρήτης, εν Πλούτη
1963, 4°ν, σελ. 17 (Α.Ε. 2812)

32- 'Ηλίας 'Αγγελιδάκης. Λαογραφικά Φανερωμένης Γόρτννος Κρήτης,
Έν Φανερωμένη 1963, 4·™ σελ. 10 (Α.Ε. 2813).

33. 'Ανδρ. Κασσωτάκης, Συλλογή λαογραφικής νλης έκ Γρηγορίας 'Ηρα-
κλείου, έν Γρήγορα? 1963, 4«ν, σελ. 31 (Α.Ε. 2814).
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34. Δ. Γεωργιλαδάκης, Λαογραφικά Ρουφά 'Ηρακλείου, έν Ρουφά 1963,
4ον, σελ. 12 (Α.Ε- 2815)

35. Νιπόλ. Χαλκιαδάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ εκ Κρήτης, εν
Νυβρίτφ 1963, 4«ν, σελ. 25 (Α.Ε. 2816).

36. Χαρίδ. Μανιδάκης, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκ Παναγίας Καινουρ-
γίου 'Ηρακλείου Κρήτης, έν Παναγία 1963, 4ον, σελ. 27 (Α.Ε. 2817).

37. Γρηνόριος Χρυσοί), Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ' Απομαρμών Γέρ-
γερης Καινουργίου Κρή τ^ς,'Απομαρμά Καινουργίου 1964, 4ον, σελ. 37 (ΑΕ. 2818) _

38. 'Αντ. Φωτάκης, Συλλ,ογή λαογραφικού ύλικοϋ έκ Ααγολίου 'Ηρακλείου,
εν Λαγολίφ 1963, 4°ν, σελ. 18 (Α.Ε. 2819).

39. Βασίλ. Φρογάκης, Λαογραφικά Μαγαρικαρίου 'Ηρακλείου, Μαγαρι-
κάριον 1963, 4™ σελ. 24 (Α.Ε. 2820).

40. Ίωάνν. Παρασύρης, Στοιχεία λαογραφικού ύλικοϋ έκ Κορφών Κρήτης,
εν Κορφαΐς 1963, 4% σελ. 24 (Α.Ε 2821).

41. Θέμις Λεοντή, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ έκ Νυβρίτου Καινουρ-
γίου 'Ηρακλείου, έν Νυβρίτφ 1963, 4™·, σελ. 9 (Α.Ε. 2822).

42. Νιπ. Γαρυφαλάκης, Λαογραφικά Μαρά&ου Μαλεβιζίου Κρήτης, εν
Μαράθφ 1964, 4ον Πε\. 29 (Α.Ε. 2823).

43. Έμμ. Μανουσάκης, Λαογραφία τοϋ συνοικισμού Βουρβουλίτου τής
κοινότητος Άγιων Δέκα Καινουργίου Κρήτης, έν Βουρβουλίττ) 1963, 4ον, σελ. 92
(Α.Ε. 2824).

44. Ίωάνν. Σμυρνιωΐάκης, Κρητικές παροιμίες, Νεροχώριον Άποκορώ-
νου Χανίων 1963, 4™, σελ. 42 (Α.Ε. 2825).

45. Λαογραφικά Βατολάκκου Κυδωνιάς Χανίων, 1964, 4°ν, σελ. 8 (Α.Ε.
2826).

46. Μαρία Ψαράκη, Λαογραφικά Σκοπής Σητείας, Σκοπή 1964, 40ν,
σελ. 37 (Α.Ε. 2827).

47. Μαρία Σκανδάλη, Λαογραφικά Αρμενων Άποκορώνου Χανίων, °Αρ-
μένοι 1964, 8™ μικρ., αελ. 73 (Α.Ε. 2828).

48. Μιχ. Χαλκιαδάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ Στροβλών Σελί-
νου Χανίων, Στροβλές 1963, σελ. 35 (Α.Ε. 2829).

49. Δημήτρ. Βακάκης, Λαογραφικά Βουλγάρω Κισσάμου Κρήτης, Βουλ-
γάρα) 1963, 4ον, σελ. 20 (Α.Ε. 2830).

50. Έλευ'θ. Πατΐαδάκης, Συλλογή λιαογραφικοϋ ύλικοϋ έκ Λουσακιών,
Καλονδιανών Καστελλίου Κρήτης, έν Καστελλίφ 1963, 4ον, σελ- 16 (Α.Ε. 2831).
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51. "Ιωάνν. Κουτσαυτάκης, Συλλογή λαογραφικού ϋλικοϋ εκ Καμάρτσου
Ιύσοάμου, Καμάρτσο 1963, 4ον, σελ. 11 (Α.Ε. 2832).

52. Βασίλ. ^ερογίαννακης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ Γλώσσης
Κισοάμον, 1964, 4'»', σελ. 21 (Α.Ε. 2833).

53. Γεώργ. Άγγουράκης, Λαογραφικά έκ Κάτω Βιάννου και. Χόνδρου
'Ηρακλείου Κρήτης, 1964, 8°ν μικρ., σελ. 4 (Α.Ε. 2834).

54. Νικόλ. Ά. 'Ορφανός, Λαογραφική συλλογή εκ Κούμων Ρεϋύμνης,
1964, 4ον, σελ. 16. (Α.Ε. 2835).

55. Ευάγγ. Καπαρουνάκης, Λαογραφία τής περιοχής Αξοϋ Μυλοποτάμου,
Άξός 1963, 4ον, σελ. 16 (Α.Ε 2836).

56. Μανώλ. Ί. Καλοκυρης, Συλλογή λαογραφικού ΰλικοϋ εκ τής κωμοπό-
λεως 'Ανωγείων Ρεθύμνης, Μετόχιον 1963, 4°ν, σελ. 147 (Α·Ε. 2837).

57· Ζαχαρ. Κασσωτάκης, Λαογραφικά Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης, εν Μυ-
ριοκεφάλοις 1963, 4°ν, σελ. 68 (Α.Ε. 2838).

58. Μαρία Δουκάκη, Λαογραφικά Κρήτης, εν Καλογέρφ 'Αμαρίου 1964,
4ον, σελ. 6 (ΑΕ. 2839).

59. Λαογραφική συλλογή εξ 'Επισκοπής Ρεθύμνης, ['Επισκοπή Ρεθύμνης]
1964, 4°ν, σελ. 10 (Α.Ε. 2840).

60. ΈλευΦ. Βουμβσυλάκης, Συλλογή λαογραφικού ΰλικοϋ έκ Βρυσών
καϊ"Ανω Μέρους'Αμαρίου Ρεθύμνης, Βρύσαι 1964, 4ον, σελ. 15 (Α.Ε. 2841).

61. Άνδρ. Καριανάκης, Λαογραφικά εκ τής περιοχής Ρουσ τίκων καϊ'Αρο-
λιΜου Ρεθύμνης, 1963, 4°ν σελ. 42 (Α.Ε. 2842).

62. Ίωάνν. Χρησΐάκης, Λαογραφικά Μύθων Ίεραπέτρας, Λοχριά 'Αμα-
ρίου 1964,4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 2843).

63. Παΰλ. 'Αντωνίουδάκης, Λαογραφικά εκ Κρήτης (έξ 'Ακτούντων Άρ-
δάκτου °Αγίου Βασιλείου καϊ πέριξ χωρίων), 1964, 4<>ν, σελ. 93 (Α.Ε- 2844).

64. Έλίπδοφ. Πελεκανάκης, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Βάτου Άρ-
δάκτου'Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Κρήτης, [Βάτος] 1964, 4ον, σελ. 116 (Α.Ε.
2845).

65. Άριστοφ. Χουρδάκης, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ χωρίου 'Αγίας Πα-
ρασκευής Πεδιάδος Ηρακλείου, 1963-64, 4°ν, σελ. 69 (Α.Ε. 2846).

66. Εΰάγγ. Χουρδάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ Κρήτης, Ήρά-
κλειον 1964, 4ον, σελ. 20 (Α.Ε. 2S4 7).

67- Κωνστ. Σταματάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ Διονυσίου Μο-
νοφατοίον 'Ηρακλείου, εν Ήρακλείφ 1964, 4ον, σελ. 11 (Α.Ε. 2848).

68. Βασίλ. Χαραλαμπάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ τοϋ χωρίον
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Βουτών 'Ηρακλείου Κρήτης, Βοΰται 1963, 4°ν, σελ. 19 (Α.Ε. 2849).

69. Γεώργ. Χριστοφακάκης, Λαογραφικδν ϋλικον εκ ΙΙλώρας Καινουρ-
γίον 'Ηρακλείου, Πλώρα 1963, 4°ν, οελ. 71 (Α.Ε. 2850).

70. Έμμ. Καραμανωλάκης, Συλλογή λαογραφικού ϋλικοϋ εξ Άμουργελ-
λών Μονοφατοίου 'Ηρακλείου, εν Άμουργέλλαις 1963, 4ον, σελ· 23. (Α·Ε. 2851).

71. Άγαθ. Σφυράκης, Συλλογή λαογραφικού ϋλικοϋ εκ Δάφνου Τεμένους
'Ηρακλείου, Δάφνες 1964, 4°ν, σελ. 14 (Α.Ε. 2852).

72. Στυλ- Βιλανάκης, Λαογραφικον νλικδν έξ Άγιου 'Αντωνίου Μοιρών
Κρήτης, έν Άγίψ Άντωνίψ 1963, 4ον, σελ. 20 (Α.Ε. 2853).

73. Νικόλ. Παπαδόπουλος, Λαογραφικδν ϋλ.ικδν έξ 'Αγίων Δέκα Καινούρ-
γιου Κρήτης, Άγιοι Δέκα 1964, 4°ν, σελ. 30 (Α,Ε. 2854).

74- Έμμ. Παπουτσάκης, Λαογραφικον ϋλικον έκ Σίβας Μαλεβιζίου Κρή-
της, [Σίβα 1964], 4°ν, σελ. 17 (Α.Ε. 285-5).

75. Θωμ. Μακράκης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Κάτω Καστελλιανών
Μονοφατοίου Κρήτης, Κάτω Καστελλιανά 1963, 4ον, σελ. 13 (Α.Ε. 2856).

76. Γεώργ. Κονταξάκης, Σνλλι,ογή λαογραφικού ϋλικον έκ Φουρνοφαράγ-
γου Μονοφατοίου Κρήτης, Φουρνοφάραγγον 1963, 4ον, σελ. 40 (Α.Ε.2857).

77. Έ. Κογκάκης, Συλλογή λαογραφικής ϋλ.ης έκ Κουμάσας Μονοφατοίου
Κρήτης, [Κουμάσα 1963], 4™, σελ. 50 (Α.Ε. 2858).

78. Μιχ. Παπαδάκης, Συλλογή λαογραφικού ϋλικοϋ έκ Βαρβάρου Πεδιά-
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1962 - 1964

(Archives de Cinematographie. Materiel folklorique cinematographié.
pendant les années 1962-1964).

Άπό πολλού ή to αισθητή ή ανάγκη τής περισυλλογής έκδηλώσεα>ν τοϋ λαϊ-
κοϋ βίου, ώς εθιμικών τελετών λατρευτικού περιεχομένου, μορφών τοϋ κοινωνικού
βίου (γάμου, λαϊκών χορών κ.ά) ώς και τοΰ φυσικού, και διά τής άποτυπώσεως
αυτών έπι κινηματογραφικής ταινίας πρός τόν σκοπόν τής πληρεστέρας ούτως επι-
στημονικής εξετάσεως αυτών.

Ή έναρξις τής εκτελέσεως τοΰ έ'ργου τούτου επετεύχθη μόλις τό 1962, δτε
κατέστη δυνατή ή προμήθεια συσκευής κινηματογραφικής λήψεως, είτα δέ καί
ειδικού προβολέως.

Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ τών κινηματογραφη-θέντων θεμάτων κατά τά
έ'τη 1962- 1964 κατ' αρχάς ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Αρχείου Γ. Κ. Σπυριδάκη,
είτα δέ συστηματικώτερον ύπό τοΰ φιλολόγου Γ. Ν. Αίκατερινίδου, συνεργάτου του
είς τήν έκτέλεσιν είδικοΰ προγράμματος λαογραφικής έρεύνης διά τής οικονομικής
χορηγίας τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών.

Α') έτους 1962

1. α) Το έϋιμον τής παρασκευής τών προζυμιών διά τό ζύμωμα τών άρτων τοϋ

γάμου είς Λευκάδα.
β) Λαϊκοί χοροί είς Λευκάδα. -

(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εϊς Λευκάδα κατ' Αύγουστον 1962. Ταιν μ. 30)

β') του ετουσ 1963

2. — ' ίπερπήδησις πυρών «Φωτιές τον "Αη Γιάννη* κατά τό εσπέρας τής παρα-

μονής τοϋ Γενεσίου τοϋ Άγιου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (24 Ιουνίου).
(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, εν Αθήναις 1963. Ταιν. μ. 30).

3. — "Ε&ιμον κατά τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς είς Μέγαρα. [Προσφορά

στεφάνου άν&έων καϊ δώρων ύπό τής μνηστής είς τόν άρραβωνιαστικόν της].
(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη είς Μέγαρα, 30 Απριλίου 1963). 'Ηχητική
ταινία μ. 80. Χφον άρ. 2770).

4. — Ή τελετή τών 'Λναστεναρίων (τήν 21 Μάιου, εορτήν τών'Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης) είς Άγίαν 'Ελένην Σερρών.

(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Άγίαν Έλένην Σερρών άπό 20-22 Μαΐου
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1963. Βοηθοί: Ν. Καλύβας — Γ. Ν. Αΐκατερινίδης. Ηχητική ταινία μ. 334.
Χφον αρ. 2742).

5. 'Εορταστικοί τελεταΐ τήν 15 Αυγούστου είς Κίμωλον.

(Κινημ. υπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Κίμωλον κατ' Αΰγουστον 1963. Ταιν.
μ. 36. Χφον άρ. 2758).

6.— Τελετή γάμου είς Κίμωλον.

(Κινημι. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εΐς Κίμωλον κατ' Αύγουστον 1963. Ταιν.
μ. 77. Χφον άρ. 2758).

7. — 'Υφαντική είς Κίμωλον. (Προετοιμασία τοϋ νήματος εκ βάμβακος κλπ.).

Διάσιμο και πέρασμα είς τούς μίτους. " Υφανσις).

(Κινημ. εΐς Κίμωλον ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, κατ' Αύ'γουστον 1963. Ταιν.
μ. 60. Χφον άρ. 2758).

8. — Χοροί Μακεδονίας (κότσαρι, γαμήλιοι, χασάπικος, συρτός, τής Γερακίνας).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τά χωρία Μελενικίτσι, Βαμβακόφυτον
και Σησαμιάν τοΰ νομοΰ Σερρών κατά Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 1963.
Ταινία ηχητική μετρ. 120. Χφον άρ. 2779).

γ') του ετουσ 196ί

9. — Χοροί Κρήτης (Χανιώτικος συρτός, πεντοζάλης, σούστα Κρητικιά).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου είς Μάζα Σελίνου Χανίων κατά Μάρτιον

1964. Ταιν. μ. 65. Χφον άρ. 2798).

10. — Φάμπρικα (-— ελαιοτριβείο)'). (" Εκθλι,ψις τοϋ ελαιοκάρπου είς παλαιόν ίππο-

κίνητον ελαίουργεΐον).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τό χωρίον Μάζα Σελίνου Χανίων. Μάρ-
τιος 1964. Ταιν. μ. 45. Χφον άρ. 2798).

11. α) Σχολική εορτή κατά τήν 25 Μαρτίου 1964 είς Κουστογέρακον Χανίων.
β) 'Εκτέλεσις χορών: Χανιώτικος συρτός καί πεντοζάλης.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εις Κουστογέρακον Χανίων τήν 25 Μαρ-
τίου 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2798).

12. α) "Εθιμα τών σπογγαλιέων τής Καλύμνου κατά τόν άπόπλουν αύτών πρός

σπογγαλιείαν κατά τό θέρος.
β) "Εθιμον εις Κάλυμνον κατά τό Πάσχα. ( Αγορά τοϋ πασχαλινού άμνοϋ

κατά τό προ τής εορτής τοϋ Λαζάρου Σάββατον).
γ) Κοπάνισμα τοϋ σίτου διά τήν παρασκευήν άλεύρου.

δ) Μεταφορά φρυγάνων διά τό άναμμα τοϋ φούρνου. ΓΙύρωμα αϋτοϋ πρός ό-
πτησιν Πασχαλινών ψωμιών και έψησιν άμνοϋ.
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ε) Μεταφορά ειδικού άρτου ΰπδ της νεονύμφον εις τήν πενϋεράν της.
ς)'Υφαντική είς Κάλυμνον (ξάνσις τοΰ έρίον, κλώοι.ς, ϋφανσις).
ζ) Χοροί Καλύμνου : α) Καλύμνικος. β) σούστα Κρητικιά.

(Κινημ. ΰπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Κάλυμνον άπό τής 18 -20 'Απριλίου 1964.
Ταιν. μ. 290. Χφον άρ. 2800).

13.— Τδ κάψιμο ομοιώματος τοΰ Ιούδα κατά τό Πάσχα μετά τήν τελετήν τής Δευ-
τέρας Άναστάσεα)ς είς Άσή Γωνιά Χανίων.

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου ε'ις Άσή Γωνιά Χανίων τήν 3 Μαΐου 1964.
Ταινία ηχητική, μ. 30. Χφον άρ· 2799).

14. — Ποιμενική πανήγυρις είς Άσή Γωνιά Χανίων κατά τήν έορτήν τοΰ Άγιου

Γεωργίου. (Ένγκέντρωσις τών κοπαδιών τής περιφερείας κατά τήν πρωίαν
τής εορτής τοϋ Αγίου Γεωργίου είς τόν περίβολον τής εκκλησίας' αμελξις,
προσφορά τοΰ γάλακτος είς τούς πανηγυριστάς, ευλογία ύπό τοϋ ιερέως τών
ποιμνίων καί τών ποιμένων' διασκέδασις).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τήν Άσή Γωνιά Χανίων τήν 4 Μαΐου
1964. Ταιν. μ. 213. Χφον, άρ.2799).

15. — Έκ τοΰ ποιμενικού βίου είς τήν Άσή Γωνιά Χανίων. ("Αποψις μητάτου.

"Αμελγμα αιγοπροβάτων. Μεταφορά γάλακτος πρός τνροκομίαν. "Εξοδος τοΰ)
ποιμνίου πρός βοσκήν).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τήν περιοχήν Άοή Γωνιάς Χανίων
τήν 11 Μαΐου 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον, άρ. 2799).

16. — Χοροί Κρήτης (σούστα Κρητικιά).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς Άσή Γωνιά Χανίων κατά Μάιον 1964.
Ταιν. μ. 30. Χφον άρ. 2799).
17- Τό πανηγύρι τοΰ " Αη Σνμιοΰ έπί τρεις ι '/μέρας τήν Πεντηκοστήν είς τήν πε-
ριοχήν τοΰ Μεσολογγίου (μονή "Αη Σνμιοΰ, Κλιείσοβα καί πόλας τοΰ Μεσο-
λογγίου).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς Μεσολόγγιον άπό 21-23 Ιουνίου 1964.
Ταιν. μ 236. Χφον άρ. 2889).

18. — Άλωνισμός : α) Άλωνισμός δημητριακών μέ βωλόσυρο, β) λίχνισμα.

(Κινημ. ΰπό Γ· Ν. Αίκατερινίδου εΐς τό χωρίον Παράνυμφοι Ηρακλείου
Κρήτης κατά Ίοΰλιον 1964. Ταιν. μ. 96. Χφον άρ. 2884).

19. — Περισχοινισμός πρός αποτροπή ν κακοϋ. (Περίζωσις διά νήματος τής εκκλη-

σίας καί έν συνεχεία ολοκλήρου τοϋ χωρίου Παράνυμφοι πρός κατάπαυσιν
τοϋ σφοδρώς πνέοντος άνεμου).
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(Κινημ. υπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εϊς to χωρ. Παράνυμφοι 'Ηρακλείου
Κρήτης κατ' Ίοΰλιον 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον αρ. 2884).

20. — Χοροί Κρήτης: σιγανός και Μαλεβιζιώτικος.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου, Άνω και Κάτω Ζαρός Ηρακλείου Κρή-
της, Ιούλιος 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2884).

21. — Κατεργασία τοϋ λίνου προς κατασκευήν νήματος είς Κάτω Ζαρόν 'Ηρακλείου

Κρήτης.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις Κάτω Ζαρόν Ηρακλείου κατ' Ίού-
λιον 1964. Τα ι ν. μ. 30. Χφον άρ. 2884).

22. — Χοροί Μακεδονίας ■ συρτός.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικαιερινίδου εις τό χωρίον Καλλιθέα Δράμας κατ* Ό-
κτώβριον 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον άρ. 2895).

23. — Χοροί Μακεδονίας : κασάπικος και συρτός.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις τό χωρίον Καλή Βρύση Δράμας, 'Ο-
κτώβριος 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2895).

24. — Σπορά δημητριακών■ (Προετοιμασία τοϋ γεωργού διά τήν οποράν. 'Εκκίνη-

σις πρός τόν άγρόν. Ή σπορά. Ή ζεΰξις τών βοών εις τό ξνλινον αροτρον.
Τό όργωμα τοϋ άγροϋ).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις τό χωρίον Πύργοι Δράμας κατά Νοέμ-
βριον 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2896).

25. — Καλα&οπλεκτική.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις τό χωρίον Βώλαξ Δράμας κατά Νοέμ-
βριον 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον άρ. 2896).

26. — Χοροί Μακεδονίας : κουτσό καϊ συρτός.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου, Βώλαξ Δράμας, Νοέμβριος 1964. Ήχητ.
ταινία μ. 60. Χφον άρ. 2896).



ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

(EXPOSÉ SUR L'ACTIVITÉ DES ARCHIVES DE FOLKLORE PENDANT L'ANNÉE 1964)

Τό έργον τοΰ Λαογρ. "Αρχείου κατά τό έτος 1964 συνεχίσθη έκτελοΰμενον
ύπό τοΰ αΰτοΰ προσωπικού, ώς αναφέρεται περί τοΰτου εις τάς προηγουμένας εκ-
θέσεις τών ετών 1962 και 1963 (βλ. Έπετ. Λαογρ. Άρχ, τόμ. ΙΕ/ΙΣΤ (1962/63)
σ. 388, 391), ενισχυθέντος δια τής προσληφθείσης άπό 1 "Ιουλίου είς τό έπιστη-
μονικόν προσωπικόν φιλολόγου Ά ν ν η ς II α π α μ ι χ α ή λ.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής και μουσικής ΰλης.

1. Εϊς τό'Αρχεΐον περιήλίΐον 147 χειρόγραφοι συλλογαί λαογραφικής ΰλης εκ
σελίδων έν συνόλφ 10.260. Έκ τών συλλογών τούτων 124 απεστάλησαν ύπό διδα-
σκάλων (66 συλλογαί προέρχονται έκ Κρήτης συνταχθεισαι συμφώνως πρός σχετικήν
εγκύκλιον τοΰ Γεν. Επιθεωρητού Στοιχειώδους Έκπαιδεύσειος κ. Παν. Νέζη). Έκ
τών ύπολοίπα>ν 23 συλλογών 8 εδωρήθησαν ύπό διαφόρων προσώπων, φίλων τοΰ
λαϊκοΰ πολιτισμού, έ'τεραι 8 κατετέθησαν ύπό τού έπιστημονικού προσωπικοΰ τοΰ
'Αρχείου έξ ειδικών λαογραφικών καί μουσικών ερευνών αύτού, ήτοι, α) τοΰ Διευ-
θυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη 1) εις Κάλυμνον καί 2) εϊς Χανιά Κρήτης εΐς τήν έν
τφ Ίστορικφ Άρχείφ λαογραφικήν συλλογήν τοΰ Π. Βλαστοΰ (βλ. άνωτ·, σ. 172-73)·
β) τοΰ συντ. Κ.Ρωμαίου εΐς έπαρχίαν Κυνουρίας (βλ. άνωτ., σ. 185-189)· γ) τοΰ
συντ. μουσ. Σπυρ. Περιστέρη εΐς περιοχήν Φωκίδος (βλ. άνωτ., σ. 173-184)·
δ) τοΰ συντ. Σ τ εφ. Ή μ έλ λ ου εΐς Σάμον (βλ. άν., σ. 190-203)· ε) τής συντ.
Άννης Παπαμιχαήλ εΐς τάς νήσους Χάλκην καίΝίσυρον (βλ.άν, σ. 217-230)·
στ) τού εκτ. μουσ. Σ τ· Κ αρακά ση εις Πυλίαν καί Κορώνην (βλ. άνωτ.,σ. 204-
217)' ζ) τοΰ έκτ. συντ. Ά γ γ. Δεύτερα ίου εΐς συνοικισμούς τοΰ νομού
Φλωρίνης (βλ. άν·, σ. 230-240). Τέλος κατετέθησαν εΐς τό Λ.Α. 7 συλλογαί έκ
σελ. 2740, προερχόμεναι έκ τοΰ ειδικού προγράμματος λαογρ. έρεύνης (συστημα-
τική περισυλλογή λαογρ. ύλης), έκτελουμένου εις τό Λαογρ. Άρχείον ύπό τοΰ
Διευθυντού αυτού κ. Γ. Κ· Σπυριδάκη μετά τών συνεργατών του φιλολόγων,
τής Άννης Παπαμιχαήλ μέχρι τέλους 'Ιουνίου τοΰ έτους τούτου καί τοΰ
Γεωργ. Αίκατερινίδου, διά τής οικονομικής χορηγίας τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύ-
ματος Ερευνών. Έντός τοΰ έν λόγφ προγράμματος έγένετο έρευνα εΐς περιοχάς
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τής Κορινθίας, τής Κρήτης, τής Καλύμνου, τοϋ Μεσολογγίου καί τής Δράμας.

2. Ή Εθνική Μουσική Συλλογή έπλουτίσθη διά 2637 ηχογραφήσεων
δημώδους μουσικής (μελφδιών ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών), πρός δέ καί
διά 36 ηχογραφήσεων άλλης λαογρ. ύλης (παραμυθιών κλπ.).

Ή μουσική ύλη αύτη προήλθεν ώς ακολούθως : α) έκ τών ώς άνω άποστο-
λών τοΰ προσωπικού τοϋ 'Αρχείου ηχογραφήσεις 992, ήτοι 45 έκ Καλύμνου, 76
έκ Σάμου, 201 έκ Φωκίδος, 217 έκ Χάλκης, 385 έκ Πυλίας καί 68 έκ τοΰ νομοΰ
Φλωρίνης, β) Έκ τοΰ είδικοΰ, ώς άνω, προγράμματος έρεύνης διά τής ενισχύσεως
τοϋ Β.Ι.Ε. ηχογραφήσεις 1144, ήτοι 443 έκ Κρήτης, 306 έκ τής επαρχίας Κοριν-
θίας, 9 έκ Μεσολογγίου καί 386 έκ τής περιοχής Δράμας. γ) Έκ παραχωρήσεως
τής Εταιρείας Ευβοϊκών σπουδών 312. δ) Έκ τής συλλογής τής σπουδαστρίας έν τφ
Λαογραφ. Άρχείφ, άμερικανίδος, Ellen Frye 158 ηχογραφήσεις και ε) έξ ανταλ-
λαγής πρός ελληνικήν μουσικήν 41 μελφδιών καί χορών μουσικής έκ Μαρόκου
καί Τουρκίας έκ συλλογής τής έλβετίδος μουσικολόγου G. Wintenberg·.

3. Εις τήν Δισκοθήκην τής Μουσικής Συλλογής προσετέθησαν 61 δί-
σκοι, ήτοι 51 έξ αγοράς καί 10 έκ δωρεών. Έκ τών τελευταίων οί 5 προσεφέρθη-
σαν ύπό τοϋ ρουμάνου Καθηγητού κ. Μ. Pop.

4. Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό ν Άρχεϊον. Κατά τό έτος τοϋτο άπετυ-
πώθησαν έπι κινηματογραφικής ταινίας τών 16 χιλ., μήκους έν συνόλφ 1500 μέ-
τρων, αί κάτωθι εκδηλώσεις τοΰ λαϊκοϋ βίου: α) διά τοΰ διευθυντού Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, εργασθέντος εις Κάλυμνον 1) έθιμον τών σπογγαλιέων κατά τόν άπό-
πλουν αύτών διά τήν σπογγαλιείαν κατά τό θέρος· 2) έ'θιμα κατά τό Πάσχα'
3) κατεργασία νήματος πρός ύφανσιν 4) χοροί τής Καλύμνου (Καλύμνικος, σού-
στα Κρητικιά)· β) διά τοϋ φιλολόγου Γεωργ. Αικατερινίδου, έργαζομένου
εις τήν έκτέλεσιν ειδικής λαογραφικής έρεύνης, ώς άνωτέραι.

1) Χοροί Κρήτης: α) Χανιώτικος πεντοζάλης, σούστα εις Μάζαν Ροδοβα-
βανίου, Κουστογέρακον καί Άσή Γιυνιάν τοΰ νομοΰ Χανίων" β) σιγανός καί Μα-
λεβιζιώτικος εις "Ανω καί Κάτω Ζαρόν τοΰ νομοΰ 'Ηρακλείου.

2) Χοροί Μακεδονίας: συρτός, κασάπικος καί κουτσό εις Καλλιθέαν, Καλήν
Βρύση καί Βώλακα τοϋ νομοϋ Δράμας.

3) Φάμπρικα ( = έλαιουργειον) είς Μάζαν Ροδοβανίου Χανίων.

4) Σχολικόν έθιμον εις Κουστογέρακον Χανίων τήν 25ΤΙν Μαρτίου.

5) Τό έθιμον «κάψιμο τοΰ "Ιούδα» κατά τό Πάσχα είςΆσή Γωνιάν Χανίων.

6) Ποιμενική πανήγυρις κατά τήν εορτήν τοϋ Άγιου Γεωργίου εις Άσή
Γωνιάν Χανίων.

7) Ποιμενικός βίος (μητάτο) εις τήν περιφέρειαν Άσή Γωνιάς Χανίων.
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8) Ή λαϊκή πανήγυρις τοΰ Άη Συμιοΰ κατά τήν Πεντηκοοτήν εις Με-
σολόγγιον.

9) Σπορά δημητριακών είς χωρίον Πύργοι Δράμας.

10) Άλωνισμός εις τό χωρίον Παράνυμφοι τοΰ νομοΰ Ηρακλείου Κρήτης

11) Περισχοινισμός πρός άποτροπήν κακοΰ εις τό χωρίον Παράνυμφοι τοΰ νο-
μοΰ Ηρακλείου.

12) Κατεργασία λιναριοΰ είς Κάτω Ζαρόν Ηρακλείου.

13) Καλαθοπλεκτική εις Βώλακα τοΰ νομοΰ Δράμας.

Β' 'Απονομή επαίνων είς συλλογείς λαογραφικής ΰλης

Συμφώνως προς τήν υπ' άρ. 27761/1952 εγκΰκλιον τής 'Ακαδημίας περί
απονομής τιμητικών διακρίσεων εις εκπαιδευτικούς λειτουργούς, υποβάλλοντας διά
τό Λαογρ. Άρχεΐον λαογραφικός συλλογάς, άπενεμήθησαν υπ' αυτής οί κάτωθι
έπαινοι μετά σχετικήν εΐσήγησιν τοΰ Διευθυντού τού "Αρχείου καί πρότασιν τής
'Εφορευτικής Επιτροπής,
α) "Επαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως 3.000 είς τούς :

1. Κωνστ. Ί ω αν ν ί δ η ν, διδάσκαλον τοΰ 60οΰ δημ. σχολείου Θεσσα-
λονίκης Γ' έκπαιδ. περιφερ. Θεσσαλονίκης, δια τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτοΰ
έκ τού χωρίου Κωστάνας Θεσπρωτίας (άρ. χφου 2748).

2. Β α σ ί λ· Π α υ λ ί δ η ν, διδάσκαλον 1ου δημ· σχολ. Μάνδρας, διά λαο-
γραφικός συλλογάς του έκ τής περιοχής Παραμυθίας 'Ηπείρου (άρ. χφων 2740
2756, 2768).

3. Γ ε ώ ρ γ. Χ ρ. Π α γ ώ ν η ν, διδάσκαλον δημοτ. σχολ. Τριοβασάλων
Μήλου διά τήν συλλογήν του έκ τής νήσου Μήλου (άρ. χφου 2777).

4. Εϊρήνην Ούσταγιαννάκη-Ταχατάκη, διδασκάλισσαν Α'
δημοτ. σχολ. "Ανω 'Αρχανών Κρήτης, διά τήν συλλογήν της έξ "Ανω Άρχανών
(άρ. χφου 2774).

β) Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως

δ ρ χ μ. 2.000 εις τούς:

1. Ή λ ί α ν Κ. Σ α μ α ρ ά ν, διδάσκαλον δια τήν συλλογήν του έκ Κλει-
στοΰ Εύρυτανίας (άρ. χφου 2775).

2. Τάσον Παπαποστόλου, λογοτέχνην, διά λαογραφικός συλλογάς
του έξ Εύβοιας (άρ. χφων 2734, 2778).

γ)Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως

δ ρ χ μ. 1-500 εΐς τούς:

17
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1. Γεώργ- Λαγωνίκα ν, διδάσκαλον, διευθυντήν τοΰ δημοτ. σχολείου
Χριστοΰ 'Ικαρίας, δια τήν λαογραφικήν συλλογήν του εξ'Ικαρίας (άρ. χφου 2735).

2· Γ ε ώ ρ γ. Κ ο λ ι ό ν, διδάσκαλον, διευθυντήν δημοτ. σχολ. 'Αγίων
'Αποστόλων Παπαδάτων Πρεβέζης, διά τήν συλλογήν του έξ Άσου Πρεβέζης
(άρ. χφου 2739).

3. Γ. Α. Χ α λ α ζ ι ά ν, διδάσκαλον 2ου δημοτ. σχολ. Ν. Ελβετίας Ζ' περιφ.
Αθηνών, διά τήν λαογραφικήν έργασίαν του : «Ρουμελιώτικες χαρές και λΰπες»
(άρ. χφου 2750).

δ) "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως εις τους:

1. Πέτρο ν Άνανιάδην, διδάσκαλον 1°υ δημ. σχολ. Μεγάρων Αττι-
κής, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ προσφυγών έκ Κουβουκλίων Προΰσης
και Γαλατά Καλλιπόλεως Άνατ. Θράκης (άρ. χφου 2737).

2. Βασιλικήν Θεοδωροποΰλου, διδασκάλισσαν τοΰ δημοτ.
σχολ. Νυμφόπετρας Λαγκαδά, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν της έκ γηγενών Μα-
κεδόνων και προσφΰγων έκ Θράκης - Πόντου κ.ά., κατοίκων τοΰ χωρίου Νυμφό-
πετρας Λαγκαδά (άρ. χφου 2738).

3. Εΰάγγελον Βλ. Ντόκαν, διδάσκαλον Καστανοφΰτου "Αργούς
Όρεστικοΰ, διά τήν συλλογήν του έκ Παλαιοχωρίου Συράκου τοΰ νομοΰ 'Ιωαν-
νίνων (άρ. χφου 2755).

4. Δ η μ. Β. Φ ο ΰ ρ λ α ν, διδάσκαλον δημοτ. σχολ. Αγίου Δημητρίου
Ναυπακτίας, διά τήν συλλογήν του έκ Νεοχωρίου Ναυπακτίας (άρ. χφου 2755).

Γ '. Άποδελτίωσις «αϊ κατάταξις λαογραφικής -ύλης

1) Διά τοΰ βοηθητικοΰ προσωπικοΰ τοΰ Αρχείου (γραφέων) άπεδελτιώθη
έκ 39 χειρογράφων συλλογών καί έντΰπων ποικίλη λαογραφική ΰλη, ήτοι άσματα
1183, δίστιχα 200, δημ. παραδόσεις 270, παραμυθία 90, αινίγματα 446, παροι-
μίαι 1938, εΰχαί 168, κατάραι 166 καί άλλη ΰλη, άναφερομένη είς τόν φυσικόν,
κοινωνικόν καί πνευματικόν βίον, εΐς δελτία 5911.

2) Έκ τής άποδελτιωθείσης ΰλης έγένετο κατάταξις καί τοποθέτησις εΐς τό
Άρχείον: α) δημωδών ά°μάτων 1508. Έκ τούτων 750 έπεξειργάσθη ό συντ.
Κ. Ρ ω μ α ΐ ο ς καί 748 ό συντ. Σ τ έ φ. Ή μ ε λ λ ο ς. Τής υπολοίπου λαογρ.
ΰλης έκ δελτίων 6408 έγένετο γενική κατάταξις υπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκονο-
μίδου.

3) Εις τό τμήμα τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έγένετο ΰπό τοΰ συντ.
μουσ. Σ π. Περιστέρηή καταγραφή έκ ταινιών μαγνητοφώτου τής μουσικής
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93 άσμάτων εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, ύπό δέ τοΰ εκτ. μουσ. Σ π.
Καρακάση έσυνεχίσθη ή καταγραφή τών στοιχείων ήχογραφηθείσης νέας μου-
σικής ύλης εις τό σχετικόν Βιβλίον Εισαγωγής (αρ. 7822-10316) καί εις τό βι-
βλίον Ήχογρ. Λαογραφικής ΰλης (άρ· 217-312).

Δ'. Δημοσιεύματα

Έσυνεχίσθη ή έκτύπωσις τής Μουσικής Εκλογής ύπό τών Γ. Κ. Σ π υ ρ ι -
δ ά κ η καί Σπυρ. Περιστέρη· ώσαύτως και τής Έπετηρίδος τοΰ Λαο-
γραφικού 'Αρχείου τών ετών 1962-1963 εΐς διπλούν τόμον ΙΕ'/ΙΣΤ . Τέλος έγένετο
έναρξις τής εκτυπώσεως εΐς δευτέραν έκδοσιν, βελτιωμένην, τοΰ άπό πολλού έξην-
τλημένου δημοσιεύματος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου : Ελληνική Λαογραφία, Μέ-
ρος Α ύπό Στίλπ. Κυριακίδου.

Ε Βιβλιοθήκη

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, ή μόνη ειδική λαογραφική βιβλιο-
ίΐήκη έν 'Αθήναις, έπλουτίσθη διά 238 τόμων καί φυλλαδίων (άρ. εΐσ. 3656-3894)
βιβλίων καί περιοδικών. Έκ τούτων 153 προήλθον έξ άγοράς, 27 έξ ανταλλα-
γής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 58 έκ δωρεών.

ΣΤ'. Μουσειακή Συλλογή

Ή Μουσειακή Συλλογή έπλουτίσθη δι' 99 λαογραφικών άντικειμένων ώς
έξής· α)έκ δωρεάς 51: ήτοι 2 έκ Καρδίτσης (δωρ. φροντίδι Άννης Παπα-
μιχαήλ), 1 έξ 'Ηπείρου (δωρ. Κ. Ίωαννίδη), 3 έκ Δράμας (δωρ. φροντίδι Γ. Αί-
κατερινίδου), 11 έκ Κοζάνης (δωρ. 10 άντικ. ύπό τοΰ Άριστ. Μπακαΐμη καί 1 ύπό
τοΰ Χρ. Τσώτση), 12 έκ Μεγάρων (δωρ. Ίακ. Ηλία), 3 έκ Κορινθίας (δωρ. φρον-
τίδι Άννης Παπαμιχαήλ), 2 έκ Μεθώνης (δωρ. φροντίδι Στ. Καρακάση), 2 έκ
Σπάρτης (δωρ. Μ. Δρεπανιά), 3 έκ Σάμου (δωρ- φροντίδι Στ. Ήμέλλου), 1 έκ
Νισύρου (δωρ. φροντίδι Άννης Παπαμιχαήλ), 11 έκ Κρήτης (δωρ. φροντίδι
Γ. Αίκατερινίδου). β)έξ άγοράς 48, ήτοι : 22 έκ Φλωρίνης καί 1 έξ 'Ηπείρου
διά τής χρηματ. χορηγίας τοΰ Β. I. Ε., 18 έκ Καρδίτσης, 6 έκ Δράμας καί 1 έκ
Κρήτης.

Ζ' Επιστημονικά Συνέδρια καί γενικωτέρα δράσις

Τό Λαογρ. Αρχεΐον, Ίνστιτοΰτον ευρύτατα γνωστόν καί έξω τής Ελλάδος,
προσφέρει έπιστημονικάς υπηρεσίας, πλήν τών Ελλήνων τών άσχολουμένων περί
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τόν λαϊκόν εκ παραδόσεως πολιτισμόν, καί εις ξένα ομοειδή "Ιδρύματα καί ειδι-
κούς επιστήμονας. Κατά τό λήγον έ'τος έφιλοξενήθησαν έπ' άρκετόν διάστημα
χρόνου 2 άλλοδαποί, οΐτινες άσχολοΰνται εις τήν σύνταξιν έναισίμων διατριβών
επί θεμάτων τής δημώδους ελληνικής παραδόσεως, ή Άμερικανίς, δις Ellen
Frye, καθ' ά'παν τό έτος, μελετήσασα δημώδη μουσικήν, καί τελευταίως ό φιλό-
λογος έκ Παρισίαιν Michel Saunier. Προσέτι επεσκέφθησαν 32 άλλοι άλλοδαποί
τό Λαογρ. Άρχεϊον πρός έπιστημονικούς σκοπούς. Τέλος καί δι' αλληλογραφίας
παρεσχέθησαν πληροφορίαι έπι διαφόρων λαογραφικών θεμάτων είς πολλούς
ειδικούς έπιστήμονας καί ιδρύματα.

Ό Διευθυντής τού Λαογρ. 'Αρχείου κ. Γεώργ. Σπυριδάκης καί
οί συντάκται κ. Δημ. Οΐκονομίδης καί κ. Ά. Ρωμαίος μετέσχον
τού συγκροτηθέντος έν Αθήναις άπό 1-6 Σεπτ. Διεθνούς Συνεδρίου τών 'Ερευνη-
τών τών λαϊκών διηγήσεων, προέβησαν δέ καί εις άνακοινώσεις εργασιών των, ό
πρώτος τής ύπό τόν τίτλον: Die alte Frau als Verrâterin in einigen neugrie-
chischen Volkssagen ', ό δεύτερος τής : Yello dans les traditions de peuples
hellénique et roumain1 καί ό τρίτος τής: Digenis and the Valiant ones2.

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1964.

ό Διευθυντής
Καθηγητής Γεώργ. Κ. Σπνριδάκης

1 Έδημοσιεύθησαν είς τό περ. «Λαογραφία», τόμ. 22 (1965), σ. 577-530 καί σ. 328-334.
Ή άνακοίνωσις τοϋ πρώτου έδημοσιεΰθη καί εις τήν ελληνικήν μετά περιλήψεως είς τήν
γαλλικήν έν τω παρόντι τόμω, σελ. 3-8.

5 Έδημοσιεύθη είς τήν ελληνικήν είς τό περ.: Άρχεϊον τοϋ Πόντου, τόμ. 26 (1964)
α. 197-230.
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(Revues reçues pendant l'année 1964 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. 67 (1964).

Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν. 'Εκδιδόμενον ύπό τής 'Επιτροπής Ποντι-
ακών Μελετών, έν 'Αθήναις, τόμ. 24 (1961), τόμ. 26 (1964).

Έιτετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1961), τόμ. Β'
(1962), τόμ. Γ' (1963).

'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
'Εν 'Αθήναις, τόμ. ΙΕ' (1964-65).

'Ηώς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, εκδιδομένη έν 'Αθήναις, έτ. 4 (1961),
ετ. 5 (1962), ετ. 6 (1963), ετ. 7 (1964).

Ίκαριακά. Μηνιαία εκδοσις τής Πανικαριακής 'Αδελφότητος 'Αθηνών. 'Αθήναι,
τεύχος 34 (1965).

Κνωσός. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου Κρητών «Ή Κνωσός», έτ. 1-12 (1953-1965).

Κρητική Εστία. Μηνιαίο ίστορικό-λαογραφικό καί λογοτεχνικό περιοδικό. Χανιά,
χρόν. ΙΓ'-ΙΕ' (1961-63).

Κυπριακα! Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. ΚΙΓ (1964), τόμ. ΚΘ' (1965).

Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. ΚΑ'
(1963-64).

Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ ΙΙαγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 37-39 (1963-65).

Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. 11 (1964).

Β' ΞΕΝΑ

(en langues étrangèrres)

Arts et Traditions Populaires, douzième année 1964. Paris.
Hélène Guilcher, La dance traditionnelle à Saint Nicolas-de-Veroce (Haute-Savoie)

σ. 3-29.

Χορογραφική καί μουσικολογική μελέτη.
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Charles Marchel-Robillard, Forges et forgerons du pays Chartrain, σ. 30-71.

Μελέτη περιγραφική μετά σχεδίων καί εικόνων, άναφερομένη είς τά σιδηρουργεΐα
καί τούς σιδηρουργούς τοΰ παρελθόντος αιώνος έν Chartrain.
Jean Favière, Mobiliers et meubles ruraux du Haut-Berry, σ. 101-138, 215-229.
A. Hajdi, La loki djili des Tsiganes Kêlderâs, a. 139-177.

'Ερευνώνται τά έλευθέρου άργοΰ ρυθμού άσματα τών λεβητοποιών 'Αθίγγανων, λε-
γόμενα loki djili.

Marie-Louise Tenèze, Le conte populaire français : Réflexions sur un itinéraire, σ.
193-203.

Ή συγγρ., άναφέρουσα νεωτέρας παραμυθιολογικάς μελετάς, διατυπώνει ένδιαφερού-
σας σκέψεις όσον άφορα είς τόν παραμυθάν, τό άκροατήριον καί ρεπερτόριόν του.
S. F. Sanderson, État des études de la vie traditionnelle en Grande-Bretagne et
en Irlande, σ. 247-254.

Πληροφορίαι περί τών σπουδών τού κατά παράδοσιν λαϊκού βίου έν Μεγάλη
Βρεταννία καί 'Ιρλανδία

Δ. Β. Οί.

Bulletin folklorique d'île-de-Prance, Nos 21-28, Paris... 1963-1964, σελ.
641-863.

Τό περιοδικόν τούτο είναι όργανον τής Λαογραφικής'Εταιρείας τής Ile-de-France.
Σημειοΰμεν τά άρθρα: α) «Ό Rabelais και ή Λαογραφία» τοϋ M. Françon (σελ·
643, 744-5Λ β) «Ή χλωρίς τής Ile-de-France» τοΰ André-Louis Mercier (σελ. 649-
50, 719-20, 751-2, 814-5, 840-43), γ) «Δύο λαογραφικαί καί φιλολογικαί σημειώσεις»
ύπό τού M. Françon, σελ. 711, δ) «'Αρχαιολογία καί λαογραφία είς τάς πηγάς τοΰ
Σηκουάνα» τοΰ Α. Colombet, σ. 808-810, ε) πλήθος άρθρων ύπό τόν τίτλον «λαο-
γραφικά χρονικά», καί συστηματικοί βιβλιογραφικοί άναλύσεις περιοδικών, μελετών
καί άρθρων γαλλικών καί ξένων.

Δ. Β. Οί.

Fabula. Zeitschrift fiir Erzâhlforschung, hrsg. von Kurt Ranke. Berlin,
6. Band (1964).

El. Legros, A propos d'une étude sur le conte populaire Wallon, σ. 1-54.

Bêla Gunda, Die Funktion des Mârchens in der Gemeinscliaft der Zigeuner, σ. 95-107.

Μελέτη περί τής θέσεως τοΰ παραμυθιού είς τήν κοινωνικήν ζωήν τών Άθιγγάνων.
Rich. Bauman, The Folktale and Oral Tradition in the fables of Robert Henryson,
a. 108-124.

Rolf Wilh. Brednich, Der Teufel und die Kerze, σ. 141-161.

'Εξετάζεται τό θέμα τής προελεύσεως καί διαδόσεως λαϊκής διηγήσεως περί τού έξα-
πατηθέντος διαβόλου (ΑαΤΙι 1187).
l. Kretzenbacher, «Stabbrechen» im Hochzeitsritus, σ. 195-212.

Kath. Luomala, Motif A 728 : Sun Gaught in Snare and Certain Related Motifs,
a. 213-252.
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Ηει<· KapBtds, Tiirkische Volkserzâhlungen in der polnischen Literatur des XVI.
Jhdts, σ. 253-257.

'Εξετάζονται αϊ Τουρκικοί λαϊκαί διηγήσεις είς τήν Πολωνικήν φιλολογίαν κατά τόν
16ον αιώνα.

Σ. Δ. Η.

Hessische Blatter fiir Volkskunde, Giessen, Bd. 55 (1964).
Hans Moser, Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde, σ. 9-57.
IngEborg Weber-KellëRmann, Die Maskenmacher au£ dem Thiiringer Wald, σ.
109-122.

Μελετώνται οί κατασκευασταί προσωπείων είς τό «Thiiringer Wald» τής Γέρμα
νίας. Παρατίθενται 14 εικόνες δεικνύουσαι είδη προσωπείων ώς καί τόν τρόπον
κατασκευής αύτών.

Και DetlER SiEVERS, Die Mitwirkung der dithmarsischen Geschlechter beim
Hoclizeitsbrauchtum, σ. 123-139.

Friedrich Kari, Azzola, Das doppelbalkige Kreuz als Grabzeichen in Hessen, σ.
181-184.

Ό συγγρ. άσχολεϊται μέ τόν διπλούν σταυρόν ώς σύμβολον έπί τών τάφοιν.

Σ. Δ. Η.

Journal of American Folclore, τόμ. 77 (1964).

George Monteiro, Parodies of Scripture, Prayer, and Hymn, σ. 45 52

'Αναφέρονται παραδείγματα έμμετρων περικοπών έκ τής Βίβλου, έκ τών προσευχών
καί έκ τών "Υμνοιν τής Δυτικής 'Εκκλησίας, άμέσως δέ είς έκάστην περίπτωσιν πα-
ρατίθενται παραλλαγαί άντιστοίχων λαϊκών διακωμφδήσεων, αϊ όποιαι έχουν συντεθή
είς τό αύτό μέτρον, διατηρούν δέ τό αύτό ύφος καί κατά κανόνα τήν αύτήν όμοιο-
καταληξίαν.

S. J. Soeckett, Poetry and Folklore: Some points of affinity, σ. 143-153.

'Εξετάζεται ή συγγένεια μεταξύ ποιήσεως καί λαογραφικών μνημείων τοΰ λόγου.
'Ιδίως έξετάζεται ή μεταφορική χρήσις τών εννοιών, φαινόμενον τό όποιον παρατη-
ρείται τόσον είς τήν ποίησιν διά τής παρομοιώσεως καί δή τής μεταφοράς, όσον καί
είς αινίγματα, τών όποιων ή σύνθεσις βασίζεται έξ ολοκλήρου είς τήν μεταφορικήν
χρήσιν τών έννοιών.

Κ. Ρ.

Journal of the International Polk Music Council, τόμ. XVI- 1964 - σελ. 170.
Τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ τόμου είναι άφιερωμένον είς τό 16ον Συνέδριον τοΰ IFMC,
τό όποιον έπραγματοποιήθη τω 1962 είς τά 'Ιεροσόλυμα, μέ τόν γενικόν τίτλον «'Ανα-
τολή καί Δύσις εις τήν Μουσικήν». Τήν έναρκτήριον όμιλίαν έκαμεν ό Ούγγρος συν-
θέτης Zoltan Kodaly προσπαθήσας νά δώση τόν όρισμόν τής 'Ανατολικής καί τής
Δυτικής μουσικής.
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peter Crossi^ey - HoiaanD; Preservation and renewal of Traditional music.

(=Διατήρησις καί άνανέωσις τής δημοτικής καί παραδοσιακής μουσικής). Ai παραδο-
σιακαί μορφαί τής μουσικής —πού σήμερον διαφέρουν πολύ άπό τήν πρωταρχικήν των
μορφήν—είναι ή δημοτική μουσική, ή λειτουργική (έκκλησιαστική) καί ή λογία μου-
σική (Learned music), αί όποϊαι όμως ευρίσκονται εις τό χείλος τής καταστροφής των
ενεκα έγκαταλείψεώς των καί τής συγχύσεως πού προκαλούν αί νόθαι μορφαί λαϊκής
τέχνης, πού δημιουργούνται. Τίθεται τό ερώτημα, εάν πρέπει καί πώς δύνανται νά δια-
σιοθούν αΐ παλαιότεροι παραδόσεις τραγουδιών καί λαϊκών χορών, πού είναι συνδε-
δεμέναι μέ λειτουργικά κοινωνικά έθιμα καί τά όποια προερχόμενα έκ παλαιοτέρων
χρόνων θά εξαφανισθούν άσφαλώς.
Diego Carpitella, A propos du folklore «Reconstruit» (σ. 22).

(—'Επί τής άνασυστάσεως τής Λαογραφίας). Τονίζεται ότι κατά τά τελευταία 25 έ'ως
30 έτη ή εθνομουσικολογία έξετάζει πρό παντός τά μουσικά κείμενα έν σχέσει μέ τήν
κοινωνικήν των λειτουργίαν καί τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας εκτελούνται. 'Ερευνώνται
αί κοιναί ρίζαι, πού συνδέουν τήν έθνομουσικολογίαν μέ τάς άλλας κοινωνικός καί
ιστορικός έπιστήμας. Έκ τής μελέτης ταύτης προέκυψεν ή άνακάλυψις τής συνε-
χείας τής προφορικής παραδόσεως (έξ'ίσου ζωντανής όπως ή γραπτή παράδοσις).
Ή λέξις «άνασύστασις» έ'χει ενταύθα τήν έ'ννοιαν ούχί τών μεταβολών, δ.ς υφίσταται
λαϊκή τις έκδήλωσις μετακινουμένη έντός τής κοινωνίας, άλλα τής άναβιιόσεως αύτής,
ού'σης άποκεκομμένης άπό τήν ίστορικήν της συνέχειαν ύπό διεσκευασμένην, ούτω δέ
άνακαινισμένην, μορφήν.

Σ. Κ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie. Paris, tome III, 1963, No 1-3.
Denise Paui.me, Un conte de Fées Africain : Le garçon Travesti ou Joseph en
Afrique, No 2, σ. 5-21.

'Εξετάζεται τό 'Αφρικανικόν παραμύθι: «τό παιδί Travesti ή ό Ιωσήφ».
Jean Pierre Vernant, Hestia-Hermès. Sur l'expression religieuse de l'espace et
du mouvement chez les Grecs, No 3, σ. 12-50.

Θρησκειολογική μελέτη είς ήν συζητείται ό σύνδεσμος καί ή κοινωνική καί λατρευ-
τική σχέσις τών θεοτήτων Εστίας καί Έρμου.
Henri Lavondès, Magie et langage. Note à propos de quelques faits malgaches)
a. 109-117.

'Εξετάζονται μαγικαί τίνες πράξεις καί αί σχετικαί πρός αύτάς γλωσσικαί εκφράσεις
τών ιθαγενών κατοίκων τής Μαδαγασκάρης.

Δ. Β. Οί.

Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des associations des
Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, vol. 5-8 (1963).
Zw. Lovrencevic, Tambura «samica» Puokoliri Bjelovara, σ. 313-324, 390.

'Εξετάζεται ύπό τοΰ συγγρ. τό λαϊκόν όργανον samica είς τήν περιοχήν Bjelovara τής
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Γιουγκοσλαβίας, παρατιθεμένων καί παραδειγμάτων τής μουσικής άποδόσεώς του.
Πρόκειται περί οργάνου, μορφής τετραχόρδου μανδολίνου, τό όποιον άπαντάται εις
τρεις τύπους : διατονικόν, χρωματικόν καί διατονικόν χρωματικόν.
Karel HoralEk, Juznoslovenski deseterac, σ. 325-327, 390.

Ό συγγρ. κάμνει λόγον περί του δεκασυλλάβου στίχου είς τήν δημώδη ποίησιν τών
Νοτιοσλάβων.

Stojan Dzodzev, Zrte is gyvota narodnix Pesatia, σ. 347-354, 391-92.

Συζητείται τό ζήτημα τής δημιουργίας παραλλαγών εις θέματα τής δημώδους μουσι-
κής καί τής δυνατότητος τής έξετάσεως είς αύτάς τής ιστορικής άρχής έκάστου μουσι-
κού θέματος.

Slobodan Zecevic, Homeron ep i uase narodne igre, σ. 485-493, 558.

Παρατηρούνται ύπό τού συγγρ. είς χορούς καί Νοτιοσλαβικά επικά ασματα στοιχεία,
τά όποια άνευρίσκονται ομοίως είς τήν Ίλιάδα καί τήν Όδύσσειαν.
Vinco Zganec, Stjepan Banovic, σ. 515-516, 519.

Έκ τοΰ έργου τού Banovic εξαίρεται ή πραγματεία του μέ τίτλον : Θεματικά στοιχεία
έκ τής 'οδύσσειας είς Κροατικά δημώδη ασματα τής Μαρκάσκας.

Slob Zecëvic, Jugoslovenski'mythi folklore y ozyma stranatsa i slovena, σ. 602-609, 639.
Ό συγγρ. υποστηρίζει, άντιθέτως πρός ξένους, μή Σλάβους έρευνητάς, ότι είς τούς
Νοτιοσλάβους, ώς καί είς άλλους λαούς, διασο>ζεται πλούσια μυθολογική παράδοσις, ή
οποία συνεχίζεται ζωντανή εις τήν λαϊκήν ψυχήν.

AlEk. Linin, Tradizionalna praxay narodnoi instrumentaloj musizi Makedonije, σ.
618-624, 640.

Πληροφοριακόν άρθρον περί τής έκτελέσεως τής εκ παραδόσεως δημώδους οργανικής
μουσικής είς τήν περιοχήν τοΰ κράτους τών Σκοπίων.

Vol. g 12 (1964)

Cvjetco Rihtman, Dwa problema naje organologije: bubanj na dertina i Slavic, a.
653 57.

Εξετάζονται τά λαϊκά όργανα : τό τύμπανον καί ή φλογέρα.

Zw. LovrenlEviô , Ladarice, σ. 711-716.

Κατά τό εσπέρας τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) είς
τήν περιοχήν Bjelovar τής Γιουγκοσλαβίας ομάδες έκ τεσσάρων κορασιών, ηλικίας
10-12 έτών, χορεύουν καί τραγουδούν έμπροσθεν κάθε οικίας, λαμβάνουσαι δώρα. Τό
έθιμον τοΰτο σχετίζει ό συγγρ. πρός τήν άρχαίαν σλοβικήν θεότητα Lado. Νομίζω οτι
άνεξαρτήτως τής ιστορικής του άρχής είς τήν έξωτερικήν του μορφήν έ'χει ύποστή έπί-
δρασιν έκ τών άγερμών κατά τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου.

Η. Cdriî, Neke nase narodne legende 5 kraja XIX vijeka, σ. 714-721.

'Εξετάζονται δύο δημώδεις παραστάσεις έκ Βοσνίας, τοΰ τέλους τού 19 αι., είς τάς
οποίας άναφέρονται ώς ήρωες ό Μάρκος Κράλιεβιτς καί ό I. Madjarin.

Andr. Cojcovic, Cigani i musika, a. 722-728.
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Συζητείται τό θέμα τής σχέσεως τών 'Αθίγγανων πρός τήν μουσικήν, έξεταζομένου
τούτου διά σχετικών στοιχείων ιστορικών καί έθνοκοινωνικών.

Γ. Κ.Σ.

Objets et Mondes, La revue du Musée de l'homme, Tome III (1963)

(Un choix des articles).
Joseph Chelhod, Une enquête chez les nomades du Négueb (="Ερευνα τών νομάδων
τού Νεγκέμπ). σ. 59-70.

'Εξετάζεται ή νομαδική φυλή τών Βεδουίνων εις Νεγκέμπ εις έκδηλιόσεις τοΰ κοινωνι-
κού ττον βίου (ώς τού γάμου, τής οικογενείας, άδελφοποι'ίας) καί τοΰ θρησκευτικού βίου.
Monique Roussel de Fontanes, Les costumes traditionnels Calabrais; (mission de
Juin 1962) (=Τό έκ παραδόσεως έ'νδυμα εις τήν Καλαβρίαν), σ. 71-80.
Γίνεται λόγος ίδια περί τοΰ ενδύματος εις περιοχάς όπου έ'χουν ένταΰθα έγκατασταθή
άποικοι κατά τόν 15ον αιώνα.
P. S. Wakankat, Peintures rupestres Indiennes (= Εικόνες έπί βράχου είς Ίνδίαν). σ.
129-150).

Πρόκειται περί εικόνων ζώων διά ζωγραφικής εις ύπόγεια καταφύγια^ Αί εικόνες δ' αύ-
ται προέρχονται έκ διαφόρων χρόνων, τών παλαιοτέρων έκ τής έποχής τοΰ λίθου.
Jacques Millot, Sardaigne 1963 (=Σαρδηνία 1963), σ. 173-204.

Έκ τών εκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ βίου τής νήσου· εξετάζεται τό ένδυμα, τά κοσμήματα,
ή ξυλοτεχνία, ή ύφαντική.

Tome IV (1964)

Α. Β. Bajput, Le monde perdu des Kalash (Kafiristan), σ. 3-28.

Είς τήν έκτεταμένην όρεινήν περιοχήν τοΰ βορείου τμήματος τοΰ δυτικού Πακιστάν
έντός τριών κοιλάδων διαμένει λαός καλούμενος Kalash, ό όποιος διαφέρει τών γειτο-
νικών φυλετικώς. Θεωρείται ό λαός ούτος οτι είναι άπόγονος Ελλήνων στρατιωτών,
Περσών ή Πάρθων, οί όποιοι ήλθον καί έγκατεστάθησαν είς τήν άπομεμονωμένην
αύτήν περιοχήν. Οί κάτοικοι ταύτης άνέρχονται είς 1.200. Τού λαοΰ τούτου έξετάζεται
ή άμφίεσις, ή κατοικία, ή οικονομία τού τόπου,'ή θρησκεία, ό γάμος, ή τελευτή καί
αί έορταί. Πρόκειται περί έντελώς πρωτογόνου λαοΰ εις όλας τάς εκδηλώσεις τοΰ βίου·

Anne Massion, Les bâtons Africains décorés du Musée de l'homme, σ. 157-186.

'Εξετάζονται ράβδοι καί βακτηρίαι έξ 'Αφρικής μετά διακοσμήσεων, εύρισκόμεναι είς
Musée de l'homme είς Παρισίους. Ή ράβδος, ώς γνωστόν, έκ παλαιοτάτων χρόνων
είς τούς ιστορικούς λαούς άλλά καί είς άλλους, αποτελεί έμβλημα πολιτικής ή θρησκευ-
τικής εξουσίας. Γνωστόν είναι ήδη άπό τών 'Ομηρικών χρόνων τό βασιλικόν σκήπτρον·
Είς τό παρόν άρθρον ερευνάται ή μαγική, θρησκευτική καί γονιμική σημασία τών
ράβδων τούτων, ή διακοσμητική κλπ.
Robert Cresswell, La poterie libanaise, σ. 187-198.

'Εξετάζεται ή τεχνική τής λαϊκής κεραμευτικής εις τόν Λίβανον.

Γ.Κ.Σ.
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Oesterreichische Zeitscrift fiir Volkskunde, Neue Serie, Bd. XVIII, Wien

1964.

Friedr. Joh. Fischer, Faschingritt, Ringelstechen, Pferderennen. Arcbivalische Nach-
ricliten iiber den Untergang des Pferdekultes in Salzburg, σ. 1-8.
Έξέτασις εθίμων ιπποδρομιών και ιππασίας κατά τάς 'Απόκρεως καί τήν έορτήν τοϋ
'Αγίου Γεωργίου είς Σαλτσβοΰργον κατά τό δεύιερον ήμισυ τοϋ 18ου αιώνος.
Robert SchindlER, Der 100. und der 200. Tag in Bauernkalender und Wetterregel,
σ. 76-88.

Σημασία τής εκατοστής καί διακοσιοστής ημέρας είς τό ήμερολόγιον τών αγροτών καί
είς τήν λαϊκήν μετεωρολογίαν, λογιζομένης πρός τοϋτο τής αρχής τοϋ έ'τους από τής
24 ή 25 Δεκεμβρίου.

L. Schmidt, Arthur Haberlandt zum Gedâchtnis. Nachruf und Bibliographie (Mit ι
Abbildung), σ. 217-271.

Έκθεσις περί τής έπιστημονικής δράσεως καί βιβλιογραφική άναγραφή τών δημο-
σιευμάτων τοΰ αυστριακού καθηγητού Arthur Haberlandt (1889-1964), ιδρυτού έν
Βιέννη μετά τοΰ πατρός του τοϋ Λαογραφικού Μουσείου, ώς καί τής Λαογραφικής έκεϊ
έπιστήμης, άσχοληθένιος προσέτι καί είς θέματα τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ τής Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης.

Γ.Κ.Σ.

Revista de Etnografie §i Folclor, anul IX, Bucureçti, 1964.

Mihai Pop, Caracterul istoric al epicii populare, σ. 5-15.

'Εξετάζονται αί σχέσεις τοΰ δημώδους έπικοΰ άσματος μέ τήν ίστορίαν καί δή α) οί
ιδιαίτεροι τρόποι τών διαφόρων κατηγοριών αύτοΰ, εις τό όποιον αντικατοπτρίζεται
ή πραγματικότης, καί β) ή ποσότης ιστορικών πληροφοριών, πού παρέχει εκάστη
κατηγορία τών ασμάτων τούτων.
Gh. Ciobano, Inrudirea dintre ritmul dansurilor §i al colindelor, σ. 33 69.

Μουσικολργική μελέτη περί τής συγγενείας μεταξύ τοΰ ρυθμοΰ τών χορών καί τών
καλάντων.

Α. Fochi, Dimitrie Cantemir etnograf §i folclorist, σ. 71-101, 119-142.

Ίσιορικολαογραφική μελέτη, έν ή έξετάζεται τό έργον τοΰ Δημητρίου Ιίανιεμίρ άπό
«έθνογραφικής» καί λαογραφικής άπόψεως μέ παράθεσιν ποικίλων σιοιχείων έκ τοΰ
έργου τούτου.

Al. Amzulescu, Cîteva observaÇii eu privire la versul popular, σ. 105-111.

Παρατηρήσεις έπί τής μετρικής καί τοΰ ρυθμού τής δημώδους ρουμανικής συιχουργίας·
Radu Octavian Maier, Agezârile de câlive la Aromînii din Albania, σ. 183-189.

Περιγράφονται καί εικονίζονται μέ σχέδια καί εικόνας αί καλύβαι τών Κουτσοβλάχιον
τής Αλβανίας (Άρβανιτόβλαχοι).
Anca Giurchescu, Analiza structurii dansului popular romînesc, σ. 191-199.
Μουσικολογική άνάλυσις τοϋ ρουμανικού λαϊκοΰ χοροϋ.
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Eusabeta Dolinescu, Pâtrunderea unor crea^ii culte çi semiculte în cîtitecul po-
pular, σ. 261-274.

Μουσικολογική μελέτη περί τής εισαγωγής μερικών λογίων καί ήμιλογίων δημιουρ-
γιών είς τά δημιόδη ασματα.

Paul Henri Stahl, Din istoricul cercetârilor de arhitecturâ popularâ romîneascâ,
σ. 275-291.

Ό συγγρ· άναφέρεται είς τήν ίστορίαν τών ερευνών διά τήν ρουμανικήν λαϊκήν
άρχιτεκτονικήν.

Mariana Καηανε, Baza prepentatonicâ a melodicii din Oltenia subcarpaticâ, σ. 387-411.
Μουσικολογική μελέτη τής προπεντατονικής βάσεως τής μελφδίας έν τή περιοχή τής
υπό τά Καρπάθια Όλτενίας.

G. Sui.iteanu, Introducere in culegerea studierea folclorului muzical al Tâtarilor
Dobrogeni, σ. 545-576.

Εισαγωγή εις τήν συλλογήν καί μελέτην τής μουσικής λαογραφίας τών Τατάρων
τής Δοβρουτσάς.

Eusabeta Moldoveanu-Nestor, Cununa-Sârbàtoare a seceriçului, Cîntecele de se-
ceriç din tinutul Nâsâud-Transilvania, σ. 614-634.

Γίνεται λόγος περί τής εορτής τοϋ θερισμοΰ τών δημητριακών μετά τών σχετικών
ασμάτων τοΰ θέρους εις τήν περιοχήν Nâsaud τής Τρανσυλβανίας

Δ. Β. Οί.

Revue des Études Sud-Est Européennes, tome I. Bucarest, 1963, No 1-4.
(Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine)

a. Rosetti, Sur le traitement des groupes KS, KT dans les langues Balkaniques,
σ. 153-154.

'Εξετάζεται ή χρησιμοποίησις τών συμπλεγμάτων κσ, κτ είς τάς βαλκανικός γλώσσας,

Mihai Pop, Le premier festival de folklore des pays balkaniques et de la zone de
la mer adriatique, σ. 177-178.

"Εκθεσις περί τής πρώτης λαογραφικής εορτής τών βαλκανικών χωρών καί τής
περιοχής τής 'Αδριατικής, ή όποια εγινεν εις τό Βουκουρέστιον άπό 27 'Ιουλίου μέχρι
τής 4 Αύγουστου 1962.
Adrian Fochi, Parallèles folkloriques Sud-Est Européens, σ. 517-550.

Ό συγγρ. έρευνα συγκριτικώς τάς γνωστάς του παραλλαγάς ασμάτων τών βαλκανι-
κών λαών μέ θέμα τόν ήρωα (κλέφτην ή χαϊντούκ), πού πεθαίνει καί παραγγέλλει εις
τούς συντρόφους του πώς νά κτίσουν τό μνήμα του καί πώς νά άναγγείλουν τόν θά-
νατον του είς τούς οικείους του. Τά ασματα τού θέματος τούτου δέν μετεδόθησαν
κατά τόν συγγρ. διά «μεταναστεύσεως», άλλ' έδημιουργήθησαν παντού άνεξαρτήτως
τό εν του άλλου. Τά προβλήματα τής μελέτης τίθενται χωρίς νά λύωνται, ώς ό ίδιος
λέγει.

Δ. Β. Οί.
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Schweizeirsches Archiv fiir Volkskunde.
Band 59 (1963)

Carl-Herman Tillbagen, Zigeunerforschung in Skandinavien, σ. 2-13.

Έρευναι περί τών 'Αθίγγανων εις τήν Σκανδιναβίαν, έγκατασταθέντω ν είς τήν Σουη-
δίαν τό πρώτον άπό τοϋ έτους 1512.
Γ)Αη Ben - Amos, Folklore in Israel, σ. 14-24.

Σύντομος έκθεσις περί τών λαογραφικών σπουδών είς τό 'Ισραήλ.
Trilochan Pande, The Concept of Folklore in India and Pakistan, a. 25-30.

Συζητείται ή έννοια του όρου Folklore είς τήν "Ινδίαν καί είς τό Πακιστάν.
Abel coetzee, Afrikaans Folklore and Regional Ethnology (='Αφρικανική λαογραφία
καί περιφερειακή 'Εθνολογία), σ. 31-35. Σύντομος εκθεσις τών λαογραφικών καί εθνο-
λογικών μελετών εις νότιον Αφρικήν.
Εικε Haberlano, Zur Volkskunde der Hoch - Âthiopier (Amhara and Tigray),
σ. 35-48.

Συμβολή είς τήν λαογραφίαν τής ορεινής Αιθιοπίας (Amliara καί Tigray).
Band 60 (1964)

Georg Duthaler, Die Melodien der Alten Schweizermarsche, σ. 18-32.

Παρελάσεις λαϊκών μουσικών μέ εκατοντάδας τυμπάνων καί αύλών κατά τάς άπό-
κρεως. Παρατίθενται αί έκτελοϋμεναι μελφδίαι καί έξετάζεται ή άρχή τού έθίμου
πιθανώς έκ τοϋ 18 αί.
Walter Escher, Das Scweizerische Hirtenland, σ. 58-72.

Ό συγγραφεύς παρέχει εικόνα μέ χαρακτηριστικά στοιχεία τοΰ ποιμενικού βίου είς
τήν 'Ελβετίαν.

Hans Trumpy, Aus Eduard Hoffmann-Krayers Briefwechsel, σ. 113-132.
Fl. Guggenheim - Grûnberg, Eduard Hoffmann-Krayer und die judische Volks-
kunde a. 133-140.

Περί τοΰ Ed. Hoffmann-Krayer (1864-1936), ιδρυτού τής Λαογραφικής 'Επιστήμης
εις "Ελβετίαν, πρώτου έκδοτου τής Διεθνούς Λαογραφικής βιβλιογραφίας καί συνερ-
γάτου είς τήν έκδοσιν τοΰ Λεξικού τών Γερμανικών δεισιδαιμονιών, δημοσιεύεται εις
τόπρώτον άρθρον ανέκδοτος άλληλογραφία μετ" άλλων, ξένων, λαογράφων. Τό δεύτε-
ρον άρθρον άναφέρεται εις τήν προσφοράν αύτοϋ πρός μελέτην τής 'Ιουδαϊκής λαο-
γραφίας.

Robert Wildhaber, Bibliografische Einfuhrung in die amerikanische Volkskunde,
σ. 164-218.

Ό συγγραφεύς είς τό μακρόν τούτο άρθρον παρέχει παραστατικήν εικόνα τής λαο-
γραφικής δραστηριότητος εις τήν 'Αμερικήν εις σχετικά δημοσιεύματα, αυτοτελή καί
περιοδικά, επίσης καί έπι τών σκοπών καί τών τάσεων γενικώς τής έρεύνης τοΰ λαϊ-
κού πολιτισμού.

Γ. Κ. Σ.
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Studii de istorie literara §i folclor, 1964. (Editura Academiei Republicii
Popnlare Pomîne.

Ion MoçlEa, «Cîntare §i vers la Constantin". Sfîrsitul lui Brincoveanu in reperto-
riul dramatic al minerilor Romini din nordul Trausilvaniei, a. 21-61.
Ό συγγρ. δημοσιεύει άνέκδοτον κείμενον λαϊκού εμμέτρου δράματος, αναφερομένου
είς τό τραγικόν τέλος τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας Κωνσταντίνου Μραγκοβεάνου. Τοΰ-
το έπαίζετο κατά τόν παρελθόντα αιώνα είς λαϊκάς παραστάσεις κατά τάς χειμερινός
έορτάς ύπό τών μεταλλωρύχων τής βορείου Τρανσυλβανίας.
D. Pop, Folclorul literar al «Tribunei», σ. 107-162.

Είς τήν μελέτην του ό συγγρ. σταχυολογεί καί βιβλιογραφεϊ συλλογάς, μελετάς καί
άρθρα λαογραφικού περιεχομένου, πού έδημοσιεύθησαν άπό τοΰ 1884-1903 εις τήν
εφημερίδα «Tribuna» τοΰ Sibiu τής Τρανσυλβανίας.
Engel Karoly καί D. Pop, Culegerea de basme romîneçti a lui Zeyk Jânos, σ. 223-242.
'Εδώ εξετάζεται ή συλλογή παραμυθιών τοΰ Ούγγρου συγγραφέως Zeyk Jânos
(1786-1855).

Δ. Β. Οί.

Siidosteuropa - Jahrbuch, Bd.6. (Die Volkskultur der Siidosteuropâi-
schen Vôlker), Miinchen 1962.

Zoran Konstantinovic, Die Volkspoesie des europâischen Siidostens, σ. 10-17.

Γενικαί παρατηρήσεις έπί τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων καί τών κοινών στοι-
χείων είς τήν λαϊκήν ποίησιν τών λαών τής νοτιοανατολικής Εύρώπης.
Cvetana Romanska, Die Haiducken in der bulgarischen Volksdichtung, σ. 34-41.

Κατατοπιστικόν άρθρον περί τών τραγουδιών τών Βουλγάρων διά τήν δράσιν τών
Χαϊντούκων, δηλ. τών σωμάτων τών Κλεφτών είς αύτούς, κατά τήν τουρκοκρατίαν.
ElEutherios Ν. Pi.atis, Die neugriechische Volksdichtung, σ. 42-57.

Πληροφοριακόν άρθρον περί τής άρχής τής γενέσεως τών 'Ελληνικών δημοτικών
τραγουδιών, τών συλλογών αύτών καί τής αισθητικής αξίας των. 'Ακολουθούν άναλύ-
σεις άκριτικών τραγουδιών, παραλογών, κλέφτικων καί άλλων.
Richard Wolfram. Der Volkstanz als kulturelle Ausdruckform der siidosteuropài-
schen Vôlker, σ. 63.

'Αξιόλογος πραγματεία μετά παραθέσεως εικόνων περί τοΰ λαϊκοΰ χοροΰ εις τήν νο-
τιοανατολικήν Εύρώπην (ΐ)ς μέσου έκφράσεως πολιτισμοΰ. Γίνεται λόγος καί περί 'Ελ-
ληνικών χορών.

Robert Schwanke, Volksmusik und Volkslied in Albanien. Neue Forschungen und
Ergebnisse, σ. 85-95.

"Εκθεσις περί τών μελετών έπί τής άλβανικής λαϊκής μουσικής καί τών δημοτικών
τραγουδιών.

Hristo Vakarëlski, Charakteristische Merkmale der bâuerlichen Volkskultur in
Bulgarien, σ. 125-133.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ άγροτικοΰ λαϊκού πολιτισμοΰ είς Βουλγαρίαν.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

271

Zeitschrift fiir Balkanologie, Jahrgang II, 1964.
Fr. Dolger, Hochzeit in Prosotsani, σ. 33 37.

Περιγραφή τής τελετής τοϋ γάμου είς Πρωσοτσάνην Δράμας.
Dem. J. Georgacas, Place and other Names in Greece of various Balkan origins,
a. 38-76.

Ό ουγγρ. εξετάζει τοπωνύμια εθνικά, ο)ς τά Βουρβά, Βέρβενα, Βρόνας, Δραγάτσι,
Νούδα, Τρίκαλα, Μελιγκοί, 'Εζερϊται κ.λ.π. ώς πρός τήν έτυμολογικήν άρχήν αύτών.
Wilh. Liîxtenbauer, Die Volkskultur der Balkanslaven in ihren Beziehungen zu aus-
serslavischen kulturkreisen, σ. 113-125.

Εξετάζεται ό λαϊκός πολιτισμός τών Σλάβων τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου ε'ις διαφό-
ρους εκδηλώσεις του, ίδίςι είς τό κεφάλαιον τής λαϊκής πίστεως καί τής δεισιδαιμονίας
εν συγκρίσει πρός άναλόγους είς τούς γειτονικούς λαϊκούς πολιτισμούς, ιδία τόν Έλλη-
νικόν.

Milan Vasic, Die Martolosen im osmanischen Reich, σ. 172-189.

Συζητείται ό θεσμός τών άρματολών είς τό Όσμανικόν κράτος τής Βαλκανικής, 6
όποιος υποστηρίζεται οτι παρελήφθη εκ τών Βυζαντινών κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ
15ου αιώνος.

Walt. Wûnsch, Geschichte und Namen der volkstiimlichen Streichinstrumente des
Balkans, σ. 190-197.

Γίνεται λόγος περί τής ιστορίας εις τους λαούς τής Χερσονήσου τοΰ Α'ίμου τής χρή-
σεως τών λαϊκών οργάνων καί τών ονομάτων, τά όποια παίζονται μέ τόξον (οίον ή
λύρα, ό κεμεντζές, ή gadulka, ή gusle, τό rabâb, κ.λ.π.).

Γ. Σ. Κ.

Zeitschrift fiir Volkskunde, 60 Jahrgang 1964, W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart.

Herm. Hinz, Zur Vorgeschichte der Niederdeutschen Halle, a. 1-22.

Ό συγγρ. έρευνα εις τήν πεδινήν Γερμανίαν τήν λαϊκήν άρχιτεκτονικήν μορφήν τής
στοάς (Halle), ή οποία ώς μορφή οϊκοδομίας έμφανίζεται ένταΰθα κατά τούς μεσαιω-
νικούς χρόνους κλπ.

Elf· Grabner, Verlorenes Mass und heilkràftiges Messen. Krankheitserforschung
und Heilhandlung in der Volksmedizin, σ. 23-34.

Ό συγγρ. έξετάζει τό ένδιαφέρον θέμα τής άπωλείας τής σωματικής δυνάμεως καί
τοΰ άναστήματος έξ αιτίας ώρισμένων άσθενειών καί τής θεραπείας τής βλάβης
ταύτης διά τής μετρήσεως τοϋ ύψους τοΰ σώματος διά νήματος, τό όποιον κατόπιν
καταστρέφεται.

Gunter Birkner, Eine musikalische Katalogisierung des neueren deutschen Volks-
lieds, σ. 35-53.

Προτείνεται είδικόν σύστημα συντάξεως καταλόγου τών μελωδιών τών νεωτέρων
γερμανικών τραγουδιών.

Γ. Κ. Σ.
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Λειβαδάκι τοΰ Ρομπόζ' 14
Λεύκαρα Κύπρου 3

Μανδράκιον 218

Μαρκουλή (τοΰ) 4
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Νικιά (τά) 218
Νίσυρος 217

"Οριον Εύβοιας 5
Παλαιόκαστρον 190, 191, 194

Παλιόχωρα 187
ΙΙαπάγιαννης 230
πήδημα Γριάς' βλ. Γριάς πή-
δημα

Πυθαγόρειον (πρφην Τηγάνι)

190,191,194
Πυλία 204
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Ρέθυμνος 172
Ρήγαινας κάστρο 3
Ρωμυλία Άνατολ. 3,6

Σαμόκοβον 'Ανατ. Θράκης 5
Σάμος (Χώρα) 190, 191, 197
Σαμψών βράχος 194
Σαπουνέϊκα 185
Σπόλες 4

Στενίμαχος 'Ανατ. Ρωμυλίας
5,7

σωρός Γριάς "βλ. Γριάς σωρός
Σωφράτικα 5

Τυρός Τσακωνίας 185
Τυρού παραλία 185

Φιγαλία 194
Φιλιότιον 4

Χάλκη 217
Χίος 3
Χλωρίς 231

Χώρα (Σάμου) 190,191,197
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'Αγία Αικατερίνη 12

— Βαρβάρα 234

— Μαρίνα 3, 4
άγιασμα 234
άγιασμός σπόρου 232
"Αγιος Γεώργιος 49, 235

— 'Ηλίας 29

— Μηνάς 233, 234

— Μόδεστος 233

— Σπυρίδων 233, 234

— Παντελεήμων 234

— Τρύφων 233, 234
'Αγίου Δημητρίου φρούριον 5
'Αδάμ 11, 12, 13, 21, 22, 24,

25, 27, 28, 29, 30-άσμα 31
—στιχούργημα 31
"Αη Συμιός 253
Ά'ιά Δύναμι 224
Αίγιαλλού' βλ. Γιαλλού
αίμοστασία 71
άκονάκι 70

'Αλέξανδρος : Μέγας 'Αλέξαν-
δρος 238
άλετρασίδερο 92
άλωνισμοΰ έθιμον' βλ. έθιμα
άμυγδαλΐτις 70
'Αναξαρέτη 7
'Αναστενάρια 251
άνεμοστρόβιλος 75
Άνεράδες" βλ. Νεράιδες
άνθραξ 59, 70
anneau 110
'Αντίχριστος 26
Άντράες' βλ. Νεράιδες
άξίνη 85, 90

άπολίθωσις γριάς 6, 7, 238
—έκ κατάρας 7' βλ. καί γραία
«άπολυτός» συρτός' βλ. χορός
argent en lame 109
"Αρης 7
Άρκεοφών 7

άρμυροπίττι 225, 226
άρρενογονία 53
'Αρσινόη 7
"Άρτας γεφύρι 49
'Αρχάγγελος 238
άσκαυλος(τσαμπούνα) 193
ασματα άκριτικά 192 — γαμήλια
192— έσύ 'σαι ενας ήλιος 210
— έρρυθμα 174 — κλέφτικα
καί ιστορικά 205— Κωσταν-
τάκης ό μικρός κι 'Αλέξης
άντρειωμένος 205 — λατρευ-
τικά 192 — Μιά προσταγή
μεγάλη 212 — "Ονειρον τής
Παναγίας 192 — Τό μάθατε
τί έγινε ψηλά στ' "Ανεμο-
δούρι 207 — Τριάντα καρά-
βια κίνησαν 209
άστραπή 76
άττος 225
άφανός 201
'Αφροδίτη 7

βαρδάλακες, βαρδάλακοι- βλ.

βρικόλακες
βάτος 49
βελόνη 54, 55
βελονιάζω 192

βιβλιογραφία τής 'Ελληνικής
λαογραφίας του έτους 1963
115 - 171 —Χάλκης καί Νι-
σύρου 218
βιολί 177

Βλαστός Παύλος 172
Βογόμιλοι 11, 23 — Βογόμιλος

'Ιερεμίας 24
βουβάλι 18
βούκα 226
βραχνάς 75

βρικόλακες 74,221,222
γαμήλιος συρτός 252

γάμου τελεταί 252
γαστρεντερΐτις 70
Γελλού" βλ. Γιαλλού
Γερακίνας χορός' βλ. χορός
γεροντοκτονία 201
Γιαλλού 51, 52, 54
Γιαλλουδοχάρτι 41
γίδα 15 — γίδια 16, 17
Γιλλόβρωτα : νεογέννητα παι-
διά 50
γιορτή 199, 200
γκαμήλα 18
γκουρτζά 14
Γλύκας Μιχ. 21
Γνωστικοί 11, 23
γραία προδότις: είς παραδόσεις
3 - 7— εις παροιμίας, μαγι-
κός πράξεις, παραμύθια 6.
βλ. καί άπολίθωσις γριάς

δαίμων 13
δάφνη 49, 236

δεσίματα (κατάδεσμοι) 59, 80
δέσιμο 77
Διγενή θάνατος 49
δήγματα 72

διάβολος 11, 12, 13, 14,15,16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,24,25,
26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36,
37, 38 — κουτσός 13, 32 —
λυκοφαγωμένος 32 — μονο-
πόδαρος 32
διατονικόν γένος 176
δίκαιον λαϊκόν 197
δίοδος διά πάσχοντας 225
δοθιήνες 57

δρεπάνι 92—δρέπανον 85, 90
(Ιρόμπα 76
διαβαστάριον 40, 43
διπλός (χορός)' βλ. χορός
Δωδεκαημέρου δαιμόνια 221
18
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έθιμα: άλωνισμοϋ 253 — θερι-
σμού 219, 220 — πασχαλινά
252 — πρωτοχρονιάς 219 —
σπογγαλιέων 252
'Εκθέσεις Λαογραφικών ε-
ρευνών: ε'ις τό άρχείον Παύ-
λου Βλαστού έν τώ Ιστορι-
κό) 'Αρχείω Κρήτης 172-173
— είς τήν περιφέρειαν Φω-
κίδος 173-183 — είς τήν πε-
ριοχήν Τυρού Τσακωνίας
185-188 — είς Σάμον 190-
201 — είς έπαρχίαν Πυλίας
204-214 — είς Χάλκην καί
Νίσυρον 217 — εις τήν πε-
ριοχήν τοϋ νομού Φλωρίνης
230-239

"Εκθεσις πεπραγμένων τοϋ
Λαογραφικού Αρχείου κατά
τό ετος 1964 255-260
έλαια 49
έλάτι 36
έλμινθίασις 71

Emploi des métaux dans
diverses superstitions, ain-
si que dans d'autres pra-
tiques magiques se rap-
portant à la vie social du
peuple 108 -114
"Ενετοί 3
έννεάσημος 176
έξάσημος ρυθμός 175
Fxorcisnes de Gello d'après
des manuscrits d'Amor-
gos 51-52" βλ. καί Γιαλλού
εξορκισμοί 40-51
έπιληψία 57, 69
έπούλωσις τραύματος 71
έπτάσημος ρυθμός 175
έργαλεΐα γεωργικά : κατά τόν
γάμον 85-89 — κατά τήν
γέννησιν, βάπτισιν, καί θε-
ρισμόν 89-90
Έρμησιάναξ 7
έρυσίπελας 69
Εύα 12, 22, 24, 28, 29
Εύχΐται 23

Femme : La vieille femme
comme traîtresse dans les
légendes populaires grec-

ques 8 - 10
fer à cheval 110

ζεύγλη 85
ζηληκούρτις 73
Ζιγαβηνός Εύθύμιος 22, 29
ζιοϋρα 70
ζουρνάς 178

ζύγισις τελεστική έορταστών
186

ήλοι 53-68 — ήλος άβαλτος
57 — άβριχους 56 — ήλων
χρήσις πρός θεραπείαν δια-
φόρων νόσων 56-59 — ήλω-
σις 60-68' βλ. καί καρφί
'Ηρακλής 194

Instruments agricoles 112
'Ιούδα καύσις έθιμον κατά τό
Πάσχα. 199-200, 253
Ηφις 7

κάβος 193
κάγιοι 74

Καδή παράστασις 201
κακοψύχι 71
καλαθοπλεκτική 254
Καλαματιανός συρτός· βλ.χορός
Καλικάντζαροι 75, 235
Καλομοίρες 222
Καλύμνικος χορός" βλ. χορός
καματερό 82

καψάλισμα ουράς ζώου 233
καρφί αβαλτο 59 — άφορο 57

— καινούργιο 54' βλ. καί ήλοι
καρφίς 5, 54, 55

κάρφωμα 54 — μαχαιριού 82

— καρφώματα 59, 66 — είς τόν
γάμον 62-64

κατάδεσμοι' βλ. δεσίματα
καταπασσάλευσις ή καταπερό-
νησις 58,65, 66, 80, 81—Χά-
ρου 55

καταπερόνησις' βλ, καταπασ-

σάλευσις
κατοπτρομαντεία 227
κεραυνός 93
κιθάρα 177

Κινηματογραφήσεις μορφών
τοϋ λαϊκού βίου 251-254

ciseaux 110
κλαρίνο 177
clef et la serrure 110
κληδονομαντεία 226
κληματαριά 49
clous 110

κότσαρι χορός" βλ. χορός
κουνητός συρτός" βλ. χορός
κούνιες 236

κούπας χορός" βλ. χορός
κουτσός χορός" βλ. χορός
Κρήτης χορός' βλ. χορός
κρίκος σίδηρους 102
κολλήγοι 198
κομιτατζήδες 238
«κουνητός» συρτός' βλ. χορός
couteau 111

κουτσοπόδαρος' βλ. διάβολος
κρυολόγημα 59
κυαμομαντεία 226
κώδωνες 94, 95

λάβωμα 72
λαγός 17

Λάνδος 'Αγάπιος 27
λαοΰτο 177
λαουτοκίθαρον 177
λατρευτικά ασματα' βλ. ασματα
λέβης 93

Légendes dualistes néo - hel-
léniques inédites 38-39
Légendes sur la petrifica-
tion d'une vieille femme
traîtresse 10
λίθος 5
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Μάρτης (μήνας) 6—Μάρτης (τό
έκ νημάτων βραχιόλιον τής
1ης Μαρτίου) 201
μασά, μασιά 93, 96
μάτι κακό 55, 59
μάχαιρα 75—μαχαίρας ή μα-
χαιριού προστατευτική ση-
μασία 77-79 —χρήσις πρός
άποδίωξιν του κακοϋ άπό
τοΰ νέου ζεύγους 79 - 80
— χρήσις είς τόν γάμον 73,
77-81 —μαχαίρι μαυρομά-
νικο 68, 69, 70, 72, 76, 77,
84 —εις τήν λεχώ καί τήν
βασκανίαν 73
μελφδίαι συλλαβικαί καί με-
λωδίαι πεποικιλμέναι μέ διά-
φορα μελίσματα 174
Μεσσαλιανοί 23
μετάδοσις δυνάμεως 82
métal simple 109
μέταλλα : χρήσις είς μαγικός,
δεισιδαίμονας καί άλλας
ένεργείας καί πράξεις τοΰ
λαού 53-114
μήλου βρώσις 196
μητάτο 253
Μιαρούσα 72

Mission folklorique: dans la
région de Tyrôs (province
de Kynouria, Péloponnè-
se) du 28 juillet au 8 août
1964, 189 -dans l'île de
Samos du 13 juillet au 11
août 1964, 202 - 203—dans
les îles de Chalki et Nis-
syros Dodécanèse, du 13
août au 13 septembre 1964,
229- 230-dans la région
de Fiorina (Grèce du
Nord) (13 août au 14 sept.
1964) 239 - 240 — Mission
musicale dans la province
de Phocide du 16 juillet
au 6 août 1964, 183-184—
dans la province de Pylie
(Messini-Péloponnèse) de
16 juillet au 14 août 1964,
215-217
Μοΐραι 238' βλ. καί προσφορά!

μοιρολόγια : Θεοδωράκη μου
213 — ξύπνα, μάτια μου 213
μολυβδομαντεία 104, 107
μόλυβδος 104

μοναστήρι "Αγίας Μαρίνας 4
— Χοζοβιωτίσσης 40
monnaie 109' βλ. καί νόμι-
σμα
μουρνιά 82
μουσικά δργανα 214
μουσικαί άποσιολαί : είς τήν
περιφέρειαν Φωκίδος 173-
183 — είς έπαρχίαν Πυλίας
204-214
μουσική, ρυθμοί έξάσημοι, έ-

πτάσημοι 75
μπάλλος' βλ. χορός
μύλος 18,19, 35
mythe de la vieille traîtresse
dans l'antiquité 10

Νεράιδες 67, 74, 196, 222
νόμισμα 55, 109" βλ. καί mon-
naie
νταούλι 36, 178

Objets domestiques (ustensi-
les, outils etc) 113' βλ. καί
οικιακά άντικείμενα
όβολός 238
οΙκία 232

οικιακά άντικείμενα (έργαλεΐα,
σκεύη κ.ά.) 93-104' βλ. καί
objets domestiques
όκτάσημος 176
δμβρος 93

οφθαλμών άσθένειαι 70

παμπούνιασμα 222
πανήγυρις "Αη Συμιοΰ 253 —

ποιμενική 253
παραδόσεις αίτιολογικαί 196 —-
δυϊστικαί 13 — θρησκευτικά!
222, 237 — περί Νεράιδων
196 — γραία προδότις 3-7
— γιά τήν Πόλη καί τόν
Κων/νο Π αλαιολόγο194 -196
παραθύρι Παναϊάς ή τού Σω-
τήρη 225
παραλογαί 192

Πάσχα 252' βλ. καί έθιμα
πάτημα 71
Παυλικιανοί 11, 23
πειραταί 4
πέλεκυς 85
πεντάσημος 176
πεντοζάλης' βλ. χορός
περίαπτα 59 βλ. καί φυλακτόν
Περιοδικά ληφθέντα κατά τά
έτη 1964-1965 έξ άνταλλαγής
πρός τήν 'Επετηρίδα, δω-
ρεάς καί άγοράς 261-270
περισχοινισμός 253
περόνη 55
περπερούνα 238
πέταλο τ' "Αι Γιωργιοΰ 194
Petrification de la vieille
traîtresse par Aphrodite
— par malediction 10
πηδηχτός βλ. χορός
Πίναξ ονομάτων συγγραφέων
τής λαογραφικής βιβλιο-
γραφίας 164-168 — περιεχο-
μένων τής βιβλιογραφίας
169 171
πιττί τ" Άιοΰ Βασιλειοΰ 226
Πλάτων 23
plomb 114
ποδαρικό 198
πονοκέφαλος 70
πονομάσταρος 73
πρόβατα 13,14, 17
προστάτης (άσθένεια) 70
προσφοραί είς Μοίρας 221' βλ.

καί Μοΐραι - πρόσφορον 233
Πρωτομαγιά 251
πτελέα 49

πϋρ οίκογενειακόν 185
πυρετός έπιλόχιος 57
πυροστιά 94, 103

Recherches folkloriques sur
les archives de Pawl Vla-
stos aux Archives Histo-
riques de Crète, à la Canée
172-173
Revues reçues pendant les



276

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

de 1" Annuaire des Ar-
chives de Folklore 261-
270
ρίμμα 70

ρυθμός έλεύθερος 174 —έννε-
άσημος 176 —έξάσημος, I-
πτάσημος 175—όκτάσημος
176—πεντάσημος 176τετρά-
σημος 175

Σαϊτανάς Σαϊτάνης, Σαταναήλ,

Σατανάς" βλ. διάβολος
Σαμψών 194
σαντούρι 177
σεϊτανικά 73

σιγανός χορός' βλ. χορός
σιδερικά (ζυγί, ύνί κ λ.π). 92
σίφων 76

σουβλί σιδερένιο 59 — σουβλιά
220

σούστα χορός' βλ. χορός
σπλήν 91 — πάθΐ]σις 69—φλό-

γωσις 73
σπογγαλιέων έθιμα' βλ. έθιμα
σπορά δημητριακών 254
Σταχτοπούτα 197
στοιχειό 236
στέρφον 81
στέφανα 99
στρόφος 91

Συλλογαί λαογραφικαί κατα-
τειΊεΤσαι είς τό Λαογραφι-
κον 'Αρχεΐον κατά τό έτος
1964, 241-250

συναπάντημα κακόν 68
συρτός χορός" συρτός στα τρία

βλ. χορός
ταβούλι' βλ. νταούλι
ταψί ή τεψί 95, 96
τενεκέδες 94
τέρριν 72
τετράσημος 175
τεψί βλ. ταψί
τζαμάρα' βλ. τζουρλάς
Τζέτζης "Ιω. 6, 7
τζουρλάς ή τζαμάρα 20
τόντζι: μυτερό σίδερο 19
τραγούδια κλέφτικα καί ιστο-
ρικά' βλ' ασματα
τρισκατάρατος' βλ. διάβολος
τσάμικος' βλ. χορός
τσαμπούνα' βλ. άσκαυλος
τυφών 93

ύδρωπικία 70
ύνί 85

ύφαντική 252, 253

φάμπρικα (έλαιοτριβεΐον) 252
φανός 225
φίλτρα 65, 80
Φίλων ό Ιουδαίος 23
φλόγωσις του πνεύμονος 73 —
του ήπατος 73 — τοϋ σπλη-
νός' βλ. σπλήν
φόβος 70
φρούριον 3

φυλακτόν 102" βλ. καί περίαπτα
φυλλομαντεΐαι 201, 226
φωτιές "Αη Γιάννη 251

χάλαζα 76, 93
Χαλκίδιος 23

χανιώτικος συρτός' βλ. χορός
χασάπικος χορός" βλ. χορός
χειραψία χορευτική 186
χελώνια 56, 70

Χοζοβιωτίσσης μονή' βλ. μο-
ναστήρι
χοιρόλαιμος 73

Χορός : άπολυτός συρτός 176

— γαμήλιος συρτός 252 —
Γερακίνας 252 — διπλός 208

— Καλαματιανός συρτός 176

— Καλύμνιος253 — κότσαρι
252—κουνητός συρτός 176

— κούπας 227 —κουτσός 254
Κρήτης "254 — Μακεδονίας
254—Μαλεβιζιώτικος 254—
μπάλλος 193 — πεντοζάλης
252—πηδηχτός 193—σιγανός
254—σούστα 253 —στά τρία
193 —συρτός 252, 254 —τσά-
μικος 176,193 —Χανιιότικός

συρτός 252 — χασάπικος 254
Χριστός, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20

ψαρόμυιγα 18
Ψελλός Μ. 50

Ψυχοσάββατον Πεντηκοστής
236
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