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ΠΕΡΙ ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΥΚΑ

(ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΝΑΞΟΥ) *
ΥΠΟ

ΓΕΏΡΓ. Κ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Αί γνώσεις ημών σήμερον περί των δια της προφορικής παραδόσεως περι-
σωθέντων εις τον ελληνικόν λαόν επικών τραγουδιών έκ τών Βυζαντινών χρόνων
έχουν επαυξηθή σημαντικώς, όσον άφορα εΐς την ίστορικήν τούτων αρχήν, τους
ήρωας ή τα γεγονότα, τα οποία έχουν ώς περιεχόμενον, την σχέσιν τών εν λόγω
τραγουδιών προς τό εκ τής λογίας παραδόσεως έπος του Διγενή Άκριτου
καί άλλα ζητήματα. Ή συστηματική όμως περισυναγωγή τών ασμάτων τούτων εκ
τοΰ στόματος τοΰ λαοΰ, ή εξέτασις αυτών ως προς τα θεματικά των στοιχεία καί
ή έκδοσις εΐς σώμα (corpus) αποτελεί έργον, τό όποιον δεν έχει ακόμη εκτελεσθή.

Οϊ μελετηταί μέχρι τοΰδε τών ακριτικών ασμάτων έπεζήτησαν νά ταυτίσουν
πολλούς ήρωας αυτών προς γνωστά εκ τών βυζαντινών χρονογράφων καί άλλων
πηγών ιστορικά πρόσωπα τών μέσων χρόνων. Οΰτω περί τοΰ τραγουδιού τοΰ υιού
τού Άνδρονίκου ΰπεστήριξεν ό Η. Grégoire ότι τούτο αναφέρεται εΐς τον στρατηγόν
Άνδρόνικον Δοΰκα επί αυτοκράτορος Λέοντος Στ'., ειδικώς δε εΐς τα γεγονότα
μετά τό 906, ότε ό 'Ανδρόνικος, περιπεσων εΐς τήν δυσμένειάν του αυτοκράτορος
ένεκα συκοφαντιών κατ' αυτού υπό τού Σαμωνα, παρακοιμωμένου τού βασιλέως,
κατέφυγε μετά τής οικογενείας του εΐς τήν αυλήν τοΰ καλίφου τής Βαγδάτης, όπου
τελικώς, πιεσθείς, ήσπάσθη τον μωαμεθανισμόν. Ό υιός του όμως Κωνσταντίνος,
δραπετεΰσας εκείθεν επανήλθεν εΐς τήν Κωνσταντινούπολη*, όπου εγένετο δεκτός
μετά τιμών υπό τοΰ Λέοντος Στ'., αργότερον δέ μετά τον θάνατον αυτού καί τοΰ
αδελφού του 'Αλεξάνδρου εύρίσκετο κατέχων τό αξίωμα τού δομεστίκου τών σχο-
λών τής 'Ανατολής.

* Άνεκοινώθη εις τό XIII Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον εις Όξφόρδην (5-11
Σεπτεμ. 1966).
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Τον Κωνσταντϊνον τούτον, ό όποιος φαίνεται ότι ήτο δημοφιλής εις τον λαόν
και τον οποίον έξετίμων οΐ τα πρώτα φέροντες είς Κωνσταντινοΰπολιν, «ώς άν-
δρεϊον και νουνεχή και καλώς δννάμενον την βασιλείαν κυβερνάν» (Οί συνεχ. τον
Θεοφ., σελ. 381, στ. 16-17. Βόνν.), προσεκάλεσαν ούτοι μεθών και ό οικουμε-
νικός πατριάρχης Νικόλαος ό Μυστικός, να καταλάβη την αρχήν, ούτω δέ άντικα-
ταστήση είς τόν θρόνον τον υπό επιτροπείαν άνήλικον υίόν τοΰ Λέοντος Στ'.,
Κωνσταντϊνον τόν Πορφυρογέννητον.

Ό Κωνσταντίνος Δούκας, περί τοΰ οποίου και προηγουμένως ήτο γνωστόν,
ότι άπέβλεπεν εις την άνάρρησιν εις τόν θρόνον καί τήν στέψιν του ως αυτο-
κράτορος, έσπευσεν είς Κωνσταντινοΰπολιν μετά τοΰ περί αυτόν στρατεύματος,
εισήλθε δέ δια νυκτός εντός τής πόλεως.

Τήν πρωί'αν, ενώ επευφημεΐτο οΰτος υπό τού λαού ώς βασιλεύς καί εβάδιζε
πρός τα ανάκτορα, συγκρουσθείς μετά τής εκεί φρουράς, κατέπεσεν εξ ολισθήματος
τοΰ ϊππου του επί τοΰ εδάφους καί εφονεΰθη υπό τών αντιπάλων.

Τόν θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου Δοΰκα επηκολοΰθησεν ανηλεής κατα-
δίωξις καί σφαγή τών μελών τής οικογενείας του καί τών οπαδών του. Σημειώνομεν
ειδικώς ότι τήν γυναίκα του, άφοΰ τήν άπέκειραν, τήν απέστειλαν εις τόν οίκον της
είς Παφλαγονίαν, ώς καί τον υίόν του Στέφανον, αφού προηγουμένως τόν ηυνοΰ-
χισαν1.

Ή επιζήτησις υπό τού Κωνσταντίνου Δοΰκα τής καταλήψεως τοΰ ί)ρόνου
φαίνεται, εξ όσων αναφέρονται περί αυτού είς τάς βυζαντινός πηγάς, ότι εστηρί-
ζετο εις ευρεΐαν λαϊκήν βάσιν. Δηλαδή υπήρχε φήμη, διαδεδομένη είς τόν λαόν
περί αυτοΰ, ώς μέλλοντος βασιλέως, ή οποία μάλιστα έβασίζετο επί σχετικών προ-
φητειών καί οιωνών. Ταΰτην δέ έχων υπ' όψιν του ό Λέων Στ '., είπεν άπειλητικώς
εις τόν Κωνσταντϊνον, ότε τόν ύπεδέχθη επανελθόντα εκ Βαγδάτης: «μη πεπλά-
νηαο καίΡ εαυτόν τω παρά πολλοίς είναι άδόμενον Κωνσταντϊνον βαοιλεύσοντα Ρω-
μαίων δμννμί σοι είς την παντέφορον δίκην και εις την τον Κυρίου ημών εικόνα
ότι οντε εστι σον το βασίλειον δια το κατονομασϋηναί σε Κωνσταντϊνον, άλλα τω
φιλτάτφ μου νιφ ·&εόϋ·εν δια προγόνων δεδώρηται, κα&ώς και παρά πολλών άγιων
ανδρών πεπληροφόρημαι- εί γαρ πειρα&είης τοΰτον διαχειρίσασϋαι, τη πύλη ταύτη
η κεφαλή σου σώματος έκτος είσελεύαεται.'» (Οι συνεχ. τόν Θεοφ., σελ. 373, στ.
16-23- Βόνν).

1 την τον Αονκος ου ν γυναίκα απ οκείραντες είς τον εν Παφλαγονία οίκον αυτής εξαπέστ ειλαν,
εννουχίααντες και τον νίον αυτόν Στέφανον». (Οί συνεχ. τόν Θεοφ., σελ. 385, στ. 2-4 (Βόνν.). Βλ.
καί Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, σελ. 877 στ. 9-11 (Βόνν.) (κεφ. 5).
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Χαρακτηριστικών δ'έτι περί τοΰ πόσον 6 Κωνσταντίνος Δοΰκας ήτο αγαπητός
καί πόσην φήμην είχεν ώς ήρως είναι ότι ό θάνατος του δεν εγένετο πιστευτός
υπό τοΰ λαού. Ούτω μόνον εξηγείται τό γεγονός ότι μετά τόν φόνον του, ολίγα
ετη άργότερον, τυχοδιώκτης τις εκ Μακεδονίας, ονόματι Βασίλειος, εμφανισθείς ώς
ό υιός τοΰ Άνδρονίκου Δούκα, προσείλκυσε πολλούς οπαδούς καί εκίνησε μεγάλην
άνταρσίαν εΐς τήν Μικράν Άσίαν επί τής συμβασιλείας τοΰ Ρωμανού Λακαπηνού1.

Η μαρτυρία αύτη εμφαίνει ότι εΐς τήν ΐδιαιτέραν πατρίδα τοΰ Κωνσταντί-
νου Δούκα, τήν ΙΙαφλαγονίαν, θα ειχον δημιουργηθή κατά τήν δευτέραν δεκαε-
τίαν τοΰ 10ου αιώνος (913-920), ήτοι αμέσως μετά τόν τραγικόν θάνατον του,
μυθικαί διηγήσεις περί τό πρόσωπον του, ασφαλώς θα ήδοντο έτι καί εΐς δημώδη
ςίσματα τά κατορθώματά του, μεταξύ δε τούτων καί τό δραματικόν επεισόδιον τής
ανταρσίας καί επιδιώξεώς του να άνέλθη εις τόν θρόνον. Ούτως, αντιστοίχως πρός
τάς διηγήσεις ταύτας τού λαού περί αυτού καί τοΰ πατρός του Άνδρονίκου, θά
ύπήρχον εις τόν λαόν καί Ιπικά ασματα περί τους ήρωας τούτους. Εις τόν κύ-
κλον τών τραγουδιών τούτων έχει ύποστηριχθή ήδη ότι ανήκει εκ τών σωζομένων
δια τής προφορικής παραδόσεως ακριτικών τραγουδιών, ώς καλούνται σήμερον τά
ηρωικά τραγούδια εκ τών Βυζαντινών χρόνων, πλην τοΰ μνημονευθέντος ήδη
άσματος τοΰ υιού τού Άνδρονίκοτ^, καί τό τραγούδι τοΰ Πορφυρή ή Προσφύρη κ.α.

Μέ τήν παροΰσαν μελέτην προσθέτομεν εν ακόμη δημώδες ασμα εκ τών
Βυζαντινών χρόνων, τό όποιον πιστεύομεν ότι ανήκει εΐς τόν επικόν τούτον κύκλον
τών Δουκών, είναι δε τοΰτο γνωστόν εκ μιας μόνον καταγραφής, προερχομένης εξ
Άπειράνθου τής Νάξου. Τό τραγούδι τοΰτο, καταγραφέν ενταύθα τω 1937 έκ
γραίας 87 ετών, έδημοσιεύθη τό πρώτον τω 1958 υπό τοΰ συλλογέως Νικ· Β. Σφυ-
ρόερα2, τό δεύτερον δέ τω 19623, ύπό τόν τίτλον: «ό Κωνσταντής κι ο βασιλιάς».

Συμφώνως πρός τό περιεχόμενον τοΰ οίσματος, ό βασιλεύς έξήλθεν εΐς κυνή-
γιον, συνοδευόμενος ύπό εξήκοντα πέντε αρχόντων, ογδοήκοντα παλληκαριών, πρός
δέ καί υπό τών υιών τοΰ Πεπάνου καί υπό τού Κωνσταντίνου. 'Ολίγον προ τής

1 «Βασίλειος δέ τις Μακεδών, πλάνος, Κωνοταντϊνον , Δούκα εαυτόν έπιφημΐσας, πολλούς μεΰ*
έαντοΰ αννεπήγετο. Οντος ονσχε&είς υπό Έλεφαντίνον τουρμάρχον, εκ τοΰ Όψικίου οντος, ηχϋη εν

Κωναταντινονπόλει..............πλανών αν&ις τών άγνρτενόντων πολλούς ώς ειη αντος Κωνσταντίνος

ô τον Δονκός' ους καί σννεφελκόμενος μεγάλην κατά Ρωμανού άνταροίαν κινεί..» (Οί συνεχ. ιόν
Θεοφ., σελ. 421, στ. 7-16. Βόνν.).

2 Βλ. εις περ. Κυκλαδικά, τόμ. Β' (1957-58), τεϋχ. 7, σ. 81.

5 Βλ. Δημ. Β. ΟΙκονομίδον, Τά ακριτικά (ίσματα έν Νά|ω, Έπετ, Έταιρ. Κυκλαδ. Με-
λετών, τόμ. Β' (1962), σελ. 687-688,
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δύσεως τοΰ ηλίου, δ βασιλεύς, συναντήσας λέοντα, προτρέπει τόν Κωνσταντϊνον να
καταδιώξη τό θηρίον' οΰτος όμως αρνείται, δικαιολογοΰμενος εις τόν βασιλέα ότι
θά φονευθή υπ' αυτού. Ό βασιλεύς ορκίζεται αμέσως ότι δεν σκέπτεται κακόν
εναντίον του, οΰτω δέ ό Κωνσταντίνος πεισθείς επήλθε κατά τού λέοντος, επά-
λαισε μετ' αυτού καί τόν εφόνευσεν.

Οί παριστάμενοι άρχοντες, φθονήσαντες τόν Κωνσταντϊνον δια τό κατόρ-
θωμά του, ύπέβαλον εις τόν βασιλέα τήν ίδέαν, ότι ό Κωνσταντίνος κάποτε μέλλει
να καταλάβη τήν βασιλείαν.

«Θωρείς, αφέντη βασιλιά, εντο τόν Κωνσταντίνο,
καμμιά βολά κ' εναν καιρό μέλλει να βασιλέψη».

Ό βασιλεύς, ό όποιος, ώς φέρεται εΐς τό άσμα, υπωπτεΰετο τόν Κωνσταν-
τϊνον, διέταξε αμέσως να τόν συλλάβουν καί τόν εγκλείσουν είς σιδηρόκλειστον
πΰργον. Ό πατήρ του, γευματίζων εις Βαβυλώνα, παρετήρησεν ότι τό κρασί εΐς τό
ποτήρι του ήτο θολόν. Τό φαινόμενον τούτο ήρμήνευσεν ώς σημεϊον ότι είχε φυ-
λακισθή ό υίός του.

Τππεΰει αμέσως τόν ΐππον του καί έρχεται δρομαίως είς τόν πΰργον, όπου
ούτος εΐχεν εγκλεισθή. Τόν ελευθερώνει και εν συνεχείςι, παρουσιασθείς εΐς τόν βα-
σιλέα, εκτοξεύει κατ' αυτού καί τής βασιλίσσης βαρεΐαν απειλή ν, εάν τυχόν ήθελεν
είχε πάθει κακόν τι ό υίός του.

Ό βασιλιάς ε·&έλησε να πάη στο κννηϊ
μ' εξηνταπέντε δν' άρχοντες, μ' ογδόντα παλληκάρια,
με τον Πεπάνου1 τά παιδιά και με τόν Κωνσταντίνο.
Όλημερης νρίζονσι, κννηϊ δεν ευρηκα
5 κ εκεί ατά ν-ηλιοέρματα, δν' ώρες °ià να βραδνάξη,
ακούν' λιοντάρι κ' ηρχονντα, λιοντάρι κατεβαίνει
κ' ηλαμπεν ή μοντσοννα ντου οά ντο λαμπρό φεγγάρι
κι άπίσω ή νωρίτσα ντον σαράντα κόμποι κάνει
κι ό κάΰ·α κόμπος ν·ηγραφε : «Σαράντα δε φοβάται» 2.

' Βλ. περί τής λέξεως ώς έπιθέτου' πέπανος ή πεπανός : A.A. Πετροπούλον, «Γλώτται»
δημοτικών τραγουδιών, 'Αφιέρωμα στη μνήμη τοΰ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 'Αθήνα 1960,
σελ. 342-344.

2 01 στίχοι 8-9, αποτελούντες εμφανώς μεταγενεστέραν προσθήκηνείς τό ασμα, νομίζω
ότι συνετέθησαν κατ' επίδρασιν τοΰ είς τό παραμύθι τοΰ τεμπέλη καί τών δράκων (AaTh.
1640) θεματικού στοιχείου : επιγραφή επί τής σπάθης τοΰ σπανοΰ (ή ραφτακιοΰ, μπαλωματή
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10 Προς τη μεριά τον Κωνσταντη χλιμιντηρά 1 και πάει.

— «Μόλα, Κώστα, το μαϋρο σον, πρός τό λιοντάρι σνρε».

— Δε μπά', 2 αφέντη βασιλιά, 'ιατί με χαλάστ]ς» 3.

— «Μα τ' αϊο γκόρφt4 πον βαστώ, μα τό χαϊμαλί μον,
μα την Κωνσταντινόπολι, Κώστα μον, μη φοβάσαι».

15 Με τέσσερα τό ζούλησε5, με πέντ εσκότωσέ ντο.
Κι δσ' άρχοντες τόν εΐδασι ν-έντιζηλέψασί ντον.

— « Θωρείς, αφέντη βασιλιά, εντόν τόν Κωσταντΐνο ;
καμμιά βολά κ' εναν καιρό μέλλει νά βασιλέψω».

— «'Αγάλι' αγάλια πκιάστε το κι αγάλια όέσετέ το
20 κι αγάλι' άμέτε , βάρτε το σε πύργο σιδερένιο,

σε πύργο ολο σίδερα, βολνμοσκεπασμένο» 7.

— Και μια Λάμπρη, μιαν Κυριακή, μιαν όμορφη ν-ημέρα
αγάλι αγάλια πκι.άνονν ντο κι αγάλια δένονσί ντο

κι αγάλια πάν' και βάνον ντο σε πύργο σιδερένιο
25 σε πύργο ολο σίδερα, βολνμοσκεπασμένο.

Κι αφέντης τον προσγεύγονντα8 κάτω στη Βαβνλώνα
και τό κρασί ν-όπού 'πινε πολν &ολό τδφάνη :

— «Σήμερον τό φαρκόνι 9 μον, σήμερον τόν νιόν μον
σε βρόχια τόν εβάλασι, σε σίδερα μεγάλα,

30 σε βρόχια 10 καί σε σίδερα, σε φνλακες μεγάλες.
Τό μανρο ντο 'ονάτισε11, πηδά, καβαλλικεύγει.
Δώνει βεργιά τον μανρον ντον κι άμπρός στον πύργο βγαίνει.
Δώνει τον πνργον μια γκλωτσά 12 καί πάει μέσα κι όξω.
Κι α τό χεράκι τόν άρπα 13, στον βασιλιά προφταίνει.
35 — Θωρείς τονε, βρε βασιλιά, εντό ντον Κωσταντΐνο ;

κ.ά.) ή απειλή ότι μέ ένα κτύπημα δύναται ουιος νά φονεύση σαράντα δράκους. Βλ. παραλλ.

εις /. Ρίο, Contes populaires grecs, Copenhague 1879, σ. 34. Βλ. άλλην βιβλιογραφίαν
ε'ις περ. Λαογραφ., τόμ. 17 (1957), σελ. 169-173 (σημειώσεις ύπό Γ. "Α. Μέγα).

1 χλιμιντρά.

2 δέν πάω. 3 f>à μέ φονεύσης. 4 έγκόλπιον, δηλ. περίαπτον.

5 μέ τέσσαρα κτυπήματα τό συνέθλιψε.

6 μετά προσοχής πηγαίνετε, δηλ. επιχειρήσατε.

' έσιεγασμένον δια μολύβδου. 8 έγευμάτιζε. " φαλκόνι, γεράκι.

10 β(?όχος, θηλειά. 11 ιόν ίππον του έγονάιισε, 12 λάκτισμα,

12 ά?ιό τήν χείρα τήν αρπάζει.
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'Ηθε 1 ντου κάμης τίοτα, ήθε ντόνε χαλάσης,
εσέ καί τη βαοίλισσα ηθελε να βορθίσω 2
και την Κωναταντινόπολι 'ουρούνια να εμώσω 3.

Τό ασμα τούτο, καίτοι περιέχει στοιχεία συνθέσεως ομοιάζοντα πρός τα εΐς
τα ασματα: τού υιού τοΰ Άνδρονίκου, τοΰ Πορφυρή καί τών εννέα υίών τοΰ Άν-
δρονίκου, έξοντωθέντων υπό τοΰ Συγροποΰλου4, αποτελεί σΰνθεσιν αυτοτελή. Παρα-
τηρείται εΐς αυτό εμφανές τό πνεύμα ανταρσίας τού ήρωος κατά τοΰ βασιλέως,
ώς καί εΐς τό τραγούδι τοΰ Πορφυρή' εκείνο όμως τό όποιον έχει εΐς αυτό ΐδιαιτέ-
ραν σημασίαν είναι ή καταγγελία πρός τόν βασιλέα υπό τών αρχόντων (στ. 17-18),
ότι ό Κωνσταντίνος μέλλει κάποτε να καταλάβη τόν θρόνον. Τό στοιχεϊον τούτο
πιστεΰομεν ότι προέρχεται εκ τής αρχέτυπου μορφής τοΰ §σματος, διότι αποτελεί
όργανικόν μέρος αυτοΰ, θα παρελήφθη δέ υπό τού πρώτου συνθέτου του εκ σχετι-
κών λαϊκών διηγήσεων περί τού Κωνσταντίνου Δοΰκα, ώς μέλλοντος βασιλέως. Ό
θρύλος οΰτος θά υπήρχε τότε ευρέως διαδεδομένος, άφοΰ εγνώριζε περί τοΰτου,
ώς ελέχθη ανωτέρω, καί ό αυτοκράτωρ Λέων Στ'., όστις, εφιστών τήν προσοχήν
τοΰ Κωνσταντίνου Δοΰκα επί τοΰτου, δηλ. «τώ παρά πολλοίς είναι αδόμενον
Κωνσταντϊνον βασιλεΰσοντα Ρωμαίων», παρετήρησεν εΐς aUrôv ότι ό χρησμός
δεν υπονοεί αυτόν, δηλ. τόν Κωνσταντϊνον Δοΰκαν, αλλ' άλλον Κωνσταντϊνον, τόν
υίόν του.

"Εχομεν ούτως εΐς τό εξεταζόμενον ασμα εν νέον κείμενον, τό όποιον ευρί-
σκεται περισσότερον πλησίον πρός τα ιστορικά γεγονότα εις τα όποϊα αναφέρεται.

Ό Στίλπων Κυριακίδης τω 1933 εξέφρασε τήν γνώμην ότι αί εΐς τό σχό-
λιον τοΰ Άρέθα, επισκόπου Καισαρείας τής Καππαδοκίας, άναφερόμεναι ω δα ι
(ςίσματα), αί όποΐαι εΐχον ώς ΰπόθεσιν «πάθη ενδόξων ανδρών» καί ήδοντο υπό
Παφλαγόνων αοιδών, θά άνεφέροντο εΐς τα κατορθώματα ώς καί τα γεγονότα τα
σχετικά πρός τάς τραγικάς τΰχας τών ηρώων τούτων, δηλ. τοΰ Άνδρονίκου καί
Κωνσταντίνου τών Δουκών5, οί όποιοι, σημειωθήτω, ήσαν σΰγχρονοί του6.

Ή πιθανωτάτη ΰπόθεσις αΰτη τού Στίλπ. Κυριακίδου, ή οποία δεν φαίνεται
να έτυχεν έκτοτε τής δεοΰσης προσοχής υπό τών ασχολουμένων περί τα ακριτικά

1 εάν ήθελε. 2 θά ερριπτον είς βόθρον.

3 γουρούνια, χοίρους, να πληρώσω.

4 "Επί παραδ. βλ. είς τόν στίχ. 28 εν παραβολή πρός τό είς άσμα μέ τό Συγρόπουλον

έν Δελ. Ίστ. Έθν. Έταιρ. Α' (1883) σελ. 718 άρ. 2.

5 Βλ. έν τω περιοδ. Λαογραφία, τόμ. 10 (1929/30), σελ. 640-641.

G Τό σχόλιον εγράφη ύπό τοΰ Άρέθα κατά τό πρώτον τέταρτον τοΰ δεκάτου αιώνος.
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τραγούδια, ενισχύεται καί εκ τού ότι οί εν λόγω Δοΰκαι προήρχοντο εκ Παφλα-
γονίας, ήτοι εκ τής περιφερείας είς ην έδρων οι ραψωδοί οΰτοι, προς δέ, και εκ
τής ανωτέρω παρατεθείσης πληροφορίας καθ' ην Βασίλειος τις έκ Μακεδονίας, εμ-
φανισθείς μετά τόν θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου Δοΰκα καί τήν επακολουθήσασαν
εξολόθρευσιν τών μελών τής οικογενείας του, ώς ό Κωνταντίνος Δούκας, προσείλ-
κυσε περί εαυτόν πλήθος οπαδών, κινήσας άνταρσίαν κατά τοΰ βασιλέως.

Ή μαρτυρία αΰτη είναι ιδιαιτέρως αποδεικτική περί ότι πράγματι ειχε
διαμορφωθή εις τόν λαόν τής ιδιαιτέρας πατρίδος τοΰ Κωνσταντίνου Δοΰκα, τήν
Παφλαγονίαν, επικός κύκλος τραγουδιών καί μυθικών διηγήσεων περί αυτού. Τήν
ΰπαρξιν τοΰτων, έχει παρατηρηθή ήδη ότι προϋποθέτουν τα λεγόμενα υπό τού
συγγραφέως τοΰ βίου Βασιλείου τού νέου (Migne, P.G. 109, στ. 657)' «όταν
ούτος (ό Κωνσταντίνος Δούκας) εις πόλεμον εκπορεύηται, πυρ εκ τών όπλων αυτόν
κατά στόμα ήμΐν (δηλ. τής εχθροίς) άπαντα ωσαύτως και εκ τοΰ ασώματος τον
ίππου αντον, και καϊον ημάς εδαφίζει»1.

RÉSUMÉ

A propos des chansons acritiques d'Andronic et de Constantin
Ducas. Une nouvelle variante de l'île de Naxos *

par Georgios Spyridakis

L'auteur traite dans cet article d'une chanson épique, qui a été enre-
gistrée Une seule fois dans l'île de Naxos en 1937 (voir le texte ci - des-
sus). Il suppose qu'elle appartient au cycle acritique et que les héros de
cette chanson sont Andronic et Constantin, identifiés avec les célèbres gé-
néraux, du règne de Léon VI, Andronic Ducas et son fils Constantin, qui
ont eu une destinée tragique entre les années 906-913.

Andronic tomba en disgrâce sous l'empereur Léon VI et fut forcé
de s'enfuir avec sa famille à Bagdad, chez les Sarrasins, où il dut, obligé
par ceux - ci, se convertir à l'islamisme.

Constantin, étant retourné à Constantinople, tenta de conquérir le trône
après la mort de Léon VI et de son frère Alexandre (913) et fut tué en
combattant.

1 Πρβλ. καί Στίλπ. Κυριακίδου, ενθ' άν., σελ. 640.

* L' étude a été présenté au XIIIème Congrès International d'études byzantines,
Oxford, 5 - 10 septembre 1966.
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A ces héros et surtout à Constantin, qui échoua dans sa tentative et
sur lequel circulaient dans le peuple certaines prophéties qui prédisaient
qu'il deviendrait un jour empereur, se rapportent, selon certains auteurs
deux chansons conservées par le peuple jusqu'aujourd'hui : i) La chanson
du fils d'Andronic et 2) la chanson de Porphyris.

La chanson de l'île de Naxos, que l'auteur examine dans la présente
étude, se rapporte par son sujet à la chanson du fils d'Andronic, c. à.-d-
Constantin Ducas, mais elle présente des différences si importantes avec
les deux chansons précitées qu'elle doit être considérée selon lui comme
une autre chanson, indépendante, provenant d'un archétype perdu.

Dans la chanson de Naxos, Constantin est présenté comme faisant
partie du cortège du roi qui allait à la chasse. Le cortège rencontre un
lion, que Constantin, sur ordre du Roi, poursuit et terrasse après s'être battu
avec lui. Les gens du roi, jaloux, disent, alors à ce dernier, que Constantin
est destiné un jour monter sur le trône.

Le roi croit cette accusation et ordonne d'emprisoner Constantin
dans une tour.

Le père de Constantin qui se trouve à Babylone remarque pendant
son diner que le vin qu'il devait boire est devenu trouble et interprète ce
signe comme un présage signifiant, que son fils doit être en prison. Il
court à Constantinople pour le libérer et menace même le roi pour son acte.

En examinant cette chanson on remarque qu' elle contient un esprit
de révolte contre le roi. C'est pourquoi les vers 17-18, où les courtisans
accusent Constantin devant le roi de s'apprêter à monter un jour sur le trône
prennent une signification spéciale.

L'auteur croit que cet élément provient d'un archétype de la chanson,
parce qu'il en constitue une partie organique. En outre la chanson est con-
forme aux prophéties populaires de cette époque, qui prédisaient l'événe-
ment au trône de Constantin Ducas.

Il fait remarquer, que le témoignage d'Aréthas, métropolite de Césa-
rée en Cappadoce d' Asie Mineure (ca 925), sur les rhapsodes qui chantai-
ent en Paphlagonie les exploits des hommes célèbres de leur époque, de-
vait se rapporter sûrement aux chansons de ces deux Ducas, qui étaient
originaires de cette région et qu'il est très naturel que leur fin tragique ait
ému le peuple de Paphlagonie.
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(ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΚΑΙ Η ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ)*

ΥΠΟ

ΔΗΜΗΤΡ. Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ή απώλεια προσφιλούς υπάρξεως ανέκαθεν άπετέλει καί πάντοτε ί) άπο-
τελή συμφοράν, τής οποίας εκδήλωσις είναι ό θρήνος και το μοιρολόγι1, πού άπαντφ
εις όλους τούς λαούς τού κόσμου, πρωτογόνους καί πολιτισμένους, αρχαίους καί
νεωτέρους2, είναι δέ στενώς συνδεδεμένος πρός τά εκασταχού έθιμα τής τελευτής.

Ό νέος ελληνικός λαός, καίτοι πιστεύει είς τήν μετά θάνατον ύπαρξιν τής
ψυχής κατά τάς χριστιανικός αντιλήψεις, όμως μέ ι^λίψιν καί θρήνους αντιμετωπί-
ζει πάντοτε τόν θάνατον. Τό δέ μέγεθος τού θρήνου καί τής θλίψεως εξαρτώνται
από τόν συναισθηματισμόν τών επιζώντων, από τά χαρίσματα τού νεκρού, τήν ήλι-
κίαν του3 καί από αλλας διαφόρους περιστάσεις. Ή διδασκαλία τής Εκκλησίας

* Ή εργασία αύτη αποτελεί έπιτομήν εκτενεστέρας μελέτης. Ταύτης σιιντομωτάτην
περίληψιν άνεκοίνωσα είς τό συνελθόν êv Σόφια Α' Διεθνές Συνέδριον Σπουδών τής Βαλκα-
νικής και τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης τόν Αΰγουστον του 1966.

1 Είς τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος επί τής εννοίας τοΰ θρηνώ, θρήνος, άπαντςί τό
ρ. μοιριολογώ καί τό οΰσ. μοιριολόγι ή μοιριολόγημα. "Εν Νισύρω λέγεται ξόδι, εν Κάλυμνο) ξόι,
έν Αιτωλία μοιρονλόι, εν Ήπειρο) μοιργιολόι ή μεργιολόι, εν "Αραχόβη Παρνασσίδος άγκώμι καί
εν Κύπρω ακούεται τό ρ. μοιρκολοονμαι. Ή μοιρολόγος λέγεται είς τάς νήσους μοιρολογίστρα,
μοιρολοΐστρα, κλαύτροναα, καταλογίστρα, καί εις τήν ήπειρωτικήν "Ελλάδα μοιρουλονίστρα. Βλ.
Maria Joannidou, Untersuchungen zur Form der neugriechischen Klagelieder (Moirolo-
gien), München, 1938, σ. 13, σημ. 13. Θ. Ποταμιάνου, Ή μοιρολογίστρα. Ή 'Ηχώ, 'Αθήναι,
1938, τεϋχ. 68, σ. 3. Τά μοιρολόγια ποτέ δέν λέγονται ύπό τοΰ λαού τραγούδια. Ουδείς π.χ.
λέγει : η μάννα κλαίει και τραγουδεϊ τό γιό της, αλλά τόν μοιρολογεί. Βλ. Σίμον Μενάρδου, 'Ιστο-
ρία τών λέξεων τραγίι)δώ και τραγφδία. 'Αφιέρωμα εις Γ.Ν. Χατζιδάκιν, 'Αθήναι, 1921, σ. 16.

2 Fr. Boehm, Die neugriechische Totenklage, Berlin, 1947, σ. 5.

3 Π.χ. έν 'Αραχόβη Παρνασσίδος «στις νέες λένε άγκώμια, που άξάζοννε. Στους γέρονς δεν
λένε άγκώμια, γιατί παρεξηγούν. Τους γέρονς μόνο οί πολν στενοί (συγγενείς) τους κλαίνε' π.χ. ή
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δια τήν ματαιότητα τών ανθρωπίνων καί τήν μέλλουσαν ζωήν, «τήν μόνην αληθι-
νήν καί αίωνίαν», δεν ήδυνήθη να εξαλείψω τόν θρήνον, ό όποιος καί σήμερον
ακόμη συνηθίζεται εΐς πολλά χωρία τής Ελλάδος κατά τήν πρόθεσιν τοΰ νεκροΰ,
τήν κηδείαν, τόν ενταφιασμόν καί τα μνημόσυνα. Εΐς τό διάστημα τής νυκτός δεν
λέγονται μοιρολόγια, «δια να μή ταράσσεται ή ψυχή τοΰ νεκροΰ» 1.

Εΐς τινας ελληνικούς τόπους, όπως π.χ. εϊς τήν "Ηπειρον καί τήν Θεσσαλίαν,
απαντά ή δοξασία ότι ό Χάρος «οδηγεί με την δύσιν τον ηλίου τΙς ψυχές να πιουν
νερό και τους τό θολώνονν τα κλάιματα». Δια τούτο μετά τό ηλιοβασίλεμα διακό-
πτεται το μοιρολόγι. Τήν επομένην ήμέραν τής ταφής τοΰ νεκροΰ εΐς τό Νεστόριον
τής Καστοριάς «πάνε τό πρωί οί πλησιέστεροι συγγενείς να ξυπνήσουν τόν πεθα-
μένο. Πάνε, μοιρολογούν και γυρίζουν στο σπίτι» 2. Τό αυτό έθιμον συνηθίζετο
καί εΐς τούς "Ελληνας τοΰ Πόντου λεγόμενον «καλημέρισμα». Εΐς πλείστα μέρη τής
Ελλάδος τα μοιρολόγια επαναλαμβάνονται έπειτα κατά διαφόρους περιστάσεις
διαρκοΰντος τοΰ πρώτου έτους τοΰ πένθους ή καί επί μακρότερον χρόνον. Οΰτω
π.χ. εν Μπάφρα 'Ιωαννίνων «τη Μεγάλη Πέμπτη τό πρωί πηγαίνουν στα μνήματα,
παίρνουν τϊς μοιρολογίστρες καί μοιρολογάνε στους τάφους»3. Έν Μάνη «και σή-
μερα ακόμη μπορείτε να συναντήσετε γυναίκα να σκάβη στο χωράφι, να υφαίνη στον
αργαλειό, να άλέθη στο χερόμυλο καί συγχρόνως να μοιρολογη αγαπημένο της νεκρό,
που ίσως νά εχη πε&άνει πάρα πολλά χρόνια (πρίν)»4. Έν 'Απειράνθφ Νάξου μία
γυναίκα, πού έχήρευσε πολύ νέα, έλεγεν έως εις τα γηρατειά της τό μοιρολόγι: α>,
καμένη, κακομοίρα, | που σαράντα χρόνια χηρα ! Ένταΰθα επίσης, ώς καί εΐς άλλα
μέρη, εάν κάποιος άποθάνη εΐς τήν ξενιτειάν, συνηθίζουν να τοποθετούν επί κα-
θίσματος τήν φωτογραφίαν του καί μερικά ενδύματα του καί ν' απευθύνουν πρός

χήρα τον γέρου.... Τους γέρους δεν τους μοιρολογούν, εκτός αν έπαθαν πολλά βάσανα στη ζωή (έχα-
σαν παιδιά κτλ.). Τους κλαίνε καί τους λένε τα βασανά τους». Κέντρον 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (πρφην Λαογραφικόν Άρχεΐον), αριθ. χ/φ ου 1153 Α',
σ. 42. (Συλλογή Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αράχοβα, 1938). ('Εφεξής ΚΕΕΛ = Κέντρον 'Ερεύνης
τής 'Ελληνικής Λαογραφίας).

1 Είς πολλούς λαούς υπάρχει ή πίστις ότι ό νεκρός ταράσσεται από τούς θρήνους τών
ζώντων καί αναγκάζεται νά έξέλθη) τοΰ τάφου του. Βλ. '/. Θ. Κακριδή, Άραί, εν 'Αθήναις,
1929, σ. 71.

2 ΚΕΕΛ, αριθ. 2459, σ. 48. (Συλλ. Χαραΐ. Χατζή, Νεστόριον Καστοριάς, 1962).

ΚΕΕΛ, άρ. 1768, σ. 105. (Συλλ. Δημ. Πετροποΰλου, 'Ιωάννινα (Μπάφρα), 1952).

' Βασ. Πετροννια, Μανιάτικα μοιρολόγια, 'Αθήνα, 1934, σ. 6. Τό αύτό συνηθίζεται καί
έν Κρήτη. Βλ. Σταυρούλας Τράντα, Τό Κρητικό μοιρολόι, Λαογραφία, τ. ΚΑ', έν 'Αθήναις,
1963/1964, α. 515.
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αυτά τους αυτούς θρήνους, πού θα απηύθυναν πρός αυτόν τόν νεκρόν 1. Δια τήν
συνήθειαν ταύτην έγραψε κατά τό 1824 καί ό C. Fauriel2.

Τό έθιμον τού μοιρολογήματος ήτο σύνηθες παλαιότερον τού 1920 καί εΐς
τάς λαϊκάς συνοικίας μεγαλοπόλεαιν, όπως π.χ. των 'Αθηνών, τής Θεσσαλονίκης, τών
Πατρών κ.α., σήμερον έξέλιπεν εντελώς εΐς αυτάς, όσημέραι δε τείνει νά εξαφανι-
σθή καί εΐς τήν ύπαιθρον. Μόνον δ' εΐς χωρία τής Μάνης, τής Κρήτης, τής Ηπεί-
ρου, τής Μακεδονίας, τής Θράκης, τής Δωδεκανήσου, τών Κυκλάδων, τής Κύπρου
καί άλλων τόπων τής Ελλάδος, ακούεται ακόμη, αλλ' εντονώτερον επιχωριάζει εις
τήν Μάνην.

Εΐς τόν θρήνον τοΰ νεκρού λαμβάνουν μέρος κυρίως αί γυναίκες, αί όποΐαι
κόφτοννται,, ϋ·ρηνιοϋνται, ρίχνουν τά μαγουλά τους, μαγουλοσέρνοννται, τρανομα-
γουλίζονται, στηύοδέρνονται, σκοτώνουν τά γόνατά τους κτλ.3. Ταύτα ενθυμίζουν τά
υπό τοΰ Λουκιανοΰ λεγόμενα : «Οΐμωγαί δέ επί τούτοις καί κωκυτός γυναικών
καί παρά πάντων δάκρυα και στέρνα τυπτόμενα καί σπαραττομένη κόμη καί φοι-
νισσόμεναι παρειαί' καί που καί εσθής καταρρήγνυται καί κόνις επί τή κεφαλή
πάσσεται καί οί ζώντες οικτρότεροι τού νεκρού' οι μεν γαρ χαμαί κυλινδούνται πολ-
λάκις και τάς παρειάς άράττουσι πρός τό έδαφος»4.

Έπί τής ενάρξεως τοΰ θρήνου εΐς τινα μέρη τής Ελλάδος λέγεται: αρχινώ
ή στιώ το μοιρολόι, πιάνω ή παίρνω ή λέω τό μοιρολόι 5 ή καταλόγι6 ή άνακάλημα7

1 Π. χ. είς τά Τελώνια Λέσβου, «όταν πεθάν' κανείς μακριά, βάζουν τα ρονχα τον και τη
φωτογραφία τον και τόν καταλογιάζονν». Όμοίως έν Μάνη «τό 'χουνε συνήθειο, σαν πεθάνη
κανείς στην ξενιτειά, όταν ϋ 'α τον κάμονν τα σαράντα, να βάλουνε τα ρούχα τον κάτω, να τα στολί-
σουνε και να τα μοιρολογήσοννε, σαν νά 'χουνε τόν ίδιο τόν πεϋαμένο μπροστά τονς». Βλ. Γ. Ά. Μέ-
γαν, έν Έπετηρ. τοΰ Λαογραφ. 'Αρχείου, έτ. Β', έν'Αθήναις, 1940, σ. 205.

* C. Fauriel, Chants populaires delà Grèce moderne, τόμ. I, Paris, 1824, σ. XI,-XU.

3 ΚΕΕΛ, άρ. 36, σ. 144. (Δημ· Σάρρον, 'Ηπείρου δημοτικά ποικίλα, 1888-1893), άρ. 1975,
σ. 44. (Συλλ. Άθ Παπανικολάου, Λυκοΰδι 'Ελάσσονος, 1953).

4 Λουκιανοΰ. Περι πένθους, 12.

5 Maria Joannidou, Untersuchungen zur Form der neugriechischen Klagelieder
(Moirologien), München, 1938, σ. 13, σημ. 14. ΚΕΕΛ, άρ. 1768, σ. 36. (Συλλ. Δημ. Πετρο-
πούλον, Ιωάννινα, 1952).

<! Maria Joannidou, ένθ' άν., σ. 13, σημ. 13.

7 Ώς λέγεται εν Κύπρω, Ήπείρω καί Κρήτη. Φ. Ί. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, τόμ. Δ', εν 'Αθήναις, 1951, σ. 168, σημ. 7. Βλ. καί Γ. Ζώρα, Άνακάλημα της
Κ ων/πόλεως, Νέα 'Εστία, 57, 1955, σ. 727-731. Κ. Ρωμαίου, Τό «άνακάλημα» τών νεκρών,
Νέα'Εστία, 58, 1955, σ. 1007 κ.έξ., ενθα καί προγενεστέρα βιβλιογραφία. Βλ. Τον Αύτοΰ,
Κοντά στις ρίζες, 'Αθήνα, 1959, σ· 370 κ.εξ. Έμμ. Κριαρά, 'Ανακάλημα τής Κωνσταντινού-
πολης, Θεσσαλονίκη, 19652. Έν Κύπρφ λέγεται καί «θρηνούριν». ΚΕΕΛ, άρ. 720 , σ. 56.
(Ξ. Φαρμακίδον, Συναγωγή Κυπριακών λέξεων, 1918).
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ή Χάρο 1 ή σύθρηνο 2. Εις τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος χρησιμοποιούν τήν φρά-
σιν : λέει τά 'γκώμια τον, είς δέ τόν Σκοπόν Άνατολ. Θράκης έλεγον : αρχίζουν να
γκωμιάζ'να 3.

Ό τρόπος τού μοιρολογήματος ποικίλλει κατά τόπους. Ούτως ε'ς τό Γρίζι
Πυλίας, «όταν μοιρολογούν, μπαμπούλώνοννται σφιχτά, νά μη φαίνουνται οντε τά
μάτια τους. Το ίδιο μοιρολόγι τό λένε όλοι. Πιάνει πρώτα μια και τό λέει και ϋατερα
τό πιάνουν και όλοι οι άλλοι μαζί. "Υστερα πιάνει άλλος και λέει αλλο, καδένας με
τη σειρά τον» 4. Εις τήν Σαλαμίνα «πίσω από τό λείψανο κάθεται η μητέρα η η
γυναίκα η ή αδερφή και κάθε που παίρνει να μοιρολογήση περιβάλλει την κεφαλή
τοΰ νεκρού με τά δυό της χέρια*5. Εις τό Ξηρόμερον τής 'Ακαρνανίας «οι γυναίκες
σχηματίζουν κύκλο γύρω από τό λείψανο καθισμένες με μαύρες μαντήλες. 'Αποτε-
λούν ενα χορό και κάποτε δύο ήμιχόρια. "Αλλοτε πάλι εκείνη πού παίρνει τό μοιρο-
λόγι τη βοηθούν οί διπλανές. 'Αρχίζουν πρώτες οί γυναίκες του σπιτιού. Το μοιρο-
λόγι σννοδεύεται από επιφωνήματα ω ι ώ ι, κραυγές, σκούξιμο, ρυθμικές κινήσεις
τών χειρών, τον κορμού και της κεφαλής, σύμφωνα με τό ρυθμό τοΰ μοιρολογιον,
τραύηγμα τών μαλλιών, στηθοκόπημα και γρατζούνισμα ακόμη τον προσώπου."Ολα
αυτά τά φέρνει δ πόνος και τίποτε δεν είναι συνήθεια η προσποίηση. Σ' 'ένδειξη συμ-
μετοχής στον πόνο, αλληλεγγύης ή δμοιοπάθειας πιάνονται χέρι με χέρι ή πιάνουν
τό χέρι τής μάννας, τής αδερφής ή τής γυναίκας» 6. Εις τήν Σάμην Κεφαλληνίας
αί μοιρολογούσαι κρατούμεναι άπο τάς χείρας σχηματίζουν αλυσιν 7. Έν Μπάφρα
'Ιωαννίνων «οί μοιρολογίστρες, πον μοιρολογούν γύρω από τό νεκρό, πιάνονται από
τά χέρια καί τά κουνοϋν ρνθμικά ανάλογα με τή μελφδία τον μοιρολογιον. 'Από

1 Είς τό Γιαννίτσι Μεσσηνίας. ΚΕΕΛ, άρ. 762, σ. 28. (Δ. Δουκάκη, Παροιμίαι διαφό-
ρων μερών καί λέξεις διαφόρων τόπων, 1920 ;).

2 Έν Νάξω (Άπειράνθφ), ιδιαιτέρα μου πατρίδι.

3 Βλ. Γ.Ά. Μέγαν, ενθ' άν., σ. 176.

4 Βλ. Γ. Ά· Μέγαν, ενθ' άν., σ. 176. Καί είς τήν Κορώνην οσες πάνε για να μοιρολογή-
σουν f:, //à πάνε μπαμπουλωμένες, δηλαδή με τσεμπέρι σκούρο, ριχτό στο κεφάλι και σταυρωμένο κάτω
άπο τή μύτη. Στο κεφάλι τον πεθαμένου Όà κάτοονν τα παιδιά τον, ή γυναίκα του κι από τή μια
μπάντα κι άπο τήν άλλη οί μοιρολογίστρες. Θ' άρχινήση ή μια να λέη και ûà το πάρουν οί άλλες άπο
τή μπάντα της. "Υστερα θ' άρχίση ή αλλη άπό τήν άλλη μπάντα. "Οταν πέση δ ήλιος δεν μοιρολο-
γάνε πιά». ΚΕΕΛ, άρ. 1378 Γ', σ. 64. (Συλλ. Γεωργίας Ταροούλη, Κορώνη Πυλίας, 1939).

5 Ί. Θ. Κακριδή, "Ομηρικές ερευνες, 'Αθήνα, 1944, σ. 89.

6 ΚΕΕΑ, άρ. 2293, σ. 8^-8!. (Συλλ. Γεραα. Παπατρέχα, Ξηρόμερο 'Ακαρνανίας, 1957).

' Βλ. Γ. Ά. Μέγαν, εν®' άν., σ. 176.
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καιρό σε καιρό αποσπούν τα χέρια και χτυπονν τά γόνατα»1. Έν Καρπάθω ως
γράφει ό Έμμ Μανωλακάκης τω 1896, «προτίθεται (ό νεκρός) εν τω μέσω
οικίας είς θρήνον τών οικείων γυναικών, αΐτινες θρηνιρδοΰσι γοερώς (δέρονται)
εκτινάσσουσαι τήν κόμην εΐς τήρησιν τού ρυθμού τής θρηνωδίας, μάσσουσαι τάς
παρειάς ενίοτε καί καταμωλωπίζουσαι τό στήθος καί τά γόνατα δια τών χειρών
των, θρήνον επί θρήνου προκαλούσαι, ή δέ σπαραξικάρδιος αΰτη σκηνή παρατείνε-
ται επί δυο ενίοτε καί πλείονας ώρας μέχρι τής εκφοράς τού νεκρού, συνεπαγοΰσης
συχνάκις σπαραξικαρδίους κραυγάς συν τή βαρείς καί μονοτόνω ψαλμωδία τών
ιερέων, ών προπορεύονται άσκεπη παιδία φέροντα τόν σταυρόν μετά εξαπτερΰγων,
πρό τών οποίων πάσα κεφαλή άποκαλΰπτεται καί πάσα χειρ ποιεί τό σημειον τού
σταυρού»2. Εΐς δέ τά Βρέστενα τής Λακωνίας οΐ μοιρολογίστρες διαιρούνται εΐς
δύο ήμιχόρια, έκαστον τών οποίων έχει μίαν έξαρχον τού θρήνου. Ή έξαρχος τοΰ
ήμιχορίου άρχίζει τό μοιρολόγι, τό όποιον επαναλαμβάνεται πρώτον μεν από τάς
γυναίκας τού ήμιχορίου της, έπειτα δέ άπό όλας μαζί τάς γυναίκας τού άλλου ήμι-
χορίου 3. Άλλαχοΰ, ώς εν Νάξω, ή πλησιεστέρα συγγενής λέγει συνήθως τό μοιρο-
λόγι. Μετ' αυτήν άδουν άλλα μοιρολόγια — συνήθως δίστιχα — αΐ άλλαι συγγενείς,
αι φίλαι, αϊ γειτόνισσαι, όλαι εκεΐναι μέ μίαν λέξιν αί παρευρισκόμενοι γυναίκες,
αί δυνάμεναι νά προσφέρουν εΐς τόν νεκρόν τήν τελευταίαν έκδήλωσιν τής στορ-
γής των 4. Κάποτε μεταξύ τών παρευρισκομένων είναι καί γυναίκες ξέναι πρός τήν
οΐκογένειαν, αί όποιαι μόλις πρό ολίγου χρόνου έχασαν κάποιον ΐδικόν των, είναι
δια τούτο λυπημέναι καί έχουν κάτι νά ειπούν. Ό θρηνούμενος θα μεταφέρη εις
τούς ιδικούς των νεκρούς τάς παραγγελίας καί τούς χαιρετισμούς των. Έν Άρα-
χόβη Παρνασσίδος «τό μοιρολόγι λέει η μόνη της η λυπημένη η αν είναι περισσότε-

1 ΚΕΕΛ, άρ. 1768, σ. 105. (Συλλ. Δημ. Πετροπονλου, 'Ιωάννινα, 1952). *Σκνλινη καρδιά
νά 'ναι &à κλάψη, νά' ναι γυναίκα «νά κλαίη » καλά, δηλαδή να μοιρολογάς* λέγουν έν Καστοριά.
ΚΕΕΛ, άρ. 1100 Γ', σ. 77. (Συλλ. Μαρίας Ίωαννίδον, Καστοριά, 1937).

2 Έμμ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, έν 'Αθήναις, 1896, σ. 122. Βλ. καί τό άρθρον τοΰ
Ήλ. Φτναρα, Πώς κλαίνε στό Καστελλόριζο τους νεκρούς των. Καστελλοριζιακά Νέα, έ'τ. 2,
1950/51, φύλλον 11-12, σ. 6. Πρβλ. καί Μιχ. Μιχαηλίδον Νονάρον, Λαογραφικά Σύμμεικτα
Καρπάθου, τ. Α', 'Αθήναι, 1932, σ. 121.

8 Φ. Ί. Κονκουλέ, Οίνουντιακά, έν Χανίοις, 1908, σ. 64.

1 Ό C. Fauriel (ενθ' άν., σ. XXXIX) γράφει σχετικώς: «Ordinairement c'est la
plus proche parente qui prononce la première : après elles, les autres parents, les amies,
les simples voisines, toutes celles, en un mot, des femmes présentes qui peuvent payer
au défunt ce dernier tribut d'affection, s'en acquittent l'une après l'autre, et parfois
plusieurs ensemble».
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ρες παρτσες-παρτσές, δηλαδή αρχίζουν π.χ. οί τρεις, που κάθονται στο επάνω μέρος
του νεκροΰ, τό επαναλαμβάνουν οί τρεις ή περισσότερες, πον βρίσκονται κά-
τω κ.ο.κ.»1. Έν Μάνη, όπου ακμάζει εισέτι τό μοιρολόγι, επικρατεί ολόκλη-
ρος δι' oUto εθιμοτυπία. Κατά τό κλάμμα ή κλάψιμο ή κάθισμα ή περικάθισμα
ή παράπονο επιβάλλεται ή παρουσία oUxi μόνον τών συγγενών ή φίλων,
άλλα καί τών χωριανών. Κάθηνται γΰρω γΰρω είς τόν νεκρόν χαϊδοσκελωτά,
δηλαδή με ανοικτά τά σκέλη, καί αρχίζουν εν είδος εμμέτρου διαλόγου, εΐς τόν
οποίον τονίζουν, ότι άκριβώς θά ειχον νά είπουν εΐς τόν πεζόν λόγον. Αί συγγε-
νείς επαινούν τάς άρετάς τοΰ θανόντος, διηγούνται τά τοΰ θανάτου του, πρό πάν-
των εάν άπέθανε φονευθείς, καί ομιλούν περί εκδικήσεως, αί δέ παριστάμενοι, λαμ-
βάνουσαι καί αυταί μέρος κατά διαδοχήν εις τό μοιρολόγι, παρηγορούν, συμβου-
λεύουν ή λαμβάνουν άφορμήν νά ενθυμηθούν τάς ΐδικάς των συμφοράς. Κανείς
δεν ημπορεί νά διακόψη τήν μοιρολογούσαν χωρίς άδειαν. Ή άδεια ζητείται κατά
τόν εξής τρόπον: α) ή επιθυμούσα νά μοιρολογήση, αν παρακάθηται παρά τήν
μοιρολογούσαν, φέρει ήρέμα τήν κεφαλήν της επί τοΰ προσώπου αυτής' β) αν ετ>-
ρίσκωνται εΐς άπόστασιν, λαμβάνει τήν χείρα της καί γ) ζητεί τήν άδειαν δι' αυτο-
σχεδίου μοιρολογίου, εΐς τό όποιον απαντά ή μοιρολογούσα δι' ετέρου, παρέχουσα
τήν ζητουμένην άδειαν 2. Ό Σταΰρ. Τζουμελέας, περιγράφων τήν εθιμοτυπίαν τοΰ
μανιάτικου μοιρολογιοΰ, λέγει : «Στη Μάνη παλαιότερα καί τώρα ακόμη σε μερικά
χωριά μοιρολογούν και οί άνδρες τονς πεθαμένους και μάλιστα εκείνους, πού σκο-
τώνοντο στους εμφυλίους πολέμους ή σκοτώνοντο από τούς εχθρούς πρός αντεκδί-
κησιν... Στη Μάνη, όταν πεθάνη κάποιος από τή γενιά τους, τρέχουν όλοι νά τόν
μοιρολογήσουν, άνδρες καί γυναΐκες, να τον πουν τις χάρες του και τά προτερήματά

1 ΚΕΕΛ, «ρ. 1153 Β', σ. 82. (Συλλ. Μαρίας Ίωαννίδον, Αράχοβα, 1938).

2 Στίλπ. Π. Κνριακίδον, Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν, έν 'Αθήναις, [1921], σ. 61. Τοΰ
Αντον, 'Ελληνική Λαογραορία. Μέρ. Α', εκδ. 2α, έν 'Αθήναις, 1965, α. 88. Βλ. πλείονα είς τάς
μελετάς: Maria Joannidou, Untersuchungen...., σ. 40-41. Α. Miramhel, Les caractères de la
poésie populaire du Magne. Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 'Αθήναι, 1935, σ. 68-76.
Β. Δ. Πατριαρχία, Λαϊκή ποίησις καί ιστορία. Ό έμμετρος λόγος έν Μάνη καί τά μυρολόγια.
Νέον Κράτος, ετ. 4, 1940, άρ. φ. 31, σ. 469-478, άρ. 32-33, σ. 574-588. Τον Αύτον, Ό θρήνος
του νεκροΰ. Νέον Κράτος, ετ. 4, 1940, άρ. 38-39, σ. 979-988, άρ. 40, σ. 1040-1049. Αι κ. Βα-
γιακάκον, Γύρω στό μυρολόγι τής Μέσα Μάνης. Σπαρτιατικά Χρονικά, ετ. 5 (1941/42), άρ.
57-58, σ. 68-70, άρ. 59-60, σ. 81-82, ετ. 6 (1942/43), άρ.61-63, σ. 93-96, άρ. 67-68, σ. 127-132,
άρ. 69-70, σ. 137-139. Βλ. αόιύθι, περίοδ. Β', ετ. 8 (1945/46), άρ. 1 (74), σ. 6-8, άρ. 2 (75),
σ. 29-31. Τοΰ Αντον, Ή Ληγορού. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τ. 9-10 (1955/57), έν'Αθήναις,
1958, σ. 39-64.
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του, αν τυχόν δε εχη φονευθή από εχθρόν, νά τοΰ ύποσχεθοϋν πώς θα τόν δικιώ-
σουν, θα εκδικηθούν δηλαδη τόν θάνατον του. Οι γυναίκες είναι λυσίκομες, σύρουν
τά μαλλιά τους, κτυπούν δυνατά τά στήθη και την κεφαλήν και σπαράσσουν μέχρις
αίματος τά μάγουλα. Οι άνδρες, μόλις μπουν στην αυλη της οικίας τοΰ πεθαμένου,
φαινάζουν δυνατά: αδέρφι, Νικόλα, αδέρφι..»1. Ή αυτή συνήθεια έπεκράτει καί
επικρατεί ακόμη καί εις τούς απογόνους τών Μανιατών έν Κορσική. Ό Ν. Φαρδύς
έγραφε κατά τό 1888 : «...."Οταν άπέθνησκέ τις (παρά τοις Έλλησι τής Κορσικής),
τόν έξήπλωνον κατά γής επί τίνος τάπητος ε'ις τό ϊσόγειον τής οικίας καί εκεί αί
γυναίκες, περί τόν νεκρόν δλοφυρόμεναι, τόν έμοιρολόγουν. Τό έθιμον τούτο υπάρ-
χει καί παρά τοις Κορσικανοΐς απαράλλακτα, ως καί παρά τοις "Ελλησι πολλών με-
ρών τής Ανατολής» 2· Καί τοΰτο διότι οί Κορσικανοί, κατά τόν J. Marcazzi, από
παλαιών χρόνων ύφίσταντο κλοπάς καί φόνους παρά διαφόρων λαών και τούς
άπεδεκάτιζεν ή πείνα καί ή χολέρα. Ούτοι δεν ήδυνήθησαν νά επιβάλουν μίαν
ώργανωμένην δικαιοσύνην, άλλα κατέφυγον εις τήν βεντέτταν 3. Αί στατιστικαί δει-
κνύουν ότι άπό τοΰ 1682 μέχρι τού 1714 έγιναν 28.000 φόνοι. Οι άνδρες ήγωνί-
ζοντο καί έπιπτον. Αί γυναίκες τούς εμοιρολογούσαν εν πνεύματι εκδικήσεως. Δεν
είναι υπερβολή ότι ό Jules Michelet βεβαιώνει έν τω έργω του «Histoire de
France» ότι κατά τόν 18ον αί. ή Κορσική δεν ήτο παρά ένας βράχος, πού έστα-
ζεν αίμα4.

Τό κορσικανικόν μοιρολόγι, συνοδεύεται μέ ϊσχυράς χειρονομίας. Αϊ γυ-
ναίκες παρέχουν θέαμα φρικτόν. Αύται μοιρολογούν κατά σειράν : αρχίζει ή πλη-
σιεστέρα τοΰ νεκρού συγγενής, μητέρα, σύζυγος, αδελφή ή θυγάτηρ. 'Αμέσως
μετά τόν θάνατον κάθε γυναίκα βγάζει φρικώδεις φωνάς, ξερριζώνει τά μαλλιά της,
δέρει τό πρόσωπον, εναγκαλίζεται τόν νεκρόν, είτα δ' ήσυχάζουσα κάπως άρχίζει
τό μοιρολόγι, επαινούσα τά χαρίσματα τού θανόντος. ' Αν δ' ό θάνατος του υπήρξε
βίαιος, τότε τό μοιρολόγι μεταβάλλεται εΐς τρικυμίαν άπειλητικών καί εκδικητικών
λόγων 5. 'Γα μοιρολόγια εΐς τήν Κορσικήν καλούνται lamenti ή voceri. Ή τελευ-
ταία ονομασία χρησιμοποιείται πρό πάντων κατά τόν θρήνον τοΰ βιαιοθανάτου.
Εΐς τινας περιοχάς τής νήσου τά μοιρολόγια ονομάζονται καί ballati ( = άσματα

1 ΚΕΕΛ, άρ. 1485, σ. 17. (Συλλ. Στ. Τζονμελέα, Μάνη, 1943).

2 Ν. Φαρδύ, Μστορία τής έν Κορσική ελληνικής άποικίας, 'Αθήναι, 1888, σ. 98-99.

3 Ή λ. βεντέττα είναι άγνωστος έν Μάνη. Περί τοΰ εθίμου τοΰ γδικιωμον βλ. πλήρη
βιβλιογραφίαν υπό Δικ. Βαγιακάκου, Ή Ληγοροΰ, ενθ' άν., σ. 39, σημ. 2.

4 J. Β. Marcazzi, Lamenti, voceri, chansons populaires de la Corse, Ajacio, 1926,
σ. 34 κ.έξ.

5_/. Β. Marcazzi, ενθ' άν., σ. 186.
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χορικά) διατηρούντα εΐς τό όνομα των τούτο τό έ'θιμον τού παλαιού ενταφιασμού,
κατά τό οποίον αί μοιρολογοΰσαι έτραγουδοΰσαν χορεΰουσαι περί τόν νεκρόν \

Εΐς τήν εθιμοτυπίαν τού μοιρολογήματος ανήκει επίσης ή συνήθεια ή επι-
κρατούσα ε'ίς τινα μέρη τής Ελλάδος νά προσλαμβάνεναι ξένη γυναίκα, δια νά
κλαΰση καί μοιρολογήση τόν νεκρόν. Ούτω π.χ. εν Μπάφρα 'Ιωαννίνων «υπάρχουν
ειδικες γυναίκες, οί μοιρολογίστρες, πον συνθέτουν το μοιρολόγι καϊ το τραγουδάνε.
Οι μοιρολογίστρες πληρώνονται σήμερα με 20, 30, 50 δραχμές''2. Εις τό Σουφλί
τής Θροίκης κατά τό 1893 «εξ γνωστά επί ποιήσει κοράσια, κατά τόν Kcov. Κουρ-
τίδην, προσεκαλούντο υπό τών γυναικών καί τών συγγενών τών αποθανόντων εκ-
τάκτως, δια νά αναλάβουν καί εξυμνήσουν τόν νεκρόν» 3. Έν Λήμνω υπάρχουν
επαγγελματίαι μοιρολογίστριαι 4. Εις τάς Κυδωνιάς τής Μ. 'Ασίας τήν μοιρολογί-
στρα «τήν πλήρωναν και τραγουδούσε με ξέπλεκα μαλλιά» 5. Αί γυναίκες aUrat,
έχουσαι απομνημονεύσει αρκετά μοιρολόγια καί στίχους εκ μοιρολογιών καί συγχρό-
νως τήν ικανότητα να τά διασκευάζουν καί έν ανάγκη να δημιουργούν νέα κατά
τήν περίστασιν, άνελάμβανον έπ' αμοιβή τό μοιρολόγι.

Τά μοιρολόγια ώς ασματα παρουσιάζουν εΐς τάς λεπτομερείας των τά λαμ-
πρότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού εθνικού χαρακτήρος καί τού πνεύματος
τού ελληνικού λαού 6. Ταύτα είναι έκ τών λυρικωτέρων καί παθητικωτέρων δημι-
ουργημάτων τής δημώδους μοΰσης. Ή τραγικότης και ή στοχαστικότης τοΰ περιε-
χομένου των συνδυάζεται μέ ώραιοτάτας ποιητικός εικόνας. Ό Fauriel τά χαρα-
κτηρίζει ώς τό πλουσιώτερον τμήμα τής νεοελληνικής δημάιδους ποιήσεως7.

Τά περισσότερα τών μοιρολογιών, λόγω τ,Πζ φΰσεως καί τοΰ τρόπου τής
ποιήσεώς των, είναι αυτοσχέδια, ώς επί τό πλείστον, δίστιχα, τά όποια είναι περι-

1 Ένθ' άν., σελ. 5. Περί τών «νεκρικών χορών» βλ- κατωτέρω.

3 ΚΕΕΛ, άρ. 1768, σ. 105. (Συλλ. Δημ. Πετροπούλου, 'Ιωάννινα, 1952). Ό C. Fauriel
(ένθ' άν., σ. XLII) εγραφε: «Dans la Grèce asiatique et dans les îles, il y a des femmes
myriologistes de profession, que l'on appelle, au besoin, moyennent un salaire déter-
miné, pour faire et chanter les myriologues, ού, pour mieux dire, ce qui en tient lieu».

3 ΚΕΕΛ, άρ. 177, σ. θ'-ι'. (Κ. Κουρτίδου, Συλλογή πεντήκοντα ασμάτων Ροδοπείου
Θράκης, 1893).

4 ΚΕΕΛ, άρ. 1160 Β', σ. 173. (Συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος (Φυσίνη), 1938).

5 Βλ. Γ.Ά. Μέγαν, εν Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., έτος Β', έν'Αθήναις, 1940, σ. 177.

6 «(Les myriologues) offrent des particularités par lesquelles ils tiennent à quel-
qu'une des traits les plus saillants du caractère et du génie national». Cl. Fauriel,
ενθ' άν., σ. XXXVIII.

7 Cl. Fauriel, ενθ' άν., σελ. CXXXV.
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στατικά καί δεν επιζούν είς τήν λαϊκήν μνήμην. Διατηρούνται μόνον όσα εξ αυτών
συνεκίνησαν τήν λαϊκήν ψυχήν καί έκαμαν ίδιαιτέραν εντΰπωσιν1 δια τό νόημα,
τήν πρωτοτυπίαν καί τήν ποιητικήν των άξίαν. Εκείνο δέ που ουσιωδώς διακρί-
νει έ'να μοιρολόγι από τά άλλα δημοτικά τραγούδια είναι ότι δεν στιχουργεΐται εκ
τών προτέρων καί μέ άνεσιν, αλλά πάντοτε αυτοσχεδιάζεται, τήν στιγμήν μά-
λιστα κατά τήν οποίαν αδεται καί πάντοτε προσαρμόζεται εις εκείνον, πρός τόν
όποιον απευθύνεται2. Είναι εν ποιητικόν επικήδειον αυτοσχεδίασμα εμπνευσμέ-
νον από τόν πόνον 3.

Είναι φυσικόν νά μή διαθέτουν όλαι αί γυναίκες τήν αυτήν πρός αυτοσχε-
διασμόν 4 ποιητικήν ικανότητα. Δια τούτο μερικαί, λέγει ό Fauriel, ασκούνται
συχνά κατά τάς υπαιθρίους άγροτικάς των ασχολίας εις τήν σΰνθεσιν φανταστικών
μοιρολογιών 5. Ή ευχέρεια τής στιχοπλοκής είναι φαινόμενον, πού άπαντα περισ-
σότερον είς τάς νήσους. Ούτω π.χ. «έν Καρπάθω ολαι αϊ γυναίκες κατά τό μάλλον
ή ήττον πρέπει νά ήξεύρουν νά μοιρολογούνται»6. Τά δίστιχα μοιρολόγια τών νή-
σων οφείλουν νά είναι ομοιοκατάληκτα. Έν Άπειράνθω Νάξου προσέχουν τόσον
πολύ εΐς τήν όμοιοκαταληξίαν, ώστε, όταν τό δίστιχον μοιρολόγι ή τό τραγούδι
γενικώς δεν τηρή αυτόν τόν κανόνα, οί άκούοντες τό αποκαλούν εΐρωνικώς
«καdουνάτο»7.

Εΐς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα τό μοιρολόγι δεν έχει όμοιοκαταληξίαν ειμή

1 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρ. Α', έ'κδ. 2α, έν 'Αθήναις, 1965, σ. 89.

2 G. Weigand, Die Aromunen, II, Leipzig, 1894, σ. 201.

' Cl. Fauriel, ενθ' άν., σελ. CXXXIII.

4 «'Ιδιαιτέρως άξια μεγίστης προσοχής είναι καί τά αυτοσχέδια καί προ παντός τήν
ωραν, κατά τήν οποίαν ποιούνται, διότι τότε εις αύτά συλλαμβάνομεν τό άσμα έν τή γενέσει

του, συλλαμβάνομεν τόν τρόπον, καθ' δν ό λαός έργάζεται είς τήν δημιουργίαν τών άσμάτιον
του, πράγμα τό όποιον μεγίστην έχει σημασΐαν διά τήν κατανόησιν τής όλης δημοτικής ποιή-
σεως καί τής τεχνοτροπίας αυτής». Στίλπ. Π. Κυριακίδον, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρ. Α',
εκδ. 2«, έν 'Αθήναις, 1965, σ. 90.

6 «Les villageoises de certains endroits de la Grèce s'exercent fréquement, en
plein air et dans les traveaux des champs, à composer des myriologues de fantaisie,
c'est-à-dire non obligés pour elles». Cl. Fauriel, ενθ" άν., σ. CXXXV. Έν Μάνη «τά κο-
ρίτσια άπό μικρά μαθαίνουν μαζί μέ τά τραγούδια καί μοιρολόγια καί οί γυναίκες στό θέρο
καί στό 'λιομάζωμα περισσότερα μοιρολογούν παρά τραγουδούν». ΚΕΕΛ, άρ. 1485, σ. 17.
(Συλλ. Στ. Τζονμελέα, Μάνη, 1943). Βλ. καί Στανρονλαν Τράντα, ένθ' άν., σ. 515 κ.έξ.

" Μιχ. Μιχαηλίδον Νουάρον, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, 'Αθήναι, 1928, σ. 250.

7 ΚΕΕΛ, άρ. 1449, σ. 150. (Συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος Νάξου, 1926).
Ή λ. καάουνάτο σημαίνει τό εχον πολλά καάούνια (αγωνίας)' π.χ. σπίτι καάοννάτο.
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σπανίως. Τά τυποποιημένα μοιρολόγια ή τραγούδια τού Χάρου, «πού είναι σαν
απρόσωπο, φιλοσοφημένο επιβλητικό σχόλιο πάνω στή ματαιότητα τών ανθρω-
πίνων», όπως παρατηρεί ή Ειρήνη Σπανδωνίδη1, δέν έχουν πολλές φορές όμοιο-
καταληξίαν άλλα είναι άψογα μετρικώς, Ινώ τά ούτοπχέδια μοιρολόγια ενταύθα
είναι πεζός λόγος, λαμβάνων δια τής μελφδίας κάποιαν ποιητικήν μορφήν. Αί άνα-
φοννήσεις, αί προσφωνήσεις, αί παραγγελίαι, οί κοπετοί, παρουσιάζουν τό μοιρο-
λόγι lôÎQt έν Ήπείρω καί Μακεδονία ώς «ενα διακομμένο άπα αναφυλλητά κλά-
■ψιμο*2, άλλα μέ κάποιον ρυθμό ν 3

Συνήθως τά μοιρολόγια χωρίζονται εΐς δύο κατηγορίας: τά κτιρίως μοιρο-
λόγια, δηλαδή τά θρηνώδη δια τόν νεκρόν άσματα, καί τά λεγόμενα «τραγούδια
τοΰ Χάρου»4· Είς τήν πρώτην κατηγορίαν δέν περιλαμβάνονται μόνον οί θρήνοι
δια τούς νεκρούς, άλλα καί τά θλιβερά άσματα, τά όποια λέγει δήθεν αύτός ούτος
ό νεκρός, θρήνων δια τόν χωρισμόν του από τήν ζωήν καί τά βάσανα, πού περνά
εΐς τόν Κάτω Κόσμον. Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουν οί διάφοροι τύποι
μοιρολογίο>ν5, πού θρηνούν τόν θάνατον τού πατρός, τής μητρός, τού υιού, τής
θυγατρός, τοΰ άδελφού, τού ιερέως, τοΰ ξενιτεμένου κττ6. Έδώ επίσης άνήκουν καί
αί άλληγορίαι, αί προερχόμεναι έκ παρομοιώσεων τοΰ άποθανόντος πρός κριάρι,
πού ά'ρπαξε ό λύκος, πρός μηλιάν ή άλλο δένδρον, πού πήρε τό ποτάμι καί έμαρά-
θηκε ή έξερριζώθηκε, πρός καράβι, πού έξεκίνησε νά φύγη, πρός πουλί, πού έφυγε
από τό κλουβί, πρός άετόν, πού έπέταξε, πρός ασήμι ή μάλαμα, πού έχάθηκε, κ.τ.ό.7.

1 Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης, 'Αθήνα, 1939, σ. 363.

2 Ειρήνης Σπανδωνίδη, ενθ' άλ'., σ. 363.

3 «Auf die Frage der Melodie der Totenklage genügt es mit weniger Worten
hinzuweisen : sie bewegt sich in langsamen Tempo auf ganz wenigen auf - und ab-
steigenden Tönen, die in beständiger Wiederholung psalmodierend vorgetragen wer-
den». Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 32.

4 Fr. Boehm, ενθ' av., ö. ο- ί.

6 Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 6.

6 'Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί τυπικοί στίχοι ή τά προοίμια μοιρολογιών εις ώρι-
σμένους νεκρούς, τον σύζυγον, τό τέκνον, τόν άδελφόν, τόν νέον, τήν νέαν, τόν άδικοσκοτωμέ-
νον κτλ. Σταυρούλας Ραζέλ.ον, Προοίμια μοιρολογιών Λακωνικών, έν 'Αθήναις, 1870.

7 «Dans les chants de deuil, quand on s'adresse au défunt, on remplace ordi-
nairement son nom par celui d'une plante, d'une fleur, d'un oiseau, et on parle ainsi
de la destruction d'une plante, de la mort d'un oiseau, etc.». D. Pétropoulos, La com-
paraison dans la chanson populaire grecque, Athènes, 1954, σ. 6-7. Τον Αντον, 'Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια, τ.Β', 'Αθήναι, 1959, σ. κε'.
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Αί έν λόγω άλληγορίαι 1, αί όποΐαι, ότέ μεν διατυπούνται εις δίστιχα, ότέ δέ εις
τετράστιχα ή καί σπανίως είς ένα μόνον στίχον, ζωγραφίζουν μέ λιτά μέσα καί
άνεπιτήδευτον τρόπον εξόχως ωραίας καί παραστατικός εικόνας.

Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν ανήκουν τά λεγόμενα «τραγούδια τού Χάρου
και τοΰ Κάτω Κόσμου»' είναι καί αυτά μοιρολόγια, τά όποια είναι εν χρήσει εΐς
τήν ήπειρωτικήν κυρίως Ελλάδα κατά τον θρήνον τοΰ νεκρού, διακρίνονται δέ δια
τήν άφηγηματικήν των μορφήν και τά γενικώτερα νοήματα ίων τά σχετικά μέ τήν
ματαιότητα τού βίου, τήν σκληρότητα τοΰ Χάρου και τάς ειδωλολατρικός δοξασίας
περί τοΰ Κάτω Κόσμου, που έπιζοΰν έκ τής αρχαιότητος εΐς τήν μνήμην τοΰ έλ-
ληνικοΰ λαοΰ.

Εΐς τήν Μάνην τό έθιμον τού μοιρολογήματος καί τό μοιρολόγι ώς τρα-
γούδι εσημείωσαν ΐδιαιτέραν άκμήν και έξαίρετον άντοχήν, λόγω των ΐδιαζουσών
είς τήν περιοχήν ταΰτην κοινωνικών καί ιστορικών συνθηκών τοΰ βίου 2. Αξιοση-
μείωτος είναι ό δραματικός τόνος τού μανιάτικου μοιρολογιοΰ 3 καί ή αρρενωπή
μορφή του. Κάποτε εΐςέ'να καί μόνον στίχον, ώς ό ακόλουθος, περικλείεται μέ άλλη-
γορικόν τρόπον ό θρήνος μιας οικογενείας, ή όποία έχασε τόν τελευταιον άρρενα
βλαστόν της.

Μικρό κανόνι κρέπαρε και ξαρματώθη κάστρο.

Ίδιάζουσαν πρωτοτυπίαν, δραματικότητα καί δωρικήν εκφραστικότητα έχουν
οί μανιάτικοι θρήνοι οί απευθυνόμενοι εΐς πρόσωπα θανόντα εΐς τους πολέμους 4.
Γενικώς τό μανιάτικο μοιρολόγι, κατά τόν Γιάννη 'Αποστολάκη, «χαρακτηρίζει
πλημμυρά συναισθημάτων καί έλλειψη φαντασίας' για κείνο είναι τό βαρύτερο
από τά δημοτικά μας τραγούδια.... 'Η χαρά καί ή λΰπη, τό πάθος μ' έ'να λόγο,
βγαίνει από κάθε όριο, καθώς όμως δέ βοηθάει ή φαντασία, τό τραγούδι φανερώ-
νεται βαρύ καί ωμό»5. Και είναι μέν τά περισσότερα μανιάτικα μοιρολόγια αύτο-
σχέδια στιχουργήματα, τά όποΐα περιορίζονται κυρίως εΐς τήν περιγραφήν τού τρό-

1 «Ce genre est évidemment très ancien, et on pourrait le faire remonter à l'é-
poque où les conceptions des tabous étaient encore vivaces». D. Pétropoulos, ενθ' av., a. 7.

2 Κ. Πασαγιάννη, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, έν 'Αθήναις, 1928, σ. ζ'.

3 M. Joannidon, Untersuchungen..., a. 23 κ.έξ.
rologien),

4 Ν. Γ. Πολίτου, Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων. Λαογραφία, τόμ.. Ε', έν Αθή-
ναις, 1915, σ. 516. Τοϋ Αντοϋ, Μοιρολόγια είς πολεμιστήν... Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Α', έν
'Αθήναις, 1920, σ. 263-271.

5 Γιάννη Άποστολάκη, Τό κλέφτικο τραγούδι, 'Αθήναι, 1950, σ. 99.
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που τού θανάτου τού νεκρού, υπάρχουν όμως είς κάθε χωρίον τής Μάνης δύο τρεις
ανεγνωρισμένοι μοιρολογίστριαι, πού συγκρατούν εκ παραδόσεως στοιχεία από
τα καλύτερα παλαιά μοιρολόγια. Τά μοιρολόγια τους συγκινούν βαθύτατα μέ τήν
απλότητα, τήν επιγραμματικότητα καί τήν είλικρίνειαν τού αισθήματος, όπως π.χ.
τό κατωτέρω :

Δέ σον πρεπε, δε σον 'μοιάζε χάμου στη γη νά πέσης,
μόν σον 'πρεπε, μόν σον 'μοιάζε στο περιβόλι μέσα,
να πέφτουν τ' ανθια πάνω σου, τά μήλα στην ποδιά σον,
τά κόκκινα τριαντάφυλλα στά ροδομάγουλά σου1.

Καί έν Άπειράνθω τής Νάξου κατά τόν θρήνον τοΰ νεκρού ακούονται πολ-
λάκις εξαίρετα δίστιχα μοιρολόγια2, γεννήματα πηγαίας εμπνεύσεως καί πλούσιας
ποιητικής διαθέσεως. Ούτω π.χ. μια μάννα πού κλαίει τό πεθαμένο παιδί της λέγει:
Πό ν-είχες, Χάρ , ενα bαιδί ν-δ Χάρος του νά γίνω,
νά δής τί βάρος εχουσι dà δάκρυα που χύνω.

Ή δυστυχής δέν ημπορεί νά έκδικηθη τόν Χάρον παρά μόνον είς τήν περί-
πτωσιν, πού θα εύρίσκετο κάποιος νά τόν σκοτώση ή νά τοΰ πάρη τά πλέον αγα-
πημένα του πρόσωπα:

Πώς δε θά ξεχωρίσωμε ν - ένόμιζα κ' εθάρρου,
νά' το ράνεις νά του 'δωνε μια dουφεκιά τον Χάρου.
Νά bόρου !)ί: νά τον ' παιρνα τσοι πιό doυ αγαπημένοι,
νά δη τί πίκρα καί φωθιά ν - αφήνει όπου bαίνει 3.

Είς τήν Κρήτην έπίσης είναι λίαν συνήθη τά δίστιχα μοιρολόγια, πού χαρα-
κτηρίζονται δια τήν τραγικότητα καί τόν ρεαλισμόν των. Εις τά Σφακιά καί εΐς
άλλα χωρία τής νήσου ταύτης ιδιαιτέρως θρηνούν καί τούς προκρίτους4. "Αν ό
θρηνούμενος είναι γέρων σεβαστός, τού παραγγέλλουν νά συμβουλεύη τούς προαπο-

1 Κ. Παααγιάννη, ενθ' άν., σ. 19. Βασ. Πετρούνια, ενθ' άν., σ. 7.

2 Δ. Β. Οίκονομίδου, Τό «σύγχρονο λαϊκό τραγούδι» τής Άπειράνθου Νάξου, περιοδ.
«Εργασία», ετ. Ζ', 'Αθήναι, 1936, τεϋχ. 326, σ. 309-310, τεϋχ. 327, σ. 333-334.

3 Γ. Δ. Ζευγώλη, Ό Χάρος στ' 'Απεραθίτικα μοιρολόγια. Ναξιακόν 'Αρχεΐον, ετ. Α',
τεϋχ. 2-3, Νάξος 1947, σ. 34. Γενικώς διά τόν Χάρον, πού αρπάζει τούς άνθρώπους, βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. Μυθολογία, μέρ. Β'., 1874, σ. 237 - 301. Κ. Dieterich, Geschichte
der byzantinischen und neugriechischen Literatur, Leipzig, 1909, σ. 137 κ. έξ. G. Mo-
ravcsik, Il Caronte Bizantino, Roma, 1930, σ. 3 κ.έξ. Στέλ. Έ. Χιλιαδάκη, Ή κάτω γης κι' ό.
Χάρος. Παραδόσεις τοΰ ελληνικού λαοΰ, 'Αθήναι, 1930, σ. 26 κ εξ.

4 Γ. Παπαδοπετράκη, Ιστορία τών Σφακιών, 'Αθήναι, 1888, σ. 70.
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δημήσαντας νέους συγγενείς 1. 'Ιδιαιτέρως πρέπει νά μνημονεύσωμεν ενταύθα τά
μοιρολόγια, πού έταίριασαν εΐς τήν Κρήτην άνδρες καί γυναίκες, όταν έθρήνησαν
τό 1936 τόν νεκρόν τού μεγάλου πολιτικού 'Ελευθερίου Βενιζέλου.

Εις τό νεκροταφεΐον τής Μυτιλήνης «επάνω στους σταυρούς, Ιδίως τους
άσπρους, είναι γραμμένα με μολύβι η σε καρφιτσωμένα χαρτιά επάνω δίστιχα μοιρο-
λόγια, επιτάφια, συνθεμένα από διάφορους συγγενείς ή γνωστούς»2. Ενταύθα όλα
σχεδόν τά μοιρολόγια αρχίζουν μέ τήν ττ'πικήν φράσιν : «μουρέλλι μ ξιχουριστό»,
πού προτάσσεται χαϊδευτικώς άπευθυνομένη εις πάν προσφιλές πρόσωπον3. Καί έν Πόντω (εις τά χωρία τής Νικοπόλεως) οί θρηνούντες τόν άνδρα τελευτήσαντα έλε-
γον : «ήλjε μ ήλjε μ'» 4. Έν Βογατσικώ τής Μακεδονίας «γαμπριάτικα τραγούδια
μοιρολογούν στους νέους, πού πέθαναν ανύπαντροι»5. Τό ιτυτό συνηθίζετο καί είς
τά Βούρβουρα τής Κυνουρίας παλαιότερον" εκεϊ μάλιστα τό μοιρολόγι κάποτε συνω-
δεύετο καί υπό μουσικών οργάνων, όταν ό τρανών ήτο νέος ή νέα ανύπανδρος 6. Έν
Ήπειρο.), εκτός από τούς συνηθισμένους θρήνους πρός τόν νεκρόν καί τά «τραγού-
δια τοϋ Χάρου», συνηθίζουν και τό «μεργιολόι πού τραγουδειέται σαν τραγούδι
τραπεζον σε κάθε περίσταση και σιό γάμο». Είδη τοιούτων μοιρολογιών είναι
«τό μέρκο, τ' αρβανίτικο και τ' ' Αργυροκαστρίτικο αυτά τά μοιρολόγια δεν έχουν
λόγια»" 7. Ικανός αριθμός εκλεκτών ηπειρωτικών μοιρολογιών εδημοσιεύθη τελευ-
ταίως 8. 'Ιδού π.χ. εν εξ αύτών, πού λέγεται, «όταν παίρνη καί ξαναπαίρνε] δ Χάρος
από τό ίδιο σπίτι" :

Εγώ ν - ή μαύρη τό "παθα σαν τά βουνά απ τά χιόνια'
δσο νά λειώσουν τά παλιά, μας έρχονται καινούργια !
Δεν στού 'πα, Χάρε μ, μια φορά, δεν στον 'πα τρεις καί πέντε,

1 Γ. Παπαδοπετράκη, ενθ' άν., σ. 70. Βλ· καί Σταυρούλαν Τράντα, ένθ' άν., σ. 515-521.

' ΚΕΕΛ, άρ. 1446 Β', σ. 27. (Συλλ Δ. Λονκάτον, Λέσβος, 1940).

8 ΚΕΕΛ, άρ. 1525, σ, 11. (Συλλ. Π. Κοντάρα, Πάμφιλας Λέσβου, 1929). Γενικώς περί
τών τυπικών ενάρξεων καί κατακλείδων του Νεοελληνικού μοιρολογίου βλ. Maria Joannidou,
Untersuchungen...., σ. 23-26.

4 ΚΕΕΛ. άρ. 31, σ. 74. ('/. Βαλαβάνη, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Κερασούντος,

1911;).

6 ΚΕΕΛ, άρ. 1100 Ε', σ. 27. (Συλλ. Μαρίας Ίωαννίδον, Βογατσικόν, 1937).
" Πληροφορία του εκείθεν καταγομένου συναδέλφου κ. Κ. Ρωμαίου.

7 Πληροφορίαι τάς οποίας ελαβον άπό τούς Ήπειρώτας όργανοπαίκτας αδελφούς Χαλ-
κιά. Βλ. καί τά ώς μοιρολόγια ομοιάζοντα γαμήλια ασματα έν Maria Joannidou, Untersu-
chungen..., σ. 62 64.

8 Ν. Κοομά, Τά μοιρολόγια τών Πραμάντων, Λαογραφία, ΙΘ', 1960/61, σ. 366-378,
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στην πόρτα μου νά μή διαβής, μηδε στη γειτονιά μου,
κ' έσυ γινάτι τό βαλες κι ολο με μαχαιρώνεις 1.

Εις όλα τα μοιρολόγια ό 'Επάνω κόσμος είναι ό καλός, ό δέ Κάτω κόσμος
σκοτεινός, έρημος καί αραχνιασμένος:

Που πας, γαίτάνι, νά σαπής, γκόλφι μου, ν' άραχνιάσης,
γαρούφαλο βενετικό, ν άλλαξομουσουδιάσης ; 2
Παιδάκι μου, τόν πόνο σου που νά τόν απιθώσω ;
Νά τόνε ρίξω τρίστρατα, τόν παίρνουν τά πουλάκια.
Θά τόνε βάλω στην καρδιά, νά τόν καταριζώσω,
m περβατώ νά με πονή, νά στέκω νά με σφάζη3.

'Εκ τής Τριφυλίας έχομεν τό έξης παθητικώτατον μοιρολόγι :
Νά ήξερα πότε θά ρθής από τό μαύρον "Αδη,
γιά νά σαρώσω τήν αυλή καί νά τή βολυμώσω,
νά γίνο) γής m με πατάς, γιοφύρι νά περάσης,
νά γίνω και γλυκομηλιά, στον ήσκιο μου να κάτσης,
νά ρίχνω τ' ανϋη απάνω σον, τά μήλα στήν ποδιά σου,
νά ρίχνω και τους κλώνους μον, νά σε χαϊδολογοϋνε4.

Μέ μοιρολόγι θρηνεί καί ή Παναγία τόν μονογενή της καί ό θρήνος της
Γ] δε το παλαιότερον είς τάς εκκλησίας κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν ε'ις όλα σχεδόν
τά χωρία τής Ελλάδος5. Κατά δέ τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ύφος μοιρο-
λογίου είχον καί πολλά από τά ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια. Οί 'Ελληνες
έθρήνουν μέ αυτά γενικωτέρας συμφοράς.

Πολλά από τά Νεοελληνικά έθιμα τής τελευτής, μεταξύ τών όποία>ν καί ό
θρήνος τοΰ νεκρού, έχουν τάς ρίζας των εις τήν αρχαιότητα6 καί τούς βυζαντινούς

' Ν. Κοσμά, ενθ' άν., σ. 370, άρ. 13.

2 Λέγεται καί : Που πάς, ασήμι, νά κρυφτής, μάλαμα να ακονριάοης,

που πάς, άσημομάχαιρο, το χώμα να σε φάγ\ ;
Π. Παπαζαφειροπονλον, Περισυναγωγή..·, έν Πάτραις, 1887, σ. 194.

3 Π. Παπαζαφειροπούλου, έ'νθ' άν., σ. 205.

4 Βλ. Σ. Καραβίτην, έν Δελτ. Ίστ. καί 'Εθνολ. Έταιρ., τόμ. Β', 1885/88, σ. 143.

5 Βλ. Maria Joannidoti, Untersuchungen..., σ. 66-67. Κ. Ρωμαίου, Τό μοιρολόγι τής

Παναγίας. 'Αρχ. Πόντου, τ. 19, έν 'Αθήναις, 1954, σ. 188 κ.έξ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Τό δημώ-

δες άσμα : «"Ονειρο τής Παναγίας». 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τ. 13 καί 14 (1960/61), σ. 46-50.

8 «... όμως δ' ανάγκη τοις άρχαίοις εθεσι χρήσθαι καί θεραπεύοντας τόν πάτριον νό-
μον όλοφύρεσθαι τούς θαπτομένους». Λναίον, 'Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοΐς, 81. «Tes
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χρόνους 1. Αϊ γυναίκες καί τότε έμοιρολόγουν καί τότε εξέσχιζον τό πρόσωπον, έξερ-
ρίζωναν τά μαλλιά τής κεφαλής των καί εκτυποΰσαν τό στήθος καί τά γόνατα.
Κατά τους Όμηρικούς χρόνους ό θρήνος φέρεται υπό τό όνομα γόος 2.
Είς τήν Ίλιάδα οί 'Αχαιοί

παννύχιοι Πάτροκλον ανεστενάχοντο βοώντες3,
ό δέ Άχιλλεύς «αδινοϋ εξήρχε γόοιο»* καί ύπεσχέθη εΐς τόν νεκρόν του φίλον ότι
θά τόν θρηνήσουν καί αί υπό τών Ελλήνων αΐχμαλωτισθεΐσαι Τρωαί καί Δαρ-
δανίδες'

άμφϊ δε σε Τρωαί και Ααρδανίδες βαθύκολποι
κλαύσονται νύκτας τε και ήματα δάκρυ χέουσαΡ.

Αύται, όταν ήκουσαν από τόν Άντίλοχον δια τόν φόνον τού Πατρόκλου,
«στή&εα πεπλήγοντο»β. Τώρα αποτελούν τόν χορόν τών γυναικών. Τό μοιρολόγι όμως
αρχίζει ή Βρισηίς, τήν οποίαν ό 'Αγαμέμνων ήναγκάσθη νά επιστρέψη εΐς τόν
Αχιλλέα. Τήν στιγμήν, κατά τήν οποίαν αΰτη εισέρχεται εΐς τήν σκηνήν τοΰ 'Αχιλ-
λέως, άντικρΰζει νεκρόν τόν Πάτροκλον. Καί τόν κλαίει εΐλικρινώς, διότι εκείνος, όταν
έζοΰσε, τής υπέσχετο ότι θά έπειθε τόν φίλον του τόν 'Αχιλλέα νά τήν νυμφευθή.
... άλλά μ εφασκες Άχιλλήος θείοιο

κουριδίην αλοχον θήσειν.......7

Καί αί σκλάβες παρασύρονται καί συνοδεύουν μέ τόν θρήνον των τό μοιρο-
λόγι τής Βρισηίδος, «επιστενάχονται», κατά τόν "Ομηρον, εν τή πραγματικότητι
δέ κλαίουν τα ιδικά των βάσανα'

... επί δε ατενάχοντο γυναίκες,
Πάτροκλον πρόφααιν, σφών δ' αυτών κήδε' εκάστη
Καί σήμερον πολλαχοΰ, ώς π.χ. εν Καρπάθω, «κατά τό τέλος εκάστου διστί-

chants funèbres aujourd'hui nommés myriologues se retrouvent chez les anciens Grecs
sous la dénomination équivalente d'olophyrmes». C. Fatiriel, έ'ν9' άν., τ. I, σ. CX. Βλ. καί
D. A. Petrakakos, Die Toten im Recht, Leipzig, 1905, σ. 19 κ.έξ.

1 Φ. Ί· Κονκουλέ, Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 'Επετ. "Εταιρ. Βυζ. Σπουδ. ,τ. 16, σ. 20
κ.έξ. (= Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός, τόμ. A' II,'Αθήναι, 1948, σ. 33 κ.έξ.).

2 Ή λ. γόος (* γόFος) είναι συγγενής πρός τήν λ. βοή, έκ ρ. gveu - (κραυγάζειν),
τοϋ-γ- προερχομένου έκ τοΰ συνεσταλμένου τύπου γυ-' πρβλ. σανσκρ. ρήμα gu - (καί κατ' άνα-
δίπλωσιν gögu) = ήχεΐν. Ί. Σταματάκου, Λεξικόν αρχαίας ελληνικής γλώσσης, 'Αθήναι,
(1949), έν λ.

3 Σ 315 4 Σ 316 6 Σ 339"340 6 Σ 31 7 Τ 297-298

8 Τ 301-302. Βλ. καί 7. Θ. Κακριδή, 'Ομηρικά θέματα, 'Αθήνα, 1965, σ. 72-74.



26

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

χου μοιρολογίου ολολύζουν όλαι αί πενθούσαι καί αί παριστάμενοι»1. Συμμετοχήν
εχθρών είς τόν θρήνον άπαντώμεν καί εις τήν Σπάρτην, όπου οι είλωτες μετά τών
γυναικών των εθρήνουν τόν βασιλέα των2. Σημειωτέον δ' ότι και οϊ υπήκοοι τών
Έρυθραίων τυράννων έθρήνουν δια τής βίας τούς νεκρούς τής τυραννικής Εται-
ρείας 3. Έκ τοΰ έθίμου τούτου φαίνεται κατά τούς χρόνους εκείνους ό τυπικός και
κοινωνικός χαρακτήρ τοΰ θρήνου.

'Αλλ' ας έπανέλθωμεν εΐς την Ίλιάδα. Εΐς τό ψ  ό Άχιλλεύς μετά τήν ταφήν
τοΰ φίλου του προτρέπει τούς Μυρμιδόνας νά κλαύσουν τόν Πάτροκλον καί οργα-
νώνει άθλα (αγώνας) πρός τιμήν τού νεκρού"

Μυρμιδόνες, ταχύπωλοι, εμοί έρίηρες εταίροι.

ΙΙάτροκλον κλαίωμεν ο γάρ γέρας εστί θανόντων4.

Ό θρήνος έξηκολούθησεν όλην τήν νύκτα έ'ως τήν αυγήν°.

Τόν ετερον ήρωα τής Ίλιάδος, τόν Έκτορα, τόν θρηνούν οί ιδικοί του. Ή
μητέρα του ή Εκάβη, όταν ειδε συρόμενον νεκρόν ύπό τού Άχιλλέως τόν υΐόν της,

τίλλε κόμην, από δε λιπαρήν ερριψε καλύπτρην
τηλόσε, κώκυσεν δε μάλα μέγα παΐδ' εσιδούσα 6.

Συγχρόνως ώδύρετο ό Πρίαμος μετά τοΰ λαού του'

φμοξεν δ' έλεεινά πατήρ φίλος, άμφι δε λαοί
κωκυτω τ' εΐχοντο και οιμωγή κατά αστυ 7.

Πρώτη ή Εκάβη ήρξατο τοΰ θρήνου'

τέκνον, εγώ δειλή τί νυ βείομαι, αίνά παθούσα,
σεϋ άποτεθνηώτος ;8.

1 Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τ. Α', 'Αθήναι, 1932,

σ. 121.

2 «τούτων ών και τών είλωτέων καί αύτών Σπαρτιητέων έπεάν συλλεχθέωσι ες τώυτό
πολλαί χιλιάδες ούμμιγα τήσι γυναιξί κόπτονται τε τά μέτωπα προθύμως καί οιμωγή δια-
χρέωνται άπλέτω...». Ήροδ. 6, 58. Βλ. καί Παυσ. 4, 14, 5.

" «Εί δέ τις τών έκ τής 'Εταιρείας αύτών άποθάνοι, συνάγοντες τούς πολίτας μετά
γυναικών καί τέκνων ήνάγκαζον θρηνεϊν τούς άποθανόντας καί στερνοτυπείσ&αι μετά βίας
καί βοάν οξύ καί μέγα ταϊς φωναϊς, έφεστηκότος μαστιγοφόρου τοΰ ταΰια ποιεΐν άναγκά-
ζοντος». Άθήναιος 6, 269 e.

4 Ψ 6-9 5 Ψ 109 6 Χ 406-407 7 Χ 408-409 8 Χ 431-432
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Θρηνεί επίσης τον "Εκτορα ή σύζυγος του 'Ανδρομάχη, ό δέ θρήνος της
είναι δια τήν μοίραν τήν ίδικήν της καί τήν ορφάνια τοΰ παιδιού της"
νυν δε συ μεν Άίδαο δόμους υπό κεύθεσι γαίης
ερχεαι, αντηρ εμε στυγερφ ενί πένθεϊ λείπεις
χήρην εν μεγάροισι' πάις δ' ετι νήπιος αϋτως,

ήμαρ δ' όρφανικόν παναφήλικα πάϊδα τίθησιν1.

Συγκινητικόν καί όμοιον μέ σημερινά είναι επίσης τό μοιρολόγι της εις τό
Ω 725-745, όταν πιάνη τό κεφάλι τοΰ νεκροΰ ανδρός της2, συμφώνως πρός έθιμον,
πού διατηρείται έτι καί σήμερον εις τήν Σαλαμίνα3.

01 μεν δη θρήνεον, επί δε στενάχοντο γυναίκες'
τήσιν δ' 'Ανδρομάχη λευκώλενος ήρχε γόοιο,
"Εκτορος άνδροφόνοιο κάρη μετά χεροίν έχουσα
«άνερ, απ αιώνος νέος ώλεο, κάδ δέ με χήρην
λείπεις εν μεγάροισι πάις δ' ετι νήπιος αϋτως4».

'Ακολουθεί τό μοιρολόγι τής μητέρας του5 και τό μοιρολόγι τής Ελένης6.
«Γυναίκα, μάννα καί νύφη, γράφει ό *Ι. Κακριδής, κάθε μιά τους ε'χει καί κάτι
αλλο νά πεί αποχαιρετώντας τόν αγαπημένο νεκρό, κάτι άλλο νά τοΰ θυμηθεί, για
κάτι αλλο νά τόν κλάψει. Τή μοναξιά τής χηριάς θρηνεί ή ' Αντρο μάχη, τη μοναξιά
τής μισημένης γυναίκας ή 'Ελένη. Κάθε μιά βυθισμένη στον πόνο της, τά λόγια τους
δεν βρίσκονται σε ανταπόκριση μεταξύ τους. Καί μόνο ό καθολικός θρήνος τοΰ κό-
σμου, που συνοδεύει καί τών τριών τό μοιρολόι, μόνο αυτός δένει τή σκηνή σε
ενα σύνολο»7.

'Αλλ' έκτός τών συγγενών, τόν νεκρόν τοΰ "Εκτορος έθρήνησαν καί αοιδοί'
ot δ' επεί είσήγαγον κλυτά δώματα, τόν μεν επειτα
τρητοΐς εν λεχέεσι θέσαν, παρά δ' εΐσαν άοιδους
θρήνων εξάρχονς.........8

Είς τόν Όμηρικόν θρήνον τοΰ νεκρού, όπως βλέπομεν, δέν απουσιάζουν
βεβαίως οί άνδρες, αλλ" οΰτος κατά κανόνα εκτελείται από γυναίκας. Τούτο κατα-
φαίνεται καί από τάς αγγειογραφίας καί τήν κλασσικήν τραγφδίαν. Ό Περικλής

1 Χ 482-490 2 Ω 724

9 Ί. Θ. Κακριδή, 'Ομηρικές έ'ρευνες, 'Αθήνα, 1944, σ. 89.

4 Ω 722-726 5 Ω 748-759 Β Ω 761-775.

7 7. Κακριδή, 'Ομηρικά θέματα, 'Αθήνα, 1965, σ. 76-77. 8 Ω 719-721.
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εν τω Έπιταφίω του ομιλεί περί «άπολοφνρμοϋ»1, ο δέ Πολυδεύκης λέγει : «ε'ίποις
δ' αν ότι τό γυναικεΐον γένος εστί θρηνώδες καί φΛόθρηνον»2. Εις τους Λοκρούς
καί τούς Κάρας μόνον αί γυναίκες εθρήνουν, εΐς δέ τούς Λυκίους, όταν οί άνδρες
έπένθουν, ένεδύοντο μέ γυναικεία φορέματα 3. Τό έργον τής μοιρολογιστρίας άνε-
λάμβανον ιδίως γυναίκες έκ Καρίας προερχόμενοι, αιτινες Καρΐναι 4 ώνομάζοντο.
Ή παναρχαία αντίληψις ότι πολλοί θρήνοι ανακουφίζουν τούς νεκρούς έδημιούρ-
γησε τήν τάξιν τών επαγγελματιών θρηνφδών, πού περιωρίσθη βραδύτερον μόνον
εΐς τάς γυναίκας. Αύται χωρίζονται συνήθαις κατά τήν πρόθεσιν τοΰ νεκροΰ ή κατά
τήν κηδείαν εΐς δύο ήμιχόριαόπως —γίνεται καί σήμερον ε'ίς τινα χωρία τής
Ελλάδος—, τών οποίων προεξάρχουν αί κορυφαΐαι μεταξύ τούτων. Ώς εΐδομεν,
κατά τήν όμηρικήν έποχήν, αι μεν γίνονται «γόου εξαρχοι», αϊ δέ όίλλαι—ό χορός —
« επιστενάχονται». Καί ό Λουκιανός κάμνει λόγον περί τοΰ «εξάρχοντος»5 τού θρήνου.

Κατά τόν ΙΙίνδαρον κάποτε ολόκληρος ή φύσις παρίσταται θρηνούσα τήν
άπώλειαν προσφιλούς υπάρξεως6.

Ό θρήνος τοΰ νεκροΰ συνωδεύετο πολλάκις καί από επιφωνήματα πάθους,
κτυπήματα τοΰ στήθους, ξεσχίσματα τοΰ προσώπου καί άποκοπήν τής κόμης 7. Ό
Πλούταρχος λέγει: « Οδυρμός ήν δια νυκτός ού κλαυθμοις ουδέ στεναγμοις αν-
θρώπων έοικώς, άλλα θηρομιγής ώρυγή καί βρύχημα μεμειγμένον άπειλαΐς καί
θρήνοις»8. Στοιχεία τοΰ άνάρθρου {}ρήνου ύπήρχον πάντοτε παραλλήλως πρός
στοιχεία τοΰ εμμέτρου θρήνου ή ώς επιφωνήματα εντός τοΰ δευτέρου. Σήμερον
ακόμη, ώς εΐδομεν, τό φαινόμενον τοΰτο επιχωριάζει ΐδîqc εν τή ηπειρωτική Έλ-

1 «... νΰν δέ άπολοφυράμενοι δν προσήκει έκαστος αποχωρείτε». Θουκυδ. 2, 46.

2 Πολυδεύκης 6, 202.

3 «Τών δέ Λυκίων νομοθέτην φασί προστάξαι τοις αύτοϋ πολίταις, έπάν πενθώσι, γυ-
ναικείαν ήμφιεσμένους έσθήτα πενθεΐν' έμφαίνειν βουληθέντα, öti γυναικώδες τό πάθος εστί,
καί ούχ άρμόττον άνδράσι κοσμίοις καί παιδείας έλευθέρου μεταπεποιημένοις». Πλουτάρχου,
Παραμυθητικός είς Άπολλώνιον, 113Α.

4  Βλ. λ. παρ' Ήσυχίω.

5  Λουκιανού, ΓΙερί πένθους, 20.

6 Πινδάρου, Άποσπ. 136α. Τήν αύτήν περίπου εννοιαν εκφράζει καί είς 'Ασσυριακός
θρήνος. Βλ. Ε. Ebeling, Tod und Leben nach den Vorstellungen der Babylonier. I. Teil:
Texte. Berlin/Leipzig, 1931, σ. 48.

7 «■..εν δε μέσοισι ψερον Πάτροκλον εταίροι

θριξί δε πάντα νέκυν καταείνυσαν, ας επέβαλλον

κειρόμενοι...». Ψ 134-136.

8 Πλουτάρχου, Μάρ. 20, 2.
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λάδι. Άλλα καί παρ' Έβραίοις απαντά ό ί^ρήνος misped, ήτοι δ κοπετός, καί ό
qinû, ήτοι ό έμμετρος θρήνος1.

Τήν υπερβολήν τοΰ θρήνου θέλει νά περιορίση ό Πλάτων λέγων : «τω δέ
πολιτικφ νόμω νομοί)ετοΰντι παραχωρεΐν χρή τά τοιάδε' δακρύειν μέν τόν τετελευ-
τηκότα έπιτάττειν ή μή άμορφον, θρηνεΐν δέ καί έξω τής οικίας φωνήν έξαγγέλ-
λειν άπαγορεύειν»2. Ό Σόλων ωσαύτως άπηγόρευε τό «θρηνεΐν πεποιημένα», δη-
λαδή τούς έμμετρους θρήνους, καί άνέθηκεν εις τούς γυναικονόμους νά τιμωρούν
τούς «άνάνδροις καί γυναικώδεσι τοις περί τά πένθη πάθεσι καί άμαρτήμασιν ενε-
χομένους»3. Παρά ταύτα, όπως φαίνεται έκ χωρίων τών τραγικών ποιητών4, τ' απο-
τελέσματα τών απαγορεύσεων τών θρήνων δέν ήσαν σπουδαία. Γενικώς ό υπέρμε-
τρος θρήνος ε&εωρεΐτο στοιχεΐον βαρβαρικόν5. Καί ό Ευριπίδης έθεώρει τούτον
άσιατικόν 6. Κατά δέ τόν Στοβαΐον «λύπη υπέρ τό δέον χωρούσα αχαριστία εστί
πρός δαίμονας χθονίους»7. Οί νεκροί εν τω «Μενεξένφ» τοΰ Πλάτωνος δέονται «πα-
τέρων καί μητέρων είδέναι ότι oυ θρηνοΰντες ούδέ όλοφυρόμενοι ημάς ήμΐν μά-
λιστα χαριοΰνται»8. Καί ό Λουκιανός γράφει βραδύτερον : «Τί δέ με ό κωκυτός
υμών δνίνησι καί ή πρός τόν αυλόν αύτη στερνοτυπία καί ή τών γυναικών περί
τόν θρήνον άμετρία ; »9.

Παρά τοις Ρωμαίοις συνώδευον τόν νεκρόν καί έθρήνουν έπαγγελματικώς
αί praeficae, άπαγγέλλουσαι τά mortualia. 'Επίσης καί είς τήν Παλαιάν Διαθή-
κην άπαντώμεν γυναίκας θρηνωδούς 10.

Κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος έστρέφετο εναντίον
τών υπερβολών τοΰ θρήνου, καταγγέλλων αυτόν ώς έθιμον τών Ελλήνων (ειδω-
λολατρών) μή χριστιανικόν 11. Έν τω «περί υπομονής» (Migne, 60, 726) λέγει:

1 «Ένεκεν τούτου κόψεται καί θρηνήσει, πορεύεται άνυπόδετος, καί γυμνή ποιήσεται
κοπετόν ώς δρακόντων...». Μιχαίας, Α, 8.

2 Πλάτωνος, Νόμοι, 12.

3 Πλουτάρχου, Σόλ., 21, 5. "Ο Σόλων περιώρισε καί τόν κύκλον τών θρηνουσών. Δη-
μοσ&., 43,62.

4 Βλ. π.χ. Αισχύλου, Χοηφόροι 24. Ευριπίδου, Εκάβη 655, Έ?ιένη 1089.

5 Πλουτάρχου, Σόλ., 12,8! «rö σκληρόν και βαρβαρικόν*.

6 «Άσιήταν σοι βάρβαρον ίαχαν εξανδάσω, \ τάν εν ϋρήνοισι Μοϋσαν», Ίφιγ. εν Ταύρ. 180.

7  Στοβαίου, Άνθολόγ., 44,40. Πρβλ. καί W. Becker, Cbarikles 3" (1854), σ. 83 κ.έξ.

8 Πλάτωνος, Μενέξενος, 248 b.

9 Λουκιανού, Περί πένθους, 19.

10 Ίερεμ. Θ' 17, 21.

11 Βλ. Δη/ι. Λουκάτου, Λαογραφικαί περί τελευτής ενδείξεις παρά Ιωάννη τω Χρυσο-
στόμφ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Β', έν 'Αθήναις, 1940, σ. 56-58.
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«Μή οΰτως άσχημονώμεν επί τοις κεκοιμημένοις, παρακαλώ... μη τούς χιτώνας
ημών διαρρήξωμεν... μή τούς βραχίονας τύψωμεν, ίνα μή τούς Έλληνας ζηλώσω-
μεν... μή τάς τρίχας τής κεφαλής γυμνώσωμεν...». Καί είς τήν «πρός Φιλιππησ.γ'»
(Migne, 62, 203): «Κλαίωμεν τούς ούτως άπερχομένους, ού κωλύω, κλαίωμεν,
αλλά μή άοχημόνως, μή τρίχας τίλλοντες, μή βραχίονας γυμνούντες, μή όψιν
σπαράττοντες,..». Πολλά από τά μοιρολόγια τών βυζαντινών, τουλάχιστον κατά
τό νόημα, δύναται τις νά συλλάβη έκ διαφόρων μονωδιών, εκ τών έπυλλίων,
τοΰ έπους τοΰ Διγενή, τοΰ δράματος «Χριστός πάσχων», καί εξ αγιολογικών1
καί άλλων κειμένων. «Κατά τά μυρολόγια ταύτα, γράφει ό Φ. Κουκουλές, τά όποια
έψάλλοντο ή μονφδικώς ή συνθρηνούντων τών παρισταμένων, ό νεκρός προσηγο-
ρεύετο φώς τών οφθαλμών, ψυχή, καρδία, παρηγορία, πνοή, αναλόγως δέ τής ηλι-
κίας, τού βαθμού τής συγγενείας ή τών περιστάσεων, ύφ'ας απέθανε, τοΰ άπηυθύ-
νοντο σχετικοί θρηνητικοί λόγοι, δι'ών έξεφράζετο παράπονον, διατί δεν ομιλεί πρός
τούς οικείους, διατί τόσον ενωρίς καταλείπει τήν ζωήν χωρίς νά παράσχη τήν άνα-
μενομένην άνακούφισιν ή προστασίαν είς τούς γονείς, αν δ' ήτο έγγαμος, καί διατί
άφίνει χήραν άπροστάτευτον καί ορφανά»2. 'Ανάλογον περιγραφήν θρήνου πατρός
πρός υίόν άπευθυνομένου παρέχει ό Λουκιανός: «Τέκνον ήδιστον, οΐχη μοι καί
τέθνηκας καί πρό ώρας άνηρπάσθης μόνον έμέ τόν άθλιον καταλιπών, ου γαμή-
σας, ού παιδοποιησάμενος, ου στρατευσάμενος, ού γεωργήσας, ουκ ες γήρας ελθών"
ού κωμάση πάλιν ούδ° έρασθήση, τέκνον, ούδ' εν συμποσίοις μετά τών ήλικιωτών
μεθυσθήση»3. Καί οί χοροί τών γυναικών (τών μοιρολογιστριών) κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους είναι ανάλογοι πρός τούς τών αρχαιοτέρων χρόνων καί τών σημε-
ρινών, όπως ούτοι διατηρούνται π.χ. εις τήν Λακωνικήν καί τήν Πυλίαν4.

*

* *

"Οπως έν Ελλάδι, ούτω καί εις τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν τό μοιρολόγι
είναι, ώς επί τό πλείστον, αύτοσχέδιον. Επίσης δεν λείπουν από αύτό αί τυπικαί
εκφράσεις. Ό νεκρός μοιρολογείται άπό τούς συγγενείς, τις γειτόνισσες καί τούς
πλέον γνωρίμους. Μόνον αι βαθέως τεθλιμμέναι λαμβάνουν μέρος είς αύτό, εξαι-
ρέσει τών έξ επαγγέλματος μοιρολογιστριών. Ούτω κατά τόν θάνανον μιας κόρης,

1 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολο-
γικών πηγών. Έπετ. "Εταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. Κ', 'Αχθήναι, 1950, σ. 126-167.

2 Φ. '/. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμ. A' II, έν 'Αθήναις, 1948,
σ. 33. Δ. Λουκάτον, έ'νθ' άν., σ. 59-62.

s Λουκιανού, Περί πένθους, 13.

1 Δ. Δουκάτου, ενθ' άν., σ. 62-64, ενθα καί αί σχετικά! παραπομπαί.
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ονόματι Razdelina, έχομεν όλόκληρον σειράν μοιρολογίοον. Τήν «κλαίει» κατά πρώ-
τον ή μητέρα της Angelina. Τό μοιρολόγι της σύγκειται εξ 106 στίχων. "Επειτα
αύτη απευθύνεται πρός τήν άδελφήν της Bosilka, παραχα>ροϋσα ε'ις αυτήν τήν θέ-
σιν της ώς «έξάρχου» τού θρήνου. 'Εκείνη έρωτα, μοιρολογούσα, τήν νεκράν άνε-
ψιάν της διατί θλίβει τόσον πολύ τούς γονείς της καί δέν θέλει, πλέον νά τούς
όμιλήση ; Ή μητέρα μετά ταύτα «κλαίει» έκ νέου, θρηνεί τήν θυγατέρα της. Εις
τό μοιρολόγι της τώρα έχομεν μίαν άλληγορίαν, εΐς τήν οποίαν γίνεται λόγος, δια
τόν γάμον τής κόρης μέ τήν μαύρην γήν1.

'Έρχεται κατόπιν ή σειρά τής γιαγιάς Mita, δια νά τήν μοιρολογήση. Αυτή
λέγει ότι δέν γνωρίζει τί νά πρωτοκλαύση, τήν ομορφιάν τής νεαρδς εγγονής, τά
χαμένα νιάτα της ή τήν θλίψιν καί τήν συμφοράν τών γονέων της ! Σύ, τής λέγει,
φεύγεις νέα. ένώ εγώ, ή γριά, μένω άκόμη! 2.

Γενικώς τά βουλγαρικά μοιρολόγια διακρίνονται εις διαφόρους τύπους, όπως
καί τά νεοελληνικά, αναλόγως τού προσώπου τού νεκρού, εΐς τόν όποιον απευθύ-
νονται 3. Παρά τόν έντονον ρεαλισμόν των, ουδόλως στερούνται συναισθηματισμού
καί ποιητικής αξίας. Όμοιάζουν δέ ταύτα ώς πρός τό περιεχόμενον πρός τά ελλη-
νικά, διότι οί λαϊκοί ποιηταί αναχωρούν από τήν ιδίαν περίπου κοινωνικήν πρα-
γματικότητα, τάς aUràç ψυχολογικός καταστάσεις καί τά aUrà περιστατικά. "Οπως
δέ τά ελληνικά, ουτω καί τά βουλγαρικά είναι δημιουργήματα τοΰ πόνου καί πλη-
ρούνται παθητικών εκφράσεων, συγκινητικών περιγραφών και δραματικών ποιητι-
κών εικόνων. 'Ας σημειωθή έτι ότι καί έν Βουλγαρία, όπως παρ' ήμΐν, τοποθε-
τούν τά ενδύματα τοΰ εΐς τήν ξένην αποθανόντος κάτω εις τό έδαφος καί τά μοι-
ρολογούν, καί ότι εΐς τά μνημόσυνα καί εις ώρισμένας ημέρας τοΰ έτους, ώς π.χ.
κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν, μοιρολογούν ιούς νεκρούς των εΐς τά νεκροταφεία.

Έν Γιουγκοσλαβία αι λέξεις καί φράσεις δια τά μοιρολόγια είναι ποικίλαι, ώς
καί παρ' ήμΐν. Ταύτα λέγονται εκεί naricati, nabrajati κτλ. Εις τό μοιρολόγι
κάποτε λαμβάνουν μέρος καί άνδρες, όπως εις τήν Μάνην, κατά κανόνα όμως κυ-

1 Τό θέμα τοΰτο τοΰ γάμου τής κόρης μέ τήν μαύρην γήν άπαντα είς στίχους ημετέ-
ρων δημοτικών τραγουδιών, ώς ό γνωστός: «πήρα τήν πλάκα πεϋερά, τή μαύρη γης γυναίκα»,
άλλ' άπαντα και κατά τήν αρχαιότητα. Οΰτως ό Ευριπίδης, είς τόν Ήρακλ. μαινόμενον, στ.

484, λέγει : "Αιδην νομίζων πενθερόν, κήδος πικρόν. Πρβλ. καί Ίφιγ. έν Αύλίδι, στ. 461.
Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σελ. 288. Πρβλ. D. Pctropoulos, La comparaison ενθ' άν., σελ. 14.

3 Ad. Strausz, Bulgarische Volksdichtungen, Leipzig 1895, σ. 481-487.
3 Ad. Strausz, έ'νθ' άν., σ. 488-500. Βλ. καί Β. Anghelov καί M. Arnaoudov, Βουλγαρικά
δημώδη άσματα (βουλγαριστί), Sofia, αν. ετ. έκδ., σελ. 35-37.
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ρίως αί γυναίκες μοιρολογούν τόν νεκρόν. Ό αύτοσπαραγμός μέ τά κτυπήματα τού
στήθους, τό ξερρίζωμα τών μαλλιών καί τό σχίσιμον τού προσώπου, ήτο συνήθης
παλαιότερον. Σήμερον έχει εκλείψει. Τα μοιρολόγια είναι, ώς επί τό πλείστον, αυτο-
σχέδια, συντίθενται δέ επί τή βάσει παλαιοτέρων προτύπων μέ προσαρμογήν εις
τάς περιστάσεις 1. Έν Ερζεγοβίνη, Ότόκ, Μπόκα κ.ά. οί στίχοι των είναι δεκασυλ-
λαβοι, άλλαχού οκτασύλλαβοι καί άλλαχού ανάμεικτοι δεκασύλλαβοι καί οκτασύλλα-
βοι. Ή μοιρολογίστρια έν Uzice είναι λυσίκομος, ώς καί παρ' ήμΐν. Κατά τήν
νύκτα δέν λέγονται μοιρολόγια, δια νά μή προσελκύωνται οί δαίμονες2.

Καί τά παλαιά Σλαβικά έθνη εΐχον επίσης μοιρολόγια δια τούς τεθνεώτας.
Εις τό ιστορικόν του μυθιστόρημα Stara basn (Παλαιά Διήγησις) ό Πολωνός συγ-
γραφεύς Ίιυσήφ 'Ιγνάτιος Kraszewski (1812-1887) άνασυνέταξε εν μοιρολόγι,
άναγόμενον εις τόν 9ον αι. καί λεγόμενον από μοιρολογίστριαν πρός ήρωα πεσόντα
εΐς τό πεδίον τής μάχης3. Τό παλαιόν μοιρολόγι τών Σλάβων καί άλλων τινών συγ-
γενών λαών ομοιάζει πρός κραυγήν άγανακτήσεως εναντίον τοΰ θανάτου καί ενδε-
χομένης εκδικήσεως τοΰ νεκροΰ εναντίον τού φονέως του. Αί γυναίκες εκριζώνουν τά
μαλλιά των, ξεσχίζουν τό πρόσωπον, στηθοδέρνονται καί κουρελιάζουν τά ένδύματά
των- "Οπως είδομεν, τοΰτο γίνεται ακόμη ε'ίς τινα μέρη τής Ελλάδος και εις τήν Κορ-
σικήν. Δυνάμεθα δέ νά γνωρίζωμεν ότι τό αύτό έτθιμον συνηθίζετο παλαιότερον καί
εις τήν Σικελίαν. Αί μοιρολογοΰσαι (le reputatrici) καί εδώ συμπεριεφέροντο όπως
καί αί Κορσικαναί : έξερρίζωναν τά μαλλιά των, εξέσχιζαν τά μάγουλά των καί
έπειτα ήρχιζαν νά θρηνούν μέ ρυθμόν τά έργα καί τάς άρετάς τοΰ τεθνεώτος, κα-
τηγοροΰσαι τόν σκληρόν θάνατον, πού ήρπασε τόν νεκρόν από τούς οικείους του.
«Πολλοί εικόνες περιεχόμενοι εις τά μοιρολόγια τής Σικελίας, λέγει ό G. Pitré,

εΐσήλθον εις άλλα φιλολογικά δημιουργήματα»4. Τό Σικελικόν μοιρολόγι, λεγόμενον

«

nenia, κατά τόν παλαιόν λατινικόν όρον, αναφέρεται εις τά διάφορα μέλη τής οΐκο-

1 «Was den Inhalt der Lieder betrifft so werden sie mit Zugrundlegung gewis-
ser Schenen und unter Verwendung der gebräuchlichen Epiteta improvisiert. Si ent-
halten das Lob des Toten, Episoden aus seinem Leben. Vorwürfe wegen des plötzli-
chen Verlassens, Schilderung der Treuer der Hinterbliebenen, Grüsse an früher Ver-
storbene κ.ά.». Ed. Schneeweis, Grundriss der Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbo-
kroaten, 1935, σ. 128· Βλ. Τον Αντον, εκδοσις 2α, Berlin 1961, σ. 92-93.

2 Ed. Schneeweis, ενθ' άν., έ'κδ. 2«, σ. 93.

3 /■/?"■ Kraszewski, Stara basn, Katowice, 1953, σ. 101.

4 G. Pitre, Usi e costumi. Credenze i prejudicidel popolo Siciliano, τ. II, Palermo,
1899, σ. 215-6.
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γενείας. Εξαιρετικής τρυφερότητος είναι τό άπευθυνόμενον πρός τά παιδιά1. Γενι-
κώς τό Σικελικόν είναι ήπιώτερον τού Κορσικανικού καί τοΰ Μανιάτικου, άλλα
στερείται τής θερμότητος καί τής εμπνεύσεως εκείνων. "Η Εκκλησία κατεπολέμησε
τό έθιμον, παρά ταΰτα όμο^ς τούτο άντέστη μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Σήμερον
όμως δέν υπάρχει πλέον.

Σημαντικήν θέσιν εις τήν έθιμοτυπίαν τοΰ ένταφιασμοΰ παρά τοις Ρώσοις
κατελάμβανε καί τό μοιρολόγι, τό όποιον έγινε γνωστόν καί εκτός τής Ρωσίας μέ
σχετικήν έργασίαν τοΰ Daskov τό έτος 1842. Βραδύτερον ό Barsov έδημοσίευσε
πολυάριθμα μοιρολόγια άπό στόματος τής μοιρολογιστρίας Ειρήνης Άντρέεβνας
Φεντόσοβα (1831-1899), ή οποία συνεκράτει είς τήν μνήμην της περί τούς 30.000
στίχους 2. Μοιρολογίστριαι μέ ταλέντον υπάρχουν ακόμη έν Ρωσία καί εΐς τάς ημέ-
ρας μας, όπως π.χ. ή 'Αναστασία Μπογντάνοβα 3. Άξιόλογον συμβολήν εΐς τήν
έρευναν τού ρωσικού μοιρολογίου παρουσίασε πρό τριακονταετίας ή Elsa Mahler4

Άξιομνημόνευτον ένταΰθα νομίζω οτι είναι τό έν Ουκρανία έθιμον νά εν-
ταφιάζουν τό άνύπαντρο κορίτσι σάν νύφη καί νά τοΰ τραγουδούν γαμήλια τρα-
γούδια5, πού ενθυμίζουν «τά γαμπριάτικα» κατά τήν τελευτήν νέου μοιρολόγια εις
τό Βογατσικόν τής Μακεδονίας καί εΐς τά Βούρβουρα τής Κυνουρίας.

Έν Ρουμανία οί κάτοικοι τού Μαραμούρες, τής Μπουκοβίνης καί τής Μολ-
δαβίας μοιρολογοΰν μέ τόν bucium (μακρόν ποιμενικόν αύλόν) κατά τόν ενταφια-
σμόν. Δύο, σπανίως εις, άλλοτε τέσσαρες ή καί εξ νέοι φέροντες τό μουσικόν
τοΰτο όργανον συνοδεύουν τό «νεκρικό ξόδι» καί μοιρολογούν τήν πρωίαν, τήν
μεσημβρίαν, τό έσπέρας και κάποτε τήν νύκτα, όταν γίνεται ή φύλαξις τοΰ νεκρού
εις τό σπίτι. 'Ομοίως μοιρολογούν εΐς τόν δρόμον πρός τό νεκροταφεΐον, έπάνω
άπό τόν τάφον καί άφοΰ τό φέρετρον σκεπασθή άπό τό χώμα6. Σημειωτέον δέ ότι
εις τό χωρίον Nereju οί φυλάσσοντες τόν νεκρόν μεταμφιέζονται μέ προσωπίδας,
κατασκευαζόμενος άπό ξύλον ή δέρμα προβάτου, πρός άποδιοπόμπησιν τών κακο-
ποιών πνευμάτων. Τό αυτό εθίζεται καί εΐς τό χωρίον Topeçti. Καί εκεί οί έπα-
γρυπνούντες χορεύουν διαφόρους τοπικούς χορούς πέριξ πύρας κατά τήν νύκτα μέ

1 G. Pitre, ενθ' άν., σ. 212.

2 Jotcri Sokolov, Te folklore russe, Paris, 1945, σ. 120 κ.εξ.

3 Jouri Sokolov, ενθ' άν., σ. 123.

4 Elsa Maider, Die russische Totenklage, Leipzig, 1936.

5 Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 23.

e T. Alexandra, Instrumentée muzicale ale poporului romîn, Bucureçti, 1956,
σ. 39-40. Βλ. καί Α. Β Οίκονομίδην, έν Λαογραφ., ΙΗ', έν 'Αθήναις, 1959, σελ. 587-588.

3
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σκοπόν τήν διασκέδασιν αύτών καί τοΰ νεκροΰ. Έξετάσας τό θέμα τών «νεκρικών
χορών» παρά τοις σλαβικοΐς λαοΐς ό M. Nilsson λέγει ότι ως βάσις τούτων υπό-
κειται ή ιδέα τής ανάγκης νά δοκιμάσουν οι ζώντες κατά τήν τελευταίαν στιγμήν
όμοΰ μετά τοΰ νεκρού τήν χαράν τών ζωϊκών απολαύσεων. Τό αύτό δ' ακριβώς
συνέβαινε, προσθέτει, εΐς τούς αρχαίους Έλληνας καί τούς Έτρούσκους1.

'Αξιόλογον ενδιαφέρον παρουσιάζει έν Ρουμανία καί τό έθιμον - μοιρολόγι -
«τοΰ έλάτου», τό όποιον άνεκαλύφθη υπό τοΰ Τ. Burada έν Hunedoarä κατά τό
τελευταΐον τέταρτον τοΰ παρελθόντος αιώνος 2. "Ιχνη αύτοΰ άνεκαλύφθησαν κατό-
πιν εΐς τό Μπανάτ 3, εις τά Δυτικά "Ορη4 καί έν τή περιοχή τοΰ Γκόρζ5. Είς τό έν
λόγω έθιμον- μοιρολόγι - , πού απευθύνεται εΐς αγάμους νέους καί νέας, έχομεν τόν
μή πραγματοποιηθέντα εις τήν ζωήν γάμον. Τό έλατον συμβολίζει τόν θανόντα.
Ή ζωή του είναι ώς ή τοΰ ελάιου, ή δέ θλίψις του είναι ή θλίψις τοΰ δένδρου
τούτου, τό όποιον έπεσεν από τά υπερήφανα όρη είς τόπους χαμηλούς, όπου θά
σαπίση μέσα εις τέλματα6. Εις τήν Hunedoarä, όταν άποίίάνη έ'νας νέος, 9 όμήλι-
κές του πηγαίνουν εΐς τό βουνόν, κόπτουν δύο έλατα, τό εν μιγαλύτερον τού άλλου,
διέρχονται μέ αυτά από εν χωρίον καί τά κορίτσια τοΰ χωρίου τούτου άδουν «τό
μοιρολόγι τοΰ ελάτου». "Οταν κατόπιν έρχωνται εΐς τό χωρίον, όπου ευρίσκεται ό
νεκρός, στολίζονται τά έλατα από τά κορίτσια τοΰ χωρίον, τά όποια λέγουν πάλιν
τό σχετικόν μοιρολόγι, πού επαναλαμβάνεται κατά τόν ένταφιασμόν . Όπου δέν
υπάρχουν έλατα, αντί τούτων χρησιμοποιούν δένδρα μηλέας. Είς τήν Κλοποτίβα
τού HaÇeg τό σύνηθες εκεί «μοιρολόγι τής αύγής» ακούεται μόνον κατά τόν έντα-
φιασμόν νέου ή νέας. Αι μοιρολογίστριαι, ίστάμεναι έξω τοΰ παραθύρου τής οικίας,
ένθα ό νεκρός, μοιρολογοΰν κατά μέτωπον πρός τόν ήλιον. Εις τό Μπανάτ είναι
χωρισμέναι είς δύο ομάδας. Ή μία άντιπροσωπεύει τήν αύγήν, ή οποία παίρνει
τόν νεκρόν, ή δέ άλλη τούς οικείους του, πού ματαίως επιζητούν τήν έπιστροφήν

1 Βλ. Martin Nilsson, Der Ursprung der Tragödie, Opuscula Selecta, I, L,und,
1951, σ. 106.

2 T. Burada, Datinele poporului romin la inmormîntari, έν Convorbiri Literare,
16(1882/1883), σ. 8 κ.έξ. (Καί ανατ., Iasi, 1882, σ. 28 κ.έξ.).

3 Simeon Mangiuca, Cälindariru pe anul 1882, Bra§ov, 1881 σ. 121.

4 T. Fr îneu §i G. Candrea, Romînii din MunÇi Apuseni, Bucureçti, 1888, σ. 175.

5 C. Brailoiu, Ale mortului din Gorj, Bucure§ti 1936, σ. 52 κ.έξ.

6 I. C. Ch.itim.ia, Cîntece funerare populäre de·. Studii §i Cereetari de Istorie Li-
terarä §i Folclor, ετ. VIII, Bucuresti, 1959, nr. 3-4, a. 643.

7 Ένθ' av., a. 643-647. Τό έθιμον τοΰ έλάτου, κατά τόν I. Chitimia, έχει άνιμιστικόν
χαρακτήρα. "Ενθ' άν., σ. 664.
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του. Κάποτε άδουν λυσίκομοι 1· Εις τήν Όλτενίαν καί εις τούς Σάσους τής Τραν-
συλβανίας, ως συμβαίνει παρ' ήμΐν εΐς πολλά χωρία τής 'Ηπείρου καί τής Μακε-
δονίας, «αί μοιρολογούσαι εκφράζονται ρυθμικώς εν τω πεζω λόγω>>2·

"Οπως παρ' ήμΐν, ούτω καί εν Ρουμανίςι πολλά τών μοιρολογιών είναι αυ-
τοσχέδια, πού λέγονται κατά τάς κηδείας καί κατά τά μνημόσυνα. Τά περισσότερα
τούτων είναι περιστατικά καί λησμονούνται. "Οσα είναι ώραΐα καί συγκινούν τήν
ψυχήν τοΰ λαού διατηρούνται εΐς τήν λαϊκήν μνήμην 3.

'Εάν τώρα ρίψωμεν βλέμμα καί εΐς τήν λαογραφίαν τών πρωτογόνων καί
κατά φύσιν ζώντων λαών, θά ΐδωμεν ότι καί εΐς εκείνους ό θρήνος τού νεκρού εί-
ναι λίαν συνήθης καί διαδεδομένος. Ό C. le Gobien κατά τα τέλη τοΰ 17ου αϊ.
σημειώνει τό εξής μοιρολόγι τών νήσων Mariannes τοΰ ΒΔ. Ειρηνικού : «Τό φεγ-
γάρι, πού μέ φώτιζε, | έσκοτείνιασε. [ Τό άστρο, πού μοΰ ώδηγοΰσε τά βήματα, |
έσβησε. | Ό ήλιος, πού μοΰ δίνει ζωή, έκρύφτηκε. | Άπό τώρα θα μέ συντροφεύη |
μόνο μια νύκτα βαθειά»4.

Ό Godefroy Loyer εις έ'να ταξίδι του, γενόμενον τό έτος 1702 εΐς τήν
Άφρικανικήν Γουϊνέαν, παρετήρησε καί περιέγραψε λεπτομερώς τήν έθιμοτυπίαν
τού μοιρολογίου παρά τοις Νέγροις. Περί τάς εκατόν γυναίκες, λέγει, συγκεντρούν-
ται εις τήν οΐκίαν τοΰ τεθνεώτος καί μέ οξείς κοπετούς αρχίζουν νά τόν αναζητούν
παντού εΐς όλας τάς γωνίας τής οικίας, Ιρωτώσαι όσους συναντούν μήπως ούτος
έφάνη κάπου. Οΰτοι απαντούν εΐς αύτάς «άουρού», δηλαδή δέν υπάρχει πλέον. Τότε
αΰται τρέχουν καί τόν ζητούν μακράν τής οικίας, ένφ άλλαι γυναίκες αρχίζουν νά
περιποιούνται τόν νεκρόν, νά τόν καθαρίζουν, νά τόν κτενίζουν καί νά τόν στολί-
ζουν μέ πρωτόγονα κοσμήματα. Κατόπιν τόν μοιρολογούν ρυθμικώς καί ήσύχως
έξαίρουσαι τά τής συμπεριφοράς καί τών έργοον του έν τή ζωή. 'Έπειτα παρουσιά-
ζονται καί άλλαι γυναίκες, αί όποΐαι τόν έρωτοΰν, διατί άφήκε τόν κόσμον, μήπως
δέν ειχε μέ τί να ζήση, μήπως δέν ήτο αγαπητός, τί τού έλειπε καί φεύγει;5.

Κατά τήν αυτήν περίπου εποχήν καί ό Muret κάμνει λόγον δια τό μοιρο-

1 "Ενθ' άν., σ.648. Περί τοΰ «μοιρολογίου τής Αυγής» βλ. καί τήν πρόσφατον μελέτην
τοΰ Nicolae Both, Contribu^ii la cîntecul zorilor. Anuarul Muzeului Etnografic al Tran-
silvaniei pe anii 1962-1964, Cluj, 1966, σ. 465-487.

2 /. C. Chitimia, ενθ' άν., σ. 665.

ä "Ενθ' άν., σ. 665.

4 Charles le Gobien, Histoire des îles Mariannes, Paris, 1700, σελ. 69.

6 Godefroy Loyer, Relation au voyage au royaume d'Issyny, côte d'or, pays de
Guinée en Afrique, Paris, 1714, σ. 237 κ έξ.
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λόγι εΐς τάς Καραϊβικός νήσους 1, τά αυτά δέ χαρακτηριστικά έχει τό μοιρολόγι και
εΐς τάς φυλάς τού Περού 2.

Εις τινας άλλους πρωτογόνους λαούς ό θρήνος αρχίζει προ τού θανάτου. Οι
Όττεντότοι π.χ. τριγυρίζουν τόν ετοιμοθάνατον καί αρχίζουν τά ξεφωνητά καί τούς
θρήνους 3. Μετά τών θρήνων συνδέονται καί οι σπαραγμοί. Εΐς τούς Άράντα τής
Κεντρικής Αυστραλίας αί γυναίκες καταξεσχίζουν τό σώμα των μετά θρήνων 4. Είς
άλλους πρωτογόνους λαούς οί άνδρες καταπληγώνονται μέ μαχαίρας, αΐ δέ γυναί-
κες καρφώνουν καλάμια εΐς τάς κεφαλάς των 5. Άλλαχού κόπτουν τούς λοβούς τών
ώτων ή ξεσχίζουν τό στήθος των καί αφήνουν αιμα νά κυλά επί τού λειψάνου. Ό
Frazer έχει συγκεντρώσει πολλάς ειδήσεις έπί τοΰ θέματος 6.

Ή συνήθεια τοΰ αύτοσπαραγμοΰ ήτο βαθέως έρριζωμένη καί εΐς τούς Ε-
βραίους. Επίσης οί Σκύθαι, όταν άπέθνησκεν ό βασιλεύς των, «τού ώτός άποτά-
μνονται, τρίχας περικείρονται, βραχίονας περιτάμνονται, μέτωπον καί ρίνα καταμΰσ-
σονται, διά τής αριστερής χειρός όϊστούς διαβυνέονται»7. Εις τούς Αιγυπτίους ετΰ-
πτοντο καί αί γυναίκες καί οί άνδρες. Ό Ηρόδοτος λέγει: «θρήνοι δέ καί ταφαί
σφεων εΐσί αΐδε' τοΐσι αν άπογένηται έκ τών οίκίων άνθρωπος, τοΰ τις καί λόγος ή,
τό θήλυ γένος πάν τό έκ τών οίκίων τούτων κατ' ών έπλάσατο τήν κεφαλήν πηλώ
ή καί τό πρόσωπον, κάπειτα εν τοΐσι οίκίοισι λιπούσαι τόν νεκρόν αύται ανά τήν
πόλιν στρωφώμεναι τύπτονται έπεζωσμέναι καί φαίνουσαι τούς μαζούς, σύν δέ σφι
αί προσήκουσαι πάσαι. ετέρωθεν δέ οι άνδρες τύπτονται, έπεζωσμένοι καί ούτοι»".
Είδομεν ότι καί εΐς τούς αρχαίους "Ελληνας ήτο συνήθης ό αύτοσπαραγμόε, όπα>ς
παραστατικώτατα τόν περιγράφει ό Λουκιανός". Παρά τοις Ρωμαίοις ό Δωδεκά-
δελτος άπηγόρευε τό σχίσιμον τοΰ προσώπου, αλλ' ή συνήθεια δεν εξηλείφθη όλο-

1 Α. Muret, Cerimonie funebri di tutte le nazioni del mondo, Venezia, T722, a. 108.

2 V. Biaise Cendar, Anthologie nègre, Paris 1947, a. 323.

3 Βλ. Ε. Hartland έν τη Encyclop. of Relig. and Ethics, τόμ. 4, σ. 416 α.

* Β. Spencer and F. Gilten, The Native Tribes of Central Australia, London
1895/1938, σ. 510.

5 "Ενθ' άν., σ. 509.

6 J. G. Frager, The Belief in immortality and the Worship of the dead,τόμ. I,
London, 1913, a. 134, 154 κ.έξ., 158, 159, 196, τόμ. II, 1922, σ. 19, 113, 133 κ.έξ. Πρβλ.
καί Παν. Λεκατσά, Ή Ψυχή, 'Αθήνα, [1957], σ. 130 κ.έξ.

1 'Ηροδότου, 4, 71.

8 'Ηροδότου, 2, 8S. Βλ. καί Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 5, έ'νθα καί βιβλιογραφία.
0 Λουκιανού, Περί πένθους, 12. Οί "Ελληνες τόν δαρμόν τοϋ στήθους καί τόν θρήνον
έκάλουν καί κοπετόν.
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σχερώς, ώς έγραφεν 6 Propertius1. Ό Ουάρρων, θέλων να έξηγήση τό έθιμον, λέ-
γει: «... ut sanguine ostenso inferis satisfaciant 2». Πανταχού καί πάντοτε αί
γυναίκες έχουν κατά τόν θρήνον τόν κυριώτερον λόγον. Ε'ις ώρισμένας Αυστραλια-
νός φυλάς αύται σκάπτουν τούς τάφους 3. Εΐς τήν νήσον Μούρουα (Μελανησία) ή
ταφή είναι χρέος τών γυναικών. AUrai ανοίγουν μίαν τάφρον πλησίον τού χωρίου
καί αύται πάλιν ξεθάπτουν τά οστά τοΰ νεκρού κατά τήν άνακομιδήν 4. Εις πολλάς
επίσης πρωτογόνους φυλάς, όπως καί εΐς τούς "Ελληνας 5, ή περιποίησις τού λει-
ψάνου γίνεται αποκλειστικώς άπό γυναίκας. Καί μεταξύ τών Ρωμαίων ή μητέρα
καί ή αδελφή άναφέρονται ώς personnae funereal.

"Οπως εΐδομεν, εις πλείστους λαούς, αρχαίους καί σημερινούς, πρωτογόνους
καί πολιτισμένους, 6 θρήνος τοΰ νεκρού υπήρξε καί υπάρχει ώς έπακόλουθον τού
θανάτου. Όσημέραι μέ τήν έπικράτησιν άνωτέρων θρησκευτικών καί φιλοσοφικών
περί ζωής καί θανάτου άντιλήψεων, μέ τήν άστικοποίησιν μερίδος τών χωρικών
τής υπαίθρου καί τήν βαθμιαίαν έξημέριοσιν τών ηθών, ο θρήνος τοΰ νεκρού όλο-
νέν καί περιορίζεται ή καί έξαφανίζεται ή γίνεται ήπιώτερος μεταβάλλων τήν πα-
λαιοτέραν άγρίαν καί σκληράν του όψιν. Ό δέ αύτοσπαραγμός, πού διατηρείται
έντονώτερος ακόμη εις πρωτογόνους κοινωνίας καί εΐς νησίδας πεπολιτισμένων
λαών 7 ερμηνεύεται υπό τών εθνολόγων καί λαογράφων ότι οφείλεται εΐς τόν λόγον,
όπως πραγματοποιηθή σύνδεσμος ή μεταθανάτιος άδελφοποίησις τοΰ νεκρού μετά
τών ζώντων. Τελικώς οΰτος άποβλέπει εΐς τήν άποφυγήν τής έκ τοΰ νεκρού βλάβης,
τής άπειλούσης τούς ζώντας. Τό αίμα, τό όποιον ρέει άπό τάς ξεσχιζομένας παρειάς
ή άπό τά άλλα μέρη τοΰ σώματος, τονώνει τόν νεκρόν, κατά τάς άντιλήψεις τών
πρωτογόνων, μέ σκοπόν τήν έπάνοδόν του εΐς τήν ζωήν ή τήν ένδυνάμωσίν του
πρός άντιμετώπισιν τών πολυειδών δοκιμασιών καί παθημάτων, πού τόν περιμέ-
νουν. Ό σπαραγμός επίσης δέν είναι μόνον αύτοτιμωρία, αύτοτυράννησις καί ξέ-
σπασμα άφατου λι>πης, άλλα καί έ'νας συμβολικός, ούτως ειπείν, θάνατος τών ζών-
των. Ούτος, κυριαρχών τοΰ συνειδότος, αποτελεί πολλάκις δια τόν θρηνοΰντα θέσιν

1 PropertiiiSy 2, 13, 27.

2 Sergius, In Verg. Aen. 3, 67.

3 Ε. Bendann, Death Customs. An analytical Study of Burial Rites, Tondon
1930, σ. 239.

4 "Ενθ' άν., σ. 238 κ.εξ.

5 Ε. Rohde, Psyche, γολλική μετάφρ., Paris, Ι952> σ. 180.

" Servius, In Verg. Aen. 9, 486.

' Βλ. Γ· κ. Σπνριδάκη, ενθ' άν., σελ 122-125,
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αρνήσεως τής ζωής. Τέλος αρχικός σκοπός τής καθιερο>σεως τού θρήνου υπήρξε
πρώτον ή άποδίωξις τής υποψίας ότι α'ίτιοι τού θανάτου ήσαν οί ζώντες καί
δεύτερον ό εξευμενισμός τού νεκρού. Παραλλήλως όμως έβαινε πάντοτε ή έκ
μέρους τών οικείων ειλικρινής έκδήλωσις τοΰ πόνου' ό τελευταίος αυτός λόγος τής
δημιουργίας τοΰ θρήνου μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτισμού έκυριάρχησε τών άλλων
καί άπέβη μοναδικός.

RÉSUMÉ

Thrènes funèbres en Grèce
(Le mirologoie et son cérémonial)

par D. B. Economidès

Dans l'introduction de son étude, l'auteur mentionne les différents
mots et phrases que le peuple grec emploie pour désigner le mirologue et
les circonstances pendant lesquelles il le chante.

Par la suite il examine : a) les lieux de la Grèce où sont chantés
les mirologues à ce jour, b) la façon dont on dit les mirologues à quelqu'un
qui est mort à l'étranger loin des siens, c) quel est le cérémonial du thrène
dans les différentes régions de la Grèce.

Voici quelques exemples: dans le village de Grizi de la province de
Pylie (Péloponèse) les femmes couvrent leur tête et leur visage avec un
mouchoir noir de façon à ce qu'on ne voie même pas leurs yeux. D'habi-
tude une femme commence le mirologue et les autres reprennent en chœur-

Dans le village de Xirômeron en Acarnanie les femmes qui se lamen-
tent font un cercle autour du cercueil du mort en se divisant en deux
chœurs. Le mirologue est accompagné par des exclamations, des cris
stridents et des mouvements du corps, des mains, de la tête et des coups
sur la poitrine et les genoux en suivant le rythme de la mélopée. Dans la
région du Magne le mirologue est le plus souvent un dialogue en vers
où l'on expose tout ce qu'on aurait pu dire au mort, pour louer ses ver-
tus, souligner le vide qu'il laisse et lui promettre qu'on le vengera s'il a été
assasiné par un ennemi.

Par la suite l'auteur mentionne le cérémonial du mirologue des co-
lons maniates de Corse, en faisant une comparaison entre le mirologue de
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ceux-ci et le mirologue des indigènes. Il examine également quelles per-
sonnes chantent d'habitude les mirologues, et dans quelles régions on en-
gage des pleureuses professionnelles contre paiement.

L'auteur décrit les principales caractéristiques des mirologues comme
chants funèbres, et il les vante comme spécimens de la poésie populaire
grecque.

Les mirologues se divisent en deux grandes catégories :

a) Les mirologues improvisés, parmi lesquels ceux qui ont fait une impres-
sion spéciale se maintiennent dans la mémoire du peuple avec ceux qui
par leur contenu et leur forme peuvent émouvoir toujours son âme.

b) Ceux qui sont devenus des types modèles et les mirologues qui pro-
viennent de la tradition, dénommés τού Χάρου (de Charon). Dans les vers
de ces derniers revivent des croyances des anciens Hellènes sur l'au-delà.

Parallèlement et tout particulièrement sont examinés les distiques des
mirologues des îles ainsi que les mirologues de certaines régions de la
Grèce continentale qui sont en prose et qui prennent une forme poétique
par les interjections et autres lamentations, ainsi que par la prosodie.

Les allégories contenues dans les mirologues sont du point de vue
esthétique très intéressantes. Ainsi le mort est comparé à un pommier ού
à un autre arbre que le fleuve emporte ού qui est desséché ού déraciné, à
un oiseau qui s'est échappé de sa cage, à un aigle qui s'est envolé, à une
brebis que le loup a emportée, à un voilier qui s'en va avec de l'or, ού de
l'argent qu'on a perdu etc. Les images poétiques de ces allégories sont
parmi les plus expressives et les plus belles de la poésie populaire néo-
héllenique.

Dans la deuxième partie de son étude l'auteur se rapporte à l'anti-
quité hellénique et à l'époque Byzantine où il examine en lignes générales
le thrène des morts en le comparant aux mirologues actuels du peuple grec.

Outre la mention des thrènes et de la manière dont ces thrènes sont
décrits dans Homère, l'auteur relate la conception que les anciens Hellènes
et les Byzantins avaient des thrènes funèbres et renvoie au passages rela-
tifs d'Hérodote, de Platon, de Plutarque, de Lucien, de St. Jean Chry-
sostome etc.

Dans la troisième et dernière partie de son étude, l'auteur entreprend
une recherche comparative du thrène funèbre grec avec celui des peuple3
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voisins de la Grèce, de la Péninsule Balkanique, Bulgares, Serbes et
Roumains.

En comparant le mirologue grec à celui des peuples précités l'auteur
trouve certaines ressemblances, mais aussi des différences sensibles quant
au cérémonial, à la composition et au contenu. Un grand nombre de miro-
logues en Bulgarie et en Yougoslavie sont, comme en Grèce, improvisés.
Là aussi ce sont les femmes qui en majeure partie expriment presque
comme chez nous leur douleur en se frappant la poitrine et les genoux et
en se déchirant le visage avec les ongles.

Les différences les plus sensibles apparaissent dans le chant funèbre
roumain et tout particulièrement dans les inirologues originaux a) du sapin
(bradului) et b) de l'aube avec les danses que dansent ceux qui veillent le
mort pendant la nuit autour du feu qu'on allume près du cerceuil.

En terminant l'auteur mentionne certaines coutumes relatives au
thrène funèbre, dont celle de l'autodéchirement, qui sont propres à certains
peuples primitifs et semicivilisés, et conclut que les thrènes qui s'accom-
pagnent d'autodéchireinent ont leur origine dans la croyance primitive
selon laquelle on peut empêcher les maux que le mort est susceptible de
causer aux vivants. Par ces actes les vivants combattent le soupçon que le
mort pourrait avoir qu'ils sont responsables de son décès. Parallèlement à
cette conception, continue l'auteur, le mirologue a été et demeure l'expres-
sion de la douleur causée par la perte d'une personne chère. Cette con-
ception a dominé toutes les autres idées et manifestations au cours des
diverses étapes évolutives de la civilisation humaine.
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(ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΥΠΟ

ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Μανόλη Καλομοίρη
μνήμη

Ή λαϊκή οργανική μουσική μέ τήν ποικιλίαν τών έν χρήσει μουσικών οργά-
νων αποτελεί, ώς γνωστόν, σπουδαΐον μέρος τού έκ παραδόσεως πολιτισμού τού
λαού. Ή έξέτασις τής έν λόγω μουσικής είναι δύσκολον νά επιχειρηθή επιτυχώς
άνευ τής μελέτης αντιστοίχως τών μουσικών οργάνων δια τήν εκτέλεσιν aUn|c,
τόσον εις τούς χορούς, όσον καί εΐς τήν συνοδείαν τών τραγουδιών καί εΐς άλλας
κοινωνικός εκδηλώσεις.

Περί τών έν γένει λαϊκών οργάνων εΐς τήν νεωτέραν Έλληνικήν περίοδον>
τών εξεταζομένων εΐς τήν παρούσαν μελέτην, ης δημοσιεύομεν ενταύθα τό πρώ-
τον μέρος, παρατηρούμεν εξ άρχής ότι έκ τούτων τινά διασώζονται έκ παραδόσεως
από τήν αρχαιότητα, άλλα δέ είναι τών μεταγενεστέρων χρόνων. Έκ τών τής
πρώτης κατηγορίας τινά έπεβίωσαν υπό τήν πρωτόγονον αυτών μορφήν, άλλα
όμως υπέστησαν βελτιώσεις ή έξειλίχθησαν εΐς μορφάς τελειοτέρας.

Έκ τής διαμορφώσεως σήμερον νέων κοινωνικών καί οικονομικών συνθη-
κών παρατηρείται σταθερώς βαθμιαία έξαφάνισις τών μουσικών τούτων οργάνων
ή οποία προέρχεται, τό μεν έκ τής εγκαταλείψεως τών έκ παραδόσεως λαϊκών εορ-
ταστικών έκδηλώσεων, π.χ. κατά τόν γάμον, όστις εωρτάζετο παλαιότερον έπί 3-6
ημέρας, ειτα κατά τάς πανηγύρεις καί άλλας περιστάσεις, συμφώνως πρός τό παρα-
διδόμενον τυπικόν, τό δέ έκ τής διαδόσεως διά τών δίσκων γραμμοφώνου καί τοΰ
ραδιοφώνου καί εΐς τάς πλέον άπομεμακρυσμένας περιοχάς τοΰ Ελληνικού χώρου
τής νέας λαϊκής αστικής μουσικής, ή οποία όχι μόνον ήλλοίωσε τόν χαρακτήρα
τής δημοτικής μουσικής, αλλά συντελεί καί εΐς τήν εξαφάνισιν αυτής.

Ή φλογέρα π.χ. άπο χιλιετηρίδων λίαν προσφιλές εΐς τους ποιμένας μου-
σικόν όργανον, δέν άπαντάται πλέον εΐς πολλά μέρη. Ή λύρα, ή όποία ήτο τό
κατ' εξοχήν λαϊκόν όργανον εΐς τήν Κρήτην, τήν Δωδεκάιησον, τός ιήσοτ'ς τού
Αιγαίου καί τήν Θράκην, βαίνει πρός εγκατάλειψιν υπό τήν έπίδρασιν τοΰ βιο-
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λιού, τού οποίου ή χρήσις έχει επικρατήσει πρό πολλού-

Μέχρι πρό τίνος ύπήρχον, θα υπάρχουν ίσως καί σήμερον ακόμη, λυρά-
ρηδες, οϊ όποιοι παίζουν τό βιολί κρατούντες τοΰτο όρθιον έπι τού γόνατος ως
τήν λύραν. Ή χρήσις επίσης τού σαντουριοΰ ευρίσκεται εις συνεχή υποχώρησιν
Τό κανόνι καθώς καί τό ούτι επιζούν ακόμη εις 'Αθήνας, Πειραιά καί Θεσσαλο-
νίκην, καθώς καί ε'ίς τινας άλλας περιοχάς, χρησιμοποιούμενα ύπό προσφύγων έκ
Μικράς 'Ασίας καί Κωνσταντινουπόλεως.

Τό φαινόμενον τοΰτο τής βαθμιαίας έκτοπίσεως τών λαϊκών οργάνων έχει
άπό πολλού έπισημανΟή ύπό μουσικολόγων καί εΐς άλλας προηγμένας χώρας.
Ό Claude Marcel Dubois παρετήρησεν ότι ή σημερινή διάδοσις τοΰ άκκορ-
ντεόν, τών δίσκων, τών ραδιοφωνικών σταθμών ευνοεί τήν έγκατάλειψιν τών λαϊ-
κών έκ παραδόσεως μουσικών οργάνων τής Γαλλίας. Ή έπικράτησις αύτη τοΰ
ένοργάνου υλικού είναι τοιαύτη, ώστε νά διερωτάται τις, ποίον θα είναι τό μέλλον,
του καί νά επιθυμή νά αναχαίτιση τήν πορείαν ταύτην πρός τήν καταστροφήν
τών λαϊκών μουσικών οργάνων τής παραδόσεως, ή οποία λαμβάνει χώραν υπό
τήν πίεσιν τής μηχανικής καί βιομηχανικής προόδου 1.

Κατά τό παρελθόν ό οργανοπαίκτης ήτο συγχρόνως καί ό κατασκευαστής
τού οργάνου του (φλογέρας, ζουρνά, τσαμπούνας, λύρας, κεμεντζέ κ.ά'.), τοΰ οποίου
έγνώριζεν όλα τά μυστικά, ούτω δέ έδιδεν είς αύτό τήν σφραγίδα τής προσωπι-
κότητός του.

Τήν λεπτήν καλαισθησίαν επί τής αποδόσεως τοΰ μουσικού του οργάνου
άπέκτα ό λαϊκός τεχνίτης δια τής υπομονής, έπιμονής και πείρας, εκτός τού εμφύ-
του καλλιτεχνικού του ταλάντου.

Τά παλαιά λαϊκά μουσικά συγκροτήματα άπετελοΰντο συνήθως άπό 2-4 τό
πολύ άτομα, μουσικούς καί τραγουδιστάς, ώς ζουρνάς-νταούλι (ζυγιά), λύρα ή
βιολί καί λαούτο, βιολί, κλαρίνο, σαντούρι ή λαοΰτο, βιολί, ούτι, ντέφι κλπ. Πολ-
λάκις εις τά άγροτικά κέντρα καί ένα μόνον όργανον, λύρα ή τσαμπούνα ή
γκάιντα ήρκει πρό τοΰ 1940 δια νά κράτηση όλόκληρον τό βάρος τοΰ πολυημέ-
ρου εορτασμού τοΰ γάμου ή λαϊκής πανηγύρεως.

Οί νεώτεροι οργανοπαΐκται, προσαρμοζόμενοι εις τό πνεύμα τής εποχής αντι-
κατέστησαν έν μέρει τά παλαιά μουσικά όργανα μέ νεώτερα βιομηχανοποιημένα,
προερχόμενα έκ τής Δύσεως, ούτω δέ έσχημάτισαν νέους συνδυασμούς, "Οσοι π.χ.

1 Βλ. Claude Marcel Dubois, L'instrument musical en France. Travaux du ier
Congrès International de Folklore, Paris 1937, σελ. 376.
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έπαιζαν λαούτο, τό όποιον δέν είναι σήμερον άνεκτόν εις έ'να σύγχρονον λαϊκόν
συγκρότημα, τό «γύρισαν» στήν κιθάρα, τήν οποίαν χορδίζουν, όπως χορδίζεται
τό λαούτο (λά, ρέ, σόλ, ντο) καί χωρίς καμμίαν ανάγκην ειδικής μελέτης παίζουν
τό νόθον αύτό μουσικόν όργανον τής εποχής μας τήν «λαουτοκιθάρα». Άλλοι
οργανοπαικται άπό τούς παλαιούς άντικατέστησαν τό ούτι ή τό μαντολίνο μέ τό
μπουζούκι, ένω τό ντέφι ή τό νταούλι τό άντικατέστησεν ή «τζαζ» (ή grosse-
caisse). Οί ζουρνατζήδες άπό μακρού χρόνου έχουν άντικαταστήσει τόν ζουρνάν
διά τοΰ κλαρίνου, τό όποιον ένέχει μεγάλας μουσικάς δυνατότητας καί υίοθετήθη
αμέσως ύπό τοΰ λαού. Κατά τά τελευταία έτη προσετέθη καί νέον μουσικόν όργα-
νον, τό άκκορντεόν, τό οποίον διεδόθη ταχύτατα καί μέ τόν τρόπον πού παίζεται
κατέστη λαϊκόν.

Εις τάς πανηγύρεις καί τάς διαφόρους εορτάς εις τήν ύπαιθρον τά λαϊκά
συγκροτήματα αποτελούνται σήμερον συνήθως άπό βιολί, κλαρίνο ή καί σαξό-
φωνο, κορνέτα, λαουτοκιθάρα ή καί κιθάρα, τζάζ. Συνοδεύονται δέ άπαραιτήτως
άπό έ'να ή περισσοτέρους τραγουδιστάς. "Ο συνδυασμός ούτος τών συγκροτημά-
των καθιστά δυνατήν τήν έκτέλεσιν συγχρόνων εύροοπαϊκών χορών, οί όποιοι
έχουν εισχωρήσει καί εις τήν ύπαιθρον, ώς καί συνθέσεων ύπό συγχρόνων 'Ελλή-
νων συνθετών έλαφράς μουσικής, τέλος δέ δν χρειασί)ή (συνήθως πρός τό τέλος
τής εορτής) καί δημοτικών τραγουδιών και λαϊκών χορών.

Ό σύγχρονος όμως λαϊκός οργανοπαίκτης, κλαριντζής ή βιολιτζής, ό οποίος
εκτελεί εϊς τό όργανον του καί δημοτικά τραγούδια καί λαϊκούς χορούς, δέν
«λαλεί» (δέν παίζει) τό όργανον του, όπως παλαιότερον ό συνάδελφος του, ότε
εύρίσκετο έν άκμή άκόμη τό δημοτικό τραγούδι.

Ή έπικράτησις τής άστικής λαϊκής μουσικής τών μπουζουκιών καί άλλων
οργάνων έχει έπιδράσει μεταξύ άλλων πολιτιστικών παραγόντων καί εις τήν άλ-
λοίωσιν τής μουσικής τού δημοτικού τραγουδιού.

Κατά τά τελευταία έτη παρουσιάζονται νέα μουσικά συγκροτήματα μπου-
ζουκιών, τά όποια άποτελούνται συνήθως άπό δύο ή τρία μπουζούκια, σπανιώτε-
ρον και μέ ένα μπαγλαμά, λαουτοκιθάραν, κιθάρες, άκκορντεόν, τζαζ ή ντέφια.
Τά τελευταία όργανα παίζουν συνήθως αί γυναίκες πού τραγουδούν. Σημειωτέον
ότι καί αύτά τά συγκροτήματα έκτελοΰν ένίοτε δημοτικά τραγούδια, όταν διαθέ-
τουν κλαρίνο ή βιολί.

Οί νέοι σήμερον οργανοπαικται προσπαθούν νά άποκτήσουν στοιχεία μου-
σικών γνώσεων (σολφέζ, θεωρίαν), τά όποια επιτρέπουν εις αύτούς νά έκμανθά-
νουν τάς εκάστοτε νέας συνθέσεις. Οί λαϊκοί οργανοπαικται, οί όποιοι έξεμάνθα-
νον τούς σκοπούς «μέ τό αύτί» καί τούς έξετέλουν μέ τόσην εκφραστικό-
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τητα, γίνονται όλονέν και πιό σπάνιοι, ουτω δέ μέ αυτούς εξαφανίζεται σημαν-
τική μουσική οργανική παράδοσις, διότι ούτοι έκμανθάνοντες τό όργανον των
από κάποιον γεροντότερον, εμάνθανον ταυτοχρόνως και τάς παλαιάς μελωδίας καί
λαϊκούς χορούς, πού εγνώριζεν ό διδάσκαλος των, τάς οποίας μετέδιδεν εις τούς
μεταγενεστέρους.

Εις τήν παρούσαν μελέτην έξετάζομεν, ως εΐπομεν ανωτέρω, μουσικά όργανα
εν χρήσει εις τόν Έλληνικόν χώρον, πρός δέ καί ώρισμένα βιομηχανοποιημένα,
προελεύσεως Δυτ. Ευρώπης, τά όποια έχουν υιοθετηθή υπό τού λαού. Τά τε-
λευταία, αν και είναι γνωστή ή αστική των προέλευσις καί ή εκμάθησίς των γίνε-
ται διά συστηματικής διδασκαλίας, εν τούτοις μέ τόν τρόπον πού ό λαός τα εκ-
μανθάνει καί τά παίζει αποτελούν λαϊκά όργανα.

ι. ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Α) Οί αύλοι (ίδιόφωνα)

Ό αύλός είναι άερόφωνον όργανον, τό όποιον απαντάται ευρέως διαδεδομέ-
νον, ιδία ώς ποιμενικόν, ού μόνον εις τόν Έλληνικόν αλλά καί εΐς όλους τούς
άλλους λαούς. Εΐς τήν Ελλάδα ό αυλός είναι γνωστός από αρχαιοτάτων χρόνο)ν
ώς αι>λός, πλαγίαυλος, δίαυλος κ.ά., συνεχίζεται δέ ή χρήσις του μέχρι σήμερον υπό
διάφορα ονόματα, οίον σουραύλι, φλογέρα ή φλουέρα, καλάμι'
νταρβίρα, τζαμάρα, περνιαύλι, κτλ.

Κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον άναφέρεται τό όργανον τούτο μέ τά
ϊδια ονόματα, ώς καί κατά τήν άρχαιότητα, δηλ. σύριγξ, αιιλός κτλ. 1, ήτο δέ έν
χρήσει καί ώς όργανον χορού «καί εΐς οργιαστικός τελετάς»2. 'Αργότερον, από τής
μέσης βυζαντινής εποχής και κατόπιν, άναφέρεται καί ώς πλαγιαύλι, σου-
ραύλι καί κ αλ ά μ ι 3·

1 Βλ. Φαίδ. Κουκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Ε', 1952, σελ. 239. Τον αν-
τον, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, τόμ. Β', 1950, σελ. 370.

2 Βλ. Egon Wellesz, A history of Byzantine music and hjminography, Oxford
1954, σελ. 81.

2 Βλ./. A. Lambert, "Le roman de Libistros et Rhodamné , Amsterdam, 1935,
σ. 207, στ. 1350 καί 1352.

άλλος εκ μηχανήματος να παίξΐ] το κ α λ ά μ ι ν

καί τάχα ώς προς τον οκοπον τον καλαμίον να παίζη.

Βλ. Άϋ. ΙΙαπαδοπονλον-Κεραμέως, Δημόδες Βνζαντηόν αομα, Λαογραφία τόμ. Α',
1909/10, σελ.571, στ. 103.
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Οι aUÀoi, αναλόγως τής κατασκευής των καί τού τρόπου δια τού οποίου πα-
ράγεται ό ήχος, απαντώνται ύπό τούς κατωτέρω τύπους:

α) Απλούς σωλήν ανοικτός έκ τών δύο άκρων μέ δπάς, ώς ή κοινή φλογέρα
ή τό καλάμι. Κατά τό παίξιμον κρατείται πλαγίως.

β) Ραμφοειδής μετά βύσματος εις τό άνω μέρος καί μέ όπάς. Παίζεται καθέ-
τως ώς τό σουραύλι, τοΰ οποίου ό ήχος παράγεται δίχως προσπάθειαν καί είναι
περισσότερον καθαρός καί διαυγής άπό τόν τής φλογέρας·

γ) Σωλήν μέ γλωσσίδα εις τό έμπροσθεν καί κλειστός πρός τό άνω μέρος,
μέ οπάς, ώς ή μαντούρα τής Κρήτης ή τά μπιμπίκια τής τσαμπούνας· Κατά
τό παίξιμον κρατείται ούτος καθέτως. Τό άνω μέρος εισέρχεται εΐς τό στόμα τοΰ
εκτελεστού, τό οποίον καλύπτει τήν γλωσσίδα. Ό τύπος οΰτος τών αύλών άνήκει
όργανολογικώς εΐς άλλην κατηγορίαν· δεδομένου όμως ότι πρόκειται περί οργάνου
άπό καλάμι ό λαός τούς περιλαμβάνει εΐς τήν οΐκογένειαν τών αυλών.

Οι δύο πρώτοι τύποι τών αυλών άντιστοιχοΰν πρός τά κάτωθι σύγχρονα ευρω-
παϊκά μουσικά όργανα : α) ή φλογέρα πρός τό φλάουτο, β) ή μαντούρα μέ τό κλα-
ρίνο καί τά άνάλογα όργανα πού παίζονται μετά γλωσσίδος (Anche). 'Υπάρχει
τρίτος τύπος αύλοΰ, ό ζουρνάς, πού άντιστοιχεΐ μέ τό όμποε-
Οΐ ώς άνω αύλοί διακρίνονται έτι :

α) Έκ τής ύλης άπό τήν οποίαν έχουν κατασκευασθή (καλάμι, ξύλον, σίδη-
ρος ή κόκκαλον, συνήθως γυπός ή άετοΰ).

β) Έκ τού μήκους τού σωλήνος. γ) Τού πάχους (τής διαμέτρου τού σωλήνος),
καί δ) τοΰ αριθμού τών οπών δια τών οποίων παράγονται οι φθόγγοι.

Εΐς ώρισμένας νήσους παίζουν μέ δύο σουραύλια συγχρόνως. Εις Κύπρον μέ
δύο πιδκιαύλια εις σχήμα οξείας γωνίας. Εΐς Νάξον μέ δύο σουραύλια δεμένα πα-
ράλληλα, τό έ'να πλάϊ είς τό άλλο, τό δισαύλι. Επίσης δυό σουραύλια παράλ-
ληλα, κατεσκευασμένα όμως άπό μονοκόμματο ξύλο, ήσαν καί τό μπουλπούλ η
βουργάρα τής 'Ηπείρου καί τής Μακεδονίας1.

Όπως άνεφέραμεν ανωτέρω, οί αύλοί άπαντώνται μέ διάφορα ονόματα, ή
ποικιλία τών οποίων σχετίζεται πρός τόν τόπον ή τόν χρόνον τής κατασκευής των.
Έπί τουρκοκρατίας εΐς τινας περιοχάς ή φλογέρα έκαλεΐτο καί μέ τήν τουρκικήν
όνομασίαν της «Νάι» ή «Νέι». Ό Χρύσανθος άναφέρει σχετικώς. <<cO άραβικός
πλαγίαυλος, όστις λέγεται «Νέι» καί ό εύρωπαϊκός, όστις λέγεται «Flûte Traver-

1 Βλ. Φ. Άνωγειανάκη, "Ελληνικά μουσικά όργανα (εκδ. 'Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας καί Θρησκευμάτων), 1965, σελ. 27.
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sière. Ό μέν αραβικός βομβεϊ τό Νή (ντό), ό δέ ευρωπαϊκός τό Δί (σόλ), ώστε ό
αραβικός βομβεΐ κατά μίαν πέμπτην βαρύτερον τού ευρωπαϊκού» χ.

Εις τά δημοτικά τραγούδια τής Ρούμελης ό αυλός απαντάται μέ τό ό'νομα
φλογέρα (είκ. 1) ή φλουέρα2, εις δέ τό Λιγουριό (Ναυπλίας) μέ τό ύποκοριστικόν
φλογερίτσα3, άλλαχού δέ καλάμι4.

Είς τήν Στερεάν Ελλάδα απαντούν τέσσαρες τύποι αυλών : τό καλάμι, ή
νταρβίρα, ή φλογέρα καί ή τζαμάρα 5.

α) Τό κ αλά μ ι. Ό κατασκευαστής «παίρνει έ'να πιανούμενο ξερό νεροκά-
λαμο καί χωρίς δυσκολία κόβει ώς μιά πιθαμή τό μάκρος τεμάχιο. 'Ανοίγει μέ
τό τρυπητήρι εξ μικρές τρυπίτσες στήν αράδα από μπρός καί μια στό πίσω μέ-
ρος· Πιάνει τό έ'να άνοιγμα τοΰ καλαμιοΰ ανάμεσα στά χείλια του- κ' εκεί κρα-
τώντας το, φυσάει μέ τρόπο πού δέ λέγεται' βγάνει τό σφύριγμα. Βουλλώνει
μέ τά μήλα απ' τά τρία δάχτυλα τοΰ ζερβιού καί τά τρία τοΰ δεξιού χεριού τις εξ
μπροστινές τρυπίτσες, καί μέ τό μεγάλο τήν πισινή· Βγάζει έτσι τις πρώτες νότες,
σηκώνοντας, πότε τό έ'να καί πότε τό άλλο, τά δάχτυλα»6·

Ενίοτε κατασκευάζονται καί πρόχειροι αυλοί από ξύλο άφροξυλιάς. «Κόβουν
από φροξυλιά χοντρές όπωσοΰν βέργες τά τσοπανόπουλα, τις κοντένουν για νά
πάρουν μάκρος όσο χρειάζεται τό καλάμι καί μέ ξύλινο σουβλάκι έπειτα βγάζουν
άπό μέσα τήν ψίχα. 'Ανοίγουν τελευταία μέ πυρακτωμένο σίδερο τις τρυπίτσες
καί τό καλάμι είναι έ'τοιμο . . . Φτιάνουν καί άπό 'ίσια βαστανερά ξύλα σά νά
πούμε άπό καρυά, άπό καστανιά, άπό μηλιά. Τά τρυποΰν μέ πυρακτωμένη σιδερέ-
νια βέργα κατά τό μάκρος τους καί φκιάνουν έ'να ξυλένιο σωλήνα, τό ξυλένιο
καλάμι είναι χωρίς σύγκριση καλλίτερο άπό τά καλαμιδένια καί φροξυλίσια» 7.

1 Βλ. Χρυσάν&ου 'Αρχιεπισκόπου, Θεωρητικόν μέγα τής μουσικής, έκδοθέν υπό Πανα-
γιώτου Πελοποννησίου, Τεργέστη 1832" (βλ. είς κεφ. Περί μουσικών οργάνων, σελ. 192-196).

2  Γιάννη μ', σε ράχη μή öiaßijs, σε δένδρο μή σταλιάσ^ς

και σε κορφοΰλα τοϋ βουνον φλουέρα μή λαλήσης.. .

Είρ. Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής "Αγόριανης, 1939, σελ 56, άρ. 89α,στ. 6-7.

3 Βρίσκω μια φλογερίτσα

μια σταροκαλαμίτσα (Κ Ε. Ε.Λ, άρ. χειρ. 2157, σ. 24).

4 Γιάννιο μ', σα ΰέλεις τήν ευχή, σα ΰέλεις νά προκόχμης

και ατά Νεραϊδολίθαρα καλάμι μή βαρέσης. . .

(Μιχ. Σ. Λελέκου, Δημοτική άνθολογία, 1886, σελ. 79, στ. 6-8).

5 Βλ. Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1930, σ. 180 κ.έξ..

6  Ενθ' άν.

1 Αυτόθι.
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Ό ποιμενικός αυλός, ό κατεσκευασμένος άπό καλάμι, καλείται εις τήν
Άχαΐαν τζουολάς, εις τήν ΚορινίΚαν δ' ομοίως τζουρλάς ή σουραύλι.

Ή νταρβίρα, ώς άναφέρει ό Δ. Λουκόπουλος, διαφέρει άπό τό καλά-
μι κατά τό μήκος. ΚΤό καλάμι είναι μακρύ έως μιάμιση πιθαμή. Ή νταρβίρα
φτάνει τό μισό μέτρο. Παίζει πιο χοντρά καί πιο βραχνά άπό τό καλάμι».

ΕΙκ. 1. Φλογέρα. Είκ. 2. Τξαμάρα.

Συγκρίνων ό Λουκόπουλος τήν νταρβίρα μέ τήν φλογέραν λέγει ότι ή τε-
λευταία έχει μήκος ενίοτε ενός μέτρου καί πλέον

Κατά πληροφορίας τού Στάθη Σταθάκη, ετών 79, καταγομένου εξ 'Αγ.
Κοσμά Κυνουρίας, φλογέρα είς τήν περιοχήν ταύτην έκαλείτο ή νταρβίρα, ή οποία
κατεσκευάζετο άπό ξύλον κουμαριάς. «Είχε έξη τρύπες καί ήτο διπλασία σέ μήκος
άπό τό τσαφλιάρι (κοινώς φλογέρα) καί τό κάτω μέρος είχε μικράν καμπύ-
λην. Έπαίζετο όπως τό φλάουτο, δηλαδή ό οργανοπαίκτης φυσούσε στο επάνω
μέρος όπου υπήρχε μιά οπή. "Ητανε χοντρότερη άπό τό καλάμι καί παρήγε ήχους

1 Βλ, Λ. Λουκοπουλου, ένθ' άνωτ., σελ. 180 κ.εξ.
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βαρείς (βαθύφωνους). "Οταν δέν τήν μετεχειρίζετο, δηλαδή δέν έπαιζε, έβαζε
μέσα στον αυλό μια λεπτή βέργα τυλιγμένη μέ πρόβειο μαλλί, βουτηγμένο στό
βούτυρο. Αύτό έγίνετο, για νά μή ξεραίνεται τό έσωτερικό τοΰ αυλού καί νά μή
κινδυνεύη νά σκάση τό ξύλο. Ή νταρβίρα ήτανε πιό δύσκολη στό παίξιμο άπό
τήν φλογέρα. Στόν Κοσμά Κυνουρίας τήν έπαιζε ό Τσέλιγκας Παναγιώτης Τραϊ-
φόρος, γύρω στα 1900».

γ) Φλογέρα -Τζαμάρα: Οί νταρβίρες καί οί τζαμάρες, σημειώνει ό
Δ. Λουκόπουλος, γίνονται άπό 'ίσια καί στερεά ξύλα, τά όποΐα κουφαίνουν μέ σιδε-
ρένια σούβλα, κοκκινισμένη στή φωτιά. Τζαμάρα φκειάνουν και μέ λαμνί άπό
καριοφύλλι ή παλιά φυσίτα (μαντζακάσσα-μονόκανο όπλο) ή αγοράζουν μπρούν-
τζινους σωλήνες 1.

Κατ' ειδήσεις καί εξ άλλων διαφόρων περιοχών τζαμάρα καλείται ό
αήλός, ό κατεσκευασμένος εκ μετάλλου (σιδήρου, χαλκού) ή κοκκάλου, ώς λ.χ. εΐς
εΐς τήν Ήπειρον 2, όπου ή μεταλλίνη τζαμάρα έχει 9 όπάς έμπροσθεν καί μίαν εΐς
τά πλάγια (εΐκ. 2).

Υπάρχει ή πίστις εΐς τόν λαόν, ότι ώρισμένα μουσικά όργανα έχουν μαγι-
κός ιδιότητας ή ότι παίζονται υπό τοΰ διαβόλου, τών μαγισσών ή τών Καλικαν-
τζάρων. Ούτως εις τήν Ήπειρον ό Καλικάντζαρος φέρεται νά παίζη τρία όργανα:
ντέφι, βιολί καί όργανο, δηλαδή νταούλι. Μ' αυτά παρουσιάζεται όρχούμενος
ψηλά στά κεραμίδια τών σπιτιών, στις άκροποταμιές, στις βρύσες καί τά πηγάδια3.

Έκ τής 'Αχαΐας προέρχεται ή άκόλουθος παράδοσις, σχετιζομένη μέ τήν
κατασκευήν τοΰ τ ζ ο υ ρ λ ά (ποιμενικού αυλού) : «Τόν τζουρλά τόν έφτειασε ό
διάβολος, για νά διασκεδάζη, άπό καλάμι καί δέν πρέπει γι' αυτό νά τόν βαροΰν
τά μεσάνυχτα, γιατί μαζώνουνται οί διάβολοι καί χορεύουν. Ό Χριστός τότε για
νά ταπεινώση τό διάβολο έφτειασε τήν τζαμάρα (είδος φλογέρας, μήκους μέτρου
περίπου, έκ διατρήτου βλαστού κουμαριάς ώς επί τό πολύ) μέ πολύ δυνατώτερη
φωνή άπό τόν τζουρλά. Ό διάβολος έφτόνεσε καί για νά τοΰ χαλάοη τή φωνή
έ'καμε κρυφά μιά τρύπα στην κάτου μεργιά, τό πίσω μέρος, αλλά τότες ή τζαμάρα
έβγαλε καλύτερη φωνή καί έ'τσι έσκασε ό διάβολος απ' τό κακό του. Τή τζαμάρα
ό,τι ώρα κι αν τή βαράς, δέν φοβάσαι »4.

1 Βλ. Δ. Λουκοπουλου, ενθ' άνωτ., σελ. 183.

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2277 Α, σ. 125 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, 1958).

3 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2265, σελ. 8. ("Ηπειρος, συλλ. Δ. Οίκονομίδου 1951).

4 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ-, άρ. 2268, σελ. 795, (συλλ. Χ. Ιίορΰλου).
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Εις τό Μεγανήσι (Λευκάδος) υπάρχει εν χρήσει ή φράσις: «βαρεί τζαμάρα»,
δηλ. είναι κουτός1. Εις τήν Καρδίτσαν καλείται βαρβάγκα (είκ. 3) φλογέρα
μήκους 44 εκατ., κατεσκευασμένη εκ ξύλου, καί τζαμάρα ή βραχυτέρα, μήκους 41
εκατ. Καί αι δύο έχουν 7 όπάς έμπροσθεν καί 1 όπισθεν.

Ανλοι εξ οστον γνπός : Ύπό τών ποιμένων έπιζητείται ιδιαιτέρως ή άπόκτη-

Είκ. 3. α) Βαρβάγκα. β) Σουραύλια, γ) Φλογέρα, δ) Καλάμι.

σις αυλού «άπό φτερούγα όρνιου», διότι, ώς πιστεύεται, ό κοκκάλινος αυλός ηχεί
γλυκύτερον άπό τήν φλογέραν έκ ξύλου ή μετάλλου. Ή κατασκευή της γίνεται μέ
είδικόν τρόπον και σχετικήν τελετουργίαν . . . «άφού απόχτηση τήν φτερούγα τού
όρνιου, άναφέρει ό Δ, Λουκόπουλος2, καί τήν θάψη μέσα στο χώμα για κάμποσο
καιρόν, ώσπου νά σαπίσουν τά κρέατα πού σκεπάζουν τό κόκκαλο, πρέπει νά πάη
στήν εκκλησιά, νά τήν άφίση κάτου στο άγιο βήμα μέσα, νά λειτουργηθή σαράντα
μέρες». Καί έν Κρήτη ομοίως οί εξ οστού αυλοί θεωρούνται ώς οί καλύτεροι. Ού-
τως εις τό Λασίθι3 πιστεύεται ότι καλά θιαμπόλια γίνονται άπό κόκκαλο βιτσίλας
(είδος γυπαετού).

Εις τήν 'Ασή Γωνιάν (χωρίον εΐς τόν νομόν Χανίων) κατασκευάζονται επί-

1 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2276, σελ. 359 (συλλ. Δ. Δουκάτου).

2 Βλ. Δ. Λουκοπονλον, ενθ'άν., σελ. 183.

3 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 1380, σελ. 47 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκι, 1939).

4
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σης « μ π α μ π ι ό λ ι α » εκ κοκκάλου κανάβου (= γυπός)ι. Εις τόν νομόν
Δράμας καλείται «σφυρίγλα» αυλός, ό όποιος παλαιότερον κατεσκευάζετο
από τό κανάρι (τό φτερό) όρνιου από καρτάλι (είκ. 4)' πρός δέ είς τούς Πύργους
(Δράμας) ή άπό καρτάλι (κόκκαλο) φλογέρα καλείται « π ι σ τ ι ά λ κ α » 2. Σημειω-
τέον ότι αυλοί έκ κοκκάλου όρνέου ήσαν γνωστοί καί εις τήν αρχαιότητα. Ό Πο-

Είκ, 4. Σφυρίγλα (σουραύλι).

λυδεύκης μαρτυρεί ότι «Σκύθαι δέ, καί μάλιστα τούτων οι 'Ανδροφάγοι, καί
Μελάγχλαινοι καί 'Αριμασποί, άετών καί γυπών όστοϊς αυλητικώς έμπνέουσιν» 3.

Εις τήν Κρήτην εκ τών χρόνων τής Ενετοκρατίας άναφέρονται οί αυλοί μέ
διάφορα ονόματα άπό έκεΐνα τής ηπειρωτικής Ελλάδος· ούτως έχομεν εΐς τήν νή-
σον τά ονόματα : «π α ν τ ο ύ ρ α » ή * μ α ν τ ο ύ ρ α», δηλαδή π α ν δ ο υ -
ρ ι ο ν , ήτοι αυλός. 'Επίσης τό «φιαμπιόλι» (λέξις ιταλική, εκ τού λατινι-

1 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2799, σ. 27 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1964).

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2896, σ. 34 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1964).

3 Όνομ. IV, 76.
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κού Flautiola)1. Τό όργανον τούτο καλείται σήμερον ενταύτα «θιαμπόλι»,
(είκ 5), παράγει δέ τόν ήχον μέ βύσμα καί έχει 5 όπάς. Τό μήκος του είναι περί
τά 40 εκατ. περίπου, κατασκευάζεται δέ άπό καλάμι καί σφάκα, δηλ- ξύλον πικρο-
δάφνης 2.

Εις τήν Δυτ· Κρήτην τό θιαμπόλι καλείται «χ α μ π ι ό λ ι», ειδικώς δέ είς
τό όροπέδιον Όμαλού Χανίων « μπαμπιόλι»3.

Είκ. 5. Θιαμπόλι.

Ή «μαντούρα» κατασκευάζεται έξ ενός γόνατος καλαμιού, ήτοι ενός
κονδύλου. Είς τό μήκος δέν υπερβαίνει αύτη τά 20 εκατ. καί ό σωλήν αυτής

1 Βλ. Φαίδ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας,
Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. 3 (1940), σελ. 20-21.

a Προμηθ. ό Πυρφ., ετ. Γ' (1927), άρ. φΰλλ. 59, σ. 7.

8 Δια νά σατυρίση ό λαός είς τήν Κρήτην τάς πολύ λεπτάς κνήμας τών γυναικών τάς
παρομοιάζει μέ τό θιαμπόλι :

2α πόδια αού V άχιμαδιάς, τ' άτζά αον 'ναι θιαμπόλι (συλλ-Μαρ. Λιουδάκη),
(άτζί λέγεται τό σαρκώδες μέρος τής κνήμης).
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είναι λεπτότερος τού θιαμπολιού. Έχει γλωσσίδα εΐς τήν έπκράνειαν τής άνω όψεως,
ή οποία παλλόμενη δημιουργεί τόν ήχον. "Εχει 5 οπάς, αι όποΐαι, κατά πληροφο-
ρίας άπό τόν Κρουσώνα Μαλεβιζίου (Κρήτης) πρέπει νά άνοίγωνται «μέ σίδερο
καυτό, για νά παίζη καλά»1.

Εΐς τήν Νάξον οι αυλοί καλούνται : σουβλιαράκι ό μικρότερος, σ ο υ-
β λ ι ά ρ ι ό μεσαίος, σουβλιάρα ό μεγαλύτερος, πίρος δέ τό στρογγυλό
ξυλαράκι πού έχουνε χώσει στό στόμα τού σουβλιαριού2. Άλλαι όνομασίαι τού
αύλού τούτου είναι: σουβριάλι, συλιαύρι, σουραύλι, σούρα υ-

Είκ. 6. Μαντούρα.

λάκι, σουρναύλι, σουλιαύριν, καθώς καί σφολίστρα καί
σ ο υ ρ γ ά λ .

Έκ τοΰ «πλαγίαυλος» προέρχονται οί τύποι: π α γ ι α ύ λ ι (Χίος)
«και στον οργιών τον ποταμο μην παίξης το παγιανλι» ,
π α γ ι α ύ λ ι ν καί π ι δ κ ι α ύ λ ι ν (Κύπρος), π ι δ ι α ύ λ ι (Ικαρία), π ι -
ν ι α ύ λ ι (Σάμος, Κώς), π ε ρ ν ι α ύ λ ι (Κάρπαθος):

' Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2884, σελ. 406 (συλλ. Γ. Αϊκατερινίδου, 1964).

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 228, σελ. 23 (συλλ. Δ. Ζευγώλη).

s Βλ. Philip P. Argenti and Η. J. Rose, The Folk-Tore of Chios, τόμ. 2, Cambridge
1949, σελ. 738, άρ. 10, στ. 6.
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«και στον επάνω ποταμό μή παίξης τό περνιανλι» .

Παρά τά ονόματα aUrà τοΰ αυλού απαντώνται καί έτερα κατά τόπους, οίον:
φλεβοΰρα (ή) δια τήν φλογέραν εϊς Χίον, σ ο υ ρ τ à ς είς τούς εκ Καππα
δοκίας Έλληνας· ενταύθα λέγεται επίσης ντουντούκα και τουτούκιν,
είς τήν "Ιμβρον όλιαύρι ή όλιαβίρι καί αλλαχού σφολίστρα,
τ σ ι α φ λ ι ά ρ ' (Θάσος) καί τ σ ι α φ λ ι ά ρ ι (Χαλκιδική), 2 τσαφάρ δέ
εις τήν Θράκην λέγεται ό μικρός αυλός καί φλογέρα ό μέγας ποιμενικός. Είς τά
Καλάβρυτα ό αυλός λέγεται ζούρλας καί άλλαχού τζουρλάς. Εις τήν
Ίθάκην καλείται τσαμπούνα ή φλογέρα. Εις τούς Έλληνας εξ Αίνου
(Άναι. Θράκης) απαντάται υπό τό όνομα ζαμπούνα, εννοείται δέ είδος ευτε-
λεστάτου προχείρου αυλού εκ καλάμου, έχοντος τήν μίαν όπήν σκεπασμένην δια
σιγαροχάρτου καί πλησίον τούτου ετέραν, εις ην εμφυσούν καί δημιουργείται ήχος
τραχύς δια τοΰ σιγαροχάρτου. Είδος αύλοΰ είναι καί ή κατσαμπούνα, μέ
πολύν όξύν ήχον.

Οί πρόσφυγες έκ Πόντου διά τόν ποιμενικόν αύλόν έχουν τό όνομα γ α -
β ά λ ι ή καί κ α β ά λ ι . Είς τήν περιοχήν Σερρών (Μικρό Σούλι) καλείται
γ κ α β ά λ , κατασκευάζεται δέ άπό ξύλο φρουξελιάς. 'Έχει μήκος περίπου ενός μέ-
τρου καί άποτελεΐται εκ πέντε τεμαχίων, εκάστου μήκους 20 έκ. περίπου3. ΓΙερί
τής γκαβάλ, παρατηρεί ό ρουμάνος Τιβέριος 'Αλεξάνδρου, ότι υπάρχει όργανον μέ
τό 'ίδιον όνομα καί εις τήν Ρουμανίαν4 καί ό γιουγκοσλάβος Βασίλ Χατζημάνωφ
άφιέρωσεν εις τό όργανον τοΰτο είδικήν πραγματείαν, όπου τό περιγράφει λε-
πτομερώς, άναφέρων τρία μεγέθη, τών 65, 75 καί 85 έκ. μ.5.

Παραθέτομεν τάς διαστάσεις μερικών αύλών έκ τής συλλογής τού Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Φλογέραι: μήκος 0,245, 0,29 και 0,30 μέ 6 όπάς.

Σουβλιάρι 0,275 μέ 6 όπάς. Πινιαύλι 0,30 μέ 5 όπάς. Πιδκιαύλιν 0,30 καί
0,35 μέ 6 οπας. Μαντονρα 0,19 και 0,21 με 5 οπας. Θιαμπόλι 0,40 και 0,3θ με
5 όπάς. Τζαμάρα (σιδερένια) 0,45·

1 Arn. Passow, Τραγούδια Ρωμαίικα, Leipzig I860, σελ. 402, άρ. 8.

2 Είς τήν Μεγάλην Παναγίαν τό τσαφλάρι είχε μήκος 40 εκ. με 5 όπάς. 'Υπάρχει
δέ καί τό επίθετον «Τσιφλιαράς».

3 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2762, σελ. 36 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963).

4 Tiberiu Alexandru, Instrumentele muzicale ale poporului Romîn, Bucureçti 1956,

σελ 59.

8 Vasil Hadzimanov, Instruments folkloriques en Macedoine «Kavalis>, Jour-
nal of the International Folk Music Council, vol. XII (ι96ο), σελ. 21-22.
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Β) Η ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ (ΑΣΚΑΥΛΟΣ)

Ή τσαμπούνα (εΐκ. 7), ποιμενικόν κατ' εξοχήν όργανον, απαντάται ιδία
εΐς τόν νησιωτικόν χώρον. Πολλαχοΰ τής Δωδεκανήσου καί εις νήσους τού Αιγαί-
ου ήτο εν χρήσει παλαιότερον ώς τό μοναδικόν όργανον, τό όποιον συνώδευεν
ενταύθα τά τραγούδια καί τούς χορούς κατά τάς πανηγύρεις καί άλλας εορταστικός
εκδηλώσεις. Ενίοτε συνοδεύεται αύτη ύπό ενός μικρού τυμπάνου (τουμπί)
(εΐκ. 8), τό όποιον κρούεται μέ δύο λεπτάς ράβδους. Εΐς Κάρπαθον άναφέρονται

Είκ. 7. Τσαμπούνα.

μουσικά συγκροτήματα, τά όποια άποτελούνται άπό όργανοπαίκτας τσαμπούνας,
λύρας καί λαούτου.

Τό όργανον τούτο άποτελεΐται κυρίως εκ τοΰ άσκοΰ καί τού διπλού αυλού-
Ό άσκός κατασκευάζεται εκ δέρματος αΐγός ή εριφίου, ώς περισσότερον στερεού
άπό τό δέρμα τοΰ προβάτου, γίνεται δέ ή κατεργασία του μέ διάφορον κατά τό-
πους τρόπον. Κατά πληροφορίας τοΰ τσαμπουνιάρη Φώτη Κόχυλα, έτων 50, άπό
τήν Ίκαρίαν 1 δια τό τουλούμι, τόν άσκόν, χρησιμοποιείται κατσικοτόμαρο. «Τό
δέρμα τό άλατίζομε καλά καί τ' άφίνομε καμμιά δεκαριά μέρες καί πίνει τ' α-
λάτι. "Υστερα τό κουρεύγομε μέ τό ψαλίδι. Τό γυρίζομε καί τό φουσκώνομε.
Το τρίβομε άπ' έξω καλά μέ ξίδι, για νά κρατάη μαλακό· Στό έ'να πόδι τοποθε-

1 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2449, σελ. 509 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1962).
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τούμε τήν τσαμπουνοφυλάκα (δηλαδή τό σύστημα τών αυλών πού παράγει τούς
ήχους) καί στό άλλο τό φυσερό (τό έπιστόμιον). Τό κατασκευάζομε άπό ξύλο 1.
Εσωτερικώς, διά νά μή φεύγη ό άέρας, βάζομε έ'να κρεμμυδόφυλλο».

Άλλαχού τοποθετούν τό δέρμα εντός έσβεσμένης άσβέστου ή τό περιβρέχουν
διά ζέοντος ύδατος. Κατά πληροφορίας εκ Σάμου ό κατασκευαστής τού οργάνου

πλύνει τό δέρμα μέ στίψι, ή οποία τό κρατεί μαλακό καί διευκολύνει τήν άποτρί-
χωσίν του 2. Εις τήν νήσον Σίκινον ήχογραφήθη τω 1966 δημώδης μουσική, έκτε-
λεσθεισα είς τσαμπούναν, τής οποίας ό ασκός ήτο κατεσκευασμένος άπό νάύλον 3
(εικ. 9). Άπό αισθητικής άπόψεως ο ασκός οΰτος μειονεκτεί, άπό πρακτικής
πλευράς όμως είναι εξυπηρετικός, διότι αντικαθιστά πλήρως τόν έκ δέρματος
άσκόν, τοΰ οποίου ή κατεργασία άπαιτεϊ κόπον καί χρόνον.

Ό ήχος τής τσαμπούνας παράγεται δια δύο μπιμπικιών, τά όποια άποτε-
λοΰνται έκ δύο επίσης μικρών καλαμένιων αύλών, μήκους 8-9 εκατ. Τούτων τό εν
άκρον, τό πρός τόν άσκόν, είναι κλειστόν, τό δέ έ'τερον άνοικτόν. Έπί τής προ-

1 "Αλλαχού κατασκευάζονται εκ καλάμου ή όστοϋ.

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 3038 σ. 141 (συλλ. Στ. Καρακάση, 1966).

3 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ·, άρ. ταιν. 1392, 12-16 (συλλ. Στ. Ήμέλλου, 1966).

Εΐκ. 8. Τό τουμπί (αριστερά)' ή τσαμπούνα (δεξιά).
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σθίας επιφανείας των μπιμπικιών ολίγον κάτωθεν τού κλειστού άκρου τού αυλού
ή καί αντιθέτως κατασκευάζεται έπιγλωττίς. Έκ τής εξόδου τού άέρος έκ τού
ασκού ή έπιγλωττίς πάλλεται καί δημιουργεί τούς μουσικούς φθόγγους, καλείται δέ
αύτη «γλώσσα» ή «φτερούγα». Τά μπιμπίκια τοποθετούνται εις δύο ισομεγέθεις
αυλούς «τις μπιμπικομάννες», μήκους περίπου 20-22 εκατ. Έπί τού δεξιού αυλού
κατασκευάζονται πέντε όπαί, έπί δέ τοΰ άριστεροΰ, κατά τόπους, μία, τρεις ή πέντε.

Ή μπιμπικομάννα μέ τά μπιμπίκια προσηρμοσμένα επάνω εϊς αυτήν τοπο-

Είκ. 9. Τσαμπούνα μέ άσκόν άπό νάϋλον.

θετειται εις συσκευήν, ή οποία άποτελεΐται άπό επιμήκη αυλακωτήν βάσιν έκ ξύ-
λου έλαίας, πικροδάφνης ή καλάμου, μήκους 27-30 εκατ., πού καταλήγει έμπροσθεν
εΐς χοάνην καμπύλην ή ευθείαν.

"Οταν ή συσκευή είναι κατεσκευασμένη έκ καλάμου1, ή χοάνη άποτελεΐ
πρόσθετον έξάρτημα άπό κέρας βοός, τό όποιον τοποθετείται εις τό κάτο) άκρον
αυτής, καί εισχωρεί εις to εΐδικόν άνοιγμα τοΰ κέρατος. Ή συσκευή αύτη λέγεται :
«μάρθα» εις Κάλυμνον καί Ψέριμον (τής Δωδεκανήσου), «ποταμός» εΐς Σαντορί-
νην, «άφουλκας» εΐς Νάξον, «άγαθός» εΐς Σΰρον, «βόθρα» κ.ά.

1 Είς τήν περίπτωσιν ταυτην τό καλάμι πρέπει, κατά τήν λαϊκήν πίστιν, ν' άποκοπή
κατά τήν «χάση τοΰ φεγγαριού, γιά νά μή σαπίση».
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Ή τσαμπούνα φέρεται μέ διάφορα κατά τόπους ονόματα, οίον : «θυλα-
κούρι», «άσκί», «τουλούμ», «άγγεΐον», καί «άγκοπόν» (Πόντος), «άσκοζαμπούνα»
(Αίνος), «τσαμπουνοφύλακας» (Ικαρία), «σκορτσάμπουνο» (Κεφαλληνία), < μπο-
σκοτσάμπουνο» (Μάνη), «τσαμπουνάσκιο» (Νάξος), «παμπούνα» (Άνδρος), «διπλο-
σάμπ'νο» καί «σαμπούνια» (Κύμη), «ζαμπούνα» (Σύρος), «σαμπούνα» (Μύκονος),
καί «ντζαμπούνι» (Σουδενά Καλαβρύτων).

Περί τοΰ οργάνου τούτου έχει δημοσιεύσει είδικήν μελέτην ό Σπ. Περιστέ-
ρης1, έκ τής οποίας καί παρελάβομεν σχετικάς πληροφορίας ώς πρός τήν τεχνικήν
τής κατασκευής καί τής λειτουργίας του. Παλαιότερον ήσχολήθη μέ τόν άσκαυλον
ό Θ. Πολυκράτης 2, όστις ύπεστήριξεν ότι τό όργανον τούτο ήτο άγνωστον εις τους
αρχαίους Έλληνας. «Ούδέν έχομεν μαρτύριον», γράφει, «άν υπήρξε γνωστός
παρά τοις άρχαίοις Έλλησι». Κατά τόν Πολύβιον — συνεχίζει ό 'ίδιος — ή «συμ-
φωνία» ή «ό άσκαυλος», έχρησιμοποιεΐτο παρά τοις έν Ασία Έλλησι τών τελευ-
ταίων Ελληνικών χρόνων καί παρά τοις Ρωμαίοις, ένθα έλαβε καί έπιχώριον
χαρακτήρα. Ή «συμφωνία» ή «σαμπόνια» είναι άναγραμματισμός τοΰ παρά Χαλ-
δαίοις, Άσσυρίοις καί Έβραίοις οργάνου όνομαζομένου «Somponiach», δηλούν-
τος βουκολικόν όργανον . . . Παρ' ήμΐν ή Cornemuse σώζεται ύπό τό όνομα:
γκάϊδα, καραμούζα, τσαμπούνα ...»

Κατά τήν γνώμην ημών αί άπόψεις αύται τοΰ Πολυκράτους δέν εύσταθούν
σήμερον, διότι έχομεν μαρτυρίας ότι ο άσκαυλος ήτο γνωστός είς τόν έλληνικόν
χώρον τής άρχαιότητος ώς άσκός τοΰ Διονύσου καί άναφέρεται ύπό τοΰ Δίωνος
τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Πολυβίου 3. Κατ' άλλους ήτο γνωστός άπό τοΰ 5ου αι.
π.Χ. μέ τό όνομα «φυσαλλϊς» καί σχήμα πιθανώς κύστεως 4.

Κατά νεωτέρας ερευνάς, ώς υποστηρίζουν μουσικολόγοι μελετηταί τής Βίβλου,
οί Carl Η. Ersling· καί Lucetta Moury, ή ονοματολογία τών μουσικών οργάνων,
τά όποια άναφέρονται είς τήν Παλ. Διαθήκην εις τούς μετά τήν αίχμαλω-
σίαν τών Εβραίων χρόνους, προέρχεται έκ τής Ελληνικής, ώς επί παραδ. ή
λέξις «Kitharos» εκ τής λ. κιθάρα, ή λέξις Pesanterim εκ τής λ. Ψαλτή-

1 Βλ. Σπ. Περιατέρη, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) εΐς τήν νησιωτικήν Ελλάδα, 'Επετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ-ΙΔ (1960-1961), σελ. 52-72.

2 Βλ. Θ. Πολυκράτους, ΠραγματεΧαι περί του εκκλησιαστικού οργάνου άπό τών άρ-
χαιοτάτων μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, Φόρμιγξ, άρ. 11-12, σελ. 3, έν 'Αθήναις 1909.

3 Βλ. Σπ. Περιστέρην, έ'νθ' άνω t., σελ. 52.

* F. Galpin, ενθ' άνω t., σελ. 203-205.
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ριον καί ή λέξις Sumponyah έκ τής λ. συμφωνία ( = τσαμπούνα) 1.

Νομίζομεν ότι θά ήτο δύσκολον, αν μή αδύνατον, νά υπήρχε τό όνομα τού
ποιμενικού τούτου μουσικού οργάνου άπό αρχαιοτάτων χρόνων καί νά ήτο ά'γνω-
στον εϊς τόν Έλληνικόν λαόν, μάλιστα δέ να έχη δώσει καί τήν όνομασίαν είς
μουσικόν όργανον τών Εβραίων. 'Επίσης υπάρχουν καί ουσιώδεις διαφοραί με-
ταξύ τών μουσικών οργάνων : γκάϊδας, τσαμπούνας καί καραμούζας, τά όποια ό
Πολυκράτης ταυτίζει εΐς εν καί τό αυτό μουσικόν όργανον, δηλ τόν ασκαυλον.

Γ) Η Γ Κ Α Ι Ν Τ Α

Ή γκάιντα, τύπος άσκαύλου, τής ιδίας μορφής καί κατασκευής πρός τήν
τσαμπούναν, διαφέρει αυτής ώς προς τά δύο μπιμπίκια, δια τών οποίων παρά-
γονται οί μουσικοί φθόγγοι. Ταύτα δέν είναι ηνωμένα εις έ'να σύστημα, όπως εις
τήν τσαμπούναν, αλλ' ό κάθε αυλός είναι άνεξάρτητος τού άλλου, πρός δέ ό σω-
λήν ό έκτελών τό ΐσοκράτημα είναι κατά πολύ μακρύτερος τού πρώτου μέ τόν
όποιον εκτελείται ή μελωδία.

Παραθέτομεν περιγραφήν τοΰ οργάνου τούτου κατά πληροφορίας τοΰ εκ
Καρωτής Διδυμοτείχου Κ. Κωνσταντινίδου, επαγγελματίου όργανοπαίκτου, ό
οποίος παίζει γκάϊνταν καί ταραμπούκα2.

Ή γκάιντα άποτελεΐται έκ τών εξαρτημάτων : α) «τοΰ άσκοΰ», ό όποιος κα-
λείται κοινώς «τουλούμι», είναι δέ συνήθως μεγαλύτερος τοΰ τής τσαμπούνας, β)
άπό τό «φυσάρι» ή καί «στόπι», πού είναι τό γλωσσίδι έκ δέρματος δια νά έμπο-
δίζη τήν έξοδον τοΰ άέρος, όταν ό γκαϊταντζής διακόπτη τήν έμφύσησιν διά
νά ξεκουρασθή. γ) τών σημείων τοΰ άσκοΰ, όπου είναι ενσφηνωμένοι οί σωλήνες,
καλούμενοι «κεφαλάρια», δ) τοΰ μικρού σωλήνος μέ 7 όπάς έμπροσθεν καί μίαν
«τυφλήν» ό'πισίίεν, ό όποιος παράγει τούς φθόγγους τής μελωδίας, καλείται καί
«γκαϊτανίτσα». Ό μεγάλος σωλήν, πού κρατεί τό 'ίσον, άποτελεΐται συνήθως άπό
τρία τεμάχια καλώς προσηρμοσμένα τό εν εντός τοΰ άλλου, καλείται δέ «μπάσο» ή
■^μπουρί» ή «ζουμάρ», άλλαχού «άγκαρά» καί «μπόκαλο». Τό μπουρί ούδεμίαν
έχει όπήν, κρατεί δέ τό ίσον μέ ε'να μόνον φθόγγον, ό οποίος είναι ή τονική είς
μίαν όγδόην χαμηλότερον.

1 Βλ. The New Oxford History of Music, ι (i960), κεφ. Music in the Bible,
σελ. 296 καί 300-301.

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2343, σελ. 83 καί 147 (συλλ. Δ. ΓΙετροπούλου - Στ. Καρακάση'

1960).
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Είς ώρισμένας χώρας τής Εύρώπης υπάρχουν γκάιντες μέ περισσοτέρους
τοΰ ενός ίσοκράτας (μπουριά), έκ τούτου δέ δύνανται νά συνοδεύουν μελωδίας είς
διαφόρους τονικότητας.

Εις τήν Ελλάδα ή γκάιντα είναι διαδεδομένη εΐς τήν βόρειον Ελλάδα
(Μακεδονίαν καί Θράκην), πρός δέ καί εΐς τούς γειτονικούς βαλκανικούς λαούς,

Είκ. 10. Γκάιντα. (Μακεδονία).

ως καί τήν λοιπήν Εύρώπην, μέ τάς ονομασίας. Corne-muse, Musette, Bagpi-
pes, Volynka, Zampogna, Dudesack κ.ά.1.

Ή γκάιντα δύναται νά παίζεται μόνη ή μέ συνοδείαν νταουλιοΰ ενός ή
δύο νταχερέδων (ντεφιών) (εΐκ. 10) ή και ταραμπούκας.

δ) ζουρνάδες

Ό ζουρνάς άπαντάται εις τρία μεγέθη, εκάστου τούτων διακρινομένου δι'
ιδιαιτέρου ονόματος: α) ζουρνάς, μήκους 20 εκατ. β) πίπιζα, μήκους περίπου 32
εκατ. και γ) καραμούζα, μήκους περίπου διπλασίου τής πίπιζας.

Τά δύο πρώτα είδη απαντώνται διαδεδομένα εΐς τήν Πελοπόνησον καί τήν
Ρούμελην, τό δέ τρίτον εΐς τήν Μακεδονίαν. Συνήθως οί οργανοπαικται, οί ζουρ-
νατζήδες, είναι γύφτοι· Ό λαός ονομάζει άδιακρίτως ζουρνάδες καί τάς τρεις
αυτάς κατηγορίας.

1 Βλ. F. Galpin, European Musical Instruments, Tondon 1937, σελ. 203-2o8.
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Εις τήν Ζάκυνθον ή πίπιζα καλείται ν ι ά κ α ρ ο , επειδή δέ συνοδεύεται
πάντοτε ύπό ενός μικρού ταμπούρλου, τό συγκρότημα τοΰτο καλείται «ταμπουρλο-
νιάκαρο» (ε'ικ. 11).

Ό ζουρνάς κατασκευάζεται άπό σκληρόν καί ξηρόν ξύλον φράξου, καρυδιάς,
ή όξυάς. Έπί τού κυρίου σωλήνος ό όποιος καταλήγει ε'ις χοάνην, καλουμένην
«καμπάναν», διανοίγονται 15 όπαί, εκ τών οποίων αί 8 χρησιμεύουν διά τήν πα-

ραγωγήν τών ήχων, αί δέ λοιπαί επτά «για τήν αρμονία καί τήν γλύκα τού ήχου.
Θεωρούνται άπαραίτητες καί χωρίς αύτές γλυκό παίξιμο δέν κατορθώνεται »'.
'Εξαρτήματα τοΰ ζουρνά είναι : α) ό «φάσουλας», μικρόν κυλινδρικό ν ξύλον, μή-
κους 4,5 εκατ., διατρυπημένον καί σχιστόν, τό όποιον χωρίζεται εις δύο δίχαλα·
Δι* αύιού διοχετεύεται ό άήρ εις τόν εσαπερικόν κύλινδρον τοΰ αύλοΰ, οπότε διά
τών οπών παράγεται ό ήχος. β) τό «κανελί», κωνικός μικρός σωλήν εκ φύλλου
μπρούντζου, ό όποιος φέρει κολλημένην οριζοντίως μίαν «ροδέλλαν» άπό τό
'ίδιον μέταλλον. «Τό κανελί εφαρμόζεται επί τής κεφαλής τοΰ φάσουλα, ενώ εΐς τό
επάνω μέρος τοΰ κανελιού πού εξέχει άπό τόν ζουρνάν δένεται τό «τσαμπούνι»,
τό όποιον κατασκευάζεται άπό άγριο καλάμι, μήκους 1,5 εκατ.2. 'Απαιτείται ειδική
επεξεργασία τοΰ καλαμιοΰ, διά τοΰ οποίου κατασκευάζεται τό τσαμπούνι, ίνα πα-

1 Βλ. Κ. Κώνατα, "Η ζύγια συή Δ. Ρούμελη, Λαογρ., τόμ. 19 (1961), σελ. 325-359.
5 Ένθ' άνωτ., σελ. 344-345 καί 347.

Είκ. 11. Ταμπουρλονιάκαρο. (Ζάκυνθος).
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ράγη μέ τό φύσημα τούς ήχους' τούτο διαφέρει άπό τά μπιμπίκια τής τσαμπού-
νας, διότι δέν παράγεται ό ήχος μέ γλωσσίδα, άλλα μέ τά άκρα τού καλαμιού, τά
όποια συμπιέζονται καταλλήλως. Τά μπιμπίκια τής τσαμπούνας είναι τό πρότυπον
τών οργάνων τής οικογενείας τοΰ κλαρίνου, ενώ τό «τσαμπούνι» τού ζουρνά, τής
οικογενείας τών όμποε.

Άπαραίτητον τέλος εξάρτημα τοΰ ζουρνά είναι ή «φοΰρλα», μία κοκκαλίνη

ροδέλλα, διαμέτρου 4 εκατ. Είς τό κέντρον αυτής υπάρχει οπή, δι' ής διαπεράται
τό κανέλι μέ τό προσηρμοσμένον τσαμπούνι- 'Επάνω εΐς τήν φοΰρλαν ό ζουρνα-
τζής συμπιέζει τά χείλη του, ώστε ούτω νά διοχετεύη τόν αέρα διά τοΰ τζαμπου-
νιοΰ εΐς τόν ζουρνά (εϊκ. 12, 13, 14).1

Οι πίπιζες καί οί καραμούζες (εΐκ. 15) φέρουν τά αυτά εξαρτήματα, ή επε-
ξεργασία δ' αυτών είναι ή αυτή πρός τήν τών ζουρνάδων, καθώς καί ό καμπάτ-
ζουρνάς, τό μεγαλύτερον όργανον τής οικογενείας τών ζουρνάδων, τό όποιον σπα-
νίως απαντάται.

Τά ονόματα τών ζουρνάδων παραλλάσσουν ώσαύτως κατά τόπους ούτως

Είκ. 13. Καμπάνα·

Είκ. 12. Ζουρνάς.

Ε1κ· 14. Τζαμπούνι καί φούρλα.

8 Βλ. Κ. Κώναταν, ενθ' άν.
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εΐς Κύπρον καλείται «ζορνές», εΐς Μεγανήσι (Λευκάδος) «τζουρνάς», εΐς Καλά-
βρυτα «ζουρλάς», εις τήν Κοζάνην «ζορνάς». Εΐς τήν Ρούμελην καλείται καί κα-
λάμι ή καλέμι. Ή πίπιζα καλείται καί «πίπιτσα» ή «πίπιντζα».

Τό συγκρότημα τών ζουρνάδων εΐς τήν Ρούμελην ονομάζεται «ζυγιά», απο-
τελείται δε άπό τόν Ιον ζουρνάν, πού εκτελεί τήν μελωδίαν καί καλείται «μάστορης»
«προμαδόρος». Ό 2ος ζουρνάς κρατεί τό ίσον, εκ τούτου δέ ό παίκτης του λέγεται
«μπασσαδόρος». Οί δύο ζουρνάδες συνοδεύονται άπαραιτήτως άπό τό ντα(γ)ούλι,

Ε'ικ. 15. Καραμούζες καί νταούλι. (Μακεδονία).

μικρόν τύμπανον πρός τήρησιν τοΰ ρυθμού. Ή ζυγιά εΐς τήν Ρούμελην λέγεται
καί «ψιλά ζουρνάδια»1.

Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου τά μουσικά αυτά όργανα εξαφανίζονται άπό
τάς περιοχάς όπου άλλοτε ήκμαζον. Τήν θέσιν των καταλαμβάνει τό κλαρίνον, τό
όποιον έχει άσυγκρίτως μεγαλυτέρας τεχνικάς δυνατότητας καί μελφδικώτερον ήχον.

Ε) ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟΝ

Τό κλαρίνον, ώς γνωστόν, δέν άνήκει εΐς τήν μουσικήν όργανολογίαν τοΰ
ελληνικού λαού. Εισήχθη εις τήν Ελλάδα εκ τής Δυτ. Ευρώπης ολίγον πρό τών
μέσων τοΰ παρελθόντος αιώνος, τό πρώτον εΐς τήν Μακεδονίαν καί "Ηπειρον

1 Βλ. Κ. Κώνστα, ενθ' άν., σελ. 350.
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μέσω τών τουρκικών στρατιωτικών ορχηστρών, είτα δέ εΐς τήν έλευθέραν Ελλάδα,
είτε δια τών 'Ελληνικών στρατιωτικών μουσικών, είτε μέσω t(ûv Φιλαρμονικών αί
όποϊαι ήσαν γνωσταί από μακρού εΐς τήν Έπτάνησον Χ.

Τό κ λ α ρ ί ν ο ν, ώς καί τό βιολί, πρός δέ καί τό άκκορντεόν,
δέον νά θεωρηθούν σήμερον ώς λαϊκά όργανα, μέ τόν τρόπον πού παίζουν εΐς
αυτά τήν δημώδη μουσικήν οί λαϊκοί όργανοπαικται. Ούτοι εφαρμόζουν πρός
τούτο προσωπικήν τεχνικήν, ή οποία διαφέρει ριζικώς άπό τήν κλασσικήν εκτέλε-
σιν. Ή διαφορά έγκειται εΐς τά εκφραστικά μέσα πού μεταχειρίζονται, εΐς τά με-
λίσματα, τά Glissando, τό βιμπράτο, και εις τούς αυτοσχεδιασμούς των. Αί ΐδιότη-
τες αύται προέρχονται άπό μίαν όργανικήν παράδοσιν, ή οποία δέν είναι δυνατόν
νά διδαχθή εΐς μή λαϊκόν εκτελεστήν.

Οί κλαριντζήδες μεταχειρίζονται σήμερον όργανα ευρωπαϊκής προελεύσεως'
παλαιότερον όμως κατεσκεύαζον οί ίδιοι τό όργανον τούτο, είδος πρωτογόνου κλα-
ρίνου, χωρίς κλειδιά ή μέ ολίγα καί τούτο, διότι δέν είχον όλοι οί όργανοπαικται
τήν οΐκονομικήν εύχέρειαν νά αποκτήσουν όργανον εργοστασίου, τό όποιον ήτο καί
δυσεύρετον εις τήν ύπαιθρο ν.

Έχομεν ούτω μίαν περίοδον πρωτογόνων λαϊκών κλαριντζήδων, οί όποιοι
προητοίμασαν τήν κυρίαν περίοδον τού κλαρίνου εΐς τήν Ελλάδα, κατασκευάζοντες
οί ίδιοι τά όργανά των. Οί πρώτοι αυτοί κλαριντζήδες — όσοι δέν προήλΟον έκ
τών τάξεων τού στρατού — μετεπήδησαν εΐς τό κλαρίνο άπό τόν ζουρνά ή τήν
καραμούζα. Άλλοι πάλιν, άπό τήν φλογέραν έμαθαν πίπιζαν καί εν συνεχεία
κλαρίνον.

Παραθέτομεν πληροφορίας τινάς, άφορώσας εΐς τήν κατασκευήν τών εγχω-
ρίων κλαρίνων. «Παλιότερα έφκειάναμε κλαρίνα σά μεγάλες φλογέρες. Όταν πρω-
τοήρθαν τά κλαρίνα άπ' έξω καί τά είδαν, έφκειασαν ντόπια τέτοια στον τύπο τής
φλογέρας, άλλα πιό μεγάλα. Τά κλαρίνα αύτά τά ντόπια τά χειροποίητα είχαν
στήν άρχή τό σχήμα τοΰ φερτού κλαρίνου αλλά χωρίς κλειδιά' ύστερα βάλαν καί
κλειδιά, ξύλινα, λίγα. Άφοΰ πέρασαν μερικά χρόνια καί μπήκαν περισσότερα κλα-
ρίνα, έφκειαναν κλαρίνα όμοια μέ τά φερτά 2».

"Ετερος οργανοπαίκτης άναφέρει τά εξής: «Παλαιότερα έπαιζα φλογέρα.
"Ητανε φκειασμένη άπό ξύλο κουμαριάς . . . Τήν φλογέρα τήν λέγανε καί καλάμι
καί τζουρλά καί σουραύλι. Οί τσοπάνηδες έχουν άκόμη τζουρλάδες, άλλα οί, περισ-

1 Βλ. Δέαπ. Μαζαράκη, Το λαϊκό κλαρίνο στήν 'Ελλάδα, Άιΐήνα 1959.

2 'Ανακοίνωσις Χρίστου Οικονόμου, έτών 43, έκ Φίλιων Καλαβρύτων (1953).
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σότεροι αγοράζουν κλαρίνα. Τό κλαρίνο στό Μωριά θα είναι 80 χρόνια. Ό γέρο
Φέκας, πέθανε 2— 3 χρόνια τώρα σέ ηλικία 95 χρονών, μού είπε ότι στή μικρή του
ηλικία, 18 χρονών, άρχισε νά παίζη κλαρίνο, πού έφεραν τότε οι ταξιδεμένοι. Είχα-
με τότε σύνορα στή Λαμία. Κάποιος Σουλεϊμάνης πού ήρθε τότε εκεί άπό τό
Τούρκικο έφερε καί κλαρίνο . . » 1. Καί οι γνωστοί Ήπειρώται οργανοπαικται,
οί. άδελφοί Χαλκιά εις προφορικήν των άνακοίνωσιν εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον
έν 'Αθήναις, τόν Ίανουάριον τού 1953, άνέφερον τά έξης: «Ό παπούς μας πέθανε
91 χρονώ, στά 1890. Από μικρός έπαιζε κλαρίνο πού τό έλεγαν τότε κ α ρ ν έ τ τ ο2.
'Έπαιζε στοΰ μπέη ό παπούς μας. Ό θειος μιας πέθανε στά 1922 σέ ηλικία G5
χρονών. Έτταιζε καί εκείνος καρνέττο άπό μικρός. Πέρσι πέθανε έ'νας στήν 'Αμφι-
λοχία σε ηλικία 107 χρονών. Κ' εκείνος έπαιζε άπό μικρός κλαρίνο. Παλιότερα
έπαιζαν φλογέρα στους γάμους. Άπό τή φλογέρα βγήκε ή καραμούζα καί άπό τήν
καραμούζα τό κλαρίνο. Ό τζουρά; είναι είδος κλαρίνου. Μικρό όξύφωνο κλαρίνο»3.

Ό οργανοπαίκτης έκ Σουλίου Γ. Σταύρου επέδειξεν εΐς τόν συντάκτην
τοΰ Κ.Ε.Ε.Λ. Δημ. Οίκονομίδην4 κλαρίνον, τό όποιον είχε κατασκευάσει ό 'ίδιος,
άπό ξύλον συκής. Τοΰτο άπηρτίζετο άπό τρία τεμάχια συνηρμοσμένα καλώς διά
κηροΰ καί είχεν έμπροσθεν 6 όπάς καί μίαν όπισθεν χωρίς κλειδιά.

Είς τήν Σιάτισταν άναφέρει ό καθ. Γ. Μέγας5 ότι τό κλαρίνον ελέγετο
«τ ζ ο υ ρ ν ά ς ». Τό έφτειανεν ό χρυσικός Π. Σιάσος μέ έξ κλειδιά άπό μολύβι».

Διά τά πρώτα κλαρίνα εγχωρίου κατασκευής παραθέτει σχετικάς πληροφο-
ρίας ή Δέσποινα Μαζαράκη εΐς τό βιβλίον της "Τό λαϊκό κλαρίνο στήν Ελλάδα» 6.

Θεωροΰμεν περιττόν νά παραθέσωμεν όργανολογικάς πληροφορίας περί τοΰ
βιομηχανοποιημένου κλαρίνου, διότι τοΰτο είναι διαδεδομένον πανταχού. Σημειοΰ-
μεν μόνον ότι οί λαϊκοί κλαριντζήδες παίζουν, ώς επί τό πλείστον, εις κλαρίνα
παλαιού τύπου μέ 13 κλειδιά in do, καί ότι ελάχιστοι επαγγελματίαι έχουν κλα-
ρίνα συστήματος Boehm.

ΣΗΜ. Ai παρατιθέμεναι νπ άρ. 2, 4, 5, 6, 10 και 15 εικόνες προέρχονται εκ τον φωτο-
γραφικού υλικού λαογραφικών άποστολ.ών τον ονντάκτον τον Κ.Ε.Ε.Λ. Γ. Αίκατερινίδον, αί δε
λοιπαί, εξ άναλόγον νλικον τον συγγραφέως και Άλλων συντακτών τον Κ.Ε.Ε.Λ., πρός δέ εκ φω-
τογραφήσεως μουσικών οργάνων τής μουσειακής συλλογής αυτόν.

1 Νικόλ Ρέλλιας, ετών 61, άπό τήν Γκούραν Κορινθίας, 1953.

2 Άλλαχοϋ λέγεται «γκαρνέτου » καί «γλαρουνέτου».

8 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 1908 σ. 455 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, 1953).

4 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2277 Β', σ. 33 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, 1958).

5 Βλ. Γ. Α. Μέγα, Σιάτιστα, 'Αθήνα 1959, σελ. 40-41.

6 Βλ. Αέσπ. Μαζαράκη, ενθ' άνωτ., σελ. 61 ές.
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résumé

Contribution à l'histoire des instruments populaires grecs1

{Étude organologique et folkloriquej

par St. Caracassis

Dans son introduction (pp. 41-44) l'auteur mentionne les divers noms
sous lesquels les inrtruments populaires traditionnels sont connus dans les
différentes régions du pays, ainsi que les procédés de fabrication de cha-
que instrument, puisés directement par les facteurs populaires.

Examinant l'état actuel de ces instruments il constate la disparition
graduelle de ceux-ci sous la pression des nouvelles conditions économiques
et autres de la civilisation moderne et surtout de la diffusion de la mu-
sique par les disques et la radio.

Cette musique influence négativement non seulement la musique et
le chant folklorique eux-mêmes, mais aussi les instruments qui sont rem-
placés par d'autres plus modernes et fabriqués en série, d'après des mo-
dèles locaux ού étrangers et cela contrairement à la tradition où le joueur
était aussi et le facteur de son instrument. Par ce fait la formation des
groupes musicaux populaires est transformée, selon les exigences du pré-
sent et sont adoptés des instruments modernes comme l'accordéon, la gui-
tare, le saxophone ού le jazz etc.

Autrefois, une tsambouna (cornemuse des îles grecques) ού une lyra
tenaient toute la soirée de danse ού toute les festivités d'une noce. Au-
jourd'hui, les jeunes instrumentalistes tâchent d'apprendre un peu de sol-
fège et de théorie de la musique pour pouvoir apprendre les morceaux à la
mode et ainsi une tradition musicale est encore en voie de disparition,
parce qne dans le passé, comme on apprennait l'instrument par «l'oreille»,
ainsi que les mélodies et les danses par un vieux joueur, on apprenait en
même temps aussi les vieils airs et danses traditionnels.

1 Ce chapitre fait partie d'une étude complète des instruments populaires.

5
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Instruments Aerophones
I. Les flutes des bergers (Αυλοί, pp. 44-53).

Sous le nom de floyera on désigne habituellement tous les types
de flûtes champêtres et de pipeaux et cela malgré qu'ils existent des noms
qui distinguent chaque type et qui varient sélon les régions où ils sont en
usage. Il y a deux catégories principales de flûtes champêtres :

a) La floyera est faite d'un simple tuyau de roseau ού de bois
ouvert aux deux bouts, munie de 5 à 7 trous, dont l'un sur le paroi de
derrière. Le joueur produit le son en soufflant à l'embouchure supérieure
et en la tenant obliquement (Photo n° 1).

b) Le souravli se fait en roseau ού en bois ayant l'embouchure su-
périeure, taillée en biseau où est ajusté un bouchon (tempon) qui forme
un bec avec une mince entaille. Il est joué verticalement (Photo n° 4).

La floyèra correspond à la flûte et est répandue dans la Grèce con-
tinentale; le souravli correspond au type de la flûte à bec ού aux pipeaux
et est répandu en Macédoine, Thrace et dans toutes les îles.

Le peuple comprend dans cette catégorie d'instruments aussi deux
autres types des flûtes en roseau d'une facture différente :

c) La madoùra de Crète est formée d'un tuyau de roseau ayant
l'extrémité supérieure bouchée et sur la surface du devant une languette
taillée à même la paroi. Ce bout de roseau entre dans la bouche du
joueur qui en soufflant fait vibrer la mince lame, comme l'anche de la cla-
rinette, et produit le son (Photo n° 6).

Du même type sont et les bibikia qu'on place dans la tsambouna
(la cornemuse) et la gaïda qui produisent les sons. Ces divers types de
flûtes champêtres diffèrent entre eux a) selon la matière dont ils sont fait:
roseau, bois, métal (bronze ού fer) ού os b) selon la longueur et le diamètre
c) et selon le nombre des trous qui produisent les sons. Ainsi le timbre de
chaque instrument change selon ces propriétés.

Nous donnons ci-dessous quelques uns des principaux types de flo-
yera avec leur dénominations :

a) Κ a 1 â mi (roseau) formé d'un morceau de roseau long environ de
20 cms, pourvu de 6 trous et d'un autre sur la paroi de derrière.

b) La Darvira est longue d'un demi mètre et plus. Elle est confection-
née avec du bois dur. On évide le morceau de la branche qu'on a choi-



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΛΑ Ϊ ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 67

sie avec une broche en fer, rougit au feu. Elle comporte 6 trous, plus un
au dos.

c) La djamàra, se fait en bois ού plus généralement en métal (bronze
ού fer) elle comporte 6 trous plus un au dos. Elle est longue de 65 cms
à un mètre (Photo n° 2).

d) Le Yavàli ού Kavali (Pontus) et le Ca ν al (Macédoine-
Thrace) se fait en cinq pièces de tuyaux en bois de 20 cms chaque sura-
justés et dont les jointures sont enduis avec de la cire pour que l'air ne
s'échappe pas.

Mais pour le peuple c'est la floyera fabriquée avec l'aile de l'os de
l'aigle ού de l'épervier, qui constitue l'instrument idéal que chaque berger
a l'ambition de posséder.

Il y a tout un cérémonial a operer avant de procéder à sa fabrication.
Il faut enterrer l'aile de l'oiseau abattu, jusqu' à ce que les chairs se pour-
rissent et ensuite on porte l'os à 1' Eglise où on le laisse pendant 40 jours
sous l'autel et ce n'est qu'après que l'on procède à sa fabrication.

Même les anciens hellènes connaissaient les «avloi» (aUXoî) en os
d'aigles. Ils existent d'autres noms encore de floyera, comme t safari,
tsourlas, payàvli, djiradietc.

Le souravli tuyau à bec en bois on en roseau qui est répandu
surtout dans les îles, est connu également avec plusieurs dénominations
comme : souvliari, sournavli, pidiavli, piniavli, thiaboli, (Photo n° 5) ba-
bioli etc.

Dans certains îles (Chypre, Naxos, Anafi) on joue avec deux soura-
vlia à la fois liés parallèlement. L'un a six trous et joue la mélodie, l'au-
tre plus étroit l'accompagne à l'aigiie d'un son unique comme un isso-
kratima (bourdon), (voir photos n° 3, a) = Varvanga, ß) = Souravlia, v) = Flo-
yera et δ) Kai ami).

II. La Τ s a m b ο u η a (Cornemuse des îles grecques) (p. 54)

Il s'agît d'un instrument pastoral diffusé dans les îles ainsi que chez
les réfugiés de Pontus de l'Asie Mineur. Cet isntrument est confondu sou-
vent avec la gaïda, avec laquelle pourtant elle diffère.

La fabrication se fait comme suit : Après l'écorchement d'un mouton
ού d'une chèvre on prend la peau qui formera le sac à air (ασκός, τουλούμι)
et on la soupoudre de sel. On la laisse une dizaine de jours pour s'impré-
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gner bien et ensuite on coupe les poils avec un ciseaux et on frotte la
peau fortement avec du vinaigre pour qu'elle devient molle. Par la suite
on la renverse en mettant la face intérieur de la peau à l'éxtérieur et on
lie fortement les deux pieds de derrière de façon à ce que l'air ne s'echap-
pe pas du sac lorsqu'il sera gonflé.

Dans l'un de pieds du devant on pose un petit tuyau, long de 12 à
15 cms en bois, roseau ού en os (le fissitàri), par lequel on insuffle l'air
dans le sac. Sur l'embouchure du tuyau qui se trouve dans le sac on place
une feuille desséchée d'oignon ού un petit morceau de cuir qui joue le
rôle d'une soupape et empêche l'air de sortir, lorsque le joueur cesse de
souffler. Dans l'autre pied on place un appareil en bois dur long de 30 -
35 cms se terminant en pavillon qui sert de support a deux tuyaux de
roseau, long de 20 cms dont l'un à 5 trous et l'autre un, trois ού cinq. Sur
chaque tuyau on pose un chalumeau de 4-5 cms (bibikia ού tsambounes)
d'un diamètre de 8 9 m/m. Sur chaque bibiki on taille une languette
(type d'anche de clarinette) qui en vibrant produit le son.

Le tuyau a cinq trous sert à jouer la mélodie et l'autre à produire
par une technique spéciale un accompagnemeut diaphonique très original.

Ils existent d'autres procédés de fabrications de la tsambouna plus
ού moins compliquées, comme aussi différentes dénominations selon les ré-
gions, comme «askozambouna», «sambounia», «touloum», «anguion», «an-
gopon» (ces trois dérniers noms sont employés par les grecs de Pontus),
«askomadoura», «tsambounofilakas» etc.

La tsambouna est jouée seule ού accompagnée par un petit daouli,
nomé «toubi» (voir photos n° 7, 8 et 9).

III. La gaïda (p. 58).

Cet instrument qui est répandu en Macédoine du Nord et en Thrace,
ne diffère point du même instrument qui est en usage aux Balkans et
en Europe.

On la fabrique avec les mêmes procédés que la tsambouna. La seule
différence consiste aux tuyeaux de la production du son dont, l'un long de
20 cm et plus (la gaïtanitsa) avec 7 trous et un au dos produit la mélodie
et un grand, long de 60-80 cms en trois pièces sans trous (le bouri ού
basso), qui accompagne la mélodie à la tonique inférieure comme un isso-
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kratima (bourdon) par consequant la gaïda ne possède pas la variété des
sons de la tsambouna.

La gaïda est jouée seule ού accompagnée d'un ού de deux daheré
(tambourins) (Photo n° 10) ού d'un toumbeléki (tambour en poterie) ού
d'un grand daouli (grosse-caisse).

IV. Les jour η as (Pipiza, caramouza) (p. 59)

De cet instument existent trois types: Le journa-type ού journadia
est répandu en Grèce du Sud. Il est long environ de 20 cms et on le fait
avec un bois dur. Le tuyau est cylindriqne finissant en cloche (la Camba-
na) ayant 15 trous, dont les 7 plus un au dos produisent les sons et les
autres 7 sont «pour l'harmonie et la douceur du son» dit le peuple, malgré
que le son soit très aigu et strident.

Le journa se compose des pièces suivantes: a) De l'embouchure nommée
«Klephtis» (le voleur), b) d'un mince tube conique en bronze, en étain ού
en bois, le «caneli», c) du «tsambouni» qui est un chalumeau qui se fait
avec un mince roseau sauvage gros, comme un macaroni, dont on presse
l'une des extrémités de façon à l'applatir en double évantail comme
l'anche du hautbois (voir photo 12-14). Le «tsambouni» est lié sur le ca-
neli, dont la moitié entre dans le journa et l'autre moitié qui le dépasse
sert d'embouchure. Le caneli est posé sur le «fassoula», petit morceau de
bois cylindrique avec un trou au milieu.

Un disque en os ού en métal la «fourla» enfilé sur le caneli sert au
«journadji» a poser les lèvres et à tenir la double anche au centre de la
bouche.

Dans la Grèce du Sud, il y a des ensembles, nommés «zighià» com-
posés de 2 joueurs de journas et un petit daouli: Le premier «zournadji»
qui joue la melodie est nommé «Mastoris» (le maître), le second qui est
nonmé «bassadoros» (celui qui tient la basse) joue le continuo sans arrêt,
en respirant d'une façon qui demande une technique difficile à acquérir.

La pipiza est longue d'environ 33 cms et est du même type que le
zourna. Elle est répandue dans la Grèce Centrale et le Peloponnèse. En Za-
kynthos (Zante) la pipiza est appelée «niakaro» (Photo n° 11).

La «caramouza» a la grandeur d'une clarinette et elle est répandue
en Macédoine du Nord et en Thrace. Elle est accompagnée par un ού deux
dahirès (tambourins), un daouli ού une tarabouka. Souvent on joue deux
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Caramouzas ensemblesi de la même façon que la «zighia» de la Grèce du
Sud (Photo n° 45).

Le journa disparait de jour en jour, les joueurs préférant la clarinet-
te qui a des possibilités incomparables.

V. La clarinette n'est pas un instrument traditionnel (p. 62).
Elle a été introduite en Grèce Continentale après sa libération (1830) mais
de la manière qui est jouée, imitant les chanteurs populaires qui emploient
les intervalles naturels et des glissandi et vibrato caractéristiques ού en
improvisant dans un style typiquement hellénique, pleine de fougue qui
demande une technique avancée, on peut la considérer comme un instru-
ment populaire.

Au temps de sa première apparition ceux qui n'avaient pas la possibi-
lité d'en acquerrir une de fabrication Européenne, la fabriquaient en co-
piant le modèle étranger. Au debut la clarinette de fabrication locale
n'avait pas de elès puis on a ajoutés 6 clés en bois et plus tard en plomb.
Elle était faite en deux ού trois pièces. Les jointures étaient bouchées
avec de la cire.

Dans certains régions de l'Epire on trouve jusqu'à ce jour de ces
clarinettes primitives.

La clarinette était appelée en Macédoine du Sud «djournas» ού
«djouras», ailleurs «garnette» ού «glarounetto». Aujourd'huie elle est con-
nue généralement par les noms clarino ού clarinette.

Les clarinettistes populaires emploient de préférence la clarinette
in do.
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ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

υπο
Β. ΣΚΟΥΒΑΡΑ

Είς τήν συλλογήν χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής μονής Όλυμ-
πιωτίσσης 'Ελάσσονος απόκειται καί ό υπ' αριθ. 97 ΐατροσοφικός κώδιξ1. Τό χει-
ρόγραφον τούτο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, όσον άφοροι είς τήν δημώδη θερα-
πευτικήν, τήν μαγείαν καί τήν ϊστορίαν τής ιατρικής κατά τούς χρόνους τής τουρ-
κοκρατίας. Πολύτιμον επίσης είναι τό περιεχόμενόν του καί σχετικώς μέ τήν έ'ρευ-
ναν τής δημώδους ελληνικής γλώσσης καί τής λαϊκής βοτανικής ονοματολογίας.

Ό κώδιξ είναι χαρτφος, διαστ. 0,210X0,150. "Εχει φύλλα η'+σελ. 698,
στάχωσιν χαρτοδερματίνην, διατηρείται είς καλήν κατάστασιν καί έγράφη υπό
πολλών χειρών, χρονολογουμένων άπό τοΰ τέλους τοΰ ΙΖ' μέχρι και τών πρώτων
δεκαετιών τοΰ ΙΗ' αι.

"Οπως όλα σχεδόν τά ίατροσόφια τής εποχής αυτής, έ'τσι καί ό κώδιξ οΰτος
άποτελεΐ άτακτον συμπίλημα θεραπευτικής καί ίατροσοφικής ύλης έκ συναφών
επωνύμων έργων ή ανωνύμων συνταγολογίων, τά όποια έχρησιμοποίουν βασικώς
καί έν έκτάσει οί τά άστικά κέντρα καί τήν ύπαιθρον περιτρέχοντες έμπειρικοί θε-
ραπευταί, οί γνωστοί υπό τό όνομα καλογιατροί, κομπογιανίτες, σακ-
κουλιαραΐοι, ματζουκάδες κ·ά.2.

1 Βλ, Β. Σκονβαρά, Όλυμπιώτισσα, 'Αθήναι 1966, σελ. 308-309.

2 Περί τής λαϊκής ιατρικής έν Ελλάδι βλ. 'Ηλ. Ρουτζεράκη, Γιατροσόφια, περ. «Δρή-
ρος», 3 (1939-40), σελ. 764-765. Άγηα.Σγονρίταα, Φάρμακα τοΰ λαοϋ, «Σπαρτιατικά Χρονικά»,

3 (1939-1940), άριθ. 27-28, σελ. 13. Γ. Ίωακείμογλον, Φαρμακολογία καί λαϊκή βοτανική, περ-
«Πειραϊκά Γράμματα», 1 (1940), τεΰχ. 2, σελ. 117-118. Κύπρου Χρυσάνϋη, Θηριακά της Κύ-
πρου, «Κυπριακαι Σπουδαί», 4 (1940), σελ. 39-63. Σόλ. Βέρα, °Η ιατρική τοΰ λαοΰ, «'Ορί-
ζοντες», 2 (1943), σελ. 679-683. Στίλπ. Κυριακίδου, Ή σημασία τής σπουδής τής δημώδους
ιατρικής, περ. «Κλινική», ετ. 1925, τεΰχ. 1, σελ. 35-37. Κ. Καιροφύλα, Τά ίατροσόφια, περ.
«Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», Α-Δ (1927), άρ. 77-78, σελ. 3-4. 77. Πασχάλη. Οί πα-
λαιοί Ιατροί τής "Ανδρου, «Άνδριακόν Ήμερολόγιον», 4 (1929), σελ. 129-153. Κ. Άμάντον,
Ίατροσοφικός κώδιξ, «'Αθηνά», τόμ. 43 (1931), σελ. 148-170. Σπ, Λυμπεράτου- Αρδαβάνη,
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Καί έκ μέν τών παλαιοτέρων καί νεωτέρων γνωστών ιατρών αντιπροσω-
πεύονται είς τόν κώδικα οί : Διοσκορίδης (σελ. 29 κέξ.), Όρειβάσιος, Δαμασκη-
νός καί Νικόλαος (σελ. 38 κέξ.), ό Γαληνός, ό 'Ιπποκράτης καί δ Μελέτιος (σελ.
81 κέξ. καί σελ. 525 κεξ.), ό Μαργαρίτης (σελ. 541 κέξ.). Είς τάς σελ. 429 κεξ.

επίσης κατεχωρίσθη «ΐατροσόφιον έκλελεγμένον ύπό πολ-
J-) /Ο ) λών ιατρικών βιβλίων καί μεταγλωττισμένον άπό τήν ΐτα-
f]\ °[Otf>· λικήν γλώσσαν εΐς τήν ρωμαϊκήν», καί εις τάς σελ. 557 κέξ·

. · ^ ' -vS ^ βοτανολόγιον μεταφρασμένον έκ τής λατινικής. Τά ύπόλοι-
Q V ^ir^yCy πα κεφάλαια φέρονται άνωνύμως.

jsttfl/ Τό ΐατροσόφιον τοΰτο άνήκεν εις τόν έξ 'Ιωαννίνων

^ ' 3 ' ίατρόν Χ ρ ι στ ό δ ο υ λ ο ν, ώς φαίνεται έξ αύτογράφου
Π ùïf ijWWl σημειώματος του εΐς τήν ώ°<ν ^ής σελ. 76 (εΐκ. ΐ).Τό πλεΐ-
) στον τών περιεχομένων έχει γράψει ό ίδιος, καθ' ύπαγό-

ρευσιν μάλιστα, ώς τούτο συνάγεται άφ' ενός μέν έκ τού
Είκ. 1. πλήθους τών ορθογραφικών σφαλμάτων, άφ' ετέρου δ' εξ

άκουστικών παρανοήσεων λέξεων καί φραστικών άλλοιώ-
σεων έκ τής συμπροφοράς. Έκ τής πληθύος τών άναγραφομένων εΐς τόν κώδικα
φαρμακευτικών, ιατρικών, βοτανικών καί μαγικών περιπτώσεων, φαίνεται ή επι-
μέλεια καί προσπάθεια τοΰ θεραπευτού τούτου νά καταρ-

ν , / 1 ι α *

τίση εν πλήρες θεραπευτικόν έγχειρίδιον, έπαρκές και /β a^^t^^f

χρήσιμον εις τό επιτήδευμά του. ^^Vf

Περί τό τέλος τοΰ έτους 1756 καί μή ευρισκομένου ~ γ^β^ζζ^

τού Χριστοδούλου έν ζωή, ή χήρα του, εγκατεστημένη εις ^y^Ci^^·
Τίρναβον ή Τσαρίτσανην, τό έπώλησεν εΐς τόν ήγούμενον

Είκ. 2.

τής μονής Όλυμπιωτίσσης ίερομόναχον Διονύσιο ν, ώς

τοΰτο εξάγεται έκ τής άκολούθου σημειώσεως επί τής φας τής σελ. 76 (εΐκ. 2):
«Τό άγώρασα άπο τήν γυναίκα του εν α καρά γρόσι 1. Ό ηγούμενος τής εν Έλαα-

Ή Ιατρική είς τήν Ελλάδα κατά τόν ΙΗ' αι., «Νεοελληνικά Γράμματα», Β' (1936), άρ. 43)
σελ. 2, 15. Άρ. Π. Κούζη, Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλ. έν λ. ΐατροσόφιον, κομπογιαννίτης, ιατρική
δημώδης. Δ. Β. Οίκονομίδου, Δημώδης ιατρική έν Θράκη, «'ΑρχεΤον Θρακικοί) Θησαυρού»»
16 (1951), σελ. 181-228. Χρ. Σολομωνίδου, Ή ιατρική στή Σμύρνη, 'Αθήνα 1955, σελ. 84-95.
Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, Δημώδης ιατρική. «'Επετ. Λαογρ. 'Αρ-
χείου», ετ. Γ-Δ' (1941-42), σελ. 163-195. κ.ά.

1 Cara grus ) καραγρόσιΓ πρόσβαρον γρόσι' τουρκ. νόμισμα. (Βλ. Σ. Βυζαντίου,
Ή Κωνσταντινούπολις, 'Αθήναι 1862, τόμ. Γ', σελ. 269).
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σώνι αγίας μονής τής Θεοτόκου Διονύσιος»1.

Ό ιερομόναχος Διονύσιος2 είναι έκ τών δνομαστοτέρο>ν μοναστών τής Ό-
λυμπιωτίσσης κατά τόν ΙΗ' αι., χρηματίσας δέ αυτόθι ηγούμενος, διώκησεν 8U-
συνειδήτως τό καθίδρυμα, καταλιπών φήμην άγαθήν εις τούς μεταγενεστέρους. Οί
γονείς του κατήγοντο έξ Άσπροποτάμου Τρικάλων, ειχον δέ μετοικήσει εΐς τόν
Θεσσαλικόν Τίρναβον. "Ατεκνοι δντες καί εν τη έπιθυμία των νά αποκτήσουν τέ-
κνον, έναπέθεντο τήν έλπίδα των εΐς τήν Παναγίαν Όλυμπιώτισσαν, ύποσχεθέντες
τό τεχθησόμενον τέκνον νά αφιερώσουν έξ απαλών ονύχων εΐς τήν μονήν. Ούτως
ό μικρός Δημήτριος Στέργιου 'Ακριβός, γεννηθείς τό έτος ϊ695, ώδηγήθη εις τό
μοναστήριον τό 1703, ένθα καί παρέμεινε, χειροτονηθείς άργότερον ιερομόναχος
υπό τό όνομα Διονύσιος. Περί τό 1720 άπεδήμησεν εΐς Κεσκεμέτ τής Ουγγαρίας,
τοποθετηθείς ώς έφημέριος τής αυτόθι ελληνικής παροικίας· Εις τήν Όλυμπιώ-
τισσαν έπανέκαμψε τό 1736, διαθέσας τάς οικονομίας του υπέρ τής μονής, εΐς τήν
οποίαν καί ήγουμένευσε μέχρι τοΰ θανάτου του (1 'Ιανουαρίου 1763).

Έν σχέσει πρός τήν έποχήν του, χρόνους παχυλής άμαθείας ίδιαίτατα εις
τήν περιοχήν Ελάσσονος, ή μόρφωσις τοΰ Διονυσίου δέν ήτο ευκαταφρόνητος,
Τά σωζόμενα εισέτι έντυπα βιβλία του εΐς τήν Βιβλιοθήκην τής Όλυμπιωτίσσης
μαρτυρούν τήν παιδείαν καί τά πνευματικά διαφέροντα τοΰ ανδρός. Ό διά-
δοχος του, λόγιος ηγούμενος τής Όλυμπιωτίσσης "Ανθιμος ό έκ Λιβαδίου,
αναφέρει εύφήμως περί τού Διονυσίου ότι «ήτον άνθρωπος πολλά άγχίνους και
εχωρονσεν είς όλα τά βιβλία, εκκλησιαστικά καί εξωτερικά ( — της θύραθεν γραμμα-
τείας) καί θεολογικά...» 3. Ίδιαιτέραν έπίδοσιν ειχεν εις τήν ίϊεραπευτικήν. Δέκτης
παλαιοτέρας 'ίσως μοναστικής παραδόσεως εν σχέσει πρός τήν πρακτικήν ΐατρικήν,
έπλούτισε τάς γνώσεις του μελετών συναφή έργα καί εΐς έντυπα καί εις χειρό-
γραφα βιβλία. Ή έπίδοσίς του εΐς τήν ΐατρικήν μαρτυρεΐται άπό τής έποχής τής

1 Άπό τήν χήραν τοϋ Χριστοδούλου, ήγόρασεν έπίσης καί τό ύπ' αριθ. 520 ένιυπον
τής Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης, τό υπό τόν τίτλον : «Παύλου Αίγηνίτου, ϊατροΰ αρίστου,
βιβλία änTa...Venetiis M.D.XXVIII», ώς μανθάνομεν έκ τής κάτωθι έπ' αύτοϋ σημειώσεως :
«Το παρόν βιβλίον υπάρχων ποτε του μακαρίτου Χριοτοδούλον τοϋ εξ 'Ιωαννίνων θανόντος δε αυ-
τόν εξωνίαθη παρ' εμον Διονυσίου ίερομονάχον... ·. (Βλ. 'Αχ. Γ. Λαζάρον, Κατάλογος εντύπων
Βιβλιοθήκης Όλυμπιωιίσσης, 'Αθήναι 1964, σελ. 200).

2 Περί τοΰ Διονυσίου βλ. χργφ. ύπ' άριθ. 220 Βιβλιοθήκης Όλυμπιωιίσσης, σελ.
200 κέξ. Β. Σκονβαρά, "Ανθιμος Όλυμπιώτης, Βόλος 1958, σελ. 19, 28, 25,27 Τον ίδιον,
Όλυμπιώτισσα, ενθ'άνωτ., σελ. 93, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 515, 520
καί 530.

8 Χργφ. ύπ' άριθ. 220 Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης, σελ. 220.
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παραμονής του είς τήν Ούγγαρίαν. Εις τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής καί ύπ' αριθ.
132 ευρίσκεται τό έντυπον : «Antidotarium Generale a Ιο. Iacobo Wec-
ker ο... Basileae M.D.LXXYI», έπί τού όποιου άναγινώσκομεν τήν σημείωσιν:
«■'Εκ τών τής νπεραγίας Θεοτόκου τής μονής τής άγιας τής εν Έλασσώνει εκ τών
τοΰ Διονυσίου εξωνήθη καί τάδε» Εις τόν Διονύσιον επίσης ανήκε καί τό ύπ*
αριθ. 576 έντυπον τής αύτής Βιβλιοθήκης: «C h ris t. Godofr. Stent-
z e 1 i i... De somno praestantissimo sanitatis et morborum praesidio, ve-
roque huius usu, et fero abusu Diatriba, Francof. et Lipsiae...» 2.

Έξ άλλου, πολύ ενδιαφέρουσα καί διαφωτιστική διά τάς ίατροσοφικάς επι-
δόσεις τού Διονυσίου εις τήν Ούγγαρίαν είναι ή άκόλουθος ιδιόχειρος σημείωσίς
του εις τήν σελ. 523 τοϋ υπό μελέτην χειρογράφου τοΰ Χριστοδοΰλου :

Ορκιομός αν ε'μβη είς τίνος κοίλίαν δφις ή αλον τι από ονγκαρικόν εξηγη-
μένοι'. 'Εάν τύχει καί ε'μβη είς τόν ανθρωπον δφις, ή αλον τι πιει ή καί σκόλικες
όπου γίνονται μέσα είς τά εντόσθια τών άνθρώπον και πάσχουσι είς θάνατον, όρκι-
σμός. Τό έτυχα είς τήν ούγκαρίαν, όπου ίατρεύθη ενας πραγματευτής καί τό εξή-
γησα άπό τά οϋγκρικα. Κάμνει τό σημείον τοΰ σταυρού εΐς τόν πόνον καί λέγει
ούτως'· "Οταν ό Κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός εν τή γη εβάδιζεν, εκείνο τό άνε-
λεήμωνον γένος τών 'Εβραίων εν τω κίωνι τόν εδεσαν καί χολην τόν επότισαν πι-
κροτάτην. Είς τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τό αγιον σώμα καί τό αγιον αϊμα
ορκίζω σας άνελεήμωνες σκόλικες ή βάθρακας εστί ή δφις ή αλον τι τών βλαπτι-
κών, ίνα μην βλάψηται τό σώμα τοΰ Όδεΐνος, ομοίως καί τά εντόσθια και τόν ατό-
μαχον. Είς τό αγιον σώμα προστάζω σας, προστάζω σας, προστάζω σας. Καί τό
κάμνει τρις βολαις τό ταχί καί τρις τό βράδι. Καί μοναχός του <5 ασθενείς ημπορεί
νά τό λέγει καί νά σταυρόνεται όταν θέλει. Οντως έλαβα και ούτως έγραψα».

Εγκατασταθείς μονίμως είς τήν μονήν τής μετανοίας του ό Διονύσιος καί
ήγουμενευων μέχρι τοΰ θανάτου του, παραλλήλως πρός τόν μοναστικόν βίον καί τά
διοικητικά χρέη του, έπεδόθη μετ' ίσης καρποφορίας καί εις τήν θεραπευτικήν.
Έμελέτησε μετά προσοχής τήν χλωρίδα τής παρολυμπίου ταύτης περιοχής, επεσή-
μανε τά ιαματικά βότανα καί, έπί τή βάσει τών εντύπων ή χειρογράφων συνταγολο-
γίων του, κατεσκεΰαζε διάφορα φάρμακα καί αντίδοτα, χρήσιμα καί άνακουφιστικά
διά τούς άσ&ενεις τής πόλεως Ελάσσονος, τής Τσαριτσάνης καί τών πέριξ χωρίων.
Διά τήν συλλογήν τών βοτάνων καί τήν επεξεργασίαν των είχεν επιστρατεύσει τούς

1 Άχ. Γ. Λαζάρου, ενθ' άν., σελ. 61-62.

2 Αυτόθι, σελ. 218.
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νεωτέρους μοναστάς τής άδελφότητος τής Όλυμπιωτίσσης. "Εχων ώς γνώμονα τήν
χριστιανίκήν ρήτραν: «Δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε...», παρείχε τάς γνώσεις του
ανιδιοτελώς, άμισθί καί εΐς πάντας, χριστιανούς, μωαμεθανούς καί εβραίους.
Ένωρίτατα απέκτησε φήμην ίκανωτάτου θεραπευτοΰ. Εις τά φώτα του προσέ-
τρεξαν καί αξιωματούχοι μπεγλερμπέηδες, πασάδες καί αγάδες. Πολύ χαρακτηρι-
στικά είναι όσα σημειώνει ό Άν&ιμος Όλυμπιώτης διά τάς ΐατρικάς επιδόσεις τού
Διονυσίου1 :

«Ήτον αυτός δ μακαρίτης Ιατρός σοφότατος καθώς τον εγνώρισα καί εγώ
καί δλος ό κόσμος, καθώς τόν μαρτυροϋν καί τά βιβλία όπου μας άφησε περί της
ιατρικής. Τόν ελαβον πολάάκις πασιάδες, μπεγλερμπέηδες διά Ιατρόν τους. Τήν δε
ίατρικήν αυτός ό μακαρίτης την εδιδάχθηκεν από τόν θεόν, χωρίς νά έ'χη τινά
διδάσκαλον άλλά με τήν φο'ηισιν όπου τόν εδωκεν ό Θεός, με τους κόπους του,
με τήν ασκησίν του, έγινε πολύς είς τήν ίατρικήν, τόσον, όπου δέν ήτον κανένα πά-
θος άνθρώπινον, όπου νά μήν τό ίατρενση. Καί τά βότανα μόνος τον τά εσύναζεν
άπό διαφόρους τόπους καί τά εκατασκεύαζεν. Εΐμασθουν ημείς τότε παιδία καί
Ιεροδιάκονοι καί όλοι συναγωνίζονταν, τρίβοντας είς τά χαβάνια τά βότανα».

Τό αγορασθέν ύπό τοΰ Διονυσίου ΐατροσόφιον τοΰ θανόντος Ήπειρώτου
ιατρού Χριστοδούλου, χρήσιμον διά τήν ποικιλίαν καί τόν πλούτον τοΰ περιεχομέ-
νου του, ό Διονύσιος έκαμεν άκόμη εύχρηστότερον. Άποτελούμενον έκ λυτών φυλ-
λαδίων, τό εστάχωσεν ό 'ίδιος, έμπειρος ών καί περί τήν βιβλιοδετικήν. Ή σπου-
δαιότερα εν τούτοις βελτίωσις συνίσταται εΐς τήν σύνταξιν άναλυτικού αλφαβητι-
κού ευρετηρίου τών νόσων, τών βοτάνων, τών ζώων και τών φαρμάκων, κατα-
χωρισθέν εΐς τά φύλλα β'-ζ' καί σελ. 695-698 τού χειρογράφου. Τά σχετικά μέ τήν
έργασίαν αυτήν, πληροφορούμεθα έξ ιδιοχείρου τού Διονυσίου σημειώματος
( φ. α" ) :

«1756: Δεκεμβρίου 23: (Τ)ό παρόν Ίατρικόν βιβλίον ήγοράσθη εξ εμοϋ
Διονυσίου ' Ιερομονάχου (καί) τό έσΰμασα καί τό έδεσα διά νά μήν χαθονν τα
φύλλα του, ότι (εχ)ει πολλά μαζόματα άπό πολλούς εκείνος όπου τό εγραιρεν
(αλ) α άληθεί, καί αλα ψεύματα. πλήν μέ τήν δοκιμήν εγνωρί(ζο)νται, καί εγώ έκαμα
πολήν κόπον διά νά διορθώσω τόν (πίν)ακα ότι δέν έ'χει ότι είναι καί συγχισμένον
επειδή είναι μαζόίμα) τα, καί μίαν ερμηνίαν τήν έ'χει είς πολλοίς μεριαΐς, όμως εγώ
(κα)θώς είναι τό άφίνω, μόνον αν έχει σφάλμα είς τόν πίνακα, (δπο)ιος διαβάσει
ας με συγχωρέσει τό σφαλμα παρακαλώ».

1 Χργφ. ύπ" αριθ. 220, σελ. 220 Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης.
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'Οπωσδήποτε τά «ψεύματα», τά όποια αναφέρει είς τό ανωτέρω σημείωμα
του ό Διονύσιος, είναι τά μαγ ικά τμήματα τού ίατροσοφίου.

Τά περιεχόμενα μαγικά2 στοιχεία είς τό εν λόγω χειρόγραφον είναι πολλά
καί ποικίλα. Άδρομερώς θά ήδύνατο ό μελετητής νά τα κατατάξη ως ακολούθως,
παραπέμπων είς τούς αριθμούς, υπό τούς οποίους δημοσιεύονται κατωτέρω:

α') Φυσιολογικά'· Τεκνογονία (58, 97, 132), άρρενογονία (59, 146), κατα-
μήνια (73, 74), ώκυτόκια (2, 12, 13, 110, 111), αντισυλληπτικά (114), άτεκνία (9),
άνθυπνωτικά (143, 144).

β') Θεραπευτικά νόσων: Όφθαλμίας (101), φλογώσεως σωθικών (40), μα-
κρονοσίας (42, 43), ωταλγίας (44), καχεξίας (46), στομαχικών νόσων (48), πόνων
γονάτων (49), πόνων λαγόνων (62), είς δήγμα οφεως καί σκορπιού (68), δι' αι-
μοστασίαν (72, 100), πόνου οστών (79), ρευματισμών (92, 94), πόνου κοιλίας (93),
φλεβοτομίας (95), σπληνός (ΐ), είς άκράτειαν ούρων (107), ποδαλγίας (113), ημι-
κρανίας (3), έρυσιπέλατος (112), κυστολίθων (4), ρινορραγίας (8, 100), επιληψίας
(14,96, 156), κεφαλαλγίας (22), καρδίας (24, 51), ελονοσίας (29, 30, 31, 32, 33,
70, 106, 136, 137, 150, 158), παροξυσμού (140), όδονταλγιας (141), ίσχνότη-
τος (157).

γ') Ζωδιακά βότανα; (87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,99
100, 101).

δ') Ζώα : Άλώπηξ (82), άετός (83), κορώνη (84), χελιδών (85, 150).
ε') Ριζοτομικά ·' πιγονία (66, 78, 80), μανδραγόρας (67), βριονία (79), ήλί-
ανθος (86), άγλάφωτη (99), άκινάκης (100), πενταδάκτυλον (101).

ς') Προορατικά: Τάσεως ή θανάτου ασθενούς (27, 28, 69, 109), προφητικής
χάριτος (96), διαγνώσεως υδάτων (108).

ζ) Έξακριβωτικά : Παρθενίας γυναικός (37), πράξεων γυναικός (56), έκ-
πορνεύσεως γυναικός (57), φύλου εμβρύου (10, 11, 38).

2 Περί μαγικών κειμένων καί συναφών πράξεων βλ. Α. Delatte, Anecdota Athenien-
sia, Paris 1927. Τον αν τοϋ, Études sur la magie grecque (Bulletin de Correspondance
Hellénique, τόμ. 37, 38 καί Musée Belge τόμ. 17, 18 καί 21). Τοϋ αντον, Herbarius, Bru-
xelles 1961. Τοϋ αντοϋ, Un nouveau témoin de la littérature solomonique, le codex Gen-
nadianus 45 d'Athènes, Bruxelles 1959. Γ. Κ. Σηνριδάκη, 'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατιί-
δεσμοι έκ Κρητικών χειρογράφων, Έπετ. Δαογραφ. 'Αρχείου τής Άκαδημ. 'Αθηνών,
ετ. 3-4 (1941-1942) σελ. 60-76. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τόμ. ΣΤ',
'Αθήναι 1957, σελ. 167-261. Α. Οίκονομίδου, 'Εξορκισμοί καί ίατροσόφια έξ 'Ηπειρωτικού
χειρογράφου, 'Επετ. Ααογραφ. 'Αρχείου τής Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. Η', 'Αθήναι 1956, σελ.
14-40. κ.ά.
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η') 'Επιτευγματικά : £Αλιείας (91), ευρέσεως θησαυρού (61), άνακαλύψεως
κλέπτου (75), ευρέσεως απολεσθέντος αντικειμένου (116).

θ') Βλαπτικά : Μαγικοί κατάδεσμοι (21, 34, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
130, 131), ακουσία επάνοδος τινός (10), φθορά εχθρικής περιουσίας (99).

ι') Φυλακτά: Εις δίκας (52, 53, 54), προκλήσεως συμπαθείας (76, 90, 101),
κατά βασιλέων, δυναστών καί κριτών (95), παντοδυναμίας (99), κυριαρχίας (99),
κατά ληστών καί κακοποιών (100).

ια') Ερωτικά φίλτρα (16, 17, 18, 19, 21, 39, 60).

ιβ') Άλεξιτήρια : Έχ&ρών (58, 92, 100), δαιμόνων (93), κυνών (94, 101,
149), θηρίων (96), άκαί)άρτων πνευμάτων (103), κεραυνού (103).

ιγ ) 'Αποτρόπαια : Μοιχείας (36) καί αίφνηδίου θανάτου (103).
ιδ') Σολωμονικά (23).

ιε') Σημασία γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου (138, 139).
ις') Συναπαντήματα (102).

ιζ') Παίγνια συναναστροφών (115, 147, 148, 152, 153, 154, 155).
ιη') Οίνοφλυγίας αντίδοτα (113, 151).
ιθ') Θεραπεία δαιμονιζομένου (15, 93).

κ') Συζυγικαί σχέσεις: 'Ασυμφωνία (65, 128, 129), διαζύγιον (45).
κα') Ποικίλα : Εις άϋπνίαν (5, 6, 41, 50, 105), εις παραμιλητόν καί}'
ύπνους (7), εις πανώλη (134), εις έπιδημίαν (135), είς έφιάλτας (142), εΐς άλα-
φροΐσκιωτον (20), εΐς αστέρα (77), εΐς δυσουρίαν ίππου (81)

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

('Εκδίδονται μετά ορθογραφικής μεταγραφής).

[ Σελίς 8 ]

1. » Περί σπλήνας, ετερον.

Να κάμης τρία χαρτιά ωσάν αυτό όπου είναι κάτωθεν και νά γράψης τά ση-
μεία όπου εχει μέσα· και τότε νά βάλης είς χουλιάρι κάρβουνα 3 και νά θέσης τό
χουλιάρι απάνω είς τόν τόπον όπου είναι ή σπλήνα άπό πάνου είς τά ροϋχα' καί
φύσα τά κάρβουνα καί κάψε τα χαρτία ενα πρός εν α καί υγιαίνει.
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2. » Περί γυναίκα όπου δεν ημπορεί νά γέννηση.

"Οταν ή γυναίκα κάθεται είς το σκαμνί καί δέν ημπορεί νά γέννηση, στάσου
είς τήν δεξιάν της μερέαν καί λέγε όντως : "Εβγα, βρέφος■ καλεί σε ή γή. "Εβγα,
βρέφος' καλεί σε τό βάπτισμα. "Εβγα βρέφος· καλεί σε δ Χριστός. "Εβγα, βρέφος-
καλεί σε ή Θεοτόκος, ώς τόν Χριστόν εγέννησεν. Καί πάρε κεραμίδι άπό εκκλησίαν
καί γράψον ταΰτα τά σημεία καί βάλον νά τά πατήση ή γυναίκα απάνω μέ τό δε-
ξιόν της ποδάρι καί νά λέγης όντως : "Εξελθε, βρέφος· σέ κράζει ό Χριστός, έξελθε!
Καί νά τό είπής τρεις φορές καί ελευθερώνεται έκ τό βρέφος.

[ σελ. 9 -10 ]

3. » Περί πόνον μισοκέφαλον.

Τον καλαμίον τήν φλούδα βράσον μέ ξείδι καί καταπώς είναι ζεστά, δαον αν
δέχεται, τότε II άλειφε τήν κεφαλήν· Καί νά γράψης τό στερόπεφτο αυτό είς χαρτί'.
Τους ήλους νπέμεινας, Χριστέ δ Θεός, καί τήν αχραντόν σου κεφαλήν υποκλίνας
καί έσωσας τόν πιστόν σον ληστή ν, πανσον τοΰ κρανίου καί τό μίκρανον άπό τόν
δονλον σου ' Οδεΐνα. "Αγιοι άγγελοι οί κρατούντες όλους τους ποταμούς του Παρα-
δείσου, Τίγρης καί 'Εφράτης, Γεών, Φησών, κρατήσατε τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ τήν
κεφαλήν ' Οδεΐνα, εις τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υ'ιοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος,
νυν και άεί καί εις τονς αιώνας τών αιώνων, άμήν.

ς μ κ λ ς μ μ τ φ β θ ον άμήν.

4· » Περί όπου έχει πέτρα είς τόν αΰλόν του
καί δέν ήμπορεΐ νά κατουρήσχι. "Ετερον.

Σουπιάς κόχ,καλον καΰσον καί ποίησον ατάκτην καί συν οΐνφ δίδου πιεΐν.
Καί τής καραβίδας τά μάτια ομοίως να τα πιή αυτά άπό τρεις ταχινάδες πάσα έ'να.
Γράψον είς χαρτί μέ κόκκινα γράμματα είς τήν πέτζα τον νποκοιλίου αύτον
—αν εΐναι μικρόν παιδί είς τό χαρτί—καί κόλλησον τό χαρτί είς τό υπογάστριν αυ-
τοί*.· ΕΙπεν δ Κύριος· ' Ο πιστεύων εις έμέ, ποταμοί ρεύσουσιν εκ τής κοιλίας αν-
τον. Καί κόλλησον είς τό υπογάστριν καί με τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ έβγαίνει ή
πέτρα.
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[σελ. 11]

5. » Περί ασθενή όπου δέν ημπορεί νά ποιμηθη.

"Επαρε κεραμίδιν από τήν εκκλησίαν και γράψε άπάνον με τήν αγίαν λόγχην
όντως : Ο Θεός δ άγιος, δ τον 'Αδάμ ΰπνώοας εν τω Παραδείσου καί τον Άβι-
μέλεχ εν τή συκή καί τους άγίου(ς) τρεις παίδας τους εν Εφέοω εν τ φ σπηλαίφ,
κοίμησον και τον δούλον σον Όδεΐνα νπνον ζωής. Είς τδ όνομα τον Πατρός καί
τον Υιοϋ καί τον αγιον Πνεύματος, νυν καί αεί καί είς τους αιώνας τών αιώνων,
αμήν. 'Ωσάν να τό γράψης ν à τό βάλης άπό κάτον είς τό π ροσκέφαλον τοϋ ασθενή
καί με τήν βοήθειαν τον Θεοϋ κοιμάται.

6. » "Ετερον.

Με περδικίον κόπρον κάπνισον τόν ασθενή καί κοιμάται. Γράψον εις φύλλα
δάφνης τά κάτωθεν στοιχεία καί βάλον εις τό προσκέφαλον αύτοϋ, μην ήξεύροντας :

ξ ο χ υ φ κ θ·

7. » Περί παραλαλητόν τοΰ ασθενή.

Βάλε νερόν είς καυχί καί βάλε το είς τό προσκέφαλόν του από κάτου, να μην
τό ήξεύρη, καί πλέον δέν παραλαλεί.

[σελ. 14]

8. » Περί ανθρωπον όπου τρέχει ή μύτη του αίμα πολύ.

"Επαρε από τό αίμα όπου τρέχει άπό τήν μύτην τοϋ άνθρώπου καί βάλ' το
είς άγγεΐον καί βάλε καί λιανολίθαρα τρία από τήν γήν μέσα είς τό άγγέίον όπου
εχει τό αίμα καί νά γράψης εις τό μέτωπον τοϋ ανθρώπον όντως : Ζαχαρίας εσφά-
γη έν ναφ Κυρίου καί τό αίμα αντοϋ πέπηγεν ώς λίθος εν τή γή καί ονκ εξαλει-
φθήσεται εως ου να ελθη ό εκδικος αντοϋ, αμήν. Καί να γράψης καί : Εν αρχή ήν
δ Αόγος καί ό Αόγος ην πρός τόν θεόν καί θεός ήν δ Αόγος.

ςμκλςμμτφβθ αμήν.

[σελ. 27 - 28]

9. Περί γυναικός όπου δεν κάνει παιδί,
τήν ίατρείαν νά κάμη παιδί. "Ετερον·

"Επαρε αβδέλλες τρεις καί δέσε τες άπό τήν μέσην καί κρέμασέ τες άπάνωθεν
τής φωτιάς εως να ξηρανθοϋν καί νά τρίβουνται καλά· II καί τότες νά τες τρίψης
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νά τές κάμης στάκτην. Καί αυτήν τήν στάκτην να τήν βάλης είς φαγίν καί είς καυ-
χιν οπού νά έχη κραοίν καί να τό πίη ή γυναίκα. Και νά το ovo ματ ίσης, ήγουν να
είπής ούτως, ότι : Καθώς κολλούν οί άβδέλλες είς τον ανθρωπον, ούτως νά κόλλη-
ση καί παιδί άπό τήν γυναίκα όπου τό πίνει, τό δνομά της 'Οδεΐνα. Καί νά τό πιή
τό βράδι, όταν θέλη νά πέση εις τό στρώμα της με τόν αν δρα της καί ας σμείξη με
με ταντον καί εγκαστρώνεται.

10. » Περί γυναίκα όπου είναι έγκαστρωμένη νά ίδής
τό παίδι άρσενικόν είναι ή ·θηλυκον.

Ει μεν είναι τό ζερβόν βυζί τής γυναικός αχαμνό ν καί μαυρίζει, εναι τό παιδί
θηλνκόν είδε καί είναι δυνατόν καί ασπρίζει, εναι άρσενικόν.

11. "Ετερον δοκίμι.

"Επαρε ποτήριον καί βάλε νερόν καθάριον μέσα καί ας ατάξη άπό τό δεξιόν
της βυζί μίαν σταλαγματίαν γάλα. Καί ει μέν καθήσει κάτω είς τόν πάτον τοΰ πο-
τηριού καί αν σταματηαη ώσάν κουμπί, εναι άρσενικόν τό παιδί· είδέ καί σκορπίσει,
εναι θηλυκόν. Καί τοΰτο νά τό κάμη όταν δέν σμείξη μέ τόν άνδρα της καί νά εναι
νηστική.

12. » Περι λεχούσας γυναικός όπου νά κοιλιοπονά
και δεν έμπορεΐ νά γέννηση.

"Οταν ή γυναίκα κοιλιοπονά, να λέγης ούτως άπάνω της, είς τό δεξιόν μέρος
τον κορμιού : "Εβγα, βρέφος- καλεί σε ή γης, καλεί σε τό βάπτισμα. "Εβγα, βρέφος-
καλεί σε ό Βαπτιστής Ιωάννης. "Εβγα, βρέφος- καλεί σε δ Χριστός. "Εβγα, βρέ-
φος· καλεί σε ή Θεοτόκος, ή καϊ τόν Χριατόν έγέννησεν.

13. "Επαρον κόπρον περιστεράς, κάπνισον αυτήν εκεί όπου κοιλιοπονά καί
είπε της: Λάζαρε, δεΰρο έξω! Καί θελήματι Θεοΰ γεννάται. 'Εκεί όπου κοιλιο-
πονά νά διαβάσης άπάνω της όντως: Μνήσθητι, Κύριε, τών υιών 'Εδέμ τήν ήμέ-
ραν 'Ιερουσαλήμ τών λεγόντων Έκκενοΰτε, έκκενοΰτε, εως τών θεμελίων αυτής^
ώς έξήλθεν δ Λάζαρος έκ τοΰ μνημείου καί δ Ίωανάς (sic) έκ τοΰ κήτους.

{ σελ. 84-87 ]

14. » Είς ανθρωπον σεληνιαζόμενον.

Τήν Μεγάλην Παρασκενήν νά πιάσ^ς λαγόν, νά τόν σφάξης καί νά πάρης
παννί νά τό ματώσης μέ τό αίμα τοΰ λαγού καί μέ τής καρδιάς του τό αΐμα μαζί.
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Είτα επαρον άγιασμα τών άγιων Θεοφανείων και βρέξε πάλε το παννι είς τό άγι-
ασμα καθώς είναι με τό αίμα. Καί δποτε χρειαστής, κόψε από κείνο τό παννι καί
βρέχε το είς τό νερόν και πότιζε τόν σεληνιασμένον καί ιάται" μόνον νά είναι νηστικός.

15. » Περί δαιμονιάρην.

"Επαρον αντον τόν δαιμονιζόμενον καί σύρε είς βρύσην καί χύσε επάνω τον
δώδεκα ποτήρια νερό και δός του καί κλειδωμένη κλειδωνιά νά τήν άνοιξη με τό
κλειδί της. Είτα επαρον άπό χιλιδόνι κεφαλήν καί [κη]κίδια καί καϋσον αυτά ώσπερ
στάχτη. Είτα νά πάρης καί καστορχίον όρχίδι καί άπό καμήλας καρδία. Είδε και
δεν ευρείς άπό τήν καρδίαν, νά λάβης άπό τόν κόπρον της και νά βάλης καί ρίζα
τριφυλλίου νά τρίψης καί αντά ώσπερ αλεύρι καί νά τά ένωσης όμοϋ μετά άλλων,
ήγουν με τον χιλιδονίου καί τοΰ κηκιδίου τήν στάκτη, καί βάλον αυτά μέσα εις σε
μέγα άγιασμα καί πότισέ τον, και νά βαστά άπό τήν ρίζαν τοΰ τριφνλλίου καί νά
καπνιστή και άπό αν τήν και νά εί-
πή καί || τό Πατερημών. Καί αν δεν
τό\ν) ήξεύρη αντός, ας στον (sic)
είπή άλλος δι' αυτόν. Είτα ας γνρί-
ση είς τό σπίτι τον τό ονντομώτερον
και οίς βαστάζη καί τοΰ Σολομών-
τος τήν βούλλαν. Καί νά βάλης καί

νερόν σε μία κούπα καί νά τήν βάλης άπό κάτου είς το κρεββάτιν του νά στέκη τήν
νύκτα, και τό πουρνό νά τό χύνης. "Ετζι νά βάνης τό νερόν με τήν κονπα πέντ' εξη
νύκτες, άμή εκείνος νά μην τό ήξεύρη, καί ιάται. 'Ιδού καί τοΰ πανσόφου Σολο-
μώντος ή βούλλα.

16. » Περί αγάπης γυναικός.

Λαβών άστρακόν (sic) ώμόν καί γράψον τό ovo μα τής κόρης καί τάς χαρα-
κτήρας όμοΰ και ας τά διακιλήσι (sic).

6
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17. » Περί άγάπην γυναικός.

"Επαρον λουλάκι καί γράψον τούτους τους στίχους χαρακτήρας εις το χέριν
σου και πίασε αν θέλης γυναίκα άπό τόν αφό(ν)τυλον και νά ίδής τι θέλει ποιήαειν.

PC

18. » Περί αγάπης.

Γράφε εις τρία φύλλα δάφνης: καιρόμενη. και εάλ τε να γωρ. Και ας τά

διασκελίαη είς τήν ωραν τον Αφροδίτη.

ÎS»

19. » Περί άγάπης.

Λάβε ματραγόνας φυλλον καί ρίζαν μολοχίου, τόν ζουμόν σμίξας, ποίησον
μελάνη και γράψον είς λευκό παννί τούτους τούς χαρακτήρας καί τό δνομά σου καί
καί το όνομα όποιας θέλεις. Είτα πλύνον τά γράμματα καί πότισον αυτήν καί θαυ-
μάσεις είς τοΰτο.

CMl·

20. » Περί οταν φαντάζεται άνθρωπος, γράψον καί βάστα.
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21. » Περί μαγείας βάστα αυτά νά μην φοβάσαι.

22. » Περί πονο(ν)κέφαλον γράψον «αί βάστα
είς τό κεφάλι σου καί σε παύει ό πόνος.

23. » Ή βούλλα τοΰ Σολομώντος ή δεκατρίτη (sic).

Sri
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24. » Περί καρδίας, περί δαίμων δυσμενής· γράψον είς γαστέραν καί πότί-
σον ήμερα Τετάρτη μετά αγιάσματος Παρασκευής καί ιάται.

[ αελ. 87 ]

25. » Περί πώς νά φέρης άνθρωπον άπό μακρέα,
καν τε άνδρα καν τε γυναίκα.

Νά πάρης ενα πρόβατον άρσενικόν, αν είναι ανδρας· εί δε και είναι γυναίκα,
νά πάρης θηλυκόν καί νά τό σφάξης είς τό όνομα εκείνου τοϋ ανθρώπου. Καί
όποτε θέλεις σύρεις τό μαχαίρι νά είπής ; Σφάζω είς τό όνομα τον Όδεΐνος ή τής
'Οδύνης. Καί όταν τό εγδάρης νά τό κτυπάς με τό μαχαίρι καί ν à τό δνοματίζης
να λέγης·' Κτυπώ μαχαίρι είς τόν Όδεινα να τόν σφάξη τό κορμί. Είτα να εβγάλης
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το συκώτι του μέ κάκηταν μεγάλη καϊ νά λέγης, όταν το εβγάζης: 'Εβγάζω το
συκώτι τοΰ ' ΟδεΊνος ή τής ' Ο δεινής. Και τότε νά άρπάξης τήν καρδιάν του με μά-
νητα και μάνητας και άτράδας νά τήν κόψης και νά είπής: 'Εβγάζω τήν καρδίαν
τοΰ Όδεΐνος ή τής Όδείνης. Και τότε επαρον πιπέρια 49 και καρούφαλα 49 καϊ
σουλεμά δράμια 20 και τρίψον όλα όμοΰ και βάλον άπό τες φλέβες και νά βάλης
άπό τές δύο μεριές καρφοβέλονα μέ κεφάλεα και νά τα μπήγης έως μέσα. Είτα νά
ΰπάγης σέ χαλκεά να τόν είπής: Κάμε με έ'να καρφί διά τόν 'Οδεΐνα. Καί νά κάτζης
εκεί νά σέ τό κάμη. Καί δσον κάθεσαι εκεί νά μήν συντύχης καθόλου. Καί αν σέ
χαιρετήση κανείς νά μήν άπηλογηθής. Καί ώσάν γυρίσης πέ τα αυτά τά ονόματα
καί κάρφωσον τό καρφί: Σανχόρας, Αευτεράς, 'Ελαχμάρ, Σαρκάν, 'Ελοπίκ δαιμο-
νικόν, ορκίζω σας νά πάτε είς τόν 'Οδεΐνα ανθρωπον νά έμπήτε στης 72 (στάς)
φλέβας του, νά έμπήτε είς τήν καρδίαν του, νά τόν φέρετε γλήγορα. Καί ούτω είναι
καί νά θαυμάσης.

26. » Περί νά άγαπήσης γυναίκα.

'Από τρεις πρωτοστέφανες νά πάρης αλεύρι μέ τά τρία δάκτυλα καί άπό τρία
πρωτάρικα γάλα άρσενικά παιδία καί νά τό ζνμώσης τό αλεύρι καί νά το δώσης νά
τό φάγη καί αγαπάς την.

[ Σελ. 90 - 91 ]

27. » Περί αρρώστου, ζη ή οχι.

"Υπάγε είς τό στρώμα καί θεώρει πρός αυτόν καί λέγε ταΰτα μυστικώς:
Ήχόνθα, θαροι, προσκοχβαρί. Καί ε'ι μέν επιστρέψει πρός σέ καί ίδεΐν σε, ζήσεται·
ει δέ πρός τύχην επιστρέψει, τελευτΰ.· εί δέ πτύσει μακρονομήσει.

28. » "Ετερον περί αΰτοϋ.

Ταΰτα τά ψηφία τά 'ένδεκα γράψον : η β α \\ θ λ β α ε ι θ λ , γράψον είς
τόν άσθενή όπου φοβάσαι νά άποθάνη καί βάλε αυτά είς το προσκέφαλόν τον άπο
κάτου νά μήν τό ήξεύρη. Καί εί μέν τρομάξει τήν νύκτα ό ασθενής, ίάται■ εί δέ καί
δέν τρομάξει, άποθαίνει.

[ Σελ. 92 ]

29. » Περί ρίγος καί θέρμης.

Τρίψον μαστίχη καί βάλε άγιασμα τών άγίων Θεοφανείων καί πίνε το ό
άατενής.
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30. » Λέγουν τινές δοκίμι, ότι το κόκκαλον τον χοίρου να το κρεμάση άπά-
νου είς εκείνους όπου θερμαίνονται, περνάει ή θερμασία.

31. » "Ετερον θαυμαστόν.

Νά πιάσης τον σφάλαγκα, νά τον τρίψης μέ λάδι καί οποίος εχει θέρμη κά&ε
δύο καί τρεις τον ώφελα πολ.λά.

32. » "Ετερον.

Τό πουκάμιαον τον όφιδίον νά τό θνμιαστή τινάς πρϊν τόν πιάοη ή θέρμη
καί τόν ιοφελ.ά πολλά.

33. » "Ετερον.

Νά πιάαης εναν ποντικόν ζωντανόν, νά κόψης τά αντιά του και την μντην
του και τήν ούράν του καί νά τόν ενδύσης με τίποτες ενδνμα καί τόνε βάλης νά τονε
βαστάς■ διώχνει κάθε λογής θέρμην διά λόγον σον και είναι θαυμάσιον. Καί νά
περάσης ενα ράμμα από τό στόμα εως τον πάτον του, τοϋ ποντικού, και να δώσης
εναν δπον πονούν τά κόκκαλά του καί υγιαίνει.
[ σελ. 93 1

34 » Περί νά χαλάσης μάγια.

Νά πάρης μαγιολύτη καί διάργνρον καί πελεκάνου κόπρον καί σπόρον από
τασταγάνη καί νά τά βάλης σε καινονργιον τζονκάλι καί ας βράσονν καλά με νερόν.
Είτα συγκέρασε τό νερόν καί ας κολνμπήση με τ' εκείνο, άμή νά βάλη καί ολίγο
μέγα άγιασμα καί τόν άφίνουν τά μάγια.

35. » Περί τοϋ κλαίειν παιδί.

Κόψε άπό τάς τρίχας τής κεφαλής τοϋ παιδιού καί κάπνισε το καί πλέον δεν

κλαίει.

[σελ 94-95]

36. » Περί άνδρός νά μην πηγαίνη είς άλλην γυναίκα.

"Ενας άνδρας όπου άφίνει τήν γυναίκα του καί πηγαίνει σε αλλη, πόρνη, || νά
πάρης άπό τόν κόπρον τής γυναικός εκείνης τής πόρνης, νά καπνίσης τά ρούχα του
και τό πουκάμισο, βρακίν του εκείνου τοϋ άνδρός καί πλέον δέν πηγαίνει είς εκείνην
τήν πόρνην.

37. » Περί γνώναι παρΦένον.

Μαγνήτην λίθον θες απάνω στό στήθος ταύτης νπνονσα, λάθρα. Καί ει μεν
παρθένος εστίν ενθέως γελάσας. Εΐ δε εφθαρμένη, ευθύς κλαύαας.
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38. » Εις τό γνώσαι εμβρυον.

Λάβε γάλα τής γυναικός και βάλε εις αέ ϋδωρ. Και ει μεν πλέει, εστίν αρσεν
εί δέ πέσει κάτου, εστί θήλυ.

39. » Περί άγαπεΐσται (=άγαπάσθαι) παρά πάντων.

Βότανον λεγόμενον ζωονύχιον έ'χει δακτύλους χωρισμένους δύο φυλλάρια,
τό δέ μήκος έχον δακτύλων 4, εις δέ τήν ρίζαν κάτω έχοντα ώσπερ μαλλίον προ-
βάτου. Επάνω δέ είς τήν κορυφήν εστί διηρημένον είς δύο καί έχει ανθη μαύρα
καί καρπόν χαυνόν, ή δέ ρίζα τον εστί πικρά· καί εΐ τις βαστά ταύτη ν άγαπαται
υπό πάντων.

40. » 'Αρχή έτερα τοΰ σοφοΰ Σολομώντος,
όπου έξέταξε τους δαίμονας «αί άπόκρισις τών δαιμόνων.

» Εις σέ ζέση ν καί πύρωαιν σπλάγχ(ν)ων.

'Εάν τις γράψη : άραρά, χαραρί, ευθέως αναχωρώ.

[Σελ. 96]

41. » Είς άγρυπνίαν μεγίστη ν.

'Εάν τις γράψη είς τρία φύλλα δάφνης : καί φνηδις μόν, καί περιγράψει τοΐς
κροτάφοις, ευθέως άναχωρώ.

42. » Είς μακρονοσίαν.

'Εάν τις βάλη αλας είς έ'λαιον καί απαλείψει (sic) λέγων : Χερουβίμ καί
Σεραφείμ βοηθήσατε, ποιεί με άναχωρώ. Σάρκας αφανίζω καί μή φθόμενος ηκου-
έριμ.

43. » 'Εάν τις γράψη εν τοΐς παραθνροις οικίας : Μέλπω άράδ, φεύγω
άπό τόν τόπον εκείνο.

44 » Είς ώτίων πόνον καί πιστοπόνους.

'Εάν τις γράψη : Ούριήλ, έ'γγιαον ρίζαν, ονδάλον, ποιεί με άναχωρώ.

45. » Είς το χωρίζειν ανδρόγυνα.

'Εάν τις γράψη τών έξη πνευμάτων τά ονόματα: Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ονριήλ,
'Ραφαήλ, Άρήαλ, Καραήλ, και θέση έν προαθυροις, ευθέως άναχωρώ.
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46. » Δύναμιν ελαττώνει «αί νεΰρα παραλύει·

Έάν τις γράψη : Αραήλ εγγισον σφενδορόν, ευθέως αναχωρώ.

47. » Καρδίας πόνους «αί γνώσιν διαστ(ρ)έφει.

Έάν τις γράψη : Καραήλ, Βέλ, Βήλ, ευθέως αναχωρώ.

48. » Ψΰχος «αί ρίγος «αί στομάχου [..?..]

Έάν τις γράψη : Ίαλμή, Έμμεναΐς, Αεροήλ, ευθέως αναχωρώ. Είς οτόμαχον
ανθρώπου καθίζομαι καί ποιεί ασπασμούς. Έν βαλανείφ καί εν δδφ ευρίσκω τον
ανθρωπον καί παραστοματίζω. "Ος ό' αν είπή είς το δεξιό(ς) ους τινός πάσχοντα
εκ τρίτου: ηουδαζαβή, εκδιώκομαι.

49. » Είς τά δύο γόνατα.

Έάν τις γράψη εις χαρτί καί θέση είς γόνατα : Βονίβεηλ, ευθέως αναχωρώ.

[ σελ. 97 I

50. * Είς άϋπνίαν νηπίων γράψον καί θες εν τω τραχήλφ: 'Ραδερής, ποιεί
με αναχωρώ.

51. » Είς «αρδίαν πόνον.

Έάν τις γράψη είς χαρτίν καί βαστάζη(ν): 'Ραιζόβ, ποιεί με αναχωρώ.

52. » "Οταν Φέλης ύπάγει είς «ρίσιν.

"Οταν θέλης νά νπάγης είς κρίσιν μετά τόν έχθρόν σου, γράψον τούτους τους
χαρακτήρας καί τοϋ κριτον τό όνομα εξανάστροφα καί θές το ύποκάτω τήν πατού-
να σου να τες πατής καί δεν φοβάσαι. Μόνον τες χαρακτήρες γράψε τες με μελάνη
κόκκινη.

53. » "Ετερον.

Πάλε εις κριτά βάστα είς τό στήθος σον. 'Οπόταν είς κριτά γράψον τους
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χαρακτήρας ταΰτα μέ μελάνη κόκκινη και βάστα εις τό στήθος σον και δεν φοβάσαι

κανέναν.

54. » Πάλιν γράψε τούτους τους χαρακτήρας και βάσταξε τον εις τό ζερβόν
σου τό χέρι κατάσαρκα άπάνου είς τόν αγκώνα καί νικξ,ς τους εχθρούς σον είς κρί-
σιν απασαν.

55. » Περί εχθρού σου.

Εις τούς εχθρούς σου γράψον τόν ψαλμόν τοΰ Ψαλτηρίου τό : Γνωστόν έν
τή Ίουδαίφ ό Θεός. Είτα άνάλυσέ το είς νερόν τό χαρτί καί δός ποιεΐν καί θέλγει
ειρηνεύσει.

[ σελ 98 ]

56. » Είς τό γνωρίσαι γυναίκα τί έκαμεν.

"Επαρε βατράχου γλώτταν καί ξήρανέ τη καί γράψε ταΰτα τά σημεία μέ κόκ-
κινη μελάνη τά άπάνου1 καϊ θές τα είς τήν καρδίαν άπάνω όταν κοιμάται καί
πάντα δσα έχει ομολογήσει σοι.

57. » Περί θέλεις γυναίκα γνώναι ύπό [πό]σων ανδρών έμιάνθη.

"Επαρε άμμωνιακόν βάλον είς ληχών (sic) οπόταν πέση κοιμηθή καί άπελ-
θών έρώτησον αυτήν καί θέλει ομολογήσει σοι πάντας τον(ς) πορνεύσαντας αυτήν.

1 Είς τό κείμενον δέν αναγράφονται τά σημεία.
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58. » Περί τοΰ ποιήσαι παιδίν.

Γράψον είς χαρτίν δενρηνόν καί κρέμασον αύτό είς το(ν) δεζιόν της βραχίονα
αντά τά γράμματα : Κρόξ ζηρε ριαί ίδιξ δοι αι γι δονς, καί ευθέως τίκτει.

59. » Εΐς τό κυήσαι ολο αρσενικά παιδία.

Τής ελάφον το κόκκαλον οπού έ'χει είς τήν καρδίαν της να τό δένη ή γυναίκα
είς rà μαλλιά της οπίσω, να τό φορή καί ποιεί όλα αρσενικά παιδία.

δεξιόν σου πόδα μέ παννι δεμένο καί εχε αντή ασφαλώς καί νπαγε σΰντυχε με εΐ
τιναν θέλεις.

61. » Περί εΰρης θησαυρόν.

Γράψον τά ονόματα ταύτα είς πινακίδων καρέας καί βάλε τα εις τό προσκέ-
φαλόν σου καί ας είναι καινούργια, γραμμένα μετά κρόκον καί μόσκον καί ροδό-
σταμα καί θέλεις ιδεί είς τον νπνον σον θησαυρόν και εκεί εσται ό μελετήσας: μπε-
λάκ, μπλαδιούντι, τζιμπόζ τη οταγορία, απερρέρ, δροσσίντοι ερόμιεχ. τεκαδοελ
ΐακαθα ήλ ϊαδιθοΰ ηλάμ αλληλούια, ή καί μετά μελάνη κοκκίνην. 'Έπειτα επαρε
πετεινόν ασπρον καί κράτησέ τον νά μην κάμη πορνεία ημέρας όκτόί> καί εχε μαύρου
σκύλου αίμα και φώκιας δέρμα και γράψον τούς χαρακτήρας ταύτας μέ τό αίμα
τοΰ σκύλου : ασεγιόν, πεζαίπ κορεστή.

"Οστις εχει λαγκόνι, να κόψη άπό του μικρού παιδιού τόν όφαλόν, όντας τό
κόπτη ή μαμή και να κάμη ενα πασβάνι ασημένιο καί να τό βάλη μέσα καμπόσο
αλας διά να μην βρωμήση καί να τό εχη ζωσμένος εκεί όπον εχει τόν πόνον. Καί
να κάμη καί ενα δακτνλίδι από σίδερον καί να εχη άγκωνες οκτώ καί ολόγυρα να
γράφη όντως: φεύγε φω. γε'ιου χολή. η κορδαλός. έζιτι. Καί εις τήν μέσην να εχη
τό σημάδι αύτό οπού είναι κάτωθεν γραμμένο καί ώφέλου.

I σελ. 99 ]

60. » Περί αγάπης.

Τοΰ όφεως τό δέρμα να τό καύσης νά γένη στάκτη καί βάλε αυτήν είς II τό(ν)

62. » Περί πόνον λαγκόνου.
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[Σελ. 100]

63- » Περί άποδεμένον ανθρωπον.

"Επαρον μαγνήτη ν, όρεομπάρμπαρον, χιλιδονέαν, άπιγοΙ /νίαν, άντιμόνι, μαγι-
λντην και ας τά βαστάει απάνω του.

64. » Περί έμποδεμένον άνδρόγυνον.

Νά το διαβάση ό ιερεύς άπό λειτουργίαν τον εναποδεμενον και τους οΐδαμεν
και ουκ οΐδαμεν αγιε 'Ιωάννη, έμποδίστε, λύσατε τόν Δείνα και έβγαλε και έξεκα-
θάρισε τήν στράταν Όδεΐναν τών σκυλιών της και τά καρτζουκλά του και τα δίκτυά
του και πασαν κακόν δαιμονικόν και άστρονόμον λύσατε· αγιε ΙΙέτρε άπό τήν Ρώ-
μην, φθάσατε συντόμως και λύσατε τής ταπεινής ψυχής τά αιτήματα. 'Ορκίζω σε
είς τήν άγίαν Άναστασίαν τήν Φαρμακολύτριαν λϋσον τόν δοϋλον σου τοΰ Θεοΰ
'Οδεΐνα■ ορκίζω σε είς τούς άγιους ΙΙάντας, λ.ύσατε τόν δοϋλον τοϋ θεοΰ τάδε'
ορκίζω σε είς τά είκοσι γράμματα όπου κρατεί ο Χριστός καί ουδείς γινώσκει αυτά,
ειμή αυτός μόνος- λύσε τόν δοϋλον σου 'Οδεΐνα με τήν δούλην σου Τάδε την ώραν
αυτήν ορκίζω σε είς τούς θεοφόρονς Πατέρας, ϊνα λνθώσιν τά μάγια τοΰ δούλου
τοϋ Θεοΰ Τάδε καί τής δούλης τοϋ Θεοί5 Τάδε άπό δ,τι καί αν είναι, ή άνθρώπον
μαλλιά ή σκυλοκέφαλον ή βελόνη ή κατίνα ή μονοπύρων καρφία ή χάλκωμα ή
άργυρον ή μολύβι λυθήτω, ή κανάβι ή λινάρι ή λουρί άναβηστόν ή κλειδωνία
κλεισμένη, άπ δ,τι κι αν είναι ή κομποδεμένον άπό τάς οβ' μαγείες λύσε το ό Ιη-
σούς Χριστός ώς καί οίκοδόμησας, Κύριε, τόν δοϋλον σου Ιωακείμ μέ τήν δούλην
σου "Ανναν καί έτεκαν θνγατέραν τήν ϋπεραγίαν σον μητέραν οϋτως, Δέσποτα παντο-
κράτορ, εύλόγησον τόν δυϋλον σον Τάδε, ίνα δοξαστή τό πανάγιόν σου όνομα τοΰ
Πατρός καί τοϋ Υίοΰ καί τοΰ ά/Ιγίου Πνεύματος, αμήν, άμήν, άιιήν ς μ κ λ ς μ
μ τ φ β θ ο ν άμήν, άμήν, άμην.

[ Σελ. 101 ]

65. » Περί οταν μισούνται τό άνδρόγυνον

"Επαρον μαγνήτην λίθον καί κοπάνισον καί ενωσον μετά οίνου καί δός νά
πιουν καί άγαπιοΰνται.

[ Σελ. 107 - 8 ]

66 » Ερμηνεία τής πιγονίας.

" Εκ βαλε τήν πιγονίαν άπό τάς δεκαπέντε τοϋ μηνός Αυγούστου έως τάς είκο-
σι δύο. Καί όταν θέλης νά την έβγάλης Σαββάτο, νά είσαι νηστικός καί καθαρός,
νά λέγης : Δ«' ευχών τών άγιων Πατέρων.
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Καί τίνα γράφω περισσά. "Οποιος βαστάζει επάνω τον τήν ρίζαν της, σπόρον,
φύλλα, εναι κοντολογίαν σε δλες τες ασθένειες και είς σε//λοιμικήν καί είς μάγια καί
είς φαρμάκι καί νά πίνη το σπόρον μετά οϊνον είναι πολλά καλόν καί λέγε τήν
ενχήν ταύτην : Χαλδά ηκϊ χοϋδ ουχάρ ίάπ ιαφοαμ αιλάχ σερήφ μονχτίμ λιάρ συ-
χρον αφέπτ ληοχάμ σνρούφ τ αλά αμήν, αμήν, αμήν.

67. » Περι τής μανδραγόνας.

Ή μανδραγόνα, όταν θέλης νά τήν έβγάλης, νά ψάλης παράκλησιν καί άγι-
ασμόν και ύστερον πιάνεις και σκάφτεις άπό μακρά νά μήν εγγίζης τό βοτάνι, ήγονν
τήν μανδραγόνα. Και εκεί οπού σκάπτεις δέν μιλείς. Καί άφον φανή ή ρίζα ονομα-
τίζεις ό,τι θέλεις. Καί άφού όνοματίσης, δένεις τήν ρίζαν της μέ σκοινί καί δένεις
σκύλο ν έκ τοϋ λαιμοϋ και μαύλα τον μέ ψωμί καί έρχεται είς τό ψωμί καί τανρεϊ
καί ξερριζώνει την. Διατί δ άνθρωπος, αν τήν πιάση νά τήν εβγάλη, ξεραίνεται τό
χέρι τον. Καί αύτό τό βοτάνι εμπαίνει είς ιατρικά καί είς αλλα πολλά καλά.

[σελ. 120]

68. » Περί δάγκαμα φιδιού καί σκορπιού.

"Οποιον δαγκάσει φίδι ή σκορπίος, τήν ώρα ν αυτήν νά ενρη ζωχία να τ à
βάλη(ς) ώς καθώς είναι επάνον είς μίαν πέτραν καί ας τά κοπανήση μέ αλλην πέ-
το α.ν και όχι άλλον καί ας τό βάλη πολλές βολές φορές εκεί όπου τόν εδάγκασεν τό
φίδι ή δ σκορπίος και υγιαίνει. Ομοίως, ώσάν δαγκάση τό φίδι τόν ανθρωπον ή
σκορπίος, δσο να ενρεθοϋν τά ζωχία νά βάλης ψίχα ψωμίον μέ κρύον νερόν άπά-
νου είς τήν καπανίαν καί να οτανρώσης τήν δομήν τρεις φορές καί είς πάσαν φοράν
όπου σταυρώσεις να λέγης τό παρόν τροπάριον : 'Ανέβηκε Μωσής επί στήλης, ακος
φθοροποιόν, λντήριον καί ίοβόλον δήγματος καί ξύλου τοϋ Σταυρού τόν πρός γήν
συρόμενον δφιν προσέδησεν εν γαρ εν τούτφ άμιβεύσας τό πήμα~ διό Χριστώ ασω-
μεν τώ θεώ ημών ότι δεδόξασται. Καί ώσάν τό είπής τρεις φορές τό τροπάριον καί
τότες βάνεις τήν ψίχαν τοϋ ψωμίου μέ τό νερόν να δέσης τήν δομήν καί υγιαίνει.

[σελ. 132]

69. » Περί πώς νά έγνωρίσης τον άστενή σηκώνεται ή οχι,
ή ολίγον άστενεϊ ή πολύ.

Μάθε πότε έ'πεσεν δ άρρωστος καί λογαρίασε πόσες ημέρες εχει τό φεγγάρι,
ίδέ καί τό όνομα τοϋ άρρώστον πόσα στοιχεία έχει, ίδέ και τοϋ ήλίον κύκλον πόσον
εστί και ατά στοιχεία τοϋ ονόματος τοϋ αρρώστου καί λ.ογάριασέ τα όλα αντάμα- καί
έβγαλε άπό τριάντα και δσα άπομείνουν τήρησον τό δργανον. Και ει μέν είναι εις
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τόν ταχύν ζωοδότην, ολίγον άοτενεΐ καί υγιαίνει. Εί δε είναι είς τόν βραδύ ν, άρρω-
στεΐ βαρέα καί καιρόν πολύν κάμνει. Ει δέ είς τόν μέσον ζωοδότην ή θνήακει\ν) ή
κινδυνεύει. Οϋτως καί ό ταχύς θάνατος καί ό βραδύς καί ό μέσος ταΰτα δηλοΰν τά
γεγραμμένα. Θάνατον γοργόν καί θάνατον μακρύ νοσοΰντα, ή θνήσκει χωρίς αλλο(ς)
ή ζή ή θνήσκει. "Ομοιον καί είς ζώον. Λαμβάνεις τό όνομα τοΰ αυθεντός τον καί
τά όμοια καί κοίταξε τό όργανον, ημέρα, τόν κύκλον καί μέτρησον.

[σελ. 133]

70. » Είς τήν θέρμην ωφέλιμος, γραφόμενοι οί στίχοι αυτοί είς φιλτζάνι
καί πινόμενοι μέ νερόν τήν ώρα πού νά θερμανθή ό άνθρωπος: αμίσακα μητασάνο
νονόμιμη.
[σελ. 135].

71. » Είς άπόδεμα.

"Οταν θέλης νά έμποδεθή τις, ας γρά[ψης] είς τόν αυλόν του ετούτο :
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Καϊ όταν θέλη νά λνθή, ετούτο : ^^cCj —

[ σελ. 136 ]

72. » Είς τό σταματήσαι αίμα.

Γράψον ταΰτα τά σημεία και κρέμασον είς το στήθος τοΰ νοαοΰντος ή δομή·
γράψον είς το μέτωπον αντοΰ άπδ τοΰ αίματος τον έκχνθέντος. Εί δε επιστήσεις,
γράψον αυτά είς μαχαίρι καί σφάξον όρνιθα καί ούκ[κ ε]ξέλθη αίμα.

73. » Είς μήτραν άναθάλουσαν (sic)

'Αχαήλ. ενχαλοχαήλ. οχαήλ. Μιχαήλ μενδε άνρεήλ. ζαχαήλ. Άνοιχθήτωσαν
αί οπές αύτών καί καρδία καί το ήπαρ καί ας ελθονσι τά αγια γράμματα αυτής είς
τά έγκατα αντοΰ ώσεί νδωρ καί ώσεί έ'λαιος (s\c) εν τοΐς οστεοις αυτοΰ καί ώσεί
βρώματα εν τοΐς κοιλίοις (sic) αυτής. Καί γράψον τους χαρακτήρας αυτούς.

74. » Το ελθεΐν αντά1 λέγε τονάμαι (sic) ταντον: Ναπομπία μιράτζια λεμί.
Ρίξον δέ αυτά είς τον δίσκον ιερέως καί όταν τό γράψης νά λέγης τόν πεντηκοστόν
καί νά λειτουργηθούν ημέρες ζ . Καί μετά τές επτά λειτουργίες λύσε αντά μετά άγι-
ασμα τών αγίων θεοφανείων καί νά πίη τρεις ταχινές νηστικός καί θαυμάσεις τοΰ
Θεοΰ ή δνναμις : — ι ω θ ζ θ κ β ν.

"Επαρον γάλα δαυναρίας (sic) θηλαζούσης άρρεν πουλάριον καί σμείζον μετά
αίματος προβάτου καί γράψον είς προσωπίδα παιδιού τάς χαρακτήρας ταύτας.

75. » Περι κλέπτην να εΰρης.

Λάβε αρτον τής Μεγάλης Πέμπτης καί τνρόν καί γράψον είς τό ψωμίν :
Σαρά αμονν καί είς τό τυρί: Σφαήλ. Καί ας λειτουργηθούν ήμερα Σαββάτο καί
ας τό φάγουν, καί δ κλέπτης ευρίσκεται, ήγουν [ό] αίτιος τοΰ κακού.

1 Δηλ. ή έμμηνος ρύσις.
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[σελ. 137-8]

76. » Νά σέ άγαποϋν πάντες.

"Εχε αλεπούς καρδία και κοράκου καρδία και γράψον τους χαρακτήρας ταύ-
τας (sic) και καπνίζον με αρτον και θυμίαμα άραενικόν.

Εις το όνομα τοϋ Πατρός και τοϋ Υίοϋ και τοϋ άγιου Πνεύματος αμήν.
'Αστέρας, είσαι πικρός καί μεμελανωμένος και εχεις δνύχια ρνε και να πού σε δένω
άπό τήν σήμερον ήμέραν να άπέχης άπό τόν δούλον τοϋ Θεού Τάδε, νά μήν τόν
τρώγης, νά μήν πίνης, ότι είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, τοϋ Θεοϋ παραδομένος.
"Απεχε άπ' αύτό ν, ότι στέλλει δ Κύριος αόρατος τόν άρχάγγελον Γαβριήλ καί σέ
κατακαίει και σέ καταφλογίζει και σέ ξερριζώνει τά δόντια σου. Δέν ήμπορεΐ να σέ
βαστάξη, νά σέ ύπομένη, άμή σύρε είς τά βουνά, είς τά άγρια ζφα. 'Εκεί είναι μία
μεγάλη πέτρα καί σϋρε άπό κάτου καί φάγε άπ' αυτήν. Αυτή σέ βαστάζει, αυτή σέ
υπομένει 'Αμήν : ς μ κ λ ς μ μ τ φ β θ αμήν.

λόν καί άπάνεμον τόπον ϋποκάτω είς πέτραν ή ώς λιθόστρωτον. Τό φύλλον αυτής
κάτω βλέπει καί τό άνθος αυτής λευκόν. Και ή ρίζα αυτής ώς δάκτνλον ανθρώπου.
Αυτή ή βοτάνη ώφελέί εις πάν πράγμα. Είς πάθη καί νόσους άνθρώπων. Ό βαστά-
ζων τήν ρίζαν αυτής ου φοβηθήσεται μαγείας καί δφιν καί πάν θηρίον καί ον μή
φοβηθή λύμην δδοϋ από στρατηγούς. Ό δεθείς τήν γλώτταν καπνιζέτω ύπ' αύτής
καί λύεται δ δεσμός. 'Ο πίνων τήν ρίζαν καί τόν σπόρον φυλαχθήσεται άπό παντός
πονηρού συναντήματος και άπό κακόν δφθαλμόν. Ό σπόρος αυτής ϋποκάτω τής
γλώσσης αύξει τήν διάνοιαν. Ό θυμιάσας τήν ρίζαν και τά φύλλα είς τόν οίκον
αυτού, ον μή είσέλθη πνεύμα πονηρόν είς αυτούς. Ό σπόρος αυτής δεθείς είς το
δεξιόν γόνατο ώφελέί εις τήν σπλήνα καί εις τά ήπατα. Ό βαστάζων τήν ρίζαν καί
τά φύλλα και τόν σπόρον, ει έλθη είς βασιλείς καί αρχοντας, καλώς κατευοδοθήσε-
ται. Καί τό σπόρον αυτής [ει] θέσεις είς τό κατώφλιον εν καιρώ θανατικού, ον μή
είσελεύσεται πνεύμα άκάθαρτον καί πονηρόν, καί θάνατος είς τόν οίκον αντοϋ ον

77. » Είς τόν άστέρα.

78. » Περι της πηγονίας τό βοτάνι.

Αυτή ή πηγονία εστί μήτηρ πάντων τών βοτάνων. Γίνεται δέ εις/Ιδρος νψη-
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μή γενήσεται. Και πιείν ον μή βλαβήαεται. 'Ομοίως καί ή γυνή έ'ξει γάλα πολλά
πολύ. Έάν [σης σπόρον επί τόν δεξιόν βραχίονα, λογισμούς καταργήσει. Άλλα
και δαιμονιζόμενός τις τήν ρίζαν αυτής ψαγείν καί καπνισθήσεται όμού εν δύο (sic)
γεννήσεσι τής Σελήνης, ευθέως το[ϋ] πάθους άπαλλαγήσεται. Έάν κεκρατημένον τό
άδελφικόν αντον εστί, ομοίως φάγη τήν ρίζαν αυτής καί νά κρεμάση έπι τόν τρά-
χιλον αντον. Γεννηθέν παιδίον μικρόν, πότισε αύτό/ν] πρώτον άρχή τήν ρίζαν αν-
τήν σνν γάλα (sic) τής μητρός αντοϋ, νά είναι ήμερα καί νύκτα γαληνό καί μερω-
μένο, διότι δέν πλησιάζει τίποτες πνεύμα πονηρόν πλησίον αντον.

[σελ. 143-6]

79. » Είς πόνον κορμίου καί κοκκάλου.

Βότανον λεγόμενον ή βριονία καί τό κλωνάριν της ώσάν σκοινί καί κάμνει
σπυριά κόκκινα είς τούς κόμπους αντής. Καί όταν ύπάγης νά τήν σκάψης νά βα-
στάς ψωμί και κρασί καί ορνίθι καί τρία καρφία καινούργια. "Επειτα νά σκάψης
τήν ρίζαν άπό μακράν νά μήν τήν έγγίσης, ότι φεύγει μέσα. Και ώσάν τήν έβγάλης
νά βάλης τό ψωμί καί τό κρασί καί τά καρφία καί τήν όρνιθα καί παράχωσον
αντά όλα ομοϋ. "Επειτα φενγα άπό κει ογλήγορα. Είτα βράσον αυτά· άπό μακρέα
τήν φωτίανΙ/νά μήν τό έγγίσης και ώσάν βράση, μάλαξον αντά και κάλυψε τόν
πονοϋντα δύο καί τρεις φορές καί νγιαίνει.

80. » Ερμηνεία πώς άνασπάται τής πηγονίας τό βοτάνι.

Βλέπε τόν ήλιον όταν έρθη είς τόν Παρθένον καί πρώτον άνάσπασε αυτήν
ημέρα Σαββάτο είς τά (;) τό πρωί καί λέγε τά χαλδαϊκώς, καί όντως άνάσπα: Λούτ,
άχάφ, ίάπ, ίάφ, πλάχ, σούλφαμ, μοχτήμ, λιάρο, άχροναφάτ, λιρχάμ, συρφοϋ, τάλχα
αμήν, αμήν, αμήν. Και όταν θέλης ν άποσκάψης τήν ρίζαν καί τόν κλώνον αυτής,
νά πάρης αρτον και μολύβι καί αλας· επαρον και χώμα μέρος τοϋ άγιου Βήματος
μετά τριών δακτύλων τής δεξιάς χειρός. Καί όταν άνασπάσης αυτήν βάλον αυτά εν
τω βόθρψ εκείνψ, και όταν τήνε βγάζης ονομάτισε την ώς τά άνωθεν γεγραμμένα.
Εϊτα απόστρεφε (sic) εις τόν οίκον σου τό σνντομώτερον.

81. » Περι άλογου όπου δέν ήμπορεΐ νά κατουρήση.

Γράψον εις τά τέσσερα ποδάρια τοϋ άλογου ατά δνύχια : Φησόν, Γεών, Τίγ-
ρης καί Έφράτης.

82· » Περί άλώπεκος.

Ή. άλούπηξ τετράποδον εστίν ζφον γνωστόν απασι, δεινότατόν τε καί πανουρ-
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γότατον καί σοφόν. Ταύτην, εάν ζώσαν άγρεύσης και εμβάλης εις παλαιότατον ελαιον
και εψη εως ον είς τό τέλος τακή καί καθίσας είς // άγγείον έχον ελαιον καί εξ
αντον άλείψης ποδαλγούς, αρθριτικούς καί παρειμένους έχοντας έπί πολλά τά πάθη,
θεραπεύει παραδόξως. Ό δέ δεξιός αυτού δρχις ξηρανθείς καί [... ] εν πόσει
δοθείς, φίλτρον γίνεται πρόξενον γνναιξίν à δέ ευώνυμος του είς ανδραν.

83. » Περί άϊτοϋ.

Ό αετός μέγιστον εστίν όρνεον, βασιλεύς πάντων τών πετεινών. Τούτου ή
χολή συν χυλφ πρασίον καί υπό βάλσαμον καί μέλιτι λυωθεΐσα καί επιχρίατε ίσα
άπό χύσιν οφθαλμών Ιάται. Ή δέ καρδία αυτού όπτηθεισα καί γυναικί λάθρα
δοθείσα εν πόσει, έν βρώσει, φίλτρον εργάζεται αύτή πρός τόν άνδρα. Πολλά δέ οι
πόδες αντοϋ βασταζόμενοι πρός κατ' εχθρών νίκην μεγάλως ώφελοϋσιν. Ό δέ
μναλός τοϋ όρνέου τούτου εάν πίη ή γυνή καί ολίγον τούτου, επίθες [είς] τό τής
μήτρας στόμιον, ασύλληπτη γίνεται.

84. » Περί πουροΰνας.

Βορόν όρνεον εστί μέλαν, πασι γνωστόν, ο κονρούναν όνομάζονσιν πάντες.
Ή καρδία της όπτηθεΐσα καί γυναικί λάθρα δοθείσα εν βρώσει ή εν πόσει, φίλτρον
εργάζεται αύτή πρός τόν ανδρα. Πολλά δέ ή κόπρος αυτής συν οΐνψ πωθεΐαα είς
βήχαν ιάται..

85. » Περί χιλιδόνος.

"Η χιλιδών στρουθίον εστίν πασι γνωστόν, έχον δυνάμεις τοιαύτας. Έάν τις
τούς νεοσσούς // έμβάλη εις χύτραν καϊ προσηλώσας δπτήση, επειτα άνοίξας τήν
χύτραν καί κανονίση, τούς μέν δύο νεοσσούς καταφιλοϋντας αλλήλους τούς δέ δύο
εκστρεφομένους άλλήλων καί ον φιλούμενοι οί νεοσσοί καί καιόμενοι καί κόνης
γενομένης καί μετά πόσεως ή βρώσεως διδόμενοι λάθρςι γυναικί, διεγείρουσιν πρός
τόν ανδρα φίλτρον πολλά·

[σελ. 148]

86. » 'Αρχή τοϋ ήλιου τό βοτάνι·

Τό βοτάνι εστίν δ ήλιοσκοπός- καί όταν άνατείλη δ ήλιος κλίνει τήν κορυφήν
του κατά τόν ήλιον. Καί όταν θέλης νά έβγάλης, νά είναι είς τήν πρώτην ώρα τής
Κυριακής, όταν χαράζ-η ή μέρα, καί να είπής τόν δρκιομόν τον ηλίου τρείς φορές.
Είτα να τό σκάψης μέ τήν ρίζαν, όταν εχη τόν καρπόν και τά λουλούδια. Καί επα-
ρον άετοϋ άπό τό δέρμα καί τνλιξον τόν καρπόν καί άπό τά λονλονδια τον καμπό-
σοι' καί βάστα το απάνω σον. Και φύλλα τον τά χλωρά επαρον καί κοπάνισον αντά
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καί στράγγισον αυτά και ενωσον αυτό μέ ροδόσταμο· είτα βάλε το είς μίαν άμούλαν
καί κρύψε το. Καί όποτε υπάγεις σέ βασιλείς καί σέ άρχοντας ή είς εχθρούς σου ή
σέ χαραμήδες, άλειψον τό πρόσωπον σου άπό [τό / κείνο τό ζουμί καί όσοι σέ ιδούν
όλοι σέ άγαποϋν. Καί αν ήξεύρης και πουθενά βίον παραχωμένοι', πέρασον άπ
εκεί καί άνοίγει δ τόπος καί φαίνεται καί πάλιν παραχώνεται. Καί σημάδεψε τόν
τόπον εκείνον καί είς σέ τρεις ημέρες νά πάρης μαΰρον πετεινόν καί άμε είς τόν
τόπον εκείνον είτα σφάξε τό πετεινάρι καί τότες έβγαλε τόν θησαυρόν άμή καί
τότες νά είναι τό πρόσωπον σου άλειμμένον άπό τό ζουμί. Καί μή σέ θεώρηση
τινάς όταν έβγάζης τόν θησαυρόν. Καί ή ρίζα του βοτάνου έχει πολλήν χάριν. Νά
πάρης άπό γαϊδάρου πετζί καί ξούρισέ το καλά νά γένη ψιλό ωσάν χαρτί καί τύλι-
ξον μέσα εις αυτό άπό τήν ρίζαν εκείνου τοϋ βοτάνου καί βάσταζέ το άπάνου σου■
καί σϋρε είς αφεντάδες όπου βούλουνται νά σέ χαλάσουν ή σέ χαραμήδες καί όλοι
σέ αγαπούν άπό τοϋ βοτάνου τήν χάριν.

87. » "Ετερον τοΰ Κριοΰ.

Τό βοτάνι εστίν τό μνριόφυλλον. Κοπάνισον αυτό καί στράγγισον τόν ζωμόν
καϊ ενωσον αυτό μέ ροδόλαιον καί άλειφε πληγάς άπό σιδέρου καί υγιαίνει. Ίδέ τό
ροδόλαδον πώς γίνεται. Βάνουν λάδι καί τριαντάφυλλα σέ μίαν άμούλαν καί τό
κρεμνούν στον ήλιον καί στέκεται πάντοτε. Οντως γίνεται τό ροδόλαδον. Τήν δέ
ρίζαν τοΰ βοτάνου βάστα την είς στό δεξιόν βραχίονα καί χάνοννται διά τ' εσένα.

88. » "Ετερον τοΰ Ταύρου.

Τό βοτάνι εστίν τό τριφύλλων. Και έπαρον τά άνθη καί τύλιξον αυτά εις δέρ-
μα βοδιού, μοσχαρίου άγεννήτου καί βάστα το άπάνου σου. Και σϋρε είς βασιλείς,
σέ πασιάδες, σέ άρχοντας καί έχεις πολλήν τιμήν άπό αϋτουνούς. Τήν δέ ρίζαν αντοΰ
νά την βαστούν οί άνθρωποι οί δαιμονιζόμενοί' φεύγουν οί δαίμονες άπ' αυτόν καί
οί Γελλοΰδες καί υγιαίνει.

89. » Τών Διδύμων. ZZL

Τό βοτάνι εστίν ή ματραγκόνα καί όποιος βαστά άπό τήν ρίζαν αυτής έχει
πολλήν τιμήν καί χάριν καί δαίμονες φεύξονται. Εί δέ καί καπνιστής άπό τήν ρίζαν
αυτών τρέχει πολλά.

90. » Τοΰ Καρκίνου καί τών Διδύμων. ο ü3 ' /J

[ Σελ. 149 ]

To βοτάνιν τών Διδύμων εστίν τό έξίφυλλον. Από αυτό τό βοτάνιν είς κήτα-
ριν (sic) γυναικός όταν γεννήση παιδίον καί βάσταζέ το άπάνω σον καί αγαπιέσαι
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ύπό μικρών καί μεγάλων, άνδρών καί γυναικών. Τά δε φΰλλα τοΰ βοτανίου αυτού
νά φάγη δ δαιμονισμένος καί νά βαστά}ι καί άπ αυτό, φεύγουν οί δαίμονες καί
υγιαίνει. Τήν δέ ρίζαν αύτοΰ νά τήν ταί'σης ανθρωπον ή ζώο ν, σέ αγαπάει-

91. » Τοΰ Λέων. <2

Τό βοτάνι εστίν ή βαλόπζη. Τά φύλλα τής βοτάνου τζάκισον καί αλειψον τά
τζακισμένα κόκκαλα τοΰ άνθρωπου δύο καί τρεις βολές καί υγιαίνει. Τήν δέ ρίζαν
βάστα άπάνου σου όταν πηγαίνης νά κυνηγήσης ψάρια καί πιάνεις πολλά.

92. » Τοΰ Παρθένου.

Τό βοτάνι εστίν τό τριχοβότανον. Τά φύλλα αυτής κοπάνισον μετά αρκούδας
κόκκαλα καί αλειψον πόνους άπό ρευματόπονον δύο καί τρεις βολές καί υγιαίνει.
Τούς δέ κλάδους αύτοΰ τύλιξον είς δέρμα λύκου καί βάστα το καί νικάς τούς
εχθρούς σου. Καί είς στένωσιν βραζόμενον μετά ύδατος και ζαχάρεως, πινόμενον
ώφελει.

93. » Τοΰ Ζυγοΰ.

Τό βοτάνιν έστιν ή πετόνικα. Τόν καρπόν αυτής ας πίνη ό δαιμονιζόμενος
καί υγιαίνει. 'Ομοίως καί είς κοιλίας πόνον ωφελεί. Τά δέ φύλλα της (αν) φάγη δ
άνθρωποι, από δ,τι πόνον έ'χει γιαίνει. Τήν δέ ρίζαν αύτοΰ τύλιξον είς δέρμα άλον-
πονς καί δέσον αυτό είς τόν δεξιόν σου βραχίονα καί δέν φοβάσαι άπό δαιμόνους.

94. » Τοϋ Σκορπιού.

Τό βοτάνιν εστίν τό κυνόγλωσσον. Τόν σπόρον αύτοΰ τύλιξον είς δέρμα έλά-
φου καί δέν φοβάσαι άπό παντός πονηρού πράγματος καί φανής φοβερός καί ένδο-
ξος καί ώς Θεόν σέ προσκυνούν. Τά δέ φύλλα κοπάνισον καί σμίξον αύτοΰ τόν
ζουμόν μετά κρίνου έλαιον καί άλειφε μετ' αυτού πασαν πληγήν σιδήρου καί ίαται-
Τήν δέ ρίζαν αντοΰ βάστα είς τόν δεξιόν σου βραχίονα και δέν σέ γαυγίζει σκύλος
καθόλου. Καί αν δώσης αύτηνή τήν ρίζαν καί φάγη ζώον άνήμερον, ημερώνεται.
Καί αλλο: Τό βοτάνι αυτό κοπάνισον μέ αρκούδας άλειμμα καί ν' άλείψης ανθρώ-
πους όπου έχουν ρεματόπονον είς τό κορμίν δύο καί τρεις φορές καί υγιαίνει.
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95. » Τοϋ Τοξότη.

To βοτάνιν εστίν ή εγκάρδιος· και εχει τά λουλούδια ώσάν λουλάκι· είναι και
■ψηλόν μια πήχυ. Και τύλιξον αύτό με δέρμα αλεπούς και βάσταζε το κατά κεφαλής
και νικάς βασιλείς και κριτάδες και δυνάστας. Τά δέ φύλλα αυτού ποίησον άλοιφήν
μέ κερϊν και ελαιον καί άλειφε φλεβοιομίαν και υγιαίνει. Τήν δέ ρίζαν θες είς κρυ-
φον τόπον είς τόν οίκον σου καί ευτυχεί τό σπίτι σου από πασαν καλό καί θαυμά-
σης τί ώφέλειαν έχει τό βοτάνι αυτό.

96. » Τοΰ Αίγοκέρου.

Ίο βοτάνι εστίν τό τράγιον καί επαρον τόν καρπόν αυτού, δός γυναικός·
εάν φάγγι ολίγας ημέρας, ζήσεται. Τά δέ φύλλα αυτής τρίψας καί βάστα καί πάντα
τα θηρία φεύγουν άπό σον καί ώς βασιλέα σέ προσκυνούν τά θηρία καί δέν σέ
εγγίζει κανένα ποσώς· καί αν κοιμηθής καί μετά ταύτα, φόβον δέν έχεις. Τήν δέ
ρίζαν (έάν) δώσης έπιληπτικόν φαγεΐν μετά επτά οκτώ ή μέρας υγιαίνει άπό πασαν
άα&ένειαν. Είδέ äv βαστάς τήν ρίζαν αυτήν, ώς Προφήτην έχεις χάριν έκ τοΰ λαού
καί άπό θεού βοήθειαν έν παντί τόπφ.

97. » Τοΰ ηδορχίου (=ΐθΰ ΰδροχόου.)

Τό βοτάνι εστίν τό βατράχων. Τά φύλλα αυτού τρίψον ώσάν αλεύρι καί ενω-
σον αντά μετά I! οίνου καί δός μίας γυναικός ατεκνης νά πίη, ή όποια δέν κάνει
παιδί, διά νά κάμη. Είτα βάστα άπο αυτά τά φύλλα απάνω σου καί δέν φοβάσαι
από εχθρούς.

98. > Τοΰ Ίχθύα.^ ^

Τό βοτάνι εστίν τό άριστολόγιον τό λέν καί τριχήλιον, ήγουν τό τράχιον. Νά
τό φάγη άνθρωπος καί νά βαστάη καί άπ' εκείνο, είναι διά πολύν καλόν.

99. » Τής σελήνης.

Τό βοτάνιν εστί ή άγλάφωτη. Μερικοί άνθρωποι τό λέν λουνάρι, άλλοι τό λέν
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όλήκημον (sic) καϊ κάμνει τά φύλλα τον ώσάν ρεβίθι. Kol νά το έβγάλης τήν Δευ-
τέρα εις τήν πρώτην ώρα, όταν χαράζη ή μέρα. Καϊ νά πής πρώτα τον δρκισμόν
τής σελήνης τρεις φορές· εΐτα νά τήν έβγάλης μέ τήν ρίζαν δμου. Καί έχει το βο-
τάνι αυτό ένέργειαν τοιαύτη. Νά βάλης άπό τήν κορυφήν τοντουνοϋ τοϋ βοτανίου
μέσα είς κεφαλήν πετεινού καϊ νά τό κρατής άπάνω σου. Καί εΐ τι πράγμα γυ-
ρεύεις καϊ θέλεις γίνεται ό λόγος σου. Καϊ εΐ τι πραγματεία πράξεις, όλη κέρδος σέ
φέρει[ν]. Τά δέ δροσερά/ ν] της φύλλα σμίξας μετά χρυσίου καϊ άργύρον, μεγάλως
χαρής. Και βάσταξέ το σιμά σου και κάμνε τά αυτά εις αϋξηαιν τής σελήνης, διά
νά ανξάνη τό πράγμα σον, νά γίνεται τό ολίγον πολύ· καί γίνεσαι καί κυρός πολ-
λών πραγμάτων. Τά δέ ψημέ(να) της φύλλα βάλε είς τοϋ εχθρού σον τά ασπρα
καϊ είς τόν βίον τον καϊ σκορπά καϊ χάνει τα. Είδέ και θέλεις πάλε νά έρθη ό
βίος του, δόσε τον καί άπό τά δροσερά φύλλα νά φάγη καϊ έρχεται δ βίος του πά-
λαν εις προκοπήν. Και πάλιν αυτό τό βοτάνιν [αύτό] νά τό βάλης σέ άργνριον σέ
κόρφον έχων εύκαιρίαν καί εϋρης αν τόν δόκιμος χρυσίου και άργυρίου.

100. » Τοΰ "Αρη θεοΰ tô βοτάνι.

'Εστίν δ πεντασίτης- λέγεται και άκινάκης. Καϊ νά τό έβγάλης μέρα Τρίτη,
τήν πρώτην όίραν, όταν χαράζη ή μέρα. Πρώτα νά πής τόν δρκισμόν τοϋ "Αρη
τρεις φορές. Εΐτα να τό έβγάλης μέ τήν ρίζαν. Και όποιος άνθρωπος βαστά άπό
εχθρούς και ληστάς και άβάνηδες δέν φοβάται όπου καϊ αν πάγη. Καϊ πάλιν ξέ-
ρανε τά φύλλα του και τρίψον ώς άλεύρι και δός άνθρώπου όπου χύνει αίμα άπό
τήν μύτην ή έκ τοϋ σώματος. "Ας τό ρουφήση μέ αυγό καϊ τόν κοπάζει τό αΐμα.
Εί δέ βαστάζει άπό τήν ρίζαν του άπάνω σον (sic), όλοι οί άνθρωποι τόν ζη-
λεύουν.

[ σελ. 151 ]

101. » Τοΰ Έρμη τό βοτάνι·

'Εστίν τό πενταδάκτυλον, ήγουν πέντι βάλον, καϊ άλλοι τό Αεν τον Χριστού
τό χέρι. Καί έβγαλον αύτό ημέρα Τετάρτη είς τήν πρώτην ώρα όταν χαράζη ή
μέρα. Πρώτον νά είπής τόν δρκισμόν τρεις φορές. Εΐτα νά τό έβγάλης μέ τήν ρί-
ζαν. Καϊ έχει ενέργειαν τοιαύτην. "Επαρον τά ανθη καϊ τόν καρπόν αύτοϋ και τύ-
λιξον αυτά μέ ήμερης γάτας καρδίαν καί βάστα το άπάνω σου καϊ σέ αγαπούν πάν-
τες, βασιλείς καϊ άρχοντες il και εΐ τι κάμνεις δέν σέ άγροικά, μηδέ σκυλϊ σέ γαυγί-
ζει καθόλου. Τά φύλλα του ξήρανέ τα καί ενωσον αντά μέ έλαιον καϊ άλειφε πά-
σαν πληγήν καϊ υγιαίνει. Καϊ είς σέ ματόπονον άλειφόμενα ωφελεί. Εί δέ φάγη άπό
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τήν ρίζαν αντον πασαν νόσον καί κακόν διώχνεται άπ' αυτόν. Καί όταν πονή αν-
θρωπον τά χέρια του καί τά ποδάριά τον, ας βράση τά φύλλα του καί ας τά λούση
και υγιαίνουν.

103. » Γράψον τούτους τούς χαρακτήρας καί βάστα τους και δέν φοβάσαι
αίφνίδιον θάνατον μηδέ τους εχθρούς σου, μήτε ξύλον, μήτε θάλασσαν, μήτε πο-
ταμόν, μήτε πνεύματα άκάθαρτα.
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104. » Περι νά μήν φοβάσαι όπου αν νπάγης, καν τε αν δρας καν γυναίκα.

I σελ. 152 ]

105. » Προσευχή τοΰ άγιου Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού.

Έν τω δοθήναι με, Δέσποτα Κύριε ήμών 'Ιησού Χριστέ δ Θεός ημών και
τών Πατέρων έπάκονσέ μου τοΰ δούλου σου τοΰ ταπεινού Γρηγορίου καί δεϊξον
μοι τού [ς] αγγέλου/ς] τοΰ έχοντος τήν έξουσίαν ήμέραν τε καί νύκτα. Καί είσήκουσεν
αυτόν Κύριος δ Θεός καί εστειλεν τόν αγγελον αυτού Μιχαήλ καί εΐπεν αυτόν :
Χαίροις εν Κυρίφ, Γρηγόριε θεράπον Χριστού, ότι έστειλέ με Κύριος II τοΰ δεΐξαι
σοι τούς αγγέλους τής εξουσίας τής ειρήνης πρός ώφέλειαν τών ανθρώπων. Καί δ
μέγας Iρηγόριος : Έπάκουσόν μου, Κύριε, τοΰ άμαρταιλού καί δεϊξον μοι τήν άγ-
γελικήν βοήϋειαν. Καί εΐπεν δ άρχων Μιχαήλ : Ό άγγελος δ έχων τήν έξουσίαν
τών ορέων καλείται τό όνομα αυτού Σα ρ à σαήλ, καί εΐ τις περιπατεί είς τά δρη επι-
καλείται αυτόν καί ον φοβείται. Ο άγγελος οίκον δ έχων τήν έξουσίαν καλείται
' Αφεμεήλ καί γράιρον τό όνομα αυτού στανρόν καί σώζει σε. Ό άγγελος τοΰ ρίγος
πυρετού καλείται Σαμαήλ καί γράψον τό όνομα αυτού και ού φοβείσαι· να τό βα-
στάς καθαρός. Ό άγγελος ύπνου καλείται ΊΤσήλ καί γράψον τό όνομα αυτού είς
φύλλον ελαίας καί θές το άπάνου είς εκείνον δπού δέν ύπνοι καί κοιμάται. Ό άγγε-
λος τής ειρήνης καί τής χαράς καλείται Άγαθοήλ καί γράψον τό όνομα αντού είς
χαρτίν και ας τό βαστάει κρνφίως καί ού φοβείται ποτέ καί καθαρός. Ό άγγελος
τής αστραπής καλείται Έμιήλ, καί γράψον τό όνομα αυτού είς χαρτίν καί κράτεί
αύτό καί ού φοβείσαι.

106. » "Ετερον δια τήν θέρμην,

Νά γράψης τά τροπάρια τοΰ τιμίου Προδρόμον : Μνήμη δίκαιον μετ' εγκω-
μίων. 'Έτερον : Έκ γης άνατείλασα ή τον Προδρόμον κεφαλή. Έτερον : Ώς θείον
θησαύρισμα έγκεκρνμμένον τή γή. Καί γράφεις καί τούτο : Τίμιε Ιωάννη ΙΙροφήτα
καί Πρόδρομε καί βαπτιστά τον Χριστού, ή τιμία σον κάρα έπί πίνακος κειμένη, ώς
κύργιος (sic) τις άααμένη, ίδέ τριταίος, τεταρταϊος, καθη(με)ρινός, φύγε ραμά από
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τον δοϋλον τον Θεοΰ τάδε. Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβον Θεοΰ, άμήν,
Ήλί,Ήλί, λα μα σαβαγθανή, τ ουτέστι, Θεέ μον, Θεέ μον, ϊνατϊ μέ έγκατέλιπες;

[ σελ. 350 ]

107. » Περί όταν κατουριέται κάνεις εις τό στρώμα.

"Επαρε τήν φούσκαν τον χοίρον, κάμε την σκόνη και πίνε την μέ άγιασμα■

[ σελ. 423 ]

108. » Διάγνωσις υδάτων.

Γίνωσκε δέ καί τοΰτο, ότι όταν έχη τό φεγγάς>ι ήμέρας 7 τά νερά είναι άδύ-
ναμα καί είναι πολλή ξέρη καί κρατούν έ'ως τάς 10. Καί άπό τές 10 τον φεγγα-
ριού αρχίζουν τά νερά νά άβγατίζουν έ'ως τάς 19. Καί άπό τές 19 έ'ως τάς 21 πά-
λιν τά νερά όλιγοστεύουν καί είναι ξέρη έ'ως τάς 24. Καί άπό τάς 24 άβγατίζουν
πάλιν τά νερά έως νά πάρη γύρισιν τό φεγγάρι. Καί οΰτως νά γινώσκη τινάς διά
τά νερά.

[ σελ. 428 ]

109. » Πρόγνωσις τοΰ ανθρώπου όπου είναι άρρωστος.

Μάθε πότε έπεσεν δ άρρωστος καί νά λογαριάσης πόσες ήμερες έχει τό φεγ-
γάρι καί ΐδε καί τό όνομα τοΰ αρρώστου ορθογραφία, πόσα στοιχεία έχει. Ίδέ καί
τοΰ ηλίου τόν κύκλον, πόσον έστί καί τά στοιχεία τοΰ ονόματος τοΰ άρρα')στου καί
λογάριασέ τα όλα άντάμα καί έβγαλε όλα τά τριάντα. Καί δσα άπομείνουν τήρησον
έν τω όργάνφ. Καί ει μέν εϋρης έκ τών υπέργειων άνω, ζήσεται· ει δέ εϋρης κάτω
κινδυνεύει.
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[ σελ. 457 ]

110. » Για νά μήν σκοτωθή γυναίκα.

"Επαρε βάτου ρίζαν και κυμίνον ρίζαν καί μολόχας ρίζαν και δέσε τα εις
παννίν και κρέμασε τα είς τόν τράχηλόν της, διά νά μήν σκοτωθή, μόνον να γέν-
νηση καλά.

111. "Ετερον.

"Επαρε κερί καί κόπρον από φοράδας καί ζνμωσέ τα όμάδι και ας τά βα-
ατάη ή γυναίκα άπάνου της καί δέν φοβάται νά σκοτώση τό παιδί.

[ σελ. 458 ]

112. » Περί ανεμοπύρωμα.

Γράψε έτοΰτο τό τροπάριον : 'Ανέβηκε Μωυσής έπι στήλης οίκος φϋοροποιοϋν λν-
τήριον και Ιοβόλου δήγματος και τύπω ξύλω II σταυρόν τόν πρός γής συρόμενον
όφιν προσέδησε ν εγκάρσιον έν τού τω Θριαμβενσας τό πήμα~ διό Χριστφ ασωμεν τω
Θεφ ήμών, ότι δεδόξασται. Καί ώσάν τό γράψης, διάβασε το τρεις φορές καί βάλε
νερόν μέσα εις ένα αγγείο νά αναλύσουν τά γράμματα. 'Επειτα βάλε ψίχα ψωμίον
μέσα είς τό νερόν καί ανάδεψε το καί βάλ' το άπάνω είς τό ανεμοπύρωμα και
δέσε το, καί Θεού οικονομία υγιαίνει.

113. » Περί πόνου ποδαρίου-

Έτοντον τόν ψαλμόν τόν έβδομηκοστόν τέταρτον, νά βάλης ενα ποτήρι κρασί
γεμάτο και νά τό διαβάσης άνάνω είς τό γυαλί οπού έχει τό κρασί τρεις βολές καί
τότε νά τό πιής. Καί όσον κρασί καί αν πιής έκείνην τήν ημέρα δέν μεθάς.
'Ιδού ούτως καί δ ψαλμός ·' Έλομολογηθά σοι (sic) ό θεός, έξομολογησόμεϋά σοι
καί έπικαλεσόμεθα.

[ σελ. 459 ]

114. » Περί όποιος πέφτει με γυναίκα δια νά μήν έγγαστρωθή.

"Οταν ό άνδρας πηγαίνη είς γυναίκα, ας βαστάει άπάνω του ένα βότανον τό
όποιον είναι εκείνο οπού ασπρίζουν τόν χαλβά καί ονοματίζεται χαλβάνι. Καί ας
βαστάει καί ή γνναίκα καί δέν έγγαστρώνεται.
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[σελ. 469] (δι'άλλης χειρός)

115. » Διά νά φανοΰν φίδια μέσα στό σπίτι.

Εύρε φίδι σκοτωμένον και σχίσε τήν κοιλίαν τον άκρη εις άκρη καί χώσε το
εις τήν γήν όχι βαθέα και άνωθεν ρίξε χώμα ψιλόν και σπείρε λίνόκονκκον. Και
όταν φθάση, μάσε τον σπόρον και κάμε φιτίλι καί τδ άργά άναψέ το είς τήν τρά-
πεζαν καί θέλει ιδεί πόσα φίδια μαζώνουνται εκεί- καί σάν τό ζβήσης χάνονται■

116. » Έάν τινάς χάση τίποτε καί Φέλη νά τό εΰρη.

Λ :(άβε) τοϋ λύκου τό ποδάρι καϊ κρέμασέ το είς τόν καπνόν. Καϊ όταν θέ-
λης νά ενρης τόν κλέπτην, βάλε το είς χλιόν νερόν καϊ νά ειπής: Είς τό όνομα τοϋ
Πατρός καί τοϋ Υίον καϊ τοϋ άγιου Πνεύματος καϊ πάντων τών άγιων καθώς
πρήσκεται ετούτο τό ποδάρι τοϋ λύκου, έτζι νά πρησθή καϊ εκείνος δ κλέπτης όπου
μοϋ έκλεψε τό οδεΐνα. Καί πρήσκεται εκείνος· καί όταν σοϋ δώση δ,τι έπήρεν καί
θέλεις νά ξεπρησθή, βάλε πάλιν τόν πόδα είς τόν καπνόν καϊ ξεπρήσκεται όντως
αφνω.

117. » Είς λύσιμον ανδρογύνου

Ό Χριστός έγεννήθη, ό Χριστός έπεριτμήθη, ό Χριστός έβαπτίσθη είς τόν
Τορδάνην ποταμόν καϊ συνέτριψε τάς κεφαλάς τών δρακόντων. Ό Χριστός ετάφη,
δ Χριστός άνέστη καϊ εβγαλ^ε τόν Αδάμ καϊ τήν Εναν. Αυτός Κύριε 'Ιησού Χριστέ
ό θεός ήμών, καϊ αιτούμαι τοϋ ζώντος, σύντριψον και λϋσον πάν δέμα και άπό-
δεμα άπό τόν δοϋλον σον 'Οδεΐνα ςςοοςςμ μ γγααλτ ς' αυτά γρά-
ψε τα είς 3 χαρτία, και τό έ'να νά τό λειώσιμέ νερόν είς άφόριον άγγειό νά τό
πιουν τό μισόν δ άνηρ και τό μισόν ή γυνή' και τό άλλον νά τό δέση δ άνήρ είς τό
δεξιόν τον μερί· καί τό τρίτον νά τό βάλουν άπό κάτου είς τό προσκέφαλόν τους
καί λύονται.

118. » "Ετερον.

Ό κατεβάς (sic) είς τόν "Αδην καί λύσας αυτού τό κατάκριμα, λϋσον καϊ τόν
δοϋλον σου 'Οδεΐνα: ςςοομμεεγ γ α α' αυτά γράψε τα είς 2 μήλα νά
τά φάγουσι τό άργά τήν Κνριακήν τό έν ό άνήρ καί τό έτερον ή γυνή καϊ νά σμι-
χτούν. Πλην εκείνος όπου τό γράψει νά είναι καθαρός δυνατά.

119. » "Ετερον

Μαγνήτην λίθον, ώρεοβάρβαρον, πήγανον καί άντιγόνην, μαγιολύτην, νά βα-
στά είς τό ζουνάρι του καί λύεται.
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120. » "Ετερον.

Γράψον τάς χαρακτήρας ταύτας ήμερα Σαββάτον εις γέμωσιν σελήνης είς
καινούρ(γ)ιον χαρτί καί ας το δέση είς το δεξιόν τον ποδάρι καί λύονται.

121. » "Ετερον.

Γράψε τάς χαρακτήρας ταύτας είς γυάλινο ποτήρι άφόριον και ας τά πιουν
καί οι δύο τονς με νερόν καί λύονται καί γράφε τες με κιννάβαριν.

τ ρ β els -faftt

Jàtf ψ/q 8 4; γ £ç$s

[σελ. 470]

122. » "Οταν μαγεύουν τινά καί κακοπαθη.

Βάλε τες αρραβώνες των είς τά σανδάλιά τονς με νερον νά μείνονν μέσα και
το ταχύ ας το πιουν είς λίγωσιν σελήνης καί τό βράδι ας διαβάσουν τό : Λύει τα
δεσμά, όλον. "Επειτα ας βάλουν τες αρραβώνες εΐς τήν μέσην τονς και λύονται.

123. » "Ετερον.

Νά λυ&ούν και οί άποδεμένοι γράψε τά παρόντα γράμματα είς ψωμιν και
ας τό φάγουν και λύονται σ α τ ο κ ρ ε π ο τ ε ν ε τ ο π ε ρ ο τ α α·

124. » 'Έτερον.

"Ας γράψη ούτως εΐς τόν αύλόν του καί λύεται.

125. » "Ετερον.

Γράψε με ροδόσταμα κρόκου καί μόσχου άναλώντας τα είς άγγεΐον καινού-
ριοι· : Ήνοίγηαάν σοι, Κύριε, φόβοι πύλαι θανάτον, όλον τό τροπάριον είς 3 χαρτιά·
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Καί τό ένα νά το άναλύσουν με νερόν καί ας το πιουν. Το δεύτερον να το δέση δ
άνήρ είς τδ δεξιόν του μηρί. Τό τρίτον νά τό βάλουν άπό κάτου είς τό οτρώμα ή
είς τό προοκέφαλον.

126. » "Ετερον.

2α όνΰχια τοϋ άετοΰ νά τά κάψης νά γενούν στάκτη καί νά τήν πίνουν με
κρασί καί λύονται.

127. » Έτερον.

Γράψον είς τό ζουνάρι τοϋ άνδρος καί ας τό ζωστή κατάσαρκα καί ας κοι-
μηθή ή μέρας ς καί γράψε καί τά όνόματά τους. Ό Κύριος παρεδόθη υπό 'Ιου-
δαίους διά τό σώσαι τόν ανθρωπον, έσταυρώθη καί ετάφη. Καί τή τρίτη ημέρα
τούς μοχλούς τοϋ "Αδου συντρίψας, τόν 'Αδάμ και τήν Εύαν ήλευθέρωσεν έκ τής
δουλείας τοϋ "Αδου καί τών δεσμών ερρύσατο καί έδωρήσατο ζωήν αίώνιον. Καί
γράφε τάς χαρακτήρας είς δέβρινον χαρτί καί νά τές δέση δ άνήρ είς τό δεξιόν του
μηρί καί λύονται.

7ί

Καί τής γυναικός γράΐ))ε τάς χαρακτήρας ταύτας και ας τάς δέση είς τήν δε-
ξιάν πλεξίδα της καί λύονται. „ λ—> _

128. » Είς άνδρόγυνον νά αγαπηθούν.

Είς Άσπρο παννί γράψον τάς χαρακτήρας, καϋσον καί πότισον.

129. » "Ετερον.

Είς χαρτί γράψον τάς χαρακτήρας καί τό όνομα καί κρέμασον εις τόν δεξιόν
βραχίονα.

y^-Co^U-îka.
7Τ IV. χ* TT Τ 1) of!ξ fcf^fô^ ft
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130. » Διά νά χαλάσης μάγια.

Γράψον είς φύλλον δάφνης και λνώαον μετά ύδατος, πότιοον καί λύονται.

131. » "Ετερον νά χαλάσης μάγια.

Γράψε τά σημεία ταύτα και τόν 127 ψαλμόν εΐς χαρτίν καί βάσταζε άπάνω σον.
Και τέτοιες πεντάλφες νά γράψης μέ κιννάβαριν 27 καί άλλες 27 μέ μελ,άνι
καί νά τές βαστά.

[ σελ. 471 ]

132. » Τό άνδρόγννον όπού δέν κάμει παιδί ας βαστά, τάς χαρακτήρας ταύ-
τας νά μήν ήξενρη τινάς. Kai äv δέν πιστεύης βάλε τες εΐς ξνλον άκαρπον καί εως
τόν χρόνον καρπίζει καί θέλεις θαυμάσει τόν καρπόν όπού θέλει κάμει.

Oy Ψ^

"ty'Jy'àx ι*. Jvti\rt, WWfui Jjïqgrt Mfri

cftiùtn. ej'uA cnß^juifast Ή crp <n£r o^^ty : —

133. » Διά νά λύσης άνδρόγυνον άποδεμένον.

Βάλε κρασίΐ' είς κάπουτ μόρτις ξερή νά τό πίη èt (Ιίξεριτ σικ σίκοντ εδέχθη -
κεν δ Χριστός ανιμαμ ταύτης κάπουτ καί ή γή έλυσε κορπονς εϊ/ις ετζι σόλβερεί
ηόςρα magia καί bibar vinum λέγοντας καί λύονται.

134. » 'Εξορκισμός τής πανούκλας.

Εΐς τό όνομα τον Πατρός αμήν, καί τον Υιού άμήν, καί τον αγίου Πνεύμα-
τος αμήν. "Αγιοι 'Ανάργυροι και θαματονργοί, δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε τόν
δούλον τον Θεού Όδεϊνα. 'Αγία 'Αναστασία Φαρμακολύτρια όπού έδιάλνσες καί
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έσκόρπισες τά μάγια, σκόρπισε και τήν πανούκλαν τήν παρασκευιανήν τον δούλου
τοϋ Θεοϋ 'Οδεΐνα, τήν πανούκλαν τήν πεμπτιανήν τοϋ (3ούλου τοϋ Θεοϋ 'Οδεΐνα,
τήν πανούκλαν τήν τετραδιανήν τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 'Οδεΐνα, τήν πανούκλαν τήν
τριτιανήν τοΰ δούλον τον Θεοΰ ' Οδεΐνα, τήν πανούκλαν τήν δεντεριανήν τοϋ δούλον
του Θεοϋ 'Οδεΐνα. Μικρή τε καϊ μεγάλη νά είναι δεμένη καϊ χαλινωμένη άπό δρι-
σμον τοΰ Κνρίον ημών Ιησοϋ Χριστού και τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό-
κου καϊ άειπαρθένου Μαρίας καί πάντων τών άγιων νά είνα ι δεμένη καί χαλινω-
μένη. "Αγιοι 318 θεοφόροι Πατέρες, βοηθήσατέ μοι, άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυ-
ρες, βοη&ήσατέ μοι, άγιοι Νικόλαε καί 'Αθανάσιε, βοηθήσατέ μοι, άγιοι Γεώργιε
καί Δημήτριε μυροβλϋτα, βοηθήσατε, σκεπάσατε τόν δοϋλον τοϋ Θεοΰ 'Οδεΐνα, δέ-
σατε, χαλινώσατε τήν πανούκλαν άπό τόν δοϋλον τοϋ Θεοΰ 'Οδεΐνα. Τόν Θεον έχω
βοηθόν μου, τόν τίμιον Σταυρόν έμπροσθεν μου, άγγελον Κυρίου Μιχαήλ έκ δε-
ξιών μου, Ραφαήλ έξ άριστερών μου, είς τήν κεφαλήν μου Ούρουήλ καί όπισθέν

Γαβριήλ καί ό φύλαξ τής ψυχής μον J ' αυτοί ΐδετε καί χαλινώσατε τήν πανού-
κλαν ς μ κ λ· ς μ μ τ φ β Θεοΰ άμήν. Μεθ' ημών δ Θεός, γνώτε έθνη καί ήτ-
τάσθε, ότι μεθ' ημών δ Θεός. Κύριε 'Ιησού Χριστέ δ Θεός, βοήθησον τόν δοϋλον
σου, άμήν.

Γράψον ταΰτα τά στοιχεία μέ κιννάβαριν καί μήν καυχηθής ότι βαστάζεις αυτά.

137. » "Ετερον είς θερμην.

Γράψον εις καυχίν καί ας τό πίη δ πάσχων' διακόπτει φλόγα πυρός καί ρίγον
θερμαοίαν.

135. » "Ετερον είς θανατιπόν.

136. » Είς Φέρμην.

Γράψον τάς χαρακτήρας ταύτας καί ας τάς βαστά.
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[ σελ. 485 ]

138. Δηλοΐ τό α ζωήν καί εξουσίαν τό β εξουσία πολέμου' τό γ θάνατος τίνος"
τό δ σείγησες καϊ θάνατος· τό ε χαράν και εξουσίαν· τό ζ εκχυσις αίματος άρχοντος'
τό η άφορμαΐ τινός ανθρώπου- τό θ ούτε θάνατος οντε σφαγή· τό ι καλήν ζωήν
τό κ μεγάλην χαράν' τό λ χαράν καί εύφροσΰνην' τό μ μεγάλον κακόν' τό ν είς φί-
λον καλόν στερεώνεται τό ξ επιθυμία γονέων' τό ο εξουσίαν' τό π σαπηρίαν τό ρ
άνδρογάς (?)· τό σ φίλων επίσκεψις- τό τ θυμόν [...]■ τό υ σημείον ζωής- τό φ
επιθυμία /...]' τό χ δ,τι θελήσεις ποίησον' τό ψ ποσότητα δηναρίων κέρδος' τό π
σφραγίς καί στερέωμα παντός αγαθού.

139. » Διάγνωσις παιδιού όταν κλαίγη.

Οϋτως δίδει φωνήν κατά τά φωνήεντα τά γραφόμενα, ήγουν τόν α'ον χρονον
α, τόν 2 ε, τόν 3 οι, τόν 4 ώ, τόν 5 ου. Καί δοκίμασον τήν φωνήν καί έρεννησον
καί εϋρήσεις τήν αλήθεια ν.

140 » Είς παροξυσμόν.

Νά πιάσης φίδι καί νά περάσης μίαν βελόνα μέ μαϋρον μετάξι άπό τό μάτι
του είς τό άλλον 3 βολές καί νά τό δέση δ πάσχων είς τόν τράχηλόν του (καί)
υγιαίνει.·

141. » Είς πόνον οδόντος.

Τής χελώνης τήν κουτάλαν έγγισον εις τόν πόνον καί κόφτει τον.

142. » "Οταν κοιμάται ό άνθρωπος νά μήν φαντάζεται.

Νά έχη δενδρολίβανον είς τό προσκέφαλόν του.

[ σελ. 486 ]

143. » Διά νά άγρυπνα [τινάς].

Νά βαστά λύχον καί αλονπονς καρδίαν.

144. » Έτερον.

Τον χαλκοπετεινοϋ τήν κατζιονλα νά βάλη είς τό προσκέφαλόν τον.

145. » "Οταν κλαίη τό παιδί.

Γράψον τόν ψαλμόν κε '· Κύριε δ Κύριος ημών, ώς θανμαοτύν : όλον τόν
ψαλμόν καί δέσε τον είς τήν δεξιάν χείρα τον παιδός.
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146. » Είς τό νά ποίηση ή γυνή υ'ιόν.

Τό κόκκαλον τής καρδίας τοϋ έλάφου βράσον, πότιοον τον ζωμον καί θαυμάσης.

[ σελ. 487 ]

147. » Νά μήν σε βλέπη τινάς οθεν περιπατείς.

Χέριν άγεννήτον παιδός δεξιόν να βαστάς.

148. » Νά περιπατής και νά μήν σέ βλέπουν.

Ενρε κοράκου οφθαλμό ν καί σϋρε είς τήν φωλεάν του νά σημαδέψης ενα
πουλί με μετάξι καί να το ιμοφήσης να μήν εβγάλης αίμα, να το άφήσης είς τήν
φωλεάν καί μετά 15 ήμερες να το γυρέψης' καί ει μεν το εύρης ζωντανόν, σκίσε
τήν κοιλίαν του, θέλεις ενρει πέτραν καί βάστα την καί θαυμάσεις.

149. » Οί σκύλοι νά μήν σέ βαβύζουν.

Βότανον όπου λέγεται φράγκικα κρεσόνι, να το βαστάς.

150. » Περί τοΰ χελιδονίου.

"Επαρον έ'να χιλιδονόπουλο, έβγαλε τά δμμάτιά του ήμερα Πέμπτη καί δέσε
το μέ μετάξι. Καί το Σαββάτο πάλιν γύρεψε το είς τήν φωλεάν του καί εύρήσεις τά
μάτια του γερά. Και σκίσε το άπο τήν ράχιν νά εϋρης είς τήν κοιλίαν τον ή εις τον
στόμαχόν τον 3 πέτρες, όκού τές ετάγισεν ή μάνα τον νά ίατρενθή, ασπρην, κόκ-
κινην καί πράσινην. Τήν κόκκινη ν αν τήν βάλη δ άνθρωπος είς τό στόμα του, διώ-
χνει τήν θέρμην καί τήν ψύχραν καί γίνεται εύκρατος■ ή αν βάλη τήν ασπρην καί
φιλήση γυναίκα, τόν αγαπά λίαν. Τήν πράσινην, αν τήν βαστά ή γυνή, δέν άπορ-
ρίχνει έγγαστρωμένη, άλλά εύκολα γεννά.

I σελ. 488 ]

151. » Να μισήση ό άνθρωπος τό κρασί μερικώς καί ούχί τελείως.

"Επαρον μήλον, δός είς τό χέριν τοϋ άρρώστον όταν ψυχομαχά, νά άπομένη
είς τό χέριν τον όταν ψνχομαχήση καί λάβε το καί λέγε : Καθώς παίρνει δ θεός
τοϋ ' Οδεϊνα άποθαμένου τόν νουν καί τήν λαλίαν, έτζι καί τούτο τό μήλον νά πάθη
τήν έπιθυμίαν τοϋ κρασιού κάθε ανθρώπου όστις || φάγει. Καί όσον {γρ. όταν) δώ-
σης πάσα ενα, μισά τό κρασί. Είδε καί θέλεις τελείως νά τό μισήση, όταν τό παίρ-
νης άπό τόν νεκρόν, να δνομάσης μόνον εκείνον μοναχά δπού θέλει νά τό φάγη.

152. » Νά κάμης ανθρωπον νά κοιμηθή είς τό τραπέζι όπού κάθεται.

Λάβε βελόνια καινούρ(γ)ια όπου νά μήν ερραψαν τίποτες, να τά περάσης άπό
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αντί άνθρώπον, νά είπή; τό ΓΙάτερ ημών 3 βολές καί νά είπής: Καθώς εχασεν ό
νεκρός τήν αΐαθησίν τον και τήν λαλιάν τον καί τήν όρααίν τον, ουτω νά ποιήσουν
και τα βελόνια τούτα τήν όρεξίν μου, εκείνο όπου θέλω εγώ. Και νά τό κρύβης εις
μίαν τάβλαν, νά τά έμπήγη(ς) είς τά 2 κεφάλια τής τάβλας κρυφίως καί κοιμούνται.

153. » Νά φανούν είς τό απίτι μέσα οί άνθρωποι όλοι φίδια.

Σκότωσε φίδι, βάλε το είς άμούλαν καί γέμωσέ την λάδι καί βάλε το είς τόν
έ)· νά βράση καί αναψον κανδήλαν εξ αυτού τό άργά καί άλλο φώς νά μήν είναι
καί δείχνουν οί άνθρωποι όλοι φίδια,

154. » Νά φανούν ολο ι γαϊδάροι.

Κροϋξε μέ τίποτας τόν γάϊδαρον είς τό μάτι καί τό δάκρυον όπου τρέχει
ενωσον μετά ελαίου καί αναψον ώς άνωθεν καί δείχνουν γαϊδάροι.

155. » Νά φανοΰν οί άνθρωποι σταφύλια.

"Οταν ανθούν τά κλήματα βάλε είς μίαν άμονλαν ένα σταφύλι καί γέμισε τήν
άμονλαν λάδι καί δέσε την είς τό κλήμα και άναθρέφεται μέσα. Καί όταν ώριμάση
νά τό κόψης καί νά πάρης τήν άμονλαν νά τήν βάλης είς ένα τόπον νά σαπήση τό
σταφύλι καί άναπτε έξ αντοΰ ώς άνωθεν καί δείχνει όλον τό σπίτι σταφύλια.

I σελ. 493 ]

156. » Είς σεληνιασμένον.

Νά πιάσης μίαν χουβάγιαν όταν κλωσσά τά αυγά της, νά τήν
πάρης τόν μυελόν της νά τόν στεγνώσης καί νά ποτίζης τόν άσθενήν
μετά λιγούσας σελήνης καί ωφελείται.

[ σελ. 494 ]

157. » Είς ίσχναδικόν ανθρωπον.

"Οταν φεύγη δ λύκος έχει τήν συνήθειαν καί κοπρίζει άπάνω είς πέτραν.
καί μέσα είς τήν κόπρον ευρίσκεται κόκκαλον νά τό βαστά, είναι καλόν.

ι σελ. 495 ]

158. » Είς ρΐγον.

Γράψον είς μήλον κόκκινον : τω καιρφ εκείνφ έλθών δ 'Ιησούς είς τήν οί-
κίαν Πέτρου, είδε τήν πενθεράν αύτοΰ βεβλημένην καί πυρέσσουσαν καί ήψατο τής
χειρός αυτής καί άφήκεν αυτήν δ πυρετός καί ήγέρθη καί διηκόνει αυτόν. Καί δός
τοΰ πάσχοντος φαγέΐν.

σφάξης, νά
άπό ολίγον
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résumé

Textes magiques et recettes de medecine pratique
tirés d'un manuscrit du couvent «Olympiotissa» en Thessalie

par V. Scouvaras

Le manuscrit sub. n° 97 (fin du XVIIe et debut du XVIIIe siècles)
se trouvant à la bibliothèque du couvent de la Vièrge «Olympiotissa», près
d'Elasson en Thessalie, contient entre des fragments, provenants des diver-
ses oeuvres des médecins: Dioscorides, Orivassios, Jeans Damaskinos, Nico-
laos, Galenos, Hippocrates, Melétios et Margarites, et des recettes de méde-
cine traditionelle, aussi des textes de magie sur différentes maladies et
circonstances de la vie du peuple 1. Ce manuscrit est aussi intéressant et
du point de vue linguistique, par le materiel precieux qui fournit sur la
langue populaire de cette époque, et pour la nomenclature de la botanique
populaire.

Dans la présente édition (pp. 71 - 112) sont publiés des textes ma-
giques et des recettes de la médicine pratique dans l'ordre des pages du
manuscrit et qui peuvent être classés comme suit; (la numeration est de
l'édition présente) :

1. Physiologie: Naissance (58, 97, 132) ; engendrement des
enfants mâles (59, 146); les menstrues (73,74); pour l'accouchement facile
(2, 12, 13, 110, ni); les anticonceptionnels (114); la stérilité (9); contre le
someil (143 - 144).

2. Traitements des maladies: Ophtalmie (101); inflam-
mation des intestins (40) ; des maladies chroniques (42, 43) ; maux d'o-
reilles (44); cachexie (46); maladies de l'estomac (48); maux de genoux (49);
maux des côtes (62); contre la morsure des serpents et des scorpions (68);
contre l'hemorragie (72, 100); maux des os (79); rhumatismes (92, 94);
maux du ventre (93); la saignée (95); la rate (1); incontinence des uri-
nes (107); maladie de la goutte (113); la migraine (3); erysipèle (112); pier-
res de la vesicule (4); hemorragie du nez (8, 100); épilepsie (14, 96, 156);

1 Ce manuscrit appartenait au médecin praticien Christodoulos de Jannina (E-
pire) et a été vendu en 1756, après son décès, par sa femme, au dit Couvent.
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maux de la tête (22); maladies du coeur (24,51; paludisme (29, 30, 31, 32,
33, 70, 106, 136, 137, 150, 158); paroxysme (140); maux de dents (141);
amaigrissement (157).

3. Herbes zodiacales: (87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, g6}
97> 98, 99, 100, 101).

4. Animaux: Renard (82); aigle (83); corneille (84); hirondelle
(85, 100).

5. Herborisation des racines: Pivoine (66, 78, 88) ; Man-
dragore (67); bryon (79); helianthus (68); aglaophotis (99); glaïeul (100);
potentile (101).

6. Divination·' Guérison ού décès du malade (27, 28, 69, 109);
de la grâce prophetique (96); pour découvrir des eaux (108).

7. Ε 1 u c i d a t i ο η : de la virginité de la femme (37), des actes de
la femme (56); du sexe du foetus (10, 11, 38); de la prostitution de la
femme (57).

8. Pour réussir: à la pêche (91); à découvrir un trésor (61); à
découvrir un voleur (75); à retrouver un objet perdu (116).

9. Actions nuisibles: Incantations magiques (21, 34, 122;
123, 124, 12s, 126, 127, 130, 131); retour involontaire de quelqu'un (10),
déstruction de la fortune d'un ennemi (99).

10. Amulettes: à des procès (52, 53, 54); à provoquer la sympa-
thie (76, 90, 101); contre les rois; les potentats et les juges (95); pour deve-
nir tout puissant (99); pour dominer (99); contre les brigands et les mal-
faiteurs (100).

11. Philtres d'amour: (16, 17, 18, 19, 21, 39, 60).

12. Preventifs: contre les ennemis (55, 92, 100); les démons (93);
les chiens (g4, 101, 149); les animaux sauvages (96); les esprits malins
(103); la foudre (103).

13. Pour empêcher: l'adultère (36) et la mort soudain (103).

14. Solomonique (traité de magie attribué à Solomon) (23).

15. Signification magique des lettres de l'al-
phabet (138, 139).

16. Rencontres des démons (102).

17. Jeux de société (115,147,148,152,153,154,155).



ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 0 1

ι8. Andidotes contre l'ivresse (113,151).

19. G u é ri s ο π du possédé par le démon (15, 93).

20. Relations conjugales: désaccord (65, 128, 129); di-
vorse (45).

21. Miscellanea: contre l'insomie (5, 6, 41, 50, 105); la divaga-
tion pendant le someil (7); la peste (134); l'epidémie (135); les cauchemars
(142), qui peut voir les esprits (20); à l'étoile (77); retention des urines du
cheval (81 ).
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ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1964- 1965

υπο

ΓΕΩΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ και ΑΓΓ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Τήν δημοσιευομένην κατωτέρω λαογραφικήν βιβλιογραφίαν διά τα έτη
1964 καί 1965 συνέταξαν, κατόπιν εντολής ήμών, ό συντ. Γεώργ. Αίκατερινίδης
καί ό έκτ. συντ. "Αγγελος Δευτεραιος υπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού συντ.
Δημ. Οίκονομίδου.

Εις τήν σύνταξιν τής βιβλιογραφίας ταύτης ήκολουθήθη τό oUto, ώς καί εΐς
τάς προηγουμένας σύστημα, ώς τούτο έκτίθεται εΐς τόν τόμον 9/10 (1955/57), έν
Αθήναις 1958, σελ. 135 τής Έπετηρίδος.

ΓΕΩΡΓ. Κ· ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

Ά&ηνά Σύγγραμα περιοδικόν τής εν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, τόμ. 68,
εν 'Αθήναις 1965.

'Αθηναϊκά Τά 'Αθηναϊκά. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου τών 'Αθηναίων. 'Αθήναι. Τεύχη
31-32 (1965).

Αίτωλοακ Χρον Αΐτωλοακαρνανικά Χρονικά. "Οργανον τής νομαρχίας Αιτωλίας καί 'Ακαρ-
νανίας. "Ετ. Α' (1956), άρ. 1-4.

Άργέντης Άργέντης. Περιοδικόν τοΰ έν Χίω συλλόγου Άργέντη. "Ιδρυτής : Φίλιππος
Παντ. Άργέντης. Διευθυντής : Στέφανος Δ. Ιναββάδας, τόμ. 6, τεύχη 1-2, Χίος
1964.

'Αρχ Ενβ Μελ Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών. (Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών).'Αθήναι, τόμ.
11 (1964), 12 (1965).

Άρχ Θρ Θησ Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυροΰ. Διευθυντής:
Πολ. Παπαχριστοδούλου. Έν Αθήναις, τόμ. 30 (1964), 31 (1965).

'Αρχιτεκτονική [Τεχνικόν] περιοδικόν έκδιδόμενον άνά δίμηνον. 'Ιδρυτής -'Εκδότης : αρχι-
τέκτων Αντώνης Κ. Κιτσίκης. Αθήναι. Έτ. Η' (1964), Θ' (1965).

Άρχ Πόντ Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον υπό τής 'Επιτροπής Πον-
τιακών Μελετών. Έν Αθήναις, τόμ. 26 (1964).
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Δελτ Άγροτ Τραττ Δελτίον 'Αγροτικής Τραπέζης. 'Αθήναι, ετ. 1964-1965, άρ. 136-147.

Δελ Ίαχ Έϋ-ν Έταιρ Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος.
Διευθυντής: N.B. Τωμαδάκης, έν 'Αθήναις 1964, τόμ. 17 (1963-1964).

Διαλεκτική Μηνιαία έ'κδοση. Δ. Στερεόλλ/κης Πνευματικής Καλλιεργείας. Τόμ. Α'(1965-
1966), τεύχη 1-10.

Λωδωναΐον Φως Περιοδική 'Επιθεώρηση. "Εκδοση Διδασκαλικού Συλλόγου 'Ιωαννίνων.
'Ιωάννινα, έτ. Β'-Γ' (1964-1965), τεύχη 8-10.

'Εκκλησία 'Επίοημον Δελτίον τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Διευθυντής: Θεοδόσιος
Κ. Σπεράντσας. Έν 'Αθήναις, έτ. ΜΑ' (1964), MB'(1965).

'Ειτ Βυξ Σπ Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 33 (1964), 34 (1965).

'En Έταιρ Κνκλ Μελ 'Επετηρίς'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής: Στυλιανός
Γ. Κορρές. Έν 'Αθήναις, τόμ. Δ' (1964).

Έπ Έ'π Φιλ Σχ Άϋ· 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη-
μίου 'Αθηνών. Διευθυντής : Γεώργιος Θ. Ζαιρας. Περίοδος Δευτέρα. Τόμ. ΙΣΤ
Έν 'Αθήναις 1965-1966.

Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσ/κης 'Επιστημονική Έπετηρίς έκδιδομένη ύπό τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τόμ. 9ος. Έν Θεσσαλονίκη
1965.

Έπετ Λαογρ Άρχ 'Επετηρίς τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, έκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευ-
θυντού τοϋ 'Αρχείου, τόμ. ΙΖ' (1964). Έν 'Αθήναις 1965.

Έπετ Πολντεχν 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτεχνιακής Σχολής. Άριστοτέλειον ΙΙανε-
πιστήμιον Θεσσαλονίκης. Διευθυντής : Καθηγ. Νικόλ. Κ. Μουτσόπουλος. Τόμ.
Α' (1961-1964). Θεσσαλονίκη 1964.

Ερανιστής "Εκδοση τού «'Ομίλου Μελέτης τοΰ Ελληνικού Διαφωτισμοΰ» (ΟΜΕΔ). Συντα-
κτική 'Επιτροπή : Κ. Θ. Δημαράς, Στέφ. Μακρυμίχαλος, "Αλκής 'Αγγέλου. 'Αθή-
ναι, έτ. Β' (1964), τεύχη 7-12.

Ζυγός Μηνιαίο καλλιτεχνικό περιοδικό. "Ετ. 9 (1964), άρ.98-104. Περίοδ. Β', Φεβρουά-

ριος - Δεκέμβριος 1965.

Ήττειρ Έατ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Έν Ίωαννίνοις. Ίδιοκτήται - Διευ-
θυνταί: Χ. Μάνος, Δημοσθ. Κόκκινο;. "Er. ΙΓ (1964), ΙΔ' (1965).

Ήώς Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, εκδιδομένη έν 'Αθήναις. ΙΙεριοδ. Γ',

ετ. 7 (1964), άρ 73-85. Έτ. 8 (1965), άρ. 86-90.

Θέατρο Δίμηνη Θεατρική 'Επιθεώρηση. Διευθυντής : Κώστας Νίτσος. Χρόν. Γ' (1964),
τεύχη 13-18, χρόν. Δ' (1965), τεύχη 19-24.

Θεολογία Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν.Έν' Αθήναις, τόμ. 33 (1962),
τόμ. 35 (1961), τόμ. 36 (1965) τεϋχ. Γ'.

Θησαυρίσματα Θησαυρίσματα τοΰ 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών. Βενετία, τόμ. 3 (1964).

Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ύπό τοΰ έν'Αθήναις «Θρακικοΰ Κέντρου»,
'Αθήναι, τόμ. 38 (1964) -καί 39 (1965).

Θρακ Χρον Θρακικά Χρονικά. Τρίμηνο περιοδικό, "Ερευνα -'Επιστήμη - Τέχνη. Εκδίδεται
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ΓΕΩΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

στήν Ξάνθη. Διευθυντής : Στέφανος Ίωαννίδης, τόμ. Δ' (1964), τεΰχ. 13-16 και
τόμ. Ε' (1965), τεύχη 17-19.

Ίκαριακά Περιοδική έκδοση τής «Πανικαριακής άδελφότητος 'Αθηνών», τεύχη 34-36
(1965-1966).

'Ιόν Ήχώ 'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαίον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καί προβολής τών 'Επτα-
νησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, περίοδ. Γ', έτ. 19(33) - 20(34) (1964), τεύχη 210-
221, καί ετ. 20(34) - 21(35) (1965), τεύχη 222-233.

Κερκυρ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά. 'Εκδότης: Κώστας Δαφνής. Κέρκυρα. Τόμ. ΙΑ' (1965).

Κνωσός Περιοδική έκδοσις τοΰ Συλλόγου Κρητών ή «Κνωσός», έν 'Αθήναις, ετ. 11-12
(1964-1965), τεύχη 42-44.

Κρητ Έστ Κρητική Εστία. Διευθυντής : Ίδ. Παπαγρηγοράκης. Χανιά. Χρόν. ΙΣΤ (1964),
τεύχη 142-153, χρόν. ΙΖ' (1965), τεύχη 154-159.

Κρητ Πρωτ Κρητική Πρωτοχρονιά. (Διευθυντής : Γ. Βαγιάκης). 'Αθήναι, ετ. Δ' (1964), έτ.
Ε' (1965).

Κρητ Χρον Κρητικά Χρονικά. Τετραμηνιαία έπιστημονική έκδοσις. 'Εκδότης: 'Ανδρέας
Γ. Καλοκαιρινός. Ήράκλειον Κρήτης, έτ. ΙΖ' (1963), έτ. ΙΗ'(1964).

Κρίκος Ό Κρίκος. Μηνιαία έ'-κδοσις τοΰ αποδήμου 'Ελληνισμού, χρόν. 15 (1964), τεύχη
157-168, χρόν. 16 (1965), τεύχη 169-180.

Κυκλ Ήμερολ Κυκλαδικόν Ήμερολόγιον 1965."Ετος ιδρύσεως 1924, περίοδος Γ', έτος Α'.,
(Έκδοτης) Μιχαήλ Π. Στεφάνου.'Αθήναι. 1965.

Κυπρ Σπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών· Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. ΚΗ' (1964) καί ΚΘ' (1965).

Κυπρ Χρον Κυπριακά Χρονικά. Μηνιαίο πνευματικό περιοδικό. Λευκωσία Κύπρου. Χρόν. Δ'
(1964), τεύχη 39-44.

Λακωνικά Διμηνιαία έπιθεώρησις. "Οργανον του Συνδέσμου τών έν 'Αττική Λακεδαιμονίων.
Αθήναι, έτ. Α' - Β' (1964-1965), τεύχη 1-12.

Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας, τόμ. KB' (XXII) :

1965. IV International Congress for Folk-Narrative Research in Athens
(1.9-6.9.1964). Lectures and Reports. Editor: Georgios A. Megas. Athens
1965.

Ma& Φωνή Μαθητική Φωνή. Περιοδικόν τών μαθητριών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου Θη-
λέων Κύκκου. Σχολικόν έτος 1964-1965. Λευκωσία-Κΰπρου. "Ετ. Α', άρ. 1.

Μα·& Έστ Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών καί μαθητριών τοϋ «Παγκυπρίου
Γυμνασίου». Λευκωσία - Κύπρου. Έτ. ΙΔ'-ΙΣΤ' (1963-1966), άρ. 36-40.

Μακεδόνικα Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έπιμελεία
Ά. Βακαλοπούλου - Γ. Θεοχαρίδου - Γ. Κανατσούλη, τόμ. ΣΤ' (1964-1965). Έν
Θεσσαλονίκη 1965.

Μικρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ΰπό τοΰ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής Ενώσεως Σμυρναίων. 'Αθήναι, τόμ. 11 (1964),
12 (1965).

Ν Έστ Νέα "Εστία. Εκδίδεται τήν Ιην καί 15ην εκάστου μηνός. Διευθυντής : Πέτρος
Χάρης. 'Αθήναι, τόμ, 75-76 (1964), 77-78 (1965).
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Νισυριακά "Εκδοσις της 'Εταιρείας Νισυριακών μελετών, 'Αθήναι τόμ. 2 (1965).

Ό Προβολεύς Μηνιαία εικονογραφημένη εκδοσις. 'Αθήναι, ετ. Δ' (1963), τεύχη 35-46 και
ετ. Ε' (1964), τεύχη 47, 49-53, 55-56, 58.

Πάν Ό Πάν. Φυσιολατρικό περιοδικό, 'Αθήναι, ετ. 36 (1963), τεύχη 347-348, ετ. 37

(1964), τεύχη 349-351, ετ. 38 (1965), τεύχη 353-355.

Παρνασσός Περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον. 'Αθήναι, περίοδος δευτέρα,
τόμ. ΣΤ' (1964), τόμ. Ζ' (1965).

Πειραϊκή - Πατραϊκή Ή «Πειρα'ίκή-Πατραϊκή», 'Αθήναι, ετ. 10(1964), άρ. 101-111 και ετ.
11 (1965), άρ. 112-122.

Πελοπ Πρωχ Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά. 'Ιστορία - Λαογραφία - Τέχνη - 'Επιστήμη.

Ετησία έκδοσις. Διευθυντής : Μίμης Παπαχριστοφίλου, 'Αθήνα, τόμ. Η' (1964).

Περιηγητική Μηνιαίο περιοδικό τουρισμού, τέχνης καί διαφωτίσεως. "Οργανο της 'Ελληνικής
Περιηγητικής Λέσχης. Διευθυντής: Εύθύφρων Ήλιάδης. 'Αθήναι 1964, άρ.
61-72 καί 1965, άρ. 73-84.

Πλάτων Δελτίον τής 'Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. 'Αθήναι, ετ. IÇ' (1964), ΐζ' (1965)

Πνενμ Κύπρος Πνευματική Κύπρος [Μηνιαία περιοδική έ'κδοση]. Πνευματική όμάδα : Φρ·
Βράχας, Κ. Μόντης, Γ. Φυλακτού, Α. Χριστοφίδης, Κ. Χρυσάνθης. Χρον. Ε'
(1964-1965), τεύχη 49-60.

Ρονμελ Ήμερολ Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο. 'Ετησία Φιλολογική - 'Ιστορική καί Λαογραφική
έκδοση. 'Αθήνα. Διευθυντής: Δ. Χ. Σταμέλος, χρόν Θ' (1965).

Ρονμελιώτικη Τέχνη Ιστορία - Γράμματα - Έπιστήμιη - Τουρισμός - Ζωή. Διευθυντής:
Χρήστος Ν. Κουλούρης. [Μηνιαία εκδοσις]. 'Αθήναι. "Ετ. Ε' (1965), άρ. 47-54.

Σκουφάς Τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου «Σκουφάς» "Αρτης. Διευθύνεται ύπό Συντακτι-
κής Επιτροπής. "Αρτα, ετ. Θ' (1964-1965), τεύχη 27-31.

Στααινος Δελτίον τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασινός». Έν Λευκω-
σία Κύπρου, τόμ. Λ' (1963), τόμ. Β' (1964-65).

Το Μέλλον της "Υδρας ΜηνιαΧον περιοδικόν των καλών 'Υδραίων καί των Φιλυδραίο>ν.

'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: Άντ. Ν. Μανίκης. Πειραιεύς, ετ. 24 (1964), 25 (1965).

Φιλολογ Κύπρος Φιλολογική Κύπρος. 1964, 1965. [Έκδοσις] του 'Ελληνικού Πνευματικού
'Ομίλου Κύπρου. Λευκωσία.

φιλ Πρωτοχρ Φιλολογυίή Πρωτοχρονιά. 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση.

Διευθυντής : Άριστ. Ν. Μαυρίδης. 'Αθήναι, χρόν. 21 (1964), χρόν. 22 (1965).

Χιακή Έπι&εώρ Χιακή Έπιθεώρησις. Περιοδική εκδοσις. Έκδόται : Δημ. Ά. Μαγγανάς-
Κ. Δ. Φαφαλιός - Κ. Ν. Χαβιαράς. τόμ. 2 (1964), τεύχη 4-6 καί τόμ. 3 (1965),
τεύχη 7-9.

Χρον Χαλκ Χρονικά τής Χαλκιδικής. Περιοδική έκδοσις 'Ιστορικής - Λαογραφικής 'Εται-
ρείας Χαλκιδικής. Διευθύνεται ύπό Συντακτικής 'Επιτροπής. [Ύπεύθ. ύλης :
Β. Ά. Καλογεράς]. Θεσσαλονίκη, τεϋχ. 7 (1964), τεύχ. 8-10 (1965).

Zeitschrift für Balkanoiogie, herausgegeben von Franz Dölger - Günter Reichenkron -
Alois Schmaus. Jahrgang II (1963/64), Heft 1/2. Wiesbaden, 1964.
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I. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Βιβλιογραφία.

1. Βιβλία καί περιοδικά ληφθέντα κατά το 1963 καί 1964. Θησαυρίσματα, 3
(1964) 166-178.

Έν σελ. 175 ευρίσκονται λαογραφικά λήμματα.

2. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique. Tome XXII. Année
Bibliographique 1961. Athènes 1964. 8ov, σελ. 675. (Collection de
l'Institut. Français d'Athènes).

Έν σελ. 337-345 ευρίσκονται αρκετά λαογραφικά λήμματα.

3. Ζώρας Γ. Θ. - Μπουμπουλίδης Φ. Κ. Βιβλιογραφικών Δελτίον Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας κατά τό έτος 1963, έπιμελεία —. Παρνασσός, τόμ. ΣΤ'
(1964) 624-665.

Έν σελ. 636-639, άρ. λημμ. 104-130, δημοσ. βιβλιογρ. δημωδών ασμάτων καί μνη-
μείων τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ.

4. Ζώρας Γ. Θ. - Μπουμπουλίδης Φ. Κ. Βιβλιογραφικών Δελτίον Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας Ε' 1963, έπιμελεία —. 'Αθήναι 1964, 8<>ν, σελ. 657.
(Σπουδαστήριον Βυζαντινής καϊ Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστη-
μίου 'Αθηνών).

"Ανατΰπωσις εις αυτοτελές τεύχος τοΰ ώς άνω ύπ' άρ. 3 δημοσιεύματος.

5. Καραβουρνιώτον Κυριακή - Διαληαμας Στέφ. Βιβλιογραφία περιέ-
χουσα τάς ύπό Ελλήνων δημοσιευθείσας μελέτας κατά τά έτη 1963 (κυρίως)
καί 1964. Έπ Βυζ Σπ 33 (1964) 337-356.

Έν σελ. 353-54 λαογραφική βιβλιογραφία.

6. Μανούσακας Μ. Ί. Κριτική βιβλιογραφία τού Κρητικού Θεάτρου. Ήώς,
έτ. 7 (1964), άρ. 76"85, σ. 275-302.

Είς ίδια κεφάλαια βιβλιογραφία δημωδών ασμάτων καί άλλων μνημείων τοΰ λόγου
τοΰ λαοΰ.

7. Στεφάνου Κώατ. Δ. Κυπριακή βιβλιογραφία: Βιβλιογραφικόν Δελτίον
τού έτους 1963. Φιλολογ Κύπρος 1964, σ. 231-240.

Έν σελ. 232, 234-235, 238, 239 λαογραφική βιβλιογραφία.

8. ----- Κυπριακή βιβλιογραφία· Βιβλιογραφικόν Δελτίον τού έτους 1964.

Φιλολογ Κύπρος 1965, σ. 103-114.

Έν σελ. 105-107, 109 λαογραφική βιβλιογραφία.

9. Βαγιακάκος Δικ. Β· Γλωσσική βιβλιογραφία τών ετών 1960-1964.'Αθηνά
68 (1965) 262-332.

Ενδιαφέρει καί εις τήν λαογραφικήν έρευναν
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10 Δευτεραΐος Αγγ. Ν. Βιβλιογραφία της "Ελληνικής Λαογραφίας τοΰ έτους
1963. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ ΙΖ' (1964), Έν 'Αθήναις 1965, σ. 115-171.

11. Μαύρης Νίκ. Γ. Δωδεκανησιακή βιβλιογραφία. Τόμ. Α' 'Αθήναι 1965,
8°ν, σελ. ξγ' + 2 άνευ άριθμ. 323. (Δωδεκανησιακή 'Ιστορική καΐ Λαογρα-
φική Εταιρεία. Δημοσίευμα, άρ. 1).

'Εν σελ. 9, 148-232, 243-249, 276-278 και είς τήν 2αν σελ. του μεταξύ των σελ. λδ'
και λε' όίνευ άριθ. σελ. φύλλου, λαογραφική βιβλιογραφία.

11α.-----Νισυριακή βιβλιογραφία. Νισυριακά, τόμ. 2 (1965), 228-259. Έν-

διαφ. κυρίως λαογραφικώς αι σελ. 237-249.

12. Λοής 'Ανδρέας Μ· Ευρετήριο τοΰ περιοδικού «Πάφος». Φιλολογ Κύπρος
J 965, 171-214.

Ενδιαφέρουν λαογραφικώς τά περιεχόμενα έν σελ. 206 και 214.

13. Μαρκόπουλος Ά&αν. Βιβλιογραφία 1965-1966. Έπ Βυζ Σπ 34 (1965)
391-411.

Έν σελ. 409-410 λαογραφική βιβλιογραφία.

14. Σονλογιάννης Ενϋ·· Μικρασιατική Βιβλιογραφία. Α' Τό περιοδικόν «'Ανα-
τολή * επιμελεία —. Μικρ Χρον IB' (1965) 231-302. [Και άνατΰπ· 'Αθή-
ναι 1965].

Έν σελ. 243, 245, 247, 249, 251, 258, 259, 264, 268, 272, 273, 278 περιλαμβάνονται
και λαογραφικά λήμματα.

Β'. Γενικά και Σύμμεικτα,
α') Γενικά.

15. Βρανόπουλος Έπαμ. Ή δΰναμις τής παραδόσεως στή Σκΰρο. Ήώς, έτ. 7
(1964), άρ 73-75, 61-62.

Εκτός των γενικών περί παραδόσεως ειδήσεων δημοσ. και πληροφορίαι σχετικαί προς
τάς Άπόκρεως και τόν έορτασμόν τοΰ Αγίου Μάμαντος.

16. Γρίσπος Πάνος "Ερευνα φυτωνυμική των Κυκλάδων νήσων. Έπ Έταιρ.
Κυκλ Μελ Δ' (1964) 543-594.

Πλήν των δημωδών ονομάτων τών φυτών δημοσ. ειδήσεις περί μαγείας, μαντικής ώς
και παραδ. 2, έπφδαί 2, δίστιχα 3 και εν τετράστιχον.

17. Λουκατος Δημ· Σ. Στίλπων Π. Κυριακίδης. (Νεκρολογία). Ν Έστ 75 (1964)
480-83.—Διεθνές Συνέδριο για τήν έρευνα τών λαϊκών διηγήσεων ('Αθήνα
1-6 Σεπτ. 1964). Αυτόθι 76 (1964), 1434-1436.— «Ή Διεθνής 'Επιτροπεία
Λαϊκών Τεχνών και παραδόσεων» (C.I.A.P.) Γενική Συνέλευση, νέα όνομα-
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σία και νέο Δ. Συμβούλιο ('Αθήναι 7-8 Σεπτ. 1964). Αυτόθι 76 (1964)
1436·— Επτανήσιοι Λαογράφοι πρίν άπό τήν Ένωση. Αυτόθι 76 (1964),
τεΰχ. 899, σ. 197-209.

18. - Οί Κεφαλονίτες στό Πανελλήνιο. (Εθνική έκτίμηση καί άνεκδοτολο-

γία). Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 10 (1964), άρ. 108, σ. 8-9.

19. Μαζαράκης Έ. Δ. Ή λαογραφική έρευνα καί ή συστηματική όργάνωσή
της. 'Αθήναι 1964, 8°ν, σελ. η' + 214.

Ό συγγρ. εκθέτει τάς άπόψεις του σχετικώς μέ τούς διαφόρους τρόπους οργανώσεως
τής έρευνης, τής περισυλλογής τών λαογρ. στοιχείων κλπ.
Κρίσις: Άρχ Θρ Θησ 30 (1964) 440-443 (Δημ. Β. Οίκονομίδης).

20. Μάνεσης Σταύρος. Τό μουσείο τής λαογραφικής συλλογής Μυκόνου καί ή
Κρήτη. 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ. 458-59.

21. Παπάζογλον Χ. Ί. Στίλπων Π. Κυριακίδης. [Νεκρολογία], 'Αθηνά 67
(1963-64) 385-389.

22. Παπαθανασόπουλος Θαν. Σύγχρονα λαογραφικά τού χωριού. Ν Έστ 76
(1964) 1245-1248-

Εξετάζεται ή έπίδρασις τοΰ συγχρόνου πολιτισμού είς τά παλαιά έθιμα λατρείας, γεν-
νήσεως, γάμου, κοινων. οργανώσεως κ.ά.

23. Πετρόπουλος Δημ. Ά. Παιδετ'τική σημασία καί προβλήματα τής Λαογρα-
φίας. Ήπειρ Έστ ΙΓ' (1964) 33-41, 118-123.

'Εναρκτήριος λόγος έν τώ Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης [Άνατΰπωσις].

24. Στούρνας Κώστ. Ένας φίλος καί στενός συγγενής τών Παπαδιαμάντη καί
Μωραϊτίδη. Ό Παπαγιώργης Ρήγας καί ή λαογραφία τής Σκιάθου. 'Αθό-
ρυβο καί πολύτιμο έργο ζωής. Πειραϊκή-Πατραϊκή έτ. 10 (1964), άρ. 103,
σ. 14.

25. Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον (1963-1964). Έπ Βυζ Σπ 33 (1964) 367-
370.

"Εκθεσις περί τής έπιστημ. δραστηριότητος τοΰ Λαογρ. Άρχ. κατά τά έ'τη 1963-1964.

26. 'Αδαμαντίου Γ. 'Αγγελική Χατζημιχάλη· Ή Ελληνίδα πού ελάτρεψε καί
άναβίωσε τήν ελληνική λαϊκή τέχνη. Κρίκος, χρ. 16 (1965), άρ. 173, σ. 22.

27. Αλεξίου Ν. 'Αγγελική Χατζημιχάλη [Νεκρολογία], Ζυγός, 'Απρίλιος 1965,
σ. 15-20.

28. Άστεριάδης Ά. 'Αγγελική Χατζημιχάλη [Νεκρολογία], Ζυγός, 'Απρίλιος
1965, σ. 21-22.

29. Βακαλο 'Ελένη 'Αγγελική Χατζημιχάλη [Νεκρολογία]. Ζυγός, 'Απρίλιος
1965, σ. 22.

30. Έορταί λόγου καί τέχνης Λευκάδος μέσα εΐς τό πλαίσιον τής έκατονταετηρίδος
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τής Ενώσεως, Ήώς, έτ. 8 (1961), άρ. 86, σ. 32.

31. International Congress for Folk-Narrative Research in Athens (1.9-6.9
1964). Λαογρ. KB' (1965) σελ. V-XIII. (Foreword σ. V-VI. Adress of
the Rector of the University, Professor Constantin Papaioannou to
the Members of the VI International Congress for Folk-Narrative
Research, σ. VII. — Begrüssungsansprache des Präsidenten des Orga-
nisations comitees, Prof. Dr. Georgios Megas, an die Kongressteilneh-
mer, σ. VIII-X. — Begrüssungsansprache des Präsidenten der Inter-
national Society for Folk-Narrative Research, Professors Kurt Ranke,
σ. X-XI.— Inaugural Adress of the Minister of National Education
Mr. Loukis Akritas (+) to the Members of the Congress, a. XI-XIL —
Einleitende Worte in voller Sitzung, Mittwoch 2.9.64 von Prof. Dr.
Georgios Megas, σ. X1I-XIII.)

32 Kavadias Georges B. Pasteurs - Nomades Méditerranéens. Les Saraca-
tsans de Grèce. Photographies et dessins de l'auteur. Paris 1965. 8%
X + 444. +σ. 1 έκτος κειμένου-f- 1 χάρτης.

Μελέτη περί Σαρακατσάνων, έξετάζουσα τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό έ'νδυμα, τήν
τροφή ν, τά έργαλεΐα, τήν λαϊκή ν κατοικίαν, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας, τήν μαγείαν,
τήν γέννησιν, γάμον, τελευτήν, λαϊκήν λατρείαν καί λαϊκήν μυθολογίαν αύτών.

33. Κινηματογραφήσεις μορφών τού λαϊκού βίου κατά τά έτη 1962-1964. Έπετ
Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 251-254.

34. Κολυβσ. Θάλεια Ή Χατζημιχάλη κ' εμείς. Ζυγός,'Ιούνιος 1965, σ. 49-50.

35. Λαογραφικαί σύλλογοι κατατεθεΐσαι εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον κατά τό
έτος 1964. Έπετ Λαογρ Άρχ, τόμ. ΙΖ' (1964), εν 'Αθήναις 1965, σ. 241-250.

36. Λουκατος Δημ. Σ. Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία|. Ν Έστ 77 (1965)
355-357.

37. Μαμμόπουλος Άλέξ. Χ. Χρήστος Χρηστοβασίλης. cO διηγηματογράφος, ό
λαογράφος, ο ποιητής. Έν 'Αθήναις 1965, 8ον, σελ. 33. (Βιβλιοθήκη 'Ηπει-
ρωτικής Εταιρείας 'Αθηνών, άρ. 8).

Πλην τών βιογραφικών στοιχείων καί τών άφορώνιων είς τάς λαογραφικός αυτού
συλλογάς, δημοσ. και είδήσ. περί λαϊκού δικαίου κ.ά.

38. Marinatos Sp. On the track of folklore elements in bronze age art
and literature. Λαογρ. KB' (1965) 262-273.

39. Ξυγγόπονλος Άνδρ. 'Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία]. Ζυγός, 'Απρί-
λιος 1965, σ. 10, 12.

40. Παπαοταματίου-Μπαμπαλίτης Χρ. «Ή Λαογραφία» καί ή συμβολή τών
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διδασκάλων εις τό έργον αυτής. Θρςοιικά 39 (1965) 279-293.
Διάλεξις τοΰ συγγραφέως, γενομένη εν Διδυμοτείχω κατά τήν 20.9.1965.

41. Mazarakis Ε. D. Comment recueillir les éléments de la tradition
orale: le role de l'informateur. Λαογρ. KB' (1965) 287-289.

42. Παπαχριοτοδούλου Πολύδ. Ό Γ. Βιζυηνός, Λαογράφος. Θρακ Χρον.
τόμ Ε' (1965), τεΰχ 17-18, σ. 104.

43. Πιερίδου 'Αγγελική 'Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία]. Πνευμ Κύπρος,
χρ. Ε' (1964-65), άρ. 55, σ. 200-201.

44. Πικιώνης Δημ. 'Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία]. Ζυγός, 'Απρίλιος

1965, σ. 14.

45. Σαραντής ' Αντίοχ. Ή λαογραφία μας καί οί διδάσκαλοι. 'Ιόν Ήχώ, έτ.
21 (35) (1935), Τεΰχη 230-231, σ. 5 (4ΐ)-6 (42).

46. Σιφναίου 'Ελένη 'Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία]. Περιηγητική, άρ.
77 (1965) σ. 20-21.

47. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. "Εκθεσις πεπραγμένων τού Λαογραφικού 'Αρχείου
κατά τό έτος 1964. Έπ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ ' (1964) σ. 255-260.

47α. - Ή επιστημονική ίΐεμελίωσις των λαογραφικών σπουδών εν Ελλάδι.
Έπ Έπ Φιλ Σχ Άθ ΙΣΤ' (1965-1966) 473"495. [Εναρκτήριος λόγος εν τω
Πανεπιστημίω]

47β. --------- Ό Παύλος Βλαστός (1836-1926) καί ή λαογραφία τής Κρήτης. Κρητ

Πρωτ Ε' (1965) 12-15.

48. Σπυρόπουλος Αηόατ Γ. Για νά γνωρίσουμε τον τόπο μας. Οι γνωστοί

Καραγκούνηδες τής 'Ακαρνανίας. Διαλεκτική, τόμ. Α', τεύχ. 2 (1965), σ. 32-34.
Γίνεται λόγος περί του έτΰμου τής λ. καραγκούνης καί δημοσ. γενικά! πληροφορίαι
περί τοΰ βίου των Καραγκούνηδων.

49. Ταρσούλη Άθηνά 'Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία] Ν Έστ 77 (1965)
788-790.

49α· --------- Ή Χατζημιχάλη κ' εμείς. Ζυγός, 'Ιούνιος 1965, σ. 50-51.

50. Τό Λαογραφικόν Άρχείον. Έπ Βυζ Σπ 34 (1935) 420-421.

"Έκθεσις περί τής έπιστημ. δραστηριότητος τοΰ Λαογρ. 'Αρχ. κατά το ετος 1965.

51. Τσαρούχης Γιάνν 'Αγγελική Χατζημιχάλη. [Νεκρολογία], Ζτιγός, Άπρίλ.
1965, σ. 23.

52. Χατζηδάκη Ευγενία Ή Χατζημιχάλη κ'εμείς. Ζυγός,'Ιούνιος 1965, σ. 51-54.

53. Χατζημιχάλη 'Εραη Ή Χατζημιχάλη κ' εμείς. Ζυγός, 'Ιούνιος 1965, σ.
54-55, 78-79.

54. Ω Ό Δημήτριος Λουκάτος στα Γιάννενα. Ν Έστ 78 (1965) 1588-1589.

"Αρθρον τοΰ R. Lecotté δημοσιευθέν εις τό «Bulletin Folklorique de l'île de Françe»,
année 24, No. 31, 1965, σ. 930. ['Αναδημοσιεύεται έν μεταφράσει].
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β') Σύμμεικτα.
1. Συλλογαί.

55. Μπελλαρας Νικ. Κ. Τό Έλύμνιον. (Πειραιεύς) 1940, 8ον σελ. 230.

'Εν σελ. 58, 101, 108-115, 133, 155-156 δημοσ. ασμ. 11, έν σελ. 100-115 ειδήσεις άνα-
φερόμεναι είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τάς τροφάς, τήν κοιν. όργάν., τόν γάμον, τάς παι-
διάς κ.α., έν σελ. 90 περί ένδυμασίας, 93 παροιμ. και έν σελ. 82-83, 88-89, 97-100, 125-
126, 129-131, 167-168, 188-191, ονόματα και έπώνυμα.

56. Αουκάτος Δημ. Σύγχρονα Λαογραφικά (Folklorica Contemporanea).
'Αθήναι 1963, 8ον μικρ., σελ. 142.

Κρίσις : Ίόν 'Ηχώ έ'τ. 19 (33) (1964), τεύχ. 212, σ. 16 (40) (Γρηγόριος Μοσχόπουλος).

57. Παπαδογιαννάκης Γεώργ. Νικ. Τά Άκούμια 'Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης.
(Κοινωνιογράφημα). [Πολυγραφημένον]. 'Αθήναι 1963, 8ον} σελ. 91.

Δημοσ. πληροφορίαι περί κοιν. οργανώσεως, ένδυμασίας, παιδιού, γάμου, τελευτής ώς
και έθίμων λαϊκής λατρείας.

58. Άλευράς Νάσης Μ' είπιν ή μάννα μ'. Ιστορίες στην παλιά Κοζανίτικη
διάλεκτο. Κοζάνη 1964, 8°ν σελ. 97.

Ειδήσεις περί γειοργικοΰ και κυνηγετικού βίου, κυρίως δέ σύγχρονα λαογραφικά, ώς
ή Έκθεσις θΕσσαλονίκης, «οι γοργόνες», «ζήτου ή μπάλλα», «τί έστί γάμος», κ.α.

59. 'Αποστολάκης Σταμ. Λαογραφικά Καμπανοΰ (τό κυνήγιον). Κρητ Έστ
χρόν. ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. 151, σ. 244-248, χρόν ΙΣΤ' (1965) τεΰχ. 153, σ.
340-341.

Πλήν της ύλης περί τοΰ κυνηγετ. βίου δημοσ. : 16 προλήψεις, 11 δίστιχα (μαντινάδες),
ασματα (ριζίτικα) 5, παροιμίαι 18, «αϊ 1 έπφδή. Τά ασματα άναδημοσ. έκ τοΰ βιβλίου:
Ίδομ. Παπαγρηγοράκη, Τά κρητικά Ριζίτικα τραγούδια, τόμ. Α'., Χανιά 1956-57, σ.
152 (άρ. 287), σ. 25 (άρ. 2), σ. 48 (άρ. 54), σ. 43-44 (άρ· 41), σ. 28 (άρ. 5).

60. Βανδώρος Βάσ. Γ. Λαογραφικά της Κεφαλονιάς. Ή κεφαλονίτικη λαϊκή
μούσα, οί παροιμίες, τά γνωμικά και αί σχέσεις Νομπιλών και Ποπολάρων.
Ίόν 'Ηχώ, έτ. 20 (34) (1964), τεΰχ. 220-221, σ. 9 (205) — 16 (212).

"^σματα 7, εν δίσαχον και 21 παροιμίαι και γνωμικά, «πού αναφέρονται στή σχέση
αγρότη, αφέντη και γαιοκτήμονα».

61. Βραχας Γιάνν. "Ετσι ζοΰμε στο χωριό μας Ψιανά ενα χωριουδάκι τής
Εύρυτανίας. Ιστορία — Λαογραφία. (Βιβλιοθήκη «Πανευρυτανικής Ενώσεως»
'Αθήναι 1964, 8ον, σελ. 91. άρ. 2).

Περιλαμβ. πληροφορίαι περί μαγείας και δεισιδαιμόνων συνηθειών, γεωργικού, κτη-
νοτροφικού και κυνηγετικού βίου, γάμου, λαϊκής λατρείας ώς και εν <Ισμα.

62. Βεΐκου-Σεραμέτη Κατίνα Ή θάλασσα στο χωριό μου. Θρακ Χρον τόμ.
Δ' (1964), τεΰχ. 14, σ. 115-124.
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Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκ. λατρείας, γάμου, ναυτικού καί αλιευτικού βίου, μετεωρολο-
γίας καί άστρολογίας, δεισιδαιμόνων δοξασιών, παφαδ. 1 περί τοϋ 'Αγίου 'Αντωνίου,
1 παραμ., δίστιχα 7, εν άσμα, εύχαί 3 καί παροιμ. 6.

63. Γιαννόπουλος Χρ. Τό Πράγγιον τού Νοτίου Έβρου- Κοινωνιογραφική
και λαογραφική μελέτη. (Έκ τού 'Αρχείου συγχρόνων γεγονότων τής Εται-
ρείας Θρακικών μελετών). Άρχ Θρ Θησ 30 (1964) 345-408.

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, οικιακών σκευών, τροφών, ποτών, κοιν. οργα-
νώσεως, οικογενείας, γεωργικού, ποιμενικοΰ καί αλιευτικού βίου, λαϊκής τέχνης, υφαν-
τικής, ένδυμασίας, λαϊκοΰ δικαίου, λατρείας, γάμου, γεννήσεως, βαπτίσεως, τελευτής,
δημώδους ιατρικής, λαϊκών χορών, μαντικής, όνειρομαντείας, μετεωρολογίας καί
άστρολογίας, μαγείας καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, ευτράπελοι διηγήσεις 3, παραμύ-
θια 7, ώς καί 7 ασματα.

64. Γκλέκας Γ. Δ. Άπό τά έθιμα καί τις παραδόσεις τής Λακωνίας. Ή πόρτα.
Λακωνικά Α' (1964) 145.

Δημοσ. δεισιδαιμονίαι τινές καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας καί γάμου.

65. Έπιφανίου-Πετράκη Στέλλα Λαογραφικά της Σμύρνης. ['Αθήναι 1964],
8ον σελ. ζ' + 111.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί παιδικού βίου, γεννήσεως, δημώδους ιατρικής, λαϊκ. λα-
τρείας, έπωδαί 5, παραδ. 4, παροιμ. 66, εύχαί 6, άραί 8, προσευχαί 4, παιδιαί 7, δίστ.
26, ώς καί 40 ασματα ήτοι 2 νανουρίσματα, 20 παιδικά, 10 λατρευτικά καί 8 διάφορα.

66. Ζερζελίδης Γ. Ό "Ηλιος στα μνημεία τοΰ λόγου τής "Ανω Ματσούκας.
Άρχ Πόντ 26 (1964) 117-130.

Δημοσ. 16 παροιμ. καί παροιμ. έκφράσεις, 2 όρκοι, 3 άραί, 3 αίνίγμ., 1 παράδ-, 1
τόπων, καί 13 άσματα.

67. Καλλιάνης Δημ· Λαογραφικά καί άλλα Λακωνικά. Α'(1964). 26.

Δημοσ.: 1 αίτιολ. παράδοσις, εν προικοσύμφωνον καί γαμήλιον έθιμον.

68. Καραράς Νΐκ. Τά Σεβντίκιοϊ. Τό λεβέντικο χωριό τής Σμύρνης. Ή Ιστορία.
του, ή ζωή του. 'Αθήνα 1964, 8°ν; σελ. 190. ('Εκδόσεις «'Ενώσεως Σμυρ-
ναίων»).

Δημοσ. ειδήσεις περί κοιν. οργανώσεως, οικογενείας, επαγγελματικού βίου, ένδυμασίας
λαϊκής λατρείας, γάμου, ασματα άκριτικά 3, δίστιχα 10 (έξ ων 7 έρωτικά), γνωμικά 38.
τοπωνύμια 44, ώς καί πλήθος ονομάτων έξ ών τινα παρωνύμια.

69. Κεφαλληνιάδης Ν· Ά. Παρατρέχος, τό παραδείσιον περιβόλι της Νάξου το
ύπό 'Ιωσήφ Βρυεννίου έξυμνηθέν. 'Αθήναι 1964, 8*^ σελ. 24.

Δημοσ. 1 παράδ. καί τινα τοπωνύμια.

Κρίσις : Έπ Έταιρ Κυκλ Μελετών Δ' (1964) 642-643. (Δ. Β. Ο'ικονομίδης).

70. ------ Δυο κάστρα τής Νάξου, τ' Άπαλίρου καί τ' Άπάνω κάστρο. Έπ Έταιρ

Κυκλ Μελ Δ' (1964) 155-230.

"Εν σελ. 170-189 καί 214-215 δημοσ. 34 παραδόσεις ώς καί πλήθος τοπωνυμίων.
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71. Κλουκίνας Γιάνν. Λαογραφικά τής Ηλείας. Πύργος Ηλείας 1964, 8°ν,
σελ. 62.

Περιλαμβ. ειδήσεις περί ποιμενικού, κτηνοτροφικού καί γεωργικού βίου, λαϊκ. λατρεί-
ας, γάμου, παιδιού, τελευτής, γητειών καί προλήψεων («ς καί 48 παροιμ., 19 αινίγματα
καί πλήθος ονομάτων.

72. Κουγέας Σωκρ. Β. Νικήτα Νηφάκη (1748-1818 περίπου), Μανιάτικα Ιστο-
ρικά Σχιχουργήματα έκδιδόμενα έκ χειρογράφων μέ προλεγόμενα καί σημει-
ώσεις υπό—. 'Αθήναι 1964, 8°ν, σελ. 243.

Είς τάς «σημειώσεις» τών σελ. 45-58, 67, 112-113, 145-146, 155-156, 171-172, 188-189,
199-200 καί 215-218 δημοσ. πλεΐσται ποικίλαι ειδήσεις περί κοινων. οργανώσεως, δι-
καίου, παιδιού ώς καί εν μοιρολόγι.
Κρίσις: 'Αθηνά 68 (1965) 348-350 (Ν. Β. Τωμαδάκης),

73. Λαμέρας Κ. Γ. Ή Μάκρη καί τό Λυβήσι. Λαογραφική μελέτη. Βραβεΐον
'Ακαδημίας 'Αθηνών έτους 1945. 'Επιμέλεια έκδόσεως 'Ιωάννου Κ. Λαμέρα.
'Αθήναι 1964, 8<™, σελ. ιδ' + 157 + 2 είκ. εκτός κειμένου + 1 χάρτης.
Δημοσ. ειδήσεις περί επαγγελματικού βίου, λαϊκής κατοικίας, γεννήσεως, βαπτίσεως,
άρραβώνος, γάμου, τελευτής, λαϊκής λατρείας' παιδιαί 23, προλήψεις καί δεισιδαι-
μονίαι 13, χαιρετισμοί 7, εύχαί 44, προπόσεις 3, όρκοι 17, άπειλαί 7, άραί 85, αινίγματα 9,
ευτράπελοι διηγήσεις 9, ασμα 1, δίστιχα 11, τετράστ. 1 καί 1 έπωδή.

74. Μαμμόπονλος Άλέξ. Χ. "Ηπειρος. Λαογραφικά-Ήθογραφικά-Έθνογραφικά.
Πρόλογος Παν. Ήλ. Πουλίτσα. Τόμ. Β"Αθήναι 1964, 8°ν, σ. 295 + 22
εικόνες έκτός κειμένου.

Περιλαμβάνει πληροφορίας περί λαϊκής κατοικίας, ενδυμασίας, ύποδέσεως, γεωργίας,
άμπελουργίας, εθίμων συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας, υφαντικής, πλεκτικής, μεταλ-
λουργίας, γεννήσεως, παιδικού βίου, γάμου, τελευτής, τοϋ τρόπου οργανώσεως τής
κοινότητος, οικογενείας, εθιμικού δικαίου, λαϊκής λατρείας (έθιμα Δωδεκαημέρου καί
Λαζάρου), φιλοξενίας, μαγείας καί σχετικών μέ αυτήν δεισιδαιμονιών, καί ασματα
113, έξ ών 80 ιστορικά, 5 λατρευτικά, 11 ξενιτείας, 2 παιδικά, 2 γαμήλια, 5 μοιρολό-
για, 8 διάφορα, δίστιχα 9, τετράστιχα 4, τρίστιχα 3, παραδ. 12, παροιμ. 59, παρωνύμια
50, άραί 2 καί εύχαί 1.

Κρίσις: 'Ηώς ετ 8°ν (1965), άρ. 87, σελ. 61. (Πανλ. Κνριαζής), Ν. Έστ 78(1965) 1591
(Γ.Π.).

75. Μουσελίμης Σπύρ. Τό Πόποβο (ιστορική μονογραφία). Ήπειρ Έστ
ΙΓ' (1964) 727-730, 829-836, 948-955, ΙΔ' (1965), σ. 24-33, 100-106,
220-227 καί 366-371.

Δημοσ. πληροφορίαι περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκής κατοικίας, ενδυμασίας, επαγ-
γελματικού καί κτηνοτρ. βίου, γάμου, λατρείας, μοιρολόγια 1, άσματα 11, δίστιχα 1,
παραδ. 1 καί πλήθος τοπωνυμίων.

76. Μπόγκας Εύάγγ· Άϋ·. Ή Μηχανιώνα τής Κυζίκου. Ιστορικά, γλωσσικά
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καί λαογραφικά στοιχεία. (Έκδοσις Συλλόγου Μηχανιωτων «Ή Μηχανι-
ώνα»). 'Αθήναι 1964, 8°ν, σελ. 173 4- 1 χάρτης.

Δημοσ. πληροφορίαι περί δημώδους ιατρικής, γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, λατρεί-
ας ώς καί άσματα 29, παροιμίαι 15, παιδιαί 9, ανέκδοτα 12 καθώς καί πλήθος ονομά-
των καί παρωνυμίων.

77. Νησιώτου Μαρία Πώς πήρε to όνομα του το χωριό "Ακάνθου. Μαθ Έστ
έτ. ΙΔ' (1964), άρ 37, σ. 168.

Δημοσ.: 1 παράδ., 1 τετράστ. ασμα καί τινα τοπωνυμία.

78. Πάγκαλος Γεώργ. Έμμ. Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Τόμος
Α' (Εισαγωγή - Γραμματική), 'Εν 'Αθήναις 1955, 8°ν, σελ. 478.— Τόμ. Β'.
(Γλωσσάριον Α-K), αύτόθι 1960, 8ον σελ. 559. — Τόμ. Γ' (Γλωσσάριον Α-Σ),
αύτόθι 1961, 8ον, σελ. 528.— Τόμ. Δ' (Α + Β ήμίτ.). (Γλωσσάριον Τ-Ω.
Συμπλήρωμα Γλωσσάριου. Λαογραφικά σύμμεικτα. Λαογραφικά κείμενα),
αύτόθι 1964, 8°ν, σελ. 714.

ΕΙς τόν Δ' τόμον, άπό τής σελ. 377-706 δημοσιεύονται τά εις τούς προηγουμένους τό-
μους τής Γραμματικής καί τοΰ γλωσσάριου εγκατεσπαρμένα λαογραφικά κείμενα, ήτοι :
παροιμίαι καί παροιμ. εκφράσεις 749, δίστιχα, εξ ών τινα είναι παροιμ. εκφρ., 225,
αινίγματα 25, λογοπαίγνια 7, εύχαί 19, άραί 66, παιδιαί 9, όρκοι 5, ανέκδοτα 2, 1
παραμύθι, 1 παράδοσις, 1 βλασφημία, 1 έπιρδή καί στίχοι τινές ετέρων επωδών, 1
ρίμα, 1 μοιρολόγι, ώς καί προλήψεις καί δεισιδαίμονες δοξασίαι καί νόσοι καί δημώ-
δεις θεραπεΐαι αυτών.

79. Παλαιολόγου - Βρεττοϋ Κατερίνα Μάρτης-Περιηγητική, άρ. 63 (1964) σ.
29.— Ψωμί. Αυτόθι, άρ. 66 (1964) σ. 26.

Δημοσ. 1 ασμα, 3 παραδ. καί τίνες παροιμ. καί παροιμ. εκφράσεις.

80. Παπαδάκης Ν. Τό κρασί στήν ελληνική ζωή καί τέχνη. Περιηγητική, άρ.
69 (1964), σ. 18-20.

Δημοσ. παροιμ. τίνες εκφράσεις καί 1 ασμα·

81. Παπαδόπουλος Άντ. Σύμμεικτα Ροδοπόλεως (Ματσούκας). °Αρχ Πόντ 26
(1964) 234-249.

Περιλαμβάνονται: 93 δεισιδαιμονίαι, άναφερόμεναι εις διαφόρους εκδηλώσεις τοΰ λαϊκοΰ
πολιτισμοΰ, δοξασίαι καί δια τούς δώδεκα μήνας τοΰ έ'τους, πληροφορίαι δια 4 χορούς"
έθιμα γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου καί τελευτής.

82. Παπαδόπουλος Δημ. Κ. Λαογραφικά Σταυρί. Άρχ Πόντ 26 (1964) 95-
116.

Περιλαμβ. ονόματα βαπτιστικά ανδρών, βαπτιστικά ονόματα γυναικών, επώνυμα, παρω-
νύμια, γλιοσσοδέται καί 51 παροιμίαι.

83. Παπαδόπουλος Θεοχ. Λαογραφικά Δορκάδος. Άρχ Θρ Θησ 30 (1964)
273-344.

Δημοσ. πληροφορίαι σχετικαί μέ τήν λαϊκήν ένδυμασίαν, τροφάς, δημώδη ίατρικήν,



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1964-1965 1 29

λατρείαν (Δωδεκαήμερον και Άπόκρεως), λαϊκήν τέχνην, γάμον, βάπτισιν, τελευτήν,
μετεωρολογίαν ώς και 10 γαμήλια §σματα.

84. Παπανικολάον Μιχ· Ίστορικά-Λαογραφικά. Ίστορία-ήθη-εθιμα-παραδόσεις
κ.λ.π. τοΰ χωρίου Μαλακασίου Καλαμπάκας, ά. ε. [1964], σελ. 24.
Περιλαμβάνονται ειδήσεις περί κοιν. οργανώσεως, ξενιτείας, γεωργικού και ποιμενικού
βίου, μαγείας, παιδίου, γάμου, λαϊκής λατρείας ώς και 12 άσματα.

85. Παηαντωνίου Κ. Δ. Τ6 χωριό μας Δάρα-Άρκαδίας. Ίστορία-Λαογραφία.
'Αθήναι 1964, 8ον, σελ. 128.

Δημοσ. ειδήσεις περί κοιν. οργανώσεως, ποιμενικού και γεωργικού βίου, γάμου, τελευ-
τής, προλήψεων, ώς και ςίσματα 29, μοιρολόγια 3, παραδόσ. 3, παροιμ. 69, ανέκδοτα
12 και τόπων. 39.

86. Παυλίδης Βασ. Π. Κοινωνικές σχέσεις καί εθιμοτυπία στην περιοχή Παρα-
μυθιάς. Ήπειρ Έστ ΙΓ' (1964), σ. 739-746, 842-851.

Δημοσ. έθιμα κοιν. οργανώσεως, γάμου, λαϊκής λατρείας ώς καί ασματα 3.

87. Σαμαράς 'Ηλίας Κ. Λαογραφία Κλειστού Ευρυτανίας 'Αθήναι 1964, 8°ν;
σελ. 108. (Βιβλιοθήκη «Πανευρυτανικής Ενώσεως» άρ. 3).

Περιλαμβ.: ειδήσεις γεωργικού, ποιμενικού, κτηνοτροφικού καί μελισσοκομικού βίου,
δημώδους ιατρικής, ξενιτείας, μαντικής, όνειρομαντείας, μετεωρολογίας, μαγείας καί
δεισιδαιμόνων συνηθειών, γεννήσεως, γάμου, τελευτής, λαϊκ. λατρείας' §σματα γαμήλια
41, λατρευτικά 15, μοιρολόγια 3, νανουρίσματα 2, εύχαί 12, άραί, 35 φράσεις στερεό-
τυποι αϊ όποΐαι έχουν τήν θέσιν όρκου 20 καί ύβρεις 23.

88. Σκαφιδάς Βασίλ. Κυρ. 'Ιστορία τού Μετσόβου. Ήπειρ Έστ ΙΓ' (1964),
σ. 19-26, 112-117, 204-211, 313-320.

Έκτος της άλλης ύλης δημοσ. καί πληροφορ. περί λαϊκής ένδυμασίας, κοινων. οργα-
νώσεως, γάμου, λαϊκών οργάνων καί χορών, λαϊκ. λατρείας' ασματα 14, δίστιχα 3, τρί-
στιχα 2.

89. Στεφάνου Άντ. Π. Τά σπήλαια της Χίου. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 2 (1964),
τεύχ 4, σ. 54-70.

Δημοσ.: Τοπωνύμια ώς καί τίνες παραδόσεις.

90. Ταάκας Νικ. Χρ. Πάργα-Θάλασσα. (Λαογραφική μελέτη). Ήπειρ Έστ ΙΓ'
(1964), 51-54, 124-127, 224-228, 336-339, 545-548, 626-629.

Δημοσ.: ονοματολογία τών «ψαριών καί τών θαλασσινών φυτών», τών πλωτών μέσων,
τών μερών καί εξαρτημάτων αύτών ώς καί πλήθος «θαλασσινών καί στεργιανών» τοπω-
νυμίων της Πάργας.

91. Φίοτας Νικόλ. Γ. Φεύγει ή Νεβέσκα. Συμβολή είς τήν μελέτην τών
Βλάχων. (Σύνδεσμος τών απανταχού Νυμφαιωτών «ό "Αγιος Νικόλαος»),
θεσσαλονίκη 1964, 8<>ν, σελ. 160.

Δημοσ. ειδήσεις περί κοιν. οργανώσεως, λαϊκ. ένδυμασίας, γάμου, γεννήσεως, τελευτής,
λαϊκ. χορών, λαϊκής λατρείας' §σματα γαμήλια 3 ώς καί πλήθος έπωνύμων.

9
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92. Χαβιαρας Νικήτας Δ. Λαογραφία τής νήσου Σύμης. Τόμος 1ος, τεΰχ. Α'.
Παιδική ζωή. Έν 'Αθήναις 1964, 8<>ν} σελ. 78.

Δημοσ. ειδήσεις περί γεννήσεως, δημ. ιατρικής, δεισιδαιμ. δοξασιών, ποινών, παι-
διαί 13, ξόρκια 3, παραμύθ. 2, νανουρίσματα 63, τετράστιχα 3 και ασματα 19.

93. Χατζηγάκης Άλέξ. Κ. Τ' Άσπροπόταμο Πίνδου. Τραγούδια καί ποιήματα.
'Αθήναι 1964, 8ον, σελ. 78 + 1 εϊκών + 1 χάρτης.

Δημοσ.: ασματα ακριτικά 2, ιστορικά 19, κλέφτικα 6, ληστρικά 5, παραλογές 4, διά-
φορα 5, Κουτσοβλαχικά μέ άπόδοσιν ε'ις τήν έλληνικήν 13, ώς καί τίνες πληροφορίαι
περί Νεράιδων καί έν παραμύθι. Είς συντεθέντα ποιήματα υπό τού συγγραφέως εΰ-
ρηνται ειδήσεις περί λαϊκής τέχνης καί λαϊκών παραδόσεων.

94 .--Λαογραφικά Άσπροποτάμου (Πίνδου Τρικάλων). Φιλ· Πρωτοχρ. έτ.

21 (1964) 269-272.

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκού δικαίου, μαθητικών ποινών, χορών ώς καί γαμήλιων
έθίμων.

95. Χατζηλιάδης Ίορδ. Λαογραφικά κείμενα Νικοπόλεως. Α''Εκ τοΰ χωρίου
Μπάλτζανα. Β' Έκ τοΰ χωρίου "Εσολα. Γ' Έκ τοΰ χωρίου Άλούτζια. Άρχ
Πόντ 26 (1964) 257-264.

Δημοσ.: παραδ. 2, ασματα 5, άνέκδ. 1 ώς καί μία εύτράπ. διήγησις είς τό τοπικόν γλωσ-
σικόν ιδίωμα.

96. Χορμόβας Εύάγγ. Κ. Ή Μακρακώμη Φθιώτιδος. Κοινωνιογραφική-λαογρα-
φική-ίστορική μελέτη. Δυνατότητες βελτιώσεως βιοτικού καί πνευματικού Ιπι-
πέδου. 'Αθήναι 1964, 8ον, σελ. 66.

Δημοσ. ειδήσεις έπαγγελμ. βίου, κοιν. οργανώσεως, κατοικίας, ένδυμασίας, τέχνης, λαϊκ.
λατρείας, ασματα λατρευτικά 6, παραμ. 3, αινίγματα 4 καί γλωσσοδέται 3.

97. Χωραφας Ίω. Ά. Μια ματιά στό παρελθόν. ΊστορΕα-Λαογραφία Πόδου
Ναυπακτίας. 'Αθήναι 1964, 8<>ν, σελ. 218 + 7 είκ. [πολυγροφημμένον],
Δημοσ·: ειδήσεις περί κληρον. δικαίου, μαντικής, δημ. ιατρικής, μετεωρολογίας καί
άστρολογίας, λαϊκ. λατρείας, γάμου, παιδιού, τελευτής, παιδιαί 9, αίνίγμ. 21, παραδ. 4,
γνωμικά καί παροιμ. 61 ώς καί 25 ασματα, ήτοι 10 γαμήλια, 3 μοιρολ. καί 12 διάφορα.

98. 'Αθανασιάδης Παρ. Χωρίον Βαΐριον (Μπάρκιοϊ) Θράκης. Άρχ Θρ Θησ
31 (1965) 312-322.

Δημοσ.: έθιμα γάμου, τοπωνύμια 3 ώς καί πληροφ. περί λαϊκής λατρείας καί κοινων.
οργανώσεως.

99. Βονκελατος Γιάνν. Π. Λαογραφικά Λευκάδος. Σΰβρος : Θρΰλοι, 'Ιστορίες,
Παραδόσεις. Ίόν 'Ηχώ, έτ. 20 (34) 1964, τεύχ. 214-216, σελ. 62 (ΐ34)-63
(135), τεύχ. 217-219, σ. 23 (ΐ87)-24 (188), τεύχ. 220-221, σ. 24 (220)-25
(221), ετ. 20 (34) 1965, τεύχ. 222-223, σ. 25 (57)-26 (58), τεύχ. 224-225,
σ. 26 (58)"27 (59) καί τεύχη 226-227, σ. 16 (80)-ΐ7 (81).
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Δημοσ.: είδήσ. περί λαϊκ. λατρείας, χορών, ώς καί παραδ. 12, τόπων. 14, δίστιχα 1 καί
τινα παρωνύμια.

100. Γκρόζας 'Aθαν. Κ. Ειδική διδακτική τής τρίτης δημοτικού..., 'Αθήναι

(1965), 8ον, σελ. 206.

Πλην τής άλλης ύλης, δημοσ. εν σελ. 161-198 παραδ. 8, ασμ. 1, παροιμ. 330, παροιμ.
έκφρ. 32, αίνίγμ. 58, εύχαί 23, χαιρετισμοί τίνες, ανέκδοτα 4, καί είδήσ. περί κυνηγε-
τικού βίου, ενδυμασίας, χορών, γαμηλ. έθίμ., λαϊκ. λατρ., δημ. ίατρ. καί λεξιλόγιον.

101. Κοσμάς Νικ. Β. Λαογραφικά τής Μπαλάφτσας. Μακεδόνικα 6 (1964-65)
211-236.

Δημοσ. είδήσ. σχετικαί πρός τήν κοιν. όργάνωσιν, τό λαϊκ. δίκαιον, τό παιδίον, τόν γά-
μον, τήν τελευτήν, τήν λαϊκ. λατρείαν ώς καί άσματα 7 (4 γαμήλια καί 3 λατρευτικά),
τόπων. 48 καί παροιμ. 39.

102 Κυριάκος Δημήτρ. Ν. "Ανδρος. Ιστορία καί πολιτισμός. 'Αθήναι 1965, 8<>ν,
σελ. 284 + Ε' πίν. + 3 χάρτ 4- 27 είκ.

Έν σελ. 194-225 δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής ιατρικής, μαντικής, χορών, παραδ. 6,
δεισιδαιμονίαι, έπωδαί 4, παροιμ. καί παροιμ. εκφράσεις 5, δίστ. 35, $σματα 5, άραί,
αίνίγμ. 22, λαϊκά στιχουργήματα 7 κ.ά.

103 Κωνσταντινίδης Ίω· Σ. Ή Άραδίππου άλλοτε καί τώρα. Θρΰλοι καί πα-
ραδόσεις. Έν Λευκοσία Κύπρου 1965, 8ον) σελ. 122 + 7.

Δημοσ. έν σελ. 73-77: τόπων., 83-85: ή σκευή τών οικιών,σ. 85 : ειδήσεις περί ενδυμασ.,
85-87: περί γάμου, 87-89: περί γεννήσεως μετά 3 νανουρισμάτων, 89-91: προλήψ. καί
δεισιδ., 91-94: παροιμίαι 39 μετά τίνων εθίμων, 94-103: έπφδ. 12 μετά 1 παραδ.,
103-105: προπόσεις 8, εύχαί 7, άραί 22, δρκοι 10, 105-110: $σμ. 3, δίστ. 7, 110-117:
ειδήσεις περί ποιητάρηδων καί κείμενα τών ασμάτων αύτών.

104. Λάππας Β. Άπό τη λαογραφία τοΰ τόπου μας. Καραγκούνηδες. Πειραϊκή-
Πατραϊκή, έτ. 11 (1965), άρ. 116, σ. 22-23.

Δημοσ.: γενικά περί τού όνόμ., τών ασχολιών αύτών, περί χορών, ενδύματος, λαϊκού
δικ., καί γάμου.

105. Λώλης Νικ. Β. Ίο «Δωδεκαήμερο» στήν "Ηπειρο. "Εθιμα κ*1 παραδόσεις
τών Χριστουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς καί τών Φώτων. Αθήναι 1965, 8°ν;
σελ. 27.

Δημοσ. Δεισιδαιμονίαι, ειδήσεις περί λαϊκής λατρ., τροφών, μαντικής, 1 έπωδ., 1 πα-
ροιμ., 3 ασματα ώς καί τίνες στίχοι δημ. ασμάτων.

106. Μαλουτας Μην. Έμμ. Τα Σερβία. Συμπλήρωμα έκδόσεως 1956. Θεσσαλο-
νίκη 1965, 8ον, σελ. 127.

Δημοσ. έν σελ. 60-64, 67-71: παιδιαί 3, παροιμ. 45, 1 ασμα, είδήσ. περί λαϊκού δικαίου·

107. Μαμαλάκης Ίω. Π. Τό τελευταίο ξερρίζωμα τοΰ Ροδάκινου· Κρητ Πρωτ
Ε' (1965) 177-180.

Δημοσ·: τόπων., κύρια όνόμ., 2 παραδ. κ.α.
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108. Μάνεσης Σταϋρ. Τροπή τών συμφώνων τσ καί τζ είς σ καί ζ είς τά νότια
ιδιώματα τής Νέας Ελληνικής. Έναίσιμος επί διδακτορία διατριβή υποβλη-
θείσα είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολή ν του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
νίκης. Έν 'Αθήναις 1965, 8°ν, σελ. 180.

'Εκτός τής γλωσσικής ύλης δημοσ. και στίχοι δημ. ααμ., όνόμ., καί επίθετα.

109. Μαρίνης Κώστ. Λαϊκές δημιουργίες τής Μακεδονίας. Ήώς, έτ. 8 (1965),
αρ. 88, σελ. 49-50.

Δημοσ. μία παράδ. περί τοΰ αλόγου τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου ώς καί εν ασμα.

110. Μηλιώρης Νΐκ. Έ. Τά Βούρλα τής Μ. 'Ασίας. Μέρος Β'. Λαογραφικά.
'Αθήναι 1965, 8ον, σελ. 400. (Εκδόσεις «Ενώσεως Σμυρναίων»).

Δημοσ.: ειδήσεις περί λαϊκής οικίας, σκευών, οικιακών ασχολιών, τροφών, ανδρικής καί
γυναικείας ενδυμασίας, γάμου, μαντικής, γεννήσεως, βαπτίσεως, παιδικοΰ βίου, τελευ-
τής, λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμονιών, αστρολογίας καί μετεωρολογίας, λαϊκής ιατρικής,
αμπελουργίας κ.ά. γεωργ. ασχολιών. 'Επίσης δημοσ. ασματά τινα, παιδιαί 42, παρα-
μύθια 7 καί γλωσσάριον.

111. Ντόβας Ίω· Ν, Οί Ντοβαΐοι (στο Μεσολόγγι). Λησμονημένοι Ζυγιώτες αγω-
νιστές. 'Αθήναι 1965, 8ον; σελ. 158.

'Εκτός τών ονομάτων (βαπτιστ. καί έπων.) δημοσ. εν σελ. 22, 24-25, 127, 129, 130,
144 ασματά τινα καί στίχοι ασμάτων μετά 1 μουσ. καταγραφής εις βυξαντ. παραση-
μαντ. ύπό Κ. Σ. Κώνστα καί μεταφοράς αυτής είς εύρωπ. μουσικ. γραφήν ύπό Σπ.
Περιστέρι].

112. Παπα·&ανααόπονλος Ήλ. Λαμπρογιόρτια στό Γεωργίτσι. Γραφικά ίίθιμα
τοΰ παλιού καιρού. Λακωνικά Β' (1965) 56-57.

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας καί 1 άνέκδοτον.

112α.--Γιατροί καί γιατροσόφια. Λακωνικά Β' (1965) 83-84, 96.

Δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής ιατρικής, 1 παροιμ., 1 έπωδ. καί τίνες δεισιδαιμονίαι.
1)3. Παπα'&αγασόηονλος Θαν. Λαογραφικά τής στρατιωτικής ζο>ής. Ν Έστ 77
(1965) 256-261.

Δημοσ. γενικά περί τοΰ στρατιωτ. βίου, συνθημ. γλωσσάριον καί 3ρίμεςέκ51 τετράστ.

113α.----------- Ή ζωή καί τά στιχάκια τών φαντάρων. Ν Έστ 78 (1965) 1276-1278

Δημοσ.: πειράγματα, άνέκδοτα, δίστιχα 21, τετράστ. 4 καί βιβλιογραφία τής στρατκο-
τικής λαογραφίας.

114. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρ. Λαογραφικά Σουφλίου. Θρακικά 39
(1965) 121-204.

Δημοσ. πληροφ.: περί γάμου (διεσκευασμέναι εις θεατρικόν έργον είς τό τοπικών γλο)σ-
σικόν ιδίωμα), λαϊκ. λατρείας, λαϊκ. κατοικίας' παραδόσ. 13, ασματα γαμήλια 10, καί
τόπων. 11.

115. Παπαχαραλάματονς Γ. Χ. Κυπριακά ήθη καί έθιμα. Έν Λευκωσία Κύπρου



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1964-1965 1 1 33

1965, σελ. 293 + 1 χάρτης. (Δημοσιεύματα Εταιρείας Κυπριακών
Σπουδών, άρ. 3).

Δημοσ.: παιδιαί 15, ειδήσεις περί γεννήσεως, βαπτίσεως, παιδικοί βίου, γάμου, τελευ-
τής, λαϊκ. λατρείας, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι, πλείστα ασματα, ή μουσική κατα-
γραφή 5 ασμάτων, λεξιλόγιον κ.α.

116. Παππας Παν■ Γ. Τό Καλεσμένο Ευρυτανίας (Ή Φύση - οί άνθρωποι - ή
προσπάθεια). 'Αγρίνιο 1965, 8°ν, σελ. 74.

Έν σελ. 28-37 καί 41-50 δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, γάμου, ασματα 3'
άνέκδ. 2, παραδ. 5.

117. Πλιάτσικας Βασ. Ά. - Αώλης Νίκόλ. Β. Τό Τεριάχιον όπως τό ζήσαμε.
'Αθήναι 1965, 8°ν, σελ. 190.

Έν σελ. 47-48, 74-80, 103-116 δημοσ. τοπωνυμίαι, δεισιδαιμονίαι, ασματα 28, δίστιχα
7 καί ειδήσεις περί λαϊκής οικίας, λατρείας καί ένδυμασίας.

118. Σιόντης Κωνστ. Χρ. «Λαογραφικά 'Ηπείρου® Ήπειρ Έστ ΙΔ' (1965)
243-255, 385-392, 503-523.

Δημοσ. είδήσ. περί άστρολ. καί μετεωρολ., γεννήσεως, τελευτής, μαγείας, δεισιδαιμ.
δοξασιών, λατρείας, λαϊκ. κατοικίας, θρϋλοι 4, ασματα λατρευτ 39, ώς καί παιδικά
ασμάτια 12.

119. Σκανδαλίδης Μιχ. Ή Χάλκη της Δωδεκανήσου (Κοινωνιογραφία - Ηθο-
γραφία). 'Αθήναι 1965, 8ον, σελ. 89.

Έν σελ. 30-33, 48-78, δημοσ. ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, ένδυμασίας, λατρείας
γεννήσεως, γάμου, αγροτικών έίΚμων, δεισιδαιμ. δοξασιών, 20 δίστιχ., 1 ασμα.

Ι20· Σπηλιόπονλος Θέμ. Ί. Τό κρασί στήν ελληνική λαογραφία. Περιηγητική
(1965), άρ. 75, σ. 34*35, άρ. 81, σ. 30-31, άρ. 82, σ. 20-21.

Δημοσ. παραδόσεις, παροιμ. έκφρ., άνέκδ., δίστιχα καί στίχοι δημωδ, ασμάτων.

121. Σπυρόπουλος Άπόστ· Μεταξύ θρΰλου και ιστορίας. Λαογραφικά διάφορα
τοΰ Βασιλοποΰλου-Ξηρομέρου. Διαλεκτική, τόμ. Α'(1965-66), τεΰχ. 1, σ. 34-35
Δημοσ. τοπωνύμιά τινα καί παραδόσεις 5.

122. Σπυρόπουλος Παν. Ν. Τό Σκορτσινοΰ τής 'Αρκαδίας. Τστορία-Λαογραφία·
Παληά καί σύγχρονη ζωή. Τεύχος Α'. 'Αθήναι 1965, 8ον, αελ. 252.

Λογοτεχνική περιγραφή τοΰ βίου μέ παρεμβαλλόμενης ένιαχοΰ λαογραφικάς πληροφο-
ρίας περί τόπων., ποιμεν. βίου, εϋτραπ. διηγήσεων κ.α.

123. Στεφάνου Μιχ. Π. Λαογραφικά. Κυκλ Ήμερ Α' (1965) 27, 63-73,

Δημοσ. τοπωνύμιά τινα καί είδήσ. περί φυτών, λαϊκ. κατοικ. καί 1 παράδοσις.

124. Ταιότρας Δημ. Λαογραφικά καί Ιστορικά Παλαιοχώρας. Χρον Χαλκ τεΰχ·
7 (1964), σ. 3-112, τεΰχ. 8 (1965), σ. 155-223.

Δημοσ.: παράδ. 1, ασματα 59, παροιμίαι καί παροιμ. έκφρ. 364, δεισιδαιμ. 48, μύθο
3, αινίγμ. 10, άνέκδ. 15, παιδιαί 55, κύρια ονόματα (έπίθετα), γλώσσα (γραμμ.), τόπι»)-
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νύμια, λεξιλόγιον καί ειδήσεις περί λαϊκού δικαίου, τροφών, δημ. Ιατρικής, λαϊκής
οικίας, ενδυμασίας, ύποδέσεως, γεωργικού καί κτηνοτρ. βίου, λαϊκής λατρείας, γάμου
(μετά τίνων γαμηλ. άσμ.), γεννήσεως, τελευτής κ.ά.

125. Τσιρλιγκάνη - Κιναλή "Αννα Γύρω από τήν Άπολλωνιάδα τής Μικράς
'Ασίας. I 'Αναμνήσεις τών Άπολλωνιατών από τήν παλιοί τους πατρίδα. II
Γαμήλια έθιμα στην Άπολλωνιάδα. Μικρ Χρον 12 (1965) 195-206.

Πλην τών γαμήλιων εθίμων δημοσ. 2 γαμήλια ασματα καί 3 δίστιχα, ώς καί ειδήσεις
περί κοινωνικής οργανώσεως.

126. Χατξηδάκις Γεώργ■ 'I. Χαΐνηδες άπό τό Μαλεβύζι. Παλμέτης καί Βλάχος.
Κρητ Πρωτ Ε' (1965) 72"83.

Πλην τών ίστορ. στοιχείων δημοσ. καί τίνες στίχοι δημ. ασμάτων, δεισιδαιμονίαι καί
ειδήσεις περί λαϊκοί δικαίου.

2. Μελέται.

127. Δευτεραΐος "Αγγ. Ν. "Εκθεσις λαογραφικής αποστολής εις τήν περιοχήν τοΰ
νομού Φλωρίνης (13 AUy- - 14 Σεπτ. 1964). 'Επετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ'

(1964), εν Αθήναις 1965, σ. 230-240.

128. FriedI Ernestine. Vasilika. A village in Modern Greece- New York

(1965), 8°v, σελ. XIII 4-109+5 εϊκ. + 1 χάρτ. (Case Studies in Cultu-
ral Anthropology general editors, George and Louise Spindler. Stan-
ford University).

Περιλαμβ. είδήσ. περί κοινων. οργανώσεως, οικογενείας, ενδυμασίας ώς καί πληροφ.
περί γαμήλιων εθίμων (προίξ).

129. "Ημελλος Στέφ. Δ. "Εκθεσις λαογραφικής αποστολής εις Σάμον (13 Ίουλ. -
11 Αυγ. 1964). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), έν Αθήναις 1965, σ.
190-203.

130. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α'. Μνημεία του
λόγου. "Εκδοσις Β'. Έν Αθήναις 1965, 8°ν, σελ. 434. (Ακαδημία Αθηνών.
Δημοσιεύματα τοΰ Λαογραφικού Αρχείου άρ. 8).

Έπανέκδοσις ύπό βελτιωμένην μορφήν τοΰ κατά τό έτος 1922 εκδοθέντος βιβλίου.

131. Παπαμιχαήλ "Αννα "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις Χάλκην καί Νίσυ-
ρον (13 Αυγ. - 13 Σεπτ. 1964). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), εν
Αθήναις 1965, σ. 217-230.

132. Ρωμαίος Κ. Έκθεσις λαογραφικής ερεΰνης εις τήν περιοχήν Τυροΰ Κυνου-
ρίας (28 Ίουλ. - 8 AUY. 1964). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), έν
Αθήναις 1965, σ. 185-189.
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133. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Λαογραφική έρευνα εις τό Άρχεΐον Παύλου
Βλαστού έν τω Ίστορικφ Αρχεία» Κρήτης. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ

(1964), εν Αθήναις 1965, σ. 172-173.

134 .____Λαογραφικά τής Κιμώλου. Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ' (1964) 482-498·

Άναδημοσίευσις έκ τής Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρχ. ΙΕ'-ΙΤ' (1962/63), έν 'Αθήναις 1964,
σ. 300-321.

134α. - Λαογραφική αποστολή στή Λέρο. 'Ηώς, έτ. 8 (1965), σ. 8-11.

Μερική άναδημοσίευσις τής εκθέσεως τοϋ συγγρ. εΐς τήν Έπετ Λαογρ. Άρχ τόμ.
ΙΑ' - IB' (1958-1959), έν 'Αθήναις 1960, σ. 249-258.

Γ'. 'Υλικός βίος και τέχνη τοΰ λαοΰ.

1. Συνοικισμός, οικία και αυλή. "Επιπλα και σκεύη.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 63. 73. 74. 75. 96. 103.
110. 114. 117. 118. 119. 123. 124]

135. Μουταόπουλος Νικ. Κ, Τά αρχοντικά τής Σιάτιστας. Έπετ Πολυτεχ
Θεσ/κης Α' (1961-64) 35-109 + 1 χάρτ. + 106 πίν + Α'-ΙΑ' πίν.

136 Παηαϊωάννου Βούλα Κρητικό [εσωτερικό] σπίτι. Τστορικό Μουσείο
'Ηρακλείου. [Είκών] 'Ηώς έτ. 7 (1964), αρ. 76-85, σ. 225.

137. Ψυχουντάκης Γ. Ν. Τά παλιά σπίτια στήν Άσή Γωνιά- 'Ηώς, έτ. 7 (1964),
άρ. 76-85, σ. 310-314.

138. Τ Γιαννακάκης Γ. Τί έγίνετο οσάκις εκτίζετο νέο σπίτι. Άρχ Θρ Θησ 31

(1965) 59-61.

139- Κουμανούδης Ν. Τό καμπαναριό τοΰ Άη-Βησσάριου στή Νέα Φιλιππιάδα.
Ζυγός, 'Οκτώβριος 1965, σ. 45-51-

140. Κοψίδης Ράλλης Χίος. Τά περιβολόσπιτα τοΰ «Κάμπου» τοΰ — , μέ [2]
σχέδια τοΰ ίδιου. 'Ηώς, έτ. 8°ν (1965), άρ. 90, σ. 31-32.

Δημοσ. πληροφορίαι τινές περί τής έξωτερικής μορφής τής λαϊκής κατοικίας.

141. Οίκονομίδης Δημ· Β. Οικία, έπιπλα καί σκεύη έν Άπειράνθφ Νάξου.
Κυκλ Ήμερ έτ. Α' (1965) 129-142.

2. Ενδύματα.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθ. 55. 57. 63. 68. 74. 75. 83. 89. 91. 96.
100. 103. 104. 110. 117. 119. 124.]

142. : Δημήτρης Άπό τήν Κρητσά. [είκών Κρητικής άνδρικής ένδυμασίας]. 'Ηώς
έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ. 154.

143. : Δημήτρης Σφακιανοί γερόντοι. [εικόνες 2]. 'Ηώς έτ, 7 (1964), άρ· 76-85,
σ. 332-333.
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144. Μαλεφάκης Εύτ. Ή Κρητική ενδυμασία. Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ' (1964),
τεϋχ. 145, σ. 49-50.

Πληροφ. περί τής ανδρικής κρητ. ενδυμασίας (βράκας). Έν σημειώσει προστίθενται
πληροφορίαι σχετικαί μέ τήν κρητικήν ένδυμασίαν τών γαμβρών ύπό ' I. Ί. Π(απαγρη-
γοράκη).

145. Φραγκάκι Ευαγγελία Κ. Ή φορεσιά τής Κρήτης. 'Ηώς έτ. 7 (1964), αρ.
76-85, σ. 254-261.

146. Τοπική ενδυμασία γυναικών άπό τή Θήβα. [εικών], 'Ηώς έτ. 8(1965),
άρ. 89, σ. 21.

3. Τροφα! «ai ποτά.
[Βλ. άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 55. 63. 83. 105. 110. 124.]

147. Νυμφόπουλος Μιλτ. Έδεσματολόγιο τών Σανταίων. Άρχ Πόντ 26 (1964),
88-94.

4. Βίοι.

(Γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, άλιευτικός κλπ.)

[Βλ. καί άνωτ. tà άρθρα ύπ' άριθμ. 58. 59. 61. 62. 63. 68. 71. 73. 74. 75.
84. 85. 87. 96. 100. 104. 110. 113. 119. 122. 123. 124.]

148. Λουκόπουλος Δημ. Ποιμενικά. Στά χειμαδιά. Αίτωλοακ Χρον έτ Α' (1965)
άρ. 1, σ. 38-41.

Άναδημοσ. άπό τάς σελ. 31-37 του βιβλίου του : Ποιμενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις
1930, 8ον, σελ. 288.

149. Γλέζ[ος] Π. Στ' άμπέλια καί στά πατητήρια. Ν Έστ 76 (1964) 1528-1529.

Παιδικαί αναμνήσεις έπ' ευκαιρία τής έκδόσεως τοΰ βιβλίου τοΰ Β. Πλατάνου, «Έλλη
νικά Λαϊκά Πανηγύρια».

150. Gathering- the grapes. Wine-making, [είκών, τρύγος σταφυλών]. Cyprus,
A Handbook on the Island's Past and Present, Nicosia 1964, σ. 80.

151. Κατεργασία λιναριού. [Εΐκόν. 5], 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ. 220.

152. Κουτουλάκης Κ. ['Αρμεγμα καί παραγωγή τυρού]. Ήώς, έτ· 7 (1964),
άρ. 76-85, σ. 308-309.

Δημοσ. 3 εικόνες άρμέγματος τών προβάτων παραγωγής καί τυρού.

153. Loading for transport to the Wineries. Wine-making. [Είκών, τά στα-
φύλλια στό πατητήρι]. Cyprus, A Handbook on the Island's Past and
Present, Nicosia 1964, σ. 80.

154. Μαυρακάκης Γιάνν. 'J. To χιόνισμα καί τό ξεχιόνισμα τών αιγοπροβά-
των στή Δυτική Κρήτη. 'Ηώς, έτ· 7 (1964), άρ. 76-85, σ. 307-309.
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155. Μπέττη Στεφ. Μΰλοι και Μυλωνάδες. Ήπειρ Έστ ΙΓ' (1964) 228-284.

Περιγραφή καί ονοματολογία τών μερών τοΰ μύλου καί δή τοΰ νερομύλου.

156. Ταάκας Νικ. Χρ. Πάργα-θάλασσα. (Λαογραφική μελέτη). Ε') Πλωτά μέσα
καί ονοματολογία τών μερών καί εξαρτημάτων των. Ήπειρ. Έστ ΙΓ' (1964),
τεύχ. 146, σ. 414-417.

157. Κριεξης Θεόδ. Ά. Ή σπογγαλιεία. Το Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 25 (1965),
σ. 185-187, 217-218, 245-247. [συνεχίζεται].

158. Κοντομίχης Πανταξής Λαογραφικά τής Λευκάδος. Τού λιναριού τά πάθη.
Ίόν 'Ηχώ, έτ. 21 (35) (1965), τεύχη 230-231, σ. 13 (149) - 14 (150).

Δημοσ. ειδήσεις περί καλλιεργείας καί σταδίων κατεργασίας του λιναριού ώς καί περί
τών έξ αύτοΰ παραγομένων ενδυμάτων, τών έργαλείων τής κατεργασίας τού λιναριού
ώς καί μία παροιμία, 2 ασματα καί μία παράδοσις.

159. Λουκόπουλος Δ. Λαογραφικά. Οί τσοπάνηδες. Ρουμελιώτικη τέχνη, έτ. Ε'
(1965), αρ. 51, σελ. 1-2, άρ. 52, σελ. 4, άρ. 53, σελ. 1-2.

Άναδημοσ. άπό τάς σελ. 7-16 τοΰ βιβλίου του: Ποιμενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις
1930, 8ον, σελ. 288.

160. : Ό 'Απόστρατος Λαογραφικά σημειώματα. Οι πραγματευτάδες κατά τήν
παλαιάν εποχήν. Τό Μέλλον τής "Υδρας, έτ. 25 (1965), σ. 49.

5. Βιοτεχνία και λαϊκή τέχνη.

('Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, -υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική,
αγγειοπλαστική, μεταλλουργική, λαϊκά επιτηδεύματα ).

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ' άριθμ. 63. 74. 83. 93. 96.]

161. Δουλγεράκης Μαν. Άπό τήν ιστορία τής Ελληνικής τέχνης. Ό αργαλειός
στα νεώτερα χρόνια. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 10 (1964), άρ. 105, σ. 28-29.

Δημοσ. ειδήσεις έκ Κρήτης περί τοΰ άργαλειοΰ, τής υφαντικής καί δεισιδαιμονίαι τινές.

162. - 'Από τήν ιστορία τής Ελληνικής υφαντικής. Τά νησιώτικα φορέ-
ματα καί υφάσματα. Τά τσεμπέρια τής Καλύμνου. Ή ιδιότυπη φορεσιά τής
Άστυπαλαίας. Καί ό συρμός τών Άμαλιάδων. Πειραϊκή - Πατραϊκή, έτ. 10
(1964), άρ. 106, σ. 28-29.

163. - Ή υφαντική στήν Ηπειρωτική Ελλάδα. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ· 10

(1964) άρ. 107, σ. 26-27.

164. Θεοδώρου Σάββας Θ· Ή άρχιτεκτονική τών σπιτιών και επιγραφαί κτί-
σεως αυτών περιοχής Μονοδενδρίου. Ήπειρ Έστ ΙΓ' (1964) 198-199.

165. Ιστορικόν Μουσειον Κρήτης. Άναπαράστασις εσωτερικού Κρητικού σπιτιού
[ε'ικών], Ήώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ· 142.
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166. 'Ιωάννου Ίω. "Ενας φίλος τού Θεόφιλου. Ό λαϊκός ζωγράφος τού Βόλου
Νικόλαος Χριστόπουλος. Περιηγητική, άρ. 64 (1964), σ. 48-49.

166α.------ Ή λαϊκή αγιογραφία καί ό άγιος 'Ιωάννης Καρέας. Περιηγητική,

άρ. 71 (1964), σ. 23-24.

Πληροφ. περί τεσσάρων εικόνων τοϋ ναοϋ, κατεσκευασμένων ύπό λαϊκού τεχνίτου.

167. Καλλέργης Στέφ. Άπό τό άρχοντικό τού Μπουντούρη στό Αύλάκη. [εικών].
Τό Μέλλον τής Ύδρας, έτ. 24 (1964), σ. 197.

168. Καλλιάνης Δημ. 'Αργαλειοί καί σύνεργα. Λακωνικά Α' (1964) 198.

169. Λαλλας Γ. Ή βιοτεχνία τών μάλλινων ειδών στό Άργος Όρεστικό. Πει-
ραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 10 (1964), άρ. 109, σ. 20-21.

Δημοσ. 1 ασμα καί πληροφ. περί τής κατασκευής τών «βελεντζών-φλοκάτων».

170. Λαμπάκης Ά.-Μπούρας Χ. Ελληνική λαϊκή άρχιτεκτονική. Τά μεσαιωνικά
χωριά τής Χίου. 'Αρχιτεκτονική, έτ. Η' (1964), άρ. 47, σ. 50-55.

171. Λογιάδου-Πλάτωνος Σωοώ. Ή υφαντική στήν Κρήτη. 'Ηώς, έτ. 7 (1964),
άρ. 76-85, σ. 221-226.

Περιλαμβ. πληροφορίαι περί λιναριοΰ, μεταξιού, βαψίματος νημάτων, κρητικού άρ-
γαλειοΰ καί γενικώς περί ύφαντών, ώς καί 6 δίστιχα.

172. *Παπαδάκη 'Ελευθερία Πληροφορίες καί σχέδια άπό τά υφαντά καί τά
κεντήματα. Θεσσαλονίκη 1965, σελ· 24, κείμενο + πίνακες.

Κρίσις : Πνευμ. Κύπρος, χρ. Ε' (1964-65), άρ. 60, σελ. 330 ('Αγγελική Πιερίδον).

173. -----*Ή λαϊκή τέχνη τής Θάσου. Σάν έκδήλωση τού λαϊκού πολιτισμού.

Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 30. ('Εξεδόθη ύπό τού Συλλόγου Καβαλιωτών Θεσ-
σαλονίκης οί «Φίλιπποι»),

Κρίσις : Πνευμ. Κύπρος, χρ. Ε' (1964-1965), άρ. 60, σελ. 331 ('Αγγελική Πιερίδον).

174. Παύλου Γ. Ί. "Ενα σπίτι στήν Κιάφα, [εΐκών], Τό Μέλλον τής "Υδρας,
έτ. 24 (1964), σ. 7.

175. Pieridou Angeliki Folk art. Cyprus, A Handbook on the Island's
Past and Present, Nicosia 1964, σελ. 105-114.

176. Π. M. 100 χρόνια άγγειοπλαστικής στή Λέσβο. Περιηγητική, άρ. 62 (1964),
σ. 20-21.

Περί τού άγγειοπλαστ. έργου τής οικογενείας Κουρτζή στήν Άγιάσο Μυτηλίνης.

177. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Συμβολή εις τήν μελέτην τής λαϊκής οικίας είς
Ίκαρίαν. Χαριστήριον εΐς Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον, τόμ. Γ'(1964) σ. 56·60.

178. Χαριάτη Κατερίνα Ή τέχνη στά Εφτάνησα. 'Επτάνησος. (Ανάτυπο άπό
το άφιέρωμα στά έκατόχρονα τής Ενώσεως Επτανήσου 1864-1964. Εισα-
γωγή . 'Επιμέλεια Σπύρου Μυλωνά). 'Αθήνα 1964, 8°ν, σελ. 333-356 + 24
εικόνες έκτός κειμένου.
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179. Πρέκα Μ. "Ενας λαϊκός κεραμιστής στή Ρόδο. Ζυγός, Φεβρουάριος 1965,
σ. 75-77.

Περί τοΰ έργου τοΰ λαϊκοΰ τεχνίτου Ν. Γιασιράκη εις Άρχάγγελον Ρόδου·

180. Κόκκινης Σπυρ. 'Ανώνυμος λαϊκός ξυλογράφος. Πρωτόγονα χαράγματά
του σέ μια σχολική χρηστομάθεια τοΰ 1884· Ζυγός, Μάρτιος 1965, σ. 76.

181. Μουταόσιουλος Νικ. Καρρότσες τής Μακεδονίας. Ζυγός, Νοέμβριος-Δεκέμ-
βριος 1965, σ. 64-82.

182. Μηίνος Χαριλής Ξυλόγλυπτες Λεσβιακές κασέλλες. Ζυγός, Μάρτιος 1965,
σ. 46-56-

183. Πετρόπουλος Άλ. Γιαννιώτικη λαϊκή τέχνη. Περιηγητική, άρ. 80 (1965),
σ. 22-23.

184. Πρότυπα λαϊκής τέχνης. Τα καταγράφει καί τα φωτογραφίζει ό 'Οργανισμός
Χειροτεχνίας. Ζυγός, Αύγουστος 1965, σ. 64-65.

Δημοσ. 7 φωτογρ. λαϊκών χειροτεχνημ. περιοχής "Εβρου (3 ποδιές, 4 τσουράπια).

185. Φασιανός Άλέκ. Ό κανατάς πού έγινε ζωγράφος. Ζυγός, Αύγουστος 1965,
σ. 75-77.

Περί τοΰ έργου τοΰ λαϊκοΰ ζωγράφου Πέτρου Κάτσα εις Α'ίγιναν.

186. Φασιανός Ά. - 'Αρχελάου Ν. Λαϊκά άναθήματα. Μια άκόμη μορφή λαϊ-
κής τέχνης πού ελάχιστα ως τώρα είχε προσεχθή. Ζυγός, 'Απρίλιος 1965,
σ. 44-47.

Δ'. Πνευματικός βίος.
1. Λαϊκή Πίστις.

α) Θρησκευτικοί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι τοΰ λαοΰ.

[Βλ. καί άνωτ. τα άρθρα υπ' άριθμ. 59. 61. 62. 63. 64. 71. 73. 74. 78. 81. 85. 92.
102. 103. 105. 110. 112α. 115. 117. 118. 119. 124. 126]

187. Καλλιάνης Δ. Σημειώσεις άπό τή ζωή τών χωριών μας. Λακωνικά Α' (1964)
126. [Δημοσ. δεισιδαιμονίαι],

188. Κρητικά παρατηρήματα (δεισιδαιμονίες). Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ'. (1964)
τεΰχ. 146, σ. 94.

Άναδημοσ. 6 διάφορα «παρατηρήματα» έκ τών σελ. 42, 43, 44 καί 45 τοΰ βιβλίου:
Π. Βαβουλε, Παρατηρήματα. Ήράκλειον Κρήτης, 1957.

β') Μαγεία. Έπφδαί.
1. Μαγεία.

[Βλ. καί άνωτ. τα άρθρα υπ'άριθμ. 61. 63. 74. 84. 87. 118.]

189. Παπάζογλου Χ. Ί. «Βουλίμου εξέλασις». Έθιμον καθαρτήριον καί γονι-
μικόν. 'Αθηνά 68 (1965) 17-32. [Μελέτη].
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190. Παπαμιχαήλ "Αννα Χρήσις τών μετάλλων εις μαγικάς, δεισιδαίμονας καί
άλλας ενεργείας εΐς τόν κοινωνικόν βίον τοΰ λαού. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ.
ΙΖ'. (1964), εν Αθήναις 1965, σ. 53-114. [Μελέτη],

Μέρος Β'. Συνέχεια έκ τής Έπετ. Λαογρ, Άρχ. τόμ. 1Ε/ΙΣΤ (1962/63), σ. 62-91.

2. Έπφδαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ" άριθμ. 59. 65. 71. 73. 78. 102. 103. 105. 112α.]

191. 'Ανδρέου Μιχ. Γητειές [4]: Τοΰ γριτζελιόρου. Τής κουφής. Τοΰ σταφυλίτη.
Τής φουρτούνας. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ· 205.

192. "Ημελλος Στέφ. Δ. 'Εξορκισμοί τής Γελλοΰς έκ χειρογράφων έξ Αμοργού
[5], Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), έν Αθήναις 1965, σ· 40-52.
[Μελέτη].

193. Καμηανελλάρη Μαρία Γητειές [3], Μαθ Φωνή, έτ. Α' (1964-65), άρ. Ι,σ. 65.

194. Λαζαρίδης Βαο. Γ. Γιά τό ζαννίν. Μαθ Έστ έτ. ΙΣ'Γ' (1965-1966), άρ.
40, σ. 45.

195. Μανούσακας Μ. Ί. Ανέκδοτοι στίχοι καί νέος αύτόγραφος κώδιξ τοΰ
'Ιωάννου Πλουσιαδηνού- Αθηνά 68 (1965) 49-72.

Έν σελ. 62, σημ. 1, δημοσ. 3 έπωδαί έκ παραφύλλου τοΰ ύπ' άρ. 4, 41 sup. έλληνι-
κοΰ κωδικός τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης.

196. Χαρίτωνος 'Αγαθή Γητειά. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1964-1965), άρ. 38, σ. 54.

γ'. Μαντική.

[Βλ. άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 87. 97. 102. 105. 110.]

197. Ώμοπλατοσκοπία [εΐκών], 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ. 188.

2. Λαϊκή καί κοσμοθεωρία καί επιστήμη.

α. Κοσμογονικοί καί αστρολογικοί μΰθοι. — Μετεωρολογία.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 62. 63. 97. 110. 118.]

198. Παπαγιαννάκης Στέφ. Λαϊκή πρόγνωσις τοΰ καιρού στήν Κρήτη. Κρητ
Πρωτ Ε' (1965) 16-27-

Έν σελ. 16-20 δημοσ. 42 λαϊκά προγνωστικά τοϋ καιροΰ.

β'. Δημώδης ιατρική.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 63. 65. 78. 83. 87. 92. 97. 100. 102. 110. 112α. 124.]

199. Αθανασιάδης Εύστ. Λαϊκή ιατρική Σάντας τοΰ Πόντου. Άρχ Πόντ 26
(1964) 74-87.
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200. Ή λαϊκή ιατρική εις τήν Χίον. Άργέντης 6 (1964), 74-110.

201. Σφυρόερας Βασ. Β. Κώδικες εκ Νάξου. Έπ Βυζ Σπ 33 (1964) 206-225.
Έν σελ. 223-224 δημοσ. περιγραφή ίατροσοφικοΰ κωδικός ΙΘ' αί.

Βιβλιογρ. άνάλ. : Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ' (1964) 643 (Α. Β. Οίκονομίδης).

202. Παπαευαγγέλου Παναγ. Σ. Πώς θεραπεύουν τον αφθώδη πυρετό οί
πρόσφυγες άπό τήν 'Ανατολική Θράκη. Θρακ Χρον Ε' (1965) 234-236.

3. Δημώδης φιλολογία και γλώσσα,
α'. "Ασματα.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 55. 59. 60. 62. 63. 65. 66. 68. 72, 73. 74. 75. 76.
78. 79. 80. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 91. 92. 93. 95. 96. 97. 100. 101. 102. 103. 105. 106.
108. 109. 110. 111. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 124. 125. 126.]

203. Ροϋφος Δ. Δημώδη Μακεδόνικα τραγούδια. 'Ιστορικά τραγούδια Βορβοτ-
σκού Έπταχωρίου Καστορίας. [8]. Έφημ. «Πύρρος», 1905, άρ. 343. [Άνα-
τύπωσις εις φύλλον υπό Χρήστου Β. Τσώτση εκ Βυθού Κοζάνης, 1964].

204. Θωμόπουλος Θεόδ. Τό κλέφτικο τραγούδι στη Ρούμελη. Αίτωλοακ Χρον.
έτ. Α' (1956), άρ. 1, σ. 33-37, άρ. 2, σ. 36-41, άρ. 3, σ. 30-36, άρ. 4, σ.
62-69. [ασμ. 51].

205. Κώνστας Κ. Σ. Τά στερνά μιας Ελληνοπούλας. Αίτωλοακ. Χρον. έτ. Α'
(1956), άρ. 2, σ. 58-62. [1 άσμα],

206. 'Αγνώστου Κρητός ποιητοϋ. «Ριμάτα κόρης και νέου», Κρητ. Πρωτ. Δ'
(1964), σ. 55-57. [1],

207. 'Αστέρινος Δ. Μια επέτειος: τό «'Αρκάδι» τής Λακωνίας. Λακωνικά Α'
(1964) 135-136 [1].

208. Βαγενάς Θάν. 'Αρκαδικά ιστορικά τραγούδια ("Ετερα δεκατρία παλαιά τρα-
γούδια). Πελοπ. Πρωτ. Η' (1964) 135-140.

Δημοσ. 13 'Αρκαδικά ιστορικά τραγούδια μέ σημειώσεις καί πληροφορίας τού συγγρα-
φέως είς έκαστο ν τούτων.

209. Γκλέκας Γ. Δ. Μοιρολόγια τής Λακωνίας [8]. Λακωνικά Α'(1964) 164-166

210. Δρεπανιάς Μαν. Τό τραγούδι τοΰ γάμου. Λακωνικά Α' (1964) 44·
Δημοσ. 1 γαμήλιον ασμα μετά τής μουσικής του.

211. _Ή λαγιογιουρντοΰ. Λακωνικά Α' (1964), 221-222.

Δημοσ. 1 ασμα μετά τής μουσικής του, ώς καί ειδήσεις περί τής τοπικής ένδυμασίας
τής Λακωνίας.

212. 'Ηπειρωτικό Δημοτικό για τη Χίο. Άπό τό έργον τοΰ κ. Άλεξ. Χ. Μαμμο-
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πούλου «'Ήπειρος», τόμος Β', 'Αθήναι 1964. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 3 (1965),
τεΰχ. 8, σ. 118-119.

213. Ίωαννίδου Λύδια Ό Μωροκωσταντής. Μαθ Έστ έτ· ΙΔ' (1964), άρ. 37,
σ. 163-164.

214. Καλαντζης Κώστ. Ή μάχη τοϋ Άργυροκαστρίτη καί τοΰ Χατζημιχάλη στό
Φραγκοκάστελλο. "Ηώς, ετ. 7 (1964) άρ. 76-85, σ. 262-264. [1 ασμα εν σελ-
263],

215. Καταούρη Μαρία Τό τραγούδι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Μαθ Έστ έτ· ΙΔ'
(1964), άρ. 37, σ. 166-167.

216. Κεφαλληνιάδης Νικ. Ά· ΆπεραΘίτικα επιτύμβια μοιρολόγια. 'Αθήναι 1964,
8ον, σελ. 8.

Έν σελ. 3 δημοσ. 3 δημώδη μοιρολόγια.

217. Κολιός Άναοτ. Δωδεκάλογος. [ΐ], Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1964), άρ. 37, σ.
167.- 'Αλφαβητάρι. Αυτόθι, σ. 167-168.

218. Κονόμος Ντϊν. 'Ανέκδοτη Κεφαλονίτικη σάτιρα τοΰ 1833. Ν Έστ 76
(1964) 230-238.

Δημοσ. 1 ρίμα τοϋ ποιητάρη Βασ. Λινγκοιίρη.

219. (Κοντοχρίστου Χριοτόφ.) Δημοτικά τραγούδια τοΰ τόπου μας. Ή Άγρα-
φιωτοπούλα. Ό περιβολάρης. Σκουφάς, έτ. Θ' (1964-65), τεΰχ. 29, σ. 245.

220. Κουπίτάρη Νέδα Ό Κωσταντας. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1964), άρ. 37, σ.
164-165.

221. Κυριάκου Γεώργ.Ά. Μοιρολόγια [3]. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ'(1964), άρ. 37,
σ. 165.

222. Λάππας Τάκης Ό Καρκαβίτσας κι ή Κλεφτουριά τοΰ Μεσολογγίου. Φιλ
Πρωτοχρ 21 (1964) 241-246.

Δημοο. στίχοι δημοτ. ασμάτων.

223. Lüdeke Hedwig Neugriechische Volkslieder. Auswahl und Übertra-
gung ins Deutsche von—. Zweiter Teil. Übertragungen. Herausgabe
im Auftrag der Akademie Athen, besorgt vom prof. Dr. G. A. Megas.
Athens 1964, 8°v σελ. XV + 344 f 1 είκ.

224. Λουκατος Δημ. Σ. «Γεια σου, παππούλη!». Ένα άκατάγραφο πατριωτικά
τραγούδι τών Χρόνων τής Ενώσεως. Παρνασσός Στ' (1964), 404-410.
Δημοσ. 1 ασμα λογίας προελεύσεως, άδόμενον ώς έπιτραπέζιον.

225. Μακριδάκης'Ανέστ. Τα Σφακιά τής Κρήτης. Ιασμα ΐ]. 'Ηώς. έτ. 7 (1964),
άρ. 76-85, σ. 200-204.

226. Μοοκόβη Ειρήνη Συμβολή στή Συμαϊκή λαογραφία. Δύο μοιρολόγια τής
Παναγιάς. Φιλ Πρωτοχρ 21 (1964) 280-284.
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227. Μουαελίμης Σπϋρ. Δημοτικά τραγούόια τής 'Ηπείρου. Περιφέρεια Σουλίου.
(Ανέκδοτα). [15 τραγ. γάμου] Ήπειρ Έστ. ΙΓ' (1964), 418-422.

228. Μοτάκης Στυλ. Ά. Τό ολοκαύτωμα τοΰ 'Αρκαδίου. Κρητ Πρωτ Δ'. (1964),
88-94.

Έν σελ. 93-94 παρατίθεται απόσπασμα έκ σχετικής ρίμας.

229. Ξιψίτη Μαρία Τό δημοτικό τραγούδι. Μαθ Φωνή έτ. Α. (1964-65), αρ.
σ. 37-39.

Δημοσ. στίχοι τινές άσματος.

230. Παναγιωτούνης Παν. Ν. - Ναθαναήλ Παϋλ. Π. 'Ανθολογία λογοτεχνι-
κών κειμένων έπους 1940-1941 'Αλβανικό "Επος. Γερμανική εισβολή, Κρή-
τη. 'Επιμέλεια—. 'Αθήνα [1964], 8ον, σελ. 272.

Έν. σελ. 7-15 άναδημοσ. 24 ασμ. καί 3 δίστιχα έκ τών «'Εκλογών τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών» και έκ τοΰ βιβλίου τοΰ Ν. Σφυρόερα, 'Απεραθίτικα πολεμικά τραγούδια.
Κρίσις: Ν Εστ 76 (1964) 1532. (Π. Γλέζ(ος)).

231. Παπαγρηγοράκης Ίδομ. Τά αποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ Κ. Κριάρη
είς τήν Παλαιοχώραν. Κρητ Έστ χρόν ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. 146, σ. 76-77.
Παρατίθεται «τό τραγούδι τοΰ Γεν. Άρχηγοΰ Σελίνου, Γέρο Κριάρη» άπό τόν Β', τόμ.
τών «Κρητικών Ριζίτικων τραγουδιών» τοΰ συγγραφέως.

232. Παπα&ανασόπουλος Ήλ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος [ 1 ]. Αακαννικά, τεΰχ.
3 (1964), σ. 89-90.

233. Παπαρρηγόπουλος Πάνος Καλαβρυτινά δημοτικά τραγούδια [21]. Πελοπ
Πρωτ Η' (1964) 248-252.

234. Παφίτης Άνδρ. Ά. Ή Εύγενούλλα. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ ' (1964), άρ. 37,
σ. 164.

235. Πουλιανάς 'Αλέξης Ί. Λαϊκά τραγούδια τής 'Ικαρίας. 'Αθήναι 1964, 8°ν?
σελ. στ' + 327.

Μετά τήν έκ 32 σελίδων είσαγωγήν δημοσ. ασματα μετά εισαγωγικών σημειωμάτων
άκριτ. 4, παραλ. 28, λατρ. 10, γαμήλια 9, έρωτ. 14, ίστορ. 8, ξενιτείας 4, εργατικά 4,
νανουρίσματα 12 καί σατιρ. 15.

Κρίσεις: Ν. Έστ 77 (1965) 54 (Π. Γλέζ(ος)). Περιηγητική, άρ. 74 (1965), σ. 43 ('Ανώ-
νυμος) Ίκαρικά, τεύχ. 34 (1965), σ. 14-15 [άναδημοσ. κρίσεις έξ έφημερ. καί επιστολών].

236. Σέττας Α. Χ. Ευβοϊκά δημοτικά τραγούδια. Κάλαντα άπό τή Βόρεια Ε&βοια.
'Αθήναι 1964, 8«ν, σ. 40. $σμ. 43].

237. Σωφρονίου Γεώργιος Σ. Τά τρία άδέρκια [ΐ]. Μαί> Έστ έτ. ΙΔ' (1964),
άρ. 37, σ. 166.

238. Τξαννιδάκη - Άσπραδάκη Καλλιόπη Ό θάνατος των τριών άδελφών [1].
Κρητ. Έστ χρόν. ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. 144, σ. 28.
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239. Τραγούδια τού τόπου μας. Ό θάνατος τού Κίτσου Μπότσαρη (1813). Σκου-
φάς, έτ. Θ', τεύχ. 27-28 (1964), σ. 171.

Άναδημ. εν ασμα έκ τής συλλογής cl. Fauriel. σ. 351 τής ελλ. εκδόσεως.

240. Φτέρης Γεώργ. Ή Μανιάτισσα πιστή στήν ηθική τής φάρας. Λακωνικά,
τεύχ. 1 (1964), σ. 13.

Στίχος άπό μοιρολόγι.

241. Άθανασίου Μαρία Παραλογαί. Τό τραγούδι τής Παναγίας [ΐ], Μαθ
Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 193-194.

242. 'Ανδρέου Ειρήνη Τραγούδια: Συνέδρων τών ζώων [ΐ]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ'
(1965), άρ. 39, σ. 204. — "Αν πεθάνω [1]. Ένθ' αν., άρ. 40, σ. 42- —
Τό κλεφτόπουλο [1]. Αυτόθι, σ. 44.

243. 'Ανδρέου Χρΐοτ. Παραλογαί: Τό τραούϊν τού Μανώλη. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ'
(1965), άρ. 39, σ. 195-196.

244. 'Αντωνιάδης Νίκανδρος Τραγούδια: Εβδομάδα [ΐ], Μαθ' Έστ· έτ. ΙΕ'
(1965), άρ. 39, σ. 204.

245. 'Αποστόλου "Ολγα Χ. Παραλογαί: Ό Κωνσταντής. Μαθ Έστ ΙΕ' (1965),
άρ. 39 σ. 195.— Τό τραγούδι τής Παναγίας [1]. Αυτόθι, σ. 198.

246. Άταλιώτου Γεωργία Ν. Τρεις Έβραιοπούλες [1], Μαθ Έστ ΙΣΤ' (1965-
1966), άρ. 40, σ. 42.

247. Βαγιακάκος Δικ. Οί Μανιαται τής Κορσικής· Παρνασσός Ζ' (1965) 25-46.

Δημοσ. μοιρολόγια τινά εκ τών ελληνοφώνων τής Κορσικής και εκ Μάνης, εν λατρ.
ασμα (τοΰ Λαζάρου) εκ Καργέζε, επώνυμα τινα κ.λ.π.

248. Βουτιανοβαμβακίτης Ό Χάρος κι 6 τσοπάνος [ΐ]. Λακωνικά, Β' (1965),
156.

249. Γεωργίου Μιχ. Ή Γριστινού. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1965-1966), άρ. 40,
σ. 40.

250. Δημοσθένους Θεοδότη Ά. Ή Θεονίτσα. Μαθ Έστ έτ ΙΕ' (1965), άρ 39,
σ. 199-200.

251. Δημοτικό. Σουλιώτισσες (1792). Σκουφάς, έτ. Θ'·, τεύχ. 29 (1964-65), σ.
217.— Τού λαβωμένου πρωτοκλέφτη. Αυτόθι, σ. 220.

252. Κυριάκος Διον. Ν. Τά παιδκιά τ' Άντρόνικου. Μαθ Έστ. έτ. ΙΕ' (1964-
1965), άρ. 38, σ. 51-52.

253. Ευσταθίου Άνδρεανή Ν. Τζινούρκος νιός πραματευτής. Μαθ Φωνή. έτ.
Α' (1964-65), άρ. 1, σ. 64.

254. 'Ιωάννου Γιώργος Δημοτικά τραγούδια της Κυνουρίας [36]. 'Ανάτυπο άπό
τά περιοδικά «Διαγώνιος» 1965/1. Θεσσαλονίκη, 8°ν, σελ. 10.
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255. 'Ιωάννου Παναγ. Π. Ό θάνατος τής Έλενιώς. Μαθ Έστ έ'τ. ΙΕ' (1965),

άρ. 39, σ. 189-190.

256. Κοντοβούρκης Κυριάκος Μ. Ή Μαρουλλού. (Ή κόρη τού Πρωτόπαπα).
Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 187-188.

257. Καζαμία Γεωργία - Σακκά Στ. Ή Φυσιολατρία ατά κλέφτικα δημοτικά
τραγούδια. Μαθ Φωνή έτ. Α' (1964-65), άρ. 1, σ. 35-36. [Στίχοι άσμ.]

258. Κουηάρη Νέδα Ό θάνατος μιάς κόρης δώδεκα χρονών. Μαθ Έστ έτ.
ΙΣΤ'(1965-1966), αρ. 40, σ. 41.

259. Κούηηας Δημ. Τού "Αγίου Γεωργίου [1]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1964-1965),
άρ. 38, σ. 49-50.— Ερωτικό [1]. Αυτόθι, άρ. 39, σ. 203.

260. Κουταλίστρα 'Ελένη Κ. ΙΙαραλογαί : Ό Κωνσταντάς. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ'
(1965). άρ. 39, σ. 196-198.

261. Κουτούπη Άντωνία Ό λαϊκός μας θησαυρός. Τραγούδια τού γάμου. Ρου-
μελιώτικη τέχνη, έτ. Ε' (1965), άρ. 51, σ. 3-4.

. Δημοσ. στίχοι τινές γαμήλιων ασμάτων.

262. Κωνσταντίνου 'Ελένη Τό τραγούδι τής Παναγίας. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ'
(1964-1965), άρ. 38, σ. 50-51, άρ. 39, σ. 199 [2],

263. Λαγωνίκας Γεώργ. Ή Ρίβα τής Ευανθίας. Ίκαριακά, τεΰχ. 34 (1965), σ.
12-13.

Δημοσ. 1 δημώδης ρίμα μέ περιεχόμενον αύτής ερωτικόν γεγονός του έτους 1901. Ποι-
ητής ό Θεοχάρης Μαλαχίας.

264. Λαϊκά τραγούδια τής 'Ικαρίας [3], Ίκαριακά, τεΰχ. 34 (1965), σ. 16, τεύχ.
35 (1965), σ. 11, τεΰχ. 36 (1965), σ. 15.

'Αναδημοσιεύονται έκ τών σελ. 178-179, 245-246 καί 246-247 τής συλλογής: Άλεξ.
Πονλιανον, Λαϊκά τραγούδια τής "Ικαρίας, Αθήναι 1964, 8ον, σελ. 327.

265. Λαϊνάς Δημ. Ν· Κοντά στή πύλη τοΰ ουρανού. Μετέωρα, [ΐ]. Περιηγητική,
άρ. 73 (1965) σ. 16-17.

266. Λάππας Τάκης Τστορικές άναδρομές. Ή κλεφτουριά τού Μεσολογγιού [3]·
Ρουμελιώτικη τέχνη, έτ. Ε' (1965), άρ. 48, σ. 1-2, άρ. 49, σ. 1-3.

267. Λώλης Νικόλ. Β. Δημοτικό Ηπειρωτικό τραγούδι. Τοΰ χαμένου παιδιού.
Ήπειρ. Έστ ΙΑ' (1965) 42.

268. Μακεδονικά τραγούδια τοΰ γάμου [3]. 'Ηώς, έτ. 8 (1965), άρ. 85, σ. 22.

269. Ματαυταής Βασίλ. Γ. Τοπικά κλπ. παλαιά τραγούδια Κασσάνδρας (Βάλτας).
Χρον Χαλκ τεΰχ. 8 (1965), σ. 224-256, τεΰχ. 9-10, σ. 349-384.

Δημοσ. 113 ασματα έξ ών 19 έκ Νέας Άφησιάς Χαλκιδικής.

270. Μηνά Νίκη Στόν Χριστόν. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1964-1965), άρ. 38, σ. 52.
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271. Μοακόβη Ειρήνη Δωδεκανησιακή λαϊκή ποίηση. Φιλ Πρωτοχρ 22 (1965)
303-305-

Δημοσ. 4 πολύστιχα ασματα καί 8 δίστιχα.

272. Μουαελίμης Σπνρ. Γ. Δημοτικά τραγούδια τής Ηπείρου περιφερείας
Σουλίου (ανέκδοτα) [187]. Ήπειρ Έστ έτ. ΙΓ'(1964), σ. 42-50, 132-140,
235-242, 340-347, 630-638, 956-963. Έτ. ΙΔ' (1965), σ. 150-155, 260-265,
379-384, 531-540, 689"698, 818-825.

Δημοσ. προσέτι 18 δημοτικά τραγούδια τής Τσαμουριάς εις τήν άλβανικήν μέ μετά-
φρασιν είς τήν έλληνικήν ώς καί 17 δίστιχα.

273. Οί λαϊκοί μας ποιηταί. Ίκαριακά, τεΰχ. 35 (1965), σ. 12.— Ό Πέτρος τό
Πετράκιν. Αυτόθι, τεΰχ. 36 (1965-1966), σ. 16.

Δημοσ. 3 ρίμες τών λαϊκών ποιητών Γιώργη Παργιάρου [2] καί Πέτρου Πετράκη [1].

274. Παντζιάρας Γεώργ. Κ. Τό τραγούδι τοΰ "Αη Γιωρκοΰ. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ'
(1965-1966), αρ. 40, σ. 43-44.

275. Παηαχαραλάμπους Γ. Τά εκατό λόγια. Φιλολογ Κύπρος, έτ. 1965, σ. 56-64.

Περιλαμβάνονται καί δ ασματα, 7 δίστιχα, πρός δέ τό ασμα «τά εκατόν τραούδκια».

276. Περάνθης Μιχ. Μεγάλη Ελληνική 'Ανθολογία τής ποιήσεως. (Από τήν
άλωση ώς σήμερα, 1453-1964). Τόμος πρώτος — Νέα Ικδοση ('Αθήναι
1965), 8ον, σελ. 781. Τόμος δεύτερος, (Αθήναι 1965), 8ον, σελ. 765. Τόμος
τρίτος. ('Αθήναι 1965), 8ον; σελ. 480 + 288.

Ένδιαφ. λαογρ. τό IV μέρος τοΰ Γ' τόμ., σελ. 5-251 (ίδιαιτ. άρίθμ.), ενθα δημοσ.
474 ποικ. ασμ. καί 135 δίστ. είλημμένα εκ διαφόρων πηγών, κυρίως έξ άναδημοσ. πλην
τίνων προερχομένων έξ ανεκδότου συλλογής τοϋ συγγραφέως.

277. Ριζίτικα για τη μάχη τής Κρήτης. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1965), τεΰχ. 155,
σ. 389.

"Αναδημ. 6 ασματα έκ τών σελ. 212 (άρ· 407), σ. 75 (άρ. 120), σ. 147 (άρ. 273), σ.
150 (άρ. 280), σ. 179 (άρ. 346), σ. 32 (άρ. 16) τής έκδόσεως : 'Idομ. Παπαγρηγοράκη, Τά
Κρητικά Ριζίτικα τραγούδια, τόμ. Α', Χανιά 1956-57, δον σελ. 424.

278. Σακελλαρίδης Κώστ· Τό Νισυρικό δημοτικό τραγούδι. Νισυριακά (1965)
5-213. [Καί άνάτυπον μέ ίδιαιτ. άρίθμ. σελ. 202].

Περιλαμβάνει συγκεντρωμένα τά κατά καιρούς εις περιοδ, έφημερ. καί βιβλία δημοσι-
ευθέντα δημώδη ασματα τής Νισύρου, ήτοι άκριτ. 78, λατρ. 10, νανουρ. 15, γαμήλια 34,
έρωτ. 16, έργατ. 5, μοιρολ. 41, τετράστιχα 15 καί δίστιχα 145.

279. Σαραλης Γιάννης Δημοτικά τραγούδια Ζαγορίου [31]. Ήπειρ Έστ ΙΔ'
(1965) 43-48, 143-149, 266-267.

280. Σηηλιόηούλος Θέμης Ί. 'Αναγνώστης Πετιμεζάς. Περιηγητική, άρ. 74
(1965), σ. 36.

Άναδημοσ. εν ιστορικόν ασμα άπό τήν «Κορινθιακήν Πρωτοχρονιά» 1960, σελ. 63.
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281. Σπυρόπουλος Παν. Ν. 'Ιστορίες τοΟ χωριοΰ. 'Αρκαδικά λαογραφικά διη-
γήματα. Τεύχος Α' «Διηγήματα ξενιτειας». 'Αθήναι 1965, 8°ν, σελ. 80.
Δημοσ. έν σελ. 44, 50-52 καί 63, 3 §σματα ώς καί σποραδικοί στίχοι άπό τραγούδια
τής ξενιτειάς.

282. Φραγκάκη Ευαγγελία Κ. Ή άδικοσκοτα>μενη (παραλλαγή καί συμφυρμός)
[1]. Κρητ Πρωτ Ε (1965) 227-228.

283. Χριστοδούλου Παντ· Ό Πανωής τζι' ό Κατωής. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ'
(1965-1966), άρ 40, σ. 39-40.

284. Χριστόπουλος Τάκης Φ. Σισμαναΐοι. Μια παλιά ρουμελιώτικη φάρα.
Ρουμελ. Ήμερ 9 (1965) 113-127.

'Εν σελ. 122-124 δημοσ. 3 ςίσματα.

2. Μελέται.

285. Θωμόπουλος Θεόδ. Δ· Τό κλέφτικο τραγούδι στή Ρούμελη. Συλλογή μέ
άνάλυση καί ιστορική τοποθέτηση. 'Αθήνα 1957, 8°ν, σελ. 40.

286. Bouvier Β. Volkslieder aus einer Athos - Handschrift des 17. Jahr-
hunderts, «Probleme der neugriechischen Literatur», III, Berlin,
i960, p. 21-26 (Berliner Byzantinische Arbeiten, 16).

Κρίσις: Revue des Études Sud-Est Europ., 1963, σ. 624-625 (Gheorghe Ciobanu).

287. Kyriakides St. Zur neugriechischen Ballade. Südostforchungen. Bd.
XIX, 1960, σ. 326"328.

Κρίσις: Revue des Etudes Balkaniques, τόμ. I, Bucarest, 1963, σ. 230-231.

288. *Knös Börje L'histoire de la littérature Néo-Grèque. Stokcholml 961.

Εξετάζονται τά θέματα καί αί πηγαί τών δημοτικών τραγουδιών.
Κρίσις: Κρητ. Χρονικά, ετ. ΙΖ' (1963), σ. 358-361 (Μάρϋα Άποσκίτον).

289. Ρωμαίος Κ. Ό «νόμος των τριών» στό δημοτικό τραγούδι. Έναίσιμος επί
διδακτορία διατριβή. 'Αθήνα 1963, 8ον; σελ. 102.

290. Κακουλίδη 'Ελένη Δ. Νεοελληνικά θρησκευτικά Αλφαβητάρια. Διατριβή
έπί διδακτορία, θεσσαλονίκη 1964, 8<>ν, σελ. 121. (Άριστοτέλειον Πανεπιστή-
μιον Θεσσαλονίκης. 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής. Παράρτη-
μα, άρ. 9).

Ή μελέτη ένδιαφέρουσα καί λαογραφικώς άπό τής άπόψεως τής διαδόσεως αλφαβητα-
ρίων ώς καλάντων είς τόν λαόν.

Κρίσις: 'Αθηνά 67 (1963-1964) 418-419 (Φ. Κ. Μπουμπονλίδης).

291. Κελαΐδης Σταϋρ. Τά Κρητικά δημοτικά τραγούδια (τά ριζίτικα). Κρητ Έστ
χρόν. ΙΣΤ' (1964), τεύχ. 142-143, σ. 374-375, 409.
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292. Παπαγρηγοράκης Ιδομ. Ί. Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια. 'Ηώς, έτ. 7
(1964), άρ. 76-85, σ. 238"243.

293. Peristeris Spyr. D. Chansons polyphoniques de l'Epire du Nord.
The Journal of the International Folk Music Council, XVI (1964),
σ. 51-53.

294. Ρωμαίος Κ. Διγενής. (Τό μεγάλο πρόβλημα τής καταγωγής τών ακριτικών
τραγουδιών). Άρχ Πόντ 26 (1964) 197-230.

295. --------------- Ό Πλιάτσικας. Περιηγητική, άρ. 62 (1964), σ. 12-13.— Κάτω στ où

Βάλτου τά χωριά. Αυτόθι, άρ. σ. 63 (1964), σ. 26-28.— Δερβενάκια. Ό πρω-
ταγωνιστής καί τό έπίγραμμα· Αυτόθι, άρ. 68 (1964), σ. 14-15.— Τό «γλυ-
κόποτον κρασίν» τής Κύπρου. Αύτόθι, άρ. 69 (1964), σ. 14-15.

296. Σπαταλάς Γεράσ. Τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια καί τό Λαογραφικό
'Αρχείο της 'Ακαδημίας Αθηνών. Μελέτη. «'Εκδοτικός 'Οργανισμός». 'Αθήνα
1964, 8°ν, σελ. 34.

Κρίσις: Ν Έστ 76(1964) 1350 (Γιάννης Χατζίνης).

297. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Ή δρακοντοκτονία τού Διγενή εΐς δημοτικά τρα-
γούδια τής Κρήτης. Κρητ Πρωτ Δ' (1964) 133-135.

298. Χρυσάνθης Κύπρος Ή στιχουργική τού Κυπριακού δημοτικού τραγου-
διού. "Εκδοση περιοδικού «Πνευματική Κύπρος». Λευκωσία 1964, 8ον, σελ. 8.

299. Κριαράς Έμμ. Άνακάλημα της Κωνσταντινούπολης. Το κείμενο μέ εισα-
γωγή, σχόλια καί γλωσσάριο. Β' εκδ. συμπληρωμένη. Θεσσαλονίκη 1965,
8°ν, σελ. 79 + Γ' πίν. (Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον θεσσαλονίκης).

300. Μιράσγεξη Μαρία Δ. Έρευνα στή δημοτική μας ποίηση. Α' Ό γάμος.
'Αθήνα, 1965, 8°ν, σελ. 206.

Κρίσις : Άρχ Θρ Θησ 31 (1965) 463-464 (Δημ. Β. ΟΙκονομίδης).

301. Πάστη-Βενετσάνου Μ· Χ) Αλέξανδρος Ραγκαβής καί ή δημοτική μας ποί-
ησις. Παρνασσός Ζ (1965) 491-500.

302. Ρωμαίος Κ. Ό καταδικασμός (Ή ιστορία τών πολέμων τής Κρήτης μέσα
άπό τά τραγούδια της). Κρητ Πρωτ Ε' (1965)203-205.— Λουκάς Καλια-
κούδας ό υπαρχηγός τοΰ 'Οδυσσέα Άντρούτσου. Περιηγητική, άρ. 74 (1965),
σ. 26-27.— Οί άπροσκύνητοι. Αύτόθι, άρ. 75 (1965), σ. 20-21.— Ό Παύ-
λος Μελάς καί τά κορίτσια τής Καστοριάς. Αυτόθι, άρ. 76 (1965), σ. 12-13.—
Άναγνωρισμός. Αυτόθι, άρ. 79 (1965), σ. 18-19.— "Οταν πλένουν οί γυναί-
κες τής Χίου. Αυτόθι, άρ. 82 (1965), σ. 18-19.— Άπό τή συλλογή λαογρα-
φικού υλικού περιοχής τής Κοζάνης. Μαρασμός στά λουλούδια καί τούς άν-
θρώπους. Αύτόθι, άρ. 83 (1965), σ. 20-21.
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303. Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών,
Άρχ Θρ Θησ 31 (1965) 285-288.

Δημοσ. υπόμνημα τοΰ συγγρ. πρός τό Συμβούλιον περί εκδόσεως 'Εκλογής δημοτικών
τραγουδιών τής Θράκης, θρακικών λαϊκών μελωδιών, ραδιοφωνικών εκπομπών κ.λ.π.

304. Στρατάκης Ν. Ή Κρητική λαϊκή ποίηση. Μέσα στα πλαίσια τής ελληνικής
δημοτικής ποίησης. Κρητ Έστ χρον. ΙΣΤ' (1964) τεύχ. 145-153, σελ. 42-46,
78-79, 113-115, 148-150, 199-200, 240-241, 282, 331-332, χρόν. ΙΖ' (1965),
τεύχ. 154-158, σελ. 361-362, 396-397, 15-16, 45-46, 81-83.

'Αναδημοσιεύσεις εν πολλοίς έκ τοΰ βιβλίου : Ίδομ. Παπαγρηγοράκη, Τά Κρητικά Ριζί
τικα τραγούδια. Τόμ. Α', Χανιά 1956-57, 8ον, σελ. 424.

305. Stomeo Paolo Τα δημοτικά τραγούδια τού Salento. Έπ Έπ Φιλ Σχ
Θεσσαλονίκης 9 (1965) 161-168.

'Ομιλία τήν 2 'Απριλίου 1964 έπ' ευκαιρία της έβδομάδος τής Ίταλοελληνικής φιλίας
είς τήν α'ίθουσαν τελετών τοΰ Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

306. Φούφας Βασίλ■ Κ. Ή Δημοτική μας ποίησις. I. Μοιρολόγια - τραγούδια
τού Χοίρου. Πλάτων ΙΖ (1965) 260-270.

307. Χρυσάν&ης Κύπρος Ό νόθος στίχος δεκαεξασύλλαβος τροχαϊκός στό δημο-
τικό τραγούδι τής Κύπρου. Πνευμ Κύπρος Ε (1964-1965), άρ. 52, σ.
100-101.

308. Πετρόπουλος Δ. Ά. Σαράντα παλληκάρια άπό τή Λιβαδιά. Ελληνικά 19
(1966) 3-15.

β'. Δίστιχα.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθ. 16. 59. 60. 62. 65. 68. 73. 74. 75. 78. 88. 99. 102. 103.

113α. 117. 119. 120. 125].

309. Άντίοχος Σαράντης Ά. Ζακυθινά λαογραφικά. Τής ξενηαάς καί τής άγά-
πης. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 10 (1964), άρ. 105, σ. 22-23.

Δημοσ.: 11 δίστ., 1 τετράστ., 2 όκτάστιχα.

310. Κνριαζής Παϋλ. Τροβαδούροι καί ποιητές τής Κύπρου [6]. Περιηγητική,
άρ. 70 (1964), σ. 14-17.

311. Π(απαγρηγοράκης) 'Ιδομ. Ί. Κρητική λαϊκή μούσα. Μερικές σκόρπιες
μαντινάδες πού άκουσα τελευταία άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό Χανίων.
Κρητ Έστ χρόν ΙΣΤ' (1964), τεύχ. 144, σ. 27, τεύχ. 147-150, σ. 131, 225
[56],

312. -Οί μαντινάδες τού χωρισμού [19]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. 146
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σ. 96· — Μαντινάδες τοϋ γλεντιστή [6], Αυτόθι, χρόν. ΙΣΤ' (1965), τεΰχ.
151, σ· 262.

Άναδημοσ. άπό τό βιβλ. Π. Βαβουλέ, Ό Κρητικός τραγουδιστής... Χανιά 1950.

313. Κατοίπης Φίλ. Τής άγάπης. Σαντορινιές ρίμες [4], Κυκλ Ήμερ Α' (1965)
221.

314. Παληά κρητικά τραγούδια. Ερωτική επιστολή [12]. Κνωσός, τεΰχ. 42 (1964)
σ. 22.

γ'. ΈπωδαΙ (βλ. Μαγεία),
δ'. Μΰθοι ζφων.

[Βλ. και άνωτ. τό άρθρον υπ* άριθμ. 124],

315. Παμπούκης Ί. Τ. ΜυΘοι της Οινόης τοϋ Πόντου [200].'Αθήναι 1963, 8ον,
σελ. 304. (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Περιοδικού «'Αρχε!ον Πόντου»
παράρτημα 6).

Κρίσις: Ν Έστ 76 (1964) 1598 (Π. Γλέζ(ος)).

ε'. Παραμύθια.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ' άριθμ. 62. 63. 78. 92. 93. 96. 110].

316. Μέγας Γ. Ά. Ελληνικά παραμύθια. Εκλογή.— Εικόνες Ράλλη Κοψίδη.
Σειρά δευτέρα. 'Αθήναι 1963, 8ον, σελ. 232.

Κρίσις: Fabula Bd. 6 (1964), σ. 275-276 (D. Pétropoulos).

317. Λώλης Νικόλ. Β. Τό λιμάνι τής χαράς (χειμωνιάτικο παραμύθι). Ήπειρ
Έστ ΙΓ' (1964) 464-467.

318. Megas Ο. Α. Népmesék Ujgörög, A Lâny, Aki Rôzsât Névetett,
Budapest, 1964, 8ov μικρ., σελ. 206.

319. Φραγκάκη Ευαγγελία Κ. Λαϊκές διηγήσεις. Φχιορενΰνος. 'Αθήναι 1964,

8ον, σ. 16.

320 .--Κρητικά παραμύθια. Τ' άναγυριστικά. Ήώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85,

σ. 321-322.

321. Χατζόπουλος Γ. Κ. Παραμύθια Τραπεζοϋντος [2]. Άρχ ΓΙόντ 26 (1964)
58-73.

322. Άταλιώτου Γεωργία Πρόλογος παραμυθιού, Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1965-
1966), άρ. 40, σ. 45·
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323. Megas G. Α. Griechische Volksmärchen [74]. (Düsseldorf-Köln 1965),
8ov σελ. 327.

324. Πέτρου Ίω. Π. Ή βασίλισσα (παραμύθι). Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1964-1965),
άρ. 38, σ. 53-54.

r

325. Χριατοδούλου Άνδρ. Πρόλογος παραμυθιού [εμμετρως]. Μαθ Έστ έτ· ΙΕ
(1964-1965), άρ. 38, σ. 53.

2. Μελέται.

326. Ααμψίδης Όδ. Θεματικά σχόλια είς λαϊκάς διηγήσεις τών Ελλήνων τού
Πόντου. Άρχ Πόντ 26 (1964) 317-372.

Δημοσ. 3 παραμύθια καί 3 άσματα. Τά ασματα έκ τής συλλογής τοΰ Π. Ααμψίδον:
Δημοτικά τραγούδια του Πόντου, παράρτημα 4ον τού περιοδ. «Άρχεΐον Πόντου» 1960,
σ. 59, 65 καί 73.

327. Hadjioannou Kyr. Four Types of external Soul in Greek and other
Folk-Narratives. Λαογρ KB' (1965) 140-150.

328. Κακριδής Ίω. Θ. Δύο νεοελληνικά παραμύθια. Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσσαλο-
νίκης 9 (1965) 5-10.

329. Lampsidis Od. Contribution à l'étude des contes populaires des Grecs
du Ponte-Euxin (Asie Mineure). Λαογρ KB' (1965) 213-216.

330. Meraklis Mich. Une autre Version de la «Persinette». Λαογρ KB'
(1965) 300-303.

331. Πετρόπουλος Δημ. Ά. Τό παραμύθι τοΰ Ραμψινίτου στή νεοελληνική πα-
ράδοση. Έπ Έπ Φιλ Σχολ Θεσσαλονίκης 9 (1965) 175-187. (= Das Ram-
psinitos-Märchen in neugriechischen Überlieferungen. Λαογρ KB'
(1965) 343-353).

στ'· Ευτράπελοι διηγήσεις. 'Ανέκδοτα. Περιπαίγματα.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 63. 73. 76. 78. 85. 95. 100. 112.
113α. 116. 120. 122.124].

332. Γανωτίδης Κυρ. Λαογραφικά κείμενα Νικοπόλεως. Έκ τοΰ χωρίου Καρα-
κεβεζήτ. Άρχ Πόντ 26 (1964) 264-265.

1 εύτράπ. διήγησις.

333. Κρόκος Γιώργης Ί. Εΐντα γίνεται στή Χιό. Χιώτικα ανέκδοτα [ 149]. Τό-
μος Β' [Αθήναι 1964], 16°ν, σ. 119 + 1 είκ.

Δημοσ. καί 8 ασματα.

Κρίσις: Ν Έστ 75 (1964) 696 (Π. ΓΙέζ(ος)) ,
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334. Ρωμαίος Κ. Εύ'θυμες λαϊκές διηγήσεις. Περιηγητική, άρ. 66 (1964) σ. 12-13.

335. Φραγκεδάκης'Εμμ.Ίωο. Συναχωμένος είσαι κακομοίρη; [I άνέκδ.]. Κρητ
Έστ χρόν ΙΣΤ' (1964), τεύχ. 145, σ. 60-61.— Ό μάγερας ό Δαβουνέλης
[1]. Αυτόθι, χρόν. ΙΣΤ' (1965), τεύχ. 151, σ 261-62.

336. Mundy G. S. Philogelos, the Nesnas and Misokolakis. Λαογρ KB'
(1965) 324-327. [Μελέτη],

337. Παπαχαραλάμπους Γ. Πειράγματα χωρίων τής Κύπρου [16]. Στασινός Β'
(1964-65) 149-155.

338. Στεφάνου Μιχ. Π. Λαογραφικά [2 άνέκδ.]. Κυκλ Ήμερ Α' (1965) 27.

339. Χουρδάκης Άριστοφ. Γαϊδουροκεφαλές μπάρμπα [1 άνέκδ.]. Κρητ Έστ
χρόν ΙΣΤ' (1964), τεύχ. 147, σ. 133.

ζ'. Παροιμίαι και γνώμαι. Παροιμιώδεις εκφράσεις.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 55. 59. 60. 62. 65. 66. 68. 71. 74.

76. 78. 79. 80. 82. 85. 97. 100. 101. 102. 103. 105. 106. 112α. 120 124],

340. Παναγής Άνδρ. Τζυπριώτικες παραντζελιές [6]. Μαθ. Έστ έτ. ΙΔ' (1963),
άρ. 36, σ. 52·

341. Σαββίδης Μάρ. 'Α. Παροιμίες [24]. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ.
54-55.

342. Α'. Κρητικές παροιμίες άντίθετες· Β'. Κρητικά παρατ(η)ρήματα τών Χρι-
στουγέννων. Κρητ Έστ χρόν ΙΣΤ' (1964), τεύχ. 149-150, σ. 224.
Παροιμίαι 9 σχετικαί μέ τούς μήνας καί 2 παρατηρήματα (δεισιδαιμ.).

343. "Ελληνας Ίω. Κυπριακαί παροιμίαι [5]. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1964), άρ. 37,
σ. 168.

344. Κανακάρης 'Αντών. Σ. Καρυστινή λαογραφία. Παροιμίες [226]. Άρχ
Εύβ Μελ 11 (1694) 136-148.

345. Παρμακλής Άνδρ. Κ. Παροιμίες [3], Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36,
σ. 54.

346. Χριστοδουλίδης Άνδρ. Κυπριακαί παροιμίαι [4], Μα& Έστ έτ. ΙΔ' (1964),
άρ. 37, σ. 168.

347. Αντωνίου Μιχ. Παροιμίες [4]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 206.

348. Βαρνάβας Θεμ. Β. Παροιμίες [4]· Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 206.

349. Βενιζέλος Ί· Παροιμίαι τοΰ Ελληνικού λαοΰ συλλεγεΐσαι καί έρμηνευθεΐσαι
Οπό—. "Εκδοσις δεντέρα Ιπηυξημέντ) καί διωρθωμένη. Έκδοσις βιβλιοπω-
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λείου «Φοιτητική Γωνιά», 'Αθήναι 1965, σελ. η' + 360.
Φωτοτ. άνατύπωσις έκ τής Β' έκδόσεως τοΰ 1867.

350. Γιαλλούρης Έπαμ. Κ. Παροιμίες [9]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39,
σ. 205.

351. Γνωμικά [23], Κρίκος, χρ. 16 (1965), άρ. 171, σ. 17.

352. Κανακάρης 'Αντών. Σ. Καρτιστινή λαογραφία. Παροιμίες - παροιμιώδεις
φράσεις - γνωμικά Β' [260]. 'Αρχ. Εύβ Μελ ΙΖ' (1965) 182-193.

353. Κολιτσάρας Ίωάν. Θ. Παροιμίαι τού Ελληνικού λαοΰ. Τεύχ. Α', 'Αθήναι
1964, 8°ν, σελ. 360, τεΰχ. Β','Αθήναι 1965, 8UV, σελ. 339, τεΰχ. Γ', 'Αθή-
ναι ά.έ., 8ον, σελ. 371.

Συλλογή 6000 παροιμιών, παροιμ. φράαεων καί γνωμικών κατ' επιλογήν μετά ερμηνευ-
τικών σημειώσεων είς εκαστον λήμμα. Εις τό τεϋχ. Γ', σελ. 343-371 παρατίθεται εύρε-
τήριον και' έννοιας.

354. Λαϊκές Παροιμίες [10]. Κρίκος, χρ· 16 (1965), άρ. 169, σ. 24.

355. Λιάσης Νικ. Παροιμίες [6], Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 206.

356. Μανασαείδης Συμ.'Α. Συλλογή ζώντων μνημείων. 1.— Συλλογή ζώντων
μνημείων τοΰ άρχαίου ελληνισμού έν τή γλώσση τών νεωτέρων Ελλήνων.
Έν Χατζηγυρίω, Κεσσάνης. Ύλη άδημοσίευτος. Άρχ Θρ Θησ 31 (1965)
30 35.

Δημοσ. 66 παροιμίαι καί 2β αινίγματα.

357. Μέττης Άγα&. 77. Παροιμίες [8]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ ' (1964-1965), άρ. 38,
σ. 55.

358. Μισιελ Μιχ. Μ. Παροιμίαι [93], Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ.
190-192.

359. Πετρακίδης Νικ. Κ. Παροιμίες [6]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 206

360. Παυλίδης Γεώργ. Ξ. Αθηναϊκές γαϊδουροπαροιμίες [26], 'Αθηναϊκά, τεύχ.
31-32 (1965), σ. 82-83.

2. Μελέται.

361. Loukatos Dém. Le proverbe dans le conte. Λαογρ. KB' (1965)
229 233.

362. Πολίτης Ν. Γ. (1852-1921). Μελέται περί τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοϋ
Ελληνικού λαοΰ. Παροιμίαι Α. Φωτοτυπική άνατύπωσις τής πρώτης έκδό-
σεως. Τόμος Α' 'Αθήναι 1965, 8«ν, σελ. π' + 600. Τόμ. Β', 'Αθήναι 1965,
8ον, σελ. 15' + 17 — 699. Τόμ. Γ', 'Αθήναι 1965, 8°ν, σελ. 686. Τόμ. Δ'
'Αθήναι, 1965, 8°ν, σελ. 686.
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η'. Παραδόσεις.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. ιά άρθρα ύπ' αριθμ. 16. 62. 65. 66. 67. 69. 70. 74. 75. 77. 78. 79.
85. 89.95. 97. 99. 100. 102. 103. 107. 109. 114. 116. 118. 120. 121. 123. 124].

363. 'Αθανασίου Γαλάτεια Πώς πήρε τό ό'νομά του τό χωριό μου Κοντεμένος
[2], Μαθ Έστ έτ· ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ· 53.

364. Στεφανίδου 'Αθανασία Ή εικόνα τοΰ Αγίου Αυξεντίου καί τό χωρίον
Κώμη Κεπήρ [1], Μαθ' Έστ έτ. ΙΔ' (1963], άρ. 36, σ. 55.

365. Χαρίτωνος 'Αγαθή Πώς πήρε τό όνομα του τό χωριό μου 'Αλάμπρα. Μαθ
Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 53.- «Άγια κορόνα». Αυτόθι, σ. 54.

366. Γιουμηάκης Μαρκ. Παναγιά ή άντιφωνήτρια [2], Περιηγητική, άρ. 71
(1964), σ. 44-45.

367. Δέδε Μαρία Ό "Αγιος Μάμας τής Σκύρου. "Ιστορία ενός εξωκκλησίου ό'πως
τή λένε οί Σκυριανοί [1], 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 73-75, σ. 63-66.

368. Ζαφειρόπουλος Γ. Οί τρεις πλάτανοι τής Κονιδίτσας καί ή άνάκτησις τού
Βυζαντίου [1], Λακωνικά Α' (1964) 220.

369. Θαλασσινές Παραδόσεις. Ό "Δη Λιας. Ό "Αη Νικόλας. Κρίκος, χρ. 15
(1964), τεΰχ. 165, σ. 28.

Άναδημοσ. 2 παραδ. άπό τό βιβλίον * : Ά. Συρίου (Έ. Μονογιον), Τά θαλασσινά, Σύ-
ρος 1949.

370. Θαλασσινός Όδ. Τό πρώτο κιαμέτ γκιουνοΰ τοΰ Νώε. Κνωσός, τεΰχ. 42
(1964), σ. 30-31.

Δημοσ. 1 παράδ έκ χής μελέτης τοΰ Ί. Θ. Κακριδή είς Κρητ. Χρονικά, τόμ. ΙΕ/ΙΣΤ'
(1961/62), τεΰχ. 1, σελ. 298-99.

371. Ίορδανίδης Κωνστ. Λαογραφικά κείμενα Νικοπόλεως. Έκ τού χωρίου
Τρουπτζή [1]. Άρχ Πόντ 26 (1964) σ. 265-266.

372. -Κεδραΐος Παϋλος (θεοχ. Σαριδάκης) Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ό Κρητι-
κός [I]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ'(1964), τεύχ. 147, σ. 107-108.

373. Κεφαλληνιάδης Νικ. Ό πύργος του Βερνάρδου Μπαρότζι στο Χαλκί-Νάξου
[4], Αθήνα 1964, 8°ν, σελ. 28.

Κρίσις: Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ' (1964) 643 (Α. Β. Οικονομικής).

374. Κολιος Άναστ. ΙΙαράδοσις. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1964), άρ. 37, σ. 166.

375. Κυρμιξάκη 'Αγλαΐα Γ. Τό Γαϊδουρονήσι [1], Περιηγητική, άρ. 62 (1964),
σ. 32.- Στήν Αγία Γαλήνη [1], Αύτόθι, άρ. 65 (1964), σ. 22-23.

376. Πετράκις Έ. Λ. Οί καμπάνες στήν Τουρκοκρατία [1]. Κρητ Έστ χρόν.
ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. 143, σ. 412.
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377. Πολίτης Νικ. Παραδόσεις τοΰ Μοριά [45], Πελοπ ΙΊρωτ Η' (1964) 221-230.

Άναδημοσίευσις.

378. Τζαννιδάκη - Άσπραδάκη Καλλιόπη Τό "Αγιο Πνεύμα τών Άρμενων
Σητείας [1], Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. 148, σ. 164.

379. Τό ιστορικόν τής ανεγέρσεως τοΰ Καθεδρικού ναού τών είσοδίων Χανίων.
Ώς τοΰτο εδημοσιεύθη εις τά υπ' άριθμ. 3-8 τεύχη τοΰ μηνός Φεβρουαρίου
1932 τοΰ περιοδικοΰ «Χριστιανικόν Φως» παρά τοΰ αειμνήστου Επισκόπου
Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κ.κ. Άγαθαγγέλου Νινολάκη. Κρητ Έστ χρόν·
ΙΣΤ'. (1964), τεύχ. 149-150, σ. 201-205.

Δημοσ. 4 σχετικού παραδόσεις.

380. Τριανταφύλλου Κ. Κ. Παραδόσεις καί θρύλοι περί τοΰ Αποστόλου Αν-
δρέου εΐς τήν επαρχίαν Πατρών [3]. Πελοπ Πρωτ Η' (1964) 318-320.

381. 'Ανδρέου Σωτ. Ά. Τό χωριό μου [1]. Μαθ' Έστ έτ. ΙΣΤ' (1965-1966),
άρ. 40, σ. 46.

382. Γεωργίου Ελισάβετ Πώς επήραν τό όνομα τους τοποθεσία καί τό χωριό
Αλάμπρα [1]. Μαθ Έστ έτ· ΙΣΤ' (1965-1966), άρ. 40, σ. 46.

383. "Ημελλος Στέφ. Δ. Παραλλαγαί παραδόσεων Ιξ Αμοργού. Κυκλ Ήμερολ
Α' (1965) 28-32.

384. Καραμάνος Γ. Ί. 'Ιστορίες τοΰ χωριού. Οι Καλλικάντζαροι τοΰ παππού.
Κρίκος, χρόν. 16 (1965), άρ. τεύχ. 169, σ. 23-24-

Λογοτεχνική περιγραφή μέ παρεμβαλλόμενα στοιχεία περί Καλλικαντζάρων.

385. Κεφαλληνιάδης Νίκος Άνδρ. Ό ιερός ναός τών Ταξιαρχών στό Κεραμί
Τραγαίας Νάξου. 'Αθήναι 1965, 8°ν, σελ. 16.

Παραδ. 5 έν σελ. 8-11, 14, πρός δέ καί ειδήσεις λαϊκής λατρείας καί περί τελευτής.
Κρίσις: Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ' (1964) 643 (Δ. Β. Οικονομίας).

386. Κληρίδης Νέαρχ. Παραδόσεις [1], Ό σπήλιος τοΰ Τρίμματου. Μαθ Έστ
έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 200.

387. Κριναΐος Παϋλ■ Θαυματουργές Παναγίες μέ θρησκευτικούς θρύλους [6],
Ρουμελιώτικη τέχνη, έτ. Ε' (1965), άρ. φ. 50, σελ. 1, 3.

388. Κωσταντίνου Γεώργ. Ή «κουφή τοΰ Πεντασίιοίνου». Μαθ Έστ ΙΕ'
(1964-1965), άρ. 38, σ. 54.

389. Κωνσταντίνου Κωνσταντία Σ· Θανατικό στό Δίκωμο καί ο προφήτης
Ζαχαρίας [1], Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1965), άρ. 39, σ. 201-202.

Παρατίθενται καί τίνες πληροφορίαι περί τοπωνυμίων.

390. Μπουροζίκας Γ. Ανάμεσα στην ιστορία καί στό θρύλο. Ή Κυρά τής
Πέτρας [ΐ]. Πειραϊκή-Πατραϊκή, ετ. 11 (1965), άρ. 117, σ. 13.
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391. Νικολάου Φιλοθέη Πώς έδημιουργή&η καί πώς πήρε τό όνομα του τό
χωριό Μύρτου [ΐ], Μαθ Φωνή, έτ. Α' (1964-65), άρ. 1, σ. 64-65.

392. Παπατρέχας Γερ· Ήρ. Θρύλοι καί παραδόσεις άπ' τό Ξηρόμερο [2]. Ρου-
μελ Ήμερ 9 (1965) 101-104.

393. Παραδόσεις τών νησιών μας [1]. Κυκλ Ήμερολ Α' [1965] 107.

394. Περνάρης'Α. Κυπριακή ιστορία καί θρύλοι. Ή τραγουδημένη τού Άριό-
στου. Βρύση τής 'Αγάπης. Περιηγητική, άρ. 76 (1965), σ. 30-31.

395. Σπηλιόπουλος Θέμης Ί. Ή σπηλιά τοΰ Κύκλωπα. Περιηγητική, άρ. 83
(1965), σ. 28.

396. [Στεφάνου Μιχ. Π.] Παραδόσεις τών νησιών μας [2]. Κυκλ Ήμερολ Α'
(1965) 107.— Θρύλοι τής Κέας [ί], Αύτόθι, σ. 118.

397. Χ "Παναγής Παν. Κ. Τό πάλλιωμαν. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ ' (1965-1966),
άρ. 40, σ 45.

398. Χριατοδούλου Ίω. Γιατί ονομάστηκε «Βώνη» τό χωριό μου [ί], Μαθ Έστ
έτ. ΙΕ'(1965), άρ.39, σ. 202.—Ό σκοτωμός τοΰ Γούμενου [ί]. Αυτόθι, σ. 202.

2. Μελέΐαι.

399. Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. Δημώδεις παραδόσεις έκ τών περιφερειών Ση-
τείας καί Μεραμβέλλου. Κρητ Πρωτ Δ' (1964) 113-124.

400. Ioannidou - Barbarigou M. Classification des légendes populaires
grecques. Λαογρ KB' (1566) 179-184.

401. Οίκονομίδης Δημ. Β. 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδόσεις τοΰ Ελληνικού
λαού. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ'(1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 11-39.

402. Oeconomides Dém. Β. Yello dans les traditions des peuples helléni-
que et roumain. Λαογρ KB' (1965) 328-334.

403. Ρωμαίος Κ. Τό «Μαρμαρωμένο συμπεθερικό» στό Καρπενήσι. Φιλ
ΙΙρωτοχρ 21 (1964) 46-47.

404. - Ανεμοστρόβιλος-Μιά παλιά άθηναϊκή λαϊκή παράδοση. Περιηγητική,

άρ. 70 (1964), σ. 12-13.—Αποτυπωμένα άχνάρια ηρώων. Αύτόθι, άρ. 71
(1964), σ. 10-11.—Ή πινακοθήκη μέ τούς Καλικάντζαρους. Αυτόθι, άρ. 72
(1964), σ. 14-15.

405. Nigro Sebastiane L. Un mythe antique et une croyance supersti-
tieuse dans les contes grecs de la Calabre. Λαογρ KB' (1965) 220-228.

406. Πολίτης Ν. Γ. (1852-1921). Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοϋ
Ελληνικού λαοϋ. Παραδόσεις. Φωτοτυπική άνατύπωσις τής πρώτης έκδό-
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σεως (1904) συμπληρωμένη μέ τούς άπαραιτήτους πίνακας. Προτάσσεται πλή-
ρης βιβλιογραφία τών δημοσιευμάτων τοΰ συγγραφέως. 'Εκδοτικός 'Οργανι-
σμός «Εργάνη» — Ε.Π.Ε. Τόμ. Α', 'Αθήναι 1965, 8ον, σελ. 4 ά.ά. + 27 +
5 ά.ά. + 628 + 30 + 1 είκ. τοϋ συγγραφ., Β', 'Αθήναι, 1965, σελ. 629-
1348 πίν. Ε'.

407. Ρωμαίος Κ· Τά δέντρα σκύβουν καί προσκυνούν. Περιηγητική, άρ. 73
(1965), σ. 10-11.—Ψηλά στή λίμνη τής Περιστέρας. Αύτόθι, άρ. 78 (1965)'
σ. 26-27.—«Τού παπά τ'αλώνι» στή Μαντινεία. Αυτόθι, άρ. 80 (1965)'
σ. 18-19.—Άλετροπόδι. Αυτόθι, άρ. 81 (1965), σ. 26-27.—Τό πήδημα τής
Σαπφούς. Αύτόθι, άρ. 83 (1965), σ. 20-21.

408. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Ή γραία ώ; προδότις εις δημώδεις νεοελληνικός
παραδόσεις. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), εν 'Αθήναις 1965, σ. 3-10

409. Spyridakis Georg Die alte Frau als Verräterin in einigen neugrie-
chischen Volkssagen. Λαογρ KB' (1965) 527-530.

θ'. Αινίγματα - Λογοπαίγνια.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ, 66. 71. 73. 78. 82. 96 97. 100. 102. 124].

410. Γεωργίου Κυπριανός Χρ. Καίίαρογλωσσία [ΐ]. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963),
άρ 36, σ. 53.

411. Ευτυχίου Σταυρινή Ά. Αινίγματα [2]. Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ. 36, σ. 53.

412. Παπαχαραλάμπους Γ. Αινίγματα [18]. Κυπρ Σπ ΚΗ ' (1964) 185-193.

413. 'Αθανασίου Μαρία Αινίγματα [3]. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ'(1964-1965), άρ. 38, σ. 55'

414. Σέττας Δημ. Χρ. Αινίγματα άπό τή Βόρεια Εύβοια [704]. Άρχ. Εύβ Μελ
12 (1965) 3-98.

ι.Γλώσσα

1. Συνθηματικοί γλώσσαι. 'Ονόματα: κΰρια, έπώνυμα, παρωνύμια κλπ.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ άριθμ. 16. 55. 68. 71. 74. 76. 82. 90. 91. 99. 104.

107. 108. 111. 113. 124],

415. Πρωτοπαπάς Ζήοης Ή γλώσσα τής Ρούμελης καί οι άλλες... Ρουμελ
Ήμερολ Η' (1964) 111-112.

Δημοσ. καί ονόματα, επίθετα κτλ.

416. Μνάσωνος Στυλ. Παρατσούκλια έκ τού χωρίου Φιλιά τής επαρχίας Λευ-
κωσίας [7], Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ 36, σ· 54.
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417. Κολίτσης 'Ανδρέας Μ. Περί των κυρίων όνομάτων κα: επωνύμων τών Κυ-
πρίων. Διατριβή Ιπί διδακτορία υποβληθείσα εις τόν Φιλοσ. Σχολήν τοΰ 'Εθνι-
κού καί Καποδιστριακοΰ Παν/μίου'Αθηνών. Έν'Αθήναις 1964, 8ον, σελ. 116.
(Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας).

418. Κρεκούκιας Δημ. Ά. Τά δημώδη ονόματα τών φυτών τών επαρχιών Πάρ-
γας και Μαργαριτίου. Πλάτων, έτ. ΙΣΤ' (1964), τεΰχ. Α-Β (31-32), σελ. 62-91.

419. Μπόγκας Εύάγγ. Άϋ·· Τά γλωσσικά ιδιώματα τής 'Ηπείρου (Βορείου, Κεν-
τρικής καί Νοτίου). Α' Γιαννιώτικο καί άλλα λεξιλόγια. (Εκδόσεις Εται-
ρείας 'Ηπειρωτικών Μελετών). 'Ιωάννινα 1964, 8°ν; σελ. ιστ' -f- 460

Δημοσ. ονόματα βαπτιστικά, επώνυμα καί τινα δίστιχα και παροιμίαι.
Κρίσις: 'Αθηνά ΞΖ' (1963-1964) 426-430 (Δ. Β. ΟΙκονομίδης).

420. Βεΐκον-Σεραμέτη Κατΐνα Λαογραφικά καί γλωσσικά στοιχεία τής παληάς
Ξάνθης. Μέρος δεύτερο. Γλωσσάριο II - Ω. Θροικ Χρον Δ' (1964), τεΰχ. 13,
σ. 53-54, τεΰχ. 15, σ. 188-191 και έτ. Ε' (1965), τεΰχ. 17-18, σ. 112-113
τεΰχ. 20, σ. 237-240. [Όνόμ.].

421. Κωατάκης Θαν· Π. Οί γιωργατζάδες του Κοσμά καί ή γλώσσα τους. 'Αθή-
ναι 1965, σελ. 43-91. (Άνάτυπον άπό τό περ. «Πελοποννησιακά», τόμ. ΣΤ').

Πλην τής συνθηματικής γλώσσης τών «γιωργατζάδων», ήτοι τών κατασκευαστών «χτε-
νιών» δια τούς αργαλειούς, εξετάζονται τά σύνεργα καί ή τεχνική τής κατασκευής τών
χτενιών, δημοσ. δέ καί 3 παραδόσεις σχετικά! προς τήν είσαγωγήν αύτής εις Κοσμάν
Δ. Κυνουρίας·

422. Παπαϋ·ανααόπουλος Θαν. Μια συνθηματική γλώσσα στα Κράβαρα. Ρου-
μελιώτικη τέχνη, έτ. Ε' (1965), άρ. 50, σ. 4.

Περί της συνθημ. γλώσσης τών «μπουλιαραίων», ήτοι μικροπωλητών («γυρολόγων»).

2. Τοπωνύμια.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 66. 68. 69. 70. 75. 77. 85. 89. 90. 98.
99. 101. 107. 114. 117. 121. 122. 123. 124].

423. Κώνστας Κ. Σ. Τοπωνυμικά Αιτωλίας. Γκόρα - Γόρα - Γουριά. Αίτωλοακ
Χρον Α' (1956), άρ. 3, σ. 15-23.

424. ----Αίτωλικά γλωσσικά μνημεία. Τοπωνυμικά τής Παραχελωίτιδος [280],

Α'ιτωλοακ Χρον Α' (1956), άρ. 4, σ. 33-48.

425. Μουαούρης Σπϋρ. Ν. Τοπωνυμικόν τής νήσου 'Ιθάκης καί έπώνυμα 'Ιθα-
κήσιων. 'Αθήναι 1959, 80ν, σελ. 136.

Κρίσις : 'Ελληνικά 18 (1964) 226-233 (Ί. Α. Θωμόπουλος).

426. Παναγής Σηνρ. Παν. Τοπο^νύμια [4], Μαθ Έστ έτ. ΙΔ' (1963), άρ 36, σ.55.

427. Βαγιακάκος Δικ. Β. Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυ-
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μικών σπουδών έν Ελλάδι 1883-1962 'Αθηνά ΞΓ' (1962) 301-424, ΞΖ'
(1963-1964) 145-369.

Κρίσις : Έπ Βυζ Σπ 34 (1965) 362-364 (Τ. Ά&. Γριτσόπονλος).

428. Georgacas Demetr. J, Place and other names in Greece of various
Balkan origins, Part I. Zeitschrift für Balkanologie. Jahrgang II (1964),
σ· 38-76.

429. Δεμερτζής Δημήτρ. Συλλογή τοπωνυμίων τής νήσου Ευβοίας. Άρχ EUß
Μελ 11 (1964) 174-251.

430. Βάος Ζαφ. Άντ. Ναοί καί ναΰδρια τής Μήλου. ΈτυπώΘη καλλιτεχνικών
έπιμελεία Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης 'Αθηνών. 'Αθήναι 1964, 8ον
μέγα, σελ. ιστ'4"585.

Πλήν τών ειδήσεων περί λαϊκής λατρείας δημοσ. και 117 τοπωνύμια.

Κρίσεις : Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ' (1964) 637 (Δ. Β. ΟΙκονομίδης). Έπ. Βυζ Σπ 34

(1965) 352-360. (Δ. Βασιλειάδης).

431. Μπέττης Στέφ. Τοπωνυμικό τοΰ χωρίου Κρετσουνίτσα Κουρέντων [40 τό-
πων.]. Δωδωναϊον Φώς, έτ. Β' (1964), τεύχ. 8, σ. 420-425.

432. Παπαχριστοδούλου Χ. Ί. Τό Φρούριο τού Φαρακλού στό Χαράκι τής
Ρόδου. Περιηγητική, άρ. 65 (1964), σ. 24-25

Δημοσ. καί τινα τοπωνύμια.

433. Βαγιακάκος Δικ. Β. Γλωσσογεωγραφικά. Περί τά Παραταινάρια τής Μά-
νης τοπωνύμια. Αθηνά 68 (1965) 169-248. [Μελέτη].

434. Δον τάς Γεώργ. Σ· Κρητικά τοπωνύμια καί άλλες Κρητικές επιδράσεις στήν
αρχαία Κέρκυρα. Κερκυρ Χρον ΙΑ' (1965) 137-140. [Μελέτη],

435. Θαβώρης Ά. Ί. Τό Βελβεντό. Ή ιστορία τοΰ ονόματος τής κωμοπόλεως
καί ή ετυμολογία του. Μακεδόνικα 6 (1964 65) 173-195.

436. Θωμόπουλος Ί. Ά. Οί μετονομασίες τών τοπωνυμίων. Ν Έστ 78 (1965)
1405-1409.

437. Κώνστας Κ. Σ. Τοπωνυμικόν τοΰ Άγγελοκάστρου. Ν Έστ 78 (1965)
1284-1291.

Δημοσ. : τόπων. 180, παραδ. 6.

438. Λάππας Τάκ. Όροθεσία τής επαρχίας Άμφίσσης κατά τό 1848, Ρουμελ
Ήμερ 9 (1965), 13-16.

439. Παπαθανασόπουλος Θαν. Τοπαννύμια τής Περίστας Ναυπακτίας [134].
Διαλεκτική, τόμ. Α' (1965-66), τεΰχ. 8-10, σ. 17-21.

440. Πετρίδης Λάζ. Ό Άείμονας. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1965), τεΰχ. 156, σ· 36.

'Ερμηνεία τοϋ τοπωνυμίου.

441. Σπυρόπουλος Απόοτ. Συμβολή στή μελέτη τών τοπωνυμίων Νεοχωριου -
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Παραχελω'ί'τιδος [109], Διαλεκτική, τόμ. Α' (1965-66), τεΰχ. 3, σ. 23-26
τεΰχ. 6-7, σ. 23-25, τεύχ. 8-10, σ. 22-23.

442. Σταυρακάκης Γιάνν. Καί πάλιν ό Άίμονας. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1965),
τεύχ. 157, σ. 67.—Άλοΐ'δες. Χωρίον τής επαρχίας Μυλοποτάμου μέ 300 κα-
τοίκους. Αύτόθι, τεΰχ. 158, σ· 106 107.

443. Σνμεωνίδης Χ. Πολύγυρος- Μακεδόνικα 6 (1964-65) 196-210.

ια'. Λαϊκόν θέατρον.

444. Πορφυρής Κ. Ζακυνθινές ομιλίες. Μια μορφή λαϊκοΰ θεάτρου. Θέατρο,
χρ. Γ' (1964), τεΰχ. 14, σ. 24-31.

445. Κακούρη Κατερίνα Ί. Αυτοσχεδιασμός καί Θέατρο. Τό λαϊκό πανηγύρι
προαιώνια ρίζα. Θέατρο, χρ. Δ'(1965), τεΰχ. 22, σ. 79-84. — Αύτοσχεδιασμός
καί Θέατρο. Ή πορεία τοΰ λαϊκοΰ μιμοδράματος. Αυτόθι, τεΰχ. 23-24,
σ· 35-41.

446. Μαρούδας Ίω. Ή πρώτη συνάντηση μεσαιωνικού λαϊκού θεάτρου στή
Ζάκυνθο. Περιηγητική, άρ. 83 (1965), σ. 26-27.

447. Παμπούκης Ί. Τ. Για τό ρεπερτόριο τού Καραγκιόζη 'Από τό αρχείο
τοΰ Μιχόπουλου. Ήώς, έτ. 8 (1965), άρ. 90, σ. 55-59.

448. Παπα&ανασόπουλος Θαν.'Ομιλίες καί μασκαράτες στήν Περίστα. Ν Έστ
78 (1965) 1414-1416.

449. Schmidt Léopo/d Le théâtre populaire Européen, édité par—.En col-
laboration avec Gianfranco d'Aronco, Georgios Megas, Hans Moser,
Georges-Henri Rivière, Achmed Tecer et Hans Trümpy. La tra-
duction française des textes originaux et du Manuscrit allemand des
commantaires, établie par Michèle Ramzeyer et Pierre Robinet a été
coordonnée par Klaus Beitl. Paris (1965), 80V, σελ. 506-|-XX plauche +
1 χάρτης.

"Εν σελ. 369-379 δημοσ. ό «Πανάρατος» διασκευή εκ τής «Έρωφίλης» τοϋ Χορ-
τάιζη ύπό τόν τίτλον : Panaratos, jeu de carême (Amphilochia, Grèce) καί έν σελ.
495-501 «Prologue d'un jeu de Karagheuz «un peu de tout ού toutes les îles
sur la scène» (Athènes, Grèce)

450. Συνάντηση μεσαιωνικού-λαϊκού θεάτρου στή Ζάκυνθο. 'Ιόν 'Ηχώ, έτ. 20
(34) (1965), τεύχη 226-227, σ. 9 (73).

451. Χαριάτη Κατερίνα Ή συνάντηση μεσαιωνικού-λαϊκοΰ θεάτρου καί ή έκ-
θεση ζωγραφικής Επτανησίων καλλιτεχνών στή Ζάκυνθο. Ίόν 'Ηχώ,
έτ· 20 (34) (1965), τεύχη 228-229, σ. 19 (107).
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ιβ'. Δημώδη βιβλία.

452. Μέρτζιος Κ. Δ. Βιτζέντζος Κορνάρος - Έρωτόκριτος. Κρητ Χρον ΙΗ'
(1964) 142-244 + 4 πίν. έκτος κειμ.

453. (Βλαστός Παϋλος) Ό ροδάρης (βουκολικό). Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ' (1965),
τεύχη 152-153, σ. 280-281,329-330, χρόν. ΙΖ' (1965) τεύχη 154-159, σ. 363-
364, 398-400, 10-11, 47-48, 79-80, 124-125. [Συνεχίζεται].

Στιχούργημα τοΰ Παύλ. Γ· Βλαστοΰ.

4. Μουσική και χοροί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' αριθμ. 63. 81. 88. 91. 94. 99. 100. 102. 104. 111. 115]

454. Άνωγειανάκης Φ. Ή μορφολογική εξέλιξη τής λύρας στήν Κρήτη. Σύν-
τομο σχεδίασμα. 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ. 229-232.

455. Γκρέκας Ίωσ. Οί εθνικοί επτανησιακοί χοροί. Ίόν 'Ηχώ έτ. 19 (33)
(1964), τεύχ. 214-216, σ. 37 (109) —40 (112).

Ειδήσεις περί 19 λαϊκών χορών ΐής Ζακύνθου.

456. Δαφέρμος Δημ. Γεωργ. Ή Κρητική μουσική. 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ.
76-85, σ. 234-236.

457. Δουλγεράκης Μαν. 'Από τήν λαογραφία τού νησιού· Προβλήματα καί
προοπτικές για τήν Κρητική μουσική. 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85, σ.
460-461.

Πληροφορ. περί λαϊκών χορών καί μουσικών οργάνων.

458- Ό Καστρινός πηδηχτός - πυρρίχιος. Κνωσός, τεύχ. 42 (1964), σ. 21.

"Αναδημοσ. άπό τό βιβλίον Γεωργ. Ί. Χατζηδάκι, Κρητική Μουσική, 'Αθήναι [1958].

459. Παπαδόπουλος Γ. Μ. Ό χορός σέρα. Άρχ Πόντ 26 (1964) 308.

460. Στράτου Δόρα Μιά παράδοση καί μιά... περιπέτεια. Οί έλληνικοί λαϊκοί
χοροί. Μ' εναν πρόλογο τοΰ Christian Zervos. Αθήναι 1964, 8ον, σελ.
214 + 12 σελ. φωτοτ.

461. Άβούρης Σπ. Ν· Ή Κεφαλληνιακή εκκλησιαστική μουσική. Ίόν 'Ηχώ έτ
20 (34) (1965), τεύχ. 222-223, σ. 7.

462. Άνωγειανάκης Φ. Ελληνικά λαϊκά μουσικά δ'ργανα. 'Ηώς, έτ. 8 (1965),
άρ 88, σ. 11-20.

Δημοσ. πληροφορίαι διά τά μουσικά όργανα καί δή διά τά ίδιόφωνα, μεμβρανόφωνα.
άερόφωνα καί χορδόφωνα, ώς καί 36 σχετ. εικόνες.

463- Chianis Sotirios (Sam) Folk Songs of Mantineia, Greece. Folklore
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Studies: 15 University of California Prees. Berkeley and Los Ange-
les 1965, 8°\ σελ. 171.

Δημοσ. ή μουσική 68 δημ. ασμάτων μέ μετάφρασιν τών κειμένων εις τήν άνγλικήν.

464. 'Έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων. Περιηγητική, άρ. 78 (1965), σ. 8 καί
Ν. Έστ. 77 (1965) 820.

465. Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα - Instruments de musique populaires
Grecs. Έκθεσις ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων. 'Αθήναι Μάιος 1965.
Exposition d'instruments de musique populaires Grecs, Athènes, Mai
1965. (Ύπουργείον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ministère de
l'Education Nationale et des Cultes). 80V, σελ. 59.

Κατάλογος τών ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων μετ' εικόνων εις πίνακας XXIV
και σημειώσεων περ'ι αύτών εις έλληνικήν καί γαλλικήν γλώσοαν.

466. Καρακάσης Στ. "Εκθεσις μουσικής αποστολής είς επαρχίαν Πυλίας (16
Ίουλ.— 14 Αυγ. 1964). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΖ' (1964), έν Αθήναις
1965, σ. 204-217.

467. Μήλιος Γιάν. Τό δημοτικό τραγούδι καί οι Ελληνικοί χοροί. Διαλεκτική,
τόμ. Α' (1965-66), τεύχ. 2, σ. 30-31.

468. Μπέττης Στέφ. Ή κουμπανία τών λαϊκών οργάνων στον τόπο μας. Ήπειρ
Έστ ΙΑ (1965) 372-378.

469. Παπαγρηγοράκης Ίδομ. Πώς γλεντούν οί Κρητικοί. Άλλοτε καί τώρα.
"Οργανα καί οργανοπαίχτες, πού καί πότε διοργανώνονται τά γλέντια. Χο-
ροί, μουσική καί σκοποί των κατά διαμέρισμα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ'
(1965), τεύχη 151-153, σ. 249-252, 310-311, 344-346, χρόν ΙΖ' (1965),
τεύχη 154-158, σ. 369-370, 414-415, 27-28, 59-60, 105-106.

470. Παφίτης Άνδρ. Τό συγκρότημα τών Κυπριακών μας χορών. Μαθ Έστ
έτ. ΙΕ' (1964-1965), άρ. 38, σ. 126.

Περί τοϋ συγκροτήματος τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου.

471. Περιατέρης Σζτυρ· Λαογραφική μουσική αποστολή εις τήν περιφέρειαν Φω-
κίδος (16 'Ιουλίου—6 Αυγ. 1964). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ ΙΖ' (1964), εν
Αθήνας 1965, σ. 173-184.

472 .--Μουσική άποστολή εις Ευρυτανίαν (7 Ίουλ.— 6 Αυγ. 1959). Ρουμελ

Ήμερ 9 (1965) 17-21.

473. Τσιακλης Φώτ. Κυπριακοί χοροί. Μαθ Έστ έτ. ΙΕ' (1964-1965), άρ. 38,
σ. 124-125.

Γίνεται λόγος κυρίως περί τής οργανώσεως ομάδων έκτελέσεως λαϊκών χορών.

474. Φρόνιμος Εύάγγ■ Πώς γλεντούν οί Κρητικοί. Άλλοτε καί τώρα. "Οργανα
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καί οργανοπαίχτες, πού καί πότε διοργανώνονται τά γλέντια. Χοροί, μου-
σική καί σκοποί των κατά διαμέρισμα. Τά γλέντια τών φυλακών στή Κρήτη.
Κρητ Έστ χρόν ΙΖ' (1965), τεύχ. 159, σ. 141-143.
475. Holden Rickey and Vouras Mary Greek Folk Dances by —. Music
Consultant Wouter Swets. Cover Drawing and Map by George Sike-
liotis. Incidental Sketches by Grace Dimmick. Newark, New Jersey
1965, 80V, σελ. 128.

Δημοσ- προσέτι καί τά κείμενα όκτώ ασμάτων.

Ε'. Κοινωνικός βίος.

1. ΟΙ κύριοι σταθμοί τής ανθρωπινής ζωής

Γεννησις, γάμος, τελευτή.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 22. 32. 55. 57. 58. 61. 62. 63. 64. 65. 67. 68.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 91. 92. 94. 97. 98. 100. 101. 103. 104.
110. 114. 115. 116. 118. 119. 124. 125].

476. Άδαμαντίδης Μίδ· Άπό τή λαογραφία μας. Ό γάμος στα χωριά τής Φλω-
ρίνης. Πειραϊκή-Πατραϊκή έτ. 10 (1964), άρ. 110, σ. 18-19.

477. Βήχος Κώστ. Έμμ. Ή σωστή άνατροφη τοΰ παιδιού κατά τ» πρώτα χρό-
νια. 'Αθήναι 1965, 8<>ν σελ. 72-

'Εν σελ. 36-47 πληροφορίαι περί παιγνιδιών, παιδικών άσθενειών καί τών σχετικών
πρός έκφοβισμόν τών παιδιών.

Κρίσις: Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ' (1964) 644 (Δ. Β. ΟΙκονομίδης).

478. Γανιάρης Χρυσ. Καλλιμασιώτικα μνημόσυνα. Ό Νικολής ό Ταντάνας.
Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 2 (1964), σ. 30-32, 10-113, τόμ. 3 (1965), σ. 7-10,
112-117.

479. Γιαλουράκης Μ. Γιά τόν κάτω κόσμο. 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ. 76-85,
σ· 188.

"Εθιμα τελευτής.

480. Δανδαλίδης Δημ. Ζητήματα σχετικά μέ τό παιδί. Άπό τήν λαογραφίαν
τών Αβδήρων. Θρςικ Χρον τόμ. Δ' (1964), τεύχ. 13, σ. 52-53.

481. Dölger Franz Hochzeit in Prosotsani. (Auszug aus einer Beschrei-
bung eines makedonischen Hochzeit). Zeitschrift für Balkanologie.
Jahrgang II (1964), o. 33-37.
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'Ελευθεριάδης Έ. Τό σκούλλισμαν στό χωριό Λαραχανή τής Ματσούκας
Άρχ Πόντ 26 (1964) 183-185.

"Εθιμον κατά τήν βάπτισιν.

Καλλιάνης Δ. «Καλέσματα» [γάμου]. Λακωνικά Α' (1964) 112.
Αιανίδης Σϊμος Νεκρικά καί ταφικά στή Σάντα τού Πόντου. Άρχ Πόντ
26 (1964) 158-176.

Λίγα Κρητικά παρατηρήματα πάνω στό γάμο. Κρητ Έστ χρόν. ΙΣΤ'(1964),
τεύχ. 152, σ. 313.

"Αναδημ. έκ τοΰ βιβλίου τοΰ Π Βαβονλέ, Παρατηρήματα, Ήράκλειον 1957.
■ Ό 'Απόστρατος. Ή τέλεσις τών γάμων είς τήν "Υδραν πρό 60 ετών. Τό
Μέλλον τής "Υδρας 24 (1964) 230.

Παπαθανασόπουλος Ήλ. Ό γάμος και ή προίκα. Μια αληθινή ιεροτελε-
στία στα χωριά μας. Λακωνικά Α' (1964) 222-224.

Βεΐκου - Σεραμέτη Κατΐνα Λαογραφικές σελίδες τής Θράκης. "Εθιμα γά-
μου στα Κιμμέρια. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 11 (1965), άρ. 122, σ. 12.
Θωμάς Γιώργ. Πηλιορίτικες ήχηρότητες. Τ άλευρώματα. Νοσταλγημένα
προγαμιαία έθιμα που σβήνουν στό κύλισμα τού χρόνου. 'Ηώς, έτ. 8 (1965),
άρ. 86, σ. 21.

Κερασιώτη Ξένη Ένας γάμος στα ελληνικά νησιά. 'Ηώς, έτ. 8 (1965), άρ.
86, σ. 18-20.

Αυγνος Μαν. Άντ. Σαντορινιός γάμος. Κυκλ Ήμερολ Α' (1965) 156-160.
Μουσαίου Μπουγιούκου Καλλιόπη Ή θανή καί ό θρήνος στό Λιβίσι καί
στή Μάκρη τής Λυκίας. Μικρ Χρον 12 (1965) 53-78.
Δημοσ. έτι 21 μοιρολόγια ώς καί 13 δίστιχα μοιρολογιών.

Παπαχριατοδούλου Πολύδ. Λαογραφικές σελίδες τής Θράκης. Ή εγκυμο-
σύνη. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 11 (1965), άρ. 122, σ. 13.
Τσακίρης Πασχ. Θρακιώτικος γάμος σέ παλαιότερες εποχές. Πειραϊκή-ΙΙα-
τραϊκή, έτ. 11 (1965), άρ. 120, σ. 14-15.

2 Θρησκευτική Ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α'. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ άριθμ. 15. 22. 32. 55. 57. 61. 62. 63. 64. 65. 68.
71. 73. 74. 75. 76. 83. 84. 86. 87. 88. 91. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 103. 105.
110. 112. 114. 115. 116. 117. 118. 119, 124]

:'Ο 'Απόστρατος Τό καρναβάλι ά'λλοτε καί τώρα- Τό Μέλλον τής "Υδρας
24 (1964) 34-35.
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496. Σολομώνίδης Χρ. Ναών Παναγίας επίθετα. Φιλ Πρωτοχρ 21 (1964)
297-299.

497. Τοόκρης Ήλ. Ν. Ταΰγετος. Καί ή εορτή τής μνήμης τοΰ προφήτου Ήλιοΰ
κατά τήν 20ήν 'Ιουλίου επί τής ομωνύμου ύψηλοτέρας κορυφής του· Ό
Πάν, τεΰχ. 349 (1964), σ. 3-5.

498. 'Αθανασιάδης Π. Ή γιορτή τής Μπάμπως όπως γιορτάζεται στό Κίτρος
Πιερίας. Πειραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 11 (1965), άρ. 117, σ. 12.

499. Θρύλοι τής Κέας. Κυκλ Ήμερ Α' (1965) 118.

2 λατρ. έθιμα.

500. Θωμάς Γιώργ. Παλιές Πηλιορείτικες Πασχαλιές. Περιηγητική, άρ. 76
(1965), σ. 22-23.

Λογοτεχνική περιγραφή μέ παρεμβαλλόμενα στοιχεία λαϊκής λατρείας.

501. - Άπ' τόν εθνικό μας πολιτισμό. Οι «Μάηδες» στό Πήλιο. 'Ηώς,

έτ· 8 (1965), άρ. 86, σ. 41.

Δημοσ. καί έν ασμα.

502. Μακρυνιώτη Βασ. - Κωτααρέλη 'Ανθή Ρουμελιώτικο Πάσχα. "Εθη, έ'θι-
μα καί δοξασίες τοΰ τόπου μας. Διαλεκτική, τόμ. Α' (1965-66), τεΰχ. 1, σ·
16-18.

Λογοτεχνική περιγραφή μέ στοιχεία λαϊκής λατρείας.

503. Μεταξωτός Ν. Γ. Φέστες καί κομιτάτα. Κυκλ Ήμερ Α' (1965) 46-53.

504. Î Ό Θανμακοϋ Χρυσόστομος Ή εν EUßoia ιερά μονή Άρμα. 'Εκκλησία
MB' (1965) 107-111. — Θεολόγου, αυτόθι, 135-137 — Παναγίας Περι-
βλέπτου, αυτόθι, 255-158 — Μοναστηριακά Καρύστου, αύτόθι, 215-221 —
Βορείου Ευβοίας, αύτόθι, 283-290.

Πλήν τής άλλης ύλης δημοσ. καί πολλού ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

505. Σιφναίου 'Ελένη Τά χαίρια τής Λέσβου. Γιορτές καί πανηγύρια. Περιηγη-
τική, άρ. 83 (1965), σ. 26-27.

Λογοτεχνική περιγραφή μέ ειδήσεις λαϊκής λατρείας κ.ά.

506. Φεφίς Δημ. Άπό τά έθιμα τοΰ Πάσχα. Διαλεκτική, τόμ. Α' (1965-66),
τεΰχ. 1, σ. 7-9.

Λογοτεχν. περιγραφή μέ παρεμβαλλόμενα έθιμα τινα τοΰ Πάσχα.

507. Φρέρης Βελ. Ή «Καλή βραδυά». (Συριανά Χριστουγεννιάτικα έθιμα).
Κυκλ Ήμερ Α' (1965) 215-220.

508. Χριστουγεννιάτικα. Κρίκος, χρ. 16 (1965), άρ. 179-180. σ. 19.
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β'. Μελέται.

509. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. Ή εορτή τού Αγίου Γεωργίου ώς ποιμενική εΐς
τήν Άσή Γωνιά Χανίων. Ήώς, έτ. 7 (1964), αρ. 76-85, σ. 317-320.

510. 'Αλιβιζάτος Άμ. Σ. Ή θρησκευτικότης καί οί 'Αγιοι τής Επτανήσου. Ν
Έστ 76 (1964), τεΰχ. 899, σ· 40-47·

511. "Ημελλος Στεφ. Δ. Ό Άγιος Μόδεστος έν Νάξφ. Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Δ'
(1964) 376-381.

512. Clerides Nearchos Loral festivities. Christmas - New Year-Epiphany-
Cataclysmos, Cyprus. A trantbook on the Island of Aphrodite, Nicosia
1964, σ. 70-76.

513. Lawson John Curthbert Modern Greek Folkore and Ancient Greek
Religion by — ; new foreword by Al. N. Economides. (New Hyde
Park, New York : University Books, 1964; reprint of 1910 edition
Pp. XXII+620, preface, indexes, illustrations.

Κρίσις: Journal of American Folklore, τόμ. 78, No. 310, OcT.-Dec. 1965, σ. 356.
(Atnerico Paredes).

514. Papacharalambous G. Easter. Cyprus, A trantbook on the Island of
Aphrodite, Nicosia 1964, σ· 76-77.

515. Ρωμαίος Κ. To πρωί τής Πρωτοχρονιάς. Περιηγητική, άρ. 61 (1964), σ.
15-16. — Οί «Λάζαροι8 τοΰ 'Αργυροκάστρου καί ή «Καλαντήρα» τής Νι-
σύρου. Αυτόθι, άρ. 64 (1964), σ. 37-48. — 'Απαγωγή στήν Πορταριά τήν
Πρωτομαγιά. Αυτόθι, άρ. 65 (1964), σ. 12-13.

516. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. Ό Άγιος Φανούριος εις τήν λαϊκήν παράδοσιν
τής Κρήτης- Κρητ Πρωτ Ε' (1965) 163-170.

517. Κακούρη Κατερίνα Ί. Θάνατος - 'Ανάσταση (Σέ μαγικό-θρησκευτικά
«δρώμενα» τής λαϊκής λατρείας τής Ηπείρου). 'Αθήναι 1965, 8°ν, σελ. 49.
(Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, άρ. 8) ( — Death and Resur-
rection. From the Modern Greek popular worship, Athens 1965, 8°ν,
σελ. 46).

518. Σπεράνταας Στέλ. Τά «συμβολικά φυτά» καί «τό δέντρο τών Χριστουγέν-
νων». Παρνασσός Ζ' (1965) 415-427.

519. Κακούρη Κατερίνα Ί. Διονυσιακά. Αθήναι 1963, 8°ν, σελ. XX + 244 +
69 είκ. εκτός κειμ. + 1 χάρτης. (Διατριβή επί διδακτορία).

Κρίσεις: Ν Έστ 76 (1964) 1598 (Π. Γλέζ(ος)). Ελληνικά, τόμ 19 (1966), σ. 131-143

("Αλκή Κνριακίδον-Νεστορος).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1964-1965 1 1 67

3. Κοινωνική Ζωή.
α') Κοινωνική όργάνωσις.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 22. 55. 57. 63. 68. 72. 74.
75. 84. 85. 86. 88. 91. 96. 98. 101. 125].

520- Campbell J. Κ. Honour, Family and Patronage. A Study of Institu-
tions and Moral values in a Greek Mountain Community by—. Cla-
rendon Press. Oxford 1964, 8»v, σελ. XII + 393 + 6 εικόνες έκτος
κειμένου + 1 χάρτης.

Κρίσις : Balkan Studies 5 (1965), σ. 363-377 (Dem. Loucatos).

521. Κατβίπης Φίλ. Ιστορικά και λαογραφικά τής νήσου Σαντορίνης. Ένα φερ-
μάνι για τον ταμπάκο. Φιλ Πρωτοχρ 21 (1964) 273-274.

Περί τής χρήσεως «ταμπάκου» καί ύπό τών γυναικών εις Σαντορίνην.

522. Κοντομίχης Πανταζης Λευκαδίτικα λαογραφικά. Ή παρακαλιά. Πειραϊκή-
Πατραϊκή, έτ. 10 (1964), άρ. 107, σ. 16.

Δημοσ. ειδήσεις περί άλληλοβοηθείας καί 2 παροιμ. φράσεις.

523. ·· Ό 'Απόστρατος Αί εκλογαί κατά τήν παλαιάν εποχήν. Τό Μέλλον τής
"Υδρας 24 (1964) 266.

524. Παυλίδης Βαα. Π. Ή τοπική αυτοδιοίκησις στήν περιοχή Παραμυθίας.
Ήπειρ Έστ ΙΔ' (1965) 117-129, 256 259.

Δημοσ. ειδήσεις περί τής εκλογής καί τών καθηκόντων τών κοινοτικών άρχόντων, περί
τής δημογεροντίας καί τών κοινοτικών φόρων.

525. - Ή αλληλοβοήθεια καί ή συνεργασία στήν περιοχήν Παραμυθίας.

Ήπειρ Έστ ΙΔ' (1965) 524-530.

Δημοσιεύεται καί εν άσμα.

β ) Λαϊκόν δίκαιον.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 37. 63; 67. 72. 74. 94.
97. 101. 104. 106. 124. 126]

526. Τζάνης Μιλτ. Ιστορικά κειμήλια- Ένα Ξηρομερίτικο προικοσύμφωνο στα
1551. Αίτωλοακ Χρον Α' (1956), άρ. 3, σ. 24,
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4. Παιδική ζωή.
Παιδιαί.

[Βλ. «αί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 55. 73. 76. 78.
92. 97. 106. 110. 124. 477]

527. Χατζηγάκης Άλέξ. Κ. Λαογραφικά Άσπροποταμου (Πίνδου Τρικκάλων).
Φιλ Πρωτοχρ 22 (1965) 199-202.

Δημοσ. 25 παιδιαί.

II. ΞΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Λαογραφία ιών Βαλκανικών λαών.
1. Γενικά.

528. Jason Η eddy Zum Problem des sogenannten «Konglomerate» im
nah-östlichen mündlichen Erzählgut. Λαογρ KB' (1965) 195-198.

2. Βουλγαρική λαογραφία.

529. Romanska Cwetana Ergebnisse der gegenwärtigen Erfoschung der
bulgarischen Volksmärchen und ihre zukünftigen Aufgaben. Λαογρ
KB' (1965) 424-430.

3. Γιουγκοσλαβική λαογραφία

530. Boskovic-StuUi Maja Die Volksmärchen Vuk Karadzic's als Schät-
zungsmassstab der serbokroatischen Märchen. Λαογρ KB' (1965) 27-36.

531. Maticetov Milko Schichten und Strömungen im Erzählschatz der
Resiataler. Λαογρ KB' (1965) 282-286.

4. Ρουμανική λαογραφία.

532. Barbulescu Corneliu Aspects actuels des recherches sur les marrati-
ons populaires en Roumanie. Λαογρ KB' (1965) 1-10.

533. Birlea Ovidiu La fonction de raconter dans le folklore roumain.
Λαογρ KB' (1965) 22-26.
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534. Peeters Κ· C. Impressions roumaines. Λαογρ. KB' (1965) 11-13.

535. Pop M. Caractères nationaux et historiques dans le style des contes
populaires. Λαογρ KB' (1965) 381-390.

536. Revista de Folclor..., Bucureçti, έτ. I-VI (1956-1961), 8°v, σελ. 382, 572,
661, 507, 367, 403.

Κρίσεις: Άρχ Θρ Θησ 31 (1965) 449-463 (Δ. Β. ΟΙκονομΙδης). Λαογρ Κ' (1962) 637-
644 (Δ. Β. ΟΙκονομίδης).

537. Studii si Cercetâri de istorie literarä §i folclor, anul XII, Nr. 3-4. Bu-
cureçti, 8<™, σελ. 389-716.

Κρίσις: Άρχ Θρ Θησ 31 (1965) 449 (Δ. Β. ΟΙκονομίδης).

538. Vrabie G. Sur la technique de la narration dans le conte roumain.
Λαογρ KB' (1965) 606-615.

Β' Λαογραφία άλλων ευρωπαϊκών λαών.

1. Γενικά.

539. Beitl Klaus Die Sagen vom Nachtvolk. Λαογρ KB' (1965) 14-21.

540. Brandon Elizabeth Le sort d'un conte: AT 1510. Λαογρ KB' (1965)
37-41.

541. Dömötör Tek/a Zur Frage der sogenannten Kausalfiktionen. Λαογρ
KB'(1965) 88-93.

542. Hentze1 Roland 'Από τήν Γοργώ στόν Διάβολο. 'Ηώς, έτ. 7 (1964), άρ.
73-75, σ. 54-57.

543. Tubach Frederic C. A Girl's vision of Heaven and Hell (V 511, 2).
Λαογρ KB' (1965) 576-580-

2. Αγγλική λαογραφία.

544. Briggs Katharine M. The Three Bears. Λαογρ KB' (1965) 53-57.

545. Schenda Rudolf Walfisch-Lore und Walfisch-Literatur. Λαογρ KB'
(1965) 431-448.

3. Γαλλική λαογραφία.

546. Lecotté Roger «On ne passe pas!» Légende ού conte populaire?
Λαογρ KB' (1965) 217-219.
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547. Ramos Mario Grande Littérature populaire basque. Λαογρ KB
(1965) 126-129.

548. Tenège Marie Louisse Aperçu sur les contes d'animaux les plus fré-
quemment attestés dans le répertoire français. Λαογρ KB' (1965) 569-
575.

549. Felice A. (Ariane de Felice) Théâtre medieval et conte populaire.
Λαογρ KB' (1965) 109-116.

4. Γερμανική λαογραφία.

550. Brednich Rolf Wilh. Volkslied und Volkssage zum Verhältnis von
«Singen und Sagen» im Deutschland. Λαογρ KB' (1965) 42-52.

551. Λαξαρίδης Κώοτ. Π. Οί Γερμανοί αδελφοί Γκρίμμ και τά παραμύίΐια
τους. Δωδωναΐον Φως, έτ Γ' (1965), τεΰχ. 10, σ. 525-529.

5. 'Ιταλική λαογραφία.

552. Holzmann Hermann Indogermanische Motive der Zwergensage in
Tirol. Λαογρ KB' (1965) 162-167.

553. Raciti Maria La diffusion en Sicile du conte qui a pour titre «Le
vase de basilic» ού bien «la poupée en sucre et en miel». Λαογρ KB'
(1965) 391-398.

6. Ουγγρική λαογραφία.

554. Penavin Olga Die ungarische Volksmärchenforschung in Jugosla-
vien. Λαογρ KB' (1965) 335-337.

7. Πορτογαλική λαογραφία.

555. Hauenstein A. La fable de Kalitangi en relation avec le problème
du culte des ancêtres. (De la tribu des Vimbun du d'Angola). Λαογρ
KB' (1965) 151-157.

556. Sylvan Fernando Aspects of the Folk-stories in Portuguese East
Africa (Mozambique). Λαογρ KB' (1965) 553-556.

8. Φιλλανδική λαογραφία

557. Sweinsson Einar Ol. The Edda and Homer. Λαογρ KB' (1965) 531-
552.
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Γ'. Λαογραφία λαών τής 'Ασίας.

1. Εβραϊκή λαογραφία.

558. Kagan Zipporah The Jewich Versions of AT 425 : Cupid and Psyche.
(On the problem of sub-types and oiko-types). Λαογρ KB' (1965) 209-
212.

559. Schnitzler Otto Der Drachentöter (AT 300) in den ersten 5000
Erzählungen der Israel Folktale Archives (IFA). Λαογρ KB' (1965)
453-458.

560. Schoenfeld Eiisheva Rabbi Nachman's Story of «The Seven Beggars».
Λαογρ KB' (1965) 459-465.

561. Schwarzbaum Maim Talmudic-Midrashic affinities of some Aesopic
fables. Λαογρ KB' (1665) 466-483.

562. Shukry Zipporah The wolf and the fox in the well. Λαογρ KB'
(1965) 491-497.

2. 'Ινδική λαογραφία.

563. Upadhyaya Κ· D. The classification and chief characteristics of
Indian (Hindi) folk-tales. Λαογρ KB' (1965) 581-587.

3. Κινεζική λαογραφία.

564. Eberhard Wolfram Chinesische Volksliteratur in chinesischen Volks-
tempeln. Λαογρ KB' (1965) 100-104.

565. Δώλης Νικόλ. Β. Κινέζικα παραμύθια. Ή Γέχ-Σιέν (Ή Σταχτοπούτα).
Μετάφραση—, Ήπειρ Έστ ΙΓ' (1964) 468-469.

4. Περσική λαογραφία.

566. Eiweii-Sutton L. P. Scaldheads and Thinbeards in Persian Folk-tale
Literature. Λαογρ KB' (1965) 105-108.

Δ'. 'Αμερικανική λαογραφία.

567. Chertudi Susana Contes d'animaux en Argentine. Λαογρ KB' (1965)
72-76.
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568. Jansen William Hugh The reputations of folktate performers in
American history. Λαογρ (1965) 191-194.

569. Luomala Katharine Greative processes in Hawaiian use of place
names in chants. Λαογρ KB' (1965) 234-247.

Ε'. 'Αφρικανική λαογραφία.

570. Sicard von Harald Perseus und Pygmalion in Afrika. Λαογρ KB'
(1965) 498-512.

571. Brunner - Traut Emma Tiergeschichten in Bildern aus dem Alten
Ägypten. Λαογρ KB' (1965) 58-71.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

572. Ζώρας Γ. Θ. Δύο προφητεΐαι περί τής απελευθερώσεως τοΰ Βυζαντίου.
Byzantion, XXXIII (1963) 473-482. (Άνάτυπον, Bruxelles, 1964).

573. Horalek Karel Le specimen folklorique du roman byzantin «Kalli-
machos et Chrysorrhoé». Λαογρ KB' (1965) 174-178.

574. Κριαράς Έμμ. Γ. Παρατηρήσεις ερμηνευτικές καί γλωσσικές σέ βυζαντινές
παροιμίες. Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσ/κης 9 (1965) 85-98.

Παρατηρήσεις επί 7 βυζαντ. παροιμιών δημοσ. ύπό Μαρίας Ίωαννίδου έν Έπετ Λαογρ
Άρχ τόμ. 1 (1939), σ. 50-67.

575. Megas Ο. Die griechische Erzähltradition in der byzantinischen Zeit.
Λαογρ KB' (1965) 290-299.



Α'. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

Άβοΰρης Σπ. Ν. 461
Άδαμαντίδης Μίδ. 476
'Αδαμαντίου Γ. 26
'Αθανασιάδης Εΰστ. 199
'Αθανασιάδης Παρ. 98, 498
'Αθανασίου Γαλάτεια 363
'Αθανασίου Μαρία 241, 413
Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. 399, 509, 516
Akritas Loukis 31
'Αλεξίου Ν. 27
'Αλευράς Νάσης 58
'Αλιβιζάτος 'Αμ. Σ. 510
'Ανδρέου Ειρήνη 242
'Ανδρέου Μιχ. 191
'Ανδρέου Σωτ. 'Α. 381
'Ανδρέου Χρΐστ. 243
'Αντίοχος Σαράντης 'Α. 45, 309
'Αντωνιάδης Νίκανδρος 244
'Αντωνίου Μιχ. 347
Άνωγειανάκης Φ. 454, 462
'Ανώνυμος 1, 2, 25, 30, 31, 33, 35, 50,
54, 146, 150, 151, 153, 165, 184, 188,
200, 206, 212, 239, 251, 264, 268,273,
277, 314, 342, 351, 354,369, 379, 393,
450, 458, 464, 465, 485, 499, 508, 536,
537

'Αποσκίτου Μάρθα 288
'Αποστολάκης Σταμ. 59
'Αποστόλου "Ολγα Χ· 245
'Αρχελάου Ν. 186
Άστεριάδης 'Α. 28
'Αστερινός Δ. 207
Άταλιώτου Γεωργία Ν. 246, 322

Βαβουλές Π. 188, 312, 485
Βαγενάς Θάν. 208

Βαγιακάκος Δικ. Β. 9, 247, 433, 427
Βακαλό Ελένη 29
Βανδώρος Βάσ. Γ. 60
Βάος Ζαφ. 'Αντ. 430
Barbulescu Corneliu 532
Βαρνάβας Θεμ. Β. 348

Βασιλειάδης Δ. 430

Βεΐκου - Σεραμέτη Κατϊνα 62, 420, 488

Beitl Klaus 539

Βενιζέλος Ί. 349

Βήχος Κώστ. Έμμ. 477

Birlea Ovidiu 533

Βλαστός Παύλος 453

BoskoviC - Stulli Maja 530

Βουκελάτος Γιάνν. Π. 99

Vouras Mary 475

: Βουτιανοβαμβακίτης 248

Bouvier Β. 286

Vrabie G. 538

Brandon Elizabeth 540

Βρανόπουλος 'Επαμ. 15

Βραχάς Γιάνν. 61

Brednich Rolf Willi. 550

Briggs Katharine M. 544

Brunner - Traut Emma 571

Campbell J. K. 520

Chertudi Susana 567

Chianis Sotinos (Sam) 463

Ciobanu Gheorghe 286

Clerides Nearchos. Βλ. Κληρίδης Νέαρχ.

Γανιάρης Χρυσ. 478
Γανωτίδης Κυρ. 332
Georgacas Demetr. I. 428
Γεωργίου 'Ελισάβετ 382
Γεωργίου Κυπριανός Χρ. 410
Γεωργίου Μιχ. 249
Γιαλουράκης Μ. 479
Γιαλλούρης 'Επαμ. Κ. 350
Γιαννακάκης Γ. 138
Γιαννόπουλος Χρ. 63
Γιουμπάκης Μάρκ. 366
Γκλέκας Γ. Δ. 64, 209
Γκρέκας Ίωσ. 455
Γκρόζας Άθαν. Κ. 100
Γλέζος Π. 74, 149,230,235,315,333,
519
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Γ. Π.. Βλ. Γλέζος Π.
Γρίσπος Πάνος 16
Γριτσόπουλος Τ. 'Αθ. 427

Δανδαλίδης Δημ. 480

Δαφέρμος Δημ. Γ. 456

Δέδε Μαρία 367

Δεμερτζής Δημ. 429

Δευτεραΐος "Αγγ. Ν. 10, 127

Δημοσθένους Θεοδότη 'Α. 250

: Δημήτρης 142, 143

Διαλησμάς Στέφ. 5

Dölger Franz 481

Dömötör Tekla 540

Δοντάς Γεώργ. Σ. 434

Δουλγεράκης Μαν. 161, 162, 163,457

Δρεπανιάς Μαν. 210, 211

Eberhard Wolfram 564
Economides Al. Ν. 513
'Ελευθεριάδης 'Ε. 482
"Ελληνας Ίω. 343
Elwell-Sutton L. Ρ. 566
Έπιφανίου-Πετράκη Στέλλα 65
Ευσταθίου 'Ανδρεανή Ν. 253
Ευτυχίου Σταυρινή 'Α. 411

Felice Α. (Ariane de Felice) 549
Friedl Ernestine 128

Ζαφειρόπουλος Γ. 368
Ζερζελίδης Γ. 66
Ζώρας Γ. Θ. 3, 4, 572

Hadjioannou Kyr. 327

Hanenstein Α. 555

Hentzel Roland 542

Ήμελλος Στέφ. Δ. 129, 192, 383, 511

Holden Rickey 475

Holzmann Hermann 552

Horàlek Karel 573

Θαβώρης 'Α. Ί. 435
Θαλασσινός Όδ. 370
Θεοδώρου Σάββας θ. 164
Θωμάς Γιώργ. 489, 500, 501
Θωμόπουλος Θεόδ. 204, 285
Θωμόπουλος Ί. Ά. 425, 436

Jansen William Hugh 568
Jason Heddy 528

Ioannidou Barbarigou Μ. Βλ. Ίωαν-

νίδου M.
Ίορδανίδης Κωνστ. 371
•Ιωαννίδου Δΰδια 213
Ίωαννίδου Μαρ. 400, 575
'Ιωάννου Γιώργ. 254
'Ιωάννου Ίω. 166, 166α
'Ιωάννου Παναγ. Π. 255

Kavadias Georges Β. 32
Καζαμία Γεωργία 257
Kagan Zipporah 558
Κακουλίδη Ελένη Δ. 290
Κακούρη Κατερίνα Ί· 445, 517, 519
Κακριδής Ίω. Θ. 328, 370
Καλαντζής Κώστ. 214
Καλλέργης Στέφ. 167
Καλλιάνης Δημ. 67, 168, 187, 483
Καμπανελλάρη Μαρία 193
Κανακάρης 'Αντών. Σ. 344, 352
Καραβουρνιώτου Κυριακή 5
Καρακάσης Στ. 466
Καραμάνος Γ. Ί. 384
Καραράς Νΐκ 68
Κατσίπης Φίλ. 313, 521
Κατσούρη Μαρία 215
: Κεδραΐος Παύλος (Θεοχ. Σαριδάκης)
372

Κελαϊδής Σταϋρ. 291

Κερασιώτη Ξένη 490

Κεφαλληνιάδης Ν. 69, 70, 216, 373,385

Κληρίδης Νέαρχ. 386, 512

Κλουκίνας Γιάνν. 71

Knös Börje 288

Κόκκινης Σπϋρ. 180

Κολιός 'Αναστ. 217, 374

Κολιτσάρας Ίωάνν. Θ. 353

Κολίτσης 'Ανδρέας Μ. 417

Κολυβά Θάλεια 34

Κονόμος Ντΐν. 218

Κοντοβοΰρκης Κυριάκος Μ. 256

Κοντομίχης ΙΙανταζής 158, 522

Κοντοχρίστου Χριστόφ. 219

Κοσμάς Ν. Β. 101

Κουγέας Σωκρ. Β. 72

Κουμανοΰδης Ν.139

Κουππάρη Νέδα 220, 258
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Κούππας Δημ. 259
Κουταλίστρα Ελένη Κ. 260
Κουτουλάκης Κ. 152
Κουτούιτη Άντωνία 261
Κοψίδης Ράλλης 140
Κρεκούκιας Δημ. Ά. 418
Κριαράς "Εμμ. 299, 574
Κριεζής Θεόδ. Ά. 157
Κριναΐος Παΰλ. 387
Κρόκος Γιώργ. Ί. 333
Κυριαζής Παΰλ. 74, 310
Kyriakides St.Βλ. Κυριακίδης Στίλπ.Π.
Κυριακίδης Στίλπ. Π. 130, 287
Κυριακίδου - Νέστορος "Αλκή 519
Κυριάκος Δημήτρ. Ν. 102.
Κυριάκος Διον. Ν. 252
Κυριάκου Γεώργ. 221
Κυρμιζάκη "Αγλαΐα Γ. 375
Κιονστανπνίδης Ία>. Σ. 103
Κωσταντίνου Γεώργ. 388
Κωνσταντίνου 'Ελένη 262
Κωνσταντίνου Κωνσταντία Σ. 389
Κώνστας Κ.Σ. 205, 423, 424, 437
Κωστάκης Θαν. Π. 421
Κωτσαρέλη 'Ανθή 502

Λαγωνίκας Γεώργ. 263

Λαζαριδης Βασ. Γ. 194

Λαζαρίδης Κώστ. Π. 551

Λαϊνάς Δημ. Ν. 265

Λαλλάς Γ. 169

Λαμέρας Ίω. Κ. 73

Λαμέρας Κ. Γ. 73

Λαμπάκης 'Α. 170

Lampsidis Od. Βλ. Λαμψίδης Όδ.

Λαμψίδης Όδ. 326, 329

Λαμψίδου ΓΙ. 326

Αάππας Β. 104

Λάππας Τάκης 222, 266, 438

Lawsoti John Curthbert 513

Lecotté Roger 546

Λιανίδης Σΐμος 484

Λιάσης Νικ. 355

Λογιάδου - Πλάτωνος Σωσώ 171

Λοής 'Ανδρέας Μ. 12

Loukatos Dem. Βλ. Λουκάτος Δημ· Σ.

Λουκάτος Δημ. Σ. 17, 18, 36, 56, 224,

361, 520
Λουκόπουλος Δημ. 148, 159

Λυγνός Μαν. Άντ. 491

Lüdeke Hedwig 223

Luomala Katharine 569

Λώλης Νικ. Β. 105, 117, 267, 317, 565

Μαζαράκης "Ε. Δ. 19, 41

Mazarakis Ε. D. Βλ. Μαζαράκης 'Ε.Δ.

Μακριδάκης 'Ανέστ. 225

Μακρυνιώτη Βασ. 502

Μαλεφάκης Εύτ. 144

Μαλουτάς Μην. Έμμ. 106

Μαμαλάκης Ίω. Π. 107

Μαμμόπουλος 'Αλέξ. Χ. 37, 74

Μανασσείδης Συμ. 'Α. 356

Μάνεσης Στ. 20, 108

Μανούσακας Μ. Ί. 6, 195

Marinatos Sp. 38

Μαρίνης Κώστ. 109

Μαρκόπουλος 'Αθαν. 13

Μαρούδας Ίω. 446

Μουταυτσής Βασίλ. Γ. 269

Matiietov Milko 531

Μαυρακάκης Γιάνν. Ί· 154

Μαύρης Νικ. Γ. 11, 11α.

Μέγας Γ. Ά. 31, 223, 316, 318, 323, 575

Megas G.Α. Βλ. Μέγας Γ. 'Α.

Meraklis Mich. 330

Μέρτζιος Κ. Δ. 452

Μεταξωτός Ν. Γ 503

Μέττης Άγαθ. Π. 357

Μήλιος Γιάνν. 467

Μηλιώρης Νικ. Έ. 110

Μηνά Νίκη 270

Μιράσγεζη Μαρία Δ. 300

Μισιέλ Μιχ. Μ. 358

Μνάσωνος Στυλ. 416

Μονογιός "Ε. Βλ. :Σύριος Ά.

Μοσκόβη Ειρήνη 226, 271

Μοσχόπουλος Γρηγ. 56

Μοτάκης Στυλ. Ά. 228

Μουσαίου - Μπουγιούκου Καλλ. 492

Μουσελίμης Σπΰρ. 75, 227, 272

Μουσοΰρης Σπΰρ. Ν. 425

Μουτσόπουλος Νικ. Κ. 135, 181

Μπελλαράς Νικ. Κ. 55



76 ΓΕΩΡΓ. ΑΙ Κ ΑΤΕΡΙΝΙΔΟ Υ ΚΑΙ ΑΓΓ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Μπούρας Χ. 170
Μπουροζίκας Γ. 390
Μυλωνάς Σπ. 178
Mundy G. S. 336

Ναθαναήλ Παϋλ. Π. 230
Νησιώτου Μαρία 77
Nigro Sebastiano I,. 405
Νικολάου Φιλοθέη 391
Ντόβας Ίω. Ν. 111
Νυμφόπουλος Μιλτ. 147

Ξιψίτη Μαρία 229
Ξυγγόπουλος Άνδρ. 39

: Ό 'Απόστρατος 160, 486, 495, 523
f Ό Θαυμακοϋ Χρυσόστομος 504
Oeconomides Dem. Βλ. Οίκονομίδης
Δημ. Β.

Οίκονομίδης Δημ. Β. 19, 69, 141, 201,
300, 373, 385, 401, 402, 419, 430,
477, 537

Πάγκαλος Γεώργ. Έμμ. 78
Παλαιολόγου - Βρεττοΰ Κατερίνα 79
Παμπούκης Ί. Τ. 315, 447
Παναγής Άνδρ. 340
Παναγής Σπυρ. Π. 426
Παναγιωτούνης Παν. Ν. 230
Πανχζιάρας Γεώργ. Κ. 274
Papacharalambous G. 514
Παπαγιαννάκης Στέφ. 198
Παπαγρηγοράκης Ίδομ. Ί. 231, 277,

292, 304, 311, 312, 469
Παπαδάκη 'Ελευθερία 172, 173
Παπαδάκης Ν. 80
Παπαδογιαννάκης Γεώργ. Νικ. 57
Παπαδόπουλος Άνι. 81
Παπαδόπουλος Γ. Μ. 459
Παπαδόπουλος Δημ. Κ. 82
Παπαδόπουλος Θεοχ. 83
Παπαευαγγέλου Παναγ. Σ. 202
Παπάζογλου Χρ. Ί. 21, 189
Παπαθανασόπουλος Ήλ. 232, 112, 112α,
487

Παπαθανασόπουλος Θαν. 22, 113, 113α,

422, 439, 448
Παπαϊωάννου Βούλα 136
Papaioannou Const. 31

Παπαμιχαήλ Άννα 131, 190
Παπανικολάου Μιχ. 84
Παπαντωνίου Κ. Δ. 85
Παπαρρηγόπουλος Πάνος 233
Παπασταματίου - Μπαμπαλίτης Χρ. 40,
114

Παπατρέχας Γερ. Ήρ. 392
Παπαχαραλάμπους Γ. 115, 275 337, 412
Παπαχριστοδοΰλου Πολύδ. 42, 493
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ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Εις Μεσολόγγιον τελείται εκ παραδόσεως λαϊκή πανήγυρις κατά τήν Πεντη-
κοστήν επί τρείς ημέρας, γνωστή εις τήν περιοχήν ώς «πανηγύρι τ' "Αι-Συμιού»
εκ τής ομωνύμου μονής τού 'Αγίου Συμεώνος, κειμένης περί τα 6 χιλ. βορείως τής
πόλεως παρά τούς πρόποδας τοΰ Ζυγοΰ1.

Χαρακτηριστικόν στοιχεϊον τής εορτής ταύτης αποτελούν οι «αρματωμένοι»
ήτοι πανηγυρισταί, οί όποιοι μετέχουν αύτής, συγκεκροτημένοι εΐς «παρέγας»2
( = ομάδας). Έκαστος τών αρματωμένων τούτων φέρει τό έκ παραδόσεως ένδυμα
μέ έξηρτημένα έξ αυτοΰ τά «άρματα», δηλ. άσημένιαν πανοπλίαν. 'Αρχηγός εκά-
στης «παρέγας» είναι τό άρχαιότερον μέλος αυτής, τό όποιον έχει ήδη άρματωθή,
δηλ. έχει μετάσχει εις τήν πανήγυριν, έπί περισσότερα έτη, καλείται δέ «καπετά-
νιος» ή «μπουλουκτσής»3.

Έκ τών πρώτων φροντίδων εΐς εκάστην «παρέγαν», πλήν της εξευρέσεως τών
αρμάτων (ένδυμασίας καί πανοπλίας), είναι καί ή έξασφάλισις τής «ζυγιάς», ήτοι
τών οργανοπαικτών 4.

1 Τήν πανήγυριν ταΰτην παρηκολούθησα κατά τό ετος 1964 (21-23 Ιουνίου) πρός τόν
σκοπόν κινηματογραφήσεως και μελέτης αύτής (βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., άρ. εΐσ. κινηματ. ταιν. 17, άρ.
χειρ. 2889) ώς έπιστημονικός συνεργάτης τοϋ διευθυντού τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου (νϋν
Κέντρου 'Ερεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας) Καθηγητού κ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, έντός τών πλαι-
σίων προγράμματος ειδικής λαογραφικής έρεύνηί, έκτελουμένου υπ' αύτοϋ εΐς τό ώς άνω
Κένιρον διά τής οικονομικής χορηγίας τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (ΒΙΕ).

2 Ό δμιλος ούτος έκαλεΧτο παλαιότερον μάγγα (ή). (Βλ. II. Άβράμη [=:'Ανδρ. Καρ-
καβίτσα], Ίστορικαί πανηγύρεις. Α' "Αγιος Συμεών. Έφημ. «Τό "Αστυ·, 12 Ιουνίου 1891)

3 λ. τουρκ. bôlûkçi (<bölük=όμιλoς).

4 Ή ζυγιά, ώς λαϊκή ορχήστρα, περιλαμβάνει τρία μέλη έξ άθιγγάνων. (Βλ. Κ. Κώνστα 1
Ή ζυγιά στή δυτική Ρούμελη. Λαογρ. ΙΘ' (1960/61), σ. 325 κ έ.). ΕΙς τών οργανοπαικτών εκ-
τελεί διά μικροϋ ζουρνά τήν μελωδίαν, ο δεύτερος συνοδεύει τόν πρώτον όμοίως μέ ζουρνάν,
έκτελών τό ίσοκράτημα είς τήν τονικήν τής κλίμακος είς ήν ανήκει τό μέλος, ό δέ τρίτος διά
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Ό καταρτισμός τών ομάδων τούτων τών άρματωμένων λαμβάνει χώραν
αμέσως μετά τό πέρας τής θείας λειτουργίας, τήν πρωίαν τής Πεντηκοστής. Κατά

Εΐκ. 1. Ή ένδυμασία τών αρματωμένων,
τό έ'θος ενδύεται1 πρώτος ό αρχηγός, ό όποιος κατόπιν ύπό συνοδείαν τής μου-

τοΟ τυμπάνου, κοινώς νταουλιοΰ, διατηρεί σταθερόν καί εντονον, μέ ποικίλας έναλλαγάς, τόν
ρυθμόν τοϋ μέλους. (Βλ. Σπ. Περιστέρη, Μουσική αποστολή είς Αίτωλίαν καί Άκαρνανίαν. Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), σ. 417).

1 Τήν ένδυμασίαν (είκ. 1) αποτελούν : ή σκούφια, τό πουκάμισο, ή φέρμελη, είδος κοντού,
χειριδωτοΰ γιλέκου, χρυσοποίκιλτου (βλ. 77. Ζώρα, Κεντήματα καί κοσμήματα τής έλληνικής
φορεσιάς, 'Αθήνα 1966, σ. 15), ό ντονλαμάς, βραχύς μανδύας, όστις αντικατέστησε κατά τούς
νεωτέρους χρόνους τήν παλαιάν πολύπτυχον λευκήν φουστανέλλαν, οί οκάλτσες, οί σκαλ.τσοδέτες
καί τά τσαρούχια μέ θύσανον (φούντα) έμπροσθεν. 'Επί τής στολής ταύτης τοποθετούνται καταλ-
λήλως : τό κιουατέκι, βαρύ καί πολύπλοκο ν κόσμημα, αποτελούμενο ν έκ λεπτών αλυσίδων μέ
ποικιλομόρφους πλάκας, διακεκοσμημένας διά τεχνητών πολυχρώμων λίθων (βλ. 77. Ζώρα,
ενθ' άν., α. 20), οί άσημοσονγιες (πρόκειται περί κιουστεκιού μέσης' βλ. 77. Ζώρα, ενθ' άν.,
σ. 20-21), τό αελλάχι, είς τό όποιον τοποθετείται τό άσημοκονμπουρο (δπλον) καί τό χαρμπι
(μικρά μάχαιρα) καί πολύχρωμα μαντήλια. 'Από τοΰ άριστεροΰ μέρους τοΰ κορμοϋ εξαρτά-
ται ή πάλλα, ήτοι μακρά καί κυρτή σπάθη. (Βλ. λεπτομερή περιγραφή ν είς Κ. Κώνστα, Οί
«αρματωμένοι». Αιτωλικό πανηγύρια. Νέα 'Εστία, τόμ. 59 (1955), σ. 807).
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σικής τής ζυγιάς1 μεταβαίνει κατά σειράν γειτνιάσεως εις τάς οικίας τών λοιπών
μελών προς παραλαβήν των.

Εις τάς ομάδας ταύτας προστίθενται και παίδες ενδεδυμένο ι «φουστανέλλαν»,
οΐτινες μυούνται εις τον έορτασμόν δια να τον συνεχίσουν άργότερον, μετά τήν
ενηλικίωσίν των.

Ή ομάς (παρέγα), αφού οίκω συγκροτηθή, παρελαύνει εις τάς οδούς τής
πόλεως (είκ. 2), επισκέπτεται τά «μαγαζιά» (=ουζοπωλεΐα) ένθα προσφέρεται είς

Είκ. 2. "Η παρέλασις ομάδος τών αρματωμένων.

τά μέλη ποτόν τι, τήν μεσημβρίαν δέ λαμβάνει χώραν συνεστίασις (είκ. 3). Καθ'
δλην τήν διάρκειαν τοΰ τριημέρου εορτασμού τά μέλη τής «παρέγας» δεν αποχω-
ρίζονται αλλήλων.

Ή κυρίως πανήγυρις, ώς παρηκολουθήσαμεν αυτήν, ήρχισε περί τήν
άπογευματινήν τής Κυριακής τής Πεντηκοστής εις τον χώρον προ τοΰ Μητροπο-
λιτικοΰ ναού τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος δια τής συγκεντρώσεως πρώτον ένταΰθα,
καθ' ομάδας, πανηγυριστών εφίππων, φερόντων επί τής ράχεως μεγάλας λαμπάδας
εκ κηροΰ, ώς «ταξίματα» προς τον ά'γιον Συμεώνα (είκ. 4), είτα δια τής προσελεύ-
σεως καί τών ώς άνω ομάδων τών αρματωμένων.

1 'Υπό τής ζυγιάς εκτελείται ειδική μελωδία ή λεγομένη «μπαντοννάδα». (Βλ. Κ.Ε.Ε.Δ.
χειρ. άρ. 2889, σελ. 27 (συλλ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, Μεσολόγγι 1964), άρ. είσ. μουσ. 10639
(ταιν. 774Αι). Βλ. καί χειρ. άρ. 2728Α, σ. 6 (συλλ. Θ. Γεωργοποΰλου, περιοχή Μεσολογγίου,
1961) άρ. είσ. μουσ, 6611 (ταιν. 426Αιο),
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3. Ή συνεστίασις ομάδος τών αρματωμένων.

ΕΙκ. ά. Συγκέντρωσις τών πανηγυριστών πρό τής εκκλησίας τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος.
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Μετά τήν περάτωσιν τής συγκεντρόίσεως ταύτης εγένετο ύπό τους ήχους τής
ζυγιάς, ή οποία εξειέλει είδικήν, ώς κατωτέρω, μελωδίαν1, ή έκκίνησις έκ τού σημεί-
ου τούτου πομπής, τής οποίας προηγεΐτο σημαιοφόρος έφιππος, ει'ποντο δ' επίσης
έφιπποι, ίερείις και ό Δήμαρχος Μεσολογγίου, είτα δέ οί έφιπποι πανηγυρισταί, οί
άρματιομένοι καί άλλο πλήί)ος. Ή πομπή αύτη κατηυθυνθη πρώτον είς τό ήρώον
τής πόλεως όπου Ρψάλη επισήμως επιμνημόσυνος δέησις, εκείθεν δέ κατόπιν ήκο-

gSSs^. ■  WT« * "rr-tb.« -  ■:..■> Ί. * -.-· mil· ■.«lltffyrinil ι Till" *■·,. ~· ...-· JfariMflW**.^ ------
, - MMaMfimm·· . ., j·
!  ^ j. J  WÊ ι ' j

Είκ. 5. Ή μονή τοΰ 'Αγ. Συμεώνος.

λούθησε τήν όδόν προς τήν μονήν τού αγίου Συμεώνος (εικ. 5). Μετά τήν άφιξιν
ενταύθα εγένετο προσευχή καί προσκόνησις εις τον ναόν, ακολούθως δέ αί ομάδες
τών εφίππων καί τών αρματωμένων, αφού κατέλαβον τόν ώρισμένον δι' εκάστην
χώρον, επεδόθησαν είς όλονύκτιον ευωχίαν μετ° ασμάτων καί χορών.

Τήν πρωί'αν τής Δευτέρας, έορτήν τού 'Αγίου Πνεύματος, μετά τήν εκ τής
θείας λειτουργίας άπόλυσιν, εψάλη εις παρακείμενον μνημεϊον, τόν «Μεγάλον
Σταυρόν», επιμνημόσυνος δέησις, είτα δέ συνεχίσθη ή διασκέδασις μέχρι τών
απογευματινών ωρών δτε ήρχισεν ή επιστροφή εις Μεσολόγγιον.

1 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ενΟ. άν., σ. 28, άρ. είσ. μουσ. 10640, άρ. ταιν. 744Α2. (Ή
δημοσιευομένη κατωτ. (σ. 186) μουσική καταγραφή έγένετο υπό τοΰ συντ. μουσ. κ. Σπ.
Περιατέρη). Βλ. καί χειρ. άρ. ?319, σ. 15 (ήχογράφ. έν Κ.Ε.Ε.Α ) άρ. είσ. μουσ. 4195, ταιν.
260Α5, καί χειρ. άρ. 2728, ενΌ-' άν., σ. 10, άρ. είσ. μουσ. 6623, ταιν. 427Β3.
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* Εΐς τό ση μείον τοΰτο ό οργανοπαίκτης εκτελεί τό ταξίμ. Ή λέξις είναι τουρκική,

ανήκουσα εΐς τήν μουσικήν λαϊκήν όρολογίαν. Μέ τόν δρον τούτον νοούνται αί οργανικοί με-
λφδίαι έλευθέρου ρυθμοΰ. Μετά τοΰτο ό οργανοπαίκτης επανέρχεται είς τήν ρυθμικήν με-
λωδίαν καί τελειώνει ώς ανωτέρω.
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Είς τήν εΐσοδον τής πόλεως παρά τά παλαιά τείχη πλήθος έκ τοΰ λαοΰ
ύπεδέχθη τούς πανηγυριστάς, οΐτινες έπροχώρουν δια μικρών χορευτικών βη-
μάτων, τή συνοδεία τής ζυγιάς, πρός τόν Μητροπολιτικών ναόν ένθα άπέθεσαν
τήν σημαίαν. 'Ακολούθως διαχωρισθέντες ουιοι εις τάς επί μέρους ομάδας, συνέ-
χισαν τήν ευωχίαν καθ' όλην τήν νύκτα μέ χαρακτηριστικόν στοιχεΐον αύτής τόν
έκτελεσθέντα κατά τάς πρώτας ώρας μετά μεσονύκτιον (τής Δευτέρας πρός Τρίτην)
μιμικόν χορόν, ό όποιος καλείται «χορός τοΰ πεθαμένου».

Είς τόν χορόν τούτον παρίσταται φόνος αρματωμένου υπό έτερου συντρό-
φου του, είτα δέ διά μεταμελείας τοΰ φονέως καί θρήνου αυτού ώς καί διά ραντι..
σμοΰ τοΰ νεκρού δι' ύδατος άνάστασις αύτοΰ.

Τήν επαύριον Τρίτην, μετά μεσημβρίαν, πλήθος λαοΰ μεθ° ομάδος άρμαται-
μένων διεπεραιώθη επί λέμβων εις τήν παρακειμένην τής πόλεως τοΰ Μεσολογ-
γίου νησίδα Κλείσοβαν ένί)α έτελέσθη μνημόσυνον υπέρ τών πεσόντων υπερασπι-
στών αυτής τόν Μάρτιον 18261, έγένετο δέ καί ενταύθα παράστασις τοΰ χορού τοΰ
πεθαμένου. Ή πανήγυρις, συνεχισθείσα ακολούθως εις Μεσολόγγιον, έληξε κατά
τό μεσονύκτιον τής Τρίτης πρός τήν Τετάρτην. Παλαιότερον έτελοΰντο σκοπευ-
τικοί καί άλλοι αγώνες, οι όποιοι σήμερον έχουν έγκαταλειφθή2.

Εις τήν έορτήν ταύτην προσέρχονται ου μόνον έκ τοΰ Μεσολογγίου αλλά καί
έκ τής γειτονικής περιοχής, πρός δέ καί έξ απομεμακρυσμένων τόπων όπου ευρί-
σκονται εγκατεστημένοι Μεσολογγίται. Χαρακτηριστική περί τούτου είναι ή εύχή
«καλό "Αι-Συμιό νά χωμε», δηλωτική τής γενικωτέρας αναγνωρίσεως τήν οποίαν
έχει είς τόν λαόν ή έν λόγω εορτή.

Έκ τών χορών ό περισσότερον έκτελούμενος είναι ό τσάμικος, πρός δέ, χάριν
παιδιάς, καί ό μιμητικός «πώς τό τρίβουν τό πιπέρι...».

Ώς έπιτραπέζιον ασμα τραγουδειται τό εξής:

Πάλε καλές αντάμωσες, πάλε ν' ανταμωθούμε,
στον "Αι Συμιό στον πλάτανο και στήν κρύα βρυσούλα,
πού 'χουν οι κλέφτες γιόρτασμα, έχουνε πανηγύρι,
έχουν άρνιά και ψένουνε, κριάρια σουβλισμένα,
έχουν κ' ένα καλό κρασί3.

1 Τήν 25 Μαρτίου 1826 οί ολίγοι υπερασπισταί τής νήσου αντιμετώπισαν επιτυχώς επί-
θεσιν 3000 'Αράβων μέ άποτέλεσμα τόν φόνον 1000 ές αΰιών καί τήν άτακτον ύποχώρησιν
τών λοιπών. (Βλ. Σπ. Τρικούπη, Ιστορία τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως. "Εκδ. Γ', τόμ. 3ος,
έν 'Αθήναις 1888, σ. 254-255).

2 Βλ. είς έφημ. « 'Ελληνικά Χρονικά» Μεσολογγίου, τής 6 'Ιουνίου 1859.

3 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2889, ενθ" άν., σελ. 19. Πρβλ. καί χειρ. άρ. 1768, σ. 130.
(Συλλ. Δ. Πετροποΰλου, Μεσολόγγι 1952).
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Ό πολυήμερος εορτασμός ούτος είναι γνωστός, ώς ελέχθη ανωτέρω, ώς πανη-
γύρι τ "Αι-Σνμιοϋ έκ τής Μονής ένταΰί^α τού 'Αγίου Συμεώνος τοΰ Θεοδόχου.

Ή Μονή αυτή (είκ. 5), διαλελυμένη από πολλού1, υποστηρίζεται ότι ίδρύθη
τό έτος 17402. Αυτη άπετέλεικατά τούς χρόνους προ τής 'Επαναστάσεως καταφύ-
γιον τών άρματολών καί κλεφτών τής περιοχής τοΰ Ζυγού, οί όποιοι εύρισκον
ενταύθα πρόθυμον φιλοξενίαν 3.

Ή εν λόγφ Μονή συνεδέθη στενώς πρός τό ιστορικόν γεγονός, τω 1826, τής
εξόδου τής πολιορκουμένης ύπό τών Τούρκων φρουράς τοΰ Μεσολογγίου. Ώς είναι
γνωστόν, δτε έθειορήθη ότι ήτο αδύνατος πλέον ή άμυνα τής πόλεως, άπεφασίσθη
δ' ή επιχείρησις εξόδου τών πολιορκουμένων δια μέσου τών εχθρικών γραμ-
μών τήν νύκτα τής 10 'Απριλίου, είχε γίνει συνεννόησις προηγουμένως μετά
τών ε'ις Δερβέκιστα οπλαρχηγών, όπως ούτοι επιτιθέμενοι έξωθεν κατά τών Τούρ-
κων διευκολύνουν τήν έξοδον, ή οποία θά έπεχειρεΐτο, δτε θά έρρίπτετο πυρο-
βολισμός άπό τής κορυφής τού Ζυγού πρός τό μέρος τού 'Αγίου Συμεώνος4.

Συμφώνως πρός τό σχέδιον ό άμαχος πληθυσμός θά εχωρίζετο είς τρεις
ομάδας, αί όποΐαι, προστατευόμενοι ύπό τής φρουράς, διηρημένης επίσης εις τρία
τμήματα, ύπό τούς Ν. Μπότσαρην, Δ. Μακρήν καί Κ. Τζαβέλλαν, θά καιηυθύνοντο

1 τω 1885 αναφέρεται ώς «τό έρημοκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Συμεώνος». (Βλ. είς έφημ.
«Βύρων» Μεσολογγίου, 19 Μαΐου 1885).

2 Βλ. Κ. Ιζώνατα, Ό άγιος Συμεών τοΰ Μεσολογγίου. Έφημ. «Καθημερινή», 21 "Ιου-
νίου 1964, καί έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. (Πυρσοΰ), τόμ. KB', έν λ. Συμεώνος αγίου Μονή.

3 Βλ. Ά. Καρκαβίτσα, Οί κλέφται τοΰ Ζυγοΰ.Έφημ. «Έφημερίς», 13 Ιανουαρίου 1892.
Τάκη Λάππα, Ή κλεφτουριά τοΰ Μεσολογγιοΰ. Ρουμελιώτικη τέχνη, έτ. Ε' (1965), άρ. 49, σ. 3.
Σημειωιέα σχετικώς καί έπιστολή τοΰ ηγουμένου κατά τω 1824 πρός τόν Δημ. Μακρήν, άρ-
χηγόν τοΰ Ζυγού, δι' ής άγγέλλει τήν άποστολήν είς αυτόν έφοδίοον. (Βλ. Έθν. Βιβλ. "Ελλάδος,
τμήμα χειρ. άγωνιστών 1821, ΆρχεΧον Δ. Μακρή, άρ. 9536. Βλ. καί είς Κ. Κώνστα, ε'νθ' άν.,
Ί. Ντόβα, Οί ΝτοβαΤοι..., 'Αθήναι 1965, σ. 61). Ή μονή κατεστράφη κατά τήν διάρκειαν τής
Επαναστάσεως, ό τελευταίος δ' ήγούμενος αύτής πρό τής καταστροφής, ό Ίωαννίκιος Άγγε-
λέτος, έπεδόθη μετά τήν άνάκτησίν της άπό τάς χείρας τών Τούρκων (1829) είς άνα-
σύστασιν ταύτης. (Βλ. Γενικά 'Αρχ. Κράτους, Μοναστηριακά, Φ. 121 (1836), Μοναστηριακά
σύμμεικτα έπαρχ. Μεσολογγίου. Βλ. καί είς Κ. Κώνσταν, ένθ'άν.).

4 Βλ. σχετικώς είς έφημερ. «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», 26 καί 29 Μαΐου 1826.
Βλ. καί Σπ. Τρικούπη, ενθ' άν., σ. 259. Κ. Δεληγιάννη, 'Απομνημονεύματα, τόμ. Γ', 'AftrjvOt
1957, σ. 109. («Βιβλιοθήκη». 'Απομνημ. άγωνιστών τοΰ 21, άρ. 18). Κατ' άλλην πληροφορίαν
ή άφιξις τής άναμενομένης βοηθείας θά έσημειοΰτο δια πυρών έκ φρυγάνων έπί τής θέσεως
τής έπονομαζομένης «"Αγιος 'Ηλίας τοΰ Ντόβα». (Βλ. Ν. Μακρή, 'Ιστορία τοΰ Μεσολογγίου,
'Αθήναι 1957, σ. 66-67. («Βιβλιοθήκη». 'Απομνημ. άγωνιστών τοΰ 21, άρ. 19)).
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δια διαφορετικής οδού προς τήν Μονήν τοϋ αγίου Συμεώνος1, όπου, κατά τά
συμφωνηθέντα μέ τούς εις Δερβέκιστα οπλαρχηγούς,θά ανέμενε βοήθεια2·

Ή έκτέλεσις τοΰ σχεδίου τούτου, ώς γνωστόν, άπέτυχεν ε'νεκα προδοσίας
αυτού ε'ις τούς πολωρκητάς Τούρκους καί τής έπακολουθησάσης συγχύσεως μεταξύ
τών εξερχόμενων εκ τής επιθέσεως κατ' αυτών. Οι εξελθόντες επροχώρησαν είς εν
σώμα, είς άπόστασιν δ' ημισείας περίπου ώρας άπό τοΰ Μεσολογγίου συγκρου-
σθέντες πρός εχθρικόν ΐππικόν έκ Μποχωρίου ήνάγκασαν τούτο να ύποχωρήση
πρός τό χωρίον τούτο3· Ετέρα ομάς, έξ εκατόν πεντήκοντα άτόμων έκ τών υπερα-
σπιστών τής Κλεισόβης, κατευθυνομένη πρός άγιον Συμεώνα4, συνεπλάκη πρός
τό ίππικόν τούτο. Οί διασωθέντες έκ τής συγκρούσεως συνηνώθησαν μετά τών,
ώς άνω, έκ Μεσολογγίου εξελθόντων 5.

"Οσοι όμως έκ τούτων έφθασαν ε'ις τον άγιον Συμεώνα, συνήντησαν άντί
τής άναμενομένης εκεί βοηθείας6 σώμα 'Αλβανών ύπό τόν Μουστάμπεην. Έπη-
κολούθησε σύγκρουσις καθ' ην πολλοί τών Ελλήνων έφονεύθησαν, άλλοι ηχμα-
λωτίσθησαν, μικρόν δέ μόνον μέρος αυτών επέτυχε νά σωθή 7.

1 Βλ. Σπ. Τρικούπη, ενθ' άν., σ. 260, Ν. Μακρή, ένθ' άν., σ. 67. Εις τό καταγραφέν
σχέδιον τής εξόδου του Έ,τισκόπου Ρωγών 'Ιωσήφ καθωρίζετο : «... Η' Ό τόπος (δηλ.) το
οημεΐον διευθύνσεως μας, &έλει είναι δ άγιος Σιμεός. Οί οδηγοί θέλουν προσέχει να συγκεντρω&οϋμεν
εκεί όλοι». (Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα Στρατιωτικά τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων
1821-1833, τόμ. Β', 'Αθήναι 1940, σ. 259). Πρβλ. καί Ίω. Κορδορούμπα, Ό θροΐνος καί όδυρ-
μός τής έξόδου τοϋ Μεσολογγίου. Ποίημα στοιχουργιθέν καί έκφωνηθέν ύπό — κατά
τήν έορτήν τών Βαΐων. Έν Μεσολογγίω τη 13 'Απριλίου 1880, σ. 3, στ. 51-52 :

Τό σύν&ημά μας ήτανε
στον Άισνμνώ να βγούμε.

2 Βλ. Ν. Κασομούλη, ένθ' άν., σ. 248-249, Κ. Δεληγιάννη, έ'νθ' άν., σ. 111

s Βλ. είς «Γεν. Έφημ. Ελλάδος», 2 'Ιουνίου 1826.

4 Συμφώνως πρός τό σχέδιον τής έξόδου προεβλέπετο ότι: *...Ζ' Το σώμα τής Κλεί-
αοβας όδηγούμενον υπό τους οπλαρχηγούς του να εξέλθΐ] με τα πλοιάρια είς μίαν τής νυκτός σιγανά
και αμα φθάσι; είς τήν ξηραν να οτα&ή εως τήν 2 ώρα ό'πον ϋά γ ivy τό κίνημα άπό εδώ, καί τότε
να κινη&ή κι αυτό». (Βλ. Ν. Κασομούλη, έ'νθ' άν., σ. 259).

5 Βλ. «Γεν. Έφημ. Ελλάδος», έ'νθ' άν., Κ. Δεληγιάννη, ένθ' άν.

6 Τήν κρίσιμον ήμέραν ταύτην ό Καραϊσκάκης, αρχηγός τού στρατοπέδου τής Δερβέ-
κιστας, εΐχεν ασθενήσει, ούτω δέ δέν ήδυνήθη νά προσφέρη βοήθειαν. (Βλ. Κ. Παπαρρηγο-
πούλον, 'Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, έκδ. Στ', τόμ. 6°s, έν 'Αθήναις 1932, σ. 171).

7 Βλ. «Γεν. Έφημ. Ελλάδος», ενθ' άν., Σπ. Τρικούπην, ενθ' άν., σ. 261-262.
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Τά γεγονότα ταΰτα παρά τόν άγιον Συμεώνα αναφέρονται επίσης εις τό
κατωτέρω δημώδες στιχούργημα.

52. Όσ' πήραν τό βουνό-βουνό, τόν "Αγιο Συμεώνα,
εύρήκαν τόν Μουστάμπεη, τή ράχη είχε πιασμένη.
Μιά μπαταρία τούς έδαισε, τούς κόβει μέσ' στή μέση.

55. Τότ' ό Μακρής τούς φώναξε, τότ' ό Μακρής τούς λέει:
«Παιδιά μου, Ρουμελιώτες μου, κ'εσείς παιδιά δικά μου,
τραβάτε τά λαμπρά σπαθιά, νά μή μας πάρ' ή μέρα».
Καί τά σπαθιά τραβήξανε, πετάνε τά ντουφέκια,
σαν τά λιοντάρια ρίχτηκαν καί σαν άετοί περάσαν.

60. Τότε ό Μουστάμπεης φώναξε: «Κονιάροι κι 'Αρβανίτες'
κάμετε τόπο νά διαβούν, γιατ' είναι πεινασμένοι,
δέ συλλογιώνται θάνατο, κούρασμα δέν φοβούνται1.

Ό ύπό έξέτασιν μέ λαϊκόν χαρακτήρα εορτασμός, ανεξάρτητος τοΰ θεσπι-
θέντος επισήμου κατ' έτος τήν Κυριακήν τών Βαΐων, έπέτειον τής εξόδου2, φέρεται
τελούμενος ήδη άπό τοΰ πρώτου έτους τής άπελευθερώσεως τής περιοχής ταύτης3.

Είς σχετικόν έγγραφον τοΰ 1830 (25 Μαΐου) αναφέρεται ή έν λόγω πανή-
γυρις ώς καθιερωμένη4, περί τής συνεχίσεως δέ αυτής καί εις τούς μετέπειτα,

1 Βλ. Κ. Ά. Στασινόπουλου, Οί ΜεσολογγΧται..., 'Αθήναι 1926, σ. 105-106.

2 Διά τοϋ A.N. 645/37, αρθρ. 2°ν (ΦΕΚ 153 / 26-4-1937, τεϋχ. Α'): «Ή Κυριακή
τών Βαΐων εκάστου έτους, επέτειος τής ηρωικής έξόδου τής Φρουράς τοϋ Μεσολογγίου,
ορίζεται ημέρα έθνικοϋ έορτασμοϋ έν τή πόλει ταύτη».

8 Ή άνάκιησις τοϋ Μεσολογγίου έγένετο, ώς γνωστόν, δια συνθήκης υπογραφείσης
τήν 2 Μαΐου 1829. (Βλ. Σπ. Τρικούπη, ενθ' άν., τόμ. Δ', σ. 259-260).

4 'Άρ. 850.

'Ελληνική Πολιτεία.

' Ο Π. Διοικητής Μεσολογγίου, Ζνγον κτλ.
Προς τον Τενναιότατον χιλίαρχον Κ.Δ. Μακρύν.

Προακαλήσϋ'ε va Sιωρίσετε άνευ παραμικράς αναβολής τεασάρους ή πέντε στρατιώτας
εκ τής πολιταρχίας τής πόλεως ταύτης... να μεταβώαιν είς τόν αγιον Συμεών όπου
γίνεται πανήγνρις... » (Βλ. 'Εθν. Βιβλ. 'Ελλάδος, 'Αρχ. 'Αγωνιστών (Δ. Μακρή),
άρ. 9660, Κ. Κώνστα, Ό Άγιος Συμεών, ενθ' άν.).
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έως σήμερον χρόνους υπάρχουν μαρτυρίαι, πλην τής προφορικής παραδόσεως, άρ-
κεταί έκ γραπτών πηγών1.

Ύπό τήν σημερινήν μορφήν τής έν λόγω πανηγύρεως συνεχίζεται ή παλαιο-
τέρα παράδοσις αύτής μέ ώρισμένας μεταβολάς καί προσθήκας έξ αστικής έπιδρά-
σεως, ώς ή επιμνημόσυνος δέησις εΐς τό ήρφον τής πόλεως2, πρό τής μεταβάσεως
εις τήν μονήν, είτα δέ καί εΐς τό παρ' αυτήν μνημεΐον, τόν Μεγάλον Σταυρόν 3.

Ή μετάβασις εΐς Κλείσοβαν ελάμβανε χώραν παλαιότερον κατά τόν πρό με-
σημβρίας χρόνον τής Τρίτης καί ουχί κατά τό απόγευμα 4.

1 Βλ. είςέφημ. : «Ελληνικά Χρονικά» Μεσολογγίου, 6 Ιουνίου 1859, ενθα χαρακτη-
ρίζεται ή εορτή ώς «αρχαία συνή&εια». «Έφημερίς» 'Αθηνών, 20 Μαΐου 1879, ενθα αναφέ-
ρεται ματαίωσις τοϋ εορτασμού έκ τοΰ θανάτου τοΰ Έπαμ. Δεληγιώργη. «Δυτική "Ελλάς»
Μεσολογγίου, 12 'Ιουνίου 1883. «Βύρων» Μεσολογγίου, 19 Μαΐου 1885. «Τό "Αστυ» "Αθη-
νών, 12 'Ιουνίου 1891. «Νεολόγος» Πατρών, 30 Μαΐου 1911. Αύτόθι, 31 Μαΐου 1911, ενθα
ή πανήγυρις χαρακτηρίζεται ώς «μοναδική είς τήν "Ελλάδα». «Στερεά 'Ελλάς» Μεσο-
λογγίου, 31 Μαΐου 1930. «Αίτωλική» Μεσολογγίου, 28 'Ιουνίου 1964. Πρβλ. καί τούς σαχούς
τοΰ Κωστή Παλαμά :

Στο πανηγύρι τ' αη Σνμιον, ψαράς για τό καμάκι,
τον δρόμο δεν τόν εμα&α που πάει πρός τό βουνό.

(Κ. Παλαμά, Οί καημοί τής λιμνοθάλασσας..., εκδ. Β', 'Εν 'Αθήναις 1925, σ. 26,
Τό πανηγύρι τοΰ ψαρά, στ. 3-4. Περί τής επιδράσεως τής πανηγύρεως έπί τής λογίας παρα-
δόσεως βλ. εις Κ. Κώνστα, Ό τραγουδημένος "Αη-Συμιός... Έφημ. «Βραδυνή», 29 Μαΐου
1961). Πρβλ. καί:

Έσεις, λεβέντες, ξεσηκω&ήτε άπ' τά χωριά,

να πάτε άπάνου στό Ζυγό, εκεί ψηλά στον Άι-Σνμιό,

παίζουν ζουρνάδες, γλεντούν παιδιά».

(Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2381, σ. 11, συλλ. Σπ. Περιστέρη, Γουριά Μεσολογγίου 1961).

2 Αύτη τελείται άπό τού έτους 1926. (Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ενθ' άν., σ.8). Πα-
λαιότερον ή μετάβασις είς τό ήρωον έγίνετο μετά τήν έπιστροφήν έξ 'Αγίου Συμεώνος, ήτοι
τό έσπέρας τής Δευτέρας, (Βλ. «Ελληνικά Χρονικά», ενθ' άν., «Τό "Αστυ», ενθ' άν.).

3 Τό ήρφον άνηγέρθη τω 1937. (Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ένθ' άν-, ο. 9 καί Χρ.
Εναγγελάτου, Ή νοτιοδυτική Αιτωλία. Ρουμελιώτικο "Ημερολόγιο 1966, σ. 67).

4 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ.2889, ενθ' άν., σ. 19, «Ελληνικά Χρονικά», ενθ'άν. Σημειοΰ-
μεν ότι ή λαϊκή πανήγυρις τής 'Αγίας Τριάδος, είς Κλείσοβαν, τελείται τήν Τρίτην άντί
τής Δευτέρας. 'Αντίστοιχον ε&ος άναφέρομεν έκ τοϋ χωρίου Ν. Σούλι (πρ. Σουμπάσκιοϊ)
Σερρών ένθα τήν έπαύριον τής εορτής τοΰ 'Αγ. Γεωργίου λαμβάνει χώραν ή λαϊκή τελετή. (Βλ.
Γαβριήλ Κουντιάδον, Λεύκωμα τοΰ Σουμπάσκιοϊ... Έν Θεσσαλονίκη 1925, σ. 29 καί Κ.Ε.Ε.Λ.,
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Ό χορός τοΰ πεθαμένου παραδίδεται ότι εισήχθη μεταγενεστέρως εις τήν
πανήγυριν

Περί τής τελέσεως τής πανηγύρεως ταύτης τήν Πεντηκοστήν, ήμέραν μή
έχουσαν προφανώς σχέσιν πρός τήν εορτήν τής Μονής, ήτις άγεται τήν 3^ Φε-
βρουαρίου, ούτε πρός τήν έξοδον τής φρουράς τού Μεσολογγίου ή οποία έγένετο
τήν 10/11 'Απριλίου 1826, υπάρχει εΐς τόν λαόν σχετική αιτιολογική παράδοσις
καθ' ήν τό πανηγύρι τούτο συνεχίζεται έκ τών χρόνων τής τουρκοκρατίας. Λέγεται
ότι οι κλέφτες τοΰ Ζυγοΰ συνεκεντρώνοντο ενταύθα τήν Πεντηκοστήν όπου καί
έκκλησιάζοντο, προσκαλουμένου ιερέως έκ Μεσολογγίου, είτα δέ διεσκέδαζον μετά
τών συρρεόντων έκ τών πέριξ χωρίων2. Ή παράδοσις αύτη συμφωνεί καί πρός
τήν άνωτέρω παραλλαγήν τού άσματος τής συνάξεως τών κλεφτών :

«στον "Αι Συμιο στον πλάτανο και στήν κρύα βρνσονλ.α·»5,
τό οποίον ασμα, ώς κλέφτικο, είναι ευρύτερον διαδεδομένον, μέ συνάντησιν τών
κλεφτών «στον "Αι Λιά, ατονν πλάτανου...» 4.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής περιοχής τού Μεσολογγίου ή έκ παραδόσεως
πανήγυρις συνεχίσθη υπό τήν νέαν αύτής μορφήν, συνδυασθεΐσα άργότερον και
πρός τά ιστορικά γεγονότα τά λαβόντα χώραν ένταύθα, ώς καί πρός τάς τελετάς
πρός τιμήν τών κατά τήν έξοδον φονευθέντων, ή όλη δέ πορεία τών άρματωμέ-
νων πρός τόν "Αγ. Συμεώνα ενθυμίζει τήν φάλαγγα τών πολιορκημένων εΐς
Μεσολόγγιον, οί όποιοι έπιχείρησαν τήν έξοδον 5.

χειρ. άρ. 2762, σ. 29 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ν. Σούλι Σερρών, 1965). Πρβλ. καί τό είς
περιοχάς του νομού Σερρών ευρύτατα διαδεδομένον εθιμον τής τελέσεως τοΰ «ποδαρικού»
ουχί κατά τήν ΙΙρωτοχρονιάν άλλά τήν 2<*ν 'Ιανουαρίου. (Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2761,
σ. 322, 324 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, νομός Σερρών 1963), άρ. 2779, σ. 15 (συλλ.
Γ. Ν. Αίκατερινίδου, 'Αηδονοχώρι Σερρών 1963) κ.ά.).

1 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ένθ' άν., σ. 20-24.

3 Βλ. .Π. Άβράμη, ενθ' άν. καί Θ· Μακροπούλου, Τό πανηγύρι τ' "Αι Συμιοΰ. 'Αρχεία
'Εταιρείας Αίτ/κών Σπουδών, τόμ. Α' (1958), σ. 207, Κ. Κώνστα, Ό τραγουδημένος "Αι-Συμιός,
ένθ' άν. Πρβλ. καί Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ένθ' άν., σ. 22.

8 Πρβλ. καί τούς στίχους τού Κ. Παλαμά :

Στον ίίη Συμιο στον πλάτανο, στο κρύο το πηγαδάκι
πον πάνε τά κλεψτόπουλα και πίνουνε νερό.

(ΟΙ καημοί τής Λιμνοθάλασσας, ένθ' άν., στ. 1-2).

4 Βλ. 'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια ('Εκλογή), τόμ. Α', 'Εν "Αθήναις 1962, σ. 275.
(Δημοσ. Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 7).

5 Βλ. καί Κ. Κώνστα, Ό "Αη Συμιός τού Μεσολογγίου, έφημ. «Καθημερινή» 4 'Ιου-
νίου 1961, Θ. Μακρκοπούλου, Τό Μεσολόγγι καί ό Κωστής Παλαμάς, 'Αθήναι 1959, σ. 18.
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Τοσαύτη δ' ύπήρξεν ή επιβολή είς τήν λαϊκήν ψυχήν τοϋ έν λόγω πανηγυριού
τ' "Αι Συμιοϋ, ώστε κατ' άναλογίαν προς aUrà καθιερώί)ησαν όμοια λαϊκά επίσης
πανηγύρια εις Αΐτωλικόν κατά τήν εορτήν τής Αγίας 'Αγαθής τήν 23ην Αυγού-
στου1, είς Νεοχώριον τήν ήμεραν τής 'Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου)2 καί εις
Γουριάν κατά τό Πάσχα3.

résumé

La fête populaire au couvent de St. Syméon, près de Messolongui,

pendant la Pentecôte

par Georges N. Aicaterinides

L'auteur examine la fête populaire au couvent de St. Syméon qui
est celébrée à la Pentecôte, durant trois jours.

Le principal caractéristique de cette fête est constitué par des hom-
mes armés «les armatomenoi», qui sont vêtus avec les costumes traditio-
nels des guerriers de cette région, qui combattaient les turcs avant l'insur-
rection de 1821 (photo no 1).

Le matin du Dimanche de la Pentecôte, ces «armatomenoi» forment
des groupes (photo no 2 et 3) et dans l'après midi, dans cet ordre, suivis
et par d' autre participants, dont certains sont à chéval (photo no 4) vont
accompagnés par des instruments populaires (des zournas et des petits
dawls) au couvent de St. Syméon, qui se trouve à six kilomètres environs
au nord de la ville de Messolongui, aux pieds de la montagne Zyghos
(photo no 5).

Au couvent, après la bénédiction et les prières, les participants, avec
en tête les «armatomenoi», s'adonnent à un festin avec des danses et des

1 Βλ. Ν. Σπυροπούλου, Τό πανηγύρι τής 'Αγίας 'Αγάθης. 'Αρχεία 'Εταιρείας Αίτ/κών

Σπουδών, τόμ. Α' (1958), σ. 208-218.

3 Βλ. Άπ. Σπνρόπονλον έν Αίτωλοακαρνανική καί Εΰρυτανική 'Εγκυκλ., τόμ. Α', έν
λ. "Αγ. Παρασκευής πανηγύρι.

8 Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν τοΰ φιλολόγου κ. Κ. Κώνστα ή πανήγυρις καθιερώ-
θη ύπό τοϋ πατρός του Σπυρίδωνος, ό όποιος πολλάκις είχε μετάσχει είς τήν πανήγυριν
τής 'Αγίας Άγάθης, έτελεΐτο δέ κατά τό χρονικόν διάστημα 1920-1930, άπό τοΰ άπογεύματος
της Κυριακής τοΰ Πάσχα έ'ως τής Τρίτης τής Διακαινησίμου μέ μετάβασιν άρματωμένων
πανηγυριστών είς τήν παρακειμένην είς Γουριάν μονήν τών Ταξιαρχών.
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chansons populaires et cela jusqu'à l'après midi du Lundi, après quoi tout
le monde rentre à Messolongui, où la fête coutinue.

Ces festivités se terminent l'après midi du Mardi à la petite île avoi-
sinante de Klissova, où se rendent tous. Là on commémore ceux qui
sont morts en défendant l'île contre les turcs au mois de mars 1826.

Sous cette forme urbaine actuelle, ces festivités continnuent une an-
cienne tradition qui provienne du temps de la domination turque avant
la guèrre de l'Indépendance en 1821.

Alors, le jour de la Pentecôte les «Klephtes» de la région du mont
«Zyghos» se reunissaient au couvent de St. Syméon, qui leur servait de
réfuge et après avoir entendu la messe festoyaient avec des danses et des
chants.

Après la libération en 1830 cette tradition a continuée à être celebrée
sous sa nouvelle forme, en y incorporant et des faits historiques qui ont eu
lieu durant le second siège de Messolongui par les turcs et notamment
l'exode de la garde de la ville la nuit du 10 à 11 avril 1826. Comme point
de rencontre, entre les défenseurs de Messolongui et les soldats grecs qui
venaient de dehors à leur secours, on avait fixé et le couvent en question
de St. Syméon.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965-1966

Ι· ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1965
Α'

ΕΚΘΕΣ1Σ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1964 ΚΑΙ 1065 ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ

ΠΑΥΛΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΝ ΤΩι ΙΣΤΟΡΙΚΩι ΑΡΧΕΙΩ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ

υπο Γ. Κ. Σπυριδακη

Είς τό "Ιστορικόν Άρχεΐον Κρήτης εις Χανιά ευρίσκεται άπό τού έτους 1963
τό σπουδαιότατης σημασίας διά τήν έν γένει ίστορίαν τής νήσου άρχεΐον τοΰ Παύ-
λου Γ. Βλαστού (1836-1926), κατατεθέν ενταύθα ύπό τοΰ κληρονόμου του Γεωργ.
Ί, Βλαστού έκ Ρεθύμνης \ Τοΰτο άποτελείται έξ 94 τόμων, χειρογράφων, καί έκ
μικρού άριθμού βιβλίων.

Ό Παύλος Γ. Βλαστός, κατά σημείωσιν τού ιδίου τω 1859 επί τού έξωφύλ-
λου τοΰ ύπ' άριθμ. 20 χειρογράφου, έγεννήθη εις Βυζάρι τής επαρχίας 'Αμαρίου
Ρεθύμνης τήν νύκτα τής 29 πρός τήν 30 'Ιανουαρίου 1836, άνετράφη δέ εις Ρέ-
θυμνον όπου καί παρέμεινε κατόπιν κατά τόν περισσότερον χρόνον τού βίου του
μέχρι τού θανάτου του τήν 29 'Απριλίου 1926. Εις τήν πόλιν ταύτην έτυχεν ούτω
τής παιδείας τής εποχής του, ήτοι τό πρώτον τής είς τό Δημοτικόν Σχολεΐον, είτα
δέ τής είς Έλληνικήν Σχολήν. Μετά τήν άποφοίτησίν του διωρίσθη τω 1853 ύπό τής
Σχολικής Εφορείας Ρεθύμνου ώς βοηθός τοΰ διδασκάλου Κωνσταντίνου Ψαρου-
δάκη, εύφήμως γνωστού καί ώς μουσικοδιδασκάλου. Διδαχθείς ύπ' αυτού τήν Βυ-
ζαντινήν έκκλησιαστικήν μουσικήν, προσελήφθη άργότερον, τω 1858, ώς ιεροψάλ-
της εις τόν ναόν τών Εισοδίων, καθεδρικόν τής πόλεαις. Μετ' ολίγον όμως, έ'νεκα
τής κατά τό έτος τούτο (1858) συμβάσης άναταραχής εις τήν νήσον έκ τής ενό-
πλου συγκεντρώσεως εις Μπουτσουνάρια, εγγύς τών Χανίων, πρός διαμαρτυρίαν
κατά τής τουρκικής διοικήσεως, ο Βλαστός έφυγεν είς τήν Σμύρνην καί Κωνσταν-
τινούπολη. Έπανελθών εΐς τήν νήσον τω 1860, κατέλαβεν εΐς Ήράκλειον θέσιν
διδασκάλου εις τό εκεί Νηπιαγωγείον, πρός δέ καί ίεροψάλτου κατ' άρχάς εΐς τόν

1 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, "Ο Παΰλος Βλαστός (1836-1926) καί ή λαογραφία τής Κρήτης.
Κρητική Πρωτοχρονιά, St. 1965, σελ. 14. ('Ενταύθα έν σημ. 1 παρατίθεται βιβλιογραφία).
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ναόν τοΰ αποστόλου Ματθαίου τοΰ Σιναϊτικοΰ Μετοχίου, άργότερον δέ τω 1863,
είς τον μητροπολιτικον τοΰ 'Αγίου Μηνά, διδάσκων συγχρόνως καί Βυζαντινήν
μουσικήν εις μαθητάς τοΰ Ελληνικού Σχολείου καί τοΰ Γυμνασίου1.

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1866-69 κατέφυγεν εις 'Αθήνας, οπόθεν έπανελ-
θών έγκατεστάθη εις Ρέθυμνον, αλλά καί πάλιν ήναγκάσθη νά έκπατρισθχί τω
1873 ενεκα τής άπαγωγής ύπ' oUtoU τουρκοκρήσσης νεάνιδος, ονόματι Νοτιριγέ,
τήν οποίαν, άσπασθεΐσαν τόν Χριστιανισμόν, ένυμφεύθη.

Έπιστρέψας τώ 1881 εξελέγη πληρεξούσιος τής επαρχίας 'Αμαρίου εις τήν
Κρητικήν Βουλήν. "Εκτοτε παρέμεινεν οΰτος είς Ρέθυμνον', ίδία μετά τήν άπε-
λευθέρωσιν τής νήσου τω 1898 μέχρι τοΰ θανάτου του.

'Αφ' ής ό Βλαστός έγκατεστά&η ε'ις Ήράκλειον, γνώστης ήδη τής Βυζαντι-
νής μουσικής, έπεδόθη συστηματικώς εις τήν περισυλλογήν τών Κρητικών δημοτι-
κών τραγουδιών καί καταγραφήν τής μουσικής αυτών είς τήν Βυζαντινήν παρα-
σημαντικήν *. Φαίνεται όμως οτι τό συλλεκτικόν έργον του άπό τών χρόνων τού-
των έξετείνετο ήδη εις πάσας τάς εκδηλώσεις τοΰ βίου τοΰ λαού, τό όποιον πλέον
έσυστηματοποίει καί δια περιοδειών του εις τάς επαρχίας 'Ηρακλείου (Τεμένους,
Γορτύνης καί Μαλεβιζίου), πρός άνατολάς εις τάς περιοχάς Λασιθίου καί Μεραμ-

1 Αί πληροφορίαι εκ σημειώματος υπό τοϋ ιδίου είς τό χειρ. ύπ' άρ. 37, σελ. 504 σηιι.

1 καί έκ βιογραφίας αύτοϋ, δημοσιευθείσης είς τήν έφημ. «Φόρμιγξ», περ. Β', ετ. Δ' (Σ'Γ),
άρ. 1-2 (1908), σελ. 1-2.

2 Κατά τό έ'τος 1889 ένεκα τής εκρύθμου καταστάσεως εις τήν Κρήτην κατέφυγεν είς
'Αθήνας όπου καί παρέμεινε μέχρι τοΰ 1898.

Β Είς τό ύπ' άριθμ. 6 χειρόγραφον, περιέχον μουσικήν ύλην, σημειώνει δ ίδιος ώς
τόπον καί έ'τος καταρτίσειος αύτοΰ «Ρέθυμνον 1860». Ή χρονολογία αύτη δύναται νά έξη-
γηθή, έάν θεωρηθή ότι ετέθη πρό τής μεταβάσεώς του είς Ήράκλειον ή άργότερον κατά τόν
καταρτισμόν τοϋ χειρογράφου έν Ρεθύμνφ, δτε οΰιος τό έχρονολόγησεν είς τό 1860, έχων υπ'
δψιν τό έτος της περισυλλογής τής ύλης.

Ζήτημα πραγματικής χρονολογίας τίθεται καί διά τά χφα ύπ' άριθμ. 9, 14, 15, 21, 37,
38, 39, 81, 82, 83, 85 είς τά όποια άναγράφεται ύπό τοϋ ίδιου τοϋ Βλαστού έπί τοΰ εξωφύλλου
έν άρχή ή χρονολογία «Ρέθυμνον 1850». Είς τό χειρόγραφον π. χ. ύπ" άρ. 9 είς τό όποιον
περιέχεται συλλογή 4190 μαντινάδων (διστίχων) καί γυρισμάτων τραγουδιών (έκ τών δευτέ-
ρων τά 13σύλλαβα φαίνονται σύνθεσις τού ιδίου τοΰ Βλαστοΰ) υπάρχει ή ένδειξις «Ρέθ·υμνον
Κρήτης 1850». Ή χρονολόγησις τόσης είς εκτασιν συλλεκτικής εργασίας, είς ήν περιλαμβά-
νεται καί δημιουργική, είς τό έτος τοΰτο, είναι άδύνατον νά είχεν έκτελεσθή τότε ύπ' αύτοΰ,
έχοντος ήλικίαν 15 ετών" επομένως πρέπει νά δεχθώμεν οτι οΰτος έχρονολόγησεν ούτω τά χει-
ρόγραφα ταύτα ίσως έκ τοΰ γεγονότος ότι ειχεν άρχίσει πιθανώς κατά τό έτος τοΰτο νά κατα-
γράφη κείμενα τού λαϊκοΰ πολιτισμοΰ τής Κρήτης.
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βέλλου καί πρός δυσμάς εΐς τάς επαρχίας 'Αμαρίου, 'Αγίου Βασιλείου, Άποκορώ-
νου καί Σφακίων. Ούτω κατέγραψεν οΰτος ου μόνον δημοτικά τραγούδια (κείμενα
καί μουσικήν) άλλα καί άλλα στοιχεία τοΰ έκ παραδόσεως υλικού, κοινωνικού καί
πνευματικού βίου τού λαού.

ΙΙλήν τής λαογραφίας τό ενδιαφέρον τού Βλαστού είλκύσθη εξ 'ίσου ζωηρόν
καί διά τήν φιλολογίαν, τήν ίστορίαν, τήν άρχαιολογίαν τής νήσου, τήν χλωρίδα,
τήν γεωλογίαν αυτής καί εις άλλους τομείς. Ούτως ασχοληθείς ό Βλαστός μετ'
άφοσιώσεως περί πάν ο,τι ειχε σχέσιν πρός τήν ίστορίαν γενικώς τής Κρήτης, κα-
τήρτισε διά τής συγκεντρώσεως καί επεξεργασίας τής σχετικής ύλης πρός τόν σκο-
πόν μελλοντικής εκδόσεως πλουσιώτατον άρχεΐον έξ 94, ώς ελέχθη, χειρογράφων
τόμων. Έκ τούτων εΐς 41, άποτελουμένους περίπου εξ 26.000 σελίδων, περιέχεται
ή συλλεχθεΐσα ύπ'αυτού επιβλητική εΐς ποσόν λαογραφική ύλη. Εΐς τούς λοιπούς
53 τόμους περιλαμβάνεται ποικίλη άλλη, ώς άνωτέρω, ύλη.

Ή λαογραφική ειδικώς σημασία τοΰ 'Αρχείου τούτου ήτο γνωστή άπό πολ-
λού εκ δημοσιευμάτων, ώς άνωτέρω, εΐς τόν ήμερήσιον τύπον τής Ρεθύμνης, δέν
ήτο όμως προσιτή ή χρήσις αυτού, έφ' όσον εΰρίσκετο εΐς χείρας ΐδιώτου. "Οθεν
μετά τήν κατάθεσίν του εΐς τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον έν Χανίοις ήτο σκόπιμος ή
έρευνα είς αύτό πρός καθορισμόν τών χειρογράφων λαογραφικού περιεχομένου
καί σύνταξιν σχετικού καταλόγου αύτών πρός διευκόλυνσιν ούτιο τής έπιστημονι-
κής χρήσεως τού άρχείου τούτου άπό τής άπόψεως ταύτης.

Τό έργον τοΰτο επεχείρησα, κατόπιν προτάσεώς μου πρός τήν Άκαδημίαν
Αθηνών καί τής σχετικής εγκριτικής άποφάσεως αυτής ύπ' άριθμ. 49035/23.6.64,
άπό τής 11-23 Αύγ. 1964 καί συμπληρωματικώς τω 1965 (5-11 Σεπτεμβρίου)
μετ' εΐδικήν άδειαν τής Εφορευτικής Επιτροπής τοΰ Ιστορικού Άρχείου Κρήτης.

Έκ τής γενομένης παρ' ήμών άναδιφήσεως ευρέθησαν περιέχοντες λαογρα-
φική ν ύλην, ώς ήδη ελέχθη, 41 τόμοι, οι ύπ' άριθμ. 5, 6, 7, 8, 9Α, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50,
52, 56, 58, 59, 75, 81-86.

Κατά κατηγορίας ή περιεχομένη εις τά χειρόγραφα ταύτα ύλη έχει ώς εξής :

I. Γενικά: χφ. 52

II. ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. "Ενδυμα, ΰπόδεσις, καλύμματα κεφαλής - στολισμός (κοσμήματα): χφ. 27

2. Βίοι:

α) Γεωργικός, ποιμενικός, ναυτικός, μελισσοκομικός : χφ. 37 (σ. 1-302, 931-966)·

χφ. 45 τεύχ. Α'-Β' (γεωργικόν καί ποιμεν. γλωσσάριον)· χφ. S4 τεύχ. ΣΤ ·

β) Κυνήγιον: χφ. 37 (σ. 931-975-976)
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3. Βιοτεχνία, υφαντική : χφ. 37 (σ. 989-1006)

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Γέννησις, βάπτισις, παιδίον: χφ. 32 τεύχ. Α' (σ. 1-133)

2. Γάμος: χφ. 75 τεύχ. Β'. 84 τεύχ. Δ'.

3. Τελευτή : χφ. 32 τεύχ. Δ'

4. Κοινωνική όργάνωσις: χφ. 21. 82 τεϋχ. Δ'.

5. Λαϊκή λατρεία: χφ. 21 (σ. 645-657). 35 τεύχ. Α'. Β'. Γ'. Δ'. 37 (α. 319-798.
σποράδ.).

6. Παιγνίδια-άγώνες: χφ. 21 (σ. 658-660). 44 (σελ. 630).

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Λαϊκή πίστις, δεισιδαιμονίας προλήψεις, λατρεία: χφ. 20 (σ. 80 κ.εξ). 21
(σ. 645-657). 37 (σ. 319-930 σποράδ.).

2. Μαγεία: χφ. 20 (σ. 1179 1392). 82 τεύχ. Θ'.

3. Δημώδης ιατρική : χφ. 37 (σ. 1-302. σποράδ.)·

4. 'Αστρολογία καί μετεωρολογία: χφ. 37 (σ. 1-798. σποράδ.). 44 (σελ. 625·
629 κ.εξ.)

5. Μαντική: χφ. 20 (σελ. 1196, 1395 96)

6. Δημώδης ποίησις:

α') Τραγούδια (κείμενα): χφ. 14 (τραγ. 372). 15 (309). 16 (55). 17 τεύχ. 8 (10),
τεΰχ. 9 (14). 18 τεϋχ. 1 (269). 19 (137). 32 τεΰχ. Α' (55), τεΰχ. Β' (2). 35
τεΰχ. Γ' (14). τεΰχ. Δ' (4). 56 (1). 58 (7). 82 τεΰχ. Α' (23), τεύχ. Ε' (12),
τεΰχ. ΣΤ' (12). 83 τεΰχ. Α'-Η' (237). 84, τεΰχ. Ε'-Θ'. 85 (594).
β ) Τραγούδια (παιδικά, νανουρίσματα, ταχταρίσματα) : χφ. 14 (τραγ. 138). 32

(σελ. 83-86, 93-94, 97, 103-127).
γ') Δίστιχα (κείμενα): χφ. 9 (δίστ. 4190).

δ') Γυρίσματα τραγουδιών ( αρκετά τούτων σύνθεσις τοΰ Βλαστού): 85 τεύχ. Β',
ε') Στιχουργήματα (ήμιλόγια): χφ. 15 (8). 19 (22).

7. Μουσική καί χοροί (Βυζαντ. μουσική γραφή): χειρ. 5 (ασμ. 106). 6 (8). 8 (16).
9Α (220). 11 τεΰχ. Γ' (18), τεΰχ. Δ' (2). 12 (25). 58 (σελ. 40-48, 771-76
(περί χορών), (σελ. 942-945 ή Κρητ. λύρα). 59 (σ. 191-92 Κρητ. χοροί).

8. Παραμύθια : χφ. 14 (παραμ. 2). 28 (παρ. 76). 32 τεύχ. Β' (1).

9. 'Ανέκδοτα: χφ. 17 τεΰχ. Ζ'.

10. Δημώδεις παραδόσεις: χφ. 14 (2). 17 τεΰχ. Η' (2). 19 (1 ). 20 (πληροφορίαι καί
παραδ. περί Νεραϊδών, Γοργόνας, τελωνίων, καταχανάδων (βρικολάκων), 'Ανα-
σκελάδων, Καλικαντζάρων, φαντασμάτων, στοιχειών, ασθενειών (πανώλους.
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Βραχνά, Διαβόλου, Μοιρών, τύχης κλπ.). 39 (πλούσια συλλογή εν σελ. Ια-474)
82 τεύχ. Η'.

11. Παροιμίαι καί γνωμικά: χφ. 17 φυλλ. 2 (διεσκ. εις καθαρευουσαν). 32 τεΰχ. Γ'.
38 (σ. α'-λθ , 1-2066). 39 (α. 2067-3277. Πλουσιωτάτη συλλογή παροιμιών
καί γνωμικών, κατατεταγμένων κατά λήμμα μέ σχόλια ερμηνευτικά καί παρα-
πομπής είς γραμματειακός πηγάς). 39 (σ. 3291-4031. Παροιμίαι Κρητών κατ'
έρωταπόκρισιν, ώς διάλογοι. Παροιμίαι προερχόμενοι, έκ τής Βίβλου και τής
Καινής Διαθήκης. Παροιμίαι άρχαΐαι). χφ. 40-43 (Συλλογή παροιμιών ή
οποία άνακατετάχθη εις τους τόμους 38-39). χφ. 86.

12. Αινίγματα: χφ. 14 (αίν. 430). 32 τεΰχ. Β'(συλλογή, σελ. 1-94. 458 αϊνίγμ.).
82 τεΰχ. Β'. - Λογοπαίγνια (καθαρογλωσσήματα) : χφ. 14 (67). 32 τεΰχ. Β',
(σελ. 99-140). 82 τεΰχ. Β'. - Λαϊκά προβλήματα: χφ. 14 (34). 32 τεΰχ. Β' (σελ.
93-140).

13. Ευχαί-κατάραι-ορκοι- βλασφημίαι-προπόσεις-χαιρετισμοί: χφ. 21. 82.

14. Γλώσσα: α) 'Ονόματα βαπτιστικά, επώνυμα, παρωνύμια: χφ. 21. 50.

β) Τοπωνύμια: 15 (σελ. 71-77). 45 (σελ. 187-463). 52 (σελ. 11-226).
γ) Γλωσσάριον: χφ.27 (σελ. 148-304) 44 (σελ. 1-638) 45 τεΰχ. Α'-Γ.
50. 81.

15. Έπφδαί: χφ.14 (επ. 18). 20 (72). 32 τεΰχ. Α' (σελ. 130-133, 153 - 156). 82
τεΰχ. Θ'.

V. Τουρκική λαογραφία: χφ. 19, σελ. 1009-1014 (1 παράδ.).
Τών λαογραφικών περιεχομένων τούτων κατά τόμον συνετάχθη κατάλογος
έκ σελίδων 134, ό όποιος κατετέθη είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλλην Λαογρα-
φίας ώς χειρόγραφον υπ' αριθμ. 2890. Εις τούτον αναγράφονται, τιθέμενοι εντός
εισαγωγικών, οί τίτλοι, ώς ευρίσκονται καταγεγραμμένοι εν τοις χειρογράφοις μετά
σημειώσεως έτι τών σελίδων δι' έκαστον θέμα. 'Εντός αγκυλών παρατίθενται συμ-
πληρωματικοί πληροφορίαι παρ' ημών, σχετικαί προς τήν ύλην τοΰ χειρογράφου.

Σημειώνομεν ότι ε'ις τά ώς άνω χειρόγραφα περιέχεται πολλαχοΰ καί μή λαο-
γραφική ύλη, ή οποία δηλοΰται εις τόν κατάλογον τούτον, περιλαμβάνονται δ'
έτι καί άντιγραφαί μουσικής ύλης καί άλλης λαογραφικής εξ εντύπων μετά βιβλιο-
γραφικής μνείας, άκόμη καί στιχουργικά! συνθέσεις τοΰ Βλαστού, τέλος καί έντυπα
λαογραφικού περιεχομένου, ώς είς τά χφα ΰπ' αριθμ. 8, 11 (τεΰχ. Β ) κ.α.

Είς τάς μουσικός καταγραφάς, πάσας ε'ις τήν Βυζαντινήν γραφήν, περιλαμ-
βάνονται, πλήν τών δημοτικών τραγουδιών, άρκεταί ιδία σχολικών ασμάτων, πρός
δέ καί όίλλαι προσωπικαί συνθέσεις αυτού' (βλ. χφα άρ. 5, σελ. 1 234. άρ. 7,
σελ 1-161. (§σμ. 95 εξ ών 11 δημώδη), άρ. 11, τεύχ. Α'-Δ').
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Εις τήν επιτέλεσιν τοϋ επιβλητικού καί αξίου θαυμασμού έργου τούτου ό
Βλαστός είργάσθη επί έτη πολλά μέχρι τοΰ θανάτου του μέ εύσυνειδησίαν καί
μέθοδον, σημείων κατά χώραν τήν πηνήν τής παρατιθεμένης ύλης, ήτοι τό ό'νομα
τοΰ προσώπου το όποιον ΰπήρξεν ό πληροφορητής καί τόν τόπον τής καταγωγής
του, ή, όπου παραλαμβάνει έκ γραπτής πηγής, πλήρη βιβλιογραφικής ένδειξιν aU-
τής. Ό Βλαστός ούτω δικαίως είναι ό πρώτος λαογράφος τής Κρήτης, τό περί ου
δ ό λόγος 'Αρχεΐον αυτόν, περιλαμβάνον, ώς ελέχθη, ύλην κυρίως άπό τοΰ δευ-
τέρου ήμίσεος τοϋ παρελθόντος αιώνος, είναι πολύαμον άπό άπό"ψεως μελέτης
τοΰ έν γένει πολιτισμού τής Κρήτης. Έκ τούτου θά ήτο εύκταία ή έκδοσις αύ-
ΐοΰ κατ' έκλογήν *, έν τώ μεταξύ όμως επιβάλλεται ή παρασκευή μικροφωτο-
γραφιών αύτοΰ, δσον άφορα είς τό λαογραφικόν μέρος, ύπό τοΰ Κέντρου Ερεύνης
τής Ελληνικής Λαογραφίας, ώστε νά καταστή ούτως ευχερεστέρα ή επιστημονική
χρήσις αυτού.

1 Έκ τής περιεχόμενης ύλης εξεδόθη σαν δσον γνωρίζω:
α') ύπό τού ιδίου τοΰ II. Βλαστού :

1) Τό κεφάλαιον περί γάμου είς αυτοτελές βιβλίον ύπό τόν τίτλον : "Ο γάμος έν Κρήτη.
"Ηθη καί έθιμα Κρητών συλλεχθέντα ύπό Παύλου Γ. Βλαστόΰ Κρητός. Έν 'Αθήναις
1893, δον, σελ. 182.

2) Είς τό περιοδ. «Φόρμιγξ» έν 'Αθήναις, περ. Β', έτ. Β' (1906), άρ 17-18, σελ. 6 καί 8,
πρός δέ είς τό Μουσικόν παράρτημα τής Φόρμιγγας (περ. Β', ετ. Β' [τεΰχ. Γ ] (6), σελ. 1-11
καί 11-16) ή μουσική 18 δημωδών ασμάτων εις τήν Βυζαντινήν παρασημαντικήν.

3) Είς τήν συλλογήν ύπό Άντ. Σιγάλα, Συλλογή εθνικών ασμάτων, 1880, σελ. 291-341.

4) Δημώδεις παραδόσεις, ασματα καί έν παραμύθι είς τά περιοδικά : α) Κρητικός Λαός,
έτ. Α' (1909), σελ. 12-16, 38-44. β) Ραδάμανθυς, τόμ. ΣΤ' (1921), άρ.11, σελ. 6, άρ. 12,
σελ. 6-7, άρ. 13, σελ. 6. τόμ. Ζ' (1922), άρ. 22, σελ- 4. γ) Παναθήναια, τόμ. ΚΖ', σ. 85.

β') μετά τόν θάνατον αύτοΰ:

1) Παύλου Γ. Βλαστού, Ό Διγενής 'Ακρίτας. 'Αρχαίος γίγας καί μέγας ήρωας τής Κρήτης.
Περ. «Κρητική Εστία», έτ. Β' (1951), τεΰχ. 20, σελ. 9-13 [έκ τοΰ χφου ύπ' άρ. 31, σελ.
37-42 καί άλλων]-

2) Ό ροδάρης. [Βουκολικόν ποίημα είς 2496 ένδεκασυλλάβους στίχους, συντεθέν ύπό
τοΰ Π. Βλαστού. Ευρίσκεται είς τό χψον ύπ' άρ. 17, φυλλάδ. 4 έκ σελ. 78]· Δημοσιεύε-
ται είς τό περ. «Κρητική Εστία», χρόν. ΙΣΤ' (1965) τεΰχ. 152, σελ. 280- 281. [Ή δημο-
σίευσις συνεχίζεται κατά τεΰχος είς τά έτη 1966, 1967].

3) Εις τό βιβλίον τής Θάλειας Καλλιγιάννη, Περίπατοι στούς τόπους τών παραμυθιών καί
τών θρύλων. Τί είδα, τί άκουσα, τί έγραψα στήν Κρήτη. 'Αθήνα 1966. [Είς σελ. 26-29
(1 παράδ. ) καί είς σελ. 59-61 (1 παραμύθι)].
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RÉSUMÉ

Rapport da recherches effectués aux Archives Paul G. Vlastos
dans l'Archive Historique de Crète à Khanià (Crète).

par Georges C. Spyridakis

Paul G. Vlastos est né en 1836 dans le village Byzârion de la pro-
vince d'Amariou du département de Rethymnon en Crète et s'occupa pen-
dant toute sa vie et jusqu'à sa mort, survenu à Rethymnon en 1926, de l'é-
tude de l'histoire en général et du folklore de Crète. Dès l'âge de 15 ans,
en 1850, il commença à collectionner dans ce but du matériel relatif à
l'histoire de Crète (ancienne, moyenâgeuse et moderne), l'archéologie, la
littérature, la botanique, la géologie et plus spécialement, il réunissait les
éléments traditionnels de la culture crétoise (chansons populaires avec
leur musique (il connaissait la notation de la musique byzantine), contes
et légendes, proverbes, coutumes, mœurs etc.).

De ce travail systématique de collection et de l'examen du matériel
réuni, Vlastos a formé un riche et précieuse archive, qui est composée de 94
tomes manuscrits, dont les 41 contiennent du matériel folklorique.

Cette archive, si important pour la Crète, dont une petite partie seu-
lement à été publiée jusqu'à ce jour, (voir p. 200, note 1), a été déposée
en 1963 à l'Archive Historique de Crète à Khanià, et ainsi il est pos-
sible d'être utilisée par les spécialistes.

L'auteur, d'après un mandat de l'Académie d'Athènes, a composé de
7-18 août 1964 et de 11-17 août 1965 un catalogue des manuscrits conte-
nants le matériel folklorique de tous les genres, qu'il a noté dans un ma-
nuscrit de 134 pages, qui a déposé au Centre de Recherches du Folklore
Héllénique de l'Académie d'Athènes, sub. no 2890.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
(8 ΙΟΥΛ. - 7 ΑΥΓ. 1965)

υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
•

Πωγώνι ονομάζεται ή ΒΔ των 'Ιωαννίνων κειμένη επαρχία, ήτις εκτείνεται
εις τούς πρόποδας τού όρους Νεμέρτσικα καί κατέχει τά ΒΑ aUroU μέρη παρά τά
σημερινά σύνορα 'Ηπείρου καί 'Αλβανίας1. ΓΙαλαιότερον ή επαρχία αύτη έλέγετο
Πωγωνιανή, σήμερον δ" ούτω μόνον ονομάζεται τό χωρίον Βοστίνα2. Ό τύπος
Πωγωνιανή έχρησιμοποιήθη καί εν τη εκκλησιαστική γλώσση, προελθών κατά
παράδοσιν έκ τής ομωνύμου πόλεως, τήν οποίαν έθεμελίωσεν ό βυζαντινός αυτο-
κράτωρ Κωνσταντίνος ό Πωγωνδτος (668- 685) παρά τήν Διπαλίτσαν3.

Ή έπαρχία Πωγωνίου παλαιότερον περιελάμβανε 48 έν όλω ελληνικά χω-
ρία4, τινά των οποίων σήμερον υπάγονται εΐς τήν έπαρχίαν Κονίτσης, τινά δέ ευ-
ρίσκονται ύπό τούς 'Αλβανούς. Άπό τού 1339 τά χωρία ταΰτα υπέστησαν αλλε-
πάλληλους επιδρομάς τών 'Αλβανών' έκ τών κατοίκων άλλοι μέν παρέμειναν "Ελ-
ληνες, άλλοι δ' έξισλαμίσθησαν. Συχνότεροι ήσαν αι έπιδρομαί καί πιέσεις τών
Αλβανών επί τοΰ γηγενούς πληθυσμού κυρίως μετά τήν δευτέραν δεκαετηρίδα
τοΰ 17ου αι., διό καί πολλαί οϊκογένειαι τής Όστανίτσης άπό τοΰ 1632- 1687

1 Βλ. τοπογραφίαν τής περιοχής παρά Ίω. Λαμπρίδτ], 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχος
εβδομον : Πωγωνιακά, έν 'Αθήναις 1889, σελ. 7-12.

2 Τό τόπων, τοΰτο σημαίνει κατά τόν Λαμπρίδην (σ. 8) τόπον βοσκής, κατά τόν Ά&.
Παπαχαρίαην μελισσότοπον (Ήπειρ. Χρον., 8 (1933) 141) καί κατά τόν Κ. Μέρτζιον τήν χωρίς
μέλι κηρήθραν (Ήπειρ. Χρον., 9 (1934) 200).

3 Ίω. Λ αμπρίδον, ένθ' αν , σ. 17. Άϋ\ Παπαχαρϊση, ε ν (Κ, σ. 141.

4 Έκ τοιπων μνημονευτέα τά έξης : Άγιος Κοσμάς (πρφην Καξοί), Αγία Μαρίνα
(Κουσοβίτσα), Άργυροχώρι, Βάλτισια, Βασιλικόν (Τσαραπλανά), Βήσσανη, Βομπλόν, Δελβι-
νάκι, Δημόκορη, Δολόν, Δρυμάδες, Ζάβροχον, Κακόλακκος, Καστάνιανη, Κεράσοβον, Κεφα-
λόβρυσον (Μεντζητιέ), Κουρεμάδιον, Κρυονέριον, Κτίσματα (Άρίνιστα), Λάβδανη, Λαχανό-
καστρον, Λίμνη (Ζαραβϊνα), Μαυρόπουλον, Κάτω Μερόπη (Φραστανά), Μερόπη (Ρουμπάτες),
Ξηρόβαλτος, Όρεινόν (Μποζανίκον), Παλαιόπυργος (Μέβδεζα), Περιστέρι (Μέγγουλη), Πον-
τικάτες, Πωγωνιανή (Βοστίνα), Ρουψιά, Στραβοσκιάδι, Στρατίνιστα, Τεριάχιον, Φαράγγι
(Γκουβέρι) καί Ψηλόκαστρον (Καλουδέ).
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μετηνάστευσαν εΐς Βεσσαραβίαν1. 'Ας σημειωθη ακόμη ότι φοβέρας καταστροφάς
ύφίσταντο ού μόνον τά βόρεια, αλλά καί τά νότια χωρία τοΰ Πωγωνίου υπό τών
Τουρκαλβανών2. Κατά τά τελευταία έτη μόνον εις τό Κεφαλόβρνσον κατοικούν
Άρβανιτόβλαχοι, μερικοί δέ Τουρκόγυφτοι εΐς τήν Πωγωνιανήν καί εΐς άλλα τινά
χωρία. Είς παλαιοτέρους χρόνους οί έπήλυδες ήσαν περισσότεροι, όπως μανθάνο-
μεν άπό πολυτίμους πληροφορίας τού Ίω. Λαμπρίδου. Οΰτος κατά τό 1889 γρά-
φει: «Τό Πογώνη ή Πογώνιον... άριί^μεΐ οικίας 3.594, ων 204 'Αλβανικαί καί
6 Άθιγγανικαί είναι Μωαμεθανικοί, αί δέ λοιπαί 3.154 Έλληνικαί, 141 Άλβα-
νοβλαχικαί, 76 'Αλβανικαί καί 13 Άθιγγανικαί Χριστιανικαί» 3. Κατά τήν περίο-
οδον τής τουρκοκρατίας, οπότε τό Πωγώνι περιελάμβανε καί τά χωρία Λεπαλί-
τοαν, Όσταχ'ίτσαν, Μπουτσικον καί τινα άλλα, υπαγόμενα εΐς τήν επαρχίαν Κονί-
τσης, άπετέλει «καϊμακλίκιον» μέ έ'δραν τήν Βοστΐναν- "Ηδη διοικείται υπό επάρ-
χου, εδρεύοντος εΐς Δελβινάκιον 4.

Ή αποδημία τών κατοίκων τοΰ Πωγωνίου, ή οποία έτι καί σήμερον είναι
λίαν έντονος, ήρχισεν άπό παλαιοτέρων χρόνων, ένισχύθη δέ κατά τήν περίοδον
τών άλβανικών επιδρομών κυρίως άπό τού 17ου αι. καί εξής. Τήν πρώτην άφορ-
μήν εις αύτήν πιθανώτατα παρέσχεν ή επικοινωνία τών Πωγωνησίων μέ τούς άλ-
λαχόθεν προστρέχοντας εΐς τήν μεγάλην έμποροπανήγυρίν των, γινομένην τήν
15ην Αυγούστου παρά τήν Μονήν τής Μολυβδοσκεπάστου 5. Αί συναλλαγαί καί
οι άναπτυσσόμενοι δεσμοί των μέ τούς έκεΐ άφικνουμένους έξ άλλων τόπων ΰπε-
βοήθησαν τήν άποδημίαν των εΐς τήν ξενιτειάν6. Χώραι εΐς τάς οποίας μετέβαι-
νον ούτοι παλαιότερον ήσαν ή Τουρκία (Κωνσταντινούπολις), ή Μολδοβλαχία καί
ή Ρωσία7. Κατά τά τελευταία έτη ούτοι άποδημοΰν εΐς τήν Άμερικήν, τήν Γερ-
μανίαν κ.ά. Ή εΐς τό έξωτερικόν οικονομική αύτών δραστηριότης άπέβη πάντοτε
καρποφόρος καί ώφέλησε καί τήν γενέτειραν, διότι πολλοί τών άποδήμων υπήρ-
ξαν εθνικοί ευεργέται τής ιδιαιτέρας αυτών πατρίδος, διά τής ιδρύσεως κοινωφε-
λών ιδρυμάτων καί τής οικονομικής υποστηρίξεως τών συμπατριωτών των8. Οί εΐς

1 Ίω. Λαμπρίδου, ενθ' άν., σ. 61.

2 "Ενθ' άν,, σ. 63-84.

8 "Ενθ. άν., σ. 7.

4 Σημειωτέον ότι ή έν μέσοι τής κώμης ταύτης έκκλησία έπ' ονόματι τής Κοιμήσεως

τής Θεοτόκου ίδρύθη τω 1153. Βλ. Ίω. Λαμπρίδου, έ!νθ' άν., σ. 38.

6 Ένθ' άν., σ. 52-53.

6 Αύτόθι, σ. 53.

7 Αύτόθι, σ. 54.

8 Αύτόθι, σ. 50 -51.
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τήν πατρίδα εναπομένοντες άρρενες και at γυναίκες, α ί όποΐαι σπανίως εξενι"
τεύοντο, εκαλλιέργουν τους αγρούς καί τάς αμπέλους, επεδίδοντο είς τήν κτηνοτρο-
φίαν καί μετήρχοντο τά επαγγέλματα τού αρτοποιού, τοΰ λαχανοπώλου, τοΰ παν-
τοπώλου καί τού βαρελοποιοΰ. 'Ονομαστοί υπήρξαν οι Σωπικιώται βαγενάδες, οί
όποιοι έπενόησαν καί ιδίαν συνθηματικήν γλώσσαν1.

Καί είς τά γράμματα ουχί μικράν επίδοσιν παρουσίαζε τό ΙΤωγώνι καί πρό
τής τουρκικής κατακτήσεως καί μετ' αυτήν2.

Εις τήν ίστορίαν τοΰ Πωγωνίου όλως έξαίρετον θέσιν καταλαμβάνει τό Αελ-
βινάκιον, τού οποίου οί κάτοικοι επολέμησαν γενναίως κατά τοΰ 'Αλή Πασά3.

Ή μέχρι τούδε εκ τής περιοχής ταύτης άπό δημοσιεύματα ή χειρόγραφα προ-
ερχομένη λαογραφική ύλη συνίσταται : ο) εις μελέτας καί άρθρα, τών οποίων τήν
κυριωτέραν βιβλιογραφίαν παραθέτω ενταύθα, καί β) εις χειρογράφους τινάς συλ-
λογάς, κατατεθείσας εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην
Λαογραφικόν Άρχεΐον) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών4.

1 «'Από τήν Σωπικην καί τήν Τοιάτιοταν, χωρία τοΰ Πωγωνίου ΰπό τήν άλβανικήν κα-
τοχήν τελοΰντα, καί άπό τούς Αρυμάδες καί τό Στραβοοκιάδι, χιορία τοΰ Πωγωνίου ωσαύτως,
αλλ' έν τή ελευθέρα Ήπείρφ κείμενα, προέρχονται οι βαγενάδες τής 'Ηπείρου. 'Αλλ* ώς
και' έξοχήν κοιτίς αύτών πρέπει νά θεωρηθή ή Σωπική». Βλ. Ά&. Παπαχαρίοην είς Ήπειρ.
Χρον., ετ. 5av (1930), σ. 265. Τό έκ Σωπικής συνθηματικόν γλωσσάριον κατεγράφη ύπό τοΰ
συγγραφέως καθ' ύπαγόρευσιν τοΰ βαγενά Βασίλη Καναβον (ενθ' άν., σ· 266). "Ας σημειωθή
ότι ό αύτός βαγενάς διαμένει άκόμη έν Πωγωνιανή καί είναι ηλικίας 80 έτών. Παρά τούτου
κατέγραψα καί εγώ αρκετά δημοτικά τραγούδια καί άλλο λαογραφικόν ύλικόν.

2 Ίω. Λαμτιοίδου, ενθ' άν , σ. 44 - 46.

3 Βλ. πλείονα εις Ν. Β. Πατοέλη, Τό Δελβινάκιον τής 'Ηπείρου. (Συμβολή είς τήν
ίσιορίαν τής ηρωικής κωμοπόλεως). ['Αθήναι 1948]. Του Αντον, Διατί τό Δελβινάκι εκλήθη
«ήρωικόν». Αθήναι 1958.

4 Α') Δημοσιεύματα: 1) Γεώργ 'Αναγνωστόπουλο;, Μικρά συμβολή είς τήν μελέ-
την τών 'Ηπειρωτικών τοπωνυμιών. Ήπειρ. Χρον., 1 (1926), σ. 86-101.

2) Παύλος Βρέλλης, Ή άνάπτυξις τής οικοτεχνίας έν Ήπείρω. Ήπειρ. Εστία, έ'τ. 6 (1957),
σ. 434 - 444.

3) '/. Ά. Θωμόπουλος, Τά Ηπειρωτικά τοπωνύμια. Ήπειρ. "Εστία, ετ. 4 (1955), σ. 987-988.

4) Άλ. Χ. Μαμμόπονλος, Ήπειρος. Λαογραφικά - Ηθογραφικά - 'Εθνογραφικά, τόμ. Α',
"Αθήναι 1961, δον, 207 σελ., τ. Β', 1964, 8ον, 294 σελ.

5) Κ. Δ. Μέρτζως, Συμβολή εις τήν έρμηνείαν τών ξένων Ηπειρωτικών τοπωνυμίων.
Ήπειρ. Χρον., 9 (1934), σ. 200-203.

6) Κων. Μπεκιάρης, Τά άπό τής Τυρινής μέχρι τής Κυριακής τοΰ Θωμά έθιζόμενα έν Πω-
γωνιανή. Μεσαίων. Γράμματα, 4 (1939), σ. 68- 71.

7) Δημ. Β. Οίκονομίδης, Τά βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής ξε-
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Παρά τον σχετικόν πλούτον καί τήν άξίαν τής έν λόγω ύλης εκρίθη σκόπιμος

νιτειάς. 'Αφιέρωμα είς την Ήπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι 1954, σ. 37 - 45.

8) Αικ. Κ. Οικονόμου, Ό γάμος είς τήν Βήσσανην καί τά άλλα χωρία τοΰ Πωγωνίου,
'Αθήναι 1950, 16ον, 31 σελ.

9) Κατίνα Γ. Παπά, Γαμήλια έθιμα τής Β. 'Ηπείρου. Ήπειρ. Έστ., ετ. 5 (1956), σ. 350 - 355,
453-457.

10) Σταύρος Παπαδάτος, Ή επαρσις τής σημαίας εν πομπή γάμου ώς ίσχΰον εθιμον έν
Ήπείρω ιδία. Ήπειρ. Έστ., έτ. 10 (1961), σ. 917 - 921.
11α) Άθανάα. Χ. Παπαχαρίσης, Τά Σώπικα ή ή συνθηματική γλώσσα τών βαγενάδων τής
Βορείου Ηπείρου. Ήπειρ. Χρον., 5 (1930), σ. 265- 270. β) Προσθήκη είς τά Σώπικα, ένθ'
άν., 7 (1932), σ. 213-215. γ) Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τοϋ Πωγωνίου, ένθ' άν., 8 (1933),
σ. 141 - 149. δ) Δευτέρα εις τό τοπωνυμικόν τοΰ Πωγιονίου συμβολή. Ήπειρ. Έσιία, έτ. 1
(1952), σ. 815-818, ετ. 2 (1953), σ. 36-40, 170- 171, 269-271, 379-381. ε) Γλωσσικά, Πλά-
των 7, 'Αθήναι 1955, σ. 132 - 135.
12α) Ν. Β. Πατσέλης, Τό Δελβινάκιον τής Ηπείρου. (Συμβολή είς τήν ίστορίαν τής ήρωϊκής
κωμοπόλεως). ['Αθήναι 1948], 8ον, 256 σελ. [Εκτός τής ιστορικής ύλης περιέχει καί τινα
ασματα, έθιμα λατρευτικά καί γαμήλια : σελ. 130 - 131, 155 - 156, 219 - 238]. β) Διατί τό Δελ-
βινάκι εκλήθη «ήρωϊκόν», 'Αθήναι 1958, 8ον, 16 σελ.

13) Σπ. Περιστέρης, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου, Έπετηρ. Λαογρ.
'Αρχείου, τόμ. 9- 10 (1955/57), έν 'Αθήναις 1958, σ. 105- 133.

Β') Χειρόγραφα: α) Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (βραχυγρ. ΚΕΕΛ),
άρ. χρ. 45. (Άλκιβιάδου Κοντοπάνον, Συλλογή παροιμιών έκ Δολιανών, 1915, σχ. 8ον, 187
σελ.) [Παροιμίαι 1109],

β) ΚΕΕΛ, άρ. 1473. (Συλλογή ύπό φοιτητών έκ διαφόρων τόπων, 1941, σχ. 4ον, 391 σελ.).
[Περιέχει καί ολίγας λαογραφικός ειδήσεις έκ Πωγωνίου].

γ) ΚΕΕΛ, άρ. 1613. ('Αθηνάς Παπαχαρίση, Ό γάμος είς τήν Βήσσανην τοΰ Πωγωνίου τής
'Ηπείρου, 'Αθήναι 1949, 4ον, 19 σελ.).

δ) ΚΕΕΛ, άρ. 1665 Γ'. (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογρ. σύμμεικτα έκ Βορείου Ηπείρου,
'Ιωάννινα 1951, 8ον, 85 σελ.).

ε) ΚΕΕΛ, άρ. 1908 Β. (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς Κόνιτσαν καί τά
περί αύτήν χωρία, 1953, 8ον, 133 σελ.).

ζ') ΚΕΕΛ, άρ. 1919. (Σπυρ. Φαρμάκη, Περισυλλεγέντα λαογραφικά στοιχεία χωρίου Δο-
λιανών 'Ηπείρου, 1953, δον, 61 σελ.) ["Υλη σχετική πρός τόν γάμον, τήν κοινων. όργάνωσιν,
τό παιδίον, τήν τελευτήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν].

ζ) ΚΕΕΛ, άρ. 1922. (Δ. Τεανάδη, Λαογραφικαί σημειώσεις έκ Κερασόβου, 1953, δον, 65
σελ.). [Ύλη σχετική πρός τήν κοιν. όργάνωσιν, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν τελευτήν καί τό
λαϊκόν δίκαιον].

η) ΚΕΕΛ, άρ. 2222. (Δικ. Βαγιακάκου, Γλωσσικά έκ Β. Ηπείρου, 1951, δον, 519 σελ.).
[Περιέχει γλωσσικόν καί λαογραφικόν ύλικόν καί έκ Δρυμάδων καί Σωπικής],

θ) ΚΕΕΛ, άρ. 2256. (Σπ. Περιστέρι/, Μουσική άποστολή είς Ήπειρον, 1957, 8ον, 209 σελ.).
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ή όλοκλήρωσις τής είς τήν περιοχήν ταύτην λαογραφικής έρεύνης. Πρός τούτο
ένηργήθη ενταύθα υπό τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας κατ'
έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (άριθ·. άποφ. 51564/27.7.65) μηνιαία αποστολή,
ήτις επραγματοποιήθη δι' εμού άπό τής 8ης 'Ιουλίου - 7 Αυγούστου εις τά χωρία
Πωγωνιανήν, Ποντικάτες, Δολόν καί τήν κωμόπολιν Δελβινάκιον-
Τά χωρία ταύτα επικοινωνούν μέ τά 'Ιωάννινα καί τήν Κόνιτσαν δι' αυτοκινήτου.
Παλαιότερον ολόκληρος ή περιοχή τού Πωγωνίου έχρησιμοποίει ώς έπίνειον τόν
λιμένα τών 'Αγίων Σαράντα (κοινώς Σ κ ά λ ω μ α).

Ή έρευνηθείσα αύτη περιοχή είχε πληθυσμόν τό έ'τος 1928 1053 κατοίκους,
κατά δέ τό 1951 821. Τό χωρίον Ποντικάτες, νοτίως τής Πωγωνιανής, ήρίθμει
κατά τό 1928 343 κατοίκους, νύν δέ έχει περί τούς 160. Ή περιοχή αύτη μέ πε-
ριωρισμένην γεωργικήν καλλιέργειαν, έν άντιθέσει πρός τό παρελθόν, προσφέρεται
περισσότερον εΐς τήν κτηνοτροφίαν μέ 5.000 περίπου συντηρούμενα αιγοπρόβατα.

Πρός άνατολάς τής Πωγωνιανής καί εις μιας ώρας άπόστασιν άπ' αυτής κεί-
ται τό χωρίον Δολόν μέ 60 κατοίκους, ενώ ειχε 359 κατά τό 1928. Ό πληθυσμός
άσχολεΐται ενταύθα μέ τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν. Τό Δελβινάκιον τέλος,
πρωτεύουσα τής επαρχίας Πωγωνίου, κείται παρά τούς πρόποδας τού όρους Έεβί-
τσα (ύψ. 740). Ήμίσειαν ώραν άπό τής κωμοπόλεως ταύτης, άριθμούσης νύν 1198
κατοίκους, κείται τό Δελβινακιώτικο Χάνι, διά τού οποίου διέρχεται ή άπό 'Ιωαν-
νίνων εις τάς θρυλικάς πόλεις τής Βορείου 'Ηπείρου 'Αργυρόκαστρον καί Αυλώνα
άγουσα οδός. "Ανέκαθεν έφημίζοντο αί γυναίκες τού Δελβινακίου διά τό εξαίσιον
κάλλος των, τό όποιον παρετήρησαν καί οί περιηγηταί Holland καί Leake1.
ΏραΤαι είναι καί αί γυναίκες τών χωρίων Δολού καί Γκουβέρι (νύν Φαραγ-
γιού). Διό καί ή παροιμιώδης φράσις: «Κοπέλλα άπο το Γκουβέρι και νερό άπό
τό Κόκκινο Λιθάρι» (πηγή ΒΔ τού Δελβινακίου). «Ή κανονική όμως συμμετρία
τού θήλεος φύλου, γράφει κάπως υπερβολικά ό Ί. Λαμπρίδης, ουδαμοϋ ίσως καί
τής Ευρώπης υπάρχει. Διό καί τό άληθέστατον λόγιον : ννφη άπό τό Δελβινάκι και
γαμπρός άπ' τ Αργυρόκαστρο» 2. Θέλων νά έξηγήση τήν αίτίαν τού φαινομένου ό
Ίωαννίτης Ϊατροφιλόσοφοςι λέγει:«... επειδή δέ τό κλίμα επιδρά καθόλου έπί τών

[Περιέχει καί 57 ς^σματα έκ Βασιλικού, Βήααανης, Χρυσαυγής καί Δελβινακίου Πωγωνίου].

ι) ΚΕΕΛ, άρ. 2949. (Άνδρ. Βολταίρα, "Ηθη, έθιμα καί τραγούδια σωσμένα άπό στόμα σέ
στόμα άπό τό Βασιλικόν Πωγωνίου 'Ιωαννίνων, 1965, 4ον, 25 σελ.). [Περιέχει ασματα 26,

1 παροιμ., 3 εΰχάς καί ειδήσεις περί γάμου, μαγείας καί δεισιδαιμόνων συνηθειών].

1 Ίω. Λαμπρίδου, ενθ' άν., σ. 21.

2 Ίω. Λαμπρίδου, ένθ' άν·, σ. 22.
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κράσεων καί τής καλλονής, διά τούτο οί μέν άνδρες είναι εύ'ρωστοι, αί δέ γυναίκες
ευειδεΐς καί λευκαί»1.

Έκ τών τεσσάρων τούτων χωρίων συνελέχθη ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτις
περιελήφθη εις χ/φον έκ 474 σελίδων, σχήματος 8ου μεγ., τό όποιον καί κατετέθη
εΐς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας ΰπ' αριθμόν 2956.

Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει: ασματα 121, παραδόσεις 33, αινίγματα 66, πα-
ροιμίας 25, παραμύίΗα 4, επιρδάς 3 καί ποικίλας ειδήσεις περί λαϊκής οικίας, τρο-
φών, ενδυμασιών, γεωργικού, ποιμενικού καί κυνηγετικού βίου, χορών, κοινωνικής
οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, παιδιού, γάμου, τελευτής, μαγείας, άστρολογίας, με-
τεωρολογίας, μαντικής, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας καί αγροτικών εθίμων.
Πρός τούτοις έγένετο καί ήχογράφησις διά μαγνητοφώνου τύπου Butoba τής
μουσικής 41 ασμάτων επί 6 ταινιών2.

Τό έν Πωγωνίφ γλωσσικόν ιδίωμα παρουσιάζει τό ίδιαίτερον χαρακτηριστι-
κών γνώρισμα, ότι διαφέρει άπό τά βόρεια ιδιώματα τής ελληνικής γλώσης, διατη-
ρούν τούς φθόγγους καθαρούς καί άναλλοιώτους. Τό φαινόμενον τούτο παρατη-
ρείται καί βορειότερον έν Βορείφ Ήπείρω και είς τούς ελληνοφώνους τής 'Αλβα-
νίας. Τήν γλωσσικήν ταύτην συγγένειαν τών Πωγωνησίων πρός τούς ελληνοφώ-
νους τής 'Αλβανίας άντιλαμβανόμενοι οί άλλοι Ήπειρώται καί παρεξηγοΰντες
λέγουν ότι οί Πωγωνήσιοι άρβανιτίζουν, δηλαδή ομιλούν όπως οί 'Αρβανίτες.
Γενικώς ^δύναται νά θεωρηθή τό Πωγώνι ώς μία νησίς νοτίας προφοράς εΐς τήν
Β. Ελλάδα» 3.

Εΐς τήν συλλεχθεΐσαν ώςάνω λαογραφικήν ΰλην, εκτός τών κοινών στοιχείων,
τά όποια διακρίνει τις εν σχέσει μέ τόν λαϊκόν βίον τών λοιπών ηπειρωτικών πε-
ριοχών, παρατηρεί έτι καί μορφάς τοπικάς, συνδεομένας μέ τήν ίστορίαν τοΰ τό-
που καί τάς εΐδικάς συνθήκας τοΰ βίου·

Έκ τοΰ υλικού βίου τοΰ λαοΰ τοπικής ιδιομορφίας είναι ή λαϊκή κατοικία
μετά τών επίπλων καί σκευών, τά οποία δύναται τις νά γνωρίση συστηματι-
κώτερον μάλλον εΐς τά χωρία παρά εΐς τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας, τό
Δελβινάκιον, όπου πολλαί οΐκίαι υπέστησαν ποικίλας επιδράσεις έκ τής οΐκοδο-
μίας τών άστικών κέντρων. Σημειωτέον δ' ότι λόγω ιών έκ τοΰ τελευταίου πολέ-

1 Ίω. Λαμπρίδον, ενθ' άν., σ. 13.

5 Ευχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης τόν δημοδιδάσκαλον κ. Κ. Ζώτον,
τόν κ. Παναγιώτην Κάπαρον, ίατρόν, Ματθαίον Βαλκάνην, δημοδιδάσκαλον, καί Παν. Παπ-
πάν, ένωμοτάρχην, ο'ίτινες τά μέγιστα συνετέλεσαν είς τήν έπιτυχίαν τής άποστολής μου.
8 Παπαχαρϊση, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τού Πωγωνίου, έ'νθ' άν., σ. 142.
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μου καταστροφών πολλαί επικλινείς στέγαι οικιών είς τά χωρία, ώς π.χ. εν Πωγω-
νιανη καί άλλαχοΰ, μετά τήν επισκευήν των φέρουν κατά μεν τό ήμισυ παλαιάς

Είκ. 1. Διώροφος οικία.

Ε'ικ. 2. Καλύβα μέ αλώνι.

πλάκας Ικ σχιστολίθου, κατά δέ τό ετερον ήμισυ κεραμίδια (είκ. 1). 'Ενδιαφέρον
παρουσιάζει καί ή καλύβα. Αύτη είναι λιθόκτιστος, σκεπασμένη, όπως καί to σπίτι,
μέ πλάκες. Δεν έχει παράθυρα, έχει δέ μόνον 2 πόρτες, μίαν μικράν καί μίαν με-
γάλην. Ή πρώτη λέγεται θυροπούλα καί επικοινωνεί μέ τό αλώνι (είκ. 2). "Ας
προστεθη ότι κάθε νοικοκύρης έχει τό αλώνι καί τήν καλύβαν του.
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Δέν θά επιμείνω εις τήν περιγραφήν τών οικιών μέ τόν πλούτον τής αρχι-
τεκτονικής των ορολογίας, παραπέμπων εις τήν «Έκί)εσιν τής λαογραφικής μου
αποστολής είς τό Κεντρικόν Ζαγόρι»1 καί είς τό χειρόγραφον μου ύπ' αριθ. 2956,
σ. 26-36' επιθυμώ μόνον νά επαναλάβω ενταύθα όσα ό G. Stadtmüller έγραψε
παλαιότερον δια τήν παρόρμησιν πρός μελέτην τής λαϊκής εν Ήπείρω οίκοδομίας :
«Έκ τής εξετάσεως, λέγει, τών τύπων τών οικιών καί οικιακών σκευών διανοίγον-
ται ευρείαι προοπτικοί δια τήν άναπαράστασιν σταδίων μετοικήσεων καί πολιτι-
σμών είς χρόνους, περί τών οποίων ουδεμία υπάρχει παράδοσις ούτε γραπτή ούτε
μνημειακή... Ή διερεύνησις τών τύπων τών οικιών, τών οικιακών σκευών καί
τών εγκαταστάσεων, είναι μέρος μόνον τής γενικής λαογραφικής έρεύνης, ήτις, επι-
χειρούμενη μετά τής αναγκαίας προσοχής καί μεθόδου, δύναται νά προσφέρη πολυ-
τίμους υπηρεσίας εις τήν έρευναν τής ιστορίας» 2.

Έκ τών συνηθεστέρων τών Πωγωνησίων τροφών είναι τό μπριάμι, τό τοου-
μπλέκι (στιφάδο), τό άνάδεμα, ο καβουρμάς, οι ροσινίτσες, ή μιρμίλω, τό κορκούτι,
τό τσορβίσι, ή μπαζίνα, ή μπουκουβάλα, τό λιπανό, τό μάτσελο, οί πυρομάδες, το
χράνι, ή ξιδοπαπάρα ή κρασοπαπάρα, ή ζούπα, ή σιλίρα, ο παστουρμάς, τό λαχα-
νομπούρεκο, τό τυρομπούρεκο, ή κρεασόπιττα, ή κουρκουτόπιττα, ή κασόπιττα, ή
μπατοαριά ή σαπικάτα, ή γαλατόπιττα, ή κοφτόπιττα κ.ά., πλήρη περιγραφήν τών
οποίων βλ. εν τώ ώς άνω χειρογράφω μου ύπ' άρ. 2956, σ. 14 - 22 καί 28.

'Αξιόλογον ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή τοπική ενδυμασία μέ τήν έπικρά-
τησιν τοΰ λευκού χρώματος. «Έν εχιαρίθμοις χωρίοις τοΰ νοτίου διαμερίσματος,
γράφει ό 'Ιωάννης Λαμπρίδης, τά ένδύματα τών γυναικών είναι φαινομερή3, όπως
είς τό τμήμα Δροπόλεως, άλλα κατά τό πλείστον ποδήρη. Μόνον εις τά χωρία
Σέλτσην καί Πολίτσιανην τό ένδυμα είναι μέλαν, ενφ τών λοιπών λευκόν, όπερ
νήθουσι καί ύφαίνουσιν αί γυναίκες μόναι» 4. Ή 'Αγγελική Χατζημιχάλη πα-
ρατηρεί: «Μεταξύ όλων τών ενδυμασιών τής 'Ηπείρου ίδιαιτέραν έντύπωσιν κά-
μνει ή στολή τοΰ Πωγωνίου μέ τόν ϊδιόρρυθμον λευκόν κεφαλόδεσμον, κατε-
σκευασμένη σχεδόν έξ ολοκλήρου έκ χονδρών λευκών υφασμάτων»5. Δια τόν κε-
φαλόδεσμον τοΰ Πωγωνίου έγραφε παλαιότερον καί ό Ίω. Λαμπρίδης τά εξής

1 Βλ. A.B. Οίκονομύhjv, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 15/16 (1902/1963), έν 'Αθήναις
1964, σ. 326 - 329.

2 Georg Stadtmüller, Τά προβλήματα τής ιστορικής διερευνήσεως τής Ηπείρου. Ήπειρ.
Χρον., έτ. 9ον (1934), σ. 149 - 150.

3 Προφανώς ό συγγραφεύς έννοεΐ έδώ τάς φαινομηρίδας.

1 Ίω. Ααμπρίδον,ε\·&' άν., σ. 20.

'Αγγελ. Χατζημιχάλη, 'Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη. Ήπειρ. Χρον., έτ. δον (1930), σ. 257.

14
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αξιομνημόνευτα: «Ό φάκελλος (ό πάλος τού Παυσανίου), φακιόλι έκ λινομεταξίνου
υφάσματος κατασκευαζόμενος, τό σύνηθες δηλαδή τής κεφαλής τούτο κάλυμμα,
όμπόλια καλούμενη, δέν άπαντα καθ' όλον τό τμήμα» Ή δμπόλια, τήν οποίαν
εξακολουθούν καί σήμερον νά φορούν αϊ γυναίκες τού Πωγωνίου, είναι πολύ πα-
λαιά. Ό καθηγητής 'Αν. 'Ορλάνδος2 «άποδεικνύει ότι ό εικονιζόμενος εΐς τοιχο-
γραφίας τοΰ 13ου αϊ. κεφαλόδεσμος είναι ό ίδιος μέ τήν φερομένην σήμερον
«άμπόλιαν» ύπό τών γυναικών τοΰ Πωγωνίου»3· Λευκός όμοιος κεφαλόδεσμος
άπαντςί καί εις σύγχρονον (1280) τοιχογραφίαν μονής έν Κύπρω4·

Ή γυναικεία φορεσιά τού Πωγωνίου διεκρίνετο εΐς τήν τής Δερόπολης (* Αε-
ροπολίτικα») καί είς τήν τών νοτιωτέρων χωρίων, πού έλέγετο «τά σύδικά μας*
(ρούχα).

Παραθέτο) ένταΰθα περιγραφήν τής παλαιοτέρας (πρό τοΰ 1930) φορεσιάς
τοΰ Πωγωνίου καθ' ύπαγόρευσιν τής Σοφίας Λιολιάκη, ετών 53, έκ τοΰ χωρίου
Ποντικάτες :

«Άπό μέσα ντυόνταν μέ έ'να άσπρο ρουτί, λινό πουκάμισο, πού έφθανε μέ-
χρι τήν αντζα (γάμπα). Ήταν καί άπό χονμαί (καθαρό χασέ) για τις γιορτές. Βά-
ζανε έπειτα τή λαιμαρίά. Είναι άπό τό ίδιο ύφασμα ενα ορθογώνιο σχισμένο σιή
μέση μέ φαρδιό γιακά. 01 νέες κεντούσαν τόν περίγυρο τής λαιμαριάς μέ κίτρινη
μεταξωτή κλωστή, πού έφκειαχναν τά δοντίτσα. 'Από πάνω βάζαν τό αεγκονη
(έξωμίς), πού είναι μάλλινο ύφασμα πυκνοϋφασμένο καί στή νεροτρουβιά χτυπη-
μένο. Τό σεγκούνι δέν έχει μανίκια καί ό περίγυρος του είναι ραμμένος μέ μαύρο
γαϊτάνι γύρω γύρω. Μπροστά στόν κόρφο στά δυο μέρη βάζαν ύφασμα μαύρο
ή καφέ άπό τσόχα, πού λέγονταν : ρονχα. Τό σεγκούνι στή μέση τό ζώνανε μέ
φαρδύ μάλλινο μαΰρο ζωνάρι, πού ειχε 3-4 γύρους. Τό ζωνάρι αύτό έδιπλωνότανε
στή μέση κ' έχρησίμευε γιά θήκη νά βάζουν χρήματα, κάχτες (καρύδια), μύγδαλα
κ.ά. Τό ζωνάρι άπ' τις δυο άκρες είχε κλόοσα (κρόσσια). Τά κλόσσα κρέμονταν
δεξιά κ" έκαναν ουρά. Πάν' άπ' τό ζωνάρι γιά σιγουρότερο ζώσιμο βάνανε μιά
λεπτή κόκκινη ζώνα υφαντή, μιακριά. Τό σχισμένο μπροστινό μέρος τοΰ σεγκου*
νιοΰ σκεπάζονταν μέ μιά ποδιά υφαντή. Πάν' άπ' τό σεγκούνι φορούσαν τό ντου-

' Ίω. Λαμπρίδον, ενθ* άν., σ. 20.

3 Άν. 'Ορλάνδου, Μνημεία τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου. Ή Κόκκινη 'Εκκλησία - Πα-
ναγία Βελλάς. Ήπειρ. Χρον., ετ. 2ον (1927), σ. 153.

8 Άγγελ. Χατζημιχάλη, ενθ' άν., σ. 254.

4 Γεωργ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου. Α'. Λεύκωμα, έν'Αθήναις
1953, πίναξ 90. [Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. Γ'].
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λαμά, πού 'ταν άπό ύφασμα ντρίλινο μέ έ'να μικρό γαϊτανάκι λίγο στήν άκρη.

Τά προπόδια είναι είδος πλεχτές παντόφλες μάλλινες. Λέγονταν και πασονμά-
κια. Ποδένονταν μέ τσαρούχια, πού είχαν μύτες. Ή μύτη ειχε ή δέν είχε φούντα.
Οί νέες μέ φούντα, οί γριές χωρίς φούντα. Στά πόδια φορούσανε κάλτσες δυο ζευ-
γάρια. Τό έ'να δέν είχε πατούσα και στηρίζονταν στήν καμάρα μέ μια κορδελλί-
τσα. Τό άλλο ήταν κοντό ώς τήν άντζα μέ πατούσα καί δένονταν μέ μιά λινιά.

Είκ. 3. Νεανίδες χορεύουσαι είς τήν αύλήν τής εκκλησίας φέρουν τό τοπικόν ένδυμα.

Στό κεφάλι φορούσαν τήν δμπόλια ή φακιόλι. M' oUto περιτύλιγαν τό κεφάλι
γύρω γύρω. Τό ύφασμα τής όμπόλιας ήταν υφασμένο μετάξι. Είχανε καί λινές
όμπόλιες. 'FI όμπόλια σ' έ'να σημείο ειχε μιά κόκκινη γραμμή υφαντή, πού λέγον-
ταν ρούσα, κι όταν πενθούσαν τή σκέπαζαν μέ μαύρο ύφασμα (λουρίδα). Τό τύ-
λιγμα τής όμπόλιας τελείωνε πάνω άπό τό λαιμό καί λέγονταν φούντα. Οί χήρες
γυναίκες μαζεύαν τή φούντα, για νά διακρίνωνται ότι είναι χήρες.

"Οταν ήταν βαρύς χειμώνας, έπάνω άπ' αυτή όλη τή στολή έβαζαν τή μανι-
κωτή, πού ήταν ό,τι καί τό σεγκούνι, αλλά μέ μανίκια μισά, άντί γιά έπανωφόρι.
Ή προίκα μετριώνταν μ' αύτά.

Ή γιορτινή καί νυφιάτικη φορεσά1 ήταν ή 'ίδια μέ τήν καί)ημερινή μέ τή
διαφορά ότι ήταν άπό καλύτερα υφάσματα... Οί ντόπιοι άντρες φορούσανε πο-

1 Βλ. λεπτομερή περιγραφήν τής νυφιάτικης φορεσιάς έν τω χφφ μου ύπ' άριθ. 2956,
α. 40-42.
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τ ούρια. Ήταν περισκελίδες πλατειές επάνω, έφθαναν ώς κάτω απ' τό γόνα, στέ-
νευαν εκεί καί δένονταν. Τό πόδι ήταν σκεπασμένο μέ άσπρες μάλλινες κάλτσες ή
μαύρες διμιτένιες. Φορούσανε γιλέκο χωρίς μανίκια, διμιτένιο, καί επάνω πιολί. Τό
πισλί ήταν κεντησμένο μέ γαϊτάνι. Στό κεφάλι φορούσαν κόκκινη σκούφια ή καί
καλπάκι μαύρο. Για παπούτσα φορούσαν τσαρούχια ή γεμενιά. Στή μέση εζώνον-
ταν μέ πέτσινο σελιάχι. Τό σελιάχι είχε θήκες για ταμπάκο, καπνό, για τήν ήσκα,
τόν πρυόβολο καί τό καλαμάρι. Βάζανε εκεί καί χρήματα, κλειδιά, κουμπούρια καί
μαχαίρια. 'Από μέσα φορούσαν πουκάμισο μέ πολύ πλατύ άσπρο μανίκι. Αυτό
κούμπωνε στό λαιμό καί δέν ειχε γιακά. Τό χειμώνα φορούσανε φλοκάτα ή μπε-
ρούτσα, είδος πανωφόρι μέ μανίκια καί κλόσσα» 1.

Παρέθηκα τήν περιγραφήν ταύτην τής παλαιοτέρας ένδυμασίας τοΰ Πωγιυ-
νίου, άφ' ενός μέν διότι είναι λεπτομερής καί άπηκριβωμένη, άφ' ετέρου δέ διότι,
καθώς οί τύποι τών οικιών, οικιακών σκευών καί εγκαταστάσεων, ούτω καί ή εν-
δυμασία τών διαφόρων περιοχών τής 'Ηπείρου δέν έτυχε μέχρι τούδε τής δεούσης
συστηματικής έρεύνης. «Μία έρευνα δια τήν περιβολήν, γράφει ό Stadtmüller,
θά έπρεπε νά έκταθή πέρα τών πολιτικών ορίων τής σημερινής 'Ηπείρου καί νά
συμπεριλάβη τήν έξέτασιν τής περιβολής καί έν Αιτωλοακαρνανία, ώς καί έν όλη
τή Ν. 'Αλβανία (μέχρι καί τοΰ Σ'κούμπι). Διότι όλαι αύται αι χώραι παρουσιά-
ζουν ευρύτατα κοινήν περιβολήν, ενώ ή περιβολή τής Β. 'Αλβανίας αποκλίνει
αύτής ισχυρώς» 2.

Έρχόμείΐα εις τά ασματα τής συλλογής μας. Ταύτα είναι ποικίλου περιεχομέ-
νου ανήκοντα εΐς διαφόρους κατηγορίας. Οί Πωγωνήσιοι τά <|δουν ακόμη ώς χο-
ρευτικά, επιτραπέζια καί εΐς διαφόρους περιστάσεις, ήτοι κατά τούς γάμους, τάς
άπόκρεως, τό Πάσχα καί τάς οικογενειακός συγκεντρώσεις έπί ταΐς όνομαστικαΐς
έορταις. Άξιοσημείωτον είναι ότι ή νεωτέρα γενεά ευχαριστείται περισσότερον «μέ
τά παλιά», παρά μέ τά έκ τών αστικών κέντρων διά τοΰ ραδιοφώνου καί τοΰ γραμ-
μοφώνου διαδιδόμενα νεώτερα λαϊκά τραγούδια. Έντύπωσιν προξενεί τό γεγονός
ότι ακόμη επιζούν εΐς τήν λαϊκήν μνήμην ακριτικά, παραλογές, παλαιά ερωτικά
τής ξενιτειάς, λατρευτικά, γαμήλια, ιστορικά, σατυρικά κ.ά. Ούτως έχομεν παραλ-
λαγάς τών ακριτικών : «οί εννιά αδερφοί καί τό στοιχειό τοΰ πηγαδιού» (χ/φον,
σ. 266-67), «τό κάστρο τής Ώριας» (χ/φον, σ. 393-394), «ή αρραβωνιαστικιά
τού Κωσταντή» (χ/φον σ. 77 - 80), <<:ή αρπαγή τής γυναικός τού Γιαννάκη υπό τοΰ

' "Ενθ' άν., σ. 36 - 43.

2 G. Stadtmüller, ενθ" άν., σ. 151.
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Σκληρόπουλου» (χ/φον. σ. 271-273), «τού μικρού Βλαχόπουλου» (χ/φον σ. 412-
413) κ.α. 'Επίσης τάς παραλογάς : «τού πραματευτή», «τής φωνής νεκρού άπό τό
μνήμα», «τού έρωτος χριστιανού και εβραιοπούλας» κ.α. 'Ως τοπικόν δύναται να
χαρακτηρισίΐή τό ασμα «ό'μορφος γιανίτσαρος» (χ/φον., σ. 362 - 364).

Ή μουσική έκτέλεσις τών τραγουδιών εις τό Πωγώνι είναι χορωδιακή καί
πολυφωνική1. 'Ομάς ανδρών ή γυναικών χωριστά ή καί μεικτή εκτελεί τήν μελφ-
δίαν. Ό κορυφαίος τραγουδιστής, πού τραγουδεΐ τήν κυρίαν μελφδίαν, λέγεται
πάρτης ή πάρτης, δ δεύτερος, πού γυρίζει ή τσακίζει τό τραγούδι, λέγεται γυριστής
καί κλώστης, οί δέ άλλοι, πού κρατούν τό ϊσον, ίσοκράτες. Ό πρώτος πρέπει νά
είναι καλλίφωνος καί νά μεταδίδη εις τους άλλους τήν τονικότητα τοΰ §σματος.
Ούτος εκτελεί μίαν μουσικήν φράσιν, ήτις καλύπτει άλλοτε μεν όλόκληρον τόν
πρώτον στίχον, άλλοτε δέ τό ήμισυ τοΰ στίχου2. Ό γυριστής πρέπει να είναι τρα-
γουδιστής πολύ ήσκημένος, ώστε νά δύναται νά έκτελή ευχρρώς τά μελωδικά ποι-
κίλματα, πού άπαιτοΰνται κατά τό γύρισμα τοΰ τραγουδιού3. Οί ίσοκράται ασκούν
βοηθητικόν μουσικόν έργον4. Σημειωτέον ότι ό πολυφωνικός οΰτος τρόπος
εκτελέσεως τών τραγουδιών τοΰ Πωγωνίου άπαντα καί ε'ις τήν Βόρειον "Ηπειρον,
δηλαδή τήν σημερινήν νότιον 'Αλβανίαν, ενώ είς τήν μέσην καί βόρειον 'Αλβα-
νίαν κυριαρχεί περισσότερον ό μονοφωνικός τρόπος. «Ε'ις τήν Βόρειον'Αλβανίαν....
ή ομοφωνία είναι τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών ασμάτων, εν τούτοις εις τήν
μουσικήν τών παραλογών παρατηρούνται καί παλαιά πολυφωνικά στοιχεία»5.

"Ας μού έπιτραπή εκ τών ώς άνω έν Πωγωνίφ αδομένων ασμάτων νά παρα-
ινέσω ενταύθα τήν μελφδίαν τών άκριτικών «τοΰ κάστρου τής Ώριας», «τού μι-
κρού Βλαχόπουλου» καί τοΰ τοπικού «ό'μορφος γιανίτσαρος» κατά καταγραφήν
τοΰ συναδ. μουσικού κ. Σπ. Περιστέρη :

1 Βλ. Σπ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. Έπετ. τοΰ
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 9-10(1955/57), εν'Αθήναις 1958, σ. 105 κ.εξ. Δ. Β. Οίχονομίδον, Τά
βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής ξενιτειάς. 'Αφιέρωμα είς "Ηπειρον.
Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι 1951, σ. 37 κ.έξ.

2 Σπ. Περιστέρη, ένθ' άν., σ. 111.

3 Ένθ' άν., σ. 111.

4 Ένθ' άν., σ. 114-115.

6 Ε. Comisel, Λαογραφική έ'ρευνα έν 'Αλβανία (ρουμανιστί). Revista de Folclor, Bucu-
reçti, ετ. V, άρ. 1-2, 1960, μετάφρ. ύπό Δ. Β. Οίκονομίδον, έν Λαογραφ., τ. ΚΑ', έν 'Αθήναις
1964, σ. 544.
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Σ' όσα κάστρα κί äv επήγα καϊ σεργιάνισα,

καϊ σεργιάνισα,
σάν τής Άργυρώς το κάστρο, κάστρο δεν ειδα.
Κάστρο μου θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό,
5 οί Τούρκοι σέ πολεμούσαν χρόνια δώδεκα,
οί Ρωμιοί σέ παραστέκαν δέκα τέσσερα.
Και μιά μαυρομάτα κόρη, αχ ! μοιρολογά :
Μωρ', άνοΤξτε μου τής μαύρης και τής ορφανής,
γιατί εΐμ' άγκαστρωμένη και στό μήνα μου.

(Χ/φον, σ. 393-894. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 12405. Ταιν. 893 ΑΙ)
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J J J J J^iÛO

Ο Κωσταντΐνος δ μικρός κι Άλέξ' αντρειωμένος
και το μικρό Βλαχόπουλο r-ό καστροπολεμίτης
αντάμα τρων και πίνουνε και ψιλοτραγουδάνε
κι αντάμα έχουν τους μαύρους τους στον πλάτονα * δεμένους.

5 Τοϋ Κώστα τρώει τά σίδερα, τ' 'Αλέξη τά λιθάρια
καί τοϋ μικροϋ Βλαχόπουλου τά δέντρα ξεριζώνει.

(Χ/φον, α. 412-14. Ε.Μ.Σ. άρ, είσ. 12416. Ταιν. 894 Α5).

* πλάτανο.
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1 Ή χρονική αγωγή είναι ασταθής ιδία είς τήν πριότην στροφήν. Αί υπόλοιποι στρο-

φοί αποδίδονται καλύτερον.

3 Τό κείμενον ισχύει καί δια τάς υπολοίπους φωνάς.



216

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

---τ--
γΐάς-- μττρ  - ■ μορ . - (foc, I ι α _ vi.. τ σα ,
-S -——U—  J—îda-

ρπς κο - - ρδς  Mr > ^ '-J^ rraj i  γιο ος J—i---i-1---1--Κ iju Ι
(φ ■ * *Si«— ·. _ ·. -^-------  ,-T . k r: . τ - —=

1--!---ι a - - - Λ______
j> „II Jy-j- ι  pl ΤΤΠ - γαΐ-νι; */ + 3 ν ν<  ?-if^t-4- 3 ί

v'7-^  ι I

στο

- <Ρε

_ pi πη. _ . γαινε ναι

ρ



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

2 1 1

riten.

για γιά ήο _ λι_ε _ μο

^δ5

s^lF

Μπρ' όμορφος Γιανίτσαρης, κυράς ύγιός, (δις)
στο οεφέρι πήγαινε ναι για πόλεμο, (δις)
Πόλεμο δεν ηυρ' ό νιος ναι γύρισε.
Γύρισε, δγιαγύρισε τόν Τούρναβο
κ έσκυψε να πιή νερό στον Τούρναβο.
Κλέφτες τόν έβίγλισαν άπό μεριά,
ντουφεκιά τοϋ δώσανε ζερβιά μεριά.

(X/cpov, ο.

!-64. Ε.Μ.Σ. ÔLQ. είσ. 12394. Tcav. 891 Α2).

Οί ομαδικοί χοροί έν Πωγωνίω γίνονται κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέν-
νων, τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων, τοΰ 'Αγίου Ιωάννου, τών Άπόκρεων, τής
Λαμπρής, τής Κυριακής τού Θωμά, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τοΰ Αγίου 'Αθανα-
σίου. Πρώτοι εΐς τόν χορόν εισέρχονται οί ιερείς, έ'πονται δέ μέ τήν σειράν οί
γέροντες, αί γρπΐαι, οί νέοι, αί νέαι καί τά παιδιά. «Ό Πωγωνήσιος χορός είναι
στρωτός στα δύο μέ τραγούδια καϊ όχι μέ όργανα. Πρώτα τό παίρνουν οί άντρες
καί μετά οί γυναίκες» εναλλάξ. «Αύτό γίνεται στή Σωπική, στό Χλομόν καί άλλα
χωριά τής Βορείου Ηπείρου. Στήν Πωγωνιανή τό γλέντι γίνεται καί μέ όργανα,
δηλαδή κλαρίνο, βιολί, ντέφι ή νταϊρέ καί λαγούτο. Αύτοί πού παίζουν τά όργανα
είναι γύφτοι εντόπιοι. Έδώ στό Πωγώνι χορεύομε καί τόν καλαματιανό: «έ'να
νερό, κυρά Βαγγελιώ», τό τσάμικο: «ό Μενούσης κι ό Μπιρμπίλης», τό τραγούδι
«Κάτω στό γιαλό» στά τρία, «τοΰ παπά τά παραθύρια» στά τρία, «στήν κεντη-
σμένη σου ποδιά, μώρ' βλάχα» στά τρία κ.ά. Χορεύομε καί τσακιστό στόν τόπο
μέ ταχύτερο βηματισμό. "Οταν τελειώνη τό τραγούδι, αρχινάει τό κλαρίνο και
κάνει κλώσμα, δηλαδή τό γυρίζει, τό τσακίζει, καί λέγεται τσακιστό. "Ocav έχωμε
πανηγύρι καί χορεύωμε, ό κάθε πρώτος παραγγέλνει έ'να χορό τής άρεσάς του>
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αλλά χορεύει κι άλλους διαφορετικούς χορούς από διάφορα τραγούδια. Γίνεται έ'τσι
ένα κράμα χορών, δηλαδή θ' άρχινήση π.χ. πρώτα άπό «Κώσταντα», «Μαργιώλα»
ή «Βεργινάδα» κτλ. (τό κάθε έ'να άπ' αυτά διαφέρει άπό τό άλλο στους βηματι-
σμούς καί στό σκοπό) καί μετά χορεύει δ,τι χορό θέλει, τσακιστό, στα δύο καί κλεί-
νει συνήθως μέ χορό στα τρία» 1.

'Ενδιαφέρον μέρος τής συλλογής μου άποτελούν καί αί παραδόσεις. Εκ τού-
των σημαντικώτεραι είναι ή αναφερομένη εις τόν δράκον τοΰ Παπίγγου καί τοΰ
Σμόλικα2, αί άστρολογικαί, αί δυϊστικαί και ή λατρευτική ή σχετική μέ τήν εκου-
σίαν παρουσίαν ζαρκαδιοΰ πρός θυσίαν κατά τήν έορτήν τής Ζωοδόχου Πηγής
εις έξωκκλήσιον τής Θεοτόκου εύρισκόμενον παρά τήν ΙΙωγωνιανήν.

Παραθέτομεν κατωτέρω τά κείμενα ενίων εκ τών εν λόγω π;αραδόσεων μετά
τίνων ερμηνευτικών σημεαοσεων.

Α . «Ό Χρίστος κι δ Διάολ.ος είχαν συντροφιά όπου πήγαιναν μαζί, δεν
κοτονσε δ Χρίστος να κάνη τίποτα, γιατί δ Αιάολος το χαλούσε, τον 'κανε ζημιά.

Ο Χρίστος να πονμε εκανε αμπέλια, σταφύλια, κι δ Αιάολος εκανε βάτα με βατό-
μονρες, τ αμπέλια έκαναν σταφύλια, τά βάτα αγκάθια καί βατόμονρες.

Κ εκαν δ Χριστός πολλά σχέδια, τά εκανε κι δ Αιάολος, αλλά δεν τζ' εδαη'ε
ψνχη. * Απο πολλές φορές υστέρα εκαμε δ Διάολος ενα σκύλο νά πονμε. Και τον
λ.έει τοΰ Χρίστου ό Διάολος. — Τί νά τό κάνω τώρα για να ζωντανέψη; " Γιά, τί
νά τό κάμης τώρα, δός του μιά σμπρωξά και πές τον, σηκω νά φας τό νοικοκύρη
αον. Ζωντάνεψε τό σκυλί καί κράπ τόν πιάνει άπό τό ποδάρι και τον τό 'φαγε και
γίνηκε κουτσός ό διάολος» (Χ/φ., σ. 156).

Β'. «2α γίδια ηταν όλα αγρία. Και τά φυλούσε δ Διάβολος. Αντός τά 'φτειασε.
Και του λ.έει δ Διάολος τού Χρίστου. — Τί πρέπει νά κάμω για νά τά μάσω δώ
στη στρούγγα ; — Θα τά βάλωμε στό μαντρί, λέει δ Χριστός, θα τά βάλωμε στη
στρούγγα να τ άρμέξωμε. Αυτά πον θά μένουν χάμαι, λέει, θά 'ναι δικά μου, λέει
δ Χριστός, κι αν τά πον θά φεύγουν θά 'ναι δικά σου. Ό Χριστός τί εκαμε ; Αυτά
που ήτανε δικά του τά 'καψε εδώ στό γόνα κ' είναι βουλλωμένα, σημαδεμένα, τ
αλλα στα ερημά 'σα πέρα φύγανε. Αυτά, πού βούλλωσ δ Χριστός, εμειναν χάμω
μέσ στη στρούγγα, τ' αλλα έφυγαν. — Τί μδκαμες, τον λέει δ Διάολος/ — Δεν
εΐπαμαν, λέει δ Χριστός, ότι θά τά μοιράσωμε στη μέση; — Καλά, λέει δ Διάολος,

1 Βλ. τό χ/φόν μου υπ' άρ. 2956, σ. 169-171.

2 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική άποστολή είς τήν περιοχήν του Δυτικού Ζαγο-
ρίου τής'Ηπείρου, Έπετ, Λαογρ. Άρχ, τόμ. 15/16 (1962/63), êv Αθήναις 1964, α. 254,
ένθα καί βιβλιογραφία.
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τα πήρες που 'τανε δικά μον, αλλά ολοένα θά σον κάνουνε ζημιές, θ' άχρηστεύονν
τά δέντρα, τ' αμπέλια, δ,τ ι πράμα. Είτί δ Χριστός, έγώ θά κάνω κλαρί για τά γίδια.
Καί μετά τον λέει δ Διάολος κ έγώ θά κάνω παλιούρια, βάτα, αγκάθια· όΤ αντά
τ' άχρηστα αντός τά 'κανε» (Χ/φ., σ. 157-158).

Γ. «eO Διάβολως είπε τον Χρίστου. — Νά δής τί θά σοΰ κάνω, τοϋ λέει.—
Τίποτα δέ θά μον κάμης εσύ, τοϋ λέει, νά δής τί θά σοϋ κάιιω 'γώ. Καί παίρει δυο
μήλα καί τά πετά 'σα πέρα. Τό ένα έγινε σκυλί καί τό αλλο λύκος. Τό σκυλί κυνη-
γάει τό λύκο. Καί λέει στό λ,νκο. — Μυρωδιά νά μήν έχης, άλλά μακριά νά βλέπης
καί ν άκοϋς άπό δώ ώς στά Γιάννενα. Κ' εσύ, σκυλί, τοϋ λέει, τόση μυρωδιά νά
'χης, που νά μήν άφήνης τίποτα. Γι αύτό, όταν περνάη λύκος, τόν μυρίζεται τό
σκυλί άπό μακριά καί τρέχει καί τόν κυνηγάει». (Χ/φ., σ. 159-160).

Και αί τρεις aUral παραδόσεις άνήκουν εΐς τήν κατηγορίαν τών λαϊκών διη-
γήσεων, κατά τάς οποίας ό Διάβολος, άμιλλώμενος πρός τόν Θεον εΐς τό έργον
τής δημιουργίας, έπλασε καί αυτός ζώα ή άχρηστα καί βλαβερά άντικείμενα. Ό
Θεός ή ό Χριστός ένεψύχωσε τά ζώα τοΰ Διαβόλου καί άντί άχρήστων εδημιούρ-
γησε διά τόν ανθρωπον χρήσιμα καί ωφέλιμα πράγματα. Παρόμοιαι παραδόσεις
άπαντώσι καί παρ' άλλοις λαοΐς1.

Δ. «Στή γιορτή τής Θεοτόκου (Ζωοδόχου Πηγής), πού γιορτάζει στήν
Πωγωνιανή (έξωκκλήσι) rà παλιά τά χρόνια κάθε χρόνο τό πρωί έρχονταν δνό
ζαρκάδια. Κάθονταν τό έ'να καί τό σφάζανε καί τό αλλο βασίλεμα ήλιοϋ έφευγε.
Αυτό γίνονταν κάθε χρόνο. Μιά φορά είπαν οί χωριανοί: — Δέν τά σφάζομε καί
τά δυό; Πήραν τήν άπόφαση καί τά σφάξοννε. Άπό τότε δέν μετάρθαν πια τά ζαρ-
κάδια στή γιορτή τής Θεοτόκου(Χ/φ., σ. 142-143 καί 289).

Ή παράδοσις αύτη άπαντα καί εΐς άλλα μέρη τής Ελλάδος, περί αυτής δ'
έγραψεν εΐδικήν μελέτην ό Στίλπων Π. Κυριακίδης ύπό τόν τίτλον «Θυσία έλά-
φου έν Νεοελληνική παραδόσει καί Συναξαρίοις» καί έδημοσίευσεν εν Λαογραφία,
τόμ. Τ', 1917/18, σ. 189-2152.

Έκ τών καταγραφέντων ύπ' εμού ποικίλων έν Πωγωνιω έθίμων λίαν ενδια-
φέροντα είναι τά γαμήλια μετά τών σχετικών γαμήλιων ασμάτων. Άξιοσημείωτον
δ' είναι ότι διά πρώτην φοράν έχομεν εντεύθεν μαγνητοφωνημένα άρκετά ςίσματα

1 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, "Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδόσεις τοϋ "Ελληνικού λαοΰ.
Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 17 (1964), έν Ά&ήναις 1965, σ. 12-39.

1 Βλ. καί D. Pétropoulos, Survivances de sacrifices d'animaux en Grèce. Papers
of the international Congress of european and western Ethnology. Stockholm, 1956,
a. 120-125, ενθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.
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τού γάμου. Αί ημέτεροι ωσαύτως ειδήσεις περί γαμήλιων εθίμων έν πολλοίς συμ-
πληρώνουν τάς μέχρι τούδε έκ διαφόρων χωρίων τής περιοχής τιιύτης δημοσιευ-
θείσας ή εύρισκομένας εις χειρόγραφα εις το Κέντρον Έρεύνης της 'Ελληνικής
Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών1 ύπό ερασιτεχνών συλλογέων.

Άξιολόγου ενδιαφέροντος είναι καί οί περιγραφοί εθίμων, άναφερομένων
ε'ις τό παιδίον, τήν τελευτήν, τό λαϊκόν δίκαιον, τήν μαγείαν, τήν άστρολογίαν
τήν μετεωρολογίαν, τήν μοντικήν, τήν δημώδη ίατρικήν, τούς βίους τοΰ λαού
καί τήν λαϊκήν λατρείον.

Μέ παρατηρήσεις τινάς σχετικός πρός ειδήσεις έκ τής λαϊκής λατρείας ας
μοΰ επιτροπή νά κλείσω τήν παρούσαν έκθεσίν μου.

Πλούσιο είναι κα&' δλον τόν ενιαυτόν τά έθιμα τών Παγωνησίων τά σχε-
τικά μέ τάς εορτάς καί τήν ορθόδοξο ν αυτών πίστιν. Θα αναφέρω μερικά έξ
αύτών.

Α'. 'Εν Πωγωνιανή «τήν παραμονή τών Χριστουγέννων στα σπίτια φκειά-
νουνε κόλιοντα (κουλλουρια) μέ ζυμάρι σκέτο σταρίσιο- "Ενα μεγαλύτερο άπ'
αύτά τά κόλιαντα τό λέγουν κονλλούρα καί τήν έχουν για τόν πιατικό. Πάνω
στήν κουλλούρα κεντοΰν τόν πιατικό μέ τό κοπάδι του (μέ ζυμάρι) και τοΰ τήν
προσφέρουν. Τά παιδιά τραγουδώντας τά κόλιαντα (κάλαντα) λέγουν :

Κόλιαντα, μίλιαντα,
τρεις χιλιάδες πρόβατα
και πεντακόσα γίδια.
Τοϋ πιατικού κονλλούρα
καί μένα κολιαντίνα.

Σέρνουν τά παιδιά μαζί τους ένα καλαμίδι (ξύλο μακρύ πού ανοίγουν τά
πέτουρα) καί περνούν μέσα τά κόλιαντα (κουλλουρια), πού τούς δίν' ό κόσμος. Δί-
νουν καί μήλα καί καρύδια5. (Χ/φον, ο. 23).

Τά ώς άνω «Χριστό ψ ω μ α» ή «κ ό λ ι « ν τ α» (κουλλοΰρες τών Χριστου-
γέννων) μέ ειδικά σχήματα καί στολίδια άπό ζύμην είναι γνωστά καί άπό πολλά
άλλο μέρη τής Ελλάδος, είναι δέ ανάλογα μέ τόν βίον τής οικογενείας2. Τά εν
ΙΙωγωνιανή έχουν καί ιδιαίτερον κολλιτεχνικόν διαφέρον διά ιόν πλούτον καί τήν
ώραιότητο τών κεντημένων σχημάτοιν τοΰ κοπαδιού καί τών πιστικών (βοσκών).

1 Τοϋιο διεπίστιοσα μετά σχετικήν σόγκρισιν τοϋ ύπ' έμοϋ συγκεντρωθέντος ύλικοϋ μέ
τό μέχρι τοϋδε δημοσιευθέν ή ευρισκόμενο ν είς χειρογράφους συλλογάς.

2 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικού έορταί καί έθιμα χής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956/57,

σ. 49. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά Χριστούγεννα είς τόν λαόν. Παρνασσός, τόμ. Α', 'Αθήναι 1959,

σ. 431-432.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 1 1

Β'. «Βαθιά χαράγματα τού "Αι Βασιλειού (ανήμερα) τά παιδιά έχουν
έ'τοιμο απο βραδύς τό δέντρο (κλαρί άπό πεύκο ή κυπαρίσσι)· Τό στολίζουν μ
εικόνες ή κάρτες καί κανένα φρούτο τής έποχής. "Εν' άπ' τά παιδιά κρατάει τό
δέντρο, πηγαίνει μπροστά καί χτυπάει τήν πόρτα. Ανοίγουν οί γυναίκες καί τά
παιδιά λέγουν τό τραγούδι τής αρχιμηνιάς». (Χ/φ., σ. 24).

Ή συνήθεια αύτη τής είσαγιογής χλωρών κλάδων δένδρου ε'ις τήν οίκίαν
κατά τήν πρωτοχρονιάν μέ σκοπόν τήν εξασφάλισιν τής υγείας τών μελών τής οι-
κογενείας δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι είναι δ πρόδρομος τού πανευρωπαϊκού σήμε-
ρον εθίμου τού «Χριστουγεννιάτικου δένδρου»1.

Γ'. «Τόν παλιό καιρό, όταν γίνονταν πανηγύρι, καί τώρα στους Ποντικάτες
τήν ημέρα τής Θεοτόκου (Παρασκευή τής Διακαινησίμου) οί τσελιγκάδες δωρί-
ζουν άπό 'να σφαχτό, τυρί φρέσκο, για τή διασκέδαση προς ό'φελος τής εκκλησίας.
Αυτό τό σφάγιο τό ψ έ νου ν καί τό λιανίζουν μικρά μικρά κομμάτια καί τό προσ-
φέρουν γιά μεζέ, όταν βγαίνη δ δίσκος τής εκκλησίας. Καί τό Πάσχα δίνουν γά-
λατα, τυριά καί κρέατα σέ φτωχούς». (Χ/φ., σ. 55).

Τό έθιμον τοϋτο ενθυμίζει τό λεχθέν ύπο τού M. Nilsson ότι «έ'νας άρ-
χαΐος "Ελ?α)ν θά ήσθάνετο ώς νά ήτο είς τήν πατρίδα του, άν παρευρίσκετο ε'ις
ε'να νεώτερον πανηγύρι» ή «όστις βλέπει σήμερον έλληνικόν πατηγυρι ένθυμεί-
ται αμέσως τ' αρχαία» 2.

Δ'. «Κάθε 1η Μάρτη πρωί πρωί οί γιαγιάδες πηγαίνουν στό μπαξέ καί κό-
βουν ε'να κλωνάρι κρανιά καί μ' αύτό χτυπούν ανάλαφρα τά μικρά παιδιά καί
δλους πού κοιμούνται, γιά νά είναι γερά σαν τήν κρανιά ολάκερη τή χρονιά». Τό
aUrù κάμνουν καί εις τά ζώα3. Ή αυτή δέ συνήθεια υπάρχει καί κατά τήν ήμέραν
τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων καί τού Αγίου Ιωάννου. (Χ/φ., σ. 144-145, 277)

Τό έθιμον τούτο αποσκοπεί κατά τήν όμοιοπαθητικήν μαγείαν είς τήν μετά-
δοσιν τής θαλερότητος καί τής δυνάμεως τού βλαστού είς τόν άνθρωπον ή τά ζώα·

Ε'. «Τήν Κυριακή τής Τυρινής ντυόνται μουτσούνες μέ προσωπίδες. Γί-
νονται γαμπροί, νυφάδες, άλλοι γέροι, άλλες γυναίκες, γριές, καί τ' άπόγεμα μετά
τό φαγοπότι βγαίνουν στό μεσοχώρι, χορεύουν καί διασκεδάζουν. 'Ανάβουν τό
βράδυ φωτιές καί χορεύουν γύρ' άπ' αυτές. Τά ξύλα τά 'χουν μάσει στό μεσοχώρι
καί στίς γειτονιές άπό τήν προηγούμενη μέρα. Πηδούν τις φωτιές. Οί μουτσού-

1 Βλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, ενί}' άνωτ., σ. 435. Βλ. καί Δημ. Β. Οίκονομίδον, Χριστου-
γεννιάτικον δένδρον. 'Ηθική καί Θρησκευτική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. IB' έν λ.

2 Γ. Ά. Μέγα, ενθ* άν., σ. 18, 19.

3 'Ομοίως καί έν Κρήτη (Κατσιδώνι). Βλ. είς Έιτετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ., τόμ. 3
1940), σελ. 419.
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νες βαστάν ξύλα στα χέρια τους μέ στάχτη καί τή ρίχνουν κατά πρόσωπο καί
έκφοβίζουν τά παιδιά. Μια άπό τις μουτσούνες κάνει τή νύφη, ένας τό γαμπρό·
Κυρίως έχουν σκοπό τό γλέντι καί τό χορό. Τραγουδούν: «πώς στουμπί—πώς
στουμπίζουν τό πιπέρι;» καί κλίνουν καί χτυπούν τό γόνα κάτω. "Οταν λεν για
μύτη, μέ τή μύτη κ.ο.κ.» (Χ/φ., σ. 282).

Τό έθιμον ένθυμίζει ανάλογα έκ Δερβιτσάνης Β. 'Ηπείρου1 καί έξ άλλων
τόπων.

ΣΤ'. «Στά Ε'ισόδια τής Θεοτόκου βράζομε πολύσπειρα η μπόλια, καλαμπόκι,
φασόλια, φακή, ρεβίθια, όλα σέ μιά κατσαρόλα. Μέσα βάζομε καλαμπούκια μέ
στάχυα ολόκληρα. Τό 'χομε για καλό. Τό ίδιο κάνομε καί τοΰ 'Αι Ντριός ('Αγίου
Ανδρέου)».

Ό 'Ιωάννης Λαμπρίδης άναφέρων τό εύετηρικόν τοΰτο έθιμον τών πολυ-
σπορίων παρατηρεί: «ΙΙαρά πάσι τοις χωρίοις τήν βράσιν όμοΰ παντός είδους
οσπρίων τήν παραμονήν τοΰ Άγ. 'Ανδρέου (Μπόλια, Πυανέψια παρά τοίς άρ-
χαίοις) πλήν τών «Πολίτσιανης και Σέλτσης» άπαραίτητον θρησκεστικόν θεωροΰσι
καθήκον» 2.

Καί οι αρχαίοι Έλληνες προσέφερον πανσπερμίαν είς τήν Δήμητρα καί
τούς άλλους θεούς διά τήν ευφορίαν τής γής, ώς και εις τάς ψυχάς τών νεκρών καί
τόν Διόνυσον, κατά τήν τρίτην ήμέραν τών 'Ανθεστηρίων, καλουμένην Χύτροι,
δτε ό Άδης ήτο άνοικτός. Επίσης κατά τά Πυανόψια, εορτήν τής συγκομιδής τών
καρπών τών δένδρων, κατά τόν μήνα Πυανεψιώνα (Όκτώβρ.-Νοέμβρ.) έμοί-
ραζον κυάμους. Ή μετάληψις έκ τής πανσπερμίας αυτής μετέδιδε καλήν τύχην
εις τούς μεταλαμβάνοντας8.

Γενικώς ό βίος έν Πωγωνίφ τής 'Ηπείρου διατηρεί άκόμη άρκετά στοιχεία
έκ τής παραδόσεως. Ή άλλαγή τών κοινωνικών συνθηκών δέν έπέφερεν άκόμη
ολοσχερώς τήν έξαφάνισιν τών παλαιοτέρων μορφών αυτού, ώς συνέβη εις άλλα
μέρη τής Ελλάδος. "Ηθη καί παραδόσεις έρριζωμέναι εις τόν λαόν επιζούν όλων
τών πολιτικών καί τών έκ τής εναλλαγής τών πολιτιστικών ρευμάτων μεταβολών
καί παραμένουν ζωνταναί ώς έκφρασις τής λαϊκής ψυχής.

1 Βλ. ΚΕΕΛ, άρ. 1665 Β', σ. 45. (Δ. Β. Οικονομίδον, Λαογραφική συλλογή παρά Βο-
ρειοηπειρωτών προσφύγων, 'Ιωάννινα 1951).

2 Ίω. Λαμπρίδον, ενθ' άν., σ. 27.

8 M. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία. Μετάφρ. Ί. Κακριδή, 'Αθήνα 1953, σ. 29.

Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 31-33, καί 77. Lud. Deiibner, Attische Feste, Hildesheim, 1959,

σ. ig8 κ.έξ.
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résumé

Recherche folklorique à Pogfonïon (Epire)
du 8 juillet au 7 août 1965

par D. B. Oecotiomidès

Dans son introduction l'auteur décrit brièvement la situation géogra-
phique de la région de Pogonion en Epire et donne un aperçu histori-
que relatif en y ajoutant une bibliographie minitieuse des collections
folkloriques édités et inédites jusqu'à ce jour sur cette région par divers
auteurs et en soulignant l'importance de l'apport d'érudits de l'Epire
dans le domaine folklorique et linguistique de leur pays.

L'auteur complète son exposé par certaines informations économiques
et démographiques des villages: Pogoniani, Pontikates, Dolon et de la pe-
tite ville Delvinâki oit il a éffectué ses recherches folkloriques du 8 Juillet
au 7 août 1965.

Commentant ensuite l'habitation populaire la caractérise comme lo-
calement ayant une forme particulière1 et conclu, comme l'a soutenu et
G. Stadtmüller, que les habitations populaires eu Epire ouvrent des larges
perspectives pour la connaissance des divers stades d'émigration et des
civilisations dans des époques d'où n'existent aucune tradition écrite ού
des monuments. Ensuite, il fait mention des mets et de la nourriture la
plus courante des habitants et donne une description detaillée du co-
stume populaire des hommes et des femmes d'avant 1930 où la couleur
blanche prédomine. Le mouchoir blanc, comme bandeau, qu'on nomme
«ombolia» qui est en usage jusqu'aujourd'hui, est figuré dans des fresques
du XlIIe siècle (voir photo n° 3).

Par la suite l'auteur donne un aperçu général des chansons popu-
laires de cette région, qui sont d'une riche variété et appartiennent à des
différentes catégories. La génération d'aujourd'hui à Pogonion au contraire
de ce qui existe dans les autres régions de l'Epire, trouve plus du plaisir
aux chansons traditionelles qu'aux nouvelles mélodies qui proviennent des

1 Voir D. B. Oeconomidès dans l'Annuaire des Archives de folklore, vol. 15/16
1962^, Athènes 1964, pp. 326-329.
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centres urbains. Dans la mémoire du peuple sont encore vivants des chan-
sons acritiques (chansons héroïques de l'époque byzantine), des ballades,
anciens chansons d'amour, de l'émigration (ξενιτειάς),άη culte, de la noce, sa-
tiriques etc. Parmi les chansons acritiques les plus répandues sont : a) la
fiancée de Constanti, b) l'enlèvement de la femme de Jeannakis par Skli-
rôpoulo, c) du petit Vlahopoulo, d) du château-fort de la Belle, et d'au-
tres. Parmi les ballades les habitants préfèrent: a) la chanson du colpor-
teur, b) de l'amour d'un chrétien avec une juive, c) la voix du mort du
tombeau etc.

La musique de cette région présente un intérêt particulier : elle est
généralement polyphonique, chantée par des choeurs d'hommes ού de fem-
mes ού par des choeurs mixtes· Le soliste chante la mélodie principale,
tandis que le second chanteur «reprend» (γυρίζει) ού «rompre» (τσακίζει) la
mélodie pendant que les autres tiennent le continuo (τό 'ίσον), qui rappelle
le chant chorale de la musique ecclésiastique byzantine. On rencontre cette
façon de chanter et en Epire du nord1.

Parmi les danses locales: le «Pogonissios», «strotos», en deux pas,
présente un intérêt particulier et est dansée en Epire du nord, accompa-
gnée seulement par le chant, tandis qu'à Pogonion, et par des instruments
de musique, comme la clarinette, le violon et le défi (tambourin). On danse
également et le syrtos, le tsamikos, et autres.

Ensuite l'auteur publie trois légendes qui ont comme sujet le diable
en émulation avec Dieu, dans la création du monde. Le diable a créé
des animaux et des choses nuisibles et inutiles, tandis que Dieu ού
Jésus Christ les ont animé en les transformant en choses utiles et profita-
bles pour l'homme.

Une autre légende est une variété connue et dans d'autres régions
de la Grèce, où un cerf ού un chevreuil se présente volontairement pen-
dant la fête du Saint pour être immolé (sacrifié) 2.

Parmi les diverses coutumes, ceux de la noce sont les plus remar-

1 Voir.Sp. Peristeris, dans l'Annuaire des Archives du Folklor, vol. 9-10(1955/57),

pp. 105-133, et D. B. Oeconomidès, «Hommage à l'Epire.A mémoire de Christos Soulis»,
Athènes 1954, p. 37 et suiv.

3 Voir St. Kyriakidis dans Laographia, tome VI (1917/18), pp. 189-215, et
D. Loucatos dans l'Annnaire des Arch, de Folklore, tome 11-12 (1958-59), p. 266.
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quables. L'auteur a pu enregistré sur bandes du magnétophone un assez
grand nombre des chansons nuptiales. Le matériel sur les coutumes ma-
trimoniales complète en partie, ce qui a été publié jusqu'à ce jour ού ce qui
se trouve dans des manuscrits au Centre de Recherches du folklore Helléni-
que de TAcadémie d'Athènes, déposé par des collectionneurs amateurs. Ega-
lement est rémarquable et le matériel qui concerne à l'enfant, la mort, le
droit populaire, la magie, l'astrologie, la météorologie, la divination, la
médecine populaire, les métiers populaires (vie agricole, pastorale etc.)
et le culte. De ce dernier, l'auteur mentionne le gâteau de Noël qu'on
prépare pour le berger (πιστικός) et qu'on nomme «Kôlianda». Une
autre coutume est celle du Premier de l'an. A l'aube de cette fête les en-
fants qui ont préparé du soir de la veille l'arbre (une branche de pin ού de
cyprès) et qui l'on décoré avec des images ού des cartes postales et des
fruis de la saison vont faire la tournée des maisons. Un des enfants tient
l'arbre, va en avant et frappe la porte. Les families ouvrent la porte et les
enfants chantent les calendes.

L'auteur mentionne également et autres coutumes, comme par
exemple les offrandes des bergers à l'église pendant le jour de la fête de
Ζωοδόχου Πηγής (ier Vendredi après Pâques); les coups avec des branches
de cornouiller le ier Mars; des travestis du Carnaval; la coutume de sauter
le feu etc. En général, conclu l'auteur, la vie à Pogonion conserve encore
des éléments traditionnels en assez grand nombre.

Γ'.
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(3 ΙΟΥΛ. - 1 ΑΥΓ. 1965)

υπο στεφ. δ. ΗΜΕΛΛΟν

Ώς απεσταλμένος τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ)
καί κατόπιν τής ύπ' άρ. 51564/27-7-65 εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών μετέβην
ιόν Ίούλιον τού 1965 εις τάς νήσους Θήραν καί Άνάφην πρός μελέτην τού κατά
παράδοσιν ένταύθα λαϊκοϋ πολιτισμού καί συλλογήν σχετικής πρός αυτόν λαογρα-
φικής ύλης.

Έν Θήρα διέτριψα περί τάς ε'ίκοσιν ημέρας, τής δραστηριότητος μου περι-
ορισθείσης κατ' άνάγκην εΐς τινα μόνον χωρία τής νήσου. Κατά τάς υπολοίπους
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δέκα ημέρας εΐργάσθην εις τήν Άνάφην, εΐς τήν οποίαν υπάρχει εις καί μόνον
συνοικισμός, φέρων, ώς συνήθως συμβαίνει μέ τάς πρωτευούσας τών νήσων, τό
όνομα 'Ανάφη καί αριθμών περί τάς 450 ψυχάς.

Αί μνημονευθείσα ι νήσοι διαφέρουν άπό άπόψεως συστάσεως τοΰ εδάφους
καί επομένως καί άσχολιών τών κατοίκων.

Ή 'Ανάφη βραχώδης καί άγονος είναι βασικώς γεωργική καί κτηνοτροφική,
ώς καί αί άλλαι μικραί ιδία νήσοι τών Κυκλάδων. 'Αλλά τόσον ή γεωργία όσον
καί ή κτηνοτροφία ενταύθα είναι υποτυπώδεις καί ώς έκ τούτου άδυνατοΰν νά
παράσχουν τά μέσα διαβιώσεως εΐς τόν μικρόν άριθμόν τών κατοίκων, οΐτινες,
ώς ελέχθη, είναι συγκεντρωμένοι εις ένα συνοικισμόν. Τό γεγονός τούτο συντελεί
εΐς τόν προσωρινόν ή και μόνιμον έκπατρισμόν των, άναζητούντων άλλαχού έργα-
σίαν. Ή νήσος λόγω τ% άπομονώσεώς της έχει μέχρι τοΰδε πολλάκις καταστή
τόπος διαμονής πολιτικών ή άλλων εξόριστων.

Διάφορον όψιν ούχί μόνον τής τής 'Ανάφης άλλα καί εκείνης τών άλλων
νήσων τών Κυκλάδων συλλήβδην παρουσιάζει ή Θήρα, ή γνωστή πανελληνίως ώς
Σαντορίνη. Αύιη είναι έξ ολοκλήρου άνυδρος, τών κατοίκων ύδρευομένων μόνον
εξ όμβροδεξαμενών. Λόγω όμως τής γνωστής ύφαιστειογενοΰς συστάσεώς της
είναι πλουσία εΐς έκμεταλλεύσιμα υλικά μέ πρώτον τούτων τήν γνωστήν θηραϊ-
κήν γήν, εύρύτατα χρησιμοποιουμένην, ιδία παλαιότερον, εΐς τήν βιομηχανίαν
καί τήν οΐκοδομικήν.

Ή άμπελουργία και τοματοκαλλιέργεια έχουν ένταΰθα ύψηλήν άπόδοσιν,
προσπορίζουσαι σημαντικά οικονομικά οφέλη εΐς τούς καλλιεργητάς. Οί οίνοι τής
νήσου είναι περίφημοι, λίαν γνωστός δέ τυγχάνει καί ό έκ τής άνύδρου τομάτας
πολτός, ή βιομηχανική επεξεργασία τού οποίου γίνεται έπί τόπου εΐς ειδικά πρός
τούτο εργοστάσια.

Χωρία τής Θήρας, εΐς τά όποια περιώρισα άναγκαίως τήν άποστολήν μου,
είναι κυρίως τό Έμπορεΐον, ή "Εξω Γωνία καί ό Πύργος.

Έκ τών μνημονευθέντων χωρίων τών δύο ώς άνω νήσων συνεκέντρωσα
κατά τήν διάρκειαν τής άποστολής μου ποικίλην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην
εΐς τόν ύλικόν, τόν κοινωνικόν καί τόν πνευματικόν βίον τού λαοΰ. Αύτη κατε-
γράφη εις χειρόγραφον εκ 347 σελίδων (σχήμα 8ον μέγα), όπερ κατετέθη εΐς
τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) ύπ' άρ. 2957, περι-
λαμβάνει δέ δημώδεις παραδόσεις 64, παροιμίας 68, πολύστιχα άσματα 85, δίστι-
χα 167, έπφδάς 13, αινίγματα 39, παραμύθια 7, μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνή-
θειας, λατρευτικά έθιμα, μαντικήν, τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τε-
λευτήν έθιμα, περιγραφήν τής οικίας καί τών τροφών, γεωργικόν βίον, λαϊκόν δί-



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΘΗΡΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΝ 227

καιον, δημώδη μετεωρολογίαν, παίγνια, ειδήσεις περί τού ένδύματος, τής κοινωνι-
κής οργανώσεως, ρίμας, θρησκευτικός διηγήσεις, αρχάς παραμυθιών, αράς, χαιρε-
τισμούς, όρκους, γλωσσοδέτας, παρωνύμια, τέλος δέ ποιμενικόν βίον, μελισσοκο-
μίαν κ.ά'. Προσέτι έπί επτά ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba, λειτουργούν-
τος διά ξηρών στοιχείων, επραγματοποίησα 61 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών
ασμάτων καί λαϊκών χορών.

Δέον νά σημειωθη ότι μέγιστον μέρος τού εκ τής νήσου Θήρας ύλικοϋ συν-
έλεξα είς τό χωρίον «'Έξω Γωνία», καί τούτο διότι υπάρχει ενταύθα γηροκο-
μεΐον, εΐς τό όποιον έχουν εΰρει προστασίαν περί τούς 30 γέροντες καί γραίαι
εξ όλων σχεδόν τών χωρίων τής Θήρας. Τό φιλανθρωπικόν τούτο ίδρυμα έπε-
σκεπτόμην επί πολλάς ημέρας καθημερινώς, διότι τινές τών προβεβηκυίας ηλι-
κίας τροφίμων του ήσαν, ώς ειχον διαπιστώσει, σημαντικής άξιας πληροφορηταί1·
Λαογραφική ύλη έκ Θήρας, πλην τής τήδε κάκεισε εις περιοδικά και άλλα
έντυπα, υπάρχει συνειλεγμένη έν χειρογράφοις, άτινα άπόκεινται εις τό ΚΕΕΛ
καί τό Κέντρον Συντάξεως 'Ιστορικού Λεξικού τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης
(εφεξής: Ίστ. Λεξ.) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τών χειρογράφων τού δευτέρου
Κέντρου ή ύλη είναι κυρίως γλωσσική. "Ο,τι όμως άφορφ εις τήν λαογραφίαν
έχει άποδελτιωθή κατά μέγα μέρος καί εύρηται κατατεταγμένον εις τά οικεία κυ-
τίατού ΚΕΕΛ2·

1 Πλην τών προθύμων πληροφορητών μου έξ όλων τών χωρίων τής νήσου πολλάς χά-
ριτας οφείλω είς τήν πλήρη εύγενών καί χριστιανικών αισθημάτων κ. Άσημΐναν Ζώρ-
ζου, τήν άδελφήν της Μαρ. Σαλιβέρου, τόν αίδ. έφημέριον Έξω Γωνίας, ώς καί είς τόν
πρόεδρον τής κοινότητος 'Ανάφης, ο'ίτινες συνέδραμον μεγάλως τό έργον μου.

2 Τά χειρόγραφα ταύτα είναι :

α) ΚΕΕΛ, άρ. 421 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 24). Ίωάνν. Ν. Κυριάκου, Θηραϊκά ήτοι συλλογή
ζώντων μνημείων έν τή γλώσση τού λαού, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σχ. 4ον, σ. 165 (Θήρα
'Αμοργός, Τήνος, Κύθνος, Σύρος).

β) ΚΕΕΛ, άρ. 424 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 24Α, 174). Τοϋ αύτοΰ, Κυκλαδικά - Θηραϊκά,
σχ. 2ον, σ. 145 (1889-1900-1914).

γ) ΚΕΕΛ, άρ. 487 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 94). Γλωσσάριον έκ Θήρας, Καλύμνου, Κυκλάδων,
Τήνου, σχ. 8ον, σ. 611.

δ) ΚΕΕΛ, άρ. 506 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 122). Ίωάνν. Ν. Κυριάκου, Θηραϊκά, σ. 225.
ε) ΚΕΕΛ, άρ. 587, σχ. 8ον, Ν. Πέταλα, Παραμύθια, σ. 40.

ς') ΚΕΕΛ, άρ. 685 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 208). Ίωάνν. Ν. Κυριάκου, Σύμμεικτος γλωσσική
ύλη, ιδίωμα Θήρας καί άλλων νήσων, σχ. 4ον, σ. 55.

ζ) ΚΕΕΛ, άρ. 730, σχ. δον, σ. 13 (περί Καλικαντζάρων έν Θήρα).

η) ΚΕΕΛ, άρ. 844, σχ. 4ον, σ. 15, παραμύθια, παραδόσεις, περιγραφή ηθών καί
εθίμων έν Οία, Θήρα 1888 (συλλ. Μ. Σ. Πυργιανού).
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Έξ επισκοπήσεως τής υπ' εμού συλλεχθείσης λαογραφικής ύλης παρατηρώ
γενικώς ότι ό λαϊκός πολιτισμός τής νήσου Θήρας δεν παρουσιάζει βασικάς
διαφοράς έν συγκρίσει πρός εκείνον τών άλλων νήσων τοΰ συμπλέγματος τών
Κυκλάδων. Μορφαί τοΰ λαϊκού βίου, δημώδεις δοξασίαι καί λαϊκαί γενικώτερον
αντιλήψεις ευρύτερον διαδεδομένοι απαντούν καί ενταύθα. 'Εκείνο μόνον δπερ
κατ' εξοχήν προξενεί έντύπωσιν εις τον έπισκέπτην τής νήσου καί δή είς τόν έν-
διαφερόμενον νά έρευνήση αυτήν λαογραφικώς είναι ή μορφή τής λαϊκής
οικίας ένίων χωρίων ατ)τής. 'Ενταύθα έπεκράτει παλαιότερον, διατηρείται δέ
μέχρι τοΰ νύν, ό υπόσκαφος τύπος. Πρόκειται περί οικιών έσκαμμένων καθ' ολο-
κληρίαν υπό τήν γήν. Τούτο καθίσταται εφικτόν έξ αιτίας τής ειδικής συστάσεως
τοΰ εδάφους, διό καί τοιούτου είδους οικίας δέν συναντά τις εις άλλας νήσους.

Έξ δσων πληροφοριών κατώρθωσα νά συλλέξω έν συνδυασμφ πάντοτε καί
πρός τήν έπιτόπιον έρευναν, τήν οποίαν διενήργησα, φαίνεται ότι αί οίκίαι τοΰ τύ-
που τούτου ήσαν παλαιότερον έξοχικαί, έξελιχθεΐσαι σύν τω χρόνφ εις κανονικάς.
Αΰται άπετέλουν κυρίως ειπείν άποθήκας γεωργικών προϊόντων, έκαλοΰντο δέ σπη-
λιές ή κατοικίες1 (είκ. 1). Ώρύσσοντο εντός τοΰ εδάφους, μετά δέ τήν εντός αυτών
τοποθέτησιν τών σιτηρών καί τών άλλων προϊόντων έφράσσοντο, ώς φαίνεται,
έμπροσθεν πρός άσφάλειαν. Κατ' άρχάς δηλ. ήσαν αύται άπλα ορύγματα, τά όποια
όμως ενίοτε έχρησίμευον καί ώς πρόχειροι κατοικίαι εις τους εργαζομένους είς
τους αγρούς, οΐτινες δέν ήδύναντο πολλάκις λόγω Τι^ν ασχολιών των νά έπανέρ-
χωνται καθημερινώς εις τά χιορία, ώς είς τόν Πύργον κ.α. Ή στέγη τών όρυγμά-

θ) ΚΕΕΛ, άρ. 1042, συλλογαί αινιγμάτων, σ. 147 (καί έκ διαφόρων τόπων),
ι) ΚΕΕΛ, άρ. 1109γ, ασματα Κυκλάδων, σ. 29.

ια) ΚΕΕΛ, άρ. 1659, Γ. Ά. Μέγα, Συλλογή παραμυθιών εκ διαφόρων τόπων,
ιβ) ΚΕΕΛ, άρ. 1707 (έκ τοΰ Λαογρ. Φροντιστηρίου Γ. Ά. Μέγα), Εναγγ. Ρούσσου,
Λαογρ. σημ. έκ Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, λατρ. έθιμα Σύρου, Θήρας, τελευτή έν Θήρα, χω-
ρικά περιπαίγματα Σύρου, Θήρας, σ. 14.

ιγ) ΚΕΕΛ, άρ. 1861, Μαργαρίτας Μά'ίνα, Πώς γίνεται ό γάμος έν Θήρα.
ιδ) ΚΕΕΛ, άρ. 2081, σχ. 4ον, σ. 179 (συλλ. 'Ελευθερίου Ζάννου, 1954).
ιε) ΚΕΕΛ, άρ. 2203 (=Ίστ. Λεξ. άρ. 547Β), Δημ. Ί. Γεωργακά, Θηραϊκά γλωσσικά,
μέρ. Β', 'Αθήναι 1934, σ. 328.

ις) ΚΕΕΛ, άρ. 2869, σχ. 4°ν καί 8ον, σ. 66 (συλλ. έκ Θήρας καί 'Αμοργού διά τών μα.
θητών γυμνασ. Θήρας).

ιζ) Ίστ. Λεξ. άρ. 813 (συλλ. γλωσσ. υλης έκ Δονούσης, 'Ανάφης καί 'Αμοργού ύπό
Σταύρου Μάνεαη).

1 Κατοικίες καλούνται καί αί έξοχικαί οίκίαι τής 'Ανάφης, αί όποΐαι διαθέτουν στάβλον
διά τά ζώα καί άποθήκας διά τήν έσοδείαν καί τά λοιπά χρειώδη (χφ. σ. 294, 296).
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ταιν τούτων ήτο πάντοτε θολωτή. Ό θόλος κατεσκευάζετο τη βοήθεια ξυλοτύπου
όπου όμως τό έδαφος επέτρεπε, καί άνευ αυτού, διότι ή κίσσηρις τοΰ έξησφάλιζε
τήν άπαιτουμένην στερεότητα. Σημειωτέον ότι τοιαύτα ορύγματα έγίνοντο εκεί
όπου υπήρχε κίσσηρις. Σύν τω χρόνω κατεσκεύαζον οι Θηραΐοι πλαγίως τοί-,
χους λιθοκτίστους, τούς οποίους έπέχριον μέ πηλόν έκ θηραϊκής γης. "Εμπροσθεν
έτοποθετήθη μετέπειτα είσοδος μετά θύρας καί παραθύρων. Εξελισσομένου πλέον

Είκ. 1. Ύπόσκαφον κατασκεύασμα χρησιμοποιούμενοι ώς αποθήκη.

τοΰ ορύγματος εΐς κανονικήν οΐκίαν παρέστη άνάγκη νά δημιουργηθούν καί άλλοι
χώροι ένεκα τών ύπαρχουσών καί διαρκώς αυξανομένων αναγκών τής γεωργι-
κής οικογενείας (εΐκ. 2). Ό κυρίως χώρος τής οικίας καλείται σπίτι ή κάμαρα
είναι δέ ό πλέον εύρύχωρος. Παρά τήν κάμαραν ταύτην όρύσσεται νέον δωμά-
των καλούμενον σεντοκάμαρα, πέρα δ' αυτής ά'λλοι χώροι προοριζόμενοι διά
τήν έσοδείαν καλούμενοι 'σώκελλα ή 'σώσπιτα ή καί 'σώλοντρα. Παρά τό «σπίτι»
καί εις τό έμπροσθεν μέρος τής όλης οικίας εύρίσκετο ή εστία, ήτις ήτο έφω-
διασμένη μέ καπνοδόχον, διά νά έξέρχεται ό καπνός. Ήτο δηλ. καί αύτη ύπό-
σκαφος. "Οτε όμως έξέλιπεν ό έκ τών πειρατών καί τών άλλων κακοποιών κίνδυ-
νος καί ή οΐκία έφερε κανονικήν πλέον θύραν εισόδου καί παράθυρα, ή εστία
κατεσκευάζετο καί έκτος τής κυρίως οικίας. 'Εντός τής οικίας ύπήρχον καί άλλοι
έπ χώροι δια τήν φύλαξιν τών σιτηρών. Πρόκειται περί ορυγμάτων ύπό τό
δάπεδον, άανα έκαλοΰντο βοϋβεζ. Αυιαι έχουν όρυχ&ή καί εΐς τούς τοίχους"
'Η είσοδος αύτών έκλείετο δι' ενός «ντουλαπιού». Ενίοτε τά κατασκευάσματα



230

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

ταύτα έκαλύπτοντο διά χώματος μετά τήν εις αύτά τοποθέτησιν των προϊόντων.

Αί οίκίαι αύται παρέχουν μέχρι τού νύν ευχάριστον διαμονήν είς τούς χωρι-
κούς, διότι κατά μεν τό θέρος είναι δροσεραί, κατά δέ τόν χειμώνα οχετικώς θερ-

Είκ. 2. Ύπόσκαφος οικία.

μαί. Σήμερον βεβαίως έχουν ενίοτε κτισθή έ'μπροσθεν τών παλαιών ύποσκάφων
δωματίων καί άλλοι χώροι, αύλαί κλπ. (χφ. σ. 182-183).

Ό τύπος οΰτος τής οικίας επροξένησεν εντύπωσιν καί εις τόν διενεργήσαντα
κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αιώνος άνασκαφάς εν Θήρςι καί άποκαλύψαντα
τήν άρχαίαν αύτής πόλιν Hiller von Gärtringen. Οΰτος περιγράφει διά βρα-
χέων τοιαύτας οικίας καί έπάγεται ότι τόν τύπον αυτών δέν εχει συναντήσει άλ-
λαχού 1.

Τά χωρία Εμπορεΐον καί Πύργος, τά όποια, ώς ανεφέρθη, έπεσκέφθην, δια-
θέτουν λιθοκτίστους οικίας. Τούτων ή κατασκευή ώς καί άλλων χωρίων τής νήσου

1 Hiller von Gärtringen, Thera, τόμ. Α', σ. 78 κεξ.
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είναι διάφορος εκείνης τών άλλων νήσων έξ αιτίας τής χρήσεως τοΰ θηραϊκοΰ κο-
νιάματος1. Δέον νά σημειωθή έτι ότι οικίαι μετά θολωτής στέγης είναι λίαν συνή-
θεις καί έν 'Ανάφη. Αύται προτιμώνται ενταύθα έναντι τών επιπεδοστέγων, διότι
ώς έπληροφορήθην, είναι περισσότερον δροσεραί κατά τό θέρος. Φαίνεται ομως
ότι έλλείψει ξύλων διά τήν στέγασιν έπιπεδοστέγων οικιών οί Αναφαΐοι κατα-
σκευάζουν τάς οικίας θολωτάς τή βοήθεια πάντοτε ξυλοτύπου (χφ. 258).

Έκ τών δημωδών παραδόσεων, τάς οποίας κατέγραψα, πολλαί παρουσιάζουν
άξιόλογον ενδιαφέρον. Τούτων άλλαι είναι τοπικαί, άπαντώσαι δηλ. μόνον εις τάς
έν λόγω νήσους, άλλαι είναι γενικώτερον γνωσταί, παρουσιαζόμενοι ένταΰθα ύπό
παραλλαγάς. Εις τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκει παράδοσις έκ Θήρας, άναφερο-
μένη εις άπολίθωσιν καταστρεπτικού διά τούς κατοίκους ο'φεως. Ούτος καλείται
δημωδώς Έχεντρα· «Είναι σκαλισμένη στο βουνό. Αύτη κατάστρεφε τά σπαρτά
και τόν κόσμο και την μαρμάρωσε η Παναγία» (χφ. σ. 9). Πληροφορίας άλλας
περί τής ένδιαφερούσης ταύτης παραδόσεως δέν ήδυνήθην νά εύρω. "ίσως όμως
περαιτέρω έρευνα θά συμπληρώση αυτήν καί μέ άλλα στοιχεία (πιθανώς λατρευ-
τικής άρχής;). Άπολίθωσιν επί βράχου ύπό τοΰ Θεοΰ όφεως, έπιτεθέντος κατά
ζεύγους νεονύμφων άναφέρει καί παράδοσις έκ Καλαμών 2.

Περί Νεράιδων δοξασίαι άπαντοΰν καί έν Θήρα εύρέως διαδεδομένοι. Αύ-
ται μεταξύ άλλων παριστώνται καί ώς ονοσκελεΐς, «τά πόδια τους είναι γαϊδου-
ρινά» (χφ. σ. 278). Ή άντίληψις αύτη είναι γενικωτέρα. Μέ πόδας ό'νου πιστεύε-
ται ότι εμφανίζονται καί Καλικάντζαροι. Όνοσκελεΐς θεότητες άναφέρονται, ώς
γνωστόν, καί έν τή άρχαία μυθολογία, ό δέ διάβολος κατά τούς μεσαιωνικούς
χρόνους ένομίζετο ώς ονοσκελής3. Ε'ις τάς περί αύτών έν Θήρα παραδόσεις α!
Νεράιδες παριστώνται καί τίκτουσαι, προσκαλοΰσαι μάλιστα κοινάς θνητάς ώς
μαίας. Διακαής πόθος τών συζύγων αύτών είναι νά αποκτήσουν άρρεν τέκνον.
Πρός τοΰτο ύπόσχονται εις τάς μαίας άδράν άμοιβήν, εκτοξεύουν δέ κατ' αύτών
φοβέρας άπειλάς επί αντιθέτου. Αί μαΐαι έχουσαι τοΰτο ύπ' δψει άπατοΰν αύτάς
δι' έπικολλήσεως εις τό γεννώμενον θήλυ κηρίνου άνδρικοΰ αιδοίου (χφ. σ. 10,
278. Πρβλ. καί σ. 6, 11, 45 καί 47). Ή παράδοσις άπαντα εύρύτερον καί εις τάς

1 Ίδέ σχετικώς Constantin Chr. Papas, L'urbanisme et l'architecture populaire des
îles Cyclades, Paris 19δ7, σ. 141-150. Ίδέ καί σ. 66 καί 79.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1901, σ. 161, άρ. 295.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, μέρ. Α', 1871, σ. 92-93.
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παρακείμενος νήσους 'Ίον1, 'Αμοργόν2, περαιτέρω εις Κύθνον3 καί γενικώτερον
είς τόν Έλληνικόν χώρον4.

Είς ά'λλην παράδοσιν παριστώνται αί άσθένειαι προσωποποιημένοι. Πρό-
κειται είδικώτερον περί τής νόσου Ευλογίας, καλουμένης καί ευλογημένης, περί ης
πιστεύεται ότι προκαλείται υπό γυναικών. Αί γυναίκες αΰται ένσκήψασαί ποτε είς
τό χωρίον "Εξω Γωνίαν, πριν ή εισέλθουν εις awô άπεκρούσθησαν υπό τής Πανα-
γίας καί τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, προστάτου αύτού (χφ. σ. 48. Πρβλ. καί
σελ. 154)5.

Φάντασμα έμφανιζόμενον κατά τήν νύκτα καλείται μεοανΰχτης. Ούτος πα-
ρουσιάζεται υπό μορφήν σχοινιού, άπατών ούτοι τόν διερχόμενον έκ τοΰ τόπου
ένθα ευρίσκεται (χφ. σ. 47-48).

Τζοτζοβίγκηδες καλούνται οί πειρασμοί. Περί τούτων πιστεύεται ότι προκα-
λούν τόν άνεμοστρόβιλον (χφ. σ. 27).

En τών θ^ητκευτικών παραδόσεων ενδιαφέρουσα είναι ή περί τής Παναγίας
τής Καλαμιωτίσσης έν 'Ανάφη, (είκ. 3) σταυροπηγιακού μοναστηρίου, ένθα κατ'
έτος τελείται λαμπρά πανήγυρις, είς ην συρρέουν προσκυνηταί καί έκ τών πέριξ
νήσων 6. Ή προσωνυμία τής Παναγίας «Καλαμιώτισσα» προέρχεται εκ τοΰ γεγονό-
τος τής ευρέσεως τής εικόνος άνηρτημένης έπί καλάμου εϊς τόπον ένθα ή Πανα-
γία έπεθύμει νά κτισθή ό ναός της. Προστίθεται ότι αύτη κατά τήν διάρκειαν τής
νυκτός μετέφερεν ενταύθα τά εργαλεία τών εις άλλον τόπον οΐκοδομούντων τόν
ναόν της εργατών (χφ. σ. 251 καί 309 κεξ.)7.

Συναφείς παραδόσεις είναι γνωσταί γενικώτερον ώς λ.χ. ή περί τής έν τή
νήσω "Ιω Παναγίας τής Κρημνιωτίσσης8. Έκ τού λόγου ότι φέρονται εις τόν

1 Θεοδ. Κ. Ό&ωναίου, Ή νήσος "Ιος, 'Αθήναι 1938, σ. 124.

' ΚΕΕΛ. άρ. 2764, σ. 156-157. Πρβλ. καί σ. 155.

s Άντ. Βάλληνδα, Κυθνιακά, Έρμούπολις Σύρου 1882, σ. 123.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 478-483, άρ. 794-797. Ίδέ καί Γ· Κ. Σπυρί -
δάκην, εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), έν 'Αθήναις 1962, σ. 383-384.

5 Περί προσωποποίίας τών νόσων Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Γ', 1931,
σ· 79 κ.εξ. Είδικώτερον περί τής Ευλογίας, σ. 89-90. Περί τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, θεωρου-
μένου γενικώτερον προστάτου κατά τής πανώλους καί διώκτου αύτής ίδέ προχείρως
Γ. Ά. Μέγα, Ελληνικά! εορται και έθιμα λαϊκής λατρείας 'Αθήναι 1963, σ. 89.

6 Περί τούτου Π· Γ. Ζερλέντου, Το έν τή νήσω 'Ανάφη Πατριαρχικόν Σταυροπηγιακών
μοναστήριον Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης, Δ I.E.Ε. τόμ. 7 (1910-18), σ. 489-497.

7 Ίδέ καί Π. Γ. Ζερλέντην, ενθ' άνωτ., σ. 30.

8 Ίδέ Θεοδ. Κ. Ό&ωναίου, ενθ' άνωτ., σ. 30.
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λαόν παρόμοιαι πρός τήν τής Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης διηγήσεις, ό Π. Γ.
Ζερλέντης υποστηρίζει ότι καί ή περί αυτής διήγησις ανήκει είς τόν εύρύτερον
κύκλον αύτών, ότι δ' αύτη ώνομάσθη ούτως έκ τού τόπου Καλάμι, ένθα ό
ναός της1.

"Αλλαι διηγήσεις είναι γνωσταί έν 'Ανάφη, αί περί γεροντοκτονίας, άναφέ-

Είκ. 3. Ή μονή Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης.

ρουσαι περί παλαιοτέρου εθίμου κατακρημνίσεως ή γενικώτερον φόνου τών γε-
ρόντων καί τής αιτίας, δι' ην εξέλιπε τό έθιμον (χφ. σ. 246-247 καί 266-267 )2·
Οί Σαραντάπηχοι άναφέρονται ώς φόβητρα μάλλον έν Θήρα. «Λέγανε, αύτό
το μέρος έχει Καλικάντζαροι, το αλλο Γιαλλοϋδες, ατό αλλ.ο υπάρχουν Σαραντάπη-
χοι, κι αυτό γιά νά μή πλησιάζουνε στά μέρη αυτά, γιά νά κάνουν λα&ρεμπόριο
(χφ. σ. 153- 154) 3.

Έκ τών έθίμων γενικώτερον αναφέρω τάς λαμβανούσας παλαιότερον χώραν
έν Θήρα δημοτελεΐς θυσίας ώς καί τό έθιμον τής παρασκευής ειδικών εδεσμάτων

1 "Ενθ' άνωτ.

2 Ίδέ περί τών διηγήσεων τούτων τόν διε&νή κατάλογον παραμυθιακών θεμάτων
τών AaTh άρ. 980Α καί 981.

8 Σαραντάπηχοι γίγαντες άναφέρονται έν Κρήτη' (ίδέ Γεωργ. Κ. Σπνριδάχη, Ό άρι-
θμός τεσσαράκοντα παρά βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι, έν 'Αθήναις 1939. σ. 97 κέξ.)
καί έν Ρόδφ (ίδέ Άναστ. Γ. Βρόντη, Ροδιακά, 1939, σ· 45 46).
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κατά διαφόρους έορτάς καί πανηγύρεις (χφ. σ. 17, 53, 65, 152 και 179), τήν καύσιν
τού Εβραίου έν Θήρα καί 'Ανάφη κατά τήν ήμέραν τού Πάσχα (χφ. σ. 57 καί
307), τήν άφήν πυρών κατά τήν έσπέραν τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου
Ιωάννου τοΰ Κληδόνου, αί όποιαι καλούνται φωταρίδες (χφ. σ. 61), τό έθιμον έν
'Ανάφη τών κατά τό Πάσχα αΐωρών (χφ. σ· 306), μαντείας αύτόθι μέ άρμυρο-
πίτταρο (χφ. σ. 305)1 κ. ά·

Έν Θήρα κατά τήν παραμονήν τοΰ Λαζάρου κατεσκεύαζον τόν «Λάζαρον».
«Έκάνανε ενα στρογγυλά άπό βεργι πον βάζουν στά βαρέλια. Έβάζανε γύρω γύρω
άλισμαρί (δεντρολίβανο) κ' έβάνανε έ'να ξύλο πάλι μέ άλισμαρί. Κατόπι 'κάνανε μέσα
ενα σταυρό γύρω πάλι μέ αλισμαρί. Αύτό τό 'χώνανε ατή γή, τό κοντάρι, κι άνά-
βανε ένα λύχνο μέ λάδι και τον άναβαν ε κάϋε βράδυ όλη τήν Μεγάλη 'Εβδομάδα»
(χφ. σ. 54-55). Τό έθιμον τοΰτο είναι βεβαίως εύρύτατα διαδεδομένον2. "Αγνω-
στον άλλαχόθεν, τούλάχιστον είς έμέ, είναι τό άναφερόμενον στήσιμον τοΰ Λαζάρου
εις τήν γήν καί τό άναμμα τής λυχνίας καθ' έκάστην έσπέραν τής Μεγάλης Εβδο-
μάδος.

r. é s u m é

Mission folklorique aux îles Thera et Anafi
du il juillet au ι août iç65

par Steph. D. Imellos

L'auteur publie les résultats des recherches qu'il a effectué pendant
sa mission folklorique dans les îles de Cyclades Thera (aux villages Em-
porion, Pyrgos, Exo Ghonià) et Anafi. Après un bref exposé sur la situa-
tion de ces îles du point de vue économique, culturel etc. l'auteur com-
mente le matériel qu'il a noté dans un manuscrit de 347 pages et la mu-
sique de 61 chansons et danses populaires qu'il a enregistré sur des bandes
de magnetophone.

' Άρμυροπιττάρι καλείται εν "Ιω (Θεοδ. Κ. Όάωναίου, ενθ'άνωτ., σ. 124). Τό έθιμον
διαδεδομένον πολλαχοϋ (ίδέ σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντι-
κών ονείρων περί γάμου, Λαογρ. Σΰμμ., τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 109 - 113).

2 Ίδέ προχείρως Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Θρησκ. καί Ήθικ. 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8,
1966, στ. 63-67, ενθα καί βιβλιογραφία.
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Examinant la forme de l'habitation populaire de Thera il remarque
que celle-ci est construite dans les villages : Exo Ghonià, Emporion et
autres sous la surface du sol. Cela est possible par la conformation géolo-
gique du sol, qui est composé de pierre ponce provenant du volcan de
l'île. Au début ces excavations servaient simplement comme dépôt des
produits agricoles mais sous la pression de la vie contemporaine elles
ont évolué vers une forme plus complexe (voir p. 228-230).

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

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

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

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

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

υπο αννησ παπαμιχαηλ

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

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

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

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

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

Είκ. 1. Κρήνη είς Φανάρι, στοιχειωμένη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" ι
οντα .

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

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

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

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

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

'Εγγύς τοΰ χωρίου Φανάρι υπάρχουν καίάλλα άποτυπώματα περί τών οποίων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

να δα

Χω _ με τα. κλπ δο _ _

σιου.

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

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

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

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

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

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

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

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

7 ΚΕΕΛ, άρ. 352, σ. 15 (συλλ. Π. Κ. Καρολίδου, Καππαδοκία 1884- 1885), ΚΕΕΛ, άρ,
1976, σ. 43 (συλλ. Μαρ. Παπαγεωργίου, Τρίκαλα 1952), Γ. Α. Μέγα, ενθ' άν., σ. 132. Τό έθος
τούτο μαρτυρείται ήδη έκ τού 17ου αί. (βλ. Φ. Κονκονλέ, έ'νθ. άνωτ., σ. 171).
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ΑΝΝΗΣ I. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Mission folklorique dans la province de Karditsa (Thessalie)
du 18 août -18 septembre 1965

par Anne Papamichael

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

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

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

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

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

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

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

E'

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

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,

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

Είκ, 1. «Τά 'Εφτά Πλατάνια»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σ. 197-200.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Βλ. Ίω. Θ· Κακριδή, Τό παραμύθι τοϋ Μελεάγρου, Λαογρ. 10 (1929/32) σ. 487 έξ.,
579 έξ.
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σέρα δρια, δηλαδή 'Ανατολή, Δύση, Βόρειο και Νοτιά» (χειρ., σ. 224) ή κατ'
άλλην δοξασίαν, εξ επιδράσεως έκ τής παραδόσεως τής Εκκλησίας, πλησίον τοΰ
Θεού, αναλόγως τών πράξεών των. «c Υπάρχει ζυγαριά ατή μέση άπδ τον ουρανό
και εκεί ζυγίζονται οί ψυχές. Τήν ζυγαριά κρατάει δ Μιχαήλ και αυτός παίρνει τις
ψυχές. Κάθε ψυχή πού είναι αμαρτωλή, φαίνεται στό καντάρι» (χειρ., σ. 218-219).

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

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

Είκ. 3. Γραΐαι γυναίκες θρηνοΰσαι παρά τον τάφον.

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

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

2 Ξανθό.

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

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

RÉSUMÉ

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

par Aug. Ν. Deftéréos.

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

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

Après un bref exposé sur la conformation morphologique du lieu et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΤ'

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

υπο σταυρου καρακαση

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

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

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

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

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

Είκ. 1. «Ταμπουρλονιάκαρα».

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

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

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

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

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

Παραθέτομεν κατωτέρω χαρακτηριστικάς τινας μελωδίας :

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

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

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

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

J 89

αρ _ μα - Τα να _ . v. Toy

ηΡ-ι — Ά·

Τοΰ δω _

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

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

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

δυο κουμπουριές τον έδωσε δ Λέτζερης ό Γιάννος.

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

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

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

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

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

Α.Γ

Π

106

RJ

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

μια

i! I ψ

m

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

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

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

κι δ γιος τοΰ Ρήγα πέρασε περδικοκυνηγώντας.

Δυο ρόδα τής εγύρεψε και τέσσερα τοϋ δίνει,

κ ή μάνα της τήν ξάνοιξε1 άπο το παραθύρι.

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

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

Κ 264
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Τον.

1 τήν είδε.

3 Βλ. τήν συνέχειαν τοϋ κειμένου είς τό χ/φον, άρ. 2958, σ. 232-233.
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"Ηλιε μου, γιατ' άργησες νά βγής
κι αργείς νά βασιλέψης (δις)
αχ ! κι αργείς νά βασιλέψης,
μαϋρα μάτια νά διάλεξης.
Μήπως με τ' αστρα μάλωσες,
μήπως με τό φεγγάρι,
μήπως με τό φεγγάρι,
Χάϊδα) μου, ποιος &ά σε πάρη 1 ;

'Αριθμ. 4.- Ή «άμοιρη» είναι χορός μιμικός, σταυρωτός. Οί χορευταί χο-
ρεύουν εις κύκλον, πιασμένοι άπό τά χέρια.

Εις ωρισμένον σημείον τοϋ χορού σταματούν, κτυπούν τό πρόσωπον και
τούς μηρούς των, εκφωνούν θρηνητικά επιφωνήματα είς κωμικόν τόνον καί κατό-
πιν συνεχίζουν τόν χορόν. ΤραγουδεΙ ένας κορυφαίος τραγουδιστής καί επαναλαμ-
βάνουν έν χορφ οί άλλοι.

Ή μελωδία άνήκει εϊς τόν τρόπον τοΰ do (do = fa) μέ τονικήν Lab2 = fa2,

Γ

άντίστοιχον τοΰ πλαγίου Δ' ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Τό α

J1^ 260
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μ'ε. να παλ.λη.κα . ρό - κι, Παν.τρεύ.τπ. κα π

α. μοι.ρπ με. να _

J ΕΝΑ Σ _χ

m

μ'ί . νατιαλ.λη. κα. ρα - κι.—
/Λ ο μ Α ζ

Hü ι j y g. r r r" ρ
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1 ΚΑ, άρ. είσ. μουσ. 13111 (άρ. ταιν. 964 A3) ήχογρ. είς τό χωρίον "Αγιος Λέων.
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μέρος τής μελωδίας καλύπτει εΐς 4 μέτρα καί εΐς ρυθμόν '/β, έναν στίχον δεκα-
πεντασύλλαβον. Τούτο τραγουδεΐ ό κορυφαίος καί επαναλαμβάνει ή ομάς. Τό β
μέρος καλύπτει επίσης εΐς 4 μέτρα έ'να δεκαπεντασύλλαβον στίχον δ όποιος επανα-
λαμβάνεται άπό τήν ομάδα·

Ή έκτασις τής μελωδίας είναι μιας έκτης1.

Παντρεύτηκα, ή άμοιρη2, μ' ενα παλληκαράκι (δις)

κάθε πρωΐ, ή άμοιρη, κάθε πρωΐ μ' έφόρτωνε

κάθε πρωΐ μ' εφόρτωνε ενα κοιλό κριθάρι

ατό μύλο νά τό κουβαλώ (τρις)

νά πάω νά τ άλέσω (ατό μύλο νά τ' άλέσω).

Βρίσκω τό μύλο κάρβαλο (—κλειστό)

και τά κλειδιά παρμένα.

Νά κι άντρας μου, τήν άμοιρη,

νά κι άντρας μου, πού έρχόντανε

μ ένα μαχαίρι μαύρο,

νά μου τό βάλη στήν καρδιά

νά βγάλη μαύρο αίμα.

Άριθμ. 5- Τό μοιρολόγι «Τίνος άμπέλια χλίβονται»3, είναι χαρακτηρι-
στικών τοΰ τρόπου μέ τόν όποιον μοιρολογούν τούς νεκρούς εΐς τήν Ζάκυνθον. Ή
μελοιδία ανήκει εΐς τρόπον καί τονικότητα τοΰ Ré (ré = do), άντίστοιχον τοΰ Α '
ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής καί εις τόν ρυθμόν τών β/„.
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JJïJ>_J Al ..........Cu^

m ,
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1 Κ. Α., άρ. 2958, σ. 239, άρ. είσ. μουσ. 13.117 (ταιν. 965 A3). Τραγ.: Γ. Μπάστας καί
ομάς άνδρών έκ του χωρίου "Αγιος Λέων.

2 "Ο τραγουδιστής είπε : τήν άμοιρη.

8 Κ. Λ., άρ. 2958, σ. 135-139, άρ. είσ. μουσ. 13003 (ταιν. 952 Α6). Μοιρολογεί ή
Μαγδαληνή Καψάσκη, εκ τοΰ χωρίου Παντοκράτωρ.
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Το α' μέρος καλύπιιει εΐς 4 μέτρα μέ τά επιφωνήματα μαζί έν ήμίστιχον
όκτασύλλαβον- τό β' μέρος μέ τό τσάκισμα ενός πεντασυλλάβου (επιφώνημα καί
παρεμβολή λέξεως) καλύπτει έπίσης εις 4 μέτρα ε'να επτασύλλαβον στίχον, δηλαδή
ή μελωδία καλύπτει έν όλο) έ'να δεκαπεντασύλλαβον μέ τό σχετικόν τσάκισμα.

Τίνονς αμπέλια χλίβουνται, — ώχον χλίβοννται,
τίνους σταφίδες κλαϊν(ε) 1
ώ! τίνους άποκεράμιδα, — άποκεράμιδα
τώρ' έναι το φαρμάκι.

ώ! καί λένε που ειν αφέντης (σον), — ώ λεβέντη μου,
καί δέν φαίνεται (να "λθ')

ώ! τάχα καί μήν αρρώστησε, — ώ λεβέντη μου,
τάχα μήν έθερμάθ(η)

ώ! τάχα καί μήν απέθανε, — μήν απέθανε

καί δέν φαίνεται (να 'λθ')

όλα πώς θά τά καταδεχτής, ώ λεβέντη μου,

ταχιά τά παγωμένα, — ώχ τά χαμηλά προσκέφαλα,

προσκέφαλα καί τά κακοστρωμένα

ώχ, το έμπα σου ήτανε χρυσό, ■— ώ λεβέντη μου,

τό έβγα σ ασημένιο,

ώχ, τά δυό σου χέρια τά χρυσά, — ώ λεβέντη μου.
μελίσσι φορτωμένα κλπ.

résumé

Mission musicale dans l'île de Zakynthos (Zante)
du 5 août au 3 septembre 1965.

par St- Caracassis

Durant sa mission ci-dessus mentionnée, l'auteur a opéré des enre-
gistrements sur bandes de magnetophone à la ville de Zakynthos et aux
villages: Keri, Lithakia, Pantocrator, Exochora, Mariés et Ano et Mésses

1 Ai έντός παρενθέσεως λέξεις καί φωνήεντα δέν ακούονται ευκρινώς ένεκα τών λυγμών
τής μοιρολογιστρίας.
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Volimes. Il a enregistré 320 chansons et danses populaires, ainsi que de la
musique populaire urbaine, comme des sérénades, des barcarolles, des
romances etc. d'une à quatre voix avec accompagnement des guitares et
mandolines. Ces dernières mélodies sont écrites par des compositeurs
connus sur les modèles de la musique occidentale.

Il est à noter qu'on ne rencontre point des mélodies appartenant
à des échelles chromatiques, ni des chansons au rythme libre (ad libitum)
comme on en trouve en Grèce continentale, p. ex chansons dites de la
«table» (cléphtiques etc.).

Les «arekia» sont des distiques populaires comme les mantinades de
Crète, chantées a Cappela par 4-6 chanteurs et de 3 à 4 voix (ténor, bary-
ton et basse) et présentent un intérêt particulier d'harmonisation populaire
improvisée.

Les chansons populaires enregistrées comprennent des moirologues
(chants funèbres), qui sont encore en usage dans l'île, des chansons acriti-
ques, des ballades, des chansons de culte, d'amour, des distiques etc.

Les danses populaires sont: le Syrtos, le Calamatianos, qui sont
panhélleniques, et les danses locaux : Zakynthinôs, Stavrotôs, Levantinikos
etc. et aussi le Yarghitos ού danse dite de Thésée.

Comme instruments populaires on ne trouve aujourd'hui que les
«tambourloniacara», composés d'un journa (niacaro) et d'un petit tambour
joué avec deux petites verges, ainsi que la floyera (pipeau des bergers).

De ces enregistrements nous publions cinq chansons.

La 1ère (p. 263) est une chanson locale dans le mode de do, équiva-
lent au 4ème ton plagal de la musique ecclésiastique Byzantine. La mélo-
die correspond en dix mesures de 3/4 à un vers de 15 syllabes, avec répé-
tition du second hémistiche de 7 syllabes.

La 2ème (p. 264) est une ancienne ballade très connue.

Le mode est en fa, équivalent au 3ème mode Byzantin et de la
gamme de Fa Mi de la musique occidentale. La tonalité est de mi2 tran-
sportée au fa2. La mélodie est en deux motifs (A + B) de quatre mésures
de 4/8 chaque et correspond : le motif A a un octosyllabe et le Β à 7
syllabes. L'ambitus est d'une sixte.

La 3ème (p. 265) est une chanson d'amour dans la même tonalité

1 de l'italien orechio=oreille.
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que la précédente et dans le rythme de la danse de Calamatianôs (7/8). La
mélodie correspond en 4 mesures a un vers de 15 syllabes (motif A)
et à un vers de 7 syllabes avec «tsakisma» de 8 syllabes (le motif B).
Chaque partie est chantée d'abord par une seule voix et puis répétée par
le groupe qni improvise en même temps la seconde voix.

La 4ème (p. 266) est une chanson comique. La mélodie est dans la
tonalité de fa (lab2 = fa2) et dans le mode de do (do = fa), équivalent au
4ème mode plagal Byzantin (do = fa), et correspond en 4 mésurcs de 7/8
a un vers de 15 syllabes. L'bambitus est d'une sixte.

La sème (p. 267) est un moirologue (chant funèbre). La mélodie est
en ré équivalente au 1er mode Byzantin. La 1ère partie en 4 mésures de
6/8 correspond à un demi vers de 8 syllabes et la 2ème à 7 syllabes
avec répétition, en guise d'exlamation, de 5 syllabes. Toute la mélodie cor-
respond ainsi à un vers de 15 + 5 syllabes.



II. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966

A'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΤΣΑΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
(14 ΙΟΥΛ- - 4 ΑΥΓ. 1966)

υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. οικονομιδου

Πρός συμπλήρωσιν τής εις τήν περιοχήν τοΰ Κεντρικοΰ Ζαγορίου Ηπείρου
λαογραφικής μου έρεύνης, γενομένης τό θέρος τοΰ 1963 \ άπεστάλην ύπό τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών ε'ις τ« χωρία τής αύτής περιοχής Μονοδένδριον καί Βίτααν,
ένθα είργάσθην επί 20ήμερον από τής 14ης 'Ιουλίου μέχρι τής 4ης Αυγούστου
1966 (αριθ. άποφ. 54067/15.8.1966).

Τό Μονοδένδριον ή "Ανω Μαχαλάς, άπέχον 39 χιλιόμ. άπό τά 'Ιωάννινα,
κείται κατά τό βόρειον άκρον τοΰ Ζαγορίου παρά τόν παραπόταμον τοΰ 'Αώου
Βοϊδομάτην έπί τής κλιτύος ύψιόματος 1 100 περίπου μ., είναι δέ έστραμμένον

Είκ. 1. "Αποψις Μονοδενδριου.

πρός Νότον. Παρ' αύτό κείται πετρώδης λόφος, ΜπρΤνος καλούμενος, έπί τής κο-
ρυφής τοΰ οποίου ευρίσκεται τό παρεκκλήσιον τών Αγίων "Αποστόλων.

1 Βλ. σχετικήν μου εκθεσιν έν Έπετηρ. τοΰ Λαογραφ. 'Αρχ., τόμ. 15 καί 16 (1962/63),
έν 'Αθήναις 1964, σ. 321 - 337.
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Τό έν λόγω χωρίον αναφέρεται τό πρώτον τό έτος 1412, ήτοι πρό τής κατα-
κτήσεως τής 'Ηπείρου ύπό τών Τούρκων, συμφώνως πρός έπιγραφήν τού ναού
τής Μονής τής 'Αγίας Παρασκευής, κειμένης παρά τήν ονομαστήν χαράδραν τοΰ
Βίκου1· Πρό τοΰ ναού τής έν λόγω Μονής αριστερά τώ είσερχομένω ύπάρχει
ατραπός, έστρωμένη πολλαχοΰ διά δοκών, κάτωθεν τής οποίας χαίνει ή ώς άνω
χαράδρα. Τήν άτραπόν ταύτην άκολουθών τις έρχεται είς εύρέα σπήλαια, «σπιτά-
κια» καλούμενα, είς τά όποια κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν κατέφευγον οί κάτοικοι
τών παρακειμένων χωρίων έν καιρώ επιδρομών 'Αλβανών, Τούρκων ή και
ληστών.

Νοτιοδυτικώς τοΰ Μονοδενδρίου κείνται τά χωρία "Ανω καί Κάτω Βίτσα ή
Μεσώς καί Κάτω Μαχαλάς, πού άπετέλουν μετ' αύτοΰ μίαν κατ' αρχάς κοινότητα,
Βεζίτσαν καί κατόπιν Βεΐτσαν καί Βίτσες καλουμένην. Βραδύτερον, αύξηθέντος τοΰ
πληθυσμού, ή μία αύτη κοινότης διηρέθη εις τρεις, εκάστου χωρίου ή μαχαλά άπο-
τελέσαντος 'ιδίαν κοινότητα. "Εκτοτε δέ, πιθανώς κατά τόν 17ον αι., ό μέν Άνω
Μαχαλάς ώνομάσθη Μονοδένδρι οί δέ άλλοι Βίτσα.

Άρχαιοτέρα εκκλησία τοΰ Μονοδενδρίου είναι ό Άγιος Μηνάς, τής δέ
Βίτσης ή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (τοΰ 14ου αί.) καί ό τοΰ Αγίου Νικολάου.
Οί ναοί οΰτοι κοσμούνται διά τοιχογραφιών έξαιρέτου βυζαντινής τέχνης. Εις τό
χωρίον Βίτσα άνήκει καί ή Μονή τοΰ Προφήτου Ήλιού επί δεσπόζοντος τής πε-
ριοχής ύψώματος.

Τό Μονοδένδριον μέχρι τοΰ 1910, ώς επληροφορήθην παρά τών κατοίκων,
είχε περί τάς 190 οικίας. Έκ τούτων σήμερον μόνον 90 διατηρούνται έν καλή
καταστάσει, αί δέ άλλαι είναι έγκαταλελειμμέναι καί κατεστραμμέναι έν ολιρ ή έν
μέρει. Οί κάτοικοι τού χωρίου τό έτος 1928 άνήρχοντο εις 223, τό δέ 1961 εις 104.
Αντιστοίχως ε'ις Βίτσαν κατά τό 1928 ήσαν 374 καί 183 κατά τό 1961.

Εις τάς μικράς κατά τό πλείστον κοιλάδας τής περιοχής, σχηματιζομένας με-
ταξύ τών βουνών, και εις τάς κλιτΰς τών ορέων καλλιεργούνται ολίγα δημη-
τριακά2, τά οποία δέν έπαρκοΰν ού'τε διά τήν έντοπίαν κατανάλωσιν. Οι κάτοικοι
άποζούν κυρίως έκ τής κτηνοτροφίας, άσκουμένης ώς οίκοσίτου άπό τούς έντοπίους
καί όμαδικώς άπό τούς Σαρακατσάνους. Οί νομάδες ούτοι, οί όποιοι άρχικώς ήσαν
«μπιστικοί» (βοσκοί) εΐς μεγάλους κτηνοτρόφους, άφοΰ άπέκτησαν ιδικά των ποί-
μνια, ήγόρασαν οικίας εΐς τά ώς άνω χωρία ή έκτισαν νέας ήδη άπό τοΰ 1937,

1 Έν τή επιγραφή ταύτη λέγεται ότι ό έν λόγω ναός έκτίσόη έπί τής βασιλείας δε-
σπότου Καρόλου τού δουκός έν έτει 6.920 άπό κτίσεως κόσμου.

' Οί «βραοτερες φάκες·» τού Μονοδενδρίου είναι όνομασταί είς τήν Ήπειρον.
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δτε έγκατεστάθησαν μονίμως ενταύθα1. Τής παλαιοτέρας νομαδικής των ζωής δεί-
γμα είναι 7 καλύβαι των διατηρούμεναι εισέτι έν καλή καταστάσει εις Άνω
Βίτσαν.

Τά έν λόγω χωρία καθημερινώς έπικοινωνούν δι' αύτοκινήτου μέ τά 'Ιωάν-
νινα καί τήν Κόνιτσαν. Οί κάτοικοι γενικώς διακρίνονται διά τον υπερήφανον

ΕΙκ. 2. "Αποψις Βίτσας.

χαρακτήρα των, to άνήσυχον καί άποταμιευτικόν των πνεύμα καί τά φιλόξενα
αυτών αισθήματα, άτινα έμποιοϋν ζωηράν έντύπωσιν είς τούς ξένους.

Έκ Μονοδενδρίου καί Βίτσης ε'ίχομεν μέχρι τούδε τρεις μόνον έν χειρογρά-
φοις συλλογάς λαογραφικής ύλης. Ή πρώτη, ή καί σπουδαιοτέρα, γενομένη είς
Βίτσαν υπό Δημ. Σάρρου κατά τό 1888-1892, φέρει τόν τίτλον : «'Ηπείρου δημο-
τικάποικίλα 1893», είναι σχήματος 4ου, σύγκειται έκ 381 σελίδων καί απόκειται εις
τό Κέντρον Έρεύνης τού Ιστορικού Λεξικού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, υπ' αριθ.
18 ( = Κέντρ. Έρεύν. τής Έλλην. Λαογρ., πρώην Λαογραφ. Άρχ. τής Άκαδ.
'Αθηνών, άρ. είσαγ· χ/φ. 36)2. Αί έτεραι δύο συλλογαί, προερχόμεναι έκ Μονο-

1 Είς Μονοδένδριον είναι έγκατεστημέναι αί Σαρακατσάνικοι οΐκογένειαι τών Λαδιαίων,
Μπαλατοαίων καί Ραφταίων, είς δέ τήν Βίτσαν αί οΐκογένειαι τών Λαδιαίων, Λοντααραίων, Μπα-
λατοαίων, Μυριοναίων καί Χαριααίων.

' 'Εν τή άξιολόγφ ταύτη συλλογή περιλαμβάνονται ασματα 117 (κυρίως κλέφτικα καί
ληστρικά), αποσπάσματα ασμάτων 13, δίστιχα 8, παιδικά άσμάτια 9, παραδόσεις 9, αινίγματα
26, 1 παραμύθι, ευτράπελοι τίνες διηγήσεις, παιριπαίγματα χωρίων, παροιμίαι καί παροι-

18
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δενδρίου καί κατατεθειμένοι εΐς τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας
(πρώην Λαογραφικόν Άρχεΐον) τής Ακαδημίας Αθηνών, είναι αί εξής: 1) Άρ.
χφ. 2266 (Σάββα Θεοδώρου, «Παραδόσεις Χριστουγεννιάτικες», Μονοδένδρι
Ζαγορίου 1951, σχ. 8ον, σελ. 19)1. 2) Άρ. χφ. 2296 ('Ανδρέα Θεμελή, «Λαο-
γραφικόν ΰλικόν έκ τής κοινότητος Μονοδενδρίου Ζαγορίου καί γενικώς έκ τοΰ
Ζαγορίου καί Ηπείρου» 1959, σχ· 4ον, σελ. 75)2. Έπίσης είναι γνωστά εις ημάς
καί τινα σχετικά δημοσιεύματα, αναφερόμενα εΐς τήν λαογραφίαν τών έν λόγω
χωρίων3.

Είναι ευνόητον ότι έκ τών χειρογράφων συλλογών καί δημοσιευμάτα>ν τού-
των δέν είναι δυνατόν νά σχηματίση τις πληρη γνώσιν τοΰ έν γένει λαϊκοΰ πολι-
τισμού καί τοΰ κατά παράδοσιν βίου τών χωρίων τούτων. "Ας σημειωί)ή π.χ. ότι
μέχρι τούδε έκ τής περιοχής ταύτης ούδεμίαν ε'ίχομεν ήχογράφησιν μουσικής δη-
μώδους ςίσματος ή άλλου τινός λαογραφικού στοιχείου. "Οθεν, πρός πλήρωσιν

μιώδεις έκφράσεις, έπφδαί, ευφυολογήματα, παρηχήσεις, λογοπαίγνια, καθαρογλωσσήματα,
εύχαί, άραί, όνειρα καί εξηγήσεις αυτών, γλώσσα νηπίων, ονόματα φυτών, ζφων, λεξιλόγιον
μετά γλωσσικών παρατηρήσεων και ειδήσεις περί δεισιδαιμόνων δοξασιών καί δημώδους ια-
τρικής. Είς τό λεξιλόγιον περιέχεται καί ποικίλον λαογραφικόν ύλικόν έκ στίχων ασμάτων,
διστίχων, παροιμιών, ύβρεων, άπειλών, άρών, εΰχών καί έθίμων.

1 Περιέχει 8 παραδόσεις περί Καλικαντζάρων, εθιμά τινα καί δεισιδαίμονας δοξασίας.

2 Περιέχει ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας μετά τίνων ασμάτων, τοπωνύμια, ειδήσεις
σχετικάς μέ τόν γάμον, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας, παιδικά άσμάτια, άσματα 3, εύχάς, άράς,
έκτενές λεξιλόγιον, παραμύθια 2, παρωνύμια, ευτραπέλους διηγήσεις, έγγραφα τού 19ο,, αί. καί
παροιμίας. "Ας σημειωθη ότι αί παροιμίαι δέν είναι 308, ώς ό συλλογεύς άναφέρει, αλλά πολύ
όλιγώτεραι, διότι μεταξύ αύτών παρεμβάλλονται ήριθμημέναι δοξασίαι καί έτέρα άντί παροι-
μιών λαογραφική υλη.

8 1. Πέτρος Γιαννακός, Οί βλάχοι στά βουνά τά Ζαγορίσια. Ήπειρ. 'Εστία, έτ. 3, 'Ιωάν-
νινα 1954, σ. 693-697.

2. Δημ. Σ. Δάνος, Στού Βίκου τή χαράδρα, 'Αθήναι 1961.

3. C. Höeg, Les Saracatsans, τόμ. Ι-ΙΙ, Paris-Copenhague 1925-1926, ένθα καί πα-
λαιοτέρα βιβλιογραφία.

4. Georges Β. Kavadias, Pasteurs-nomades méditerranéens. Les Saracatsans de
Grèce, Paris 1965. (Collections Sciences Humaines Appliquées).

5. α) Δ. M. Σάρρος, Λείψανα τής λατρείας του Λίνου καί Άδιόνιδος έν Ήπείρφ. Δελτ. τής
Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. τής Ελλ., τόμ. Ε', έν'Αθήναις 1900, σ. 347-351. β) Τοπωνυμι-
κόν Βίτσης καί Μονοδενδρίου τοΰ Ζαγορίου. Ήπειρ. Χρον., έτ. 12, 1937, σ. 190-204.

6. Β. Κ. Σκαφιδάς, Οί Σαρακατσαναΐοι. Ήπειρ. Εστία, έτ. 4, 1955, σ. 782-792, 892-900
1004-1010, 1101-1107, έτ. 5, 1956, σ. 56-62, 151-157, 276-279, 356-362, 458-465, 564-570.

7. 'Αγγελική Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ.. Α' καί Β', 'Αθήναι 1957.
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υπάρχοντος κενού επεδίωξα νά συλλέξω ένταύθα καί έρευνήσαι ποικίλον ύλικόν, τό
όποιον κατέγραψα εις 323 σελίδας, σχήματος 8ου μεγάλου, καί κατέθηκα έν χειρο-
γράφου εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών ύπ' αΰξ. άριθ. 30141.

Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει ασματα 77, παραδόσεις 65, παροιμίας 82, 1
παραμύθι, ολίγας άράς καί εύχάς καί ποικίλας ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, έπί-
πλων και σκευών, κυνηγετικού, αλιευτικού καί μελισσοκομικού βίου, κοινωνικής
οργανώσεως, γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνιυν δοξασιών, μαντικής,
αστρολογίας, μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας, μουσικής, μουσι-
κών οργάνων καί χορών. Πρός τούτοις έγένετο ήχογράφησις τής μουσικής 57
άσμάτων καί χορών έπί 6 ταινιών μαγνητοφώνου, τύπου Butoba, καί έλήφθησαν
υπέρ τάς 30 φωτογραφίαι λαογραφικών άντικειμένων καί πληροφορητών μου.

Έκ τού υλικού βίου τού λαοΰ τοπικήν εδιομορφίαν παρουσιάζει ή λαϊκή
κατοικία, ήτις είναι πλατυμετώπου μορφής, σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
καί ώς έπί τό πλείστον διώροφος. Έν Μονοδενδρίω υπάρχει καί ή τριώροφος οικία
τής οικογενείας Τσάντη. Καί έδώ, όπως εις τά άλλα χωρία τοΰ Ζαγορίου2, αί οίκίαι
περιβάλλονται μέ υψηλούς τοίχους και είναι έκτισμέναι έπί τή βάσει κανονικού
ρυμοτομικού σχεδίου. Ούτως «ή όξώπορτα τής αυλής άπαγορεύεται νά βγή όξω
άπό τή ρυμοτομική γραμμή». (Χ/φον, άρ. 3014, σ. 184). "Ολοι «οί δρόμαι είναι
σιρωμένοι μέ πλάκες. Στό κέντρο καί κατά μήκος τοΰ δρόμου είναι τό γκαλντερίμι
(σοκάκι γκαλντερίμ') μέ μαύρες πλάκες καί διαζώματα μέ άσπρες σέ κανονικές
αποστάσεις, πού υπερέχουν άπό τό έπίπεδο τού γκαλντεριμιού, γιά νά μπορούν νά
βαδίζουν τά ζώα, πού είναι καλλιγωμένα». (Χ/φον, σ. 184). Εις τάς παλαιοτέρας
οικίας «οί τοίχοι είναι χτισμένοι χωρίς συνδετική ούσία. Καί άντί γιά τό σημερινό
σινάζ είχαν ξύλα μαδέρια σέ όλο τό μήκος τοΰ τοίχου». (Χ/φον σ. 184, 185). Έν
Μονοδενδρίω «κάθε σπίτι ξεχωρίζει άπό τ' άλλο» (χ/φον, σ. 195) ώς πρός τό

1 'Επιθυμώ καί άπό τής θέσεως ταύτης, όπως εκφράσω της θερμάς μου εύχαριστίας
πρός τούς κ. Βασίλειον 'Αναστασιάδην, Νομάρχην 'Ιωαννίνων, Σπυρίδωνα Κατσαδήμαν, δή-
μαρχον 'Ιωαννίνων έκ Μονοδενδριου, Βασίλειον Παπαγεωργίου, ίδιοκτήιην τού ταξιδιωτικού
έν Ίωαννίνοις Πρακτορείου «Ή Δωδώνη', Σάββαν Θεοδώρου, δημοδιδάσκαλον, Εύρυ-
μέδ. Ρίζον καί Εύθαλίαν Βάλλα έκ Μονοδενδριου, Χρ. Σάρρον, Χρ. Παπαρρούσην, Ίππο-
λύτην Σάρρου, Ίππολύτην Κεφάλα καί 'Αλεξάνδραν Ζωίδου έκ Βίτσης, ώς καί πάντας τούς
πληροφορητάς μοιι, οΐτινες μετά προθυμίας συνέβαλον είς τήν έπιτυχίαν τής λαογραφικής μου
έρεύνης.

2 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 15 καί 16 (1962/63), έν 'Αθήναις
1964, σ. 326-29.
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σχήμα, τό μήκος καί πλάτος τής ούλης, τών δωματίων καί τήν ύπαρξιν μαγαζιού
(είδους αποθήκης) κ. ά., ενώ εις τό χωρίον Σουδενά είναι σχεδόν ομοίου τύπου.
Έν Μονοδενδρίω καί Βίτση επίσης «τά νταβάνια τής σάλας καί τοΰ μαντζάτου
τοΰ 'ισογείου καί τοΰ δευτέρου πατώματος ήταν τις περισσότερες φορές διακοσμη-
μένα μέ διάφορα σχέδια πολύχρωμα. Στό κέντρο ύπήρχαν ώραΐες ροζέτες, κύκλοι,
τρίγωνα, πολύγωνα κ.ά. Σέ πολλά σπίτια οί τοίχοι τών μαντζάτων είναι ζωγρα-
φισμένοι μέ νερομπογιές». (Χ/φον, σ. 200).

'Εντός τών οικιών άξιόλογον διαφέρον παρουσιάζουν τά ποικίλα οικιακά
σκεύη, τά όποια συγκεντρούμενα θά ήδύναντο νά πληρώσουν 2-3 μεγάλας αιθού-
σας λαογραφικού μουσείου, ώς είναι π.χ. τό αμπάρι, ή ποντινα, τά καρδάρια, τά
βαένια, ή ντρουμπολίτσα, τό ντρονμπονλόξνλο, ή φ'ταελα, ή γκιονμα, τό γκιονμι, ο
μαστραπάς, τό λαένι, τό τσ'κάλ', τό σουρα'ι, τό λαδερό, τά καζάνια, ή πλάκα, ο καρ-
βελάς, το καδί, ό μασ'άς, ή αρκλα, ή πινακωτή, τό κλεΐσμα, τό σκαφίδ , ή ξΰατραι
ή γαϊδάρα, ό κλίτσος, τά κακάβια, ο φεγγίτ'ς, ή μπινιότα, τό άρβάλι, τό σνί, ο ντα-
βάς, τό τεψί, τό τσιγγέλ', ό σονκλος, τό ρόμπολο, ή γαβά&α, τό σαχάνι, τό σάΐ'ί, ή
λίμπα, ή λιγκέρα, τά μπρικολίενα κ ά. (Χ/φον, σ. 112-116)·

Άπό τούς βίους τοΰ λαού ό κυνηγετικός ήτ° παλαιότερον λίαν έντονος είς
τήν περί τήν χαράδραν τοΰ Βίκου περιοχήν· Χαρακτηριστικοί είναι οί τρόποι κυ-
νηγίου τής πέρδικος. Ό έν Μονοδενδρίω Βασίλειος Στύλος, έτών 80, διηγείται τά
εξής: «Έγώ πριν τό 1910 ειχα μπαϊράκι (περδικοπάνι) άπό τόν πατέρα μου κ'έκυ-
νηγοΰσα τις πέρδικες. Τς έπαιρν' ό διάολος τον πατέρα. Δεν έμενε ποδάρι άπό
δαύτες. Τό μπαϊράκι ήταν πανί μέ ζα>γραφισμένες πέρδικες. "Οταν πήγαινες στό
μέρος πού κελαϊδοΰσαν, πριν νά φέξη, μέ τό μπαϊράκι άνοιγμένο, όταν τό 'βλεπαν
αύτές, σταματούσανε, σαστίζανε καί τότες προχωρώντας μέ αύτό μαζεύονταν αυτές
καί πρόσεχαν τό παννί. Άπό μιά τρύπα τοΰ πανιού περνούσε ή κάνη τοΰ τουφε-
κιού, άπό μιά άλλη τρύπα μικρότερη έβλεπες και σκόπευες. Δέν έπρεπε ή πέρδικα
νά ΐδή τά χέρια ή τά μάτια τοΰ κυνηγού. "Οταν ήταν μαζεμένες πολύ κοντά, σκό-
τωνες άρκετές». (Χ/φον, σ· 16-17). Άλλος τρόπος κυνηγίου αύτών είναι «τό στή-
σιμο πλακών», ώς και τό «στήσιμο κλουβιού μέ θηλυκιά πέρδικα μέσα σέ χαμό-
κλαδα». Άλλοτε πάλιν «τις πιάναμε, άφοΰ τς ρίχναμε άλεύρι βρεγμένο στό κρασί».
(Χ/φον, σ. 17, 18).

Οί ώς άνω τρόποι κυνηγίου τής πέρδικος είναι, φαίνεται, πολύ παλαιών
χρόνων. Ό Φ. Ί. Κουκουλές γράφει τά εξής: «Οί (βυζαντινοί) συγγραφείς συχνά
όμιλοΰσι περί παγίδων, δι' ών συνελαμβάνοντο τά πτηνά, χωρίς νά μάς διασαφη-
νίζωσιν, ώς επί τό πλείστον, τί είδους ήσαν αί παγίδες αύται. Πάντως είς ταύτας
καταλεκτέα ή έντος κλωβών παρά τά λίνα ή τά ΐξόβεργα τοποθέτησις πτηνών, τά
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όποια προσείλκυον τά σύννομα δια τοΰ άσματος των, ώς καί αί ίξόβεργαι» 1. Κατά
δέ τόν Άνατόλιον «συνελάμβανον ευχερώς πέρδικας, ρίπτοντες εις αυτάς άλευρον
βεβρεγμένον μέ οΐνον»2. Καί «τό κυνήγι λαγών, κουναβιών κ.α. μέ καρτέρι»
(χ/φον, σ. 19-20) αναφέρεται ήδη από τού 12ου αί3·

Έκ τοΰ μελισσοκομικού βίου σημαντικόν είναι τό πλήθος τών λέξεων, έκ
τών οποίων άρκεταί είναι άρχαιοπινεΐς (χ/φον, σ. 93-100).

Έρχόμεθα εις τήν έξέτασιν στοιχείων τινών τοΰ πνευματικού βίου τοϋ λαοΰ.
Έκ τών συλλεχθέντων ασμάτων διεπίστωσα ότι ολίγα πλέον ακριτικά διατηροΰνται
εις τήν λαϊκήν μνήμην, ένφ άρκεταί παραλογαί αδονται ακόμη. Όταν ή διασκέ-
δασις γίνεται χωρίς μουσικά ό'ργανα, τότε τραγουδούν παλαιότερα τραγούδια. Ή
μελωδία είς τάς περιπτώσεις aUrâç άντιπροσωπεύει γνησίως τήν παράδοσιν τοΰ
δημοτικοΰ τραγουδιού. 'Αντιθέτως, όταν λαμβάνουν μέρος δργανοπαικται, ακούον-
ται περισσότερον νεώτερα ασματα. Ή μουσική τών οργάνων, όπως μοΰ έλεγον οι
γεροντότεροι, δέν είναι πάντοτε «ή παλαιική», διότι κάποτε οί δργανοπαϊκται προσ-
θέτουν καί προσωπικά στοιχεία εις τάς έκτελέσεις τών δημωδών μελωδιών, ιδία
τών «οργανικών». Οί βιολιτζήδες έπηρεάζονται συνήθως άπό τήν μουσικήν τών
αστικών κέντρων καί τού ραδιοφώνου·

Τά μουσικά ό'ργανα τών επαγγελματιών οργανοπαικτών είναι : κλαρίνο, βιολί,
λ,αβοντο καί νταϊρες (ντέφι). Οι ποιμένες παίζουν κυρίως τζαμάραν καί τζοράν.
Τό τελευταΐον τούτο όργανον «είναι κοντύτερο άπό τή τζαμάρα». Οί βιολιτζήδες
μετά τών μουσικών των οργάνων λέγονται «τα όργανα», ώς είς τήν φράσιν : «έρ-
θαν τά όργανα» ή «έρθαν τά'ργανα». Ή ομάς αύτών λέγεται «ζνα βιολιά». Έκ-
τος άπό τόν «κλαριτζή», ημπορούν καί οί άλλοι νά τραγουδούν, αν είναι καλλί-
φωνοι. Έν Μονοδενδρίφ μέχρι τοΰ 1940 ύπήρχον πολλοί βιολιτζήδες. Σήμερον
ουδείς έντόπιος άσκεΐ τό έπάγγελμα τού δργανοπαίκτου. Εις τάς πανηγύρεις καί
τούς γάμους βιολιτζήδες έρχονται ενταύθα άπό άλλα χωρία τοΰ Ζαγορίου, τήν
Βίτσαν, τά Σουδενά καί τό Τσερβάρ' (Έλαφότοπον). Έκ τών βιολιτζήδων τών
Ζαγοροχωρίων οί Δημ. Γκάγκας, Γρηγόρ. Καψάλης, Τάσος Χαλκιάς, Κώστας
Χαρισιάδης παίζουν κλαρίνον, οί Δημ. Γκανάς, Κωνστ. Καψάλης, Πολυχρ. Χαλ-
κιάς βιολί, οί Φώτ. Χαλκιάς, Γεώργ· Τράκης, Σπυρ. Καψάλης λαβοΰτον, ό Γεώργ.
Τράκης κιθάραν, οί δέ Μάρκος Μιχαήλ καί Χρ· Καψάλης ή Ζούλης νταϊρέν.

'Αλλ' ας έπανέλθωμεν είς τά ασματα. Τά γαμήλια τραγούδια είναι πολλά

1 Φ. Ί. Κονκονλέ, Βυζαντ. βίος καί πολιτιαμός, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1952, σ. 400-401.

2 Ένθ' όν., σ. 405.

3 Ένθ' άν., σ. 410.
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καί ποικίλα. Κατά τούς γάμους αδονται καί πολλά παλαιά έρωτικά. "Αλλοτε τρα-
γουδούν ά'νευ συνοδείας μουσικών οργάνων καί άλλοτε τή συνοδεία τούτων. Οί
αδοντες είναι τό μεν έκ τών παρακαθημένων εις τήν γαμήλιον τράπεζαν, τό δέ έκ
τών οργανοπαικτών. Κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Λαζάρου αδονται τά κυρίως
*λαζαρικά» μετά τών επαινετικών διά τά διάφορα μέλη τής οικογενείας (χ/φον>
σ. 216- 237). Τά ασματα αύιά έχουν πολλήν ομοιότητα μέ ανάλογα έξ άλλων πε-
ριοχών τής 'Ηπείρου, όπως π.χ· δύναται τις νά διαπίστωση έκ προχείρου άντιβο-
λής τών κειμένων τού χειρογράφου μου πρός τά δημοσιευθέντα υπό Κ. Διαμάντη1'
Είς τήν Βίτσαν περισσότερον, είς τό Μονοδένδριον όλιγώτερον, αδονται άκόμη
σήμερον πολλά «κλέφτικα» καί «ληστρικά». Φαίνεται ότι τούτο συνηθίζετο έντονώ-
τερον κατά τό παρελθόν, διό καί ό Δ. Σάρρος είς τήν άνωτέρω κατά τό 1888 "
1892 γενομένην λαογραφικήν συλλογήν του έκ τών 117 καταγραφέντων ύπ'αύτοΰ
ασμάτων τά περισσότερα είναι «κλέφτικα» καί «ληστρικά».

Τά ύπ' εμού ήχογραφηθέντα άσματα είναι κυρίως γαμήλια, κλέφτικα, έρωτι-
κά, παιδικά καί «οργανικά». Μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν άναφέρω ότι έπέτυχον νά
συναντήσω εις Βίτσαν συγκρότημα οργανοπαικτών κατά τόν έκεΐ τελεσθέντα γά-
μον τοΰ Νικολάου Καραγιώργου μετά τής Σωτηρούλας Λίντα (24 'Ιουλίου 1966)
καί κατέγραψα εΐς ταινίας μαγνητοφώνου αρκετά γαμήλια καί χορευτικά τραγούδια-
Είναι έτι άξιον σημειώσεοος ότι τό έν λόγω συγκρότημα άπηρτίζετο άπό τούς άδελ-
φούς Καψάλη, έκ τών όποίιον ό Γεώργιος καί ό Γρηγόριος έπαιζαν κλαρίνο, ό
Κωνσταντίνος βιολί, ό Σπυρίδων λαβούτο καί ό Χρίστος ντέφι.

Έκ τών χορών κυριώτερος είναι ό τσάμικος, τόν όποιον σύρει ό πρώτος έκ
τών χορευτών. Οί άλλοι σχεδόν παραμένουν έπί τόπου βηματίζοντες. Πολλάκις ό
πρώτος παραγγέλλει εις τά όργανα νά παίξουν τό τραγούδι τής άρεσκείας τον. Ού-
τος συγκεντρώνει όλων τών παρισταμένων τήν προσοχήν. Γνωρίζων άπό τής παι-
δικής του ηλικίας τόν χορόν, ευθύς συλλαμβάνει τόν ρυθμόν τών μουσικών οργά-
νων. Αί κινήσεις, τά πατήματα καί τά στριφογυρίσματά του διακρίνονται διά τήν
άνεσιν, τό άνεπιτήδευτον καί τήν ποικιλίαν. «Τήν διαδοχικήν ροήν τών κινήσεων,
έγραφεν ό άκαδημαϊκός Κ. Ρωμαίος, δέν διακόπτει ούδέ τό ελάχιστον έμπόδιον,
συστολή, προσπάίίεια επιδεικτική ή υποψία αύτοθαυμασμοΰ. Καί τότε μέ τήν αύ-
ξανομένην ζωηρότητα ό χορευτής γεμίζει τό στήθος μέ παλλόμενον μένος καί εν-
θουσιάζεται. Είναι ώς νά έπεσεν εις τούς κόλπους άλλης ζθ)ής, τής πρωταρχικής
εκείνης ένστιγματικής ζωής, πού ένεργεϊ μέ θαυμασίαν απλότητα καί επιτυχίαν·

1 Κ. Διαμάντη, Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου σιή Νησίστα τών Τζουμέρκων, Αιξωνή, ετ.
Α' - Β', 'Αθήναι 1950/51, σ. 137 - 143.
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Τόν ένθουσιασμόν του τούτον θά συμμερισθή καί ό έμπειρος θεατής, πού ακίνη-
τος θά έκτελή σιωπηρώς μέσα του τόν αυτόν χορόν καί θά τόν αισθάνεται. Άλλη
κατανόησις δέν υπάρχει» 1.

Καί αί γυναίκες χορεύουν θαυμάσια τσάμικο. Έκ τών τραγουδιών, πού
αύται προτιμούν, είναι ή Βασιλαρχόντισσα, ή Τριανταφυλλ ά, ή Γράβα, ή Φράσα, δ
Σαμαντάκας, δ Κωνσταντής (άκριτικόν), ό Γρίβας, τά Σάλωνα, τό Μπεράτι, ό
Λιούλιος, ό 'Αϊτός, τό Πάπιγγο, ο Κατσαντώνης κ.ά. Ό Ζαγορήσιος χορός είναι
καί αυτός τσάμικος, άλλα διαφέρει τού κυρίως τσάμικου εις τά πατήματα και τάς
κινήσεις τών χορευτών. "Αλλος χορός είναι ό συρτός μέ τά τραγούδια : "Ενα νερό>
κυρά Βαγγελιώ, "Εχε γειά, καημένε κόσμε, "Επεσ άπ τό δέντρο, κερά Γιο'ίργαινα,
Πάμε στό λόγγο γιά ξύλα κ.ά. Ό Αρβανίτικος χορός χορεύεται άπό τούς τσάμηδες,
συνηθίζεται δέ καί ένταύθα. Είναι πολύ άργός, ώς π.χ· ή Γκάιντα, ό Μπιρμπί-
λης κ.ά. Ό ΙΙωγωνήσος ήλθεν εΐς τό Ζαγόρι άπό τό ΙΊωγώνι. "Εχει ώραιον σκο-
πόν καί παίζεται άπό τά όργανα. Παλαιότερον «δέν είχε λόγια. Στά τελευταία
χρόνια οί βιολιτζήδες τοΰ Πωγωνιοΰ βγάλαν καί τραγούδια, πού λεν, όταν παίζουν
τά όργανα». Άλλος χορός είναι ή «Καραμπεριά, πού ήρθε στό Ζαγόρι άπό τά
Καμποχώρια Ίωαννίνα>ν». Ό χορός στά δύο λέγεται βαρύ στρωτό, ώς π.χ. «Μπαί-
νω μέσ στ' αμπέλι«!Αμπέλι μου, πλατύφυλλο» κ.ά. Αί παραλογαί «τοϋ γεφυ-
ριού τής "Αρτας*, «τής Βδοκιάς» (νεκρού άδελφοΰ) κ.ά. δέν χορεύονται, αλλά
«τραγουδιούνται σέ κέφι στήν τάβλα» καί λέγονται «τοΰ τραπεζοΰ». Εις τά τρα-
γούδια «τοΰ τραπεζού» έ'χουν διαφόρους σκοπούς, όπως εΐς τά τσάμικα καί εις τούς
συρτούς. Όλα αύτά δέν αδονται μέ έ'να σκοπόν, αλλά «μέ διάφορους ήχους, όπως
καί στήν έκκλησία» (χ/φον, σ. 32-34).

Έκ τών εις τόν προφορικόν λόγον κυκλουμένων παραδόσεων2 περισσότερον
γνωσταί καί διαδεδομένοι είναι: Α') Αί άναφερόμεναι εΐς θησαυρούς έν συσχετι-
σμώ κάποτε μέ τό τοπωνύμιον Μονοδέντρι. Ό θησαυρός λέγεται βλεσίδι3. 'Ιδού
π.χ. τί διηγούνται περί τούτου: «Στό πατρικό σπίτι τοϋ Σεμιτέλουί δ άνιψιός του

1 Κ. Ά. Ρωμαίου, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 216.

2 Κατέγραψα 65 έκ Μονοδενδριου καί Βίισης είς τάς σελ. 13, 21 - 30, 51 - 55, 85, 88,
107 - 109, 142 -147, 148, 151 - 168 τοϋ χ/φου μου.

3 Ή λ. έτυμολογεΐται κατά μέν τόν Γ. Χατζιδάκιν ('Αθηνά, τόμ. 38, 1936, σ 6) έκ τοϋ
άρχαίου ουσιαστικού βλνοις κατά τύπον ύποκοριστικόν, κατά δέ τόν Β. Φάβην (Λεξικογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Ε', 1918/20, σ. 179 κ. έξ.) έκ τού μεσαίων, ούσιαστ. βληοίδιον. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 1003.

4 Τοϋ Δημητρίου Σεμιτέλου, άλλοτε καθηγητού τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών.
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δ Γιάννης δ Σεμιτέλος τοϋ είπαν στό χωριό (Μονοδέντρι) ότι στό σπίτι τον υπάρχει
βλεσίδι. Και τότε αυτός έφερε εναν 'Αρβανίτη κ έσφαξαν μιά μαύρη κόττα. Ό
'Αρβανίτης κοίταξε τό στηθάμι τής κόττας καί βρήκε τδ βλεσίδι». (Χ/φον, σ· 24).

Ή θυσία ζώου πρός εύρεσιν θησαυρού είναι γνωστή καί εΐς πολυπληθείς άλ-
λας έξ άλλων ελληνικών τόπων παραδόσεις. Εΐς τινας αναφέρονται μεταβολή αν-
θρωποθυσίας εις θυσίαν ζώου καί άλλοι τρόποι ευρέσεως θησαυρού1· Ή δέ μαν-
τική παρατήρησις τού στηθαμιού τής όρνιθος είναι συναφής πρός τά εΐς άλλας
παραδόσεις σουμάδια, πού πρέπει νά διαγνώση ό θησαυροθήρας, διά νά δυνηθή
άνευ βλάβης νά γίνη κάτοχος τοΰ θησαυρού.

Β') Αι σχετικαί πρός τούς Καλικαντζάρους. Τά δαιμονικά ταύτα όντα τοΰ δω-
δεκαημέρου φέρονται ένταΰθα υπό τά ονόματα; καψούρια, κατσδενα, μπέγκια,
ντου μπέργκαλα, τζίνια. Έκ τούτων ή συνηθεστέρα ονομασία αύτών είναι ντονμπέρ-
γκαλι,α2. AUtô *σάν άλογα έχουν ουρές», αλλά «έ'χονν καί κέρατα». Άλλοι λέγουν
ότι «είναι γυμνά, μαύρα, τά πόδια τους είναι σάν τά πόδια τής μούμιας μέ μεγάλα
καί γαψερά νύχια». Μερικοί διηγούνται έπίσης ότι τά είδαν «rà τσουκανοϋν τήν
πόρτα καί νά βγάζοννε φοηιές άπό τό στόμα καί άπό τά πόδια», ότι «πηγαίνονν
δ λα μαζί καί έχουν γιά αρχηγό τους ένα μεγαλύτερο άπ' όλα, τόν κουτσό»3. Έπί-
σης ότι «πειράζουν τ άβάφτιστα καί τις λεχώνες». "Οταν «κράξη δ μαύρος πέτνος
τά Φώτα καί φεύγουν τά ντου μπέργκαλα*, λέγουν ΙνΒίτση: «Φορτώστε νά φορτώ-
σωμε, / γιατί μάς πήρ1 ή μέρα' / θά περβατήσ δ πρίφτης / μέ τό «έν Ιορδάνη», I μέ
τήν πουρδή στό σάνι {σαχάν\). / Μάς έβρεξε, μας αγιασεΙ καί μας εζεμάτισε / μέ
τήν αγιαστούρα του / καί μέ τήν πλαστήρα του» 4.

"Ολαι αί έν Μονοδενδρίφ καί Βίτση περί Καλικαντζάρων παραδόσεις τονίζουν
τήν μιαντικήν aUcööv δράσιν είς τήν ο'ικίαν. Τά άβάπτιστα καί αί λεχωίδες υφίσταν-
ται τήν κακήν aUuôv έπήρειαν. Πρόκειται περί νεκρικών δαιμόνων καί εντεύθεν
εξηγείται ή έν λόγω δρασις των5.

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογραφ., τόμ. Δ', 1913, σ. 32.

2 Βλ. τά ποικίλα έξ άλλων ελληνικών τόπων ονόματα αύτών είς Ν. Γ. Πολίτου, Παρα-
δόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 1242 - 1246.

8 Βλ. καί Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας τής "Ακαδημίας 'Αθηνών (πρφην
Λαογραφ. Αρχ.), άριθμ. χ/φου 2266, σ. 3-4. (Σάββα Θεοδώρου, «Παραδόσεις Χριστουγεν-
νιάτικες» έκ Μονοδενδρίου Ζαγορίου, 1951). Εφεξής ΚΑ.

4 Πρβλ. ΚΛ. άρ. 2296, σ. 19. (Άνδρ. Θεμελή, Λαογραφική ϋλη έκ τής Κοινότητος Μο-

νοδενδρίου Ζαγορίου τής 'Ηπείρου, 1959).

6 Κ. Ά. Ρωμαίου, 01 Καλικάντζαροι. Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 284,
285 κ. έξ.
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Γ') Αί περί Νεράιδων παραδόσεις. Είς ταύτας αί Νεράιδες, εκτός τής δαιμο-
νικής των δράσεως (χ/φον, σ. 143), κρατούσαι άπό τάς άρχαίας νύμφας διακρί-
νονται διά τήν έκπαγλον αυτών ώραιότητα καί εμψυχώνουν βουνά, φαράγγια, πο-
τάμια καί πηγάς μέ τους εξωτικούς χορούς των.

Δ') Αί περί Διαβόλου. Είς ταύτας σημαντικήν θέσιν καταλαμβάνουν αί δυϊ-
στικαί παραδόσεις, τάς οποίας γνωρίζουν καί διηγούνται κυρίως Σαρακατσάνοι ποι-
μένες1. Αί ενταύθα καταγραφεΐσαι άποτελούν ενδιαφερούσας παραλλαγάς τών ήδη
έξ άλλων ελληνικών τόπων ύπ' εμού δημοσιευθεισών καί σχολιασθεισών είς ΐδιαι-
τέραν μελέτην2.

'Εκτός τών ώς ά'νω μνημείων τού λόγου, επέμεινα και εις τήν έρευναν τών
ποικίλων δοξασιών καί έθίμων τοΰ λαοΰ. Δέν είναι δυνατόν είς τά περιωρισμένα
δρια μιας εκθέσεως νά κάμω λεπτομερή λόγον δι' όλα. Θά περιορισθώ μόνον ν'
αναφέρω έθιμά τινα τοΰ γάμου, τής τελευτής, τής λαϊκής λατρείας καί μερικάς δει-
σιδαίμονας δοξασίας·

Ώς καί άνωτέρω εΐπον, παρευρέθην έν Βίτση εις τόν γάμον τοΰ Νικολάου
Καραγιώργου καί παρετήρησα τά εξής: Τήν Πέμπτην τής πρό τού γάμου εβδο-
μάδος «άνάπιασαν τά προζύμια δυο κοπέλλες, πού έχουν μάννα και πατέρα. Άλ-
λες κοπέλλες τραγουδούσαν, όταν άνάπιαναν τά προζύμια. "Επειτα έφεραν συγγε-
νείς τοΰ γαμπρού τρία φορτώματα ξύλα άπό τό λόγγο γιά τά ψωμιά καί τά σφα-
χτά τοΰ γάμου». Τό άπόγευμα τής ιδίας ημέρας έ'στειλαν τά προσκλητήρια. Ταύτα
σήμερον γίνονται όπως καί εις τάς πόλεις 'Εκτυπώνονται είς τά 'Ιωάννινα καί
άποστέλλονται «μ'ε'να παιδί, πού έχει μάννα καί πατέρα, στούς προσκαλεσμένους
συγχωριανούς». Τήν Παρασκευήν ώρίσθησαν «οί υπηρέτες», οΐ όποιοι άνέλαβον νά
εξυπηρετήσουν δλους τους προσκεκλημένους. «Αύτοί στό γάμο κερνούν, σερβίρουν
τά φαγητά, μαζεύουν τά πιάτα κ.τ.λ. Οί υπηρέτες φορούν ποδιές, πού τους έδωσε
τό σπίτι τοΰ γαμπρού. Είναι άσπρες μέ ρίγες κόκκινες τετράγωνες. Αύτές τις φο-
ροΰν δσο βαστάει ό γάμος καί έπειτα θά τις πάρουν σπίτι τους».

Τό Σάββατον τρώγουν άπό κοινοΰ οί στενοί συγγενείς. Τήν Κυριακήν τό
πρωί τρώγουν πάλιν άπό κοινού καί μετά ξυρίζουν τόν γαμβρόν. «"Ενα παιδί
πού έχει μάννα καί πατέρα3 τραυάει τήν πρώτη ξυραφιά κ'έπειτα συνεχίζει ό

1 Ώς π.χ. ό έν Μονοδενδρίφ διαμένων Δημήτρ. Λαδιά;, έτων 85, αγράμματος, καί

άλλοι

2 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδόσεις τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ. Έπετ.
ϊοϋ Λαογραφ. 'Αρχ., τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 11 -39.

8 "Οπως βλέπομεν, συχνά χρησιμοποιείται ένταϋθα παις αμφιθαλής κατά τόν γάμον,
όπως τοντο συνηθίζεται καί είς άλλα μέρη τής "Ελλάδος. "Η χρήσις άμφιθαλών γίνεται καί
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μπαρμπέρης. Τά όργανα παίζουν τό τραγούδι : 'Αργυρό ξυράφι/καί μαλαματένιου/
... Μετά πέφτουν τρία μονά δπλα, προειδοποίηση ότι ετοιμάζονται νά μαζευτούν
όλοι οΐ καλεσμένοι. Μετά πού ξεκινά τό ψίκι πέφτουν 7 μονά δπλα ή 9 ή 11. Στήν
όξώπορτα τού σπιτιού χαιρετάει ό γαμπρός τή μάννα του καί τον πατέρα του, πού
τον ξεκινάνε μέ χτύπημα κρανιάς στό στήθος, μέ ρύζι τόν ραίνουν κι αύτός φιλάει
τό χέρι καί παίρνει ευχή. "Οταν τό ψίκι τοΰ γαμπροΰ πάη νά πάρη τή νύφη, εκεί
τούς υποδέχονται πάλι μέ 7 δπλα. Μπαίνουν καί χαιρετούν δλους τούς συγγενείς
και καλεσμένους τής νύφης, τούς κερνούν και χορεύουν καί ό κουμπάρος χορεύει
μέ τή νύφη. Τά ό'ργανα πάνε μπρος καί πάνε γιά τήν έκκλησά. Στήν έκκλησά τούς
υποδέχεται ή πεθερά καί ό πεθερός8· Τό ύφασμα διά φόρεμα, τό οποίον δωρίζει
ό κουμπάρος εις τήν νύμφην «τό βάζουν καί τυλίγουν νιόγαμπρα καί κουμπάρο
στον πλάτη» κατά τήν τελετήν τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου καί χορεύουν μέ αί'τό
τόν χορόν τοΰ 'Ησαΐα. Είς τήν εκκλησίαν οί συγγενείς φιλούν τά στέφανα καί ρί-
πτουν χρήματα είς τόν δίσκον τής εκκλησίας διά τόν ιερέα, εις δέ τούς νεονυμφους
δωρίζουν χρυσά ή άλλα πολύτιμα άντικείμενα. Κατά τήν έπιστροφήν έκ τής έκκλη-
σίας εις τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού «στήν είσοδο τής οξώπορτας ύπεδέχθη ή πεθερά
τά νιόγαμπρα. Βαστούσε ρύζι καί δυό κλωνάρια κρανιάς. Μόλις έφθασαν συνο-
δευόμενα άπό τόν κόσμο, ή πεθερά τούς έρριξε ρύζι καί τούς έχτύπησε μέ τά κλω-
νάρια τής κρανιάς σταυρωτά. Τά ό'ργανα προηγοΰντο παίζοντας σ' δλη τή διαδρο-
μή άπό τήν έκκλησά ώς τό σπίτι. Ή πεθερά έπειτα στή μέσα πόρτα έδωκε μέλι
τής νύφης καί γεύτηκε' τό 'βαλε στό στόμα του καί ό γαμπρός καί ή νύφη, γιά
νά 'ναι γλυκεία σάν τό μέλι ή ζωή τους*. (Χ/φον, σ. 202-213).

"Οπως έκ τών άνωτέρω φαίνεται, ό σημερινός γάμος δέν έχει ε'ς έθιμα τόν
πλοΰτον καί τήν ποικιλίαν, πού εΐχεν εις τήν πρό τοΰ 1940 έποχήν. "Ας σημειωθή
ότι καί τά ώς άνω περιγραφέντα έγιναν, διότι ό γαμπρός καί οί συγγενείς του
επέμειναν νά τελέσουν τόν γάμον εΐς τό χωρίον «μέ τά παλαιά» καί ό'χι εΐς τά
'Ιωάννινα. Τά έθιμα ταΰτα διατηρούν στοιχεία τινά τών μαγικοθρησκευτικών δο-
ξασιών παλαιοτέρων έποχών. Ό άμφιθαλής παις, πού χρησιμοποιείται κατά τό άνά-
πιασμα τών προζυμιών, κατά τό ξύρισμα τοΰ γαμβροΰ, κατά τά προσκλητήρια, ώς
καί τά μονά δπλα, τά κτυπήματα μέ κλώνους κρανιάς πρός μετάδοσιν γονιμοποιού

καιά τήν γέννησιν, τήν τελευτήν, είς μαγικός καί μαντικάς ενεργείας καί α· Βλ, Γ. Κ. Σπυριδά-
χη, Οί αμφιθαλείς είς τόν βίον του λαοί. 'Αρχ. Λαογρ. καί Γλωσο. Θησ , τόμ. ΙΓ' (1946/47),
'Αθήναι 1948, α. 193 - 208.
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δυνάμεως ε'ις τούς νεονύμφους1, ή γεΰσις μέλιτος κ.ά. διατηρούνται εισέτι έξ άρ-
χαίων χρόνων 2.

Άνθεκτικώτερα εις μεταβολάς είναι τά κατά τήν τελευτήν έθιμα μέ ποικίλας
δοξασίας καί μαγικάς καί δεισιδαίμονας αντιλήψεις, αί όποΐαι άπαντώσι καί εΐς
άλλα χωρία τής 'Ηπείρου. Περιορίζομαι ν' άναφέρω ένταύθα μόνον τόν τρόπον
τού μοιρολογήματος. «Τούτο είναι θρήνος χωρίς στίχους, πού άναφέρεται στή ζωή
τού νεκρού, στις περιπέτειες του, στό τί άφήνει πίσω του, γυναίκα, παιδιά, γονείς
άπροστάτευτους, στά χαρίσματά του κ.ά.3. Φκειάνουν τό μοιρολόγι πρόχειρο τής
στιγμής. Σκούζουν, χτυπούν τά γόνατα καί τραυούν τά μάγουλά τους οί γυναίκες.
Οί άντρες δέν μοιρολογούν. Μιά άρχίζει, οί άλλες έπαναλαμβάνουν κ.ο.κ. Τήν ώρα
τού μοιρολογιού αν πάη κανένας στό νεκρό, μπαίνει σιγά σιγά καί μέ τρόπο κα-
θησυχάζει τό μοιρολόγι καί τό σταματά Μ·έ κουβέντες». (Χ/φον, σ. 180).

Ή συλλογή μου άπό τής άπόψεως τών λατρευτικών εθίμων είναι σχετικώς
πλουσία.

Ό λαός τών χωρίων τούτων έμμένει ακόμη εΐς τάς πατροπαραδότους του συν-
ήθειας. Ή πίστις εΐς τόν Θεόν καί τούς 'Αγίους έχει βαθείας ρίζας εΐς τήν ψυχήν
τών κατοίκων καί δή τών Σαρακατσάνων. Εΐς τών τελευταίων, ό σκηνίτης Θωμάς
Μπαλατσός, ετών 74, αγράμματος, μοΰ έλεγεν : «Έγώ ήμουν καί είμαι θεόφοβος,
πίστευα καί πιστεύω τό Θεό δυνατά κι ούτε τά πρόβατά μου πρόγκαγαν ούτε ζού-
διο (λύκος) μ* έπλησίαζε ούτε κακός άνθρωπος ούτε σκέλισμα πάθαιναν, τίποτε.
Ήταν θέλημα Θεοΰ. Ούτε τά βαρούσα ούτε τά μελετούσα, τίποτε». (Χ/φον, σ. 54).
Είναι έπίσης άξιον μνείας ότι πολύ τιμάται εΐς τήν όρεινήν ταύτην περιοχήν ό
"Αγιος Νικόλαος (<·κα\ γι' αύτό έχει πολλά παρεκκλήσια καί 'κονίσματα έξω στούς
δρόμους»· Ό Άγιος «είναι προστάτης τών ταξιδεμένων καί τών ναυτικών. Τόν
λέν ό γέρος μέ τ' άσπρα μαλλιά καί τ' άσπρα γένεια. Πολλοί λέν πώς τόν βλέ-
πουν και στόν ύπνο τους καί στον ξύπνο». (Χ/φον, σ. 108). Είναι φυσικόν, οί κά-
τοικοι χωρίων μέ πολλούς άποδήμους καί ταξιδεύοντας νά τιμούν τόν Άγιον διά

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956/57,

σ. 145.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 242, 255.
8 Τό αύτό γίνεται καί είς πολλά άλλα μέρη τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος, ώς π.χ. είς τήν
Άγόριανην τοΰ Παρνασσοΰ. Ένταΰθα «τό κλάψιμο τοϋ νεκροΰ γίνεται άπό τούς οικείους, τούς
συγγενείς καί τούς στενούς φίλους, καί δέν είναι τραγούδι, άλλά μάλλον μιά έμμετρη πρόζα,
πού λέγεται recitativo, χωρίς ώρισμένο «νηχό», κατά διάφορους — κατά βούλησι -— μελωδι-
κούς τρόπους, μέ άρκειιή πρωτοτυπία στά έκάστοτε λόγια, πού είναι συχνά αύτοσχεδίαστα».
Είρ· Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης (Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 362.
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τήν προστασίαν, «τήν οποίαν πιστεύεται ότι παρέχει εις τούς ναυτιλλομένους καί
έν γένει εις τούς κλυδωνιζομένους κατά θάλασσαν»1.

Άπό τά έθιμα τής λαϊκής λατρείας ιδιαιτέρας σημασίας είναι τά τών άπό-
κρεων. «Όλη τήν βδομάδα τής 'Αποκριάς ώς τήν Κυριακή τής Τυρινής, έλεγον,
γινόμαστε καρναβάλια. Άλλος γίνεται γέρος, άλλος γριά, άλλος γιατρός, άλλος γύ-
φτος, μέ μαντήλια μαύρα στό πρόσωπο, γιά νά μή γνωριζώμαστε, καί μέ κανένα
παλιοκούδουνο καί μέ ένα γερό ραβδί στό χέρι, κουτσαίνοντας, παραπατώντας, καί
γυρνάμε στά σπίτια καί χορεύομε άγαρμπους χορούς μέ παραλλαγμένη τή φωνή
μας. Κάνομε χειρονομίες άγαρμπες, χωρίς άσχημα λόγια, καί μας κερνούν στά σπί-
τια γλυκό καί κρασί. Αύτό γίνεται στίς βραδινές ώρες. Στά σπίτια προσπαθούν μέ
κάθε τρόπο νά μας άναγνωρίσουν. Πάνε νά μάς ξεμπουμπουλώσουν. Έμεις, γιά νά
μήν άναγνωριστοΰμε, πετάζομε στάχτη πού έχομε στίς τσέπες μας ή καί τούς φο-
βερίζομε μέ τό σκόπ' (ραβδί). Τό σκόπ' amo είναι άπό οποιοδήποτε ξύλο. Αντο
γίνεται σέ 3 σέ 4 σέ 5 σπίτια. "Επειτα φεύγομε καί πηγαίνομε ό καθένας στό
σπίτι του. "Ετσι περνάν δλες οί μέρες. Τόν παλιό καιρό παίζαμαν κ' 'Ερωφίλη
κ' Έρωτόκριτο» 2 (χ/φον, σ. 122- 123).

Τήν παραμονήν τής τυρινής έρχονται εις τό μεσοχώρι «μασκαρεμένοι μέ
τομάρια άπό κατσίκια φτειαγμένα προσωπίδες, μέ παλιόρουχα ντυμένοι, μέ ουρές
άπό ζώα, μέ κέρατα στό κεφάλι, μέ κουδούνια κρεμασμένα στή μέση καί πίσω
στον πλάτη, νύφες, γαμπροί, γριές, γέροι, καί χορεύουν όλη νύχτα γύρ' άπό
φωτιά» (χ/φον, σ. 124).

'Εκτός τών πληροφοριών περί τών μετημφιεσμένων, άρχαιοτάτου διονυσια-
κού έθίμου, άπαντώντος εις πολλά μέρη τής Ελλάδος, λίαν ενδιαφέρουσα είναι
προσέτι, ή, ώς άνω, εΐδησις περί λαϊκών παραστάσεων κατά διασκευήν έκ τών
κειμένων τής «Έρωφίλης» καί τοΰ «Έρωτοκρίτου». Δυστυχώς όμως ούδείς τών
κατοίκων, καθόσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, ένθυμεΐται πλέον «τά λόγια». Είς
άλλοτ'ς ελληνικούς τόπους διεσώθησαν τά σχετικά κείμενα. Έκ Κρήτης προερχό-
μενοι έδημοσιεύθησαν τρεις παραλλαγαί τής διασκευής τής «Έρωφίλης» υπό
Παυλου Βλαστού3, Εμμανουήλ Δουλγεράκη 4 καί Γ. 'Α. Μέγα5. Έξ 'Αμφιλοχίας

1 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Α', 1920, σ. 93.

3 Πρβλ. περί τών λαϊκών τούτων εκ τής Έρωφίλης καί τοΰ Έρωτοκρίτου παραστά-
σεων καί ΚΛ. άρ. χ/φου 2296, σ. 21. ('Ανδρ. Θεμελή, Λαογραφικόν ύλικόν εκ τής κοινότητος
Μονοδενδρίου Ζαγορίου καί γενικώς έκ τοΰ Ζαγορίου καί Ηπείρου, 1959).

s Είς «Κρητικόν Λαόν», Ήράκλειον, ετ. Α', 1909, σ. 70-72.

4 Είς «Κρητικά Χρονικά», Ήράκλειον Κρήτης, ετ. I', 1956, σ. 241-253.

5 Είς μνήμην Κ. Άμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 370-374.
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έπίσης έδημοσιεύθη ύπό Γ. Ζώρα - Π. Κρέτση - Λεοντοίνη βραχεία διασκευή τής
«Έρωφίλης» γνωστή ύπό τόν τίτλον «Πανάρατος» (παραφθορά τού ονόματος
τού έτερου τών πριοταγωνιστών Παναρέτου)1.

Καί τώρα θά κάμωμεν σύντομον λόγον δια τό έθιμον τού «Ζαφείρη» καθ'
ύπαγόρευσιν τής έκ Βίτσης 'Ιππολύτης Κεφάλα, ετών 56, τής δ' δημοτικού. «Τό
μήνα Μάη, όταν ήμουνα 12-15 χρονών, πηγαίναμε πολλά κορίτσα, ό'χι άγόρια,
στήν εξοχή μέ τά κατσίκια νά τά βοσκάμε. ΈκεΤ ελέγαμε : θά παίξωμε τό «Ζαφεί-
ρη». Μαζεύαμε αγριολούλουδα, ιδίως μαργαρίτες, έ'να άλλο, πού τό λένε «Μάη*
καί σκάρφες. Άπό όλα τά κορίτσα έ'πεφτε κάτω έ'να καί έκανε τό νεκρό. Τοΰ
δέναμε τά χέρια μέ έ'να άσπρο μαντήλι. Ήταν ανάσκελα σάν νεκρός. Μετά αρχι-
νούσαμε όλα τά κορίτσα γύρω-γύρω στό νεκρό, πού τόν λέγαμε «Ζαφείρη», τό
μοιργιολόϊ. Τό λέγαμε μοιργιολοϊστά :
J co SS

Ζ α _ φεί

pn rijJ'jKov. το _ _ crTpôy. yu _ λε και

falsetto ΓΤ^ parlato

(Τι — χ «y >
Λ -^d _« --- m -

πια _ αϊ _ α _ ι _ κιρς

— Ζαφείρη μ , κοντοστρόγγυλε καϊ κοντομαζωμένε,

γιά αοΰκ', Ζαφείρη μνά μας 'δής, Ζαφείρη μ', να μας πκιάκης.

— Έσκονριασαν οι κλειδωνιές, χορτάριασαν οι πόρτες.
Με τί ματάκια γιά νά 'δω, νά 'δώ νά περβατήαω,

1 Είς τήν Έπετ. τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. 27, 1957, σ. 110-116.
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5 πού ρεψαν τά ματάκια μου, σαν τό μαργαριτάρι,
και κόπηκαν τά χεράκια μου
και τά ποδαράκια μου.

— Για αούκ , Ζαφείρη, νά μάς πκιάκης, γιά σούκ* νά μάς κυν'γήσης.

Μετά σηκωνόταν καί μας κυνηγούσε. Ξέχασα νά πώ ότι, εκτός άπό τά χέρια,
τοΰ δέναμε καί τά μάτια μέ άσπρο μαντήλι. "Οταν σηκωνόταν — τάχα πού ήταν
νεκρός—, λυοΰσε χέρια καί μάτια καί μας κυνηγούσε. "Αμα ί)ά 'πιάνε κανένα
κορίτσι, έκεΐνο έ'πεφτε κάτω, τό γεμίζαμε άγριολούλουδα κ' έ'κανε τά ίδια» (χ/φον,
σ. 214 215). "Ετσι μοΰ διηγήθη «τό παιγνίδι τοΰ Ζαφείρη» ή ώς άνω πληροφο-
ρήτρια. «Τό έπαιζα ειπεν ή ιδία, στά παιδικά μου χρόνια, αλλά άπό τήν άρχή τοΰ
πρώτου μεγάλου πολέμου (1914) κ' έ'πειτα έπαψε νά παίζεται». Μοΰ έτραγούδησε
καί τό ώς άνω μοιργιολόϊ, τό οποίον ηχογράφησα καί παρέθεσα τήν μουσικήν
του κατά καταγραφήν αύτής υπό τοΰ μουσικού κ. Σπύρου Περιστέρη.

Τό μοιργιολόϊ τοΰτο ώς κείμενον είναι παραλλαγή τού υπό Δ. Σάρρου
δημοσιευθέντος1. Ή ύπ' έμοΰ καταγραφείσα περιγραφή τού εθίμου διαφέρει πως
άπό τάς περιγραφάς τοΰ Δ. Σάρρου2 καί τής Κατερίνας Κακούρη 3. Ό Δ. Σάρρος
λέγει ότι «πολλάκις ούτε παις ούτε παρθένος υποκρίνεται τόν θρηνούμενον νεκρόν,
άλλ' είκονίζουσιν αύτόν διά τεσσάρων φύλλων τοΰ άφθόνως εκεί φυομένου έλλε-
βόρου (σκάρφης) σταυροειδώς τιθεμένων καί προσηλουμένων δι" άκανθών έπί τής
χλοεράς γής. Πρός τούτοις είκονίζουσιν amov.... καί δι' άνδρεικέλου ή κόρης (κού-
κλας), ήν έπίσης καλύπτουσι δι' άνθέων (σαβανώνουν τήν κούκλα)»4. Ή δέ Αικα-
τερίνη Κακούρη γράφει ότι παλαιότερον τόν παρίστανον καί διά μικρού ειδώλου
νέου άνδρός έκ ξύλου πρίνου ή σφενδάμης5.

"Αξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι τό γεγονός ότι διέσωσα τήν μουσικήν «τοΰ
μοιργιολογιού τού Ζαφείρη», ό όποιος «είναι λείψανον αρχαϊκής λατρείας καί δή
τού Λίνου καί Άδώνιδος», ώς πρώτος έγραψεν ό έκ Βίτσης Λ. Σάρρος0.

1 Δ. Σάρρου, Λείψανα τής λατρείας τοΰ Λίνου καί Άδώνιδος εν Ήπείρα). Δελτ. τής
Ίοτορ. καί Έθνολογ. Έταιρ. τής Έλλάδ., τόμ. Ε', 1900, σ. 347-348.

2 Έν»' άν., σ. 346-351.

8 Κατερίνας Κακούρη, Λαϊκά δρώμενα εΰετηρίας. Πρακτ. Άκαδ. Άθην., τόμ. 27 (1952),
ο. 224-225. Βλ. τής Ίδιας, Θάνατος-Άνάσταση (σέ μαγικοθρησκευτικά «δρώμενα» τής λαϊκής
λατρείας τής Ηπείρου), 'Αθήναι 1965, σ. 38-48.

4 Δ. Σάρρου, εν»' άν., σ. 348-349.

6 Βλ. Κατερίνας Κακούρη, Λαϊκά δρώμενα.·., σ. 225. Πρβλ. καί Γ. Ά Μέγα, Έλληνι-
καί έορταί, σ. 189-190.

6 Δ. Σάρρου, ένθ' άν.. σ. 350-351.
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Έκ των δεισιδαιμόνων δοξασιών σημειώ ολίγας, τάς εξής : ί) «Φυλαχτό
βάζομε καί στά ζφα: στά πρόβατα, στα άλογα, συνήθως όμως στα γκεσέμια. Τα
γκεσέμια (οδηγοί) είναι μεγαλόσωμα καί μπορεί νά πάθουν, σ' αύιά θά πέση τό
μάτι» (χ/φον, σ. 74). Όπως εδώ έτσι καί ε'ις άλλους ελληνικούς τόπους βασκαινό-
μενα όντα δέν είναι μόνον οί άνθρα>ποι, αλλά καί τά ζφα, τά δένδρα και αύτά
τά άψυχα άκόμη πράγματα, όπως π.χ. ή οικία1. Διά προβασκάνια δέ χρησιμοποι-
ούνται ού μόνον φυλαχτά, άλλά καί βασκαντήρες, ματοπιάστρες κ.ά.

2) «'Ανήμερα τοϋ Ευαγγελισμού άνάβουμε φωτιές στό κατώφλι τοΰ στάβλου,
γιά νά περάσουν τά ζφα άπό πάνω, γιά νά μή τά τρών τά φίδια» (χ/φον, σ. 76).

Ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια άνήκει εις τά διαβατήρια καί καθαρτήρια
έθιμα, ό δέ λαός μεγίστην άποδίδει ιερότητα καί δΰναμιν καθαρτήριον είς τάς
έαρινάς πυράς2.

3) «Τή στάχτη τις μέρες τών Χριστουγέννων δέν τήν πετάξουν ό'ξω. Τό 'χομε
σέ κακό νά τήν ρίξωμε όξω. Ούτε τά νερά άπό λουσίματα τις μέρες αύτές» (χ/φον,
σ. 77). Ώς είναι γναΐστόν, τόσον τά ξύλα, πού άπομένουν άπό τήν φωτιάν τοΰ
Δωδεκαημέρου, όσον καί ή έξ αυτών στάχτη έχουν άποτρεπτικήν δύναμιν καί χρη-
σιμοποιούνται πρός προφύλαξιν τής οικίας καί τών άγρών άπό παντός κακού. Τό
έθιμον άπαντα καί έκτός τής Ελλάδος είς άλλους λαούς3.

4) «Οί παλιές έλεγαν ότι είναι μερικές πού ξέρουν καί κατεβάζουν τό φεγ-
γάρι. Καί άνέβαιναν αυτές (οί μάγισσες) άπάνω στό αλέτρι, μάζευαν τά σαϊτάνια
καί σαϊτάνευαν τόν κόσμο. Βογγοΰσε τό φεγγάρι κι αυτές έκαναν τή δ' λειά τς»
(χ/φον, σ. 150).

Ό λαός άποδίδει εις τάς μαγίσσας πολλάς ιδιότητας καί δυνάμεις. «Τό δέ
μέγιστον έν τή μαγική τέχνη, λέγει ό Ν. Γ. Πολίτης, »θεωρείται ή δύναμις τοΰ
καθελκύειν τήν Σελήνην καί τούς 'Αστέρας»4. Αί μάγισσαι δύνανται νά μεταμορ-
φοΰνται, νά γίνωνται άφαντοι, νά κατεβάζουν τό φεγγάρι κ.τ.ό. Παρά τω λαφ
άπαντώσι ποικίλαι περί αύτών διηγήσεις5. 'Αντίστοιχοι δέ πρός τό μούγκρισμα
τοΰ φεγγαριού είναι αί άρχαιαι παραστάσεις περί τοΰ μυκήματος τής Εκάτης6.

1 Διά τοΰτο «στό σπίτι άπ' όξω στήν πόρτα βάζομε τό πέιαλο γιά τό καλό, τό γούρι,
καί άλείφομε τόν τοίχο τής όξώπορτας μέ βουλτιές (σβουνιές) άγελάδων» (χ/φον, σ. 74).

2 Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 112.

3 Βλ τό άρθρον Asche έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. I.
Berlin und Leipzig 1927, σο. 611-617.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Β', 1921, σ. 157, 159.

6 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 131, τόμ. Β', σ. 814.

6 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., τόμ. Β', σ. 814.
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Καί άλλα πολλά έθιμα τών χωρίων τούτων χαρακτηρίζονται διά τήν άρχαϊ-
κότητά των, μαρτυρούσαν ότι ό λαός, παρά τάς οικονομικός καί κοινωνικός μετα-
βολάς τών τελευταίων χρόνων, διατηρεί εισέτι αρκετά κατά παράδοσιν στοιχεία
παλαιοτέρου πολιτισμού. Παρατηρητέον όμως ότι όσημέραι ή νεωτέρα γενεά επι-
διώκει τό νέον, άποφεύγει ή λησμονεί τό παλαιόν, τό όποιον θεωρεί «καθυστερη-
μένον» καί ικανοποιείται περισσότερον μέ τά έκ τών αστικών κέντρων εισαγόμενα
πολιτιστικά στοιχεία. Ούτω π.χ. ή ενδυμασία τών κατοίκων νϋν είναι άστική.
Μόνον δ' οί ηλικιωμένοι καί οί μεσήλικες Σαρακατσάνοι διατηρούν άκόμη τάς
παλαιάς των ένδυμασίας. Κατά τάς διασκεδάσεις, εκτός τών τοπικών ασμάτων και
χορών, άκούονται καί ασματα καί χορεύονται χοροί έκ τών αστικών κέντρων. "Οταν
δέ θά ηλεκτροφωτισθούν καί τά Ζαγοροχώρια, τότε ή μεταβολή θά είναι μεγαλυ-
τέρα. Ούτω π.χ. πολλά έκ τών σημερινών οικιακών σκευών θ' άχρηστευθοΰν μέ
τάς ηλεκτρικός μαγειρικός συσκευάς καί τ' άλλα σχετικά ε'ίδη. Αί γυναίκες μέ
ήρώτων : «πότε θά 'ρθ^ καί σ' εμάς τό 'λεχτρικό ; άλλου, στό Πωγώνι, τό 'βαλαν».
Τοιουτοτρόπως μετ* ολίγον 6 βίος τοΰ λαοΰ θά παρουσιάζη μεγαλυτέρας διαφοράς
έν συγκρίσει πρός τόν σημερινόν.

RÉSUMÉ

Recherches folkloriques dans la région de Zagorion (Epire)
du 14 juillet au 4 août I966

par D. B. Oeconomidès

Pour compléter ses recherches folkloriques commencées dans cette
même région en 1963, l'auteur a visité les villages Monodendrion (Movo-
δένδριον) et Vitsa (Βίτσα) du 14 juillet au 4 août 1966.

Le matériel collectionné constitue un manuscrit de 323 pages in 8°.
L'auteur a également enregistré sur bandes de magnétophone 57 chansons
populaires.

Après une brève introduction sur l'histoire de ces villages et leur
position géographique, il examine la situation économique de leurs habi-
tants et leurs occupations.

Ensuite, il mentionne les collections folkloriques concernant cette
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région, publiées par des amateurs ού inédites, dont il nous donne une bi-
bliographie détaillée.

Traitant des éléments de la vie matérielle du peuple, il examine en
premier lieu les formes de l'habitation populaire, la manière dont les mai-
sons sont construites et leur décoration, tout en donnant un inventaire
des principaiïx meubles et ustensiles domestiques en usage.

Se référant aux aspects de la vie populaire, 11 mentionne les cou-
tumes de la chasse, qu'il compare avec celles de l'époque byzantine, avec
laquelle il trouve qu'elles ont de grandes ressemblances, comme par
exemple la chasse à la perdrix.

De la littérature populaire orale il examine les chansons (accompa-
gnant ού non des danses populaires) et les légendes. Il constate que peu
de chansons acritiques se conservent jusqu' à aujourd'hui dans la mémoire
du peuple, tandis qu'on continue de chanter certaines anciennes ballades.

De même il remarque que pendant les noces on chante un grand
nombre de vieilles chansons d'amour. Dans cette région sont encore vi-
vantes aussi les chansons clephtiques. Il mentionne par la suite les instru-
ments musicaux employés et les noms des musiciens les plus connus,
ainsi que les différentes danses, dont les principales sont : le tsainicos, le
Zaghorissios, le Poghonissios, la Karamberià et autres-

Touchant le sujet des légendes populaires recueuillies au cours de
cette mission, l'auteur en cite les plus connues et les plus répandues:
celles sur les trésors cachés, celles sur les êtres démoniaques de Noël
(Καλικάντζαροι), sur les Fées (Νεράιδες) et sur le Diable. A cette dernière
catégorie appartiennent aussi les légendes appelées dualistes, sur les-
quelles il publia dans le volume précédent de cette revue (vol. 17)
une étude spéciale.

Décrivant et interprétant certaines coutumes matrimoniales, il
remarque qu' aujourd' hui la cérémonie nuptiale, bien qu'elle n'ait plus la
richesse et la variété de l'époque avant 1940, maintient toutefois dans son
cérémonial certaines croyances magiques très intéressantes. D'autre part,
les coutumes concernant la mort ont résisté aux changements survenus
et possèdent toute la diversité des croyances magiques et des supersti-
tions traditionnelles.

Du point de vue des coutumes du culte, l'auteur constate la profonde
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foi du peuple en Dieu et en les Saints et tout particulièrement en St. Ni"
colas.

Ensuite, il décrit la coutume des travestissements pendant le Car-
naval et des réprésentations théâtrales populaires, en plein air, où on joue
des adaptations d' «Erophile» (Έρωφίλη) et de Γ «Erotocritos» (Έρωτόκρι-
τος). On voit dans les manifestations du Carnaval la continuation des
coutumes du culte dionysiaque.

La coutume de «Zafiri» (Ζαφείρη), dont l'auteur donne une déscri-
ption détaillée, est importante et très intéressante. Il s'agit d'après D-
Sarros de la survivance de l'ancienne légende de Linos et d'Adonis en
Epire. L'auteur a également pu enregistrer le «mirologue de Zafiri»
chanté devant Zafiri, prétendu mort.

Avant de terminer son exposé, l'auteur examine encore certaines
superstitions populaires et, en conclusion, il met l'accent sur le fait de la
disparition de jour en jour des éléments traditionnels sous l'influence du
développement rapide de la vie sociale.

B'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΜΥΡΣΙΝΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(19 ΟΚΤ. - 2 ΝΟΕΜΒΡ. 1966)

υπο κ. ρωμαιου

Ό συνοικισμός Μυρσίνη ευρίσκεται έπί τής ανατολικής πλευράς τοΰ Ταϋγέ-
του, βορειοδυτικώς τοΰ Γυθείου, από τό όποιον απέχει πεζή τρεις περίπου ώρας.
Εγκαταλελειμμένη τώρα από σημαντικόν τμήμα τοΰ παλαιού πληθυσμού της,
'ιδίως τοΰ νεωτέρου καί δυναμικωτέρου, ή Μυρσίνη εξακολουθεί νά ίΐεωρήται ή
πρωτεύουσα τοΰ τέως δήμου Μαλευρίου, ο όποιος αποτελεί τό βορειοανατολικόν
άκρον τής Μάνης, τό οποίον ύπήρξεν ιδιαιτέρως σημαντικόν διά τήν τοπικήν
ίστορίαν τών τριών τελευταίων εκατονταετηρίδων. Εϊς τό τμήμα τοΰτο άνήκει τό
θρυλικόν Κάστρον τοΰ Πασαβά, πού ελέγχει τήν έπικοινωνίαν Γυθείου - "Αρεοπό-
λεώς. Εις τόν αύτόν δήμον τοΰ Μαλευρίου άνήκει ό Πολυάραβος, γνωστός διά
τήν όμώνυμον μάχη ν τού 1826 καί τήν ήρωϊκή ν άντίστασιν τών Μανιατών κατά
τής έπιχειρουμένης εισβολής τοΰ Ίμβραήμ πασά. Έπί πολλάς δεκαετηρίδας πρό
τής 'Επαναστάσεως τοΰ 1821, εΐς τάς βορειοανατολικός παρυφάς τοΰ δήμου
Μαλευρίου έπεκράτουν οί πολεμικοί «Τουρκομπαρδουνιώται», εγκατεστημένοι εΐς
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οχυρούς πύργους. Είς τά 'ίδια εκείνα βουνά, ακριβώς παρά τά σύνορα τού Μαλευ-
ρίου, άκριβώς παρά τήν ύπό τών λογιωτέρων κατοίκων τοΰ δήμου άποκαλουμέ-
νην μετέπειτα «μεθόριον», εύρισκον καταφύγιον ονομαστοί "Ελληνες καπεταναίοι,
καί τούτο, διότι ήσθάνοντο προφυλαγμένα τά νώτα ατ'τών χάρις είς τήν φιλικήν
βοήθειαν τών κατοίκων τής σκληροτραχήλου Μάνης. Τοιούτοι καπεταναίοι υπήρ-
ξαν παλαιότερον μέν οί Παναγιώταρος καί Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, άμέσως
δ' έπειτα ό θρυλικός εν Λακωνία καί 'Αρκαδία καπετάν Ζαχαριάς. Οί δύο πρώτοι
ειχον έγκατασταθή είς τήν Καστάνιαν τής Μελιτίνης, ό δέ τελευταίος είς τόν Σκου-
φομύτην τού Λυγερέα τοΰ Μαλευρίου. "Ολων αυτών σώζονται καί σήμερον τά
ερείπια τών πύργων των, ταπεινά καί σια>πηλά μνημεία περιβαλλόμενα όμως άπό
μίαν εύγλωττον άλυσον θρύλων καί λοιπών ιστορικών διηγήσεων, αί όποΐαι επέ-
ζησαν διά τής τοπικής προφορικής παραδόσεως τών κατοίκων τών πέριξ περιοχών.

Τοιαύτη έν ολίγοις είναι ή φυσιογνωμία τοΰ τέοος δήμου Μαλευρίου τής
Β. Α. Μάνης, εις τοΰ οποίου τήν δλιγάνθρωπον νΰν πρωτεύουσαν Μυρσίνην μετέ-
βην τό φθινόπωρον τοΰ 1966 (19 Οκτωβρίου έ'ως 2 Νοεμβρίου). Ή λαογραφική
άποστολή μου έγένετο εις έκτέλεσιν σχετικής έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών, τό δέ λαογραφικόν υλικό ν πού συνεκέντρωσα άριθμεΐται είς 220
σελίδας τετραδίου, τό όποιον κατετέθη ύπ' αύξ. άριθμόν 3.038 Α, ώς χειρόγραφον
τού Κέντρου Έρεύνης τής "Ελληνικής Λαογραφίας παρά τή 'Ακαδημία 'Αθηνών.

Εΐς τό συγκεντρωθέν ύλικόν, ποικίλον εις περιεχόμενον καί άναφερόμενον
εΐς τόν λαϊκόν πολιτισμόν τής βορειοανατολικής Μάνης, περιέχονται πληροφορίαι
σχετικαί μέ τήν λαϊκήν λατρείαν, τάς λαϊκός δοξασίας, τήν τεχνικήν τών Ιδιότυ-
πων μοιρολογιών τής Μάνης, τάς τοπικός παραδόσεις, ιδίως ήρωϊκάς καί λατρευ-
τικάς, σχετικάς μέ τους πιστευομένους δαίμονας. ΙΙεριλαμβάνονται έπίσης πληρο-
φορίαι σχετικαί μέ τόν γεωργικόν καί ποιμενικόν βίο ν, τήν τοπικήν άρχιτεκτονι-
κήν, τήν συλλογήν τοΰ έλαιοκάρπου καί τήν παραγωγήν τοΰ ελαίου, τήν συλλογήν
παλαιότερον τοΰ καρπού τής δρυός, ώς καί ποικίλαι άλλαι παρατηρήσεις σχετικαί
μέ τήν φύσιν καί τά είδη τών μυκήτων (μανιταριών), ή τήν ζωήν τών ζώων, τών
πτηνών καί τών έντόμων, ώς έπίσης μέ τήν λαϊκήν μαντικήν, τόν κοινωνικόν
βίον, τά παιδικά παιγνίδια καί τά έν χρήσει παλαιότερον οικιακά σκεύη. Τέλος
κατεγράφησαν έτι εΐδικώτερον πληροφορίαι, σχετικαί μέ έθιμα τής 'Αποκριάς καί
μέ τούς τρεις κυρίους σταθμούς τής ζωής, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τόν θάνατον.

'Εκ τοΰ ύλικού τούτου θά περιορισθώ κατωτέρω εις ολίγα μόνον άλλά
χαρακτηριστικά παραδείγματα άναφερόμενα 1) εΐς τόν κοινωνικόν βίον, 2) εΐς εν
έκ τών αιτίων συντηρήσεως καί διαδοχής τής κληροδοτούμενης παραδόσεως, 3) είς
δυο τοπικάς παραδόσεις σχετικάς μέ τήν άλεξίκακον δύναμιν τοΰ άρτου καί τήν
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σταθεράν πίστιν περί ΰπάρξεαις αοράτων κακοποιών δαιμόνων, καί 4) εΐς τήν ΐδι-
ότυπον τεχνικήν τών μοιρολογιών τής βορειοανατολικής Μάνης σύμφωνα μέ τήν
οποίαν προτάσσεται προοίμιον εΐς δεκαπεντασυλλάβους καί ακολουθεί τό κύριον
θέμα τοΰ μοιρολογίου εις μετρικήν μορφήν όκτασύλλαβον.

1. Κοινωνικός βίος. Ή παράδοσις τοΰ κοινωνικού βίου εις τήν Μά-
νην ακολουθεί ΐδικήν της παλαιάν μορφήν, άπό τήν οποίαν φέρο) τρία σύντομα
άλλα χαρακτηριστικά ειδικά θέματα: τόν βιασμόν γυναικός, τήν ζωοκλοπήν, τήν
χαρτοπαιξίαν. 1) Αί γυναίκες εΐς τήν Μάνην τυγχάνουν γενικού σεβασμού. Καί
αύτάς τάς γυναίκας τών εχθρικών οικογενειών οί άντίπαλοι τάς σέβονται. Ό πόλε-
μος ή οιαδήποτε συγκρουσις είναι θέμα τών ανδρών. Ή γυναίκα, ε'ίτε εργάζεται
εΐς τούς άγρούς, είτε ευρίσκεται εΐς έρημικόν δρόμον, δέν κινδυνεύει, ας είναι εντε-
λώς μόνη. Βιασμός γυναικός είναι κοινωνικόν φαινόμενον άνύπαρκτον εΐς τό χω-
ρίον Μυρσίνη. «Θά σειστή ή Μάνη ολόκληρη, αν γίνη τέτοιο πράγμα» μοΰ είπαν.
2) Καί ή ζωοκλοπή μεγάλων οικιακών ζώων είναι τελείως άνύπαρκτος. «Λέν ακού-
στηκε ποτές εδώ νά κλέβουν τά χοντρά ζώα». Πράγματι, ώς παρετήρησα, τά ζώα
βόσκουν ελεύθερα καί μόνα των, χωρίς νά τά παρακολουθή φύλαξ καί χωρίς νά
συμβαίνη κλοπή. Παρετήρησα μάλιστα, —καί διεπίστωσα τοΰτο πολλάκις, — ότι
είς τήν Μυρσίνην τά σπίτια άφήνονται άνοικτά, ένφ οί ένοικοι των απουσιάζουν.
'Ασφαλώς τοΰτο φαίνεται άδύνατον άλλά τόν Όκτώβριον τοΰ 1966 διεπίστωσα
ότι τοΰτο όντως συνέβαινεν εις εύρείαν κλίμακα καί ότι ώφείλετο εΐς τήν γενικήν
συνήθειαν τών κατοίκων. 3) Ώς πρός τήν χαρτοπαιξίαν, τό έθιμον τούτο υπεχώ-
ρησε κατά τούς νεωτέρους χρόνους, παλαιότερον όμο)ς άπετέλει δεινήν κοινωνικήν
πληγήν. Μέ συντομίαν, άλλά καί τραγικήν σαφήνειαν, μοΰ άνέφεραν οί χωρικοί
σχετικά παραδείγματα : «Παίζανε παλαιότερα χωράφια ολόκληρα. 'Ακόμη και τό
μουλάρι, φορτωμένο μέ τό λάδι, σταματούσανε στά χάνια και τό παίζανε στα χαρτιά.
Ξεκληρίζανε περιουσίες άπ αύτό τό ελάττωμα».

2. Περί ενός έκ τών αιτίων συντηρήσεως καί διαδοχής
τής κληροδοτουμένης παραδόσεως. Μίαν ήμέραν εύρισκόμην μεταξύ
ομίλου ήλικιωμένων γυναικών, αί όποΐαι μοΰ διηγοΰντο παραδόσεις καί τραγούδια
τοΰ χωρίου των. Έξεχώριζε μεταξύ αύτών μία, ή οποία ένεθυμεΐτο τά περισσότερα
καί μάλιστα κατά τρόπον πιστότερον ή οιαδήποτε άλλη. Εις παρατήρησίν μου,
διατί συμβαίνει τοΰτο ειδικώς μέ έκείνην καί όχι μέ τάς άλλας, όλαι αί παριστά-
μενοι συνεφώνησαν εΐς τό εξής συμπέρασμα: *Ή Βαγγελία τά θυμάται, γιατί
είχε κυρά καί τής τά 'λεγε». Τοΰτο σημαίνει ότι ή Βαγγελία εΐς τούς παιδικούς της
χρόνους είχε νυχθημερόν πλησίον της τήν μάμμην, ή οποία μέ στοργήν καί άγά-
πην διηγεΐτο καί μετέδιδεν είς τήν μικράν εγγονήν της όσα ή ιδία έγνώριζε. Τότε
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άνελογίσθην πόσον δντως πολύτιμος καί αύτόχρημα εθνικός είναι ό ρόλος
έν τή οικογενεία τής γηραιάς μάμμης. Καθ' δν χρόνον ή νεαρά μήτηρ, ό ενδιά-
μεσος κρίκος μεταξύ μάμμης καί έγγονής ή έγγόνου, εργάζεται σκληρά διά τήν βιο-
πάλην καί ώς έκ τούτου δέν έχει ούτε τόν χρόνον ού'τε τήν ψυχικήν διάθεσιν διά
νά παίξη επί ώρας μέ τά τέκνα της, ή γηραιά μάμμη πράττει τούτο είς τοιούτον
βαθμόν, ώστε αναδεικνύεται ό στυλοβάτης τής έθνικής παραδόσεως.

Άναμιμνήσκομαι ότι παρόμοιον φαινόμενον διεπίστωσα καί κατά τόν χρό-
νον τών σπουδών μου εΐ; Ήνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής. Ειδικώς διεπί-
στωσα έκεΐ ότι εις πολλάς ελληνικός οικογενείας τά νεαρά μέλη τής τρίτης γενεάς
τών Ελλήνων άποικων, ήτοι οί εγγονοί καί αί έγγοναί, ήγνόουν τήν ελληνικήν
γλώσσαν, εάν συνέβαινε νά μή έπιζή ή γιαγιά, ένφ αντιθέτως εγνώριζον τήν ελλη-
νικήν, εάν ή μάμμη των έπέζη. Εις τήν Άμερικήν ή συμπαθής έξ Ελλάδος μάμμη
είναι φορεύς τής έθνικής γλώσσης. Εις τά χωρία τής Ελλάδος ή ιδία κρατεί εις τάς
χείρας της πολύτιμον τμήμα τής έθνικής παραδόσεως καί τό μεταλαμπαδεύει είς τά
μικρά εγγονάκια της. 'Ιδού μία μορφή εθνικού λαϊκού νηπιαγωγείου πού έχει βά-
σιν τήν οΐκογένειαν καί ενθυμίζει «τό κρυφό σχολειό» τών προγόνων. Ή Βαγγε-
λία τής Μυρσίνης, ή ηλικιωμένη Εύαγγελία Καράμπελα, υπήρξε δι' έμέ καί ή
άφορμή τών συλλογισμών αυτών καί ή έμπρακτος άπόδειξις τής άληθείας των.

3. Παρ «χ τηρήσεις εις δύο παραδόσεις, σχετικάς μι έ τόν
ποικίλον ρόλον τών κακοποιών δαιμόνων. Ή πρώτη έχει ώς
εξής: «Μια μικρή φύλαε τά πρόβατα. Έκεϊ που τά φύλαε, πήγε μιά γυναίκα ψηλή
πού φορούσε ααπρα και τής λέει από μακρνά; —'Άφησε κάτω τη μπόλια πού κρα-
τάς και ελα νά σου ειπώ». Τό κορίτσι είπε: — Αυτό μου τό εδωκε η μητέρα μου
καί μοϋ είπε νά μήν τ' αφήσω από τά χέρια μου''''. Μέσα στήν πετσέτα είχε τό
ψωμί, για να φάη τό μεσημέρι. Άπό τά πολλά παρακάλια, ή μικρή δεν ήθελε και
ή άσπροφόρα εφυγε στενοχωρημένη."Αλλοι πάλι λένε ότι εσκασε».

Τήν παράδοσιν ταύιην θεωρώ λίαν σημαντικήν, διότι καταδεικνύει τήν
δύναμιν τοΰ άρτου, τήν άπελατικήν κατά τών δαιμόνων καί τήν προστατευτικήν
διά τόν φέροντα. Ό άρτος κατά τήν ελληνικήν αρχαιότητα ύπήρξεν ιερόν σύμβο-
λον καί διά τής χριστιανικής θρησκείας έχει άναγνωρισθή ώς τοιούτον, διά δέ τής
σημερινής λαϊκής λατρείας έχει καθιερωθή όχι μόνον σύμβολον ιερόν άλλα καί
δπλον άκαταμάχητον κατά τών βλαπτικών δαιμόνων.

Ενθυμούμαι εις τό σημειον τούτο μίαν παράλληλον παράδοσιν, ή οποία
προέρχεται έκ Σάμου καί τήν οποίαν έχει αποθησαυρίσει ό Ν. Πολίτης (Παρα-
δόσεις τόμ. Α', 1904, άρ. 686). Τήν παραθέτω, διότι είναι όχι μόνον χαρακτη-
ριστική άλλα καί ή μόνη έξ όλων τών παραδόσεων τής ογκώδους εκείνης συλλογής
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τοΰ Ν. Πολίτου, ή οποία αναφέρεται ειδικώς εις τάς Νεράιδας καί τήν άπελατικήν
δύναμιν τοΰ άρτου. Σημειωτέον ότι ό Ν. Πολίτης δέν είχε προλάβει νά δημοσι-
εύση σχόλια είς τάς παραδόσεις τοΰ κεφαλαίου τούτου. Τό κείμενον τής σαμιακής
παραδόσεως έχει ώς εξής: '-'■"Ενας τσοπάνης εκεί που έβοσκε τά πρόβατά του τον
έπιασε μιά δυνατή βροχή και άναγκάστη και μπήκε σέ μια σπηλιά έκεΐ κοντά
γιά νά φυλαχτή. Είχε άπάνω του ένα κομμάτι ξερό ψωμί, είχε και τδ ντουφέκι
τον. Καθώς ήταν ξαπλωμένος στή σπηλιά, άκουσε σά νά έπαιζαν λύρες καϊ
φωνές πού τραγουδούσαν μέ πολύ γλυκειά φωνή :
Τρεις κοπέλλες λυγερές,
πάν στό δρόμο μοναχές.
"Αξαφνα άκουσε άλλη φωνή νά λέγη: « — Έχει άλλον έδώ, έχει και τό σύντροφο του».
Και του έφάνη σά νά έσπασε ένα τέλι, και σά νά ήταν πολλοί άνθρωποι πού έφευ-
γαν γρήγορα. Βγήκε όξω άπό τή σπηλιά, καί ένώ άκόμη ήταν ήμερα δέν είδε
κανέναν άνθρωπο, ούτε νά τραγουδή ουτε νά φεύγη. 'Απ' αυτό κατάλαβε πώς στή
σπηλιά αυτή έμεναν Νεράιδες, καί έφυγαν άμα είδαν μέσα άνθρωπο πού είχε άπάνω
του ψωμί. Γιατί τό ψωμί δέν μπορούν νά τό υποφέρουν, καί αύτό εννοούσαν όταν
έλεγαν ότι έχει καί τό σύντροφο του».

Εις τήν Μυρσίνην ή πίστις εΐς τήν ύπαρξιν δαιμονικών όντων, ιδιαιτέρως
επιβλαβών εις τόν ανθρωπον, είναι έντονος, έκφράζεται δέ κατά ποικίλους τρό-
πους είς τάς λαϊκάς διηγήσεις. Τό σημαντικόν όμως είναι ότι δέν πρόκειται μόνον
περί διηγήσεων, αί όποΐαι άναφέρουν όσα κάποιοι ήκουσαν παρ' άλλων, άλλά καί
περί συγκεκριμένων περιστατικών τά όποια έζησαν οί 'ίδιοι οί πληροφοριοδόται
μου. 'Από τήν τελευταίαν ταύιην κατηγορίαν άναφέρω τήν επομένην πληροφορίαν,
τήν οποίαν μοΰ διηγήθη ό Δημήτριος Κων. 'Ανδρακάκος, προοδευτικός καί μορ-
φωμένος κάτοικος τοΰ χωρίου, διατελέσας έπί πολλά έτη άγροτικός ταχυδρόμος τών
πέριξ τής Μυρσίνης μικροτέριον χωρίων: «'Ερχόμουνα άπό τόν Αυγερέα καί έκεΐ
στους Μπούτηδες, σέ έ'να μέρος μέ κλαριά πάνου άπό τόν Βάτακα, άκουσα ενα
βογγητό κ' έκανε μούου-μούου-μούου κ' έρχότουνα κοντά μου μέχρι τό Γαλαράκι,
ίσια μέ διακόσια μέτρα. Ήταν μέρα Σάββατο. Ή ώρα ήτανε μέ τά μουντζώματα,
ώς μιά ώρα νύχτα. Τήν Τετάρτη ξαναννχτιωαα, μά δέν άκουσα τίποτε. Τό άλλο
Σάββατο πάλι νύχτιωσα κατά τήν ίδια ώρα καί στό ίδιο μέρος, καί άκουσα πάλε
βογγητό. "Εκανα τό σταυρό μου, μά κείνο δέν σταμάταε. Τήν Τετάρτη πάλα ξανα-
νύχτιωσα καί τίποτε δέν άκουσα, μά έγώ φοβήθηκα γιά τό τρίτο Σάββατο καί
γύρισα νωρίτερα.

Καθόμαστου μέ τή γυναίκα μου στό σπίτι καί κουβεντιάζαμε. Τό ίδιο πάλε
βογγητό βόγγηξε μέσα ατό σπίτι μας. Σηκώθηκε ή γυναίκα μου καί άνοιξε στό
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δωμάτιο πον κοιμόντουσαν τα τρία παιδιά μας, καί φώναξε στό μεγαλύτερο :
Αημητρούλι, τί έχεις ; — Τίποτα, μάννα ! — ΤΙοιό παίδι έβόγγηξε ; — Δεν ξέρω,
μαννούλα». Σέ δυο μέρες τό Αημητρούλι μας πέθανε^.

Τό περιστατικόν συνέβη τό τέλος 'Οκτωβρίου 1941, καί αμέσως εΐς τάς 2
Νοεμβρίου συνέβη ό θάνατος τής πρωτοτόκου κόρης, τής Δήμητρας, τήν οποίαν
οί γονείς της χαϊδευτικώς έκάλουν «τό Δημητροι^λι». Μού διηγήθη τήν ίστορίαν ό
πληροφοριοδότης πατήρ. 'Αλλά δέν επρόκειτο περί λαϊκής παραδόσεως, τήν οποίαν
ήκουσε νά θρυλήται παρ' άλλων. Είχεν άκράνδατον τήν πίστιν ότι έπρόκειτο περί
ενεργείας κακοποιού πνεύματος. Καί ειχε τό ύφος άνθρώπου άναπολούντος τρα-
γικά βιώματα καί δακρύοντος εΐς τό τέλος διά τήν οΐκογενειακήν συμφοράν.
Δοξασία περί δαιμόνων καί πραγματικότης οικογενειακών γεγονότων συσχετίζονται
τόσον στενώς, ώστε νά μή άναγνωρίζωνται τά σύνορα τού διαχωρισμού των.

4. 'Ιδιότυπος τεχνική, άναφερομένη εις τήν σύνθεσιν
τών μοιρολογιών τής βορειοανατολικής Μάνης. Ή συζήτησις
μέ τάς γυναίκας, πού άσκούν αί ΐδιαι τήν παραδοσιακήν τέχνην τοΰ μοιρολογίου,
είναι πάντοτε χρήσιμος. 'Ενίοτε μάλιστα ημπορεί νά όδηγήση εΐς τήν έρμηνείαν
προβλημάτων, σχετικών μέ τήν τεχνικήν καί τόν τρόπον τής συνθέσεως τών μοι-
ρολογιών. Τοΰτο συμβαίνει, διότι τό μοιρολόγι εΐς τήν Μάνην έχει διφυή, δισυ-
πόστατον φύσιν. Είναι δηλ. έν κείμενον, διαρκώς νέον καί συγχρόνως διαρκώς
παλαιόν. Τό συγκεκριμένον διά πασαν νέαν περίπτωσιν μοιρολόγι είναι νέον,
άρκετοί όμως στίχοι του είναι παλαιότεροι. Τό πράγμα έκ πρώτης όψεως φαίνεται
λίαν παράδοξον, ώστόσον είναι άληθές. Διατί; Διότι αϊ γυναίκες διαρκώς συνθέ-
τουν νέα μοιρολόγια διά κάθε νέαν περίπτωσιν, χρησιμοποιούν όμως, σχεδόν διαρ-
κώς καί σχεδόν μηχανικώς, έτοιμους στίχους, ή ζεύγη στίχων, ή καί επιτυχημένας
ενότητας στίχων, πού συνήθως περιέχουν έτοιμα μοτίβα ή έτοιμους παρομοιώσεις
καί μεταφοράς, ή έ'τοιμα ειδικά εγκώμια, κατάλληλα διά τήν εΐδικήν κάθε φοράν
περίπτωσιν.

Εις έρώτησίν μου, σχετικήν α) μ έ τ ά προοίμια πού τά συνθέτουν
εΐς δεκαπεντασύλλαβον, ενώ τό περιεχόμενον τού υπολοίπου μοιρολογίου άκολου-
θεί εις όκτασύλλαβον, καί β) μ έ τόν τ ρ όπ ο ν πού χρησιμοποιούν καί
μέ τήν σειράν πού ταξινομούν τά περιστατικά, αί γυναίκες
τοΰ χωρίου μοΰ απήντησαν ώς εξής : « Οι αρχές είναι παλαιικές, αλλά τις ξανανεώ-
νουμε. Καί άπό τό άλλο μοιρολόγι πολλά είναι παλαιικά, άλλά μέΐς τά βάνουμε δπον
τούς ταιριάζει. Πρώτα στό μοιρολόγι βάνονμε τήν άρχή τον καί αμέσως έπειτα τό
σταυρώνουμε, λέμε δηλαδή σέ άλλον ήχο τά ντέρτια, τά ονόματα καί τά παινέματα»'

Αύτόν τόν παράξενον καί νεοφανή όρον «τό σταυρώνουμε τό μοιρολόγι»
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τόν ήκουσα κατ' επανάληψιν. Τον χρησιμοποιούν καί διά τό κλάδευμα τών νεαρών
έλαιοδένδρων, όταν κόπτουν τόν εύθυτενή κορμόν καί άφήνουν εκατέρωθεν αυτού
άλλους κλάδους νά αναπτυχθούν καί νά προχωρούν ανεξάρτητοι, άλλοτε σταυροει-
δώς καί άλλοτε πρός διαφόρους κατευθύνσεις. Υποθέτω ότι 'ίσως έξ έκείνων τών
γεωργικών εργασιών έγινεν ή πρώτη μεταφορά. "Ισα)ς δηλ. έφαντάσθησαν τήν
σύνί^εσιν ενός μοιρολογίου άνάλογον μέ τήν σύμμετρον άνάπτυξιν ενός δένδρου.
Καί ίσως ούτω, ώς ένα άναπόφευκτον κεντρικόν κορμόν, διέβλεπαν τήν ύπαρξιν
ενός παλαιού «προοιμίου» άπό δεκαπεντασυλλάβους· Διά τοΰτο άμέσως έπειτα
έπροχωροΰσαν εΐς τήν άνεξάρτητον προσωπικήν σύνθεσιν ενός οκτασυλλάβου μοι-
ρολογίου, εΐς τό όποιον αι νέαι καί άνεξάρτητοι οκτασύλλαβοι ενότητες παρομοιά-
ζονται μέ άνεξαρτήτους νεαρούς κλώνους, έκφυομένους σταυροειδώς εύθύς μετά
τήν άποκεφάλισιν τοΰ κορμού, ήτοι ευθύς μετά «τό σταύρωμα» νεοφυούς δένδρου.

Γίνεται φανερόν ότι αί άνωτέρω σύντομοι πληροφορίαι τών γυναικών κα-
θορίζουν μέ έπιγραμματικήν λιτότητα τήν δλην τεχνικήν τής συνθέσεως ενός οιου-
δήποτε μοιρολογίου τής έξω Μάνης. Καί έχει ή τεχνική εκείνη ώς εξής: Προη-
γείται, ώς εισαγωγή, ένας λυρικός πρόλογος εΐς δεκαπεντασυλλάβους, μέ θέμα
συνήθως γνωμικόν ή άπλώς περιγραφικόν ή οιονδήποτε άλλο, σύμιφωνον όμως εΐς
τήν περίστασιν. Καί άμέσως άκολουί^οΰν ενότητες έπιμόνων οκτασυλλάβων στίχων
μέ τήν εξής περίπου κατανομήν: 1) τήν διατύπωσιν τών παραπόνων, καί τήν πε-
ριγραφήν τών περιπετειών καί τών συνεπειών άπό τήν νέαν συμφοράν. 2) τήν εΐ-
δικήν άναφοράν κυρίων ονομάτων, σχετικών μέ τούς ζώντας συγγενείς τοΰ νεκροΰ
ή μέ άλλους προγενεστέρους νεκρούς, οί όποιοι είναι άλλοτε μέν συγγενικοί τοΰ
θρηνουμένου νεκρού, άλλοτε δέ συγγενικοί τής μοιρολογίστριας, ή άλλως πως σχε-
τικοί μέ τήν περίστασιν. 3) τόν έπίλογον τοΰ μοιρολογίου, δστις περιέχει παντοειδή
εγκώμια, ιδίως τήν έξαρσιν τών άρετών τού νεκροΰ. Τρεις λοιπόν είναι κυρίως αί
φάσεις πού άκολουθοΰν μετά «τό σταύρωμα» τοΰ μοιρολογίου καί τήν μετατρο-
πήν του έκ δεκαπεντασυλλάβου εΐς όκτασύλλαβον. Πρέπει όμως νά δεχθώμεν,— ώς
έχω διαπιστώσει τοΰτο καί εκ τού κειμένου μοιρολογιών τής Μάνης, — ότι ή σειρά
τών τριών φάσεων δεν είναι πάντοτε ή αύτή άλλά ποικίλλει. Αλλοτε ή σειρά προ-
χωρεί «άπό τά ντέρτια καί τά ονόματα» πρός «τά παινέματα» καί άλλοτε κατά
τρόπον διάφορον ή άνάμεικτον, ή καί άντίστροφον.

Μέ σεβασμόν ομιλούν αί γυναίκες τοΰ χωρίου διά τάς όμοχωρίους των,
δσαι είναι ίκανώτεραι εΐς τό μοιρολόγι. 'Ενθυμούμαι ότι διά μίαν έμπειρον μοι-
ρολογίστριαν τοΰ χωρίου Μυρσίνη, μοΰ είπαν ότι «εΐναι μαστόρισοα στά ονόματα
και στα παινέματα. Αύτή είναι χαρτί και καλαμάρι. Ταιριάζει όλα, τά πεϋατά, τά
σκοτωτά και τά ξενοϋαμμένα, όπως ή ίδια λέει». Είναι δηλ. ίκανή εΐς τά μοιρολό-
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για της νά αύτοσχεδιάζη και νά άναφέρη έμμέτρως, καί μέ τό κατάλληλον δι'
έκαστον έγκώμιον, όλους τούς συγγενείς τοϋ νεκρού, καί τούς φονευθέντας, εις τούς
οποίους ώς εις πρόσωπα ηρωικά δίδει τήν πρώτην τιμητικήν θέσιν, και τούς
θανόντας θάνατον φυσικόν, καί τούς θανόντας καί ταφέντας εις τήν ξένην.

Εις δλους τούς επισυμβαίνοντας θανάτους, δ πολύωρος θρήνος τών γυναι-
κών είναι καί ομαδικός καί ατομικός. Ένφ δηλ. παρακάθηνται πάσαι
καί μοιρολογούν, μία είναι ή εκάστοτε έξάρχουσα τοϋ γόου. Αύτή θά είπή τό
ίδικόν της μοιρολόγι, ενώ αί άλλαι μετέχουν διακριτικώς, στ>μμετέχουσαι κυρίως
είς τά έκτος τοϋ μέλους τυχόν έπιφωνήμ.ατα, τά δηλοηικά εντάσεως τοΰ ιθρήνου-
Είναι δθεν υψίστη τιμή διά μίαν γυναίκα, νά είναι αύτη ικανή νά μοιρολογή
άνταξίως είς πάσαν περίπτωσιν θανάτου. Νά είναι δηλ. ικανή, εις τάς στιγμάς τής
άφεύκτου δοκιμασίας, νά συνθέτη ψυχραίμως και συμμέτρως ε'να έπιτάφιον θρή-
νον ιδικής της εμπνεύσεως. Χαρακτηριστικόν είναι τό έπόμενον τετράστιχον «προ-
οίμιον» έκ δεκαπεντασυλλάβων, τό όποιον χρησιμοποιείται εις τήν Μυρσίνην,
εκφράζει δέ τόν πόθον τών γυναικών τής Μάνης νά καταστούν ίκαναί διά τό
«ίδανικόν» τούτο τοϋ τόπου των:

Τίποτες δεν εζήλεχρα '<5ό3 στον άπάνον κόσμο,
νά ξέρω νά μοιρολογώ, νά κλαίω τά πεθαμένα.
Νά κλαίω τούς νιούς, νά κλαίω τις νιές, νά κλαίω τά παλληκάρια,
νά κλαίω καλές 'κοδέσποινες, καλές νοικοκνράδες.
Ό πρώτος στίχος τοϋ άνωτέρω προοιμίου μοϋ δίδει τήν άφορμήν νά υπο-
πτευθώ ότι προέρχεται από σκόπιμον μίμησιν τοϋ εισαγωγικού προοιμίου τής
γνωστής Παραλογής «Τ' αγαπημένα αδέρφια κ' ή κακή γυναίκα»:
Τίποτες δέν εζήλεψα είς τόν επάνω κόσμο-
τό άλογο τό γλήγορο και τ αξιο τό ζευγάρι,
και τή γυναίκα τήν καλή, πον νά τιμάη τόν αντρα.1
Δέν είναι άλλωστε σπάνιον τό φαινόμενον, σύμφωνα μέ τό όποιον τά είς
δεκαπεντασύλλαβον «προοίμια» τών μοιρολογιών τής Μάνης χρησιμοποιούν ειδι-
κώς μοτίβα καί στίχους γνωστούς άπό παλαιότερα δημοτικά τραγούδια, ιδίως άπό
τά γνωστά υπό τόν τίτλον «Παραλογές». Είναι γνωστή, άπό τό τραγούδι «τοϋ
Νεκρού άδερφοϋ»*, ή ποιητική ενότης πού περιγράφει, πώς ό νεκρός Κωνσταντής
βγαίνει αιφνιδίως άπό τόν τάφον του καί καλπάζει διά νά συνάντηση τήν άδελφήν
του καί τήν φέρη εις τήν μητέρα των:

1. 'Αντωνίου Μανούσου, Τραγούδια έθνικά, τόμ. Β', Κέρκυρα 1850, σελ. 79.
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Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι,
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει νά τής τή φέρτ].1

Ε'ις τήν Μυρσίνην τής Μάνης συνήντησα τούς δύο τούτους στίχους νά χρη-
σιμοποιούνται ώς αύτοτελές δίστιχον, «προοίμιον» μοιρολογίου, εις τό οποίον όχι
μόνον εκφράζεται ή προτροπή δι' έπάνοδον τοΰ νεκροΰ εις τήν οίκίαν του, αλλά
καί περιέχονται αί υποδείξεις περί τοΰ πώς εκείνος θά κατορθώση τοΰτο, μιμού-
μενος τόν μακρυνόν πρόγονόν του Κωνσταντήν. Τό προοίμιον άπό τήν Μυρσίνην
έ'χει ώς εξής :

Κάμε το σύγνεφο άλογο καί το φεγγάρι σέλλα
καί τ' άστρονλάκι τ ουρανού κάμε το γκέμι κ° έλα.

RÉSUMÉ

Mission folklorique à Myrsini, Laconie
du 19 octobre au 2 novembre 1966

par Const. Romaios

L'auteur expose les résultats de ses recherches folkloriques accom-
plies dans le village de Myrsini, situé au NE. de la péninsule du Magne
(Péloponnèse du sud) dans la montagne du Taygète, à peu près à mi-che-
min entre Sparte et le cap Tainaron.

Du point de vue de la civilisation, ce village fait partie de la région
du Magne. C' est pourquoi la vie traditionnelle de ses habitants présente
le même caractère que celle des maniates.

Le matériel collectionné couvre 220 pages de cahier et comprend des
renseignements sur la vie agricole et pastorale à Myrsini, la structure de
la société paysanne, ainsi que sur certains aspects de la vie spirituelle
(croyances et culte populaires, coutumes relatives à la naissance, au ma-
riage, à la mort, à la divinanion etc). On y trouve également des légendes
mythologiques et historiques, ainsi que des légendes se rapportant aux
esprits maléfiques etc. L'auteur examine en particulier les questions sui-
vantes: 1) Trois aspects de la vie sociale du village, soit le viol des fem-
mes, la passion du jeu de cartes et le vol de bestiaux. 2) Le rôle prépon-

1. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 92, στίχ. 31-32.
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dérant de la grand-mère dans la conservation des traditions populaires et
de leur transmission aux jeunes membres de la famille. 3) Deux légendes
au sujet de la force protectrice du pain et de l'influence nuisible des
esprits maléfiques. 4) La technique des chants funèbres (Μοιρολόγια), ca-
ractéristiques de la région et qu'on chante depuis environ trois siècles.
Dans la partie nord de cette région les femmes chantent des mirologues
dont le début, l'introduction, est formée de vers de 15 syllabes et le reste,
le chant proprement dit, de vers de 8 syllabes.

Γ'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΙΚΙΝΟΝ ΚΑΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΝ

(5-20 ΙΟΥΛ. 1966)

ΥΠΟ ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Αί μικραί γειτονικαί νήσοι τών Κυκλάδων Σίκινος καί Φολέγανδρος κείνται
μεταξύ τών νήσων "Ιου καί Μήλου. Έκ τούτων ή μεν πρώτη έχει κυρίως έ'να
μόνον συνοικισμόν, καλούμενον κατά τό σύνηθες Χώραν και επισήμως Σίκινον
(350 κάτ.), ή δέ δευτέρα δύο, ήτοι τήν πρωτεύουσαν τής νήσου, τήν κοινώς μέν
Χώραν, έπισήμως δέ Φολέγανδρον καλουμένην (350 κάτ.), καί τό χωρίον "Ανω
Μεριάν (400 κάτ.). Ό πληθυσμός αμφοτέρων ήτο πρό τοϋ 2ου παγκοσμίου πολέ-
μου υπερδιπλάσιος.

Λόγω τ°ΰ αγόνου τού εδάφους των καί τής άνεπαρκείας τών παραγομένων
αγαθών οί κάτοικοι άνεζήτουν παλαιότερον καλυτέρους όρους διαβιώσεως είς τήν
Α'ίγυπτον ή τήν Κωνσταντινούπολιν. Σήμερον πολλοί τούτων έχουν συρρεύσει είς
τήν περιοχήν τής Πρωτευούσης.

Εμπορικός καί άλλας επικοινωνίας έχουν αί νήσοι αύται μετά τής "Ιου,
Μήλου, Νάξου κ.ά'. Σημειωτέον ότι λόγω τ°ΰ άπομεμονωμένου αύιών εχρησίμευ-
σαν κατά καιρούς ώς τόποι πολιτικών εξόριστων.

Είς τήν Σίκινον1 καί Φολέγανδρον2 μετέβην κατ' Ίούλιον τού 1966 καί

1 Περί αυτής άπό γεωγραφικής, ιστορικής, αρχαιολογικής καί γενικώτερον πολιτιστι-
κής απόψεως ίδέ Ζαφειρ. Δ, Γαβαλά, Περί τής νήσου Σίκινου, έν 'Αθήναις 1885, σ. 55.

2 Περί ΐής νήσου ίδέ κυρίως Ζαφειρ. Δ. Γαβαλά. Ή νήσος Φολέγανδρος, Δ. I. Ε. Ε.
τόμ. Β' (1885 - 89), σ. 475 - 515 (καί άνάτ. σελ. 43 μεθ' ενός χάρτου) καί Άλ.κιβ. Χαριλάου,
Ή νήσος Φολέγανδρος, έν 'Αθήναις 1888, σελ. 68. Βιβλιογραφίαν περί αύτής παρέχει καί ό
Δ. Π. Π(αοχάλης) έν τω άρθρω Φολέγανδρος έν Μεγ. 'Ελλ. 'Εγκυκλ.
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παρέμεινα επί 15 ημέρας επί τώ σκοπώ μελέτης τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκού πολι-
τισμού αύτών καί συλλογήν σχετικής πρός αύτόν λαογραφικής ύλης. ΤΙ ερευνά μου
πραγματοποιηθείσα εΐς τά πλαίσια τών άποστολών τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΑ) καί μετά σχετικήν άπόφασιν τής Συγκλήτου τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών ήτο τοσούτο μάλλον άναγκαία, δσον δεν ύπήρχον συλλογαί
λαογραφικού υλικού έκ τών νήσαιν1.

Κατά τήν διάρκειαν αύτής έπεσκέφτΊην καί τά τρία μνημονευθέντα χωρία
τών έν λόγω νήσων, άφιερώσας μίαν εβδομάδα δι' έκάστην αύτών. Συνελέχθη
ποικίλη λαογραφική ύλη καταγραφείσα εΐς 242 σελίδας τετραδίου σχήμ. 8ου μεγ.,
ή οποία κατετέθη ύπ' άρ. εΐσαγ. 3025. Ή ύλη αύτη καλύπτουσα σχεδόν πάσας τάς
εκφάνσεις τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού περιλαμβάνει : Παραδόσεις 75,
πολύστιχα ασματα 43, δίστιχα 114, παιδικά άσμάτια 10, ρίμας 10, έπφδάς 12,
παροιμίας 27, αινίγματα 12, παραμύθια 5, εύτραπέλους διηγήσεις 2, παίγνια 5,
ειδήσεις περί τής λαϊκής λατρείας, τού γεωργικού καί ποιμενικού βίου, μαγικάς καί
δεισιδαίμονας συνήθειας, μαντικήν, δημώδη μετεαιρολογίαν, λαϊκόν δίκαιον, πλη-
ροφορίας περί τής άσκοτ'μένης βιοτεχνίας, τής μελισσοκομίας, τής δημώδους ΐατρι"
κής καί κτηνιατρικής, τοΰ ενδύματος, τής λαϊκής οικίας, τά κατά τήν γέννησιν,
τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα κ ά. 'Επί πλέον ηχογράφησα επί ταινιών
μαγνητοφώνου 66 μελωδίας ασμάτων καί λαϊκών χορών2.

Έκ τών συλλεχθει.σών παραδόσεων ικανός αριθμός άναφέρεται είς τούς γνω-
στοτάτους πανταχού δαίμονας τοΰ λαϊκοΰ πανθέοτι, τάς Νεράιδας. Ή πίστις τού
λαού εΐς αύτάς είναι καί εΐς τός δύο νήσους εύρύτατα διαδεδομένη, αί δέ περί αύ-

1 Συλλογαί τίνες σχετικοί άποκείμεναι έν τω Κέντρφ Λαογραφίας δέν είναι αξιόλογοι.
'Εκ Σίκινου εΰρηται έν «ύτώ μία, ή υπ' άρ. 2347, συγκειμένη έξ 6 συνολικώς σελίδων, έν ή
περιγράφονται λατρευτικά τινα έθιμα τής νήσου. ΑΙ έκ Φολεγάνδρου είναι πλείονες, ήτοι αί
ύπ' άρ. 1043, 1044, 1047 καί 1048 περιέχουσαι κυρίως παροιμίας. Ταύτας είχε πρό οφθαλμών
ό Ν. Γ. Πολίτης κατά τήν σύνταξιν τοϋ βασικού αύτοΰ σχετικού έργου (ίδέ Ν. Γ. ΤΙολίτον,
Παροιμίαι, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1899, σ. ξθ ). Πρόκειται συγκεκριμένως περί 386 παροιμιών
συλλεχθεισών ύπό I. Ν. Κονιαρίνη. Ποικίλη λαογραφική ύλη εΰρηται διάσπαρτος είς τάς
μνημονευθείσας περί Σίκινου καί Φολεγάνδρου μελέτας τών Γαβαλά καί Χαριλάου (ίδέ
Ζαφειρ. Δ. Γαβαλά, Περί τής Σικύου, ένθ' άν., σ. 40 - 46, 49 -50, 52 - 55. Έν σ. 54 - 55 δημο-
σιεύονται 20 παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις. Του αυτού, Ή νήσος Φολέγανδρος, ένθ'
άνωτ., (άνάτ.) σ. 23-33, 42 -43 καί Άλκιβ. Χαριλάου, ενθ' άνωτ., σ. 23,30 καί 36 - 47).

2 Τούς διευκολύνοντας τήν άποστολήν μου κ. "Αντώνιον Μάτσαν καί Ραφαήλ Σα-
ραμάσκον, πρόεδρον καί γραμματέα τής κοινότητος Φολεγάνδρου, τόν διδάσκαλον τοΰ αύτοΰ
χωρίου κ. 'Αντάρτην, ώς καί τόν κ. Γεώργιον Καρυστινόν, διδάσκαλον "Ανω Μεριάς, εύχα-
ριστώ καί έντεΰθεν.
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τών αντιλήψεις τού λαοΰ δέν διαφέρουν βασικώς εκείνων τών κατοικούν τών άλλων
μερών τοΰ 'Ελληνισμού. Ούτως έν Σικίνιο εμφανίζονται αύται γελώσαι (χφ. σ. 11
90), έρχονται εις έπαφήν μετά θνητών (χφ. σ. 12), ους διδάσκουν καί τήν χρήσιν
μουσικών οργάνων (χφ. σ. 113), τίκτουν καί προσκαλούν θνητάς ώς μαίας (χφ. σ
49), παριστώνται λευχειμονοΰσαι καί χορεύουσαι (χφ. σ. 59 καί 196), βλάπτουσαι
τάς λεχαηδας (χφ. σ. 120), φοβούμεναι ώς και οί λοιποί δαίμονες τήν πυράν (χφ.
σ. 73)\ μολύνουσαι τό εκτεθείμένον έκτος τής οικίας ύδωρ (χφ. σ. 200) κ.ά.2. Συν-
ήθως καλούνται ύπό τοΰ λαοΰ °Ανεραίδες μετά προθεματικοΰ α3. Έν Σικίνφ
υπάρχει καί τοπωνύμιον: Στήν Άνεραΐδα. Τούτο οφείλει τήν αρχήν του είς σπή-
λαιον, όπερ ύπελαμβάνετο ύπό τού λαοΰ ώς ένδιαίτημα τών νυμφών τούτων (χφ.
σ. 90)· Φέρονται επίσης αύται πλήν τών άλλων καί ύπό τό όνομα Άγερικά, τά,4 καί
'Αγαρηνά, τά (χφ. σ. 11, 14 καί 59). Επισήμαινα) ιδιαιτέρως τήν δεί'τέραν προ-
σωνυμίαν αύτών, διότι έξ όσων τουλάχιστον γνωρίζο), είναι άγναιστος άλλαχόθεν.

Έν Σικίνφ φέρεται παράδοσις περί εικόνος τής Παντανάσσης, ευρισκομένης
είς τόν όμώνυμον ένοριακόν ναόν τής νήσου, εορτάζοντα τήν πρώτην Κυριακήν
τών νηστειών ('Ορθοδοξίας). Ή εΐκών αύτη ευρέθη έπιπλέοΐ'σα έπί τής θαλάσσης
μέ άνημμένην έπ' αύτής κανδήλαν. Έκ τοΰ φωτός κατά τήν νύκτα ώδηγήθησαν
οί Σικινήται εις τήν άνεύρεσιν καί μεταφοράν της εις τήν νήσον των.
Ή ιδία είκών κατόπιν θαύματος ύπέδειξεν εΐς τούς ερίζοντας κατοίκους τής νήσου
τόν τόπον, εΐς ον έπεθύμει νά τοποθετηδή (χφ. σ. 6)5. Τοιαΰται παραδόσεις είναι
λίαν συνήθεις εΐς τάς νήσους καί γενικώτερον διαδεδομένοι πολλαχοΰ.

Ενδιαφέρουσα παράδοσις περί τής φώκης άπαντα έν Φολεγάνδρω· *Ή
φώκια ήταν μιά κοπέλλα, που είχε τήν μητέρα της κ' έπήγαιναν νά θερίζουν. Η
κόρη αντί γιά δρεπάνι έπαιρνε ψαλίδι μαζί της... καί μ' αυτό έθέριζε- Τήν έμάλωνε
ή μητέρα της, αυτή δέν συμμορφωνότανε καί κάποτε τήν έρριξε στή θάλασσα κ'
έγινε ή φώκια. Στή σπηλιά τοϋ Γάσπαρη τήν έφουνταρε» (χφ. σ. 201).

1 Ίδέ καί άλλας περί αύτών αντιλήψεις εις Ζαφειρ. Δ. Γαβαλά, ΙΙερί τής νήσου Σίκινου,
ενθ' άνωτ., σ. 44.

2 Πλείονα περί αύτών ίδέ είς Άλκιβ. Χαριλάου, Ή νήσος Φολέγανδρος, ενθ' άν., σ. 37.
8 Περί τών ονομάτων γενικώς αύτών Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί

τών Άνασκελάδων, Λεξ. 'Αρχ. τής Μέσης καί νέας 'Ελληνικής, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1918,
σ. 17 - 30.

4 Ζωγράφειος Άγων, τόμ. Α', σ. 434. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άνωτ., σ. 24.

5 Συναφής παράδοσις καί παρά Ζαψειρίω Δ. Γαβαλά, Περί τής νήσου Σίκινου, ενθ'
άνωτ., σ. 47-48.
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Περί μεταμορφώσεως γυναικός εις φώκην αναφέρουν και άλλαι έξ άλλων
μερών παραδόσεις. Κατ' αύτάς, όσας τουλάχιστον γνωρίζω, νεάνις, ένίοτε βασιλό-
παις, υπέστη τήν τιμωρίαν ταύτην διά τήν άδηφαγίαν αύτής. Εΐς τινας άλλας ή
φώκη συγχέεται πρός τήν Γοργόναν, εΐς ήν, ώς γνωστόν, μετεμορφώθη ή άδελφή
τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 1. Ώς αιτία τής μεταμορφώσεως άναφέρεται έτι ότι κατά
τήν ήμέραν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ή γυνή κατήλθεν εΐς τήν παραλίαν, διά νά
πλύνη τά ένδύματα τοΰ μικρού τέκνου της2, ή ότι τήν κατηράσθη απλώς ό Θεός3
ή ή μήτηρ της4. Ή παρατεθεΐσα άνωτέρω εκ Φολεγάνδρου διήγησις διαφέρει τών
άλλων κυρίως ώς πρός τήν αΐτίαν μεταμορφώσεως, ήτις άπαντα όμοία, καθ' όσον
γνωρίζω, μόνον εις εύτράπελον διήγηση σχετικώς γνωστήν εις πολλούς τόπους, ης
ό ήρως κληρονομήσας εύτελές μόνον δρέπανον έκ τού πατρός του μετεβλήθη άπό
πτωχοΰ εις πλούσιον, διδάξας τούς άδαεΐς ή άνοήτους θεριστάς, πώς δι' αύτοΰ θά
έθέριζον τάχιστα τούς άγρούς των καί πωλήσας είτα αυτό εις αυτούς άντί υπέρογ-
κου άμοιβής5.

Περί τών συγκεντρωθέντων ασμάτων παρατηροΰμεν ότι τά πλείστα τούτων
είναι σατιρικά, άδόμενα συνήθως κατά τάς άπόκρεως, θρησκευτικά καί τινα ερω-
τικά. 'Υπάρχουν έτι καί άκριτικά ώς καί παραλογαί, άσματα καί μέχρι σήμερον
εΐς τούς νησιώτας λίαν γνωστά, παρά τό γεγονός ότι έχουν παύσει πλέον νά
αδωνται κατά τούς χορούς καί τάς άλλας κοινώνικάς εκδηλώσεις.

Έκ τών θρησκευτικών ασμάτων ενδιαφέρον παρουσιάζει πολύστιχον άσμα,
άδόμενον κατά τήν παραμονήν τής εορτής τών Φώτων, καλούμενον «Φωτοκάλαντα8
(χφ. σ. 181 - 183). Πρόκειται περί ήμιλογίου μάλλον στιχουργήματος, ώς έκ τής
γλώσσης καί τού έν γένει ύφους αύτοΰ δύναται τις νά συναγάγη. Τούτου παραθέ-
τομεν μόνον τήν ένδιαφέρουσαν μουσικήν, διότι τό κείμενον αυτού έχει ήδη δη-
μοσιευθή 6.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 'Αθήναι 1904, σ. 191, άρ. 347, Νικ. Γ. Χα-
λιορή, "Υδρέϊκα λαογραφικά, 1931, σ. 146, ΚΑ, άρ. 223 Α, σ. 4, άρ. 10 (Κατιρλί Βιθυνίας,

συλλ. Παν. Μακρή).

3 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνωτ., σ. 191, άρ. 348, Λαογρ., τόμ. 6 (1917-18), σ. 67, Άρ-
χεΐον Πόντου, τόμ. 3 (1931), σ. 75, 1786 καί ΚΑ, άρ. 31, σ. 403, άρ. 33.

3 Γιάννη Ζερβού, Παραδόσεις — ίσι;ορ. παραμυθολογήματα, προλήψ., Δωδεκ. Άρ-
χεΐον, τόμ. 3 (1958), σ. 263.

4 ΚΛ, άρ. 2449, σ. 201 - 202 (Ικαρία, συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1962).

6 Ίδέ Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά παραμύθια. Σειρά Δευτέρα, 'Αθήναι 1962, σ. 207,
άρ. 43 καί σ. 229. Ή διήγησις είς AaTh 1650.

6 Λαογρ., τόμ. 16 (1956 - 57), σ. 257 - 258.
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Έκ τής μουσικής τών άλλων ασμάτων παραθέτομεν ώς λίαν ένδιαφέρουσαν
τήν μουσικήν διστίχων άδομένων κατά τάς αιώρας (χφ., σ. 238, Φολέγανδρος), αΐ-
τινες λαμβάνουν, ώς γνωστόν, χώραν κατά τό Πάσχα, ένιαχού καί κατά τήν εορ-
τήν τοΰ Αγίου Γεωργίου κ.α.1, αποτελούν δ' άρχαΐον έθιμον μέ μαγικόν πιθανώς
χαρακτήρα, σκοποΰν τήν έπίτευξιν ευφορίας2.

1 Ίδέ προχείρως Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί έορταί και έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθή-
ναι 1963, σ. 125, 175, 184.

2 M. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία (μετ. Ί. Θ. Κακριδή), σ. 31 και JT. ' Α. Μέγα,
ένθ' άνωτ., σ. 175 - 176. ("Η μουσική τών ασμάτων κατά καταγραφήν τοΰ συντάκτου μουσι-
κού τοΰ Κ.Α. Σπυρ. Δ. Περιστέρη).
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Πάσας σχεδόν τάς συλλεχθείσας ρίμας κατέγραψα άπό τοΰ στόματος τοΰ
ποιητοΰ αύτών 'Εμμανουήλ Σιδερή, κατοίκου τής "Ανω Μεριάς Φολεγάνδρου. Ό
έν λόγω πληροφορητής θεωρείται ό «ριματζής τοΰ χωριού». Τό περιεχόμενον τών
ριμών του είναι πάντοτε σατιρικόν.

Άξιολογώτατα φαίνονται ήθη καί έθιμα συντηρούμενα ένίοτε εις τούς κα-
τοίκους άμφοτέρων τών νήσων. Περί τίνων τούτων θά γίνη ενδεικτικώς κατωτέρω
λόγος.

Εκ τών κατά τόν γάμον έθιζομένων σημειοΰμεν τήν παλαιάν κατασκευήν
τών στεφάνων. «Τά στέφανα ήταν άπό κλήμα, άπό καρπερή αμπελιά, ώστε και τό
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άντρόγυνο νά είναι καρπερό. Τό κλήμα τό τύλιγαν ε με μπαμπάκι, τό κάνανε σάν
κουλούρα και ύστερα γύρω - γύρω κόκκινη κορδέλλα (χφ. σ. 152, Φολέγανδρος). Έν
Σικίνφ τήν προηγουμένην τοΰ γάμου Κυριακήν «<5 παπάς έκοβε κλήμα καϊ τό
εϊχε μέσ ατό 'Ιερό και τό ευλογούσε. Τό έφθειαχνε κουλλούρα και τούς τό'δινε τό
Σάββατο. Είχαν στό σπίτι τό δίσκο μέ τά στέφανα μέσα (τά κλήματα σκέτα)
κ' εϊχαν μέσ ατό δίσκο τις κορδέλλες καί τό μπαμπάκι. Καθόντανε στό ντιβάνι ό
γαμπρός, ή νύφη, οι πεθεροί, οί κουμπάροι., τά κορίτσια καί έπαιζαν τά όργανα κ
έτραγουδούσαν κ έστόλιζαν τά στέφανα. Τά τύλιγαν πρώτα μέ τό μπαμπάκι. Μετά
έβαζαν δύο ειδών χρώματα κορδέλλες καί τις ετύλιγαν πάνω στό μπαμπάκι καί
έγίνοντο τά στέφανα μέ τις κορδέλλες. Τραγουδούσανε τώ ατεφάνω τόν σκοπό»
(χφ. σ. 116). Τά έθιμα ταΰτα βεβαίως έχουν πρό πολλού εκλείψει. Εν Σικίνιρ
ε'δον όμως τοιούτους στεφάνους ανήκοντας εις γραΐαν, τούς τελευταίους υπάρχοντας,
ως μέ έπληροφόρησεν ή κάτοχος αύτών (ε'ικ. ί)1.

Είκ. 1. Γαμήλιοι στέφανοι Εΐκ. 2. Στέφανος Μαΐου έκ φύλλων

έκ κλήματος αμπέλου. φραγκοσυκιάς.

Ή πρόσκλησις εις τόν κατά τήν Κυριακήν τελούμενον γάμον ελάμβανε χώ-
ραν τήν έσπέραν τοΰ Σαββάτου. Οί επιφορτισμένοι μέ τό έργον τοΰτο ά'ρρενες
γονείς τών μελλονύμφων ή συγγενής τις αυτών, έφερον φανόν, εισερχόμενοι δ εις
τάς οικίας ε'λεγον : « Τό φανάρι τό βλέπετε, τήν αιτία τήν ξέρετε' καλούμε τήν νιά>
αν θέλη κ' ή γριά, ας έλϋη ή καλούμε τό νιο» κλπ. (χφ. σ. 114, Σίκινος) ή «τό φα-
ναράκι τό βλέπετε, τήν αιτία τήν ξέρετε, äv άγαπατέ, κοπιάστε» (χφ. σ· 152, Φολέ-
γανδρος).

1 Ταΰτα κατετέθησαν άργότερον κατά παράκλησίν μου είς τήν μουσιακήν συλλογή ν
τοΰ Κ.Λ.

20
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Άνάρτησις στεφάνων είς τάς οικίας (Μάηδων) κατά τήν παραμονήν τής
πρώτης Μαΐου λαμβάνει χώραν σήμερον εν Φολεγάνδρφ, ώς καί άλλαχοΰ. Οί
στέφανοι όμως ένταΰθα κατασκευάζονται συνήθως ουχί έξ ανθέων άλλά έκ φύλλων
φραγκοσυκιάς (είκ. 2). Τό πεφίεργον είναι ότι ενίοτε δέν κατασκευάζονται καν
στέφανοι αλλ' αναρτάται §ν φύλλον τοΰ εν λόγω φυτοΰ, όπερ διαμορφοΰται είς
ποικίλα σχήματα. Ούτως έάν ή οικογένεια περιλαμβάνη μεταξύ τών μελών της
ναυτικόν, τό φύλλον λαμβάνει τό σχήμα άγκυρας (είκ. 3), εάν κόρη τις τής οικο-
γενείας είναι ερωτευμένη, τό σχήμα καρδίας κ.ο.κ. (χφ. σ. 126-127).

Είκ. 3. Φύλλον φραγκοσυκιάς εΐς σχήμα αγκύρας.

Συνήθεια τελέσεως εορτής πρός τιμήν εικόνων κατόπιν παραμονής αύτών
έπί εν έτος είς τήν οίκίαν τοΰ εορτάζοντος παλαιά, ώς φαίνεται, εξακολουθεί μέχρι
τοΰ νύν τόσον εν Σικίνφ όσον καί έν Φολεγάνδρω- Περί τοΰ εθίμου τούτου θά
πραγματευθώμεν εν άλλη μελέτη.

Έκ τών ποικίλων γεωργικών εθίμων κατά τήν σποράν εν Σικίνω σημειοΰ-
μεν τοΰτο μόνον, ότι οί παλαιότεροι «μέσα στο αυλάκι τής σποράς ερριχναν καί
κρασί μαζί μέ το ρόδι. Τό κρασί τό ερριχναν, γιά νά μεθύσι] τό χωράφι καί νά
κάμη πολύ» (χφ. σ. 20).

Κατά τάς άπόκρεως μετημφιέζοντο παλαιότερον μόνον άνδρες. « Βαστούσανε
τό σύνεργο κ' ήτανε δυο ζεμένοι κ' ετραυούσανε» (χφ. σ. 27).

Έκ τών προλήψεων σημειωτέα ή κρατούσα έν Σικίνφ περί τοΰ δέρματος
όφεως, όπερ ό ευρίσκω ν λαμβάνει καί φέρει ώς φυλακτον (χφ. σ. 53).
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Γενικώς ειπείν ή έκ τών ανωτέρω νήσων συλλεχθεϊσα λαογραφική ύλη είναι
από πολλών απόψεων ένδιαφέρουσα. Ή άπομόνωσις τών νήσων τούτων καί ή
συντηρητικότης τών κατοίκων συνετέλεσαν, ώστε νά διατηρηθούν μέχρι και τού
νϋν αξιόλογα λατρευτικά καί αλλα έθιμα, προλήψεις, δεισιδαιμονίαι κλπ.

Ό λαϊκός όμως ούτος πολιτισμός πιεζόμενος άφορήτως ύπ' εκείνου τών
αστικών κέντρων, δστις διαδίδεται ευκόλως έκ τής αναπτύξεως τών συγχρόνων μέ-
σων, υποχωρεί μέ λίαν γοργόν ρυθμόν. Τούτο δύναται τις νά πιστοποίηση έκ
πρώτης όψεως λ.χ. είς τήν μουσικήν. Οί παλαιοί σκοποί τού γάμου, τής αιώρας
καί τών άλλων εκδηλώσεων αρχίζουν νά λησμονώνται υπό τής νεωτέρας γενεάς,
προτιμώσης άντ' αυτών τήν λαϊκήν - άστικήν μουσικήν.

RÉSUMÉ

Mission folklorique dans les îles de Sikinos et Foléghandros
(Cyclades) du 5 au ao juillet 1966.

par Stef. D. Imellos

Au cours de sa mission dans les îles ci-dessus l'auteur de cet exposé
a rassemblé du matériel folklorique qu'il nous a présenté dans un manu-
scrit de 242 pages. Il a également enregistré sur bandes magnétiques 66
chansons ού airs populaires.

Dans son exposé il examine plus spécialement certaines légendes
concernant la croyance populaire en l'existence de fées (Νεράιδες) (p.300-301),
ainsi que des légendes se rapportant au culte des icônes, p. ex. la légende
de l'icône de la Vierge de Sikinos, qui a été trouvée flottant sur la mer et
portant une veilleuse allumée. Il parle aussi de la légende de la jeune
fille que la malédiction de sa mère transforma en phoque (p. 301-302).

Parmi le coutumes qu'on observe pendant le mariage, l'auteur note
les couronnes nuptiales en sarments de vigne très usitées dans le temps, et
la façon particulière dont on invitait à la cérémonie des noces (la personne
qui était chargée de cette tâche tenait une lanterne à la main) (p. 304-305)·

Parmi les coutumes du culte populaire celle qui, d'après l'auteur,
présente un intérêt particulier est la fixation aux portes des maisons de
couronnes de feuilles de figuiers de Barbarie au lieu de couronnes de
fleurs. Si la famille compte parmi ses membres des marins, on prépare
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une couronne ayant la forme d'une ancre, s'il y a à la maison une jeune
filles amoureuse, on donne à la couronne la forme d'un coeur etc.
(p. 306).

L'auteur mentionne également la coutume des habitants de Sikinos
et de Foléghandros d'emporter chez eux une icône miraculeuse de l'église,
et de la garder pendant une année, ayant toujours allumée devant elle une
veilleuse.

Il parle aussi d'une coutume des habitants de Sikinos qui veut que
l'on sème les grains de blé avec des grains de grenade en versant en même
temps du vin sur les sillons pour que la récolté soit abondante. De même
il nous parle de la coutume du carnaval qui veut que les masques tirent
derrière eux une charrue.

Parmi les superstitions populaires il signale les préjugé selon le-
quel celui qui trouve sur son chemin la peau d'un serpent peut la porter
sur lui en manière d'amulette (p. 306).

En terminant l'auteur remarque que les chansons enregistrées sont
pour la plupart des chansons satiriques ού des chansons sur des sujets
religieux ού amoureux. Il publie la musique d'une chanson religieuse, chan-
tée pour la fête de l'Epiphanie, et de distiques de la balançoire.

A'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧ1ΑΝ ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ

(10-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966)

υπο αννησ i. παπαμιχαηλ

Συμφώνως πρός έντολήν τής 'Ακαδημίας'Αθηνών (αριθμ. 54067/15.7.1966)
έπραγματοποιήθη ύπ' εμού λαογραφική αποστολή εΐς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης
πρός μελέτην τού ένταΰθα έκ παραδόσεως λαϊκοΰ πολιτισμοΰ καί περισυλλογήν
σχετικής ύλης. Αύτη περιωρίσθη εΐς τήν κωμόπολιν Μουζάκιον και τά χωρία Άρ-
γιθέα (Κνίσοβον) και Θερινόν1, εϊς τά όποια λόγω της απομονώσεως αύτών μέχρι

1 Ή αποστολή αΰτη υπήρξε συμπληρωματική προηγουμένης έρεύνης μου τω 1965 εις
τήν περιοχήν ταΰτην" (βλ. άνωτέρω, σ, 236 -247).
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πρό τίνος εκ τών αστικών κέντρων1 συντηρούνται ακόμη πολλά στοιχεία τού κατά
παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού, οιον προλήψεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι κ.ά.

Τό βραχύ διάστημα (15 ήμέραι) τής παραμονής μου ενταύθα δεν ήτο βε-
βαίως επαρκές πρός διεξαγωγήν πλήρους έρεύνης. Εν τούτοις επετεύχθη ή συγ-
κέντρωσις ένδιαφερούσης ύλης, ή οποία, καταγραφείσα ε'ις σελ. 321 τετραδ. σχ. 8ου
μεγ., κατετέθη εις τό Κέντρον ύπ' αύξ. άριθμ. χειρογρ. 3026. 'Αντιστοίχως έπέτυχον
καί τήν ήχογράφησιν μουσικής ύλης έξ 127 μελωδιών δημωδών ασμάτων καί λαϊ-
κών χορών, τής οποίας τά στοιχεία κατεγράφησαν είς τό βιβλίον Εισαγωγής άπό
τού άριθμ. 14074 μέχρι 14209.

Εις τήν περισυλλεχθεΐσαν λαογραφικήν ΰλην, συμπληρα)ματικήν, ώς ελέχθη,
τής κατά τήν προηγουμένην μου άποστολήν, περιλαμβάνονται πληροφορίαι : α )
περί τοΰ υλικού βίου, ιδία τής κεντητικής, βαφικής, υφαντικής· β ) τού κοινωνικού
(κοιν. οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, γάμου, παιδίου, τελευτής)- γ') τού πνευματικοΰ
(άσματα 141, παραδόσεις 86, επιρδαί 12, παραμύθια 1, ειδήσεις περί μαντικής,
μαγείας καί δεισιδ. δοξασιών, λαϊκής λατρείας, μετεωρολογίας - άστρολογίας, λαϊκής
ιατρικής 2 κ.ά.

Λίαν ενδιαφέρον μέρος τής λαογραφικής ταύτης συλλογής άποτελοΰν αί περί
υφαντικής, βαφικής καί κεντητικής πληροφορίαι. Εις τήν περιοχήν ταύτην, ένεκα
καί τών έπικρατουσών κλιματολογικών συνθηκών, ήσκείτο ιδιαιτέρως ή υφαντική.
ΓΙάσαι αί άνάγκαι τής οικογενείας άπό άπόψεως άμφιέσεως καί ειδών ρουχισμού
εν γένει έπληροΰντο μέχρι πρό τίνος, έν μέρει δέ καί σήμερον, διά τής οικιακής
υφαντικής και τής κεντητικής.

Έκ τών υφαντών τούτων, εΐς τά όποια χρησιμοποιείται ώς πρώτη ύλη τό
έριον τών προβάτων καί τών αιγών, άναφέρω ένταύθα περί τής κατηγορίας τών
καλουμένων «θηλειαστών», τών οποίων ή επιφάνεια τοΰ διακοσμητικού πεδίου
σχηματίζεται διά τής προεξοχής βρόχων (θηλειών) τής υφαντικής ύλης. Ούτως επι-
τυγχάνεται ό σχηματισμός ποικιλμάτων έπί τής επιφανείας τών κλινοσκεπασμάτων

1 Οί κάτοικοι τών έν λόγιο χωρίων ήρχοντο παλαιότερον εϊς έπικοινωνίαν οίκονομικήν
καί άλλην κυρίως μέ τήν κωμόπολιν Μουζάκιον δι' υποζυγίων. Σήμερον καί φορτηγά αυτοκί-
νητα φθάνουν είς τά χωρία Άργιθέαν καί Άνθηρόν πρό; μεταφοράν κυρίως εμπορευμάτων.
Τά λοιπά χωρία εξακολουθούν νά στερούνται τών συγχρόνων μέσων συγκοινωνίας.

2 Άπό της θέσεως ταύτης εύχαρισιώ θερμώς τούς αίδεσιμ. κ. Βασίλειον Γώγον μετά
της οικογενείας του καί Άπόστολον Καραούζαν, τόν κ. πρόεδρον τής κοινότητος Θερινού,
τόν κ. Θωμάν Σκουμήν, ώς καί πάντας τούς προθύμους πληροφορητάς, οϊτινες μέ έβοήθησαν
παντοιοτρόπως είς τήν έκτέλεσιν τής έργασίας ταύτης.
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«μαντανίες» (εΐκ. 1), έπί τών έπί τοϋ τοίχου ταπήτων «πάντες» (εΐκ. 2), ώςκαί έπί

Εΐκ. 1. Μαντανία θηλειαστή.

Είκ. 2. Πάντα θηλειαστή.

τών ταπητίων «ταπάκια». Τά έν λόγω υφαντά, δηλ. τά θηλειαστά γνωστά καί παρά

1 Βλ. καί "Αννης Άποατολάκι, Τά κοπτικά υφάσματα τοϋ έν 'Αθήναις Μουσείου κοσμη
τικών τεχνών, έν 'Αθήναις 1932, σ. 24- 32.
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τοις άρχαίοις υπό τό ό'νομα λάσια1, ναρθήκια2 παρά τοις Βυζαντινοΐς, απαντών-
ται έ'τι έν Κρήτη 3, Μακεδονία4, Θρ^κη κ·ά.5.

Τό διακοσμητικόν θέμα τής «πάντας» (είκ. 2) είναι «κλειδωνιά κί μπουρτού-
ρα... τό κλήμα» (βλ. χειρ., σ. 11, Άργιθέα Καρδίτσης). Κληματίδες μετά φύλλων
κ.ά'. αποτελούν επίσης τμήμα συνθέσεως καί εις τύπον «σκουλλάτου» τής Κρήτης6·

Διάκοσμον φέρουν καί άλλα είδη υφαντών, ώς οί «μπαχτές», οι «μαντανίες»
τά «προυσκέφαλα» ( = μαξιλάρια) κ.ά. Ή διακοσμητική τών υφαντών τούτων είς
τήν υπό έξέτασιν περιοχήν, άφορμηθεΐσα τό πρώτον έκ τής απεικονίσεως φυσικών
προτύπων, έξειλίχθη συν τω χρόνω εις σχηματικήν, έπιδιώκουσαν τήν άρμονίαν
τών γραμμών. Αί απεικονίσεις φυτών ένεκα τής ατελούς κατασκευής των παρε-

Είκ. 3. Μαντανία μέ κέντημα «ντομάτα».

μορφώθησαν διά τού χρόνου εΐς απλούστερα σχήματα, αΐσθητικώς μακράν τοΰ
φυσικοΰ προτύπου. Θέματα δηλ., οίον τά «ντομάτα», «μαργαρίτα», «κλήμα» απο-
τελούνται έξ απλών σχηματικών μορφών, ήτοι γραμμικών συναρμογών. Ποίκιλμα

1 Πολνδεύκους, Όνομαστ. VII, 74 « Θεόπομπος δε εν Όδυσοεϋσιν έπι διακόνου έ'φη, λάσιον
επιβιβλημένος. λάσια δε εκάλονν τάς μαλλονς έχοντα χειρόμακτρα, ώς απο τής δασύτητος. ώστε
ουδέν κωλύει τάς δνομαζομένας μαντείλας καλεϊν οντω'. Πρβλ. καί "Ανναν Άποοτολάκι,

ενθ' όν., σ. 25.

2 Φαίδ. Ί. Κονκονλέ, Συμβολή είς τό περί Βυζαντινών φορεμάτων κεφάλαιον, Έπετ.
Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. ΚΔ' (1954), σ. 18.

8 Βλ. " Αννης 'Αποοτολάκι, ενθ' άν., σ. 30.

4 Βλ. "Αλκής Κνριακίδον - Νέστορος, Τά υφαντά τής Μακεδονίας καί τής Θράκης,

"Αθήνα 1965, σ. 24, 42.

6 Βλ. 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', μέρ. α', 'Αθήνα 1957, ο. ρκς'-ρκη'.
• Βλ. "Αννης Άποοτολάκι, Ινθ' όν., α. 30.
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«ντομάτα» φέρει π·χ. ή «μαντανία» είς Μουζάκιον (είκ. 3) καί είς Άργιθέαν
(είκ. 4). Τούτο εΐς τήν πρώτην εικόνα υπάρχει άνω καί κάτω, εΐς δέ τήν δευτέραν

Είκ. 5. «Χιράμ"» σταυρωτό,
δωνιά» (εΐκ. 6). Παρόμοια πρός αυτά σχηματικά διακοσμητικά θέματα.. φαίνεται

Είκ. 4. Μαντανία όλοκέντητος μέ «ντομάτα».

ή «μαντανία» είναι όλοκέντητος πλαισιουμένη διά διττής δαντέλλλας (βλ. χειρ , σ. 13).
Τό «χιράμ'» (εΐκ. 5) έχει ποίκιλμα «σταυρωτό» καί τό «προσκέφαλο κλει-
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οτι απαντούν καί παρ' 'Αλβανοίς εις τάς περικνημίδας έν γένει τών χωρικών1, ώς
καί εΐς περιζώματα γυναικών τής περιοχής Shpati2.

Είκ. 6. Προσκέφαλο «κλειδωνιά».

Έκ τών λατρευτικών εθίμων ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τα κατά τήν ήμέ-
ραν τής Πεντηκοστής τελούμενα: «7 'ς Γονοκλισάς» (Κυριακή τής Πεντηκοστής) φόν-
τας παμι στήν ικκλησιά, παίρνονμι κι φύλλα άπου καρν'ά κ' νστιρα αυτά τα βάνονμι
μέσα στα προικιά, για ν à μή τα τρώγ] ου σκόρους (χειρ., σ. 139, Θερινόν)3. Τό έθι-
μον τούτο άπαντώμενον, δσον γνώριζα), καί εΐς τόν έκ Μικρας 'Ασίας Έλληνι-
σμόν (Φαράσων4, Σινώπης τοΰ Πόντου5), τήν Θρ^κην 6, τήν Βορειοδυτικήν Μα-

1 Βλ. Albanian popular motives textiles and needwork, Tirana 1959, State uni-
versity of Tirana institute of History and language section of Ethnology, σ. 5 καί είκ. 139.

2 Βλ. ένθ' άν., σ. 3 καί είκ. 44.

s Πρβλ. καί τήν παρά Γερμανοΐς κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου)
χρήσιν καρυοφύλλων κατά τοΰ σητός. (Βλ. είς Hand. d. deutsch. Abergl., τόμ. IX, στ. 75).

4 Βλ. Δ. Λονκοπονλου · Δ. Πεζροπονλον, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, 'Αθήνα 1949,

σ. 123.

5 ΚΛ., άρ. 1151, σ. 89 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1938), ΚΛ, άρ. 1141, σ. 144 (συλλ. Μ.
Λιουδάκη, 1938).

6 Βλ. Στίπ. Κνριακίδον, Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι έκ Γκιουμουλτζί-
νας τής Θράκης, Λαογραφ., τόμ. 2 (1910), σ. 406, άρ. 15. Έλπ. Σταμούλη - Σαραντή, Άπό τά
έθιμα τής Θράκης, (είς τούς Σάκκους), Θρακικά, τόμ. 2 (1929), σ. 145, 29. Θεολ. Βαφειάδη,
Δημώδεις δοξασίες καί δεισιδαίμονες συνήθειες άπό τήν Άδριανούπολη, Θρςικικά, τόμ. 1
(1928), σ. 191, 15. ΚΛ., άρ. 2392, σ. 180 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, Άβδηρα Θράκης, 1961).
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κεδονίαν, (Άρνισσαν Εδέσσης)1 καί είς Νεγάδες Δωδώνης2 έχει, ως νομίζω, άπο-
τρεπτικόν καί ευετηρικόν σκοπόν. Κατά τήν λαϊκήν πίστιν τήν ήμέραν τής Πεν-
τηκοστής, ιδία κατά τήν διάρκειαν τής γονυκλισίας, αι ψυχαί αί όποΐαι άπό τού
Πάσχα έχουν έξέλί)ει έκ τού "Αδου έπιστρέφουν εις αύτόν' αύται δέ δύνανται νά
επιφέρουν κακόν3. Πρός άποτροπήν τούτου κρατούν πιθανώς τά φύλλα η τούς κλά-
δους τής καρύας, ώστε «μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες σπώντες κλάδους
καρυδέας τύπτουαι δι αυτών έπί τών νώτων άλλ,ήλων» (Άνω Αμισός Πόντου)4
Επίσης τήν πρωΐαν «παίδες φέρουσι καρυδόφυλλον, διά τρόπου δέ έγχειρίζουσι
τοΐς άλλοις, όπερ θεοιρούσιν ώς μεγάλην ευτυχίαν, οί λαμβάνοντες δέ πτύουν πρός
άπαλλαγήν» (Σινώπη)5. Σημειούμεν ότι καί παρ' άλλοις λαοΐς τά φύλλα τής κα-
ρύας χρησιμοποιούνται ώς άποτρεπτικόν καί ευετηρικόν μέσον, ώς παρά τοΐς Γερ-
μανοΐς κατά τήν πίστιν τών οποίων ό φέρων φύλλα καρύας προφυλλάσεται άπό
τήν έπήρειαν τών δαιμόνων6, θεωρείται δ'αύτη σύμβολον υγείας7. Εις τήν Γαλ-
λίαν τοποθετούνται φύλλα καρύας έπί τών θιιρών τών οικιών καί τών στάβλων
κατά τήν έσπέραν τής παραμονής τής εορτής τοΰ Αγίου Έοάννου (24 Ιουνίου)
ομοίως πρός άποτροπήν τοΰ κακού 8.

Έκ τών θεσμών τοΰ λαϊκού δικαίου σημειώ τέλος τόν τής άδελφοποι'ΐας
(σιαυραδελ,φοι για βλαμάδις), τής οποίας ή σΰστασις γίνεται κατά τό άκόλουθον
τυπικόν. Διά «νά γίν'νι οταυραδέρφια πρέπ νά εινι ενα κουρίτσ' κι δέκα π διά.
Αυτοί οίU' μαζί πανί στήν ίκκλησιά. 'Κει ου παπάς ποίον κί τ'ς ζών ούλους
μαζί κι τ ς διαβάζ1 μιά ευχή. Αυτοί δέ μαλώνουν ποτέ, είναι καλύτεροι άπου άδέρ-

1 Βλ. Γ· Κ. Σπνριδάκην, είς 'Επετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ' - ΙΔ', 1962, σ 379
(=ΚΛ, χειρ. άρ. 2394, σ. 123).

2 ΚΑ, άρ. 1570, σ. 558,5 (συλλ. Μ. Οικονόμου, 1939).

8 ΚΛ, άρ. 2385, σ. 72, 101 (συλλ. Γεωργ. Γιαννοΰχου, Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1961)
ΚΑ, άρ. 1982, σ. 8 (συλλ. Ά. Σκλιούμπα, Κονιάτση 'Ελάσσονος, 1952).

4 ΚΑ, άρ. 242, σ. 175, 160 (συλλ. 'Ελ. Παπανανιάδου, 1896) 'Αναφέρεται δέ ότι ή πα-
ροιμία «Βάλετό καρυδόφυλλο, φάε τήν εβδομάδα» προήλθεν έκ τοϋ ότι κατά τήν έορτήν τής
Πεντηκοστής τοποθετούν καρυόφυλλα ε'ις τόν κόλπον τοϋ σώματος ώς ιαματικά (Βλ. Α. Α.
Παπαδυκονλον, Παροιμίαι, 'Αρχ. Πόντου, τόμ. Α', 1928, σ. 79). Περί μαστιγώσεων διά κλά.
δων δένδρων, έχουσών ποικίλους σκοπούς βλ. προχείρως Γ. Α. Μέγα, 'Ελληνικαί έορταί καί
έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957, σ. 48, 56, 57, 72, 134, 144, 192.

5 ΚΛ, άρ. 935, σ. 16 (συλλ. Π. Χορτοπούλου, 1876).

6 Βλ είς Hand. d. deutsch. Abergl., τόμ. IX, στ. 74.

7 Βλ. ενθ' άν., στ. 79.

8 Βλ. ενθ' άν., στ. 76.
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φια" τ αδέρφια μπορούν νά μαλώσ νι αντοϊ ποτε δεν μαλώνουν. Ίου κονρίτσ' Ικεϊ-
νον δεν κάν πια νά τον παντριφxfî κανένας άπ' αυτούς, γιατί εϊνι σνγγένια καλύτερ
κι άπ αδέρφια» διά τούτο «στανραδέρφια γίνονντι 'κέΐν πον εΐνι άπονφααισμέν
μι 'κείνους τ ς ανθρώπους που θά γίννι σταυραδερφοι νά μην μαλώσ'νι κϊ πάντα
νά προνστατεν' ού ενας τούν άλλου» (χειρ., σ. 108, Θερινόν)2.

RÉSUMÉ

Mission folklorique dans la province de Karditsa en Thessalie

(io - 24 juillet i960)

par Anna Parapichael

L'auteur qui a travaillé dans la région de Karditsa où elle a réuni
un intéressant matériel folklorique, noté dans un cahier de 321 pages et
réalisé 127 enregistrements de chants et danses populaires, expose les ré-
sultats de ses recherches folkloriques. Commentant les renseignements ob-
tenus sur le tissage, la teinturerie et la broderie, elle étudie plus particu-
lièrement les étoffes tissées d'une façon spéciale et nommées «θηλειαστά»,
dont la surface est décorée de lacets de laine brute qui ressortent de l'é-
toffe. On tisse ainsi des couvertures de lit décorée etc. (voir fig. 1 et 2).

Ce procédé de tissage était connu des anciens Grecs sous le nom de
«λάσια», (voir p. 311 note 1).

Ces motifs décoratifs étaient initialement faits sur des modèles natu-
rels et réalistes mais ont évolué par la suite vers un art géométrique,
cherchant uniquement l'harmonie de lignes. Il semple que certains de ces
motifs décoratifs soient connus en d'autres pays balkaniques, comme p. ex.
en Albanie, (voir, pp. 312-313).

Parmi les coutumes du culte, elle examine une coutume de la Pen-
tecôte. Pendant cette fête ceux qui vont à l'église portent avec eux des
feuilles de noyer, qu'on tient en mains pendant toute la messe- Selon la

2 Περί τοΰ εθίμου γενικώς ίδέ Λωργ. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Περί άδελφοποιΐας έν
ΤΉ «ρχαίςι "Ελλάδι καί τω Βυζαντίω, τόμος Κωνστ. 'Αρμενοπούλου, 'Επιστ. Έπετ. Νομ.
Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμ. ΣΤ', Θεσσαλονίκη 1952, σ. 251 κ.εξ.
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croyance populaire, ce jour-là les âmes des morts, qui dépuis Pâques
étaient libres sur la terre, retournent dans l'Hadès, et pour se protéger pro-
bablement des maux qui pourraient leur arriver de la part des morts,
ceux qui vont à l'église tiennent en mains des feuilles ού des branches de
noyer.

D'autres peuples utilisent aussi des feuilles de noyer comme moyen
de conjurer les maléfices ού comme porte - bonheur.

Parmi les institutions sociales (θεσμοί;) l'auteur mentionne celle de
la liaison de deux personnes par une amitié indissoluble (άδελφοποιΐα).
Dans cette région l'acte de cette union est consacré par un prêtre dans une
église, avec un cérémonial spécial.

E'

ΕΚΘΕΣ1Σ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ Ν· ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(25 ΙΟΥΛ. - 15 ΑΥΓ. 1966)

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

Συμφώνο>ς πρός τήν υπ' αριθμ. 54067/66 εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
εΐργάσθην κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, ήτοι άπό 29 'Ιουλίου μέχρι καί 15
Αύγούστου, εΐς τά χωρία Δοτσικόν, Μεσολονριον καί "Αγιον Ρεώργιον (πρώην
Τσούρχλι) τής περιφερείας Γρεβενών.

Έκ τής ί)έσεως τών συνοικισμών τούτων παρά τούς πρόποδας καί τάς κλι-
τΰς λόφων τής δασώδους οροσειράς τοΰ Σμόλικα2 (ύψ. 2636 μ.), οί κάτοικοι
ασχολούνται βιοποριστικώς εΐς τήν ύλοτομίαν, κατά κύριον δέ λόγον εΐς τήν κτη-
νοτροφίαν.

Ένεκα τής βουνώδους, ανωμάλου δ' ούτω διαμορφώσεως τοΰ εδάφοί'ς, η
επικοινωνία μεταξύ τών συνοικισμών γίνεται δι' ήμιόνων μέσω ατραπών καί επι-
κινδύνων διαβάσεων, διακόπτεται δέ κατά τόν χειμώνα λόγω τών χιόνων. Έκ
τής τοιαύτης απομονώσεως τής έρευνηθείσης περιοχής ό οικογενειακός βίος, ή

1 Περί τής νΰν ονομασίας τοΰ χωρίου βλ. Χρ. Μ. Ένιαλείδον, Ή Πίνδος καί τά χω-
ριά της Σπήλαιον - Γρεβενά - Σαμαρίνα, 'Αθήναι [1951], σ. 74 - 75. (Βλ. καί κατωτέρω έν σελ.
325-326 παρούσης έκθέσεως).

' Βλ. Μ. Γ. Δήμητοα, 'Αρχαία γεωγραφία τής Μακεδονίας, 'Αθήνησι 1870, σ. 44.
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πρός τό θείον λατρεία καί τά κατ' αυτήν εθνικά έθιμα τών ίΗισιών, αϊ προλή-
ψεις καί δεισιδαιμονίαι καί γενικώτερον όλα τά στοιχεία τοΰ κατά παράδοσιν λαϊ-
κού πολιτισμοΰ διετηρήθησαν σχεδόν αναλλοίωτα εΐς ΐκανοποιητικόν βαθμόν
μέχρι καί τής σήμερον.

Εΐς τήν περιοχήν ταύτην εργασθείς έπέτυχον τήν συλλογήν πλούσιας καί
άξιολόγου λαογραφικής ύλης, ή οποία καταγραφείσα εΐς 391 σελίδας τετραδίου,
σχήματος 8ου μεγάλου, κατετέθη εΐς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας ύπ' αύξ. άριθμ. χειρογράφου 3027. Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει 31 παρα-
δόσεις, 3 παραμύθια, 112 $σματα, πρός δέ καί άλλην ύλην, άναφερομένην εις τήν
λαϊκήν κατοικίαν, τόν ποιμενικόν βίον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τάς μαγικός
καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν δημώδη ΐατρικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρο-
λογίαν, τήν μαντικήν, τήν λαϊκήν λατρείαν, τούς λαϊκούς χορούς, τά μουσικά ό'ργα-
να, τάς τροφάς, τήν ένδυμασίαν, τά τοπωνύμια, τά βαπτιστικά ονόματα καί έπώ-
νυμα, τάς ονομασίας ζώων, ώς καί εις τά έθιμα τά σχετικά πρός τήν τελευτήν, τόν
γάμον, τήν γέννησιν καί τήν άνατροφήν τού παιδιού.

Έκ τής γενικής έξετάσεως τής ύλης ταύτης παρατηρούμεν έν συντόμω τά

εξής :

Ή λαϊκή κατοικία ύπό τόν τύπον τού «μονόσπιτου», ήτοι έκ μιας μόνον
αιθούσης μέ χαμηλήν στέγην, άποτελεΐ χαρακτηριστικών γνώρισμα τής υποτυπώδους
μορφής τής οικονομίας τού τόπου κατά τό παρελθόν μέχρι καί τής σήμερον. Ή
στέγη, επικλινής, είναι σκεπασμένη διά πλακών έκ σχιστολίθου (χ/φον, σ. 225,
226-228 καί 370 είκ. 12-16) ή ξύλου, ήτοι κορμών δένδρου, οι όποιοι έχουν
κοπή έγκαρσίως (χ/φον, σ. 225 · 227) (εΐκ. 1).

Εΐς τάς δημώδεις παραδόσεις άναφέρεται περί τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου καί
ιδία περί τού ίππου του1, ώς γιγαντοσώμου μέ τεραστίαν δύναμιν2. Δεικνύονται
μάλιστα καί τοποθεσίαι ένθα κοιλότητες εΐς τό έδαφος θεωρούνται ώς τά ίχνη τών
πατημάτων τών ποδιών τοΰ Βουκεφάλου, δτε έπήδα άπό τής μιας βουνοκορυφής
εΐς άλλην. «Στο μέρος, που πάμε άπό τά Γρεβενά γιά τό Ντοτοικό, και κοντά ατό

1 Σχετικήν μακεδονικήν παράδοσιν άπό τό χωρίον Φιλίππους περί τοΰ 'ίππου τοΰ Μεγ.

'Αλεξάνδρου βλ. είς Κ. Μαρίνη, Λαϊκές δημιουργίες τής Μακεδονίας, "Ηώς, έτ. 8(1965),

άρ. 88, σ. 50" έτι έκ Μακεδονίας βλ. έν Έπετ. Λαογρ. "Αρχείου, τόμ. ΙΖ' (1964), έν 'Αθή-

ναις 1965, σ. 238. Κ. Λ. ( = Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας), χφον άρ. 2894,
σ. 291 -92. (Ήμέτερον χειρόγραφον έκ τοΰ χωρίου Παπάγιαννης τοΰ νομού Φλωρίνης, 1964).

5 βλ. έν Μακεδονικω Ήμερολογίφ τοΰ έτ. 1910, σ. 305, ένθα δημοσιεύεται ώραιοτάτη
είκών * U δάμαοις τον Βονκεφάλον».
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χωριό φαίνεται τό μέρος, που πάτησε τό άλογο τοΰ Μεγαλέξαντρου. Τό αλογό τον
ήταν πολύ μεγάλο και γύριζε δ βασιλιάς άπό μιά μάχη, πον είχε πάει. Τό άλογο
αντο στό ε'να βουνό πάταγε και μετά ατό άλλο. 'Εκεί, πον κτυπούσαν τά πόδια

Είκ. 1. Στέγη έκ πλακών καί κορμών δένδρου.

του, εκανε μεγάλο λάκκο. "Ετσι, όταν πέρναγε άπό τό χωριό μας, επάτησε στό βουνό
εδώ κοντά και τό 'δαφος δεν άντεξε στό πάτημα άπό τά πόδια τοΰ αλόγου και
ίίκαμε λάκκο. "Οποιος πάει εκεί, τό βλέπει (είκ. 2). Τό λέμε «τό λάκκο τον

Είκ. 2. «Ό λάκκος τοϋ άλογου».
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αλόγου». Μετά τό άλογο με τόν Μεγαλέξαντρο συνέχισε τόν δρόμο του» (χ/φον

σ. 231 - 232, 375 είκ. 22).

Έκ τής έρευνηί>είσης περιοχής κατεγράφη ετέρα παράδοσις, γνωστή 1 ήδη,
περί τού άλογου τού Μεγ. 'Αλεξάνδρου. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην, ότε ό Μεγ.
'Αλέξανδρος έπέρασεν έφιππος δι' άλματος τού άλογου του εΐς τήν άντιπέραν
όχθην τού Βενέτικου ποταμού, κειμένου ε'ίς τι σημείον τής όδού τής άγούσης άπό

τήν πόλιν τών Γρεβενών πρός τό χωρίον
Έλευθεροχώριον καί εκείθεν πρός Κα-
λαμπάκαν καί ουχί επί τής όδού μεταξύ
Γρεβενών—Κοζάνης, ώς εσφαλμένως2
μέχρι τούδε έγράφη, έμειναν επί τού βρά-
χου τά ίχνη τών πετάλων τού άλογου του.
Κατά τήν άποστολήν μου ταύτην μετέβην
επιτοπίως καί έφωτογράφησα τά δεικνυ-
όμενα ίχνη (είκ. 3). Ή έν λόγω πα"
ράδοσις, καταγραφείσα εις τό χωρίον Δο-
τσικόν, έχει ώς εξής. «"Εχουμε καί έ'να
αλλο μέρος εδώ στή περιοχή μας, πού φαί-
νονται τά πατήματα τον άλογου τοΰ Μεγα-
λέξαντρου· Είναι κοντά στον ποταμό Βε-
νέδικτο. Κάποτε ό Μεγαλέξαντρος βγήκε
νά κυνηγήση ελάφια, έπέρασε άπό πολλά
μέρη, έπέρασε και άπό τόν ποταμό, διότι °κέί πηγαίνουν νά πιοϋν νερό τά 'λάφια.
"Ετσι άπό τότε έχει μείνει ή πατημασιά τοΰ άλογου, πού φαίνεται άκόμη σήμερα.
Εκεί φαίνονται τέσσαρες πατημασιές όσα ήσαν τά πόδια τ άλογου, καί είναι ή κάθε
πατημασιά ή μιά δίπλα στήν αλλη καί οι δυο πίσω πίσω άπό τις άλλες δυό, όπως

1 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην δημωδών παραδόσειον καί δοξα-
σιών περί τοϋ Μεγ. "Αλεξάνδρου, Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 388. Τήν έν
λόγφ παράδοσιν έκ τής Δυτ. Μακεδονίας κατέγραψα κατά τήν άποστολήν μου καί έκ τοΰ
χωρίου Άγιος Γεώργιος : <Στό Λευ&εροχώρι, όταν ήμουν μικρός, είδα κάτι πέτρες. 'Εκεί είναι
ποτάμι μέ μια γέφυρα μικρή. Στό βράχο, που είναι ατή μέση άπό τα δυό άκρα του ποταμού [ένν.
τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ], ειδα επάνω ατή πέτρα παταές, δηλαδή πατησιές, άπό τό άλογο ιοϋ
Μεγαλέξαντρον. Τό άλογο ήταν καλιγωμένο με χρυσάφι. Τις είδα με τα μάτια μου».

2 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Άχνάρια πάνω σέ βράχους, Άρχ. Θρακ. Θησαυροΰ, τόμ. 13
(1946- 1947), σ. 225.

Είκ. 3. Τά 'ίχνη τών πετάλων τοΰ Βουκε-
φάλου είς τόν Βενέτικον ποταμόν.
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ακριβώς περπατάει ένα άλογο» (χ/φον, σ. 232 - 233, 375 - 376 είκ. 23 - 26· πρβλ.
καί σελ. 40).

Παραλλήλως πρός τάς παραδόσεις ταύτας περί τοΰ αλόγου τοΰ Μεγ. 'Αλε-
ξάνδρου υπάρχει τοποθεσία έγγύς τοΰ χωρίου Μεσολούριον, ή όποία ονομάζεται
€Γέρικο*. Ένταΰθα παραδίδεται ότι είναι μαρμαρωμένος ό Βουκέφαλος (είκ. 4).
Επειδή, όσον γνωρίζω, ούδεμία ά'λλη τοιαύτη παράδοσις εκ τοΰ Μακεδονικοΰ χώ-

«Κοντά στό χωριό Μεσολονρι
υπάρχει ή τοποθεσία «Γέρικο». "Οταν
τό άλογο τοϋ Μεγαλέξαντρου γέρασε
καί πολλά χρόνια πολεμοϋσε, ήρθε
ή ώρα νά πεθάνη. Έκεΐ λοιπόν στή
τοποθεσία « Γέρικο» ψόφησε το με-
γάλο εκείνο άλογο καί όποιος πάει
έκεΐ, βλεπει τό σώμα του, που τώρα
έ'χει μαρμαρώσει. Βλέπει τή ράχι
του. Φαίνονται καί τά πόδια του
καί τό κεφάλι γερμένο πρός τά κά-
τω. "Εχει μαρμαρώσει, άκριβώς
όπως βοσκούσε. Τώρα εμείς περνά-
με άπό 'κει καί τό μέρος δέν τό
πειράζουμε, άλλά ρίχνουμε καθένας
από μιά πέτρα, συνεχίζουμε τόν
δρόμο μας καί δέν κοιτάμε πίσω, μέχρι νά μή βλέπουμε τό μέρος» (χ/φον, σ.

240, 386 είκ. 46 - 48).

Έκ τών διηγήσεων εκ τής περιόδου τής τουρκοκρατίας άναφέρομεν τάς σχε-
τικάς πρός τό πέρασμα καί τήν δράσιν τοΰ έθναποστόλου Κοσμά τοΰ Αιτωλού
(18ου αι.).

Ούτος είχε τό χάρισμα νά θαυματουργή καί προφητεύη1. Έκ τών πολ-

1 Βλ. Άντ. Δ. Κεραμοπούλλου, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, εν 'Αθήναις 1931, σ. 75,
ύποσημείωσις. Φάνη Μιχαλοπούλλου, Κοσμάς ό Αιτωλός, 'Αθήναι 1940, σ. 14, ενθα καί έκτε.
νής βιβλιογραφία. 'Επίσης βλ. Άρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτη, "Αγιος Κοσμάς ό Αιτωλός,
'Αθήναι 1959s, σ. 326-340. "Ετι 'Αμαλίας Κ. Παπασταΰρου, "Η Ζίτσα, γεωγραφική καί ιστο-
ρική περιγραφή τής κωμοπόλεως ταύτης τής 'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1895, σ. 38. Βλ. καί
Κ. Λ. χειρ. αριθμ. 2959 (συλλ. 'Α. Ν. Δευτεραίου, έκ νομ. Κοζάνης, 1965), σ. 186 ένθα παρά-

ρου έχει καταγραφή, παραθέτω ταύτην:

Είκ. 4. Ό μαρμαρωμένος Βουκέφαλος
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λών καί καταπληκτικών προφητειών του πολλαί αναφέρονται εις τήν άπελευθέρω-
σιν τού Γένους εκ τού τουρκικού ζυγού. Ό θρύλος του παραμένει ζωντανός ακόμη
εις τήν περιοχήν ταύτην έξ ής ειχε διέλθει1 κατά τάς περιοδείας του. Πολλαχού
καί σήμερον έτι δεικνύονται έξωθι τών ώς άνω χωρίων θέσεις, είς τάς οποίας κατά
τάς διηγήσεις τών κατοίκοον συνηθροίζοντο 2 οί εντόπιοι, διά νά ακούσουν τά λό-
για του καί τάς προφητείας του διά τά δεινά ή τάς μελλούσας καταστροφάς ή δια
τήν άνόρθωσιν τού Γένους. Εις αύτόν κατέφευγον επίσης, όταν έμαστίζοντο άπό
νόσους ζητούντες τήν συνδρομήν του. «Κάποτε, εδώ καί πολλά χρόνια, πολλές
άρρώοτιες επεφταν στο χωρώ "Αγιος Γεώργιος. Κάποτε πέρασε άπό 'κει δ Κοσμάς
δ Αιτωλός και κοιμήθηκε κάτω πό 'να δέντρο, μιά ελιά3. 'Επήγαν τότε σ' αυτόν
οι κάτοικοι και τον είπαν άπό τί υποφέρουν. Τότε δ Κοσμάς τους ζήτησε ενα
σταυρό4 και τοϋ τόν έδωσαν. Τόν πήρε τόν Σταυρόν και τόν εβαλε στήν κορφή
τοΰ δέντρου, κάτω άπό 'κείνο τό δέντρο που κοιμήθηκε, και τους είπε, ότι, δσο υπάρ-
χει τό δέντρο, δε θά πάγουν τίποτες. "Αν πέαη δ Σταυρός, τότε θα γίνη επανάστασι
και θά διώξουν5 οί "Ελληνες τόν Τούρκο. 'Έτσι επεσε δ σταυρός αυτός, γιατί τό
δέντρο μεγάλωσε και εσπασε ή κορφή του καί άρχισε ή 'Επανάστασι καί διωξαν

δοσις έκ τοΰ χωρίου Αίανή τοΰ νομοΰ Κοζάνης είς τήν οποίαν άναφέρεται προφητεία τοΰ
'Αγίου περί τής έπί Γερμανών κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον καταστροφής τής πόλεως τών
Σερβίων. 'Στο Φοντσι [Αίανή] φαίνεται ή πατησιά-ή σφραγίδα άπο το άλογο τοϋ Άγιου Κο-
σμά. Ό "Αγιος Κοσμάς εκατσε ατά 'Εφτά Πλατάνια [τοποθεσία πλησίον τοΰ χωρίου Κάτω Κώ-
μης τοΰ νομοΰ Κοζάνης, όθεν ή πόλις τών Σερβίων είναι όρατή' βλ. ήμετέραν άποστολήν
έν σελ. 251 - 252 παρόντος τόμου] είδε τα Σέρβια κα'ι ειπε : « Τί πάγετε/» καί έτσι με τήν
Κατοχή κατεστράφηκαν, κάηκαν άπό τους Γερμανούς». Βλ. καί έν σελ. 254 παρόντος τόμου.

1 Πρβλ. Χρ. Μ. Ένισλείδου, ενθ' άνωτ., σ. 122.

2 Περί τής πίστεως, μεθ' ής εσπευδεν ό κόσμος διά νά άκούση τό Κοσμάν τόν Αίτο)-
λόν' βλ. Δημ. Αονκοπούλον, Στ' "Αγραφα ε'να ταξίδι, 'Αθήναι [1929], σ. 182 - 183.

3 Πρβλ. Βασ. Μπαρά, Τό Δέλβινο τής Βορείου Ηπείρου καί οί γειτονικές του περιοχές.
Πρόλογος καί έπιμέλεια Α. I. Βρανούση. 'Αθήναι 1966, σ. 301.

4 Πρβλ. Δημ. Αονκοπούλον, Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας, Λαογρ. 6 (1917),
σ. 118, ένθά όμοία παράδοσις έκ τοΰ χωρίου Τσιράκιον Δυτ. Μακεδονίας. Πρβλ. έπίσης Κ.

Φαλτάϊτς, Ό "Αγιος Κοσμάς εις τό στόμα τοΰ 'Ηπειρωτικού λαοΰ, έν 'Αθήναις 1929, σ. 6,
ένθα : *Είς τά χωρία εις τα όποια δεν υπήρχε εκκλησία ό "Αγιος Κοσμάς ετοποϋέτει ενα οτανρον
καί ελεγεν είς τον κόομον να κτίζτ) με ολίγας πέτρας μίαν στήλην καί νά τοποϋ-ετή επάνω μίαν
εικόνα». Πρβλ. Βασ. Μπαρά, ένθ. άν., καί Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαογρ.
7 (1923), σ. 516.

6 Πρβλ. Κ. φαλτάϊτς, έ'νθ'άν., σ. 10.

21
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οι "Ελληνες τον Τούρκο» (χ/φον, σ. 238). Ό Σταυρός οΰτος (είκ. δ) κατά πλη-
ροφορίας τών κατοίκων διασώζεται καί σήμερον είς τήν Έκκλησίαν τού χωρίου

Προς φύλαξιν έξ ασθενειών ή θεραπείας έξ αυτών γίνεται έπίκλησις είς τήν

Άγ. Νικολάου, Άγ. Δημητρίου, Άγ. Γεωργίου, "Αγ. 'Αθανασίου, 'Αγ. Παρα-
σκευής, 'Αγ. Άρσαλιάς (Μεσοπεντηκοστής), 'Αγ. Ζώνης, Άγ. Βαρβάρας καί Άγ.
Τριάδος (χ/φον, σ. 136 και 138).

Πρός τούτοις απαντώνται ένταΰθα καί παραδόσεις περί έ'ριδος καί συμπλο-
κής μετά έκσφενδονισμού λίθων μεταξύ τής Παναγίας, ης έκκλησία εΐς τήν θέσιν
Άρσαλιά, καί τοΰ Άγ. Νικολάου, τοΰ οποίου ή έκκλησία κείται έπί υψώματος είς
άρκετήν απέναντι άπόστασιν, ώς πρός τήν κατοχήν καί προστασίαν τοΰ χωρίου

1 Βλ. εύρύτερον περί τής πίστεως ταύτης Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμμεικτα,
τόμ. Γ' (1931), σ. 90.

2 Περί τοΰ έθους τούτου κατά τήν αρχαιότητα βλ. L. Deuiner, De incubatione,
I/ipsiae 1910 καί Ε. Rohde, Phsyche, Darmsdadt 1961, σ. 186, κατά δέ τούς νεωτέρους
χρόνους βλ. Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Alter-
tum, I, Leipzig 1871, σ. 77 κ.έξ. 'Εκ πλησίον τής έρευνηθείσης περιοχής κειμένων χωρίων
βλ. Κ. Λ. άρ. χειρ. 2959, ένθ' άνωτ., σ. 122 καί 167 - 168.

8 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, ένθ' άνωτ., σ. 473 - 475 καί 505 - 507·

(χ/φον, σ. 383, είκ. 40).

Άγίαν Βαρβάραν1 (χ/φον, σ. 231) ή λαμβά-
νουν χώραν έγκοιμήσεις2 τών έκ τής νόσου
προσβαλλομένων μικρών παιδιών εντός τών
'Εκκλησιών (χ/φον, σ. 132) ή περιχαρακώνε-
ται ή περιοχή διά μαγικού κύκλου3 (χ/φον σ.
132, 230 καί 231). Ε'ς τό χωρίον "Αγιος
Γεώργιος οί κάτοικοι έτοποθέτησαν «γύρω
- γύρω στο χωρίο μικρά εικονοστάσια και έτσι
δεν ξαναήρθε στο χωριό... άπό τά εικονοστά-
σια αυτά στήν αρχή έγιναν τέσσερα, στα τέσ-
σερα σημεία τον ορίζοντος και σέ σημείο σταυ-
ρόν και συνέχεια πολλά σέ κύκλο γύρω από τό
χωριό... "Ετσι τό χωριό μας είναι περιζωσμένο
γύρω - γύρω από τους Άγιους'» (χ/φον, σ. 231).
Πέριξ τοΰ χωρίου Άγιος Γεώργιος υπάρχουν
πράγματι έννέα εικονοστάσια προς τιμήν τοΰ

Είκ. 5. "Ο Σταυρός τοϋ Κοσμά
τού Αιτωλού.
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Άγιος Γεώργιος. Λίθοι ευρισκόμενοι εγγύς τών ώς άνω εκκλησιών θεωρούνται
ότι έρρίφθησαν εκατέρωθεν ύπό τής Παναγίας καί τού Αγίου Νικολάου, άπο-
δίδονται δέ είς αύτούς θαυματουργικοί 'ιδιότητες, ώς π.χ. συλληπτικαί1 διά τάς μή
τεκνοποιούσας γυναίκας (χ/φον, σ· 139 καί 384 είκ. 42). Αί παραδόσεις αύται έν-
θυμίζουσαι τήν άρχαίαν μεταξύ Άιθηνάς καί Ποσειδώνος έ'ριν περί προστασίας
τών Αθηνών, ευρίσκονται εΐς συνάφειαν μάλλον πρός τάς νεωτέρας περι στοιχειών·

Ή προίξ τής ύπανδρευομένης κόρης άπετελειτο άπό κτήματα, ποίμνια,
ρουχισμόν, ούχί δ' άπό μετρητά χρήματα, δεδομένου ότι παλαιότερον αί συναλ-
λαγαί έγίνοντο εΐς είδος. Αμέσως μετά^τούς άρραβώνας ό πατήρ τής νύμφης έξε-
χώριζε άπό τό ποίμνιόν του τά πρός προίκα τής θυγατρός του, «τούς κρεμάνε μια
κόκκινη κλωστή» (χ/φον, σ. 49) πρός διάκρισιν έκ τών λοιπών. Τά ζώα αύτά
φροντίζει πλέον μόνη της ή κόρη καί τά περιποιείται μέ ΐδιαιτέραν φροντίδα.
Ότε άργότερον πρό τής στέι^εως θά γίνη τό λούσιμον τής νύμφης τό νερό μετ°
αύτό, θά τό δώσουν εΐς τά πρόβατα, νά τό πίουν, διά νά μεταδοθή, ώς πιστεύε-
ται ή δύναμίς της εις τό ποίμνιον τούτο.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι εξακολουθούν νά υφίστανται γενικώς καί σήμε-
ρον έτι αί διατυπώσεις αύται κατά τούς άρραβώνας καί τήν προετοιμασίαν τής τε-
λετής τοΰ γάμου, ώς καί αί μαγικοί προφυλάξεις (χ/φον, σ. 19,42- 43, 61 καί 109)
και' αυτήν, τά λοιπά έθιμα, άσματα, εύχαί κ.λ.π. Έκ τών ασμάτων προέχουσαν
θέσιν έχουν τά κλέφτικα, έκ τούτων δ'άδεται συνήθως τό τοΰ Ζήδρου 2.

1 Πρβλ. Όμ. Όδνα. τ. 163' όθεν αρχαία ή πίσιις, ότι ώρισμένοι λίθοι ενέχουν γονιμο-
ποιόν δύναμιν. Βλ. καί Μ. Nilsson, Griechische Feste, Stuttgart 1957, σ. 167, ένθα καί
θυσίαι έπί ιερών λίθων γίγνονται.

2 Περί τοΰ Ζήδρου βλ. Χρ. Μ. Ένιαλείδον, ένθ. άνωτ., σ· 113. Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, 'Αρ-
ματολοί καί Κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 21, 24 καί 25. Περί τοΰ ςίσμα-
τος βλ. Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια ('Εκλογή), τόμ. Α', 1962, σ. 186 - 187. (Δημοσιεύματα
Λαογραφικού 'Αρχείου, άρ. 7). "Έτι Άατερ. Άΰ·. Παπαδημ,ητρίον, Τά κατά τόν γάμον ήθη
καί έθιμα τών έν Βλάστη τής Μακεδονίας κ.λ.π., Μακεδ. Ήμερολόγιον, έτ. Ε' (1912), σ. 19.
Φ. Α. Παπανικολάον, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1962, σ. 178
καί 225. Είς τήν έρευνηθεϊσαν περιοχήν έδρασαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα πλήν
τοΰ Ζήδρου (1760) καί οί Κλέφτες : Ζιάκας, Κων/τϊνος Γκούτας, Μΐχος Σαμαριώτης, Στέργιος
Γούτας, Μητρός Φάκας, Παπαγιώργης, Καρατόλιος, Ντελή - Δήμος (1740 - 1784), Τόισκας,
Χριστόδουλος, Θεοδωράκης Γρίβας, Λούκας, Παύλος Μελάς. Σχετικώς μέ τούς ηρωικούς
των άγώνας καί τήν ίδιωτικήν των ζωήν κατεγράφη καί ήχογραφήθη μέγας άριθμός ασμάτων.
(Βλ. χ/φον, <?. 141, 163 - 164, 175 - 177, 251 - 253, 255 - 256, 263 - 266, 270-273, 281 - 288,295 -
299, 317 - 318 καί 332 - 333). Τά ασματα ταΰτα έξακολουθοΰν νά συγκινοΰν καί νά άποτελοΰν
σημαντικόν στοιχεΐον είς τήν κοινωνικήν ζωήν τών κατοίκων τής έρευνηθείσης περιοχής,
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Συμφώνως πρός τήν ευρύτατα γνωστήν δοξασίαν περί προσελεύσεως τών
Μοιρών κατά τήν τρίτην ήμέραν από τής γεννήσεως πλησίον τού παιδίου, ινα τό
μοιράνουν, οί κάτοικοι παρατηρούν τήν ήμέραν ταύτην τό μέτωπον τοΰ παιδίου,
τό όποιον, όταν έχη μελανιάσει, είναι σημειον περί τής έλεύσεως τών Μοιρών1 (χ/φον,
σ. 217-218). Κατά τήν έπακολουθοΰσαν μετά τόν τοκετόν άνάγνωσιν εύχής υπό
τού ιερέως υπάρχει ή συνήθεια εΐς εν μικρόν εικόνισμα νά αναγράφεται τό όνομα,
τό όποιον θά λάβη άργότερον τό παιδίον κατά τήν βάπτισίν του. Τό εικόνισμα
τοΰτο φυλλάσσεται εΐς τό είκονοστάσιον τής οικίας μέχρι τοΰ χρόνου τοϋ γάμου
τοΰ γεννηθέντος, ότε τοΰτο θά τό παραλάβω εΐς τήν νέαν κατοικίαν του (χ/φον,
σ. 128).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων σημειοΰμεν τά κάτωθι :

Κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς λαμβάνουν χώραν μεταμφιέσεις,
όπως κατά τάς 'Απόκρεως. Τά παιδιά εΐς τό χωρίον 'Αγ. Γεώργιος ενδύονται τότε
«Ρογκατσάρια», χρησιμοποιούντα διαφόρους παλαιάς καί ρυπαράς ένδυμασίας
(χ/φον, σ. 167, 202-204), έκ τούτων δέ κυρίως τήν φουστανέλλαν 2. Περί τοΰ εθί-
μου τούτου τών μεταμφιέσεων υπάρχει εις τόν λαόν ώς αιτιολογία ότι « επειδή τόσα
χρόνια κάτω άπό τόν ζνγόν τών Τούρκων λίγες ήσαν οί ελεύ&ερες στιγμές, ευρίσκαμε
τότε τά παλιά χρόνια καί μας αφιναν οί Τούρκοι νά μασκαρευτούμε. "Ετσι λοιπόν
βάζαμε τήν στολή τοϋ τσολιά μέ τήν φουστανέλλα καί τό τσιγκούνι καί τό φέσι μέ
τήν μακρυά φούντα. "Ετσι μασκαρεμένοι γυρίζαμε άπό σπίτι σέ σπίτι... καί μας
δώριζαν χρήματα ή κανένα γλυκό. Τά χρήματα αυτά τά μαζεύαμε στά παλιά τα
χρόνια, τά δίναμε τοϋ παπά καί τά πήγαινε στό Δεσπότη, κάτω στά Γρέβενα, γιά

τής όποιας τά βουνά άπετέλεσαν ίδιαίτερον ενδιαίτημα τών Κλεφτών επί τουρκοκρατίας (χ/φον,
σ. 113-114, 122 καί 143). Περί τών φσμάτων χούτων εν πρόχειρα) βλ. Χρ. Μ. Ένισλεί-
δον, ένθ' άνωτ., σ. 113 -115. "Ετι Φ. Α. Παπανικολάον, ενθ. άνωτ., σ. 224-225, πρβλ. καί έν
σελ. 237 ένθα άναφέρεται ότι είς τό Μεσολούριον δύο άρματολοί έκτισαν καί έκκλη-
σίαν κατά τήν παράδοσιν' βλ. καί Χρ. Ν. Λαμπράκη, Τραγούδια τών Τζουμέρκων, Λαογρ. 5
(1915), σ. 62.

1 Βλ. Ίω. Μιχαήλ, Μακεδόνικα ήτοι νεώτερα έλληνικά έθιμα έν Μακεδονία έν σχέσει

πρός τά άρχαΐα υπό—. Έν Έρμουπόλει Σύρου 1879, σ. 24 - 28.

3 Περί τής χρήσεως τής φουστανέλλας ώς ένδύματος είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν βλ.
'Α. Δ. Κεραμοπονλλον, Ή φουστανέλλα, Λαογρ. 15 (1953), σ. 241, 243, πρβλ. καί έν σελ. 242
καί Φ· Α. Παπανικολάον, ένθ. άνωτ., σ. 169. Περί τής συνήθειας ταύτης νά μασκαρεΰωνται
κατά τό Δωδεκαήμερον βλ. έκ τής Δυτ. Μακεδονίας καί Κ. Μαρίνη, Δωδεκαημερίτικα πανηγύ-
ρια, ['Αθήναι 1958], σ. 87, 'ίδιος δ'έν σελίδι 88 γράφει: «άπο τήν Καστοριά, 'Αμύνταιο και Σερ-
βία και σήμερα ακόμα».
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τον αγώνα. Μετά, που έφευγαν αγά - σιγά οί Τούρκοι, τά χαλούσαμε τά λεφτά αυτά
γιά το γλέντι τής Κυριακής, πού γλεντούσε δλο το χωριό» (χ/φον, σ. 168).

'Από τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων απαραιτήτως όλοι ο! κάτοικοι θά
ανάψουν τό ξύλο (κούτσουρον) εις τήν φωτιάν, τό όποιον θά καίη μέχρι τών Θεο-
φανείων πρός προστασίαν τής οικογενείας άπό τά δαιμονικά ό'ντα, ίδίςι τούς Κα-
λικαντζάρους. «Μια φορά ένας δέν είχε βάλει ατό σπίτι του τό κούτσουρο και ήτανε
Χριστούγεννα. Αυτός ήτανε πολύ τσιγκούνης. Τό βράδυ πού κοιμόντανε, άκουσε θό-
ρυβο μέσα στό σπίτι. Κοιτάζει· τί βλέπει ! 'Ήτανε κάποιος καί τόν χάιδευε. Τόν χάι-
δευε πολλή ώρα. Σέ κάποια ατιγαή εκεί που τόν χάιδευε, άρχισε καϊ αυτός νάπονάη.
Σηκώνεται άπάνου και τινά 'δή ! Είδε τούς Καλικαντζάρους, πού δέν τόν χαϊδενανε,
αλλά τόν είχαν αλείψει ακαθαρσίες. " Ολο τό σπίτι ήταν βρώμικο. Είχαν ρίξει ατά
νταβάνια, στά πατώματα, παντού. Μετά όμως, μόλις λάλησαν οι πετεινοί, έφυγαν».
(Χ/φον, σ. 157- 158. ΙΙρβλ. καί έν σελ. 111).

Αι μεταμφιέσεις εις μικροτέραν όμως έκτασιν άπαντώνται καί κατά τάς 'Απο-
κρεως, έχουν δέ καθαρώς σκωπτικόν χαρακτήρα (χ/φον, σ. 155, 165). Προσέτι
άνάπτονται κατ' έθιμον καί πυραί εΐς εκάστην συνοικίαν (γειτονιάν) (χ/φον σ. 102)>
επάνω άπό τάς οποίας τά μικρά παιδιά μασκαρευμένα πηδούν (χ/φον, σ. 163)>
συγχρόνως δέ λαμβάνει χώραν χορός εΐς τήν κεντρικήν πλατείαν τοΰ χωρίου, εΐς
δν μετέχουν πάντα τά μέλη τής κοινότητος άδιακρίτως ηλικίας (χ/φον, σ. 106).
Έκει «τά παιδιά έχουν μαζέψει πολλά ξύλα από δέντρα στή μέση από τά σπίτια σέ
κά&ε μαχαλά. Τό χωριό μας ["Αγιος Γεώργιος] έχει εφτά μαχαλάδες. Μετά βάζουν
φωτιά ατά ξύλα και γνρω-γυρω άπό τήν φωτιά τραγουδούν αποκριάτικα τραγού-
δια όπως :

Μηλίτσα μ*, πού σι ατό γκρεμό
αέ μήλα φορτωμένη,
τά μήλα σον λιμπίστηκα

και τό γκρεμό φοβούμι.

"Αν τό φοβάσι τόν γκρεμό,

έλα στό μονοπάτι
νά αϊ χουρτάσ γλυκά

και μνρονδάτα μήλα» (χ/φον, σ. 155- 156)·
Εΐς τό χωρίον "Αγιος Γεώργιος (πρώην Τσονρχλι) τήν 17ην 'Ιανουαρίου,
εορτήν τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου, εορτάζεται καί ή μνήμη τοΰ νεομάρτυρος Γεωργίου.
Ούτος φέρεται γεννηθείς ένταΰθα κατά τό 18101, έκ τούτου δέ καί τό ό'νομα τοΰ

1 Βλ. Χρ. Μ. Ένισλείδον, έ'νθ. άνωτ., σ. 74.
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συνοικισμού. Πλεΐσται είναι αί καταγραφεΐσαι ΰπ' έμού παραδόσεις σχετικαί πρός
τόν βίον και τόν μαρτυρικόν τθάνατόν του. Παρατίθεται έκ τούτων ή ακόλουθος :

«Στο χωριό μας ήταν ενα νεαρό παίδι και πέρναγε εν ας πασάς. 'Εκεί στά
καραγάτσια το βρήκε και το πήρε στά Γιάννινα γιά τσεράκι. Το πήρε μαζί τον.
Τό παιδί τό λεγαν Γιώργο. Αυτό μεγάλωσε καί ήθελε νά παντρεντή. Τό παιδί δεν
δέχονταν νά γίνη Τούρκος καί πήγαινε κρνφά στήν Εκκλησία καί μεταλάβαινε.
'Επήρε χριστιανή γυναίκα καί τόν κρέμασαν οί Τούρκοι. Εγινε "Αγιος. 'Εκεί στά
Γιάννινα τρεις νύχτες καντήλι πάνω στον τάφο του χωρίς νά 'χουν βάλει καθόλου
πάνω στον τάφο του καντήλι. Μετά ή εκκλησία τόν εκανε νεομάρτνρα καί ώνομά-
στηκε τό χωριό "Αγιος Γεώργιος. Τό χωριό παλιά λεγόταν Τσονρχλα». (Χ/φον,
σ. 97-98, πρβλ. καί έν σελ. 102 καί 169).

Τό έθιμον τής τελέσεως δημοτελών θυσιών κριών καί αμνών πρός άποτρο-
πήν κακών ή έξ ευγνωμοσύνης πρός τό θείον έπιχωριάζει καί εις τήν περιοχήν
ταύτην. Έκ τούτων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό τελούμενον κατά τήν 26ην 'Ιου-
λίου, πανήγυριν τής 'Αγίας Παρασκευής. Τότε μετά θρησκευτικής εύλαβείας, τή
συνοδεία λαϊκών οισμάτων καί χορών, ακόμη καί σήμερον, επί τοΰ λόφου άνωθεν
τοΰ χωρίου Δοτσικόν, ένθα ή Εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, τελείται τό έθι-
μον. Ή εορτή τής 'Αγίας Παρασκευής άποτελεΐ ενταύθα διά τούς κτηνοτρόφους
μεγάλην πανήγυριν (χ/φον, σ. 194), διό πάντες άπό τά γύρω μέρη, ποιμένες, τσελιγ-
κάδες καί τυροκόμοι, συρρέουν ενταύθα. Μετά τό πέρας τής λειτουργίας τελείται εις
τόν περίβολον τής Εκκλησίας αγιασμός, είτα δ' αρχίζει προετοιμασία διά τήν
σφαγήν τοΰ ζώου, τό όποιον σήμερον προσφέρεται υπό τίνος έκ τών κατοίκων.
'Αφού εψηθή τό κρέας καί τεμαχισθη, διανέμεται ε'ις δλους τούς κατοίκους, επα-
κολουθεί κοινή συνεστίασις εις τήν αύλήν τής 'Εκκλησίας, εν συνεχείς δέ ο
μέγας χορός μέχρι τών απογευματινών ώρών, ό όποιος χορεύεται εις τρείς σειράς.
Αί δύο πρώται σειραί άποτελοΰνται άπό άνδρας, ηγουμένου τοΰ γηραιοτέρου
(χ/φον, σ. 379-381) κατοίκου τοΰ χωρίου. Εις τήν τρίτην σειράν, παράλληλον
τών δύο προηγουμένων, πιάνονται εις τόν χορόν αί γυναίκες, ηγουμένης καί ένταΰθα
τής πλέον ηλικιωμένης (χ/φον, σ.380, είκ. 33, 34, 36) (είκ. 6). Ούτως όλοι μαζί
οί πανηγυρισταί εις τρεις παραλλήλους σειράς υπό τούς ήχους τών τοπικών μουσι-
κών οργάνων χορεύοντες έκδηλοΰν τά κοινά συναισθήματα χαράς είς άνάμνησιν
τής σωτηρίας τοΰ χωρίου των άπό τήν καταστροφήν τοΰ 'Ισμαήλ 'Αγά1 τή έπεμ-

1 'Αλβανός τήν καταγωγή ν Ιχρημάτισε κατά τό 1821 Βοεβόδας έν Κοζάνη καί είχεν
υπό τάς διαταγάς του τήν Φούρκαν καί τήν Σαμαρίναν. Περί τούτου βλ. Μιχ. Άϋ·. Καλιν-
δέοη, Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης έπί τουρκοκρατίας, έν Θεσσαλονίκη 1958, σ. 9 - 10, ση-
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βάσει τής 'Αγίας Παρασκευής, ή οποία εν ένυπνίω ειδοποίησε τούς κατοίκους. Ή
καταγραφείσα σχετική παράδοσις έχει ώς εξής. «Στο χωριό μας εορτάζουμε τής
Άγιας Παρασκευής."Εχουμε πάνω στό νψωμα, στή Ράχη, εκκλησία τής Άγιας.
Αύτή έσωσε τό χωριό μας πολλές φορές από καταστροφή τών Τούρκων. Κάποτε
είχαν σκεφτή οί Τούρκοι να καταστρέψουν τό χωριό. Για νά μπούν στό χωριό,
έπρεπε ν'ανέβουν στό νψωμα, πον είναι ή εκκλησία. [Πρβλ. χ/φον, σ. 167 ένθα:

Είκ. 6. Χορός κατά τήν πανήγυριν τής 'Αγίας Παρασκευής "είς Δοτσικόν.

«τό Ντοτοικό περιβάλλεται άπό τά ύψη Γομάρα και Σμόλιγκα*]. Μιά 'μέρα πιο
μπροστά ήρθε στό χωριό δ καπετάν Αονκας1, μάς είπε, ότι τό είδε όνειρο καί τόν
ειδοποίησε ή Άγια Παρασκευή να πάη στό ύψωμα να ταμπονρωθή, γιά να μή
πατήσουν στο χωριό οί Τούρκοι. "Ετσι καί έγινε. Ήρθε, ταμπουρώθηκε εκεί επάνω
και όταν ήρθαν οι Τούρκοι πολέμησαν αγρία, άλάά νικήθηκαν. Άπό τότε εορτά-
ζουμε τή χάρι τής Άγιας Παρασκενής. Ή εκκλησία σφάζει ενα κριάρι καί μαζεύε-
ται γύρω άπό τήν 'Εκκλησία όλο τό χωριό. Τά παλιά τά χρόνια ερχότανε μέσα άπό
το δάσος τήν ήμερα τής εορτής ένα ελάφι2, καθότανε μόνο τον καί τό έσφαζε ό

μείωσις 6. Περί τής δολοφονίας τούτου υπό τών 'Ελλήνων, ώς αναφέρει καί ή ένταΰθα δη-
μοσιευομένη παράδοσις, είς τήν τοποθεσίαν «Μελίοοι> τοΰ χωρίου Δοτσικοΰ τή βοηθεία τής
'Αγίας Παρασκευής βλ. προχείρως Δημ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα Λαογραφικά Μακεδονίας,
ένθ. άνωτ., σ. 166.

1 Περί τούτου βλ. Φ. Δ. Παπανικολάον, ενθ. άνωτ., σ. 224 -225.

2 Βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Θυσία έλάφου έν Νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις,
Λαογρ. 6 (1917), σ. 191. "Ειι Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ή 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον τοΰ Έλ-
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παπάς δ ίδιος και μετά το μαγείρευε ή 'Εκκλησία καί τρώγαμε όλοι μαζί. Σήμερα
σφάζουμε χριάρι. "Ετσι καί εφέτος ένας έδώρησε τδ κριάρι, τδ έσφαξε ή 'Επιτροπή
τής 'Εκκλησίας καί το έμαγείρεψε. Μετά το χωριό ήταν σέ τρεις μεγάλ.ες παρέες·
Έπλησίασε κάθε ένας χωρικός καί επήρε ένα κομμάτι κρέας καί έφάγαμε όλοι
μαζί. Τό δέρμα τό έβγάζαμε σέ δημοπρασία». (Χ/φον, σ. 378, είκ. 28-29).

Ύπό τούς ήχους τών μουσικών οργάνων οί κάτοικοι θά τραγουδήσουν κατ'
άρχάς τό ασμα1 τό άναφερόμενον είς τόν Ισμαήλ Αγά, τό όποιον καταγραφέν καί
ήχογραφηθέν έχει ούτω :

Δέ σ άρεζε, Σμαήλ 'Aya, Φούρκα 2 καί ΣαμαρίναΆ,

μόν' 'γύρευες καί ατό Ντουτσ'κό νά πά'ς άρματωμένος ;

Κι άπάνου Κλέφτις κάϋουνταν, κι άπάνου κλέφτις κάθουνταν.

Σμαήλε, ρίξε τ' άρματα, ρίξε καί τά τζαπράζια'

Το πώς νά ρίξω τ' άρματα, τό πώς καί τά τζαπράζια

μένα μέ λέν' Σμαήλ Αγά, στον κόσμο ξακουσμένος (χ/φον, σ. 21-22).

Έκ τών περί τήν κοινωνικήν4 όργάνωσιν έθίμων παρατηρούμεν ότι τό πρός
τούς γονείς καί τούς πρεσβυτέρους σέβας τών νεωτέρων τήν ήλικίαν είναι
ιερόν (χ/φον, σ. 104). Αί νεάνιδες ώς καί αί ύπανδροι γυναίκες άπό τόνφόβον τών
Τούρκων δέν έκυκλοφόρουν έλευί)έρως έκτος τών οικιών των (χ/φον, σ. 111). Οί
Τούρκοι μή δυνάμενοι νά έπιβάλουν τήν τάξιν έδέχθησαν ώς νόμιμον κατάστασιν

ληνικοΰ καί ρουμάνικου λαοΰ, Έπετ. Λαογρ. "Αρχείου, τόμ. 9 - 10 (1955 - 57), έν 'Αθήνας 1958,
σ. 90 καί 'Αμαλίας Κ. ΙΤαπαστανρον, έ'νθ' άνωτ., σ. 46 - 47. Πρβλ. καί Δημ. Λουκοπονλου, Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης, έν "Αθήναις 1938, σ. 169 καί έκ τού πλησίον τής έρευνηθείσης περιοχής
κειμένου χωρίου Καισαριά τοΰ νομού Κοζάνης έν Κ. Λ. άρ. χειρ. 2959, έ'νθ. άνωτ., σ. 206.

' Παραλλαγάς περί τοΰ άσματος βλ. Δημ. Λονκοπονλον, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδο-
νίας, έ'νθ. άνωτ., σ. 166. Π. Άραβαντινοϋ Συλλογή, άρ. 55, σ. 44 καί Ηπειρωτικά Δημοτικά
Τραγούδια 1000 - 1958. Εισαγωγή — Σχόλια— Επιμέλεια 'Αϋ-αναοίου Χ. Γιαμά, "Αθήναι 1958,
σ. 119. "Ετι Κ. Λ., άρ χ/φ ου 2895, σ. 245 - 246 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, Χιοριστή Δράμας,
ήχογραφ. έκ γυναικός παρεπιδημούσης ένταΰθα καί καταγομένης έκ Σαμαρίνης).

2 Περί τής Φούρκας ύπό τάς διαταγάς τού 'Ισμαήλ 'Αγά βλ. άνωτέρω έν σελ. 326, σημ.
Ώς λημέρι δ' αύτη τών Κατσαντωναίων καί άλλων οπλαρχηγών βλ. Δ. Α ουκοπονλου, Στ'
"Άγραφα, έ'νθ' άνωτ., σ. 179, ένί>α «ή Φούρκα ήταν τό αγαπημένο κλεφτολήμερο όλων τών
Κατσαντωναίων».

8 Περί τής Σαμαρίνης βλ. 'Ανt. Δ. Κεραμοπούλλου, ένθ' άνωτ., σ. 18, σημ. 3 καί
Άπ. Ε. Βακαλοπονλου, Ίστορικαί έρευναι έν Σαμαρίνη της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη 1937, σ. 31.

4 Πρβλ. Κ. Α. Τοιτσελίκη, Ή κοινωνική όργάνωσις (της Μακεδονίας) έπί τουρκο-
κρατίας, Μεγ. Έλλ.'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 16, σ. 501-503.
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τήν έπιβολήν ώριαμένων Ελλήνων είς τήν έν, λόγω περιοχήν καί δη τής Εκκλησίας,
πράγμα δια τό όποιον ακόμη καί σήμερον οί κάτοικοι τής περιοχής αισθάνονται
ύπερηφάνειαν (χ/φον, σ. 100). Κύριοι άρχηγοί καί τρόπον τινά διοικηταί ήσαν ό
ιερεύς καί ό Δεσπότης (χ/φον, σ. 100). Τάς μεταζύ τών κατοίκα)ν διαφοράς έλυον
οί πρεσβύτεροι τήν ήλικίαν (χ/φον, σ. 140), μάλιστα δέ οι ιερείς (χ/φον, σ. 121)
άποφεύγοντες ούτω κατά τό δυνατόν προσφυγήν εις τά τουρκικά δικαστήρια.

Μόνον οσάκις επρόκειτο δι' άγοράν ολοκλήρου περιουσίας κατέφευγον εΐς
τάς τουρκικάς άρχάς καί δή τόν τούρκον δικαστήν, δστις έλέγετο χοκιμάτ. Μετά
άπό τόν τούρκον αυτόν δικαστήν ήτο ό Βαλής, δστις είχε τήν έδραν του εις τά
*Μπιτόλια» (Μοναστήριον) καί έν συνεχεία τό μεγαλύτερον καί τελευταΐον δικα-
στήριον εΐς Κιονσταντινουπολιν (χ/φον, σ. 99). Πάντως οί Τούρκοι σεβόμενοι1
κατά τινα τρόπον τήν ΐδιοκτησίαν τών χωρικών άπέφευγον νά επεμβαίνουν εις τάς
μεταξύ τών Ελλήνων διαφοράς καί ήρκούντο εις τήν διά μέσου τών Κοτσαμπάση-
δων καί 'Αγάδων εΐσπραξιν τών φόρων καί τήν άποστολήν εΐς τήν Κωνσταντι-
νούπολη (χ/φον, σ. 98-100). Τά συμβόλαια ώς καί αϊ διαθήκαι (χ/φον, σ. 121)
συνετάσσοντο ένώπιον τοΰ ιερέως2 άνευ συμμετοχής τίνος τών τουρκικών 'Αρχών·

Τίτλοι ιδιοκτησίας πολλάκις δέν ύπήρχον, ούτα) δ' ή κυριότης άκινήτου
έξηρτάτο άπό τόν άριθμόν τών έτών, καθ' ον έ'καστος ένέμετο τοΰτο άνευ δχλή-
σεώς τίνος. Πρός τοΰτο ήτο άρκετή ή περίοδος επτά ετών διά νά θεωρηθή τις
ιδιοκτήτης αύτοΰ. Οί συνάπτοντες δάνειον παρεχώρουν έν ε'ίδει τόκου εΐς τόν
δανειστήν κτήματα πρός κάρπωσιν καθ' δλον τό διάστημα τοΰ δανεισμοΰ. Ότε
παρήρχετο ό χρόνος, εντός τοΰ οποίου ειχεν όρισθή ή επιστροφή τοΰ δανεισθέντος
ποσοΰ, ό δέ οφειλέτης δέν ήτο εΐς θέσιν νά άνταποκριθή εις τήν ύποχρέωσίν του,
τό ύπέγγυον κτήμα περιήρχετο οριστικώς εΐς τόν δανειστήν (χ/φον, σ. 140). Ση-
μειωτέον ότι τό δανειζόμενον ποσόν ήτο πάντοτε χαμηλότερον τής άξιας τοΰ παρα-
χωρουμένου κτήματος.

1 Περί σεβασμού ύπό τών Τούρκων τής ιδιοκτησίας κατά τούς πρώτους μετά τήν
κατάκτησιν χρόνους βλ. Ν. Jorga, Geschichte der Osmanischen Reiches, τόμ. Β', Gotha
1905, σ. 198 καί Κ. Άμάντον, Οί προνομιακοί ορισμοί τού Μουσουλμανισμού ύπέρ τών
Χριστιανών, περιοδ. "Ελληνικά, τόμ. 9 (1936), σ. 103-166.

2 Οί ιερείς επί τουρκοκρατίας έμάνθανον τά παιδιά γράμματα «ατό καραγάτσι εκεί στήν
Έκκλησά. Οί παπάδες έκαναν μάθημα τό Ψαλτήρι και το Φτωήχι [Όκτώηχον]. Αν τα ήταν τα
γράμματα τότες» (χ/φον, σ. 112).
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résumé

Mission folklorique dans la région de Grévéna
en Macédoine du sud - ouest (25 juillet -16 août 1966)

par Angélos Deftéréos

Dans ce rapport l'auteur expose les résultats de ses recherches ac-
complies dans les villages de Dotsikon, de Messolouri et d'Agios Georgios
de la région de Grévéna. Son introduction comprend des renseignements
d'ordre géologique et économique sur le territoire en question.

Le matériel folklorique recueilli constitue un manuscrit de 393
pages. L'auteur insiste sur certaines légendes se rapportant à Alexandre
le Grand et à son cheval Bucéphale, à savoir aux traces que les fers du
cheval ont laissées sur les rochers, lors de son passage dans la région
(pp. 318-320).

D'après une autre légende Bucéphale est venu mourir en ces lieux
et l'on montre son corps pétrifié, voir photo n° 4.

Parmi les légendes datées de l'époque de la domination turque, l'au-
teur examine celles qui se rapportent au séjour et à l'activité patriotique de
Cosmas Etolos, Apôtre du nationalisme grec, dans la région au 18e siècle.
Cosmas avait le don de prophétiser et plusieures légendes parmi celles re-
cueillies par l'auteur nous parlent de ses prédictions concernant la libéra-
tion de la nation hellénique du joug ottoman (pp. 320-322).

L'auteur nous donne aussi des renseignements sur le droit civil en
vigueur dans cette région à l'époque de la domination turque, c.à.d. jusqu'
en 1912. Il remarque ensuite que la foi populaire et les manifestations du
culte sont généralement les mêmes que celles des autres régions de la
Grèce, p. ex. les coutumes des douze jours entre Noël et l'Epiphanie, pen-
dant lesquels les Καλικάντζαροι (êtres démoniaques) font leur apparition, les
travestissements du carnaval, la fête de Pâques, le cuit de St. Tryphon,
protecteur de la vigne et des jardins, le culte de Ste Paraskévij protectrice
des bergers (26 juillet) (pp. 324-328) etc.

Parmi les croyances populaires relative à la naissance, l'auteur en
mentionne une qui est très répandue et selon laquelle les Fées (Μοίρες) fi-
xent le destin du nouveau - né la troisième nuit après sa naissance. 11 parle
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ensuite de la dot (partie de la fortune paternelle) que la jeune fille qui va
se marier reçoit de la part de son père.

Finalement l'auteur rapporte, parmi les coutumes magiques, celle qui
consiste à tracer un cercle autour d'un quartier pour le protéger de mala-
dies épidémiques.

L'auteur a en outre enregistré pendant sa mission 112 chansons fol-
kloriques sur bandes sonores. La plupart d'entre elles se rapportent à la
vie et à la lutte héroïque des Klephtes et des Armatoles de la région
contre les Turcs (pp. 323 et 328).

ΣΤ'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (24-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966)
ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (25 ΑΥΓ.-2 ΣΕΠΤ. 1966)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

I

Ό συνοικισμός Σταυροπήγιον, πρώην "Αμπλιανη δ πλέον ορεινός τής Ευ-
ρυτανίας (ύψ. 1220 μ.) καί άπομεμονωμένος εις πλήρη ελάτων περιοχήν τής κορυφο-
γραμμής τής Όξυάς, κατά τήν Ναυπακτίαν2, κατοικείται ύπό ποιμένων κατά τήν
θερινήν μόνον περίοδον, κατά τήν χειμερινήν μετακινουμένων μετά τών οικογε-
νειών των εΐς τόπους περί τήν Λαμίαν, τό Μεσολόγγιον καί τό Αΐτωλικόν.

Ή "Αμπλιανη ήτο παλαιότερον γνωστή εκ τής έν αύτή άκμαζούσης βιοτε-
χνίας υφαντών καί τής ΐδιοτύπου τοπικής γυναικείας ενδυμασίας3.

1 Τό όνομα έκ τών πολλών ένταΰθα άμπλάδων (= μικρών πηγών)' βλ. είς Αίιωλοακαρ-
νανικήν καί Εΰρυταν. Έγκυκλ., τόμ. Α', έν λ. "Αμπλιανη. Πρβλ. καί Δ. Λονκοπονλον, Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης. 'Εν 'Αθήναις 1938, σ. 98.

2 Ή ΐδρυσις τοΰ χωρίου είς τήν άπόμερον καί άγονον περιοχήν ταύτην συνδέεται
πρός λαϊκήν παράδοσιν καθ' ην ό συνοικισμός εύρισκόμενος νοτιώτερον μετετοπίσθη εις τήν
σημερινήν θέσιν έκ τής άνευρέσεως είς αυτήν εικόνος τής αγίας Παρασκευής, ή οποία καίτοι
έπανειλημμένως μετεκομίσθη είς τό χωρίον, δηλ. είς τήν παλαιάν θέσιν, έπανήρχετο εις τόν
χώρον τής εύρέσεώς της. (Βλ. Δ. Λονκοπονλον, Αίτωλικαί παραδόσεις. Λαογρ. τόμ. Δ' (1913),
α. 439 - 440).

' Βλ. Α. Λονκοπονλον, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί. Έν 'Αθήναις 1927,
σ. 24. Τον αΰτοϋ, Αίτωλικαί παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 442.
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Κατά τήν άποστολήν μου εις τήν περιοχήν ταύτην, άπό 24 ·· 31 'Ιουλίου
1966, πρός τόν σκοπόν ειδικώς τής άποτυπώσεως έπί κινηματογραφικής ταινίας
έκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ ενταύθα βίου1, έκινηματογραφήθησαν τά επόμενα θέματα 2:

Α 01 λαϊκοί χοροί : α) τοΰ Στέγγου καί β) στά τρία.

Β Ή λαϊκή αρχιτεκτονική.

F Μορφαι εκ τον φνσικοΰ βίου.

Τών κινηματογραφήσεων τούτων σύντομον άνάλυσιν παρέχομεν κατωτέρω.

Α', α) Ό χορός τον Στέγγου εκτελείται τό άπόγευμα τής 26ης 'Ιουλίου, εορ-
τής τής 'Αγίας Παρασκευής, ημέρας τοπικής πανηγύρεως, τή συνοδεία ειδικών, ώς
κατωτέρω, ασμάτων, καλουμένων τοϋ Στέγγου3, άνευ μουσικών οργάνων, είναι δέ
τά άσματα ταύτα κυρίως τό τραγούδι τοΰ γεφυριού τής "Αρτας καί τής Κερά Βδο-
κιάς, ήτοι τού νεκρού άδελφοΰ.

Τοΰ πρώτου παρατίθεται ή μουσική (βλ. σ. 333) κατά καταγραφήν ύπό τού
συντ. μουσ- Σπ. Περιστέρη.

Ό έν λόγω Χθ00ς είναι κύκλιος μέ ομοιότητας πρός τόν τσάμικον αλλ' όμως
καί μέ ούσιώδεις διαφοράς. Εκτελείται ύπό τών δύο πρώτων χορευτών τοΰ
κύκλου, ΐδίςι ύπό τοΰ κορυφαίου, τών λοιπών χορευτών, άνδρών καί γυναικών,
άκολουθούντιον μέ μικρά συνοδευτικά βήματα.

β) Ό χορος στα τρία, ευρέως διαδεδομένος εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα,
χορεύεται εΐς τρία βήματα πρός τά εμπρός, έξ οΰ καί ή ονομασία του, καί εΐς δύο
πρός τά οπίσω 4.

1 Δυνάμει ύπ' άρ. 54110/22.7.66 εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

2 Τά θέματα ταϋτα καιεγράφησαν είς τό είδικόν βιβλίον είσαγ. κινημ. ταιν. ύπ'
αΰξ. άρ. 38-41, ή δέ σιιλλεχθεΐσα διά καταγραφής ύλη περιελήφθη είς χειρ. έκ σελ. 119, σχ.
8ου μεγ., τό όποιον κατετέθη είς τό Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (Κ.Λ.) ύπ'
άρ. εισαγωγής 3015. Είς τό χειρόγραφον τοΰτο περιλαμβάνονται : Περιγραφή τών κινηματο-
γραφηθένιων θεμάτων μετά σχετικών πληροφοριών, ειδήσεις περί ύφαντικής, τού τοπικοΰ
ένδύματος, έκ τή; λαϊκής λατρείας καί ίδίςι ποιμενικοΰ βίου, πρός δέ καί τά κείμενα 38 ασμά-
των ών ήχογραφήθη ή μουσική, κ.ά. ('Αρ. είσ. μουσ. 14028 - 14064, ΓΙ.Λ.Υ· 403).

3 Διά τής λ. Στεγγος δηλοϋιαι γενικώς τό χοροσιάοι, δηλ. ό τόπος όπου χορεύουν.
(Βλ. χφον, σ. 17 καί χειρ. άρ. 2451, σ. 303 · 304 (συλλ. Σπ. Περιστέρη, περιοχή Εύρυ-
τανίας 1962). Σημειωτέον ότι ή λ. άπαντα καί ώ; έπώνυμον είς τήν περιφ. Δωρίδος (χωρίον
Κλήμα).

4 Βλ. Γ. Κουοιάδον, Ελληνικοί καί εύρωπαϊκοί χοροί. 'Αθήναι (1959), σ. 28.
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Χίλιοι μαστόροι δούλευαν στής "Αρτας τδ γιοφύρι.
"Ολη μερίταα δούλευαν, το βράδυ γκρεμιζόταν.
Πουλάκι πήγε κ έκατσε πίσω άπ τήν καμάρα·
μουδέ λαλούσε σά πουλί, σάν τ άλλα τά πουλάκια,
μόν έλαλούσε κ έλεγε μ ανθρώπινη κουβέντα :
—Μαστόροι μ', μή πιδεύεστε καί μή χασομεράτε:
άν δέ στεριώσετε άνθρωπο γκαμάρα δέν στεριώνει.

(Χειρ., σ. 49 - 50, ΕΜΣ άρ. είσ. 14037, ταιν. 1040 BJ

Β'. Αί παλαιότεραι έκ παραδόσεως οΐκίαι ένταύθα είναι διώροφοι (είκ. 1),
έκ κατωγείου καί ανωγείου. Τό κατώγειον, έξ ενός μόνον δωματίου, χρησιμεύει
ώς αποθήκη καί προς έγκατάστασιν τού αργαλειού, τό δέ άνώγειον, έκ δύο συνή-
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θως δωματίων, αποτελεί τον κύριον χώρον πρός διαμονήν τής οικογενείας1. Ή επι-
κοινωνία μεταξύ ανωγείου καί κατωγείου επιτυγχάνεται εξωτερικώς μεν διά λίθι-
νης κλίμακος, έσωτερικώς δέ διά τοΰ καταρράχτη, ειδικού ανοίγματος έπι τοΰ δα-
πέδου τοΰ ανωγείου, εις τό όποιον τοποθετείται φορητή ξυλίνη κλΐμαξ .

Εις τήν τοιχοποιίαν έχρησιμοποιούντο λίθοι καί πηλός εκ χώματος άνευ

Είκ. 1. Παλαιά οικία είς Σταυροπήγιον. "Αριστερά ή λίθινη κλΐμαξ.

άσβεστου, πρός δέ καί ξυλοδεαες, ήτοι δοκοί κέδρου τοποθετούμενοι εις τριπλήν
σειράν κατά τό μήκος τοΰ τοίχου3. Χρήσις επιχρίσματος έγίνετο μόνον διά τόεσω-
τερικόν τής οικίας. Διά τόν λόγον τούτον, συντελούσης καί τής μακροχρονίου σή-
μερον έγκαταλείψεώς των, αί παλαιαί οίκίαι όσημέραι καταπίπτουν, ούτω δέ ό εκ
παραδόσεως τύπος οικίας ένταΰθα τείνει είς παντελή άφανισμόν, δεδομένου ότι αί
εκ νέου άνεγειρόμεναι οικοδομούνται βάσει συγχρόνων σχεδίων καί μελετών.

Ή γωνιά (εστία) ευρίσκεται είς τό άνώγειον, παρά δέ τήν όνομασίαν της,
κείται πλησίον ενός τών τοίχων καί παρά τό μέσον αυτού. 'Απλή οπή επί τής στέ-
γης, εις τό άντίστοιχον τής εστίας σημεΐον, χρησιμεύει ώς καπνοδόχος.

1 Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, Ή ελληνική οικία. "Αθήναι 1949, σ. 22 - 23.

2 Πρβλ. Δ. Αονκοπούλον, Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί· Έν 'Αθήναις 1925,
σ. 16. 'Ομοίως : Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι (εκδ. Έθν. Μετσοβ. Πολυτεχνείου), 'Αθήναι 1960,
σ. 175.

8 Πρβλ. Δ. Αονκοπούλον, ένθ' άν., α. 42 - 43.
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Ή σκεπή (στέγη), επικλινής, αποτελείται έκ σχιστολιθικών πλακών. Δια προ-
εκτάσεως μέρους αύτής σχηματίζεται ή λάντζα, ήτοι προστώον (εικ. 2), τό όποιον
χρησιμεύει ώς βοηθητικόν δωμάτιον.

Έπί τών τοίχων υπάρχουν δ ντουλάπης καί οί παραθΰρες, κόγχαι μετά ή
άνευ θυροφύλλων, πρός τοποί)έτησιν διαφόρων άντικειμέναιν.

Είκ. 2. Παλαιά οικία είς Σταυροπήγιον. (Ή αύτή τής είκ. 1). 'Αριστερά ή λάντζα.

Έκ τών σχετικών πρός τήν οικοδομίαν εθίμων άναφέρομεν ότι ή αναγκαία
ξυλεία κόπτεται όταν τό φεγγάρι είναι σκληρό, δηλ. γεμάτο, ήτοι πανσέληνος, για νά
βαστάνε τά ξύλα. Έπίσης: Λεύτερα κόβανε τά θεμέλια. Σφάζανε άρνϊ ή κόκκορα1.
Τό σφάγιο τό φέρνανε δλόγνρα στο ϋέμελο γιά νά πέση τό αίμα μέσα και μετά
έκανε αγιασμό δ παπάς. "Οταν γινόταν ή σκεπή φέρνανε άλλος ένα μαντήλι, άλλος
ένα σακκονλι, δλο τό σνγγένειο αυτουνον που έχτιζε σπίτι και αυτά λεγότανε ζωσί-
σματα... Αυτά τά έπαιρναν οί μαστόροι2. (Χ/φον, σ. 20).

Γ'. Το διά τάς οίκιακάς άνάγκας ύδωρ μεταφέρεται ύπό τών γυναικών διά
τής βαρέλας3, ή οποία εξαρτάται άπό τήν ράχιν μέ τήν τριχιαν. Ή παρασκευή τοϋ

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις. Τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1052, 1054. Πρό-
κειται περί πανελληνίου εθους.

s Τό έθιμον πολλαχοΰ τοΰ ελληνικού χώρου. Βλ. προχείρως : Ξ. "Ακογλου, Λαογρα-
φικά Κοτυώρων. 'Αθήναι 1939, α. 331. Κ.Λ., χειρ. άρ. 2946, σ. 39 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινί-
δου, "Άνω 'Ορεινή Σερρών, 1965).

8 Βλ. καί Δ. Λουκάπονλον, ένθ' άν., σ. 66-67.
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άρτου γίνεται διά τών χειρών, ή όπτησις δ'αύτοΰ επιτυγχάνεται είς τήν γάστραν,
είδος φορητοΰ κλιβάνου, κωνικοΰ σχήματος 1.

Δ'. Έκ τού ποιμενικού βίου έκινηματογραφήθησαν, εΐς τήν τοποθεσίαν Κε-
ρασά (ύψόμ. 1700 μ. περ.), λειβάδί2 έπί τοΰ ορεινού όγκου τής Όξυάς, αί εκδηλώ-
σεις: α) Βοσκή τοΰ ποιμνίου' β) άμελξις τών αιγοπροβάτων' γ) στάλισμα, ήτοι
άνάπαυσις τοϋ ποιμνίου κατά τήν διάρκειαν τής μεσημβρίας, τό θέρος καί δ) τυρο-
κομία καί μεταφορά τυρού εΐς τό Σταυροπήγιον πρός άποθήκευσιν.

Καιά τήν βραχείας χρονικής διαρκείας εΐδικήν άποστολήν ταύτην, κατεγράφη
επ' εύκαιρί^ καί ετέρα ύλη, πλήν τής είς τά κινηματογραφικά θέματα άναφερομέ-
νης, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, οιον : παράδοσις περί ευλογίας τών προβάτο>ν
ύπό τοΰ Χριστού (χειρ., σ. 34), τό έθος τής άποφυγής τοϋ σκουπίσματος τής οικίας
καθ' ον χρόνον μέλος τής οικογενείας ευρίσκεται εΐς ταξίδιον (χειρ., σ. 10), ή
δεισιδαίμων πίστις καθ' ήν ή συνάντησις έν τή όδώ δφεων συμπλεκομένων σημαί-
νει θάνατον οικείου προσώπου (χειρ., σ. 11) καί τό έθιμον τής διανομής γάλακτος
κατά τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως (χειρ., σ. 14), ή οποία εορτάζεται ιδιαιτέρως ύπό
τών ποιμένων3. Κατεγράφησαν έπίσης άρκεταί πληροφορίαι σχετικαί πρός τήν
ύφαντικήν καί δή τήν διά τοΰ εκλείψαντος παντελώς ήδη δρ&ίου άργαλειον (χειρ ,
σ. 7 - 10), καθώς και διά τήν τοπικήν ένδυμασίαν (χειρ-, σ. 12- 13, 16-17, είκ· άρ.
13 - 22, σελ. 84 - 93).

II

Ή ετέρα άποστολή εξετελέσθη4 άπό 25 Αύγούστου έ'ως 2 Σεπτεμβρίου 1966
εΐς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης5, κωμόπολιν κειμένην εΐς τάς βορείας υπώ-
ρειας τοΰ Ψηλορείτου, έπί ύψομ. 800 μ., συντηροΰσαν ζωηρώς τόν εκ παραδό-

1 Βλ. καί Δ. Λουκοπονλον^ ενθ' άν., σ. 62-53.

2 Λειβάδια καλούνται γενικώς αί έπί τών ορέων έκτάσεις μέ χόρτον διά τά ποίμνια.
(Βλ. Δ. Λονκοπονλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης. Έν 'Αθήναις 1930, ο. 24).

8 Βλ. Δ. Λονκοπούλον, ένθ' άν., σ. 174- 175- Πρβλ. καί Άγγελ. Χατζημιχάλη, Σαρα-
κατσάνοι. Τόμ. ΑΙ, 'Αθήνα 1957, σ. ρξζ'.

4 Κατόπιν τής ύπ' άρ. 54110α/22.8.66 έντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

5 Ή κωμόπολις αύτη είναι περισσότερον γνωστή διά τοΰ ονόματος Άξικά 'Ανώγεια ή
Ξιγκανώγεια, έπειδή, κατά λαϊκήν παράδοσιν, ιδρυτής αύτής φέρεται ποιμήν τις έκ τής 'Αξοΰ,
γειτονικής άρχαίας πόλεως, κειμένης ένθα σήμερον τό όμώνυμον χωρίον. (Βλ. Κ.Λ., χειρ.
άρ. 2836, σ. 1-2, συλλ. Εύαγγ. Καπαρουνάκη, 'Αξός 1963. 'Ομοίως χειρ. άρ. 2837, σ. 1,
συλλ. Μ. Καλοκύρη, 'Ανώγεια 1963. Βλ. καί αρθρ. ύπό Στ. Ξανϋουδίδου, Ή 'Αξός, έν Έγκ.
Λεξ. Ελευθερουδάκη).
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σειος χαρακτήρα τη;, ό όποιος διακρίνεται έκ τών λοιπών περιοχών τής νήσου δια
τά 'ιδιόμορφα εις τόν βίον τού λαού στοιχεία, πολιτιστικά καί γλωσσικά1.

Κυρίαν βιοτικήν άπασχόλησιν τών κατοίκων άποτελεΐ ή κτηνοτροφία άπό ·
τήν οποίαν προέρχεται τό έριον ώς πρώτη ύλη τής συντηρήσεως εϊς τήν κώμην
ταύιην άκμαίας βιοτεχνίας υφαντών, ονομαστών διά τήν ποιότητα καί λεπτότητα
τής κατασκευής, ώς καί διά τήν ποικιλίαν τών χρωματισμών καί τών εις αύτά
ποικιλμάτων.

Τά 'Ανώγεια συνεχίζοντα μακράν ήρωϊκήν παράδοσιν, άνέπτυξαν έπίσης καί
κατά τήν διάρκειαν τοϋ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, επί γερμανικής κατοχής
τής Κρήτης, ζωηράν συμμετοχήν εις τόν κατά τοΰ κατακτητοϋ άγώνα, διό καί
έπυρπολήθησαν υπό τών Γερμανών καί κατεστράφησαν έκ θεμελίων τήν 131Ίν
Αύγούστου 19442. 'Επί τών έρειπίων τούτων άνιοκωδομήθη ή σημερινή κωμό-
πολις.

Κύριος σκοπός τής έν λόγω άποστολής μου ύπήρξεν ή κινηματογράφησις
μορφών τοΰ ένταΰ&α λαϊκού βίου, ιδία δέ τής τελετής τοϋ γάμου, ό όποιος συνε-
χίζει νά τελήται κατά τό παραδοσιακόν τελετουργικόν τυπικόν. Εντός τοΰ προγράμ-
ματος τούτου έκινηματογραφήθησαν :

Α' Ή τελετή τον γάμον.

Β' Το ζύμωμα τών ψωμιών τον γάμον.

Γ' Ό χορός Σούστα. ·

Δ' Ό τρυγητός καί τό πάτημα αταφνλών3.

Έγένοντο προσέτι καί 14 ηχογραφήσεις μουσικής χορών, γαμήλιων μελοι-
διών καί ασμάτων, πρός δέ καί καταγραφή πληροφοριών σχετικών πρός τόν
γάμον 4.

Α'. Έκ τοϋ εορτασμοΰ τοΰ γάμου έκινηματογραφήθησαν αί κάτωθι εκδη-
λώσεις :

1 Βλ. καί Εύαγγ. Φρονίμου, Τά 'Ανώγεια. Κρητ.'Εστία, χρόν. Η', τεΰχ. 62 (1956),
σ. 9-10. Όμοίως Στ. Σπανάκη, Ή Κρήτη... Ήράκλειον 1964, σ. 70-71.

2 Βλ. '/. Δ. Μονρέλλον, Ή μάχη τής Κρήτης. "Εκδ. Β', Ήράκλειον Κρήτης 1950, σ.
758. Σημειωτέον ότι τό χωρίον είχε καταστροφή καί υπό τών Τούρκων τό 1822 διά τόν
ήρωϊσμόν τών κατοίκων του' (βλ. Ί. Δ. Μονρέλλον, 'Ιστορία τής Κρήτης. "Εκδ. Β',
Ήράκλειον Κρήτης 1950, σ. 490-491. Πρβλ. καί f Τ. Βενέρη, Τό 'Αρκάδι διά τών αιώνων.
'Αθήναι 1938, σ. 282).

3 Τά θέματα ταΰτα κατεγράφησαν εις τό βιβλ. εΐσαγ. κινημ. ταιν. τοΰ Κ.Α. υπ' άρ. 42-45

4 Τά οίκεΐον χειρόγρ. έκ σελ. 76, σχ. 8ου μεγ., κατετέθη ύπ' ατίξ. άριθμ. εΐσαγ. 3016,
αί δέ ηχογραφήσεις κατεχωρίσθησαν ύπ'αΰξ. άρ. 14065-14073, Η.Λ.Υ. 404-410.

22
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α) Τήν Παρασκευήν: τό ζύμωμα τών -ψωμιών τού γάμου καί τό σάκ-
κιατμα τών προυκιών (προικός) τής νύμφης μετά σχετικών συνηθειών μαγικού,
δεισιδαίμονος κλπ. χαρακτήρος. β) Τό Σάββατο ν: ή σφαγή τών ζώων (αιγο-
προβάτων) διά τό γαμήλιον συμπόσιον. Έτοιμασίαι γενικώς διά τήν στέψιν.
Προσφορά δώρων (κανισκιών) (είκ. 3). γ) Τήν Κυριακή ν: ή άποστολή τών δώ-
ρων τοΰ γαμβρού πρός τήν νύμφην και ή μεταφορά τών προυκιών αύτής εις τήν
οίκίαν τοΰ γαμβρού. Τό ντύσιμο τής νύμφης- ή παραλαβή αύτής ύπό τής συνοδείας
τοΰ γαμβροΰ διά τήν στέψιν εις τήν έκκλησίαν. Ό σχηματισμός τής γαμήλιου
πομπής (ψίκι). Ή στέψις μετά σχετικών εθιμικών πράξεων. Τοπικοί χοροί.
Ή άφιξις τών νεόνυμφων εις τήν νέαν κατοικίαν των' εθιμικά νόμιμα κατά τήν
ε'ίσοδον και μετ' αυτήν. Ό παστός, δ) Τήν Δευτέραν: 'Η άποστολή δώρων εΐς
τούς παρανύμφους (κουμπάρους). ε) Τήν Τετάρτην: Τό ξεσάκκιασμα τών

Ε'ικ. 3. Μεταφορά κανισκιών.

προυκιών τό στρώσιμο τής νυμφικής κλίνης- αγιασμός καί σχετικαί έθιμικαί
πράξεις.

'Επί τών γαμήλιων ενταύθα εθίμων παρατηρούμεν τά επόμενα ιδιάζοντα
εΐς αυτά χαρακτηριστικά1:

1 Περί τοϋ γάμου είς Κρήτην βλ. :

α) Φ. Κουκονλε, Συμβολή είς τήν κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας. Έπετ.
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Γ' (1940), σ. 12-17. (Διά τήν περίοδον τής Βενετοκρατίας τής
νήσου).

β) 77. Βλαστού, Ό γάμος εν Κρήτη... Έν 'Αθήναις 1893.

γ) Μ. Λιουδάκη, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπου-
δών, τόμ. Γ' (1940), σ. 327-411.

δ) Γιάννη Καραταράκη ( :Στιργογιάννη), Ό γάμος στήν Κρήτη. Ήράκλειον Κρήτης
1959. (εμμετρος περιγραφή).
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1. Περί συμμετοχής τών κατοίκων τής κωμοπόλεως εΐς τόν πανηγυρισμόν
τοΰ γάμου, ότι είναι αύτη καθολική, άνευ ιδιαιτέρας πρός έ'να έ'καστον προσκλή-
σεως, έκδηλοΰται δ' αύτη διά τής προσφοράς κανισκιών (εΐκ. 3), ήτοι διαφόρων
δώρων1.

2. Περί τής μεγαλοπρεπείας τήν οποίαν παρουσιάζει ή γαμήλιος πομπή,
καλουμένη ψίκι2. Ταύτης προηγοΰνται οί παίζοντες τά μουσικά όργανα (λύρα,
λαγούτο), έκτελοΰντες τήν κατωτέρω μελφδίαν 3 πρός τήν οποίαν αδεται ύφ' όλων
τών μετεχόντων τής πομπής τραγούδι τσή στράτας* (τοΰ δρόμου):
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1 Βλ. και έφημ. «Καθημερινή» τής 4 Δεκ. 1966, σελ. 10.

2 Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ό γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησιν. Λαογρ. Σύμμ. Γ'<
σ. 268.

3 Μουσική καταγραφή ύπό τοΰ συντ. - μουσ. Σπ. Περιστέρη. Κατά τήν έκτέλεσιν toö
φσματος παρελείφθησαν οί πρώτοι στίχοι του. Βλ. καί Γ. ' Αμαργιαννάκη, Συμβολή είς τήν
μελέτην τής δημώδους Κρητικής μουσικής. Ήράκλειον Κρήτης 1967, σ. 10.

4 Βλ. Ίδ. Παπαγρηγοράκη, Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια... Χανιά 1956-57, σ. 15-16.
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Μιά κόρη ουναπόβγανε τόν άντρα τζη ατά ξένα.
Βαστά κερί και φέγγει τον, ποτήρια και κερνά τον,
κι όσα ποτήρια τόν κερνά, τόσα λόγια τον λέει:
—Μισσενγεις, άρχοντόπονλο, κ εμένα πον μ αφήνεις;
—Στή μάννα και στον κύρη σον και στά γλνκά σ' άδέρφια-
κι αν λείπω μήνα, μή λονσύής, χρόνο νά μήν άλλάξης
κι άπάνω ατό τριαντάχρονο στή πόρτα νά προβάλης.

(Χειρ., σ. 23, 37, ΕΜΣ άρ. είσ. 14065, ταιν. 1042 Αι)

3. Σημειώνομεν περαιτέρω έκ τών τελετουργικών πράξεων, αί όποΐαι λαμ-
βάνουν χώραν κατά τήν ε'ίσοδον τών νεόνυμφων είς τήν νέαν αυτών κατοικίαν,
τήν έ'μπηξιν ύπό δύο άνδρών μανρομάνικων μαχαιριών έπί τοΰ υπερθύρου τής
κυρίας εισόδου1, τόν σχηματισμόν διά μέλιτος ύπό τής νύμφης τοΰ σημείου τοΰ
σταυροΰ έπί τοΰ άνωφλίου, κατωφλίου καί τών παραστάδων τής θύρας2, τήν διέ-
λευσιν τών νεονύμφων κάτωθεν δοχείου ύδατος καί τεμαχίου φυράματος (προζυ-
μιοΰ), τά όποια γυνή τις, συγγενής τοΰ γαμβρού, κρατεί υπεράνω τής είσόδουι
τέλος δέ τήν θραΰσιν ροδιού επί τοΰ δαπέδου τής νέας κατοικίας3. Μετά τήν εΐσο-
δόν των οί νεόνυμφοι κατευθύνονται εΐς τόν παστόν4, άνάκλιντρον μέ διακεκοσμη-
μένον τόν όπισθεν αύτοΰ εΰρισκόμενον τοΐχον διά βάτου, άνθέων καί τής εικόνος
τού 'Αγίου Γεωργίου, κάθηνται έπί τούτου καί δέχεται ή νύμφη εΐς τάς άγκάλας της
άρρεν παιδίον πρός επίτευξιν άρρενογονίας6 (εΐκ. 4-5)6.

4. Χαρακτηριστικόν έτι στοιχεϊον άποτελεΐ ό μέγας άριθμός τών παρανύμφων,
τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα παλαιότερον. Ή αρχή τοΰ εθίμου άνάγεται εΐς τούς χρό-
νους καθ' ους ήκμαζεν ή ζφοκλοπή, θεωρούμενη δείγμα ευψυχίας και άνδρείας7. Οί

1 Πρβλ. καί "Αννης Παπαμιχαήλ, Τά μέταλλα είς μαγικάς καί δεισιδαίμονας ένεργείας.
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΖ' (1964), σ. 79-80.

2 Βλ. καί Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ύνί κατά τόν γάμον. Λαογρ. τόμ. Ζ '(1923), α. 360-361, 365.

Β Βλ. Στ. Κυριακίδον, Τά σύμβολα έν τή έλληνική λαογραφία. Λαογρ. τόμ. IB' (1938),

σ. 513.

4 Πρβλ. Φ. Κονκουλέ, Β.Β.Π., τόμ. Δ', σ. 89-90 καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν
γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα των Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών.
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ζ' (1962), σ. 145.

5 Ή συνήθης εύχή πρός τούς νεονύμφους είναι: ΐπέντε γιους και μιαν κόρη» (χειρ., σ. 13).

β Αί εικόνες αΰται έκ τοΰ σχετικοΰ κινημ. φίλμ τών 16 m/m.

7 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό "Αγιος Φανούριος είς τήν λαϊκήν παράδοσιν τής Κρήτης.
Κρητ. Πρωτοχρ. έτ. 1965, σ. 168 καί Στ. Κελαϊδή, "Ορκος ζφοκλβπτών. Κρητ. Εστία, τεΰχ. 64
1956), σ. 11. Πρβλ. 'Εμμ. Ψαρρά, Ή κλεψά. Κυκλαδικά, Α' (1956), τεΰχ. 2, σ. 120-122.
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ποιμένες έπεδίωκον ούτω νά δημιουργήσουν δεσμούς πνευματικής συγγενείας μετά
τών διασημοτέρων ζωοκλεπτών τής περιοχής πρός έξασφάλισιν τών ποιμνίων των.

Είκ. 4. Ό "παστός. "Η^διακόσμησις τοΰ τοίχου.

Είκ. 5. Ό παστός. Ή νύμφη κρατεί άρρεν παιδίον.

5. Οί νεόνυμφοι κατά τό έπικρατούν νόμιμον επιτρέπεται νά διανυκτερεύ-
σουν μόνοι ώς ζεύγος άπό τό εσπέρας τής Τετάρτης, μετα το ξεοαχχκχοjucx των
προυκιών, τήν στρώσιν τής νυμφικής κλίνης καί τήν τέλεσιν αγιασμού εις τόν νέον
οίκον.
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6. Τέλος κατά τό εσπέρας τής ιδίας ημέρας (Τετάρτης), μετά τήν στρώσιν τής
νυμφικής κλίνης, προσέρχονται οί φίλοι τοΰ γαμβρού, οί όποιοι κρούοντες μεγά-
λους ποιμενικούς κώδωνας απαιτούν παρά τού γαμβρού δώρα καί ενα γουρούνι
πρός ιδίαν αυτών ευωχίαν, άπειλούντες, έάν μή ικανοποιηθή τό αΐτημά των, νά
εμποδίσουν τό ζεύγος νά κοιμηθή.

Β'. Έκ τών έθίμων τοΰ γάμου έκινηματογραφήθη ιδιαιτέρως εις πάσας τάς
μορφάς του τό ζύμωμα τών ψωμιών, τήν Παρασκευήν, έ'νεκα τής ιδιαιτέρας σημα-

Είκ. 6, Ή διακόσμησις ψωμιών τοΰ γάμου. Είκ. 7. Γαμοκούλλουρο.

σίας αύτοΰ άπό έπόψεως ειδικής διακοσμήσεως τών ψωμιών, τά όποια καλούνται
γαμοκούλλουρο1· Τά επί μέρους διακοσμητικά σχέδια κατασκευάζονται κεχωρισμέ-
νως, άκολούθως δ' επικολλώνται έπί τοΰ κορμοΰ τοΰ ψωμιοΰ (είκ. 6-7)· Αί νεάνι-
δες αί μετέχουσαι είς τό ζύμωμα πρέπει νά είναι μαννοκυρουδάτες (=άμφιθα-
λεΐς)2, αί δέ, τυχόν, παρευρισκόμεναι ορφαναί απλώς θεώνται, άπαγορευομένης
τής ενεργού συμμετοχής των εις τήν παρασκευήν τών ψωμιών.

Γ'. Έπί εγχρώμου ταινίας έκινηματογραφήθη ό χορός ύπό τό ό'νομα
Σούστα, ώς χορεύεται εις τό πλησίον τών 'Ανωγείων χιορίον Ζωνιανά.

1 Βλ. 'Ηλία Βενέζη, Παλικαριά καί ομορφιά τής Κρήτης. Έφημ. «'Ακρόπολις» τής 4
Σεπτ. 1966.

2 Βλ. σχετικώς Γ. Κ. Σπυριδάκη, Οί αμφιθαλείς είς τόν βίον τοΰ λαοΰ. 'Αρχ. Θρακ.
Θησ., τόμ. ΙΓ' (1946-47), σελ. 193-208.
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Δ . Τέλος εκινηματογραφήθησαν καί σκηναί έκ τοΰ τρυγητού καί τής ξη-
ράνσεως τών σταφυλών διά τήν παρασκευήν σταφίδος, πρός δέ μεταφορά σταφυ-
λών είς πατητήρια (ληνούς), ή έ'κθλιψις αυτών διά τών ποδών καί ή άποθήκευσις
τοΰ γλεύκους εΐς ειδικούς πίθους.

RÉSUMÉ

Missions folkloriques : a) à Stavropighion (Eurytanie) du 24 au
31 juillet 1966 et b) à Anogfhia Mylopotamou (Crète) du 25
août au 2 septembre 1966

par Georges Aicaterinidis

Le principal but des missions folkloriques susmentionnées était de
cinématographier les divers aspects de la vie populaire; ainsi l'auteur a
recueilli sur films de 16 m/m, le sujets suivants :

A) à Stavropighion:

1) Les danses populaires: a) de Stengos et b) danse «Sta tria» c.à.d
qui est dansé en trois pas.

2) Architecture de l'habitation populaire.

3) Aspects de la vie domestique et pastorale.

B) à Anoghia:

1) Mariage selon le cérémonial traditionnel.

2) Le pétrissage du pain de la noce.

3) La danse «Sousta».

4) Vendage et pressurage des raisins.

Outre ces films l'auteur a enregistré sur bandes de magnétophone
plusieurs chansons et danses populaires et a noté un matériel folklorique
varié,
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

(3-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966)

υπο σπυρ. δ- περιστερη

Εις τήν έπαρχίαν Βονίτσης καί είς τήν νήσον Λευκάδα είργάσθην άπό τής 3
μέχρι τής 17 Ιουλίου1 πρός ήχογράφησιν καί μελέτην τής ένταύθα δημώδους
μουσικής, πρός δέ καί σχετικών κοινωνικών έκδηλώσεων.

Τόποι ειδικώτερον τής εργασίας μου ταύτης υπήρξαν ή Βόνιτσα καί τά
πέριξ χωρία Θύριον (πρώην "Αγιος Βασίλειος) καί Μοναστηράκιον, είς δέ τήν
Λευκάδα τό χωρίον Καρυά2.

Ή περισυλλεχθείσα δι' ήχογραφήσεως μουσική ύλη άποτελειται άπό 167 δη-
μώδη άσματα καί χορούς (βλ. βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης, άρ. 14339-
14498 καί 14604-14611). Τά καταγραφέντα κείμενα τών ασμάτων κατετέθησαν
εις χειρόγραφον υπ' άρ. 3037, άποτελούμενον έκ 230 σελίδων μετά τών σχετικών
φωτογραφιών. Πλήν τής μουσικής ύλης ταύτης συνέλεξα δι' ήχογραφήσεοίς καί άλ-
λην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην εις διαφόρους λαϊκάς έκδηλώσεις: α) άφη-
γήσεις περί εθίμων τοΰ γάμου- καί περί τών κατά τήν τελευτήν καί κατά τήν
τέλεσιν τών μνημοσύνων- β) επτά παραμύθια- γ) άπαγγελία στίχων εκ τοΰ Έρω-
τοκρίτου- δ) διάφοροι τοπικαί παραδόσεις καί στ) εύτράπελοι διηγήσεις- (βλ. εις
βιβλίον ηχογραφημένης λαογρ. ύλης, άρ. 438-448).

1 Συμφώνως πρός τήν υπ' άρ. 54067/1966 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

3 Είς τήν έργασίαν μου ταύτην είχον τήν πρόθυμον συμπαράσιασιν α) είς Βόνιτσαν
τών κ. Χρίστου Κατσικογιάννη προέδρου τής Κοινότητος, Γρηγορίου Πανταζοπούλου καί
Θεοδώρου Πανταζοπούλου, ανωτέρου ύπαλλήλου τού Υπουργείου 'Εργασίας- β) είς Θύριον
τού ιερέως τού χωρίου κ. Λάμπρου Ζανδραβέλη' γ) είς Μοναστηράκιον τού κ. Νικολ. Κα-
ραλή' δ) είς Καρυάν τοΰ κ. Γιανόστρατου Κακλαμάνη, προέδρου τής Κοινότητος, Διονυσίου
Κακλαμάνη, προέδρου τοΰ μουσικού Συλλόγου «'Απόλλων», καί τοΰ χορογράφου καί μουσι-
κού κ. Γ. Θάνου. Είς πάντας τούς ανωτέρω έκφράζω άπό τής θέσεως ταύτης τάς εύχαρι-
στίας μου.
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Ή ήχογραφηθείσα, ώς άνωτέρω, μουσική ύλη δέν εξαντλεί τόν μουσικόν
πλοϋτον τών έν λόγω τόπων, αφ'ενός ενεκα τού περιωρισμένου χρόνου τόν όποιον
ε'ίχομεν εις τήν διάθεσιν ήμών διά τήν έ'ρευναν ταύτην, άφ' ετέρου δέ καί έκ τοϋ
ότι δέν επεξετάθη αύτη καί εις άλλους συνοικισμούς τών περιοχών τούτων.

Α'. Έκ τής εξετάσεως τής συλλεχθείσης ύλης παρατηροΰμεν ότι αύτη εΐς τήν
περιοχήν τής Βονίτσης άπό τής άπόψεως τών μουσικών καί ποιητικών στοιχείων
παρουσιάζει ομοιότητας πρός τήν δημώδη μουσικήν τών γειτονικών περιοχών.
Ό τρόπος εκτελέσεως αύτής είναι μονοφωνικός. Δηλαδή εκτελούνται τά ασματα
ΰφ' ενός τραγουδιστού, ώς μονωδία, ή καί ύπό ομάδος τραγουδιστών όμοφωνικώς.

'Από έπόψεως ρυθμού τά πλείστα τούτων είναι έ'ρρυθμα μέ ποικιλίαν μορ-
φών. Συνήθεις ρυθμοί είναι: α) ό επτάσημος, υπαγόμενος εΐς τήν κατηγορίαν τών
ετερογενών ρυθμών. Έκ τών τεσσάρων βασικών μορφών αύτοΰ άπαντούν μόνον

αί δύο, δηλ. ή τοϋ πρώτου, καλουμένου έπιτρίτου, μέ τήν εσωτερικήν σύνθεσιν

7/a 3+2+2 1+24 2+2 , , , , ,
χρονών //ö — -g—-=--g-και ή του δευτερου επιτριτου με την εσωτερι-

, η , 7/Q 3+2+2 2+1+2+2 . .
κην συνθεσιν χρονών ι/« =-g-=-g---. Εις πλείστα ασματα παρατη-
ρούνται έτι καί άλλαι δευτερεύουσαι μορφαί διά τής άναλύσεως τών συνθέτων χρό-
νων. Εΐς τόν έν λόγω ρυθμόν είναι προσηρμοσμένος, ώς γνωστόν, ό πανελληνίως
διαδεδομένος χορός : συρτός Καλαματιανός. Άλλοι ρυθμοί ετερογενείς, πλήν τοϋ

ως άνω αναφερομένου, ώς είναι ο πεντάσημος, ό έννεάσημος, ό όκτά'σημος μέ
3+2+3

τήν μορφήν 8/8 =-g- , εις τούς οποίους υπάγονται πολλά άσματα άλ-
λων ελληνικών περιοχών, ιδία χοροί, δέν απαντώνται εΐς τήν περιοχήν ταύτην.
β) Ό έξάσημος ρυθμός μέ τάς εξής δύο βασικάς μορφάς :

β/. 3+3 2+1+1+2 , . 3+3 1+2+2+1

6/4 = -j-=--j- και 6/4 =-4-=-j-.

Αί βασικαί αύται ρυθμικαί μορφαί μεταβάλλονται πολλάκις διά τής άναλύσεως ή
συμπτυξεως τών χρόνων 1. Εις τόν ρυθμόν τούτον είναι προσηρμοσμένος ό πηδη-
κτός χορός, ό καλούμενος καί Τσάμικος.

γ) Ό τετράσημος. Έκ τών τεσσάρων βασικών του μορφών απαντώνται αϊ

... 2+1 f 1 , Λ,. 1+1+1+1 , „ .
δυο 4/4 =--j--και 4/4 =---|- Εις τον ρυθμον τούτον είναι προσηρ-
μοσμένος ό συρτός χορός, ό καλούμενος Στά τρία, δηλαδή εΐς τρία βήματα.

Εις μικρότερον ποσοστόν ευρίσκονται τά ςίσματα τά υπαγόμενα εΐς τήν κατη-

' Περί τοϋ ρυθμοΰ τούτου βλ. Σπ. Δ. Περιοτέρη, Ό έξάσημος ρυθμός εις τά έλληνικά
δημοτικά τραγούδια. Έπετ. Λαογρ. Άρχείου, τόμ. 15/16 (1963-63), σελ. 202-229).
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γορίαν τού ελευθέρου ρυθμού. Τοιαύτα είναι τά τραγούδια τοΰ τραπεζιού ή
καίΚστά καλούμενα, τά κλέφτικα κυρίως, ή καί ιστορικά, τών οποίων ή μελωδία
δέν είναι δυνατόν νά ύπαχθη εις κανονικόν περιοδικόν ρυθμόν, ώς έκ τοΰ τρόπου
κατά τόν οποίον αύτη εκτελείται.

δ) Είς έτι περιωρισμένον άριθμόν υπάρχουν τά ασματα τής κατηγορίας τών
ρυθμοειδών (τούτων αί μελφδίαι άπτονται καί τοΰ περιοδικού καί τοΰ έλευθέρου
ρυθμού). Εις τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουν κυρίως τά μοιρολόγια καί τά να-
νουρίσματα.

"Οσον άφορά τάς μουσικάς κλίμακας έπί τών οποίων βασίζονται αί μελω-
δίαι παρετηρήσαμεν ότι αυιαι είς τά περισσότερα άλματα είναι διατονικαί, εΐς
μικρότερον δέ ποσοστόν χρωματικαί, εΐς ελάχιστα μικταί, άποτελούμεναι έκ χρωμα-
τικών καί διατονικών τετραχόρδων. Κλίμακας πεντατονικάς άνημιτονικάς εΐς ούδέν
άσμα παρετηρήσαμεν.

Έκ τών διατονικών κλιμάκων κυριαρχεί ή κλίμαξ τοΰ ré μέ τήν έξης άνιοϋ-
σαν καί κατιοΰσαν διάταξιν φθόγγων:

• Υπ. Τον. _

Ό τρόπος ούτος άντιστοιχεί πρός τήν κλίμακα τοΰ πρώτου καί πλαγίου
πρώτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Τής όλης, ώς άνω, εκτάσεως τής κλίμακος δέν γίνεται πάντοτε χρήσις εις τά
ασματα ταΰτα. Ούτως ή έκτασίς τίνων άποτελεΐται έκ πέντε ή καί έξ μόνον φθόγ-
γων, συμπεριλαμβανομένης καί τής υποτονικής.

Έκ τών χρωματικών κλιμάκων έπικρατεΐ ή έχουσα βάσιν τόν φθόγγον ré,
ήτις άποτελεΐται έκ δύο χρωματικών τετραχόρδων, διαχωριζομένων ύπό τοΰ εΐς τό
μέσον τής κλίμακος υπάρχοντος διαζευτικοΰ τόνου μέ χρήσιν τής υποτονικής
ώς εξής :

' Υπ. Τον.

Συνήθως όμως ή κλίμαξ αύτη άπαντάται μεικτή, τού πρώτου τετραχόρδου
παραμένοντος πάντοτε χρωματικού καί τοΰ οξέος διατονικού· Αί μελφδίαι δηλαδή

κινοΰνται κατά τήν εξής άνιούσαν καί κατιοΰσαν διάταξιν φθόγγων:

_ Τον·

" ^ Ο V« II' ' ■ " - JI. fr.
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Ύπό τάς δύο μορφάς ταύτας ή κλιμαξ αύτη απαντάται και εΐς τάς μελωδίας
τοΰ πλαγίου δευτέρου ήχου τής εκκλησιαστικής Βυζαντινής μουσικής. Εις έτι μι-
κρότερον ποσοστόν ασμάτων άπαντάται δ χριοματικός τρόπος τοΰ do ύπό τήν εξής
άνιούσαν καί κατιοΰσαν σειράν φθόγγων :

Ή κλιμαξ αύτη ανήκει μάλλον εΐς τάς μεικτάς κλίμακας. Τό πεντάχορδον
do-sol διατηρείται χρωματικόν εΐς δλας τάς μελωδίας, ούχί μόνον τής ύπό έξέτασιν
περιοχής αλλά καί εις τάς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος, ένθα άπαν-
τάται ό τρόπος ούτος, ένώ τό τετράχορδον sol-do είναι διατονικόν, τοΰ φθόγγου
si έκτελουμένου εΐς τήν φυσικήν του θέσιν κατά τήν άνάβασιν, καί έν ύφέσει πάν-
τοτε κατά τήν κατάβασιν τής μελωδίας.

Εις πολλά ασματα τά όποια άνήκουν εΐς τόν τρόπον τοΰτον, παρατηρείται
τό χαρακτηριστικών γνώρισμα, ότι έ\'ώ τό πλείστον μέρος τής μελωδίας διατηρεί
τήν τονικότητα τοΰ do, πρός τό τέλος καί ΐδία ή τελική κατάληξις αυτής γίνεται
εις τήν δευτέραν βαθμίδα, δηλαδή τόν φθόγγον ré, δστις είναι βάσις έτερου χρω-
ματικού τρόπου, τοΰ τρόπου τοΰ ré1.

Λαϊκά ό'ργανα έν χρήσει εΐς τήν περιοχήν τής Βονίτσης είναι τά συνήθη
καί εΐς τήν ύπόλοιπον ήπειρωτικήν Ελλάδα, ήτοι τό κλαρίνο, τό βιολί, τό λαούτο,
τό σαντούρι, ή κιθάρα, τήν οποίαν χορδίζουν κατά τό σύστημα χορδίσματος τοΰ
λαούτου, διό και καλείται λαουτοκίθαρον, τέλος καί τό άκορντεόν.

Παραθέτομεν κατωτέρω τήν μουσικήν δύο χαρακτηριστικών ασμάτων έκ τής
περιοχής ταύτης. Τό πρώτον (βλ. κατ. σ. 355) είναι τά κάλαντα τοΰ Λαζάρου ή
«ήΛαζάρα» όπως καλούνται εΐς τήν Βόνιτσαν. Τό έιραγούδησεν ό Γεώργιος
Λουριώτης έκ Βονίτσης, ετών 66, εργάτης, άγράμματος. Ούτος άνέφερεν εις έμέ
ότι τό έτραγουδοΰσε μέ τήν συντροφιάν του περιερχόμενος τάς οικίας, ώς έσυνή-
θιζον εΐς τήν Βόνιτσαν, τήν Παρασκευήν τό εσπέρας άπό τής ένδεκάτης μέχρι τής
πρωίας τοΰ Σαββάτου. "Εφερον εΐς χείρας έ'να καλάθι στολισμένον μέ ά'νθή
καί κύπρους, δηλαδή κουδούνια αιγών.

Άπό τής έπόψεως τοΰ τρόπου προσαρμογής μελωδίας καί ποιητικού κειμέ-
νου παρατηροΰμεν ότι εΐς τήν δλην μουσικήν στροφήν τοΰ άσματος τοΰ οποίου ή

11* I" * ^

1 Βλ. πλείονα είς τήν μουσικήν είσαγωγήν τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Κέντρου : 'Ελλη-
νικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή), ύπό Γ. Κ. Σπνριδάκη καί Σπ. Περι-
ατέρη, έν 'Αθήναις 1968, σελ. κβ' έξ.
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μελωδία περιλαμβάνει εξ έν συνόλω μουσικά μέτρα έπτασήμου ρυθμού, είναι
προσηρμοσμένος ολόκληρος ό ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος. Εις τήν 6ην
καί 12ην συλλαβήν παρεμβάλλονται αί συνήθεις ευφωνικαί συλλαβαί πρός συμ-
πλήρωσιν ώρισμένων φθόγγων. Ώς πρός τόν μουσικόν τρόπον ή μελωδία άνήκει
εις τόν διατονικόν τού ré, δστις έχει άντίστοιχον τήν κλίμακα τού πρώτου ήχου
τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Τό δεύτερον παρατιθέμενον <|σμα (βλ. κατωτ. σελ. 356) είναι μ ο ι ρολό ι, τό

Είκ. 1. Γυναίκες μοιρολογοΰσαι έπί τοΰ τάφου
προσφιλοΰς προσώπου των είς Μοναστηράκιον Βονίτσης.

όποιον ηχογράφησα εις Μοναστηράκιον Βονίτσης άπό ομάδα γυναικών, αί όποΐαι
έμοιρολόγησαν έπί τού τάφου ιού αποβιώσαντος συζύγου μιας έξ αυτών (είκ. ί)·

Άπό ρυθμικής άπόψεως τό μοιρολόγιον άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών
φσμάτων ελευθέρου ρυθμού. Ή μελωδία του, λίαν χαρακτηριστική, βασίζεται είς
τον τρόπον τού ré, μετά δύο εναλλασσομένου χροών τής δευτέρας και τετάρτης1.
Διά τών χροών τούτων έκφράζεται εντόνως ό ανθρώπινος ψυχικός πόνος. (Βλ.
κατωτέρω μουσικά διαγράμματα κάτωθεν τής καταγεγραμμένης μουσικής).

Β') Ή εις Καρυάν Λευκάδος ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη αποτελείται έκ
πεντήκοντα ασμάτων διαφόρων κατηγοριών. Σημειωτέον ότι τά περισσότερα τού-
των, καί ίδίςι τά κλέφτικα, απαντούν καί είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, είς τάς

1 Περί χροών τοϋ τρόπου τούτου βλ. είς μουσικήν είσαγωγήν, εν€' άν., οελ. κβ έξ·
περί (Κεφ. χροών τών τρόπων τοΰ ré).



ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΛΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ 349

περιοχάς τού νομού Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας και έν μέρει εις τάς τής νοτίου
'Ηπείρου. Τό φαινόμενον τούτο έν Λευκάδι εξηγείται εκ της γειτνιάσεως καί επι-
κοινωνίας'τών κατοίκων τής Στερεάς 'Ελλάδος καί τής 'Ηπείρου μέ τήν νήσον καθ'
όλην τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας. Ή Λευκός, ώς γνωστόν, υπήρξε καταφύ-
γιον πολλών αρματολών καί κλεφτών καί κατά τήν περίοδον τοΰ απελευθερωτι-
κού αγώνος. Χαρακτηριστικήν μαρτυρίαν περί τούτου άνευρίσκομεν εις τό γνωστόν
κλέφτικο τραγούδι τής τάβλας, τοΰ οποίου οί πρώτοι στίχοι έ'χουν ώς εξής:

Κι αν πάς, πουλί μ', κατ' τή Φραγκιά, κι αν πάς στήν "Αγιο-Μανρα1
χαιρέτα μου τήν κλεφτονριά και τους καπεταναίους2
πες τονς νά κάτσουν φρόνιμα............

'Εκ τών λοιπών κατηγοριών ασμάτων ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιά-
ζουν τά τραγούδια τοΰ γάμου, τά μοιρολόγια, πρός δέ καί ο! χοροί, οργανικοί ή
τραγουδιστοί.

Παραθέτομεν κατωτέρω μουσικά παραδείγματα μετά σχετικών παρατηρήσεων.

Τό πρώτον (βλ. σελ. 357 - 358) είναι τραγούδι τοΰ γάμου. 'Άδεται τό
εσπέρας τής Τρίτης πρό τής στέψεως εΐς τήν οϊκίαν τοΰ γαμπρού, όταν κοσκι-
νίζεται τό αλεύρι και άναπιάνωνται τά προζύμια διά τις κουλούρες τοΰ γάμου 3.
Τό κείμενον τοΰ ςίσματος αρχίζει μέ έπίκλησιν πρός τήν Παναγίαν τήν Φανερωμέ-
νην4, όπως εύχηθή καί ευλόγηση τήν χαράν τοΰ γάμου. Τό θέμα τοΰτο εΐς τό
§σμα αποτελεί ούτως εΐσαγωγήν εϊς τό επακολουθούν κύριον μέρος αυτού έκ τοΰ
οποίου διαφέρει καί ώς πρός τόν ρυθμόν καί τήν μελωδίαν. Ό ρυθμός τούτου
είναι ό τετράσημος 4/4 μέ τήν ποικιλίαν ρυθμικών μορφών. Ή μελφδία του
ανήκει εΐς τήν χρωματικήν κλίμακα τοϋ ré, ήτις εχει άντίστοιχον τήν κλίμακα τοΰ
πλαγίου δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής Ικ τής οποίας
χρησιμοποιεί έ'ν πεντάχορδον καί τήν ύποτονικήν5.

Ώς πρός τήν προσαρμογήν τοΰ κειμένου εΐς τόν ρυθμόν και τήν μελφδίαν
παρατηροΰμεν ότι έ'καστος 15/σύλλαβος ιαμβικός στίχος καλύπτει όλην τήν μουσι-
κήν στροφήν, ήτις άποτελεΐται άπό δύο μελωδικά μέρη Α + Β. Τό πρώτον ΐαμ-

1 Μέ τήν όνομασίαν αυτήν ήτο παλαιότερον γνωστή ή Λευκάς.

a "Ο στίχος ούτος φδεται καί άλλως :

χαιρέτα μου τήν κλεφτουριά κι αυτόν τον Κατσαντώνη.

" Τό έ&ιμον τοϋτο απαντάται είς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος κατά τό
εσπέρας τής Τετάρτης.

4 "Ομώνυμος μονή τής Πεφανερωμένης εξωθι τής πόλεως Λευκάδος.

5 Περί τοϋ τρόπου τούτου καθώς καί τών άλλων τρόπων οΐιινες απαντούν είς τά
"Ελληνικά δημοτικά τραγούδια βλ. είς Μουσικήν εΐσαγωγήν, ένθ' άν.
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βικόν 8/σύλλαβον (ήμίστιχον) καλύπτει τό πρώτον μέρος άνευ παρεμβολής τσα-
κίσματος, τό δεύτερον δέ 7/σύλλαβον έκτελείται μετά τσακίσματος είς τήν τετάρτην
συλλαβήν. Τό τσάκισμα τοΰτο, άποτελούμενον έκ τής έπαναλήψεως τών τεσσάρων
πρώτων συλλαβών τοΰ ήμιστίχου, καλύπτει τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας.

Τό §σμα παρουσιάζει ρυθμικήν άνωμαλίαν ώς πρός τήν άναλογίαν τών
μουσικών μέτρων, ή οποία μάλλον οφείλεται εΐς λάθος τής τραγουδίστριας. Δηλαδή
ένφ τοΰ πρώτου 8/συλλάβου ήμιστίχου ή μελφδία περιλαμβάνει τέσσαρα μουσικά
μέτρα τοΰ δευτέρου 7/συλλάβου ήμιστίχου ή μελωδία εκτείνεται εις επτά μουσικά
μέτρα αντί τών οκτώ, ώς θά έπρεπε, λόγω τής άπαναλήψεως τών τεσσάρων πρώ-
των συλλαβών - μέ τό μονο. Τοΰτο όμως είναι άσυμβίβαστον πρός τήν συμ-
μετρίαν τοΰ όλου ρυθμού όστις πρέπει νά άπαρτίζεται έξ οκτώ μέτρων. Τό ασμα
χρήζει ρυθμικής αποκαταστάσεως διά συγκρίσεως αύτοΰ πρός άλλας παραλλαγάς
του έκ τής αύτής περιοχής.

Τό κυρίως ασμα γυρίζει, ώς ή ιδία ή τραγουδίστρια χαρακτηριστικώς
είπε, διά νά μας υπόδειξη ούτω τήν ρυθμικήν καί μελωδικήν διαφοράν έν συγ-
κρίσει πρός τό πρώτον. Ό ρυθμός τοΰ άσματος είναι ό έπτάσημος μέ τήν βασικήν

- s / , , 7/Β _ 3+2+2 _ 2 1 + 2+2 „ ς
μορφην του οευτερου επιτριτου 7/8 = -g- = -g--> παρουσιαζει ομοσ=

ούτος χαρακτηριστικήν ρυιθμικήν ΐδιοτυπίαν ώς πρός τήν προσαρμογήν τοΰ κει-
μένου, τήν οποίαν διά πρώτην φοράν συναντώμεν εΐς τόν ρυθμόν τούτον.

Εις τήν όλην μουσικήν στροφήν τοΰ άσματος ήτις άποτελεΐται άπό δύο
μέρη Α + Β, έ'καστον τών οποίων περιέχει τέσσαρα έπτάσημα μουσικά μέτρα,
προσαρμόζονται δύο 8/σύλλαβοι τροχαϊκοί στίχοι. Ό εις εΐς τό πρώτον μέρος καί
ό έτερος εΐς τό δεύτερον.

Εΐς έ'καστον μέτρον προσαρμόζονται δύο συλλαβαί εκ τών οποίων ή πρώτη
καλύπτει τρεις χρόνους τοΰ ρυθμού, ή δέ δευτέρα τούς υπολοίπους τέσσαρας Ιν
συμπτύξει. Ούτως ή όλη στροφή παρουσιάζει τήν εξής πρωτότυπον καί συμμετρι-
κήν ρυθμικήν μορφήν:

r - r 1 f r 1 Γ r 1 r r 1

Φερ- τε σητ. Tec με _ τα _ ξε - νιες

β' r■ r 'Γ; r 'Γ Γ 1 r; r 1

νά ζε _ στή _ σω - με τ'α _ λευ_ ρι.

Ή μελφδία του είναι προσηρμοσμένη εΐς τόν τρόπον τοΰ fa, κατά μετάθε-
σιν τής φυσικής βάσεώς του εΐς τόν φθόγγον ré. 'Αντίστοιχος τοΰ τρόπου τούτου
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είναι ή κλιμαξ τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ήτις έ'χει
ώς γνωστόν, βάσιν τόν φθόγγον Γα = fa.

Εις τήν αύτήν περίπου μελφδίαν τού κυρίου άσματος άλλα μέ μικράς παραλ-
λαγάς είναι προσηρμοσμένον καί έ'τερον άσμα τοΰ γάμου (σελ. 359) τό οποίον άδεται
τήν Παρασκευήν, δτε γίνονται τά καρφώματα τών προικιών τής νύμφης. Ή διαφορά
μεταξύ τών δύο τούτων ασμάτων είναι ότι τοΰ πρώτου ή μελωδία καταλήγει εϊς
τήν τονικήν, τοΰ δευτέρου εις μίαν τετάρτην κάτωθεν τής τονικής. Τό στοιχειον
τοΰτο δημιουργεί άμφιβολίας διά τήν κατάταξιν τοΰ οίσματος άπό τής απόψεως τού
τρόπου είς ον άνήκει. Κατά τήν γνώμην μου κυριαρχεί αίσθητικώς ή τονικότης
τοΰ τρόπου τοΰ fa, διό καί κατετάχθη εις αύτόν.

Τό παρατιί)έμενον μοιρολόι (βλ. σελ. 360-361) μέϊδιάζοντα μουσικά χαρα-
κτηριστικά άνήκει άπό άπόψεως ρυθμού εις τήν κατηγορίαν τών Ασμάτων ελευ-
θέρου 0υθμοΰ· Ούτιος ό άκριβής καθορισμός τοΰ χρόνου έκτελέσεως τών φθόγγων
παρουσιάζει δυσκολίαν. Ή μετρίαις γοργή χρονική άγωγή είναι ή μάλλον ενδε-
δειγμένη διά τήν έκτέλεσιν τούτων, άλλά και αύτη μέ σχετικήν τινα ελευίϊερίαν
λόγω τ°ϋ είδους τού άσματος.

Ή μελωδία του βασίζεται εΐς τρεις κυρίως φθόγγους : Τήν τονικήν mi, τήν
έπιτονικήν fa μετά διέσεως καί τήν τρίτην sol-

Τούς υπολοίπους φθόγγους, δηλαδή τήν ύποτονικήν μέ έ'λξιν πρός τήν τονι-
κήν, τήν πέμπτην πρός τά άνω si, ή οποία μίαν μόνον φοράν άκούεται κατά τήν
έκτέλεσιν, ώς λυγμός, καθώς έπίσης καί τήν τετάρτην κάτωθεν τής τονικής si, ή
οποία άκούεται δίς, θεωροΰμεν ώς ποι:άλματα τά όποια πλαισιώνουν τούς τρεις
κυρίους φθόγγους τής μελωδίας. Ή προσαρμογή τοΰ κειμένου τοΰ οίσματος (ιαμ-
βικός δεκαπεντασύλλαβος) πρός τήν μελωδίαν aUroû γίνεται κατά τόν έξης τρόπον:
Τό πρώτον δσύλλαβον ήμίστιχον διασπάται (τσακίζεται) εΐς τήν έ'κτην συλλαβήν
διά νά έπαναληφθή όλόκληρον καί νά καλύψη ούτω τήν έκτασιν τοΰ Α' μέρους
τής μελφδίας, ήτις άποτελείται άπό δύο μικροτέρας μελωδικός φράσεις Α = α + β.
'Ακολούθως επαναλαμβάνεται καί πάλιν τό πρώτον 8σύλλαβον ήμίστιχον διά νά
καλύψη τήν πρώτην μελωδικήν φράσιν τοΰ Β' μέρους τής μελωδίας.

Ή δευτέρα μελωδική φράσις τού Β' μέρους τής μελωδίας Β = α + β καλύ-
πτεται άπό τήν επανάληψιν τού δευτέρου 7συλλάβου ήμιστίχου. Ούτως ολόκληρος
ό στίχος, προσαρμοζόμενος εΐς τάς τέσσαρας μουσικός φράσεις τής δλης μελωδίας,
λαμβάνει διά τών επαναλήψεων τήν εξής στροφικήν μορφήν :
ώχ! Τρεις αντρειωμένοι βού-,
τρεις αντρειωμένοι βούλονται,
τρεις αντρειωμένοι βούλονται, νά-
α-βγουν άπο τον "Αδη.
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Τό έ' κ τ ο ν ασμα (βλ. σελ. 361-362) τό όποιον φέρει τόν τίτλον Μηλιά,
είναι χορευτικόν. Μέ τόν τίτλον τούτον εις Λευκάδα είναι γνωστός χορός μέ διπλήν
χορευτικήν μορφήν, δηλαδή διπλός χορός.

Ό πρώτος χορός ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών συρτών, εις ρυθμόν 4/4
καί ό δεύτερος εις τήν ιδίαν κατηγορίαν, άλλα εις ρυθμόν 7/8 είς τήν μορφήν τοΰ
συρτού Καλαματιανού.

'Από τής απόψεως μουσικών τρόπιον, ή μελωδία τού πρώτου χορού άνήκει
είς τόν διατονικόν τρόπον τοΰ ré, κατά μετάθεσιν τής φυσικής βάσεώς του ré εις
τόν φθόγγον la, κατά μίαν πέμπτην δξύτερον. Ό τρόπος ούτος άντιστοιχεΐ πρός
τήν κλίμακα τοΰ πρώτου καί πλαγίου πρώτου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστι-
κής μουσικής.

Τοΰ δευτέρου χορού ή μελωδία ανήκει είς τόν τρόπον τοΰ fa, κατά μετάθε-
σιν τής φυσικής του βάσεως έκ τοΰ fa εις τόν φθόγγον do κατά μίαν πέμπτην
δξύτερον. Τό ποιητικόν κείμενον, άνήκον εις τήν κατηγορίαν τών παραλογών,
απαντάται εις δλας σχεδόν τάς Ελληνικός περιοχός μέ διαφόρους μελωδικός και
ρυτίμικάς παραλλαγάς.

Ή προσαρμογή τοΰ κειμένου πρός τόν ρυθμόν καί τήν μελφδίαν παρουσι-
άζεται κατά τόν εξής τρόπον: Τό πρώτον μέρος τής μελωδίας τό όποιον άποτελεΐ-
ται έξ οκτώ μέτρων καί έκ τετρασήμου ρυθμοΰ, καλύπτει όλόκληρον τόν στίχον
(ίαμβικόν 15/σύλλαβον). Είς τά τέσσαρα αρχικά μέτρα τής μελωδίας προσαρμόζε-
ται τό πρώτον ήμίστιχον 8/σύλλαβον, είς δέ τά υπόλοιπα τέσσαρα τό δεύτερον
7/σύλλαβον ήμίστιχον, μέ τήν προσιΊήκην δύο ακόμη συλλαβών, αΐτινες είναι έπα-
νάληψις τής λέξεως - μηλιά- διά νά καλυφθή τό άκροτελεύτιον τής μελωδίας,

Τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας, άποτελούμενον ώς καί τό πρώτον έξ οκτώ
μουσικών μέτρων εις 7/σημον ρυθμόν, καλύπτει τό πρώτον 8/σύλλαβον ήμίστιχον
τοΰ δευτέρου στίχου. Είς τούτο παρεμβάλλονται τά τσακίσματα, γ ι έ μ *, ά χ ! ·
μηλιά, πρός κάλυψιν ώρισμένων φθόγγων τής μελωδίας. Ούτω καί τό πρώτον
μέρος τής μελωδίας εις τό όποιον προσαρμόζεται ό πρώτος χορός, καί τό δεύτερον
είς τό όποιον προσαρμόζεται ό δεύτερος χορός, καλύπτουν ε'να καί ήμισυ ίαμβικόν
15/σύλλαβον στίχον, ώς καί εις τά κλέφτικα τραγούδια τοΰ τραπεζιού έλευθέρου
ρυθμού.

Ή τελευταία μουσική καταγραφή είναι ή τοΰ οργανικού χορού ό όποιος κα-
λείται Θ ι α κ ό ς (βλ.σελ. 362- 363). Ούτος, ώς δήλοι και τό ό'νομά του, εισήχθη
προφανώς έξ 'Ιθάκης1. Πρόκειται περί διπλού χορού. Ό μεν πρώτος είναι προσηρ-

1 Ώς γνωστόν ή 'Ιθάκη ονομάζεται κοινώς Θιάκι.
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σμένος εΐς τόν ρυθμόν των 4/8, μετρουμένων εΐς δύο κινήσεις καί εΐς χρονικήν άγω-
γήνγοργήν, ό δέ δεύτερος εΐς τόν ρυθμόν τών 2/4, εκάστου χρόνου διαιρουμένου
εΐς τρία μέρη, δηλαδή εΐς τήν μορφήν τοΰ τριήχου1. Άπό τής απόψεως τών μουσι-
κών τρόπων αί μελιρδίαι αμφοτέρων τών χορών ανήκουν εΐς τόν διατονικόν τρόπον
τοΰ ré.

Εις Καρυάν Λευκάδος ήχογραφήθη παρ' ημών ή μουσική δέκα λαϊκών χορών
κατά τήν έκτέλεσιν αύτών ύπό τοΰ τοπικοΰ μεικτοΰ χορευτικού ομίλου, διευθυνο-

Είκ. 2. Μεικτός χορευτικός όμιλος τής Λευκάδος μέ τοπικάς ενδυμασίας.

μένου ΰπό τοΰ μουσικού Γ. Θάνου (είκ. 2). Ή μουσική αύτη έξετελέσθη ύπό τεσ-
σάρων εντοπίων λαϊκών οργανοπαικτών 2.

Έκ τών χορών τούτων άλλοι χορεύονται τη συνοδεία μόνον δργάνων : ô ρ-
γανικοί χοροί, ά'λλοι δέ συνοδείςι $σματος καί οργανικής μουσικής: τρα-
γουδιστοί χοροί.

Α) Εΐς τήν πρώτην κατηγορίαν, δηλ. τών οργανικών χορών, ανήκουν :

α) Ό Λευκαδίτικος μπάλλος. Οΰτος, άποτελών παραλλαγήν χορευ-
τικήν καί μελωδικήν τών νησιωτικών μπάλλων, προσαρμόζεται εΐς τόν ρυθμόν τών
4/8 εΐς γοργήν χρονικήν άγωγήν. Τό ΐδιαίτερον χαρακτηριστικόν τούτου είναι ότι
πρός τό τέλος ό μεν ρυθμός μεταβάλλεται εΐς 7/8, ό δέ χορός λαμβάνει τήν μορφήν
τοΰ συρτού Καλαματιανού.

1 Ό ρυθμός οΰτος θά ήδύνατο νά άποδοθή διά τοΰ μουσικού μέτρου 6/8, είς δύο κινή-
σεις έκτελουμένου.

' Τών: Νικολ. Βρυώνη, κλαρίνΟι Γεώργ. Βερικίου, βιολί, Νικολ. Κατωπόδη, ακορντεόν,
καί Σταύρου Κατωπόδη, λαοΰτο.
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Ή αλλαγή αύτη είς ούδένα έκ τών μπάλλων τών άλλων νησιωτικών περιο-
χών παρατηρείται.

β)Τό κοφτό. Ή ονομασία τού χορού τούτου προέρχεται έκ τής απο-
τόμου στάσεως τών χορευτών καί τής μελωδίας, ήτις γίνεται εις εν ώρισμένον ση-
μείον τουτου. Ό χορός ούτος είναι προσηρμοσμένος εις τόν ρυθμόν τών 4/4 μέ
γοργήν χρονικήν άγωγήν. Ή μελωδία του ανήκει είς τόν τρόπον τού fa καί τόν
τοΰ ré.

γ) Τό καραβάκι. Πρόκειται περί χορού συρτού διπλού. Ή πρώτη του
μορφή είναι προσηρμοσμένη εΐς τόν ρυθμόν τών 4/4 καί εις μετρίαν χρονικήν
άγωγήν, ή δέ δευτέρα εΐς τόν ρυθμόν τών 7/8 καί εΐς τήν χρονικήν άγωγήν τοϋ
συρτοΰ Καλαματιανού.

δ) Ό Θ ι α κ ό ς. Περί τούτου έγένετο ήδη λόγος άνωτέρω (βλ· σελ.
352-53).

ε)Τά παλαμάκια. Χορός συρτός, προσηρμοσμένος εις τόν ρυθμόν
τών 4/4 καί εΐς σύντομον χρονικήν άγωγήν. Ή ονομασία του προήλθεν εκ τοϋ
κτυπήματος ύπό τών χορευτών τών παλαμών τών χειρών εις ώρισμένον σημεΐον
τής εκτελέσεως αύτοϋ, συμφώνως μέ τόν ρυθμόν τής μελωδίας.

Β) Οί τραγουδιστοί χοροί φέρονται μέ τά έξης ονόματα: α) Ό Γιάννης
ό Μαραθιανός. Χορός διπλός. Ή πρώτη του μορφή χορεύεται ώς ό
συρτός Καλαματιανός είς τόν ρυθμόν τών 7/8, ή δέ δευτέρα ώς ό πηδηκτός ή
τσάμικος, προσηρμοσμένος εΐς τόν ρυθμόν τών 6/4.

Ό χορός ούτος είναι γνωστός εΐς τάς περιοχάς Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας άπό
τάς οποίας φαίνεται ότι εισήχθη εΐς τήν Λευκάδα.

β) Ή μ η λ ι ά. Περί τοΰ χορού τούτου έγένετο άνωτέρω (σελ. 352) λόγος,
γ) Ή λεμονιά ή καθιστός χορός. Καλείται ούτως έκ καθιστικών
κινήσεων τών χορευτών εΐς ώρισμένα χρονικά σημεία αύτοΰ. Είναι καί ούτος χορός
διπλός. Ή πρώτη μορφή έχει ρυθμόν 4/4, ή δέ δευτέρα ρυθμόν 7/8. Ό χορός ού-
τος φαίνεται μάλλον ότι προέρχεται έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος.

δ) Τό μ π α ρ μ π ο υ νά κ ι. Διπλός χορός. Ή πρώτη μορφή ε'ναι προσηρ-
μοσμένη εΐς τόν ρυθμόν 4/4, ή δέ δευτέρα εΐς τόν ρυίϊμόν 7/8.

ε) Ή Διαμάντω· Είναι χορός πηδηκτός, καλούμενος καί τσάμικος, γνω-
στός εΐς όλας τάς περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί Πελοποννήσου, προσηρ-

/ , 3 + 3
μοσμένος εΐς τόν ρυθμόν τών 6/4 = —τ-.
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'Εδώ διαβαίνει ό Λά-να-ζαρος με δώδικ' ' Α-να-ποστόλους
και πάλι ξαναγν-νυ-ριοε με δεκατρεΐ-ν-εις 'Αγγέλους.
' Αφέντη μ', άφιντάκι μου, πέντι βουλές άφέντη.
ΪΙέντι κρατούν το μανρο οον, πέντι το(ν) καλλιγώνουν
κι άλλοι πέντι περικαλοϋν, άφέντη, καβαλλίκα.

1 Κ.Λ. χ/φον άριθ. 3037, σελ. 29 - 33, Ε.Μ.Σ., άρ. είσ. 14494, ταιν. 1064 Αι. Τραγ.
Γεώργιος Λουριώτης, ετών 66, Βόνιτσα.
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Β' Μοιρολόι \

Έλευδερου ρυδμοϋ. Χρόνος μέτριοι;.

δρα δυ Tie . ρα

σα

α _

ι, ν.ά.ηό-έ'ά.ηού

as

, ι

που. λά .κι

Ν- εψές τον βράδυ πέρασα, αι - ν - άπόξ' άπον τον φλουρί2
κι à - ι - κώ τήν πέτρα πού βογγέϊ, τό χώμα νά στενάζη, μαννούλα μου.
Τ' έχεις, μνήμα μου, κι βογγάς, τ' έχεις κι αναστενάζεις, τον έρημο,
μήν είν' τό χώμα σου βαρύ κ' ή πέτρα σου ριζίμι;

1 Κ.Α. χ/φον άριθ. 3037, σ. 176, Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14494, ταιν. 1074 Αι. Τραγ. ομάς
γυναικών. Μοναστηράκιον Βονίτσης

' φροΰριον.
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Γ' Γαμήλιον
u' Εισαγωγή

J γμ 109

. Γ. 1 -
Φ - • -é _*._J •

με

Ρ

1ΊΖ?Γ injj W τν ji

'Ωχ ! Κυρά Φανερωμένη μου μέ το μονογενή σον.

\ 3 /

ωχ ! τούτη χαρα που κάνουμε να ναι με την ενχη σον.

' Κ.Λ. χ/φον αριθ. 3037, σ. 94. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14417, ταιν. 1066 Β,,. Τραγ. 'Ελένη
Ζαβιτσιάνου, ετών 62, Καρυά Λευκάδος.

(') Ή τραγουδίστρια έκ λάθους δέν έκτελεϊ όλους τούς χρόνους τοΰ μέτρου.
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β' Κυρίως ςίσμα

Φέρτε σήττες μεταξένιες
νά ξεστήσωμε τ αλεύρι.
Ποταμέ μου κι δχλιανέ μου,
γι δχλιανέ τα τά νερά σον
καί τά καλορρίζικά σον,
ν' αναπιάσωμε προζύμι
τον καλού γαμβρού κουλλούρι.

Φκήσον με, μαννούλα μου,
τώρα στ ώριο μου προζύμι
και στο καλορρίζικά μον·
Τήν ευχή μου, βρέ παιδί μον,
κι δ Θεος νά σέ προκόψη.
Φκήσον με, πατέρα μον
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Δ' Γαμήλιον Κ
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11 μου, τ π

«

κ ι « μ και

στου - μοϋ-

Τιόρα στα καρφώματά μου
και στ à καλορρίζικά μου

1 Κ.Α. χ/φον αριθ. 3037, α. 122. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14436, ταιν. 1068 Β5. Τραγ.Σπυριδ.
Κατωπόδη, έτών 46. Καρυά Λευκάδος.
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φκήσε με, μαννούλα μον,
τώρα ατά καρφώματά μον.
Τήν ενχή μον νά 'ης, παιδί μου,
τή δικιά μ' και τον Χριστον μον.
Φκήοε με, πατέρα μον,
τώρα ατά καρφώματά μον,
τώρα στά καρφώματά μου
και στά καλορρίζικά μον.
Φκήστε με, δικοί και ξένοι,
κι δσοι είστε καλεσμένοι.

Ε' Μοιρολόι 1

Ελίυδέρου ρυδμσϋ. Xpovoc MffJUßi ?_

1 Κ.Α. χ/φον άρ. 3037, σ. 118. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14434, ταιν. 1068 Β3. Τραγ. Μαρία
Ζαβιτσιάνου ετών 76. Καρυά Λευκάδος.
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Τρεις αντρειωμένοι βονλονται να βγουν από τον "Αδη.

Μιά νέα τις παρακαλεί, γονατιστή τις λέει :

Πάρ' τε και μ', αντρειωμένοι μου, γιά τον άπάνου κόσμο.

Τ Ή Μηλιά

140

mm.

S)

Μιη_ λια _πού'σαι στον ε -, στον ε.γκρε

i_^

ι1 ui^t^^e

μο

μη, λα_

η

CfOp__ TbO

ΓΠ Γ2
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Big
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με

Η

h, Ι 52 —
jgjg

νη _ μη

feil

tâZÊEEim

3Ε

γιε μ , τα

μη _ , αχ! τα [in λα

μη

λ ι ό μ', μη - λ ι α μ', ρ c , μ π ε , 6 ο

1 Κ.Λ. χ/φον άριθ. 3037, σ. 139. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14458, ταιν. 1070 Α6. Τραγ. Ξενοφ.
Βρεττός, έτων 63. Χωρίον 'Αλέξανδρος Λευκάδος.
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J II Λ 7 'm * Ρ * » ι*-Ρ—a-1
^—F-F—J ■ 4 Γ— y —ι-1- eOBoj =J — r1- H-'

μ α ι _ jf] Τ ° ^ " ^ ° — σ°υ Ρε - Μ π ε . ρ f μ π ε ό ο _

Λ AJ τον._ . β|__Το^.___

Α) Μηλιά πού 'σαι στον έ-, στον εγκρεμό
τά μήλα φορτωμένη, μηλιά.

Β) γιε μ, τά μή — , αχ τά μήλα σον,
μηλιά μ', μηλιά ', ρεμπέβομαι.

2) Τά μήλα σον ρεμπέβομαι
τόν εγκρεμό φοβάμαι.
Κι ανι φοβάσαι τόν γκρεμό
έλα τό μονοπάτι1.

Ζ' Χορός Θιακός 1.

Π ^ 96

Λ h __Vi ____

1 Κ.Α., χ/φον άρ. 3037, σ. 137. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14453, ταιν. 1069 Bu- 'Ομάς οργανο-
παικτών έκ Καρυάς καί "Αγ. Πέτρου Δευκάδος.
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résumé

Mission musicale et folklorique dans la province de Vonitsa et
dans l'île de Lefkas (Leucade) du 3 au 17 juillet 1966.

par Spyr. Peristéris

L'auteur a travaillé pendant deux semaines à Vonitsa et dans deux
villages de cette province Monastiraki et Thyrion et de même dans le
village de Karyàà Lefkas, où il s'est occupé principalement à collectionner
des chansons folkloriques et des danses populaires, ainsi que des coutu-
mes se rapportant aux différentes manifestations sociales de ces régions.

Pendant cette mission l'auteur a réalisé 167 enregistrements sur
bandes magnétiques, et publie ici ses remarques musicologiques sur ce
matériel, qui comprend des chansons de différentes catégories.

Ces chansons sont exécutées soit par une seule voix, e.à.d. en solo,
soit par un groupe de chanteurs à l'unisson.
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Du point de vue rythmique, la plupart des ces enregistrements ap-

3 I 2 "j- 2 2 I I I I

partiennent aux rythmes suivants: a) 7/8 = g > b) 4/4 — --—>

I + I + I + I , ,/ 3 + 3 I + 2+2+I 2+1 + 1 + 2

ού —-- . c) 6/4 = --- ού ----------ού ----;-----

4 4 4 4

Une petite partie de ces chansons appartiennent à la catégorie du
rythme libre (ad libitum) des chansons dites de la table, comme les chan-
sons clephtiques ού les moirologues (chansons funèbres) voir. pp. 345-347)'

La plupart de ces chansons appartiennent aux modes musicaux dia-
toniques et une petite partie seulement aux modes chromatiques ού aux
modes mixtes diatoniques et chromatiques. L' auteur mentionne égale-
ment l'équivalence de ces modes aux modes ecclesiastiques Byzantins. De
ce matériel musical réuni, l'auteur publie sept exemples, avec les remar-
ques musicologiques correspondantes: a) Le 1er exemple est une chanson
de «calende de Lazare» qu' on chante pendant la fête de la résurrection
de Lazare, c.à.d. le Samedi, qui précède le Dimanche des Rameaux et est
liée au culte populaire, et appartient au mode diatonique de ré, qui est
l'équivalent du 1er mode plagal de la musique byzantine, vue que la te-
chnique de la chanson de Lazare, jusqn'à un certain point, ressemble à celle
de la mélodie ecclésiastique. Le rythme est de 7/8 irrégulier et a la forme

du deuxième Epitrite de la métrique ancienne: 7/8 = 2 (voir pp.

347-48, 355).

b) La 2ème chanson est un moirologue de la région de Vonitsa, en
ré. Les altérations des IVe et Ve degrés ne changent point la structure de
ce mode, car ce sont des «χοόαι>, qui permettent d' exprimer avec plus
d'intensité les sentiments de douleur du chanteur. Le rythme est libre (ad
libitum) voir pp. 348, 356,

c) La 3ème chanson est nuptiale; on la chante avant la célébration
du mariage, le Mardi soir lorsque les parents de la mariée tamisent la fa-
rine pour préparer la pâte qui servira à la confection des gâteaux du
mariage. La chanson est constituée de deux mélodies indépendantes.
Le premier motif est comme un prélude et le second est la chanson pro-
prement dite.

La 1ère partie est exécutée dans le rythme de 4/4 et appartient au
mode chromatique de ré. La seconde mélodie est chantée dans le rythme
de 7/8, et est dans le mode de fa, transposède sa tonique naturelle, dans
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la tonalité de ré. Le texte poétique (octosyllabe trochaïque), est adapté au
rythme de la mélodie principale et présente une originalité qui se rencon-
tre rarement dans le rythme de 7/8 (voir la forme rythmique de cette chan-
son à la p. 350).

d) La 4ème chanson est également nuptiale et est chantée le Ven-
dredi avant le mariage, lorsque les parents de la mariée préparent sa dot.

La mélodie est la même que celle de la deuxième partie du No 3i
avec des changements minimes. Elle diffère seulement par la cadense qui
se termine au 4e degré sous la tonique de fa. Cela peut créer de doutes
quant à la juste classification du mode de cette mélodie. Mais de toute
façon c1 est le mode de la qui prédomine malgré la note finale voir
p. 351, 359)·

e) La se chanson est un moirologue de Karyà, Lefkas.

Le trait principal de cette mélodie est sa faible étendue, qui se
base sur trois notes: la tonique, la sus - tonique diésée et la inédi-
ante, sans la tonique. Les autres notes sont des ornements. Le rythme est
libre. L' adaptation du texte au rythme et à la mélodie avec les répéti-
tions des hémistiches et l'intercalation des «tsakismata* prend une forme
strophique (voir cette forme à la pp. 351, 360-61).

f) La 6e chanson, accomragne la double - danse qu' 011 appelle à
Lefkas «Milia» (Le pommier). Ils' agit de deux «syrtos» dont le premier
est dans le rythme de 4/4 et le second dans celui de 7/8. Le mode pour la
1ère danse est de rè diatonique (ré = la) et pour la seconde de fa (fa = do).
Cette chanson est connue dans toute la Grèce mais avec d'autres mélo-
dies et formes rythmiques et adaptée à d'autres danses (voir pp. 352,361-62).

g) La dernière chanson est une danse dite «Thiacos» provenant de
1' île d'Ithaque. Il s'agit d' une double - danse, dont la première est à 4/8
en deux temps, allegro, et la deuxième à 2/4 avec des triolets. Les deux
mélodies appartiennent au mode de ré (voir pp. 352-53, 362-63).

L' auteur mentionne également les instruments populaires en usage
dans cette région qui sont le violon, la clarinette, la guitare, accordée
en luth et depuis un certain temps, 1' accordéon. Il commente aussi les
danses populaires régionales (voir pp. 353-354).
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ
(17 ΣΕΠΤ.-7 ΟΚΤ. 1966)

υπο στ. καρακαση

Είς τήν έκτελεσθεΐσαν ύπ' έμού μουσικήν καί λαογραφικήν άποστολήν ταύτην
εϊς τά χιβρία : Πάνδροοον (πρώην ' Ανω 'Αρβανίτες), Μανρατζαϊοι, Κονμαραδαΐοι,
Παγώνια, Καρλόβασι (Λιμένος) καί Πλάτανος, έπέιυχον τήν ήχογράφησιν έπί ται-
νιών μαγνητοφώνου 131 δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών (βλ. είς τό βι-
βλίον εισαγωγής μουσικής ύλης ύπ'άριίίμ, 14210-14338 πρός δέ και δύο άλλας ηχο-
γραφήσεις λαογραφικής ύλης. Παραλλήλως κατέγραψα καί άλλην λαογραφικήν
ύλην εις σελ. 322, σχ. 8ου μεγ., ή όποια κατετέθη εις τό Κέντρον Λαογραφίας
ύπ° αύξ. αριθμ. είσαγ. 3038-

Τό 1964 είχε πραγματοποιηθή έτερα λαογραφική αποστολή εις τήν νήσον
ταύτην ύπό τοϋ συντάκτου Στεφ· Ήμέλλου, όστις προέβη εις έρευναν εις τα χωρία
Πυθαγόρειον (πρώην Τηγάνι), τήν Χώραν, τούς Μυτιληνούς καί τό Παλαιό-
καστρον

Εις τήν ώς άνω ήχογραφηθεΐσαν μουσικήν ύλην περιλαμβάνονται : κάλαντα
τραγούδια αποκριάτικα, λατρευτικά, τοϋ Κλήδονα, τής κούνιας, τοϋ γάμοι?, ερωτικά,
μοιρολόγια κ.ά. Παραλλήλως πρός τήν συλλογήν μουσικής ύλης συνέλεξα καί διάφορα
έθιμα τοΰ κοινωνικού βίου, ώς έκ τών κατά τήν τελευτήν, τάς άπόκρεως, τήν λαϊκήν
μαντείαν κ·ά., προσέτι δέ πληροφορίας περί τής βιοτεχνίας, τής άγγειοπλαστικής
τέχνης, πού άλλοτε ήκμαζεν εις τήν νήσον, καίΐώς καί περί τής κατασκευής τών ξυ-
λανθράκων (καμίνι).

Δημοσιεύομεν επτά ασματα, χαρακτηριστικά τής δημοτικής μουσικής τής
Σάμου :

α) Κάλανδρα (άριθμ. 1). Πρόκειται περί τών καλάνδων, τά όποια τείνουν
νά λησμονηθούν, διότι δέν ςίδονται πλέον. Παλαιότερον ηδοντο κατά τά Θεοφά-
νεια ύπό ομίλων άνδρών μέ συνοδείαν τσαμπούνας. Οί τραγουδιστοί περιήρχοντο
τάς φιλικάς οικίας καί τά καταστήματα καί έτραγουδοΰσαν έπαίνους διά τά μέλη
τής οικογενείας, έλάμβανον δέ συνήθως ώς φιλοδώρημα χρηματικόν τι ποσόν ή
ε'ίδη τροφίμων. Εις τούς ομίλους οί όποιοι έψαλλον τά κάλαντα εΐς τά ποιμνιοστά-

1 Βλ. είς Έπετ. του Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σελ. 190-203.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ

367

σια (στάνες) προσεφέροντο υπό τοΰ βοσκού (τσέλιγκα) άμνός ή μία γίδα ώς δώ-
ρον1. Πρό τοΰ 1922 μετέβαινον καί είς τούς άπέναντι είς τήν Μικράν Άσίαν οί-
κοΰντας Έλληνας·

Ή κατωτέρω μουσική τών καλάνδων τούτων άνήκει εις τόν τρόπον τοΰ ré
(Α' ήχος τής Βυζαντινής Έκκλησ. μουσικής). Τονική fa2 = ré2. Ή μελωδία εΐς 12
μέτρα τών 4/8 (πλήν Ινός τών 3/4) άντιστοιχεΐ εις ε'να Ιδσύλλαβον στίχον καί
έχει έκτασιν μιας πέμπτης.

Π ,»

"Ας το καλημερήσωμε κι αυτό τ άντροϋνάκι,

τήν πέρδικα και τον αϊτό καί τό περιστεράκι,

πόχει τά σπίτια τά ψηλά, τά μαρμαροχτιομένα.

Τρεις 'Έλληνες τά χτίζανε, τρεις καλαντρειωμένοι.

Βάζουν τήν πέτρα μάλαμα, γιά λάσπη 'βάζαν' ασήμι,

γι' αντί γιά λιανοχάλικα ψιλό μαργαριτάρι.

Καί μέσ' τή μέση τον σπιτιού αφέντης μας κοιμάται κλπ.2

β) Τραγούδι τοΰ γάμου (άρ. 2). 'Ανήκει εις τόν διατονικόν τρόπον
τοΰ sol, ό όποιος άντιστοιχεΐ πρός τόν Δ' ήχον τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
μουσικής, τόν λεγόμενον «Άγια», πού ειχε βάσιν τό Δή (= sol). Ή τονική fa2 =
sol2. Ή μελωδία είς 8 μέτρα τών 4/8 (εις δύο κινήσεις) αντιστοιχεί εις ε'να 15σύλ-

1 Βλ. Έ· Ί. Σταματιάδον, Σαμιακά, τόμ. Ε', έν Σάμω 1887, σ. 329 - 364. Ν. Ί Ζαφειρίον,
Τά Θεοφάνεια (τά Φώτα) στή Σάμο. Άρχεΐον Σάμου, τόμ. 3, σ. 232-234.

5 Βλ. συνέχειαν τοΰ άσματος είς χ/φον, άρ. 3038, σ. 7. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14211, άρι&μ.
ταιν. 1049 Α2. Τραγουδεΐ όμάς ανδρών άπό τούς "Ανω 'Αρβανίτες.
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λαβον στίχον καί έχει έκτασιν μιας εβδόμης. Τό γύρισμα είς εξ μέτρα αντιστοιχεί
εΐς δύο δσυλλάβους στίχους1.
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"Αρχισες, γλώσσα μ , άρχισες, τραγούδια ν' άραδιάσης (δις)
τον άγγελο μέ το σπαθί νά τόνε κατεβάσης.
— άρχισες, γλυκειά μον γλώσσα,
*πέ, παινέματα καμπόσα.

Γαμπρέ μον, βέργα μάλαμα, νυφούλα μ', βέργ άσήμι, (δις)
ταιριάσατε στήν εμορφιά και στήν ταπεινοσύνη.
—Σένα τά λέγω κι ακονσ τα,
χαρτί πάρε και γράψε τα κλπ.2

1 Τήν επανάληψιν έκτελεΐ ομάς γυναικών μέ μικράς μελφδικάς παραλλαγάς. Οί φθόγ-
γοι τούτων τίθενται έντός παρενθέσεων.

2 Βλ. συνέχειαν είς χ/φον, σελ. 163. Β.Μ.Σ. άρ. είσ. 14326, άρ. ταιν. 1062 Bt. Τραγουδεΐ
ή Ελένη Μενέγα καί ομάς γυναικών άπό τόν Πλάτανον.
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γ) Τραγούδι τού γάμου εις άλλον σκοπόν(άρ. 3). Εκτελείται είς τόν
τρόπον τοΰ mi, άντίστοιχον τοΰ Δ' ήχου ή Λεγέτου τής Βυζαντινής Εκκλησια-
στικής μουσικής. Ή τονική fa=mi2. Ή μελωδία εις 8 μέτρα τών 4/8 καλύπτει
ένα 15σύλλαβον στίχον καί έχει έ'κτασιν μιας εβδόμης.

π.

Φ I
ν «,—ι

Φ znrt 4
-

σε au _ τη

τρε _ με _

—t— - *) Λ ~it-

1 —^ϊ .— g —" -λ. —
J

ν π

τη

η παν ,

τρε

"Ομορφα πον τραγούδησε αύτη ή παντρεμένη,
κάνει για δέκα λεύτερες και πάλι κερδισμένη.

"Ενα τραγούδι ϋ·έ* νά πώ επάνω στο κεράσι,
τ αντρόγυνο πού !>ά γενή, νά ζήση, νά γεράση.

~ "Ακον, νυφούλα, νά σον ειπώ τί θά αού μολογήσω,
σαν τά ματάκια σον τά δυό νά έχης τό πονλί σον κλπ. 1

δ) Νανούρισμα (άρ. 4). Τοΰτο είναι ρυθμοειδές, άνήκει δέ εις τόν τρό-
πον τοΰ ré (ré = sol) Α' ήχον τής Βυζαντινής Έκκλησ. μουσικής, μέ τονικήν sol3.
Ή έκτασις τής μελωδίας είναι μία τετάρτη. Τό α' μέρος καλύπτει έ'να 8σύλλαβον
στίχον καί τό β ένα 7σύλλαβον.

1 Βλ. συνέχειαν τοΰ κειμένου εις χ/φον, σελ. 164. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14327, άρ. ταιν.

1062, Β». Τραγουδεΐ ή Δέσποινα Μόρου καί όμάς γυναικών άπό τόν Πλάτανον.
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να χρυ. σο _ σεν_ το. νι __ε - ε - ε--ε .

Νάνι τον Ρήγα τον παιδί, τον βασιλιά τ άγγόνι,

νά τό 'feg' ή βασίλισσα πώς έχει τέτοι' άγγόνι.

Νά τό 'δινε χρνσή φασκιά κι δλόχρνσο σεντόνι

έ, έ, έ, έ, έ νά κάν' νάν, νάν, νάρ,

νάνι, νάνι, νάνι, νάνι ώσπον νά'ρτ ή μάννα τον

νά τοϋ φέρ άπ ούλα, ονλΜ,

τά φλονριά μέ τήν σακκονλα κλπ.1

ε) Τραγούδια τής κούνιας (άρ. 5-6). Τό έθιμον τής κούνιας (αιώ-
ρας) έσυνηθίζετο παλαιότερον εύρέως εΐς τά χωρία τής Σάμου. Κατά πληροφορίας
τοΰ Δημ. Βούρα έκ τοΰ χωρίου "Ανω 'Αρβανίτες ύπήρχον δύο ειδών κούνιες : <(ή
άνεμόκλα» καί ή «σανιδόκλα». Ή άνεμόκλα άπετελείτο μόνον έκ κρεμαμένου
διπλού σχοινιού, χωρίς κάθισμα, ήδύνατο δέ νά καθίση έπ' αύτοΰ έ'να μόνον άτο-
μον. Ή σανιδόκλα ειχεν εΐς τήν βάσιν της πλατύ ξύλον ώς κάθισμα, όπου έκά-
θηντο δύο νεάνιδες, εΐς δέ τά άκρα τής σανίδος ΐσταντο δύο νέοι. Κατά τήν αΐώ-
ρησιν ήδοντο πρώτον ύπό τών κορασίδιον δίστιχα, τά οποία έπανελάμβανον οΐ
νέοι. Είναι έν χρήσει δύο μελωδίαι τής κούνιας: ό μονός σκοπός καί ό διπλός. Ό

1 Βλ. συνέχειαν τοϋ κειμένου είς τό χ/φον, σελ. 21. Ε.Μ.Σ. άρ. εΐσ. 14217, άρ. ταιν.
10Ö0 A g . Νανουρίζει ή Μελπομένη Αάνδρου, έτών 70, άπό τους "Ανω 'Αρβανίτες.
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σκοπός (υπ' άρ. 5) άνήκει εις τόν χρωματικόν τρόπον τοΰ sol μέ τονικήν sol2. Ή
μελφδία άντιστοιχεΐ εις 8 μέτρα τών 3/4 εις ε'να στίχον Ιδσύλλαβον καί έχει
έκτασιν μιας εβδόμης.

,, J γο 84

Ρα

λ ε στην

κου - νια

—~ —5, Π J jvj - —J-»
Μ-* 1 *-J-' Λ -J- -4 Λ »

τσα, πα

Κ ε. δα

τρα _ yo

υ _ _ ού

. δ r

Πάλε στήν κούνια έκατσα, πάλε νά τραγουδήσω,
τ αγγελικό σον τό κορμί ϋ·ά τό 'παινολογήσω.
Τής κούνιας είναι τό σκοινί, τής κούνιας τό κλωνάρι,
κ' εκείνος πον τήν εκανε νά ζήσ νά κάνη κι αλλη κλπ. 1

Ό διπλός σκοπός (υπ' άρ 6) είναι ρυθμοειδής, άνήκει δέ εις τόν χρωματι-
κόν τρόπον τοΰ sol μέ τονικήν sol2. Ή πρώτη μουσική περίοδος άντιστοιχεΐ είς
ένα Ιδσύλλαβον σιίχον άνευ παρεμβολών, ή δέ δευτέρα καλύπτει ε'να 12σύλλαβον,
εξ ενός οκτασυλλάβου στίχου, προστιθεμένων 4 συλλαβών έπί πλέον. Τελικώς
επαναλαμβάνεται ολόκληρος ό Ιδσύλλαβος άνευ παρεμβολών. Ή έκτασις τής με-
λφδίας είναι μιας οκτάβας.

1 Βλ. συνέχειαν είς χ/φον, σελ. 87. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14256, άρ. ταιν. 1056 Α2. Τρα-

γουδεϊ ή Διαμαντοΰλα Μανωλάρα άπό τούς Μαυρατζαίους
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Στ ο παραθύρι που 'α εαυ γαρυφαλλιά δέν πρέπει,
γιατ' εισ" εαυ γαροφαλλιά κι οποίος περνά σέ βλέπει1.

στ') Ε'ις τήν Σάμον διατηρείται ακόμη τό έθιμον τής μοιρολογήσεως τοΰ
νεκρού ώς κατά τό παρελθόν. Ή παρατιθεμένη μελωδία (άρ. 7) άνήκει εις τόν
τρόπον τοΰ fa, άντίστοιχον τοΰ Γ' ήχου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής,

1 Χ/φον, σ. 88. Ε.Μ.Σ. άρ. εισ. 14257, άρ. ταιν. 1056 As. Τραγουδεϊ ή Χαρίκλεια
Πατατανίδου άπό τούς Μαυρατζαίους.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ

373

όστις είναι δμοιος μέ τόν fa μείζ. τής Ευρωπαϊκής. Ή τονική sol3 = fa7. Ή
μελορδία εις 12 μέτρα τών 2/4 καλύπτει ενα Ιδσύλλαβον στίχον καί ή έπαιδός, είς
4 μέτρα, ενα 8σύλλαβον.

Ή έκτασίς της είναι μία πέμπτη.

J ^ 124

Λ. h· 4 m Μ - ' J ■ ι ^ Λ-- , ι
Cy ί =Η- - Γ ι —

LU "Λ υ! - Τι μοί- ρο - λό _ ι _ νά _ σου

Ρ ? J'1 Ji-j- 1 Lfl·^^^

NX Λ __

TTUJ __και τι __να __σου _

JvJ.1 J. JVC? ^r

(Ü Γ ^ ^

ταιρ_ . για- - σω. ^ Άχ'._ Που a - cpn - κες_ το

j > n t j'1 jgny ? j)1 j- j.1 jww7^

σπι . τι σου _._ και τα _ νοι _ _ κο _

^ r-J. ■ Jjj. ■ J r· Js· JU^J CJ'J'j.rj'j,'^

nu. _ pi a_ σου. ν'α.λπ - _ -δε ι α κρί _ μα που 'τα _ νε.

Α Τον___

"Αχ! τί μοιρολόι νά σον 'πώ και τί νά σον ταιριάσω,
αχ! που αφηκες το σπίτι σον και τά νοικοκυριά σον,
ν-άλήάεια κρίμα που έκαμες!

"Αχ! τί μοιρολόι να σον πώ και τί να σου ίντίσω, '
αχ! πού αφηκες το σπίτι σον κ έχασες τή ζα)ή σον,
κόρη νιά καί κατενιά κλπ.. '

1 ούί»τίςω=ταιριάζω (λ. τουρκ.).

2 Βλ. συνέχειαν είς χ/φον, σελ. 157. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14322, άρ.ταιν. 1062 Αϊ. Μοιρολο-

γεί ή Άγγελινιώ Ρήγα άπό τόν Πλάτανον.
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Mission musicologique dans l'île de Samos
(17 septembre-7 octobre 1966)

par St. Caracassis

L'auteur a travaillé dans les villages de Pandrosson (ex-Ano Arvatii-
tes), Mavratzéi, Koumaradéi, Payonda, Karlovassi et Plâtanos où il a réalisé
133 enregistrements de chansons populaires sur bandes magnétiques. Il a
recueilli également un matériel folklorique varié (légendes, coutumes, etc).

Parmi les chansons enregistrées, les chants funèbres (mirologues),
les calandes (chansons de quête) les chansons de la balançoire et celles du
carnaval présentent un intérêt particulier.

L'auteur nous donne ci-dessous la musique de sept mélodies popu-
laires recueillies dans la région.

La première est une chanson de quête chantée par des groupes de
jeunes gens le jour de l'Epiphanie dans la maison de leurs amis. Le mode
est en ré (équivalent du 1er mode de la musique ecclésiastique byzantine)
et la tonique fa2 est transposée en ré2. La mélodie correspond à un vers
de 15 syllabes.

La deuxième chanson est un chant nuptial en sol (4ème mode ecclé-
siastique) et la tonique de fa2 est transposée en sol2. La mélodie de cette
chanson correspond à un vers de 15 syllabes et le refrain (tsakisma) à deux
vers de 8 syllabes.

La chanson u° 3 est également un chant nuptial dans le mode de mi
(équivalent du 4ème mode ecclésiastique). La tonique fa = mi2. La mélodie
correspond à un vers de 15 syllabes.

La chanson n° 4 est une berceuse en rythme libre, en ré (ré = sol).
Le premier motif correspond à un vers de 8 syllabes et le deuxième à un
vers de 7 syllabes.

Les chansons n° S et 6 sont des chansons delà balançoire. La première
est en sol chromatique et sa mélodie correspond à un vers de 15 syl-
labes. La seconde est en rythme libre et dans le mode chromatique, égale-
ment en sol. Le premier motif correspond à un vers de 15 syllabes et le
deuxième au second vers de 15 syllabes avec des répétitions.

La dernière chanson est un chant funèbre (mirologue) en fa et cor-
respond au 3ème mode ecclésiastique qui est le même que le Fa majeur
de la musique occidentale. La tonique sol2 = fa2. La mélodie couvre un vers
de 15 syllabes et le refrain un vers de 6 syllabes.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965 ΚΑΙ 1966

(Collections de materiel folklorique, déposées au Centre de Recherches
du Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore)
pendant les années 1965 et 1966)

A'. ΕΤΟΥΣ 1965 (ANNÉE 1965)

1. Δημήτρ. Σταματόπουλος, Συλλογή παραμυθιών μέσφ τών μαθητριών
τοΰ Γυμνασίου Μεσσήνης, άπο τήν πάλιν καί τήν επαρχίαν Μεσσήνης, Μεσσήνη
1964, 4ον, σελ. 263 (Α.Ε. 2934).

2. 'Ιωάννης Σταμάτογλου, 'Ελληνικές γιορτές στήν ύπαιθρο, 'Αμυγδαλέα
Κοζάνης 1965, 4ον, σελ. 63 (Α.Ε. 2935).

3. 'Αστέριος 'Αθ. Παπανικολάου, Λαογραφικά περιφερείας 'Ελάσσονος,
Έλασσών 1965, 4ον, σελ. 44 (Α.Ε. 2936).

4· Γεώργ. Ν. Αίπατερινίδης, Λαϊκαί λατρευτικοί τελεταί είς Μακεδονίαν-
Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής είς Καλήν Βρύση Δράμας, 1965, 8ον μέγα, σελ.
80 (Α.Ε. 2937).

5. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαϊκαί παραστάσεις τήν Δευτέραν τής Τυ-
ρινής εΐς Άγίαν'Ελένην Σερρών. Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής, 1965, 8ον
μέγα, σελ. 30 (Α.Ε. 2938).

6. Δέσποινα Παπαδοπούλου, "ΙΙΘη καί έθιμα τής κωμοπόλεως Πρώτης
Σερρών, εν Παναγία Θηβών, 4ον, σελ. 168 (Α.Ε. 2939).

7. Γεώργ. Ταουκτσόγλου, Λαογραφική συλλογή έκ τής περιοχής Κύκνου
'Ωραίου Ξάνθης, Ξάνθη 1961, 4ον, σελ. 105 (Α.Ε. 2940).

8. Δημήτρ. Παππάς, Το Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων. Μελέτη ιστορική
καί λαογραφική συλλογή, Μεγάλο Περιστέρι 1964, 4ον, σελ. 106 (Α Ε. 2641).

9. Γεώργ. Ν Θεοδώρου, Λαογραφική καί κοινωνιογραφική μελέτη τοΰ
χωρίου Φτέρη Φθιώτιδος, "Ανω Φιέρη 1954, 4°ν, σελ. 67 (Α.Ε. 2942).

10. Ellen Frye, Συλλογή δημωδών ασμάτων εκ διαφόρων τόπων, 1964,
8ον μικρ., σελ. 212 (Α·Ε· 2943).

11. Νικόλ. Παπακωνσταντίνου, 'Εορταστικαί εκδηλώσεις κατοίκων ΤΤαπ-
παδατών Πρεβέζης, εν Παππαδάταις 1965, 4°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 2944).
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12. Θωμάς Κυρίτσης, Λαογραφική μελέτη Μορφοβουνίου Καρδίτσης, έν
Καρδίτση 1965, 4ον, σελ. 70 (Α.Ε. 2945).

13. Γεώργ· Ν. Αίκαΐερί/νίδης, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής είς τήν
περιοχήν τον νομοΰ Σερρών, 1965, 8ον μέγα, οελ. 201 (Α.Ε. 2946).

14. Ήλ. Χουρζαμάνης, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής είς τόν συνοι-
κισμόν Μελί Μεγάρων Αττικής, 1965, 8ον μέγα, σελ. 202 (Α.Ε. 2947).

15. Χρήστος Βασίλης, ΆΦαν. Ζέρβας, Το χωρώ Τρίκκερι. 'Ιστορική καί
λαογραφική μελάτη, [Τρίκκερι] 1965, 4ον, σελ- 43 (Α.Ε. 2948).

16. 'Ανδρέας Βολταίρας, ' Η&η, εϋιμα καί τραγούδια σωσμένα άπο στόμα
σε στόμα άπό τό Βασιλικόν Πωγωνίου Ιωαννίνων, Δελβινάκι 1965, 4ον, σελ- 25
(Α.Ε. 2949).

17.'Ελπινίκη Σταμοΰλη - Σαραντή, Λαογραφικά σύμμεικτα, 1963/1965,
4ον, σελ. 37 (Α.Ε. 2950).

18. Δημ. Σέττας, Μουσική λαογραφική σνλλογή εξ αποστολής στή Βόρεια
Εύβοια καί στή περιοχή Αιδηψού, 1962, 8ον μέγα, σελ. 220 (Α.Ε. 2951).

19. Ήλ. Χουρζαμάνης, Λαογραφική ερευνά είς τά εκ προσφύγων τον Πόντου
χωρία Μανρότοπος, Νέα Σεβάστεια καί Πλατανιά Αράμας, 1965, 8ον μέγα, σελ.
462 (Α.Ε. 2952).

20. Ήλ. Χουρζαμάνης, Λαογραφική αποστολή είς τά χωρία Αασαηόν, Μαν-
ρότοπος, Μαυρολενκη Αράμας, 1965, 8ον μέγα, σελ. 461 (Α.Ε. 2953).

21. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική σνλλογή εξ αποστολής είς περι-
οχάς τοΰ νομοΰ Ρεθύμνης, 1965, 8ον μέγα, σελ. 349 (Α.Ε. 2954).

22. Γεώργ. Ν Αίκατερινίδης, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς Κρύαν
Βρύσην 'Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Κρήτης, 1965, 8ον μέγα, σ. 336 (Α.Ε. 2955).

23. Δημήτρ. Β. Οίκονομίδης, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς πε-
ριοχήν Πωγωνίου 'Ηπείρου, 1965, 8ον μέγα, σελ. 474 (Α.Ε. 2956).

24. Στέφ. "Ημελλος, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς θήρα ν καί 'Ανά-
φη ν, 1965, 8ον μέγα, σελ. 357 (Α.Ε. 2957).

25. Σταϋρ. Καρακάσης, Μουσική συλλογή εξ αποστολής είς Ζάκυνθον, 1965,
8ον μέγα, σελ. 348 (Α.Ε. 2958).

26. "Ayy. Ν· Δευτεραΐος, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής είς νομόν Κο-
ζάνης, 1965, 8ον μέγα, σελ. 526 (Α.Ε. 2959).

27. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική σνλλογή εξ αποστολής είς τήν έπαρ-
χίαν Καρδίτσης, 1965, δον μέγα, σελ. 629 (Α.Ε. 2960)·

28. Σταμάτ. Ά. 'Αΐΐοστολάκης, Λαογραφικά Καμπανοΰ. Τό κυνήγιον, Κα-
μπανός Σελίνου [Χανίων] 1965, 8ον μικρ., σελ. 10 (Α.Ε. 2961).
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29. Καντάς Κ. Καντάς, Ό γάμος στό Ζέλι Αοκρίδος άλλοτε και τώρα. Συλ-
λογή δημοτικών τραγουδιών που λέγονται στο χωριό, ['Αθήναι 1965], 8ον μικρ.,
σελ. 426 (Α.Ε. 2962).

30. Γεώργ. Ήλιάδης, Ααογραφικά σύμμεικτα Κύπρου. Συλλογή μαθητών
Γυμνασίου Πάφου, [1965], 8ον μικρ., σελ. 187 (Α.Ε. 2963).

31. Γεώργ. Ήλιάδης, Λαογραφικά σύμμεικτα Κύπρου. Συλλογή μαθητών
Γυμνασίου Πάφου, [1965], 4ον, σελ. 132 (Α.Ε. 2964).

32. Στέλιος Στυλίανίδης, Λαογραφική συλλογή τοϋ χωρίου Περιστερώνας
Πάφου Κύπρου, 1965, 4ον, σελ. 301 (Α.Ε. 2965).

33. Χρυσόστομος Βαρλάμης, Λαογραφικά "Οασης Λαγκαδά, έν "Οσση
1965, 4ον, σελ. 19 (Α.Ε. 2966).

34. Δημήτρ. Τουλούπης, Μιά έρευνα γύρω άπό τή ζωή τών Πομάκων.
[Λεπτοκαρυά Πιερίας] 1965, 4ον, σελ. 87 (Α.Ε. 2967).

35. Κων/τΐνος Βασιλείου, Λαογραφική σνλλίογή τοϋ χωρίου eΕλληνικού
(Λοζετσιοΰ) 'Ιωαννίνων, έν Άγίφ Κοσμά 1965, 4ον, σελ. 78 (Α.Ε. 2968).

36. Κων/τΐνος Παπαμιχαήλ, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών. [Θεσπρωτι-
κόν Πρεβέζης] 1965, 8ον μικρ., σελ. 73 (Α.Ε. 2969).

37. 'Ιωάννης 'Αρχιμανδρίτης, Λαογραφική συλλογή περιοχής Σιδηροκά-
στρου Μακεδονίας, έν 'Αθήναις 1965, 4ον, σελ. 224 (Α.Ε. 2970).

38. Κων/τΐνος Π. Λαζαρίδης, Λαογραφικά στοιχεία άπό τό χωριό μον
Κουκούλι τοΰ Ζαγοριοΰ. Κουκούλι 1965, 4ον, σελ. 182 (Α.Ε. 2971).

39. Θεοφ. Χαλέμης, 'Ηχογραφημένα άσματα, Νέον Σούλιον Σερρών 1965,
4ον, σελ. 66 (Α.Ε. 2972).

40. Σπυρ. Δημητρίου, Χειρόγραφον γιατροσόφι άγνο')στου κομπογιαννίτου έκ
Ζίτσης'Ιωαννίνων [άντίγραφον]. Θεσσαλονίκη 1965, 8ον μέγα, σελ. 160 (Α.Ε. 2973).

41. 'Ιωάννης Κλουκίνας, Λαογραφικά τής 'Ολυμπίας. [Γραίκα 'Ολυμπίας]
1965, 8ον, σελ. 184 (Α.Ε. 29 74).

42. Ήλ. Χουρζαμάνης, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής είς περιοχήν
τοΰ νομοΰ Αράμας, 1965, 8ον μέγα, σελ. 379 (Α.Ε. 2975).

Β'. ΕΤΟΥΣ 1966 (ANNÉE 1966)

1. Δημ. Σεϊτανίδης, Τό Σουφλί άλλοτε καί τώρα, Σουφλίον1966, 4ον, σελ.
88 (Α.Ε. 2976).

2. Τρισεύγενη Τρυποσκοΰφη, Λαογραφικόν νλικον τών χωρίων Λιοπρά-
αον Τρικάλων (Θεσσαλίας) καί Λεήμονα Λακεδαίμονος. Έν Λεήμονι 1963, 4ον,
σελ. 117 (Α.Ε. 2977).
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3. Γ. Καλαμπόκης, Λαογραφική συλλογή εκ τοϋ συνοικισμού Παρασπορίον
Αχλαδιών Σητείας, έν Παρασπορίω 1963, 4ον, σελ. 10 (Α.Ε. 29 78).

4. Ευαγγελία Νικολαΐδου, Συλλογή λ,αογραφικοϋ ύλικοϋ εκ τοϋ χωρίου
Σταυροχωρίου Σητείας, Σητεία 1963, 4ον, σελ. 49 (Α.Ε. 2970).

5. Μιχαήλ Δρακάκης, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ τοϋ χωρίου ΓΙαπα-
γιανναδες Σητείας. Παπαγιαννάδες 1963, 4ον, σελ. 14 (Α.Ε. 2980).

6. Νικ. Καραβιτάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ τοϋ χωρίου Χαμεζίου
Σητείας, [Χαμέζιον 1963], 4™, σελ. 22 (Α.Ε. 2981).

7. Ίωάνν. Ζουριδάκης, Στοιχεία λαογραφικά εκ τον χωρίου Σταυρωμένου
Σητείας, έν Σταυρωμένο) 1963, 4«™ σελ. 40 (Α.Ε. 2982).

8. Ίωάνν. Τσαντάκης, Λαογραφικά τοϋ χωρίου Λ άστρου τής επαρχίας Ση-
τείας, έν Λάστρω 1963, 4°ν> σελ. 15 (Α.Ε. 2983)·

9. Μαρία Μαρκάκη, Λαογραφικά Χαμεζίου Σητείας, Χαμέζιον 1963, 4ον,
σελ. 32 (Α.Ε. 2984).

10. Γεώργ. Άγκιναροσταχάκης, Λαογραφική συλ.λογή έξ 'Απιδιών Ση-
τείας [Απίδια] 1964, 4»ν, σελ. 17 (Α·Ε. 2985).

11. Δημ. Σεϊΐανίδης, Τοπωνυμίες Σουφλίου και περιοχής του άπό τής επο-
χής τής Τουρκοκρατίας, Σουφλί 1966, 4ον, σελ. 5 (Α.Ε. 2986).

12. Έλπιν. Σταμούλη - Σαραντη, Συλλογή λαογραφικής ύλης περί τής
λατρείας έν γένει τον 'Αγίου Γεωργίου είς διαφόρους τόπους, 4ον, σελ. 219 (Α.Ε.
2987).

13. 'Αντών. Γαϊτάνης, Λαογραφική συλλογή έκ τοϋ χωρίου Βασιλιτσίου
Πυλίας, έν Xico 1966, 4ον, σελ. 198 (Α.Ε. 2938)·

14. Άθαν. Κουστένης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ εκ τοϋ χωρίον Καρ-
περής Σερρών, [1966], 4ον, σελ. 3 (Α.Ε. 2989).

15. Νικόλ. Κυριακάκης, Τά κατά τόν γάμον έθιμα εις τό χωρίον Άμα-
ριανό Πεδιάδος 'Ηρακλείου Κρήτχ\ς, έν Ήρακλείο) 1966, 4ον, σελ. 15 (Α.Ε. 2990).

16. Νικ. Ρουσσομουστακάκης, Συλλιογή λαογραφικού ύλικοϋ έκ τής 'Ανα-
τολικής Κρήτης, 1964-65, 4ον + 8ον, σελ. 75 (Α.Ε. 2991).

17. Joy (Χαρά) Κουλεντιανοϋ, Τραγούδια και χοροί Σκύρου, 'Αλοννήσου
και Κέας, 1965, 8ον μέγα, σελ. 170 (Α.Ε. 2992).

18. Δόμνα Σαμίου, Χοροί καί τραγούδια Άστυπαλαίας, ['Αστυπάλαια] 1964,
8ον μέγα, σελ. 44 (Α.Ε. 2993)

19. Ή λ. Χουρξαμάνης, Λαογραφική συλλογή έξ άποστολής εις τόν συνοι-
κισμόν Μελί (πρόσφυγες) παρά ιά Μέγαρα, 1966, 8ον μέγα, σελ. 83 (Α.Ε. 2994).
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20- G. Winterbergr, Μουσική νλη εκ Μαρόκου και Τουρκίας, [1964],
4ον, σελ. 10 (Α.Ε. 2995).

21. Άναστ. Ν. Γεωργαντζης, Λαογραφικά στοιχεία τής περιοχής Ζαλόγ-
γου, έν Λούρω 1966, 4ον, σελ. 107 (Α.Ε. 2996).

22. Ίωάνν. Θ. Γωγοβίτης, Μονογραφία τοΰ χωρίου Μεγαλωβρύσου 'Αγιας
Λαρίσης, εν Μεγαλοβρύσα» 1959, σελ. 38 (Α.Ε. 2997).

23. Σπυρ, Κουντούρης, Στοιχεία λαογραφίας εκ τοϋ χωρίου Κριεζά Κα-
ρνατίας, εν Ιίριεζοϊς 1966, 4ον, σελ. 25 (Α.Ε. 2998).

24. Νικ. Β. Κοσμάς, «Ό Λαγκαδάς», 1966, 4ον, σελ. 172 (Α.Ε. 2999).

25. Βασίλ. Παυλίδης, Προλήψεις, δεισιδαιμονίας ξόρκια καί μάγια στήν πε-
ριοχή Παραμυθίας. 'Αθήναι 1966, 8υν μικρόν, σελ. 79 (Α.Ε. 3000).

26· Δημήτρ. Νοτόπουλος, Σπυρίδ. Περιστέρης, Ήχογράφησις μουσικής
ύλης, 1953, 8ον μέγα, σελ. 110 (Α.Ε. 3001).

27. Εύάγγ. Ζορμπάς, Ό γάμος στό χωριό Τσούκα Φθιώτιδος, Τσούκα
1966, 4ον, σελ. 23 (Α.Ε. 3002).

28. Βασίλ. Γ. Βετσόπουλος, Παραλλαγαί δημοτικών τραγουδιών, 1966,
4ον, σελ. 624 (Α.Ε. 3003).

29· Άπόστ. Δ. Ψαθάς, Βασιλική Μητρακλή - Μ'αθά, Ό Σκοπός 'Ανα-
τολικής Θράκης, 1966, 4ον, σελ. 202 (Α.Ε. 3004).

30. Πέτρος Π. Πανταζόπουλος, Νανουρίσματα περιοχής Λογγάς Πυλίας,
1966, 4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 3005)·

31. Κωνστ. Χρ. Σιόντης, Λαογραφικά Μουζακαίων 'Ιωαννίνων. Μουζακαΐοι
1966, σελ. 48 (Α.Ε. 3006).

32. Σωκρ. Δ· Γεωργούλας, Λαογραφικά περιφερείας Ανατολικού Ξερο-
βουνίου. Ξεροβοΰνιον 'Ηπείρου 1966, 4ον, σελ. 125 (Α.Ε. 3007).

33. Μανώλης Ί. Καλοκύρης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ τής περιοχής
'Ανωγείων Ρεθύμνης, [Ανώγεια] 1966, 4ον, σελ. 172 (Α.Ε. 3008).

34· 'Ονούφριος Καραγίάννης, "Τό Γιωργιό παντρεύγεται».' Από τή Λαο-
γραφία τής Σύμης. ΓΙερουλάδες Κερκύρας 1966, 4ον, σελ· 50 (Α Ε. 3009).

35. Νικόλ. Β. Ζάγκος, Ή λαογραφία ενός χωριού· τοΰ χωριού Λακκιά
νομού Θεσσαλονίκης, έν Λακκιά 1966, 4ον, σελ. 25 (Α.Ε. 3010).

36. Εύαγν· Ζορμπάς, Λαϊκά στιχουργήματα, 1966, 4ον, σελ. 7 (Α.Ε. 3011).

37. Γεώργ. Τσίλης, Ηχογραφημένα μοιρολόγια καί τραγούδια χωρίου Πρα-
μάντων 'Ιωαννίνων, έν 'Αθήναις 1966, σελ. 20 (Α.Ε. 3012).

38. Γεώργ. Τσίλης, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ χωρίου Πραμάντων 'Ιω-
αννίνων. ΙΙράμαντα 1966, 8ον μικρ., σελ. 170 (Α.Ε. 3013).
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39. Δημ. Β. Οίκονομίδης, Λαογραφική ερευνά είς Μονοδένδριον και Βίτσαν
Ζαγορίου 'Ηπείρου, 1966, 8«ν μέγα, σελ. 332 (Α.Ε. 3014).

40. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική αποστολή είς Σταυροπήγιον
Ευρυτανίας προς κινηματογράφηση' εκδηλ.ώσεων τοϋ εκ παραδόσεως λαϊκού βίου,
1966, 8ον μέγα, σελ. 119 (Α.Ε. 3015).

41. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, 'Αποστολή εις'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρή-
της προς κινηματογράφησιν τελετής τοϋ γάμου, 1966, 8ον μέγα, σελ. 76 (Α.Ε. 3016).

42. Δημήτρ. Δάνος, «'Εκείνα τά χρόνια». 'Αθήναι 1966, 4ον, σελ. 109
(Α.Ε. 3017).

43. Κων/ντΐνος Λαζαρίδης, «Τό χωριό μου Κουκούλι τοϋ Ζαγοριοϋ και ή
λαογραφία τον», τόμ. Β'., Τά παραμύθια τοΰ χωριού. Κουκούλι, 1966, 40ν, σελ'
182 (Α.Ε. 3018).

44. Γεώργ. Κουκλινός, Λαογραφικά σημειώματα Άνδρου, Γιαννισαΐοι
1966, 4ον, σελ. 39 (Α.Ε. 3019).

45. Καλλιόπη Τξανιδάκη, Λαογραφικά Ανατολικής Κρήτης, 'Ιεράπετρα
1966, σελ. 99 (Α.Ε. 3020).

46. 'Ανδρ. Β. Μπούτσίκας, Λαογραφική ερεννα είς Βούστριον Ξηρομέρον>
Τρίκορφον Ναυπακτίας, Σαγαίικα καί Ίτέαι Πατρών, Πάτραι 1966, σελ. 256
(Α.Ε. 3021)

47. Ίωάνν. Τριανταφυλλίδης, Ποντιακή λαογραφία. Νάουσα 1966, 40ν,
σελ. 236 (Α.Ε. 3022).

48. Δημήτρ. Παππάς, Συλλογή λ.αογραφικοϋ ϋλικοϋ εκ Μεγάλου Περιστε-
ρίου Αωδώνης 'Ιωαννίνων. Μέγα Περιστέριον 1965, 4°ν, σελ. 484 (Α.Ε. 3023).

49. Κων/τΐνος Τσοΰχλος, Θωμα'ίς Τσούχλου, Τσακώνικη λαογραφία, Βλα-
χιώτης 1966, 4°ν, σελ- 175 (Α.Ε. 3024).

50. Στέφ. "Ημελλος, Λαογραφική συλλογή εξ άποστολ.ής είς τάς νήσους
Σίκινον και Φολέγανδρον, 1966, 8ον μέγα, σελ. 251 (Α.Ε. 3025).

51. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς τήν
επαρχίαν Καρδίτσης, 1966, 8°ν μέγα, σελ. 321 (Α.Ε. 3026).

52. "Αγγ. Δευτεραΐος, Λαογραφική σνλλογή εξ αποστολής είς χωρία τοϋ
νομοΰ Γρεβενών, 1966, 8°ν μέγ«, σελ. 391 (Α.Ε. 3027).

53. Παρθένης 'Αλβανός, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Λισβορίου
Λέσβου, έν Αισβορίφ 1996, 4<™ σελ. 18 (Α.Ε. 3028).

54. Γ. Σ. 'Ηλιάδης, Λαογραφικόν νλικόν άπό τήν επαρχίαν Πάφου Κύπρου,
Συλλογή μαθητών Γνμν. Πάφον. Πάφος 1966, 4°ν + 8°ν 0ελ. 86 (Α.Ε. 3029).
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55. 'Ιωάννης Νασιόπουλος, Λαογραφικά 'Ερατΰρας Βοίου Κοζάνης. "Αγιος
'Αντώνιος Θεσσαλονίκης 1966, 4ον, σελ. 238 (Α.Ε. 3030).

56. Άνάργ. Σβολόπουλος, Μέρος Α', Λαογραφική συλλογή έκ τής κοινότη-
τος Πλατέος Καλαμών. Μέρος Β', Συλλογή γλωσσικού κ.λ π. νλικοϋ (τοπωνυμ. μετά
λαογρ. στοιχείων έξ 60 κοινοτήτων τής έπαρχ. Καλαμών). Καλάμαι 1961-1964,
4ον, σελ. 167 (Α.Ε. 3031).

57. Γεώργ. Πουρανόπουλος, «Ή Πέρνη». 'Ιστορία-Λαογραφία τής κώμης,
1966, 40ν, σελ. 72 (Α.Ε. 3032).

58. Γεώργ. Κολιός, Λαογραφική συλλογή ηεριφ. ΙΙαππαδατών Πρεβέζης,
Παππαδάται 1966, 4'»', σελ. 53 (Α.Ε. 3033).

59. Δημήτρ. Ν. Παπαναούμ, Λαογραφική μελέτη. 'Ήθη καί έθιμα Σια-
τίστης καί ό παραλληλισμός τους μέ τά Βυζαντινά. Σιάτιστα 1966, 4ον, σελ· 99
(Α.Ε. 3034).

60. Γεράσ. Ί. Καφύρης, Ίωάνν. Γ. Καφύρης, Λαογραφικόν νλικον έκ
Παξών. [Αθήναι] 1966, 8™ μέγα, σελ. 414 (Α.Ε. 3035).

61. Κων/τΐνος Λαζαρίδης, «Τό χωριό μου Κονκκονλ,ι τον Ζαγορίου καί ή
λαογραφία τον», τόμ. Γ , Ποικίλα λαογραφικά, Κουκκούλιον 1966, 40ν, σελ. 225
(Α.Ε. 3036).

62. Σπυρ. Περίστέρης» Μονσική καί λαογραφική άποστολή είς χωρία έπαρχ.
Βονίτσης καί Λενκάδος, 1966, 8°ν μέγα, σελ- 231 (Α.Ε. 3037).

63. Σταΰρ. Καρακάσης, Μονσική άποστολή είς Σά μον, 1966, 8ον, σελ. 328
(Α.Ε. 3038).

64. Κων/τΐνος Ρωμαίος, Λαογραφική σνλλογή έξ άποστολ.ής είς Μυρσίνην
Λακωνίας, 1966, 8™ μέγα, σελ. 220 (Α.Ε. 3038Α).

65. 'Ιωάννης Γουρίδης, «Βρυσικά Διδυμοτείχου "Εβρον». Λαογραφική έρευ-
να. Βρυσικά 1966, 40ν, σελ. 110 (Α.Ε. 3039).

66. 'Αθηνά Παπαδήμου, Μαρία Παπαδοπούλου, Σωτήρ. Δεμερτζής,
"Ηθη καί έθιμα τοϋ χωρίου Άσπρονερίου Διδυμοτείχου, [Άσπρονέριον] 1966, 4ον,
σελ. 31 (Α.Ε. 3040)·

67. Βάγια Δουλούδη, Δημήτρ. Κτενίδης, Γεώργ, Κοτίνης, Χαράλ.
Γκιούρδας, Βασίλ. Θεοδόσιογλου, Λαογραφικά θονρίον, Θούριον 1966, 4ον,
σελ. 52 (Α.Ε. 3041).

68. Νικόλ. Δούκας, Λαογραφικά στοιχεία γιά τό Σουφλί, Σουφλίον 19G6,
4ον, σελ. 6 (Α Ε· 3042).

69- Μεταξία Τσακμάκη, "Εραπας, άρρ'βώνας, γάμος στό Σουφλί, [Σουφλίον]
1966, 4°ν σελ. 30 (Α·Ε· 3043).
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70. Παρασκευάς Παληάτσος, Λαογραφικά Σουφλίου. [Σουφλίον] 1965, 4ον,
σελ. 5 (Α.Ε. 3044).

71. Τριάς Μέρμηγκα, Άπό τήν λαογραφίαν τής πόλεως Σουφλίου. Σουφλίον
1966, 4ον, σελ. 6 (Α.Ε. 3045).

72. Χρίστος Μπαμπαλίτης, Ή δημώδης ιατρική στό Σουφλί Έβρου, έν
Σοιιφλίφ 1966, 4™, σελ. 9 (Α.Ε. 3046).

73. Παράσχος Κουντουράκης, Στοιχεία λαογραφικής έρεύνης τοϋ χωρίου
'Αβδέλλας Διδυμοτείχου, ['Αβδέλλα] 1966, 4°\ σελ. 21 (Α.Ε. 3047).

74. Στέφ. Παπαναστασίου, Λαογραφική έρευνα τοϋ χωρίου Άλεποχωρίον,
έν Άλεποχωρίω 1966, 4°ν, σελ. 18 (Α.Ε. 3048).

75. Χαράλ. Καβάζης, Λαογραφική μελέτη 'Αλεποχυιρίον, έν 'Αλεποχωρίω

1965, 4ον, σελ. 16 (Α.Ε. 3049).

76. Δημήτρ. Βασιλούδης, Ελένη Άμπατζη, Δημ. Καπουσούζης,
Ελένη Φυντάνη, Λαογραφικά 'Ασημένιου, [Άσημένιον] 1966, 40ν, σελ. 14
(Α.Ε. 3050).

77. Θεόδ. Κυρανούδης, Συλλιογή λαογραφικοΰ υλικού έκ Σοφικοϋ, [Σοφι-
κόν] 1966, 4ον, σελ- 15 (Α.Ε. 3051).

78. Ίωάνν. Παρασκευόπουλος, 'Ιουλία Κοντογδή, Λαογραφικά Διδυ-
μοτείχου, έν Διδυμοτείχφ 1966, 4°*, σελ. 8 (Α.Ε. 3052).

79. Εΰστ. Καρανίκολαΐ'δης, Λαογραφικά στοιχεία Διδυμοτείχου, έν Διδυ-
μοτείχω 1966, 4«ν, σελ. 7 (Α.Ε. 3053)·

80. Χρυσή Χρηστίδου, Συλλογή λαογραφικοϋ ύλικοϋ έκ του χωρίου Λαγοϋ
Έλληνοχωρίου Διδυμοτείχου, έν Λαγώ 1966, σελ. 65 (Α.Ε. 3054).

81. Δημήτρ. Πατρώνας, Θεόδωρ. Καραγεωργίου, Λαογραφικά στοιχεία
τοϋ χωρίου Κισσαρίου συνοικισμού κοινότ. .Ιαβάρων Διδυμοτείχου, εν Κισσαρία)

1966, 4°ν, σελ. 32 (Α.Ε. 3055).

82. Πασχάλης Μτταλτζής, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ έκ Καρωτής Διδυ-
μοτείχου. [Καρωτή] 1966, 4"ν, σελ. 12 (Α.Ε. 3056).

83. Άθανάσ. Παύλης, Λαογραφικά στοιχεία Κοτρωνιάς. [Κοτρωνιά] 1966«
4ον, σελ. 7 (Α·Ε. 3057).

84. Παναγ. Γκαψάλα, Κυριακή Δεληγιώργη, Βασιλική Μπόζιου,
Λαογραφικό υλικό χωρίου Λύρας Φυλακτού Σουφλίον. Έν Αύρα 1966, 4ον, σελ. 21
(Α.Ε. 3058).

85. Δέσποινα Τσίαντούκα, Συλλογή λαογραφικού νλικοϋ Κυανής Διδυμο-
τείχου, [Κυανή] 1966, 40ν, σελ. 15 (Α.Ε. 3059).
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86. Νικ. Χατζηπαναγιώτης, Λαογραφική σνλλογή χωρίον Πολιάς Διδυμο-
τείχου. [Πολιά] 1966, 4ον, σελ. 16 (Α.Ε- 3060).

87· Χρήστος Χριστούδης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κορνοφωλεάς
Σουφλίου, [Κορνοφωλεά] 1966, 4«ν, σελ. 32 (Α.Ε. 3061).

88. Γεώργ. Τσομπανλιώτης, Συλλογή λαογραφικού ΰλακοϋ Κυανής Διδυμο-
τείχου. Κυανή 1966, 4ον, σελ. 18 (Α.Ε. 3062).

89. Σοφία Κρυσταλλίδου, Συλλογή λαογραφικκού ύλ.ικου εκ Καρωτής Δι-
δυμοτείχου, Καρωτή 1966, 4™, σελ. 43 (Α.Ε. 3063).

90. Δημήτρ. Τοταρίδης, Παναγ. Νιανιάκας, Ευαγγελία Ταντσιούκα,
Χρήστ Μπογιατζής, Λαογραφική συλλογή εκ Λαβάρων Διδυμοτείχου. Λάβαρα
1966, 4ον; σελ. 30 (Α.Ε. 3064).

91. Βιργινία Τσαβδαρίδου, Συλλογή λαογραφικού ϋλακοϋ εκ Κυανής Διδυ-
μοτείχου, έν Κυανή 1966, 4ον, σελ. 41 (Α.Ε. 3065).

92. Πηνελόπη Βογιατζή, Ουρανία Πατσιά, 'Αθανάσ. Τσουτσουμά-
κας, Λαογραφικά Κουφοβοννίου. [Κουφοβούνιον] 1965, 4°ν, σελ. 43 (ΑΕ. 3066).

93. Δημ. Γιαννακίδης, Λαογραφικά Διδυμοτείχου, [Διδυμότειχον] 1966, 4ον,
σελ. 9 (Α.Ε. 3067).

94. Παΰλος Παπαλεξανδρής, Λαϊκά-δημοτικά τραγούδια κατοίκων Γιαν-
νούλης καταγόμενων εκ περιοχής Τριγώνου και εκ Σουφλίου. [Γιαννούλη] 1966,
4°ν, σελ. 22 (Α.Ε. 3068).

95. Ευτυχία Πρω'ί'ου, Σταύρος Κυρανοΰδης, Νίκη Καλαφατζή,

Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Δαδιάς, [Δαδιά] 1965/1966, 4ον; σελ. 28 (Α.Ε. 3069).

96. Ελένη Σιναπίδου - Νταντσάκη, Λαογραφικά Διδυμοτείχου, [Διδυμότει-
χον] 1966, 4°ν, σελ. 23 (Α.Ε. 3070).

97. Βασίλ. Κ. Βοζατζής, νίαογραφικά στοιχεία Διδυμοτείχου. Διδυμότειχον
1966, 4°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 3071).

98. Ζωή Κυργίαλάνη, Λαογραφικά στοιχεία Διδυμοτείχου, έν Διδυμοτείχω
1966, 4°ν, σελ. 8 (Α.Ε. 3072).

99. 'Αναστασία Χατζηπαυλίδου, Στοιχεία λαογραφικής ερεύνης εκ τής
περιφ. Διδυμοτείχου, [Διδυμότειχον] 1966, 4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 3073).

100. Ραλλοΰ Παπακωνσταντίνου, Λαογραφικά στοιχεία Διδυμοτείχου, έν
Διδυμοτείχω 1966, σελ. 6 (Α.Ε. 3074).

101. Δέσποινα Βλαΐδου, Λαογραφικά στοιχεία Μουσουλμάνων κατοίκων
πόλεως Διδυμοτείχου, [Διδυμότειχον] 1966, 4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 3075).

102. 'Αλκμήνη Μούτλια, Λαογραφικά στοιχεία' ασχολίες γυναικών τών
Λαγυνών και τραγούδια, έν Λαγυνοΐς 1966, 4ον, σελ. 13 (Α.Ε. 3 0 76).
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103. Άβράμης Χριστοδούλου, Λαογραφική εργασία διά τον Σιδηροδρομι-
κοί* Σταθμόν Πυθίου, [Σταθμός Πυθίου] 1966, 4°ν, σελ. 3 (Α.Ε. 3077).

104. Χρήστος Γιαννόπουλος, 'I λικός βίος καί τέχνη τον λαοΰ, [Διδυμό-
τειχον] 1966, 4°ν, σελ. 8 (Α.Ε. 3078).

105. Σταματ. Μουχταρίδου, "Εθιμα τοϋ λαϊκού εορτολογίου εις Σουφλίον
"Εβρου, εν Σουφλίφ 1966, 4<™ σελ. 7 (Α.Ε. 3079).

106- Ίωάνν. Κουφός, Βασιλική Σιγγούνα, 'Ήθη καϊ έθιμα τοϋ χωρίου
Έλαφοχωρίον Διδυμοτείχου, [Έλαφοχώριον] 1966, 4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 3080).

107. Άρχοντούλα 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικδν ΰλικδν τής πόλεως
Διδυμοτείχου, Βιοτεχνία-''Ενδυμασία, [Διδυμότειχον] 1966, 4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 3081)·

108- Χρυσούλα Κηπουροΰ-Βολανίου, Λαογραφική συλλογή εκ Διδυμο-
τείχου. Διδυμότειχον 1966, 4°\ σελ. 15 (Α.Ε. 3082).

109. Όδυσσ. 'Αμαξόπουλος, Παναγιώτα Μπόογλου, "Εθιμα καί τραγού-
δια εις τδ χωριό 'Ασβεστάδες Διδυμοτείχου, [Ασβεστάδες] 1966, 4ον, (Α.Ε. 3083).

110. Μαρία Μούτλια, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ Λυκόφωτος Σου-
φλίου, έν Αυκόφωτι 1966, 4ον, σελ. 11 (Α.Ε. 3084).

111. Ίωάνν. Λαζάρου, Άπόστολ. Κουρτέσης, Κυριακή Μαργαριτί-
δου, Δήμητρα Χατζήγιαννέλη, Λαογραφικά χωρίον Πετράδων περ. Διδυμοτεί-
χου, Πετράδες 1966, 4°*, σελ 30 (Α.Ε. 3085)'.

112. Δημήτρ. Διάκου, Μαργαρίτα Πρωϊκοπούλου, Ζωή Δεμερτζή,
"Ηθη καί έθιμα τών Ρωμηοκατσιβέλλων τοϋ Διδυμοτείχου, Διδυμότειχον 1966, 4ον;
σελ. 40 (Α.Ε. 3086).

113. Μαρία Καλλιτσάρη, Λαογραφική συλλογή έκ Μάνδρας Διδυμοτείχου»
[Μάνδρα] 1966, 4°\ σελ. 6 (Α.Ε. 308 7).

114. "Αννα Τιάμαρου, Λαογραφικά χωρίον Λυκόφωτος, έν Λυκόφωτι
1966, σελ. 15 (Α.Ε. 3088)

115. Παναγ. Κερεζούδης, Λαογραφικά Πυθίου Διδυμοτείχου, ΙΙύΟιον 1966,
4ον, σελ. 232 (Α.Ε- 3089).

116. Δωροθέα Μισόπαπα, "Αγγελος Καρατζάς, Συλλογή λαογραφικού
νλικοϋ έκ Πρωτοκκλησίον Διδνμοτείχον, έν Πρωτοκκλησίφ 1966, 4ον, σελ. 23
(Α.Ε. 3090).

117. Θ. Φυλλαρίδης, Ίστόρημα τον χωρίον Σιδηρούς, έν Σιδηρώ 1966,
4ον, σελ. 13 (Α.Ε. 3091).

118. Θεοδ. Τσιακίρης, Λαογραφικά στοιχεία Μεγάλου Δερείου Διδυμοτείχου·
[Μέγα Δέρειον] 1966, 4°ν, σελ. 8 (Α.Ε. 3092).
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119. Βασίλ. Μανάβης, Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Νέων Ψαθάδων Διδυ-
μοτείχου, Ψαθάδες 1965, 4™ σελ. 11 (Α.Ε. 3093).

120. Εϋστρατία Τακτικού, Βασιλική Κοΰτρα, Παναγιώτα Κουμουλ-
δάκη, Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Ρηγίου, εν Ρηγίιο 1966, 4ον, σελ. 32
(Α.Ε. 3094).

121. Ζουμπουλιά Παπαδάκη, Εΰάγγ. Τερζούδης, Λαογραφικά στοιχεία
τοϋ χωρίου Μικρού Δερείου Διδυμοτείχου, [Μικρόν Δέρειον] 1966, 40ν, σελ. 12
(Α.Ε. 3095).

122. "Ολγα Αυγουστίνου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων εκ Νέων Ψαθάδων
Διδυμοτείχου, Νέοι Ψα&άδες 1965, 4°ν, σελ. 8 (Α.Ε. 3096).

123. Νικόλ. Καρελλάς, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σαύρας Βρυσικών
Διδυμοτείχου, έν Σαύρα 1966, 4ον, σελ. 59 (Α.Ε. 3097).

124. Χρυσή Τσαλίκη, Άποστολία 'Αραμπατζή, Λαογραφική συλλογή έκ
Σουφλίου. [Σουφλίον] 1966, 4°ν, σελ. 17 (Α.Ε. 3098).

125. Χρίστοδ. Γλύστρας, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίον,
Σουφλίον 1965, 4ον σελ. 4 (Α.Ε. 3099).

126. Μόρφω Τυφορίδου, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκ Σουφλίου, έν
Σουφλίω 1966, 4<»', σελ· 20 (Α.Ε. 3100).

127. "Αννα Θεοφανούδη, Λαογραφική συλλογή έκ Σουφλίου, εν Σουφλίφ
1966, 4°ν, σελ. 11 (Α.Ε. 3101).

128. Παναγ. Παππάς, Χρυσή Δεμερτζή, Σμαρώ Στεργιουδη, νίαο-
γραφικά. στοιχεία Παλιουρίου Διδυμοτείχου "Κβρον. εν Παλιουρίφ 1966, 4ον, σελ.
21 (Α.Ε. 3102).

129. Παναγ. Δουδός, Λεμονιά Κουφάκη, Βασιλική Βράνη, Συλλογή
λαογραφικού υλικοϋ εκ Πραγγίον Διδυμοτείχου, ΙΙραγγίον 1966, 4ον, σελ· 21 (Α.Ε.
3103).

130. Άνάργ. Έσκίτζόγλου, Λαογραφική μελέτη Σιταριάς Διδυμοτείχου,
Σιταριά 1966, 4°ν, σελ. 58 (Α.Ε. 3104).

131. Γεώργ. Κομνίδης, Λαογραφική νλη συνοικισμού Ριατράδιον κοινότητος
Άσπρονερίον, έν Γιατράδες 1965-1966, 4ον, σελ. 53 (Α.Ε. 3105)·

132. Χαράλ. Μισαρίδης, Δημήτρ. Σταθάκης, Σταυρούλα Σαμψούνη,
Ιωάννα Μιχαλεντζάκη, 'Αγγελική Παυλίογλου, Λαογραφική μελέτη Μάνης
Έβρον, Μάνη 1966, 4<>ν σελ. 42 (Α.Ε. 3106).

133. 'Ελένη Γραμματίκογλου, Λαϊκή λατρεία είς Πύθιον Διδυμοτείχου
Πύθιον 1966, 4ον, αελ. 26 (Α.Ε. 3107).
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134. Δημ. Καμπασακάλης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σοφικοϋ, [Σο-
φικόν] 1966, 4°ν, σελ. 12 (Α.Ε. 3108).

135. Μαρία Παπαμαυρουδή, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Σοφικοϋ,
[Σοφικον] 1966, 4ον, σελ. 15 (Α.Ε. 3109).

136. Ξανθή Τσουγγαράκη, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Σοφικοϋ,
[Σοφικον] 1966, 4ον, σελ. 19 (Α.Ε. 3110)

137. Στ. 'Αθανασόπουλος, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Σοφικοϋ,
[Σοφικόν] 1966, 4°ν σελ. 6 (Α.Ε. 3111).

138. Άντωνία Τζεδάκη, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Σοφικοϋ, [Σοφι-
κόν] 1966, 4ον, σελ. 23 (Α.Ε. 3112).

139. Πέτρ. Σισμανίδης, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Σοφικοϋ έν
Σοφικφ 1966, 4™, σελ. 19 (Α.Ε. 3113).

140. Έλισσάβετ Τερζοΰδη, Συλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Σουφλίου, έν
Σουφλίω 1966, 4°ν, σελ. 7 (Α.Ε. 3014).

141. 'Αχιλλεύς Τζιαμτζής, Σνλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου, Σου-
φλίον, 4ον, cel. 3 (Α.Ε. 3115).

142. Μαργαρίτα Μούτλια, ΙΙαραμύ&ια Σουφλίου, έν Σουφλίω 1966, 4ον,
σελ. 12 (Α.Ε. 3116).

143. 'Απόστολ. Σαπουντζής, Λαογραφικά τοϋ χωρίου Μαυροκκλησίον
Διδυμοτείχου, Έν Μαυροκκλησίφ 1966, 40ν, σελ. 86 (Α.Ε. 3117).

144. ['Ανώνυμου], Μνημεία τοϋ λόγου εκ ΓΙραγγίου Διδυμοτείχου, [Πράγγιον]
1966, 4ον, σελ. 16 (Α.Ε. 3118)'

145. Χριστοδ. 'Αθανασόπουλος, Συλλογή λαογραφικής νλης εξ 'Αμο-
ρίου Διδυμοτείχου, [Άμόριον] 1966, 4ον, σελ. 8 (Α.Ε. 3119).

146. 'Απόστολ, Παπάζογλου, Λαογραφική μελέτη. Τά «Ρουγκάτοια» τών
Λαβάρων, Άγριάνη 1966, 4°ν, σελ. 19 (Α.Ε. 3120).

147. Πασχάλης Κοντός, Μεταξία Λασπίδου, Ελισάβετ Βαρβατζίκη,
Λαογραφικά Ίσαακίον Διδνμοτείχον, Ίσαάκιον 1966, 4ον, σελ. 82 (Α.Ε. 3121)·

148. Αγγελική Τσακίρη, Σνλλογή λαογραφικού υλικοϋ εκ Διδυμοτείχου,
[Διδυμότειχον] 1966, 4°ν, σελ. 42 (Α.Ε. 3122).

149. ['Ανώνυμου], Σνλλαγή λαογραφικού υλικού εκ τής περιοχής Διδυμοτείχου,
[Διδυμότειχον] 1966, 4°ν, σελ. 3 (Α Ε. 3123).

150. Χρήστος 'Αραμπατζής, Λαογραφικά στοιχεία εκ Λάδης Διδυμοτείχου,
Αάδη 1966, 4°ν, σελ. 5 (Α.Ε. 3124).

151. Μ. Καραμανλή, Συλλογή λαογραφικής υλης εκ Λάδης, Αάδη 1966, 4ον,
σελ. 11 (Α.Ε. 3125).
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152. [Ανωνύμου], Συλλογή λαογραφικού νλικοϋ εκ Πραγγίου Διδυμοτείχου,
[Πραγγίον] 1966, 4°ν, σελ. 17 (Α.Ε. 3127).

153. Πασχάλης Παπαδόπουλος, Σουλτάνα Καλαϊτζή, Συλλογή λαογρα-
φικού νλικοϋ εκ Κορνμβου Μαυροκκλησίου Διδυμοτείχου, [Κόρυμβος] 1966, 4ον;
σελ. 11 (Α.Ε. 3127).

154. ' Αννα 'Αραμπατζή, 'Ασπρούδα Σταμπολίδου, Συλλογή λαογραφι-
κού νλικοϋ εξ 'Αμορίου Διδυμοτείχου, [Άμόριον] 1966, 4ον, σελ. 37 (Α.Ε. 3128)·

155. Αικατερίνη Άθανασιάδου, 'Απόστ. Κορνιανός, Αικατερίνη
'Ασλάνη, Γεώργ. 'Εφέκωστης, Ααογραφικδν ϋλικδν εκ τοϋ χωρίου 'Αδελφικοϋ
Σερρών, [Άδελφικόν] 1964-1965, 4°ν, σελ. 10 + ε' (Α.Ε. 3129).

156. Θεοφ. Μυραηάδης, Γεωργία Παπαστρατάκου, Ίωανν. Καραμα-
νίδης, Άναστάσ. Μυρωνίδης, Ναυσικά Φαρσάρη, 'Αναστασία Φωστηρο-
πούλου, Λαογραφικά στοιχεία 'Αμμουδιάς Σερρών, 'Αμμουδιά 1965, 4ον, σελ. 14
+ η ' (Α.Ε. 3130).

157. Μενέλ. Γκαριπής, Θεοφ. Κουταλοπούλου, Ελένη Κοσκινίδου,

Ααογραφικδν ϋλικδν εκ τοϋ χωρίου 'Αναγεννήσεως Σερρών, [Άναγέννησις] 1966,
4ον, σελ. 20 + ζ' (Α.Ε. 3131).

158- Σ. Άλεξιάδου, Λ. Μπακάλης, Ααογραφικδν ϋλικδν Άνω Καμήλας
Σερρών, έν "Ανω Καμήλα 1965, σελ. 14 + θ' (Α.Ε. 3132).

159. Παναγ· Ποΰλος, Μαρία Μπαμπαλίτη, Ίωάνν. Σουρουτζίδης,
Φανή 'Αγγελίδου, Δαμιανός Παυλίδης, Λαογραφικά τοϋ χωρίον "Ανω Μη-
τρονοίον, έν "Ανω Μητρουσία) 1965, 4ον, σελ. 9 + η' (Α.Ε. 3133).

160. Δημήτρ, 'Αραμπατζής, Λαογραφικά στοιχεία"Ανω Χρίστου Μελενικι-
τσίου Σερρών, 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 3134).

161. Ίωανν· Στιβαρός, Φωτεινή Θεμελή, 'Αργυρά) Σταματίου, Άθαν.
'Αλεξίου, Σάββας Χρυσανθίδης, Πελοπ. Έλληνούδης, Άλέξανδ. Βενέτης»
Λαογραφιχά στοιχεία Βαλτεροϋ Σερρών, έν Βαλτερφ 1965, 4ον, σελ. 11 + δ'
(Α.Ε. 3135).

162. Γεώργ. Καρνοΰσκος, Ευαγγελία Τενεκετζή, Δημήτρ. Τσελεκί-
δης, Γλυκερία Κατσάρη, Μαρία Λεύκα, Νικήτας Παπαγεωργίου, Λαογρα-
φικά στοιχεία Βαμβακοφντου Σερρών, Βαμβακόφυτον 1965, 40ν, σελ. 14 + δ'
(Α.Ε. 3136).

163. Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Λαογραφικά στοιχεία Βαμβακιάς, [Βαμβακιά
1966], 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 3137).

164. Γεώργ. Άναγνώστου, Εύφροσύνη Κωνσταντά, Χρυσούλα Δη μη"
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τριάδου, Παρασκευή Ζαρογιάννη, Συλλογή λαογραφικού νλικοΰ κοινότητος
Γεφυρονδίου, Έν Γεφυρουδίιο 1965, 4°ν, σελ. 12 + γ' (Α.Ε. 3138).

165. Παναγ. Νταχρής, Κυριάκος Γιαννούλης, Ελένη Χαλκιά, Σπυρ.
Παπάς, Ευαγγελία Τριαντάφυλλου, Λαογραφικά στοιχεία εκ Δασοχωρίου
Σερρών, [Δασοχώριον] 1966, 4°ν, σελ. 7 + γ' (Α.Ε. 3139).

166· Ίωάνν. Παπαναστασίου, 'Ηλίας Χατζηηλιοϋ, Λουκάς Μπακά-
λης, Δήμητρ. Γαβρίλη, Λαογραφικον νλικον χωρίου Καλά Δένδρα Σερρών'
Καλά Δένδρα 1965, 4«ν, σελ. 8 + ζ' (Α.Ε. 3140).

167. Δημήτρ. Καταράκης, Ελένη Ρήγα, 'Αλεξάνδρα Τσικούρη, 'Αδα-
μαντία 'Ανδρούτσου, Λαογραφικά στοιχεία Κάτω Καμήλας Σερρών, [Κάτω Κα-
μήλα] 1965-1966, 4°ν, σελ. 5 + 4 (Α.Ε. 3141).

168. Σωτήρ. Παναγιώτου, Καλλιόπη Δαούτη, Μαρία Μπάνδα, 'Ελευ-
θερία Χαριζάνη, Λαογραφικά στοιχεία Κάτω Μητρουσίου Σερρών, [Κάτω Μη-
τρούσιον] 1965, 4°ν, σελ. 10 + ε' (Α.Ε. 3142).

169. Δημήτρ. Παπαδημητρίου, Λαογραφικά στοιχεία Λευκώνος Σερρών
[Λευκών] 1966, 4°*, σελ. 11 + ς' (Α.Ε. 3143).

170. Γεώργ· Πετειναράκης, Γεώργ. Σουγλής, Ιωάννα Σταματάκη,
Γεωργία Καραμπουναργιώτου, Σιδερής Σταματόπουλος, Ειρήνη Στερ-
γιάδου, 'Αθαν. Κουτσώνης, Στυλιαν. Πλατανιώτης, Χρυσή Καραδέτου,
'Αλίκη Τσαντούλα, Ειρήνη Κανελλοπούλου, Λαογραφικά στοιχεία Κοιμήσεως
Σερρών, [Κοίμησις] 1965, 4°ν, σελ. 18 +ε' (Α.Ε. 3144).

171. Τασία Μανδάλου, Ίωάνν. Σολωμίδης, Βασ. 'Ανδρούτσος, Μαρία
Πουλή, Λαογραφικά στοιχεία Κουμαριάς Σερρών, [Κουμαριά] 1966, 4ον, σελ.
6 (Α.Ε. 3145).

172. Παναγ. Τσορτανίδης, Δημήτρ. Μέρμηγκας, Νικόλ. 'Ασημακό-
πουλος, Βαλασία Άμπατζή, Λαογραφικά στοιχεία Λ ιϋ ατόπου Σερρών, [Λιθό-
τοπος] 1966, 4<>ν, 0ελ. 10 + ς' (Α.Ε. 3146).

173. Μαρία Πλουμάκη, Λαογραφικά στοιχεία Μονοκκληοιας Σερρών, [Μο-
νοκκλησιά) 1966, 4<™, σελ. 13« (Α.Ε. 3147).

174. Κων/τΐνος Ψυχογιός, Βασιλική Γεροδήμου, Λαογραφικον ύλικόν
εκ Νέας Τυρολόης Σερρών, [Νέα Τυρολόη] 1966, 4°ν, σελ. 7 + ε' (Α.Ε. 3148).

175. Άναστάσ. Τζιβελόπουλος, Μαρία Πασχαλέρη, Λαογραφικά στοι-
χεία Ήρακλείας Σερρών, [Ηράκλεια] 1966, 4·", σελ. 11 + ζ' (Α.Ε. 3149).

176. Ίωάνν. 'Αδαμόπουλος, Κωνστ. Παπαδημητρίου, Γεωργία Μέρ-
μηγκα, Λαογραφικά στοιχεία Ξηοοτύπον Σερρών, Ξηρότοπος 1965, 4ον, σελ. 22
+ ε' (Α.Ε. 3150).
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177. Σωτήρ, Παππάς, Νικόλ. Παπαστεφάνου, Βασ. Ντάμπος. Άθαν.
Δούκας, Μαρία Τσαλικίδου, Γαρυφαλλιά Κώτη, Λαογραφικά στοιχεία Πον-
τισμένου Σερρών, έν Πονησμένω 1965, 40ν, σελ. 15 + ζ' (Α.Ε. 3151)·

178. Ζαφείριος Άναγνωστίδης, Λαογραφικά στοιχεία χωρίον Προβατά
Σερρών, [Προβατάς] 1966, 4<>ν, σελ. 23 + η ' (Α.Ε. 3152).

179. Βασίλ. Χορτομάνης, Χρήστ. Ξουράφης, Δημήτρ. Κηπουρίδης»
Λαογραφικά στοιχεία πόλεως Σερρών, εν Σέρραις 1966, 4ον, σελ. 8 (Α·Ε· 3253).

180. Περικλής Κοντογιάννης, Στυλιανή Παπαδάκη, Λαογραφικά στοι-
χεία Τριάδος Σερρών, [Τριάς] 1966, 4°ν, σελ. 14 + ε' (Α.Ε. 3154).

181. Παΰλος Καραγιαννίδης, Σταυρούλα Ζωηρού» Ίωάνν. Μιχαηλί-
δης, "Αννα Κεγιαδάκη, Λαογραφικά στοιχεία Χειμάρρου Σερρών, έν Χειμάρρω

1965, 4ον, σελ. 13 + ια' (Α.Ε. 3155).

182. Δημ. Σαββίδης, Λαογραφικά στοιχεία Χρνσοχωράφων Σερρών, Χρτι-
σοχώραφα 1965, 4<™, σελ. 12 + δ' (Α.Ε. 3156).

183. Μιχ. Καραμιχαηλίδης, Δήμητρα Τσέλιου, Λαογραφικά στοιχεία
Ψο^μοτοπίον Σερρών, έν Ψωμοτοπίο) 1965, 40ν, σελ. 10 + δ' (Α.Ε. 3157).

184. Γεώργ. Τζανακάκης, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ χωρίου Σιμώνος, [Σι-
μών] 1966, 4ον, σελ. 16 (Α.Ε. 3158).

185. [Ανωνύμου], Λαογραφικά στοιχεία Καρπερής Σερρών, [Καρπερή] 1966,
4°ν, σελ. 13 + δ' (Α.Ε. 3159).

186. Στυλ. Μυστακίδης, Κλεοπάτρα Θεοδωρίδου, Λαογραφικά στοι-
χεία τών κατοίκων τον συνοικισμού Κάτω Χριστός, |Κάτω Χριστός] 1965, 4ον, σελ.
13 + ς' (Α.Ε. 3160).

187. Γρηγόρ. Τσακίρης, Λαογραφικά στοιχεία Μετοχίον Σερρών, [Μετόχιον^

1966, 4™, σελ. 14 + ζ' (Α.Ε. 3160Α).

188. 'Αλέξανδρος Σ. Μποκαΐμης, Λαογραφικά Δαμασκηνιάς Βοΐου Κοζά-
νης, Κοζάνη 1966, 4°ν, σελ. 86 (Α.Ε. 3161).

189. 'Ιάκωβος Ά. Ηλίας, Ό τρυγητός, δ &ερισμός, τό άλ.ώνισμα καί τό
μάζεμα τής ελιάς τά παλιά χρόνια είς τά Μέγαρα, Αθήναι 1966, 40ν, σελ. 79
(Α.Ε. 3162).

190 'Ιάκωβος Α. Ηλίας, Διάφορες σημειώσεις καί παρατηρήσεις διά τονς
ρυ&μονς τών δημοτικών 'Ελληνικών χορών και τραγουδιών, 'Αθήναι 1966, σελ^
96 (Α.Ε. 3163).



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965-1966

(Archives de Cinematographie. Materiel folklorique cinematographié
pendant les années 1965-1966).

Ή περισυλλογή εκδηλώσεων τού λαϊκού πολιτισμού διά κινηματογρα-
φήσεως, ώς αναφέρεται είς τόν ΙΖ' (1964) τόμον τής Έπετηρίδος,
σελ. 251, συνεχίσθη καί κατά τά έιη 1965 καί 1966 ώς κατωτέρω.

α') ετουσ 1965' (année 1965)

1. — Λαϊκαι λατρευτικό), τελεταΐ είς τήν Μακεδονίαν (χωρίον Καλή βρύση τον

νομού Αράμας) άπο 5-8 'Ιανουαρίου.

α') 5 'Ιανουαρίου (παραμονή Θεοφανείων) : 'Αποπομπή έκ τών οικιών τών
Καλικαντζάρων, δαιμονικών όντων. Ραντισμός αμπέλων δι* αγιασμού. Τελε-
τουργικών δεΐπνον τής οικογενείας, β') 6 'Ιανουαρίου (Θεοφάνεια): Αγια-
σμός. Διάφοροι έθιμικαί πράξεις. Μεταμφιέσεις («μπαμιπούγεροι»), γ ') 7 'Ια-
νουαρίου ('Αγ. Ιωάννου): Μεταμφιέσεις, δ') 8 'Ιανουαρίου ('Αγ. Δομνί-
κης «ημέρα τής μαμμής») : Μεταμφιέσεις και παράστασις υπό τών μετημφιε-
σμένων τελέσεως γάμου.

Κινηματογράφηση είς Καλήν Βρύσην Δράμας τήν 5-8 Ιανουαρίου 1965. Ταινία ηχη-
τική (μαγνητικής εγγραφής), μήκους 281 μ. Άρ εΐσαγ. βιβλ. κινημ. ταιν. 27. Άρ.
χ/φου περιγραφής 2937, σελ. 7-19.

2. — Λαϊκα'ί παραστάσεις «Καλόγερος» τήν Δευτέραν τής Τυρινής εβδομάδος

είς Άγίαν Ελένην Σερρών.

Μεταμφιέσεις. Τελετουργική σπορά δημητριακών. Θανάτωσις τοΰ πρωταγω-
νιστοΰ καί άνάστασις αύτοΰ.

Κινηματ. τήν Δευτέραν τής τυρινής εβδομάδος (Ιην Μαρτίου) 1965 εις Άγίαν Έλένην
Σερρών. Ταιν. 220 μ. Άρ.είσ. 28. Άρ. χ/φ ου 2938, σελ. 7-17.

1 Αί κατά τό έτος τοϋτο κινηματογραφήσεις έξετελέσθησαν υπό του φιλολόγου
Γ. Ν. Αίκατερινίδον εντός τών πλαισίων τοΰ προγράμματος Λαογραφικής έρεύνης, έκτε-
λουμένου έν τω Λαογραφικφ Άρχείω (νυν Κέντρω Έρευνης τής "Ελλην. Λαογραφίας) υπό
τήν διεΰθυνσιν τοϋ Καθηγητού, Διευθυντού τοϋ 'Αρχείου, Γ. Κ. Σπνριδάκη, δια τής οίκο"
νομικής ένισχύσεως τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (Β.I.E.).
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Άγερμοί κορασιών το Σάββατον τοϋ Λαζάρου είς Άγίαν Έλένην Σερρών,
α ) Κορίτσια έκ τών εντοπίων κατοίκων, φέροντα ένδυμα ενηλίκων γυναι-
κών, περιέρχονται καθ' ομάδας τάς οικίας τού χωρίου τήν πρωΐαν τοΰ Σαβ-
βάτου τοΰ Λαζάρου καί τραγουδούν ειδικά τραγούδια μετά εκτελέσεως
χορών, β ') Εις τό αύτό χωρίον κοράσια έκ προσφύγων άπό. τό Κωστί
'Ανατ. Θράκης, φέροντα είς χείρας ομοίωμα τοΰ Λαζάρου, τόν «Λάζαρη»
τραγουδούν ομοίως ειδικά τραγούδια.

Αί ομάδες αύται λαμβάνουν φιλοδώρημα άπό τήν οίκοκυράν κάθε οικογε-
νείας.

Κινηματ. κατά τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου (17 'Απριλίου 1965) είς τήν Άγίαν Έλένην
Σερρών. Ταινία ήχητική (μαγνητικής έγγρ.) 60 μ. 'Αρ. είσ. 29. 'Αρ. χ/φ ου 2946, σ. 155.

Άγερμοί κορασιών τήν Κυριακήν τών Βα'ίών είς Βαμβακόφυτον Σερρών.
Κοράσια εΐς ομάδας, ένδεδυμένα μέ τό τοπικόν φόρεμα, περιέρχονται τάς
οικίας τοΰ χωρίου φδοντα καί χορεύοντα.

Κινηματ. τήν Κυριακήν τών Βαΐων (18 'Απριλίου 1965) εις Βαμβακόφυτον Σερρών.
Ταινία ήχητική (μαγνητ. έγγραφης), 30 μ. "Αρ. είσ. 30. Άρ. χ/φου· 2946, σ. 156.

Θερισμός (κοπή) τής σικάλεως είς Άγίαν Έλένην Σερρών-
Κινηματογράφησις τής εργασίας τής κοπής τής σικάλεως μέ τήν «κόσσα»,
ήτοι διά μεγάλου δρεπάνου μέ μακρύν στειλεόν, καί τής μεταφοράς αυτής
εις άποθήκην διά τετράτροχου αμάξης, συρομένης ύπό βοών.
Κινηματ. είς Άγίαν'Ελένην Σερρών κατ' Άπρίλιον 1965. Ταινία 60 μ. Άριθμ. είσ.
31. Άρ. χ/φου 2946, σ. 157.

Θρησκευτικά λαϊκά έ&ιμα την Μεγάλην Παρασκευήν είς Βαμβακόφυτον
Σερρών.

Διανυκτέρευσις καί έγκοίμησις εΐς τήν έκκλησίαν παρά τόν Έσταυρωμένον.
Τοποί)έτησις άναθημάτων έπί τοΰ Σταυρού. Διέλευσις τών κατοίκων τοΰ
χωρίου κάτω άπό τόν Έπιτάφιον.

Κινηματ. εήν Μεγ. Πέμχοην καί Μεγ. Παρασκευήν (22-23 'Απριλίου 1965) είς Βαμ-
βακόφυτον Σερρών. Tuivia 30 μ. Άρ. είσ. 32. Άρ. χ/φου 2946, σ. 157.

Λαϊκός πανηγυρισμός τής εορτής τοϋ Άγιου Γεωργίου εις Νέον Σούλι Σερ-
ρών τήν Τρίτην τής Διακαινησίμου.

Ή λαϊκή πανήγυρις αύτη τελείται τήν έττομένην πάντοτε τής έκκλησιαστι-
κής εορτής τοΰ 'Αγίου. Μετά τήν λειτουργίαν τελείται αγιασμός, είτα δέ
γίνεται περιφορά τών εικόνων καί τών λαβάρων τών εκκλησιών κύκλω
εΐς τά σύνορα τής άγροτικής περιφερείας τοΰ χωρίου καί τοποθέτησις υψώ-
ματος (άντιδώρου) επί τοΰ κορμού 4 θαλερών δένδρων πρός τόν σκοπόν
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τής προστασίας τού χωρίου έκ πτώσεως χαλάζης. Εΐς τήν πλατείαν τοΰ
χωρίου αδονται ειδικά ασματα, έκτελουμένων συγχρόνως καί χορών. 'Ακο-
λούθως λαμβάνει χώραν άναπαράσιασις τοΰ θαύματος τής δρακοντοκτονίας
ύπό τοΰ 'Αγίου, έν συνεχεία δέ τελούνται άγώνες δρόμου κ.ά. άγωνίσματα.
Κινηματ. τήν Τρίτην τής Διακαινησίμου (27 'Απριλίου 1965) εις Νέον Σούλι (πρώην
Σουμπάσκιοϊ) Σερρών. Ταινία 170 μ. Άρ. εΐσ. 33. Άρ. χ/φ ου 2916, σελ. 158-160.

8. — Περιφορά εικόνων και δημοτελήζ θυσία («κουρμπάνι,») την ΓΙέμπτην τής

Διακαινησίμου εις τό χωρίον Κάτω'Ορεινή Σερρών.

α') Ή περιφορά τών εικόνων λαμβάνει χώραν μετά τήν λειτουργίαν κύκλω
εΐς τά σύνορα τής αγροτικής περιοχής τοΰ χωρίου, κατά τόν πρό μεσημ-
βρίας χρόνον, αποβλέπει δέ εΐς τήν προστασίαν τής παραγωγής έκ πτώσεα>ς
χαλάζης. β') Ή δημοτελής θυσία τελείται κατά τάς απογευματινός ώρας.
ΓΙάσαι αί οΐκογένειαι τοΰ χωρίου λαμιβάνυυν τεμάχιον έκ τοΰ εψημένου
κρέατος τοΰ σφαγιασθέντος ζώου.

Κινηματ. τήν Πέμιττην τής Διακαινησίμου (29 Απριλίου 1965) είς Κάτω Όρεινήν
Σερρών. Ταιν. 120"μ. Άρ. είσ. 34. Άρ. χ/φου 2946, σελ. 160-163.

9. — Μουσικά και ηχητικά όργανα είς Κρήτην-

Κινηματογράφησις τής κατασκευής καί τής ηχητικής ή μουσικής αποδόσεως:
α) τοΰ ϋιαμπολιοϋ (αυλοΰ) κατασκευαζόμενου έκ καλάμου, ποιμενικού μου-
σικού οργάνου, β) τής νιουνιονρας, άποτελοτ'μένης έκ κελύφους κοχλιού καί
ιστού αράχνης καί γ) τής μουγκρινάρας (ήμισυ στάμνου μέ τεταμένον επί τοΰ
ανοίγματος αύτής ειδικώς κατειργασμένον δέρμα). Γίνεται χρήσις τοΰ οργά-
νου τούτοτι πρός άποδίωξιν τών άρκάλα>ν (ασβών) έκ τών αμπέλων.
Κινηματ. είς Κρύα ν Βρύσην Ρεθύμνης κατ' Ίούλιον 1965. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 35.
Άρ. χ/φου 2955, σ. 307.

10.— Χοροί Κρήτης.

α) Σιγανός Πεντοζάλης, β) Πηδηκτός Πεντοζάλης, γ) Συρτός Ρεθεμνιώτικος.
δ) Σούστα Ρεθεμνιώτικη.

Κινηματ. είς Κρύαν Βρύσην Ρεθύμνης κατ' Ίούλιον 1965. Ταιν. 120 μ. Άρ. είσ. 36.
Άρ. χ/φου 2955, σελ. 308-309.

11.— Οι Πιθαράδες τον χωρίου Θραψανόν Κρήτης.

Κατασκευή πίθων καί άλλων πήλινων σκευών ύπό πιθαράδων έκ Θραψανοΰ
τού νομού "Ηρακλείου εΐς ύπαί&ριον έργαστήριον, έγκατεστημένον παρά τήν
Γειοργικήν Σχολήν 'Ασιομάτων 'Αμαρίου Ρεθύμνης.

Κινηματ. παρά τήν Γεωργικήν Σχολήν Ασωμάτων Ρεθύμνης τήν 17-20 Αύγουστου
1965. Ταιν, 280 μ. Άρ. είσ. 37- Άρ. χ/φου 2954, σελ. 233-236.
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β') έτους 1966 1 (Annéb 1966)

1. '— Χοροί Ευρυτανίας.

Οί λαϊκοί χοροί : α) τοϋ Στέγγου, β) στα τρία.

Ό πρώτος (τοΰ Στέγγου) εκτελείται είς τό χωρίον Σταυροπήγιον (πρώην
Άμπλιανην) κατά τάς απογευματινός ώρας τής 26 'Ιουλίου, έκκλησ. πανηγύ-
ρεως τής 'Αγ. Παρασκευής, συνοδεία ειδικών ασμάτων, τά όποια καλούνται
«τραγούδια τοϋ Στέγγου».

Κινηματ. εις Σταυροπήγιον Ευρυτανίας τήν 26 καί 28 Ιουλίου 1966. Ταιν. 90 μ. Άρ.
είσ. 38 Α-B. Άρ. χ/φου 3015, σ. 115.

2. — Λαϊκή οίκοδομία είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας.

Κινηματογράφησις τής έξωτερικής καί έσωτερικής άπόψεως παλαιάς οικίας.
Κινηματ. είς Σταυροπήγιον κατ' Ίούλιον 1966. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ· 39. Άρ. χ/φου
3015, σ. 116.

3. — Έκ τοϋ φυσικοΰ βίου είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας.

Κινηματογράφησις μεταφοράς ύδατος διά τής βαρέλας καί παρασκευής τοϋ
άρτου' (ζύμωσις καί κατασκευή, είτα όπτησις αυτού είς τήν γάστραν).
Κινηματ. είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας κατ' Ίούλιον 1966. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 40.
Άρ. χ/φου 3015, σ. 116.

4. — 'Εκ τοϋ ποιμενικού βίου εΐς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας.

Κινηματογράφησις βοσκής αιγοπροβάτων, άμέλξεως καί τυροκομίας.
Κινηματ. εις τήν τοποΟεσίαν Κερασά τοΰ όρεινοΰ δγκου τής Όξυας (ύψόμ. 1700 μ.),
τήν 29 'Ιουλίου 1966. Ταιν. 150 μ. Άρ. είσ. 41. Άρ. χ/φου 3015, σ. 117.

5. — Τελετουργικός εορτασμός τοϋ γάμου είς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης.

Κινηματογράφησις τών διαφόρων φάσεων τής τελετής καί τοΰ εορτασμού
τοΰ γάμου έπί 6ήμερον, ήτοι πρό, κατά καί μετά τήν ήμέραν τής στέψεως.
Κινηματ. είς Ανώγεια Μυλοποτάμου άπό τής 26-31 Αύγουστου 1966. Ταιν. 460 μ.
Άρ. είσ. 42. Άρ. χ/φου 3016, σελ. 5-16, 70-72.

6. — Παρασκευή ψωμιών τοϋ γάμου είς'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης.

Τήν Παρασκευήν πρό τής στέι|>εως κατά τήν Κυριακήν, γίνεται ή ζύμωσις
καί παρασκευή τών ειδικών γαμήλιων άρτων (γαμοκούλ.ουρων) μέ είδικάς
έπ' αότών διακοσμήσεις διά ζύμης.

Κινηματ. εις 'Ανώγεια Μυλοποτάμου τήν 26 Αύγουστου 1966. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ.
43. Άρ. χ/φου 3016, σ, 73.

1 Αί κινηματογραφήσεις έξετελέσθησαν ύπό τοΰ συντάκτου Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδον.
(Βλ. καί έκθβσιν ανωτέρω, σελ. 331-343).
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7. — Χοροί Κρήτης.

Ό χορός Σούστα, ώς χορεύεται είς τό χωρίον Ζωνιανά Ρεθύμνης.
Κινηματ. τήν 28 Αύγουστου 1966 είς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου. Ταινία έγχρωμος, 30 μ.
'Αρ. είσ. 43. Άρ. χ/φου 3016, σ. 74.

8. — Τρυγητός καί πάτημα (έκ&λιψις) στ αφ υλών εις Κρήτην.

Κινηματ. είς Ανώγεια Μυλοποτάμου κατ' Αΰγουστον 1966. Ταιν. 120 μ. Άρ. εϊσ. 45.
Άρ. χ/φου 3016, σ. 75.

9. — Άγερμοί παίδων τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων είς τόν Δήμον Νικαίας

Αττικής.

Παίδες \[>άλλουν τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κρούοντες ρυθμικώς σιδηρά
τρίγωνα.

Κινηματ. τήν 24 Δεκεμβρίου 1966 είς τόν Δήμον Νικαίας, τέως Διοικ. Πρωτευούσης.
Ταιν. 40 μ. Άρ. είσ. 46. Άρ. χ/φου 3167, σ. 9.

10. — Άγερμοί μαθητών κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς εις Κορωπί

'Αττικής, Ψάλλονται τά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Κινηματ. τήν 31 Δεκεμβρίου 1966 εΐς Κορωπίον τοΰ Δήμου Κρωπίας 'Αττικής. Ταιν.
40 μ. Άρ. είσ. 47. Άρ. χ/φου. 3167, σ. 10.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΡΩιΗΝ ΛΑΟΓΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ)
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965 ΚΑΙ 1966

(Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du folklore Hellénique
(ex Archives de Folklore) pendant des années 1965 et 1966).

a', κατα το ετοσ 1965 (année 1965).

Είς τό Λαογραφικόν Άρχείον συνεχίσθη καί κατά τό έτος 1965 τό έκτελού-
μενον εις aUto έπιστημονικόν έργον δια τού αύτού προσωπικού, ώς αναφέρεται
περί τούτου εϊς τήν προηγουμένην έκθεσιν τού έτους 1964. (Βλ. Έπετηρ., τόμ
ΙΖ' (1964) σελ. 255).

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ύλης

1. Άπό έπόψεως πλουτισμού τοϋ Λ.Α. δι' ανεκδότου ύλης εστάλησαν 24
νέαι συλλογαί έκ σελίδων 8449. Έκ τούτων 25 προέρχονται έξ έκπαιδευτι-
κών λειτουργών, 3 κατηρτίσθησαν υπό μαθητών καί άλλων, εννέα δέ κατε-
τέθησαν υπό τοΰ Διευθυντού, Καθηγητού, Γ.Κ. Σπυριδάκη έκ τής έκτελουμένης υπ'
αύτού ειδικής λαογραφικής έρεύνης διά τών συνεργατών του, φιλολόγων, Γεωργίου
Αίκατερινίδου καί 'Ηλία Χουρζαμάνη, μισθοδοτουμένων πρός τούτο υπό τοΰ
Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών. Εις τάς έν λόγω συλλογάς περιέχεται ύλη έκ περι-
οχών τής Δυτικής Κρήτης (χ/φα 2954-2955), τής Ανατολικής Μακεδονίας (νομών
Σερρών καί Δράμας, χ/φα 2937, 2938, 2946, 2952, 2953, 2975) καί έκ τοΰ συν-
οικισμού είς Μέγαρα Αττικής (προσφύγων έκ Μελί Μικράς Ασίας (άρ. χ/φου 2947).
Αί υπόλοιποι 5 συλλογαί κατετέθησαν υπό τού προσωπικού τοΰ Αρχείου, καταρτι-
σθεΐσαι υπ* αυτού κατά τάς κατά τό έτος τούτο σχετικάς λαογραφικός έρεύνας τοΰ
Λ.Α., ήτοι: α) υπό τοϋ Δ/ντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη εις τό Λαογραφικόν Άρχείον
Π. Βλαστού, άποκείμενον εΐς τό Ιστορικόν Άρχείον Κρήτης εις Χανιά, έργασθέν-
τος ενταύθα άπό 5-11 Αύγ. (άρ. χ/φου 2890). β) υπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκο-
νομίδου έξ άποστολής του εΐς τήν περιοχήν Πωγωνίου Ηπείρου άπό 8 Ίουλ.—
7 Αύγ. (άρ. χ/φου 2956). γ) υπό τοΰ συντ. Στ. Ή μέλλου έξ άποστολής του είς
τάς νήσους Θήραν καί Άνάφην άπό 3 Ίουλ. — 3 Αυγ. (άρ. χ/φου 2957). δ) υπο
τής συντ. Άννης Παπαμιχαήλ έξ εργασίας αυτής εΐς τήν Δυτ. Θεσσα-
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λίαν από 18 Αύγ. — 17 Σεπτ. (αρ. χ/φου 2960). ε) ύπό τοΰ έκτ. συντ. Ά γ γ. Δεύ-
τερα ίου έξ αποστολής του εΐς τά χωρία Μηλιά ("Ανω καί Κάτω), Κώμη,
Κρόκον, Καισαριά καί Αΐανή τοΰ νομού Κοζάνης άπό τής 9 Αύγ. — 8 Σεπτ-
(άρ. χ/φου 2959) καί στ) ύπό τοΰ έκτ. μουσ. Στ. Καρακάση εξ άποστολής του
εΐς Ζάκυνθον άπό 5 Αύγ· — 4 Σεπτ. (άρ. χ/φου 2958).

2. Μουσική ύλη.—Εΐς τό Τμήμα τής'Εθνικής Μουσικής Συλλογής εισήχθη-
σαν 1347 ηχογραφήσεις μουσικής ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών
χορών, πρός δέ καί 41 δημώδους μουσικής ύλης έκ Τουρκίας καί Μαρόκου (12
εκ Μαρόκου καί 29 ε.< Τουρκίας) εξ άνταλλαγής πρός έλληνικήν μουσικήν ύλην
μετά τού Ινστιτούτου Μουσικολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Βασιλείας τής Ελβετίας.

Ή ώς άνω ύλη δημώδους ελληνικής μουσικής προήλθεν α ) έκ τών ώς άνω
άποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ 'Αρχείου, ήτοι ηχογραφήσεις: 41 έκ Πωγωνίου
'Ηπείρου, 61 εκ Θήρας καί 'Ανάφης, 83 έκ τοΰ νομοΰ Κοζάνης, 154 έκ Δυτ·
Θεσσαλίας, 319 εκ Ζακύνθου' β') 448 έκ τοΰ ώς άνω ειδικού προγράμμα-
τος Λαογρ. έρεύνης ύπό τοϋ Δ/ντοϋ Γ. Κ. Σπυριδάκη' γ') 241 ηχογραφήσεις
έκ Σκύρου έξ ήχογραφήσεως ύπό τής Κας'Ι. Κολεντιανού'εκ Νέου Σουλίου Σερρών
έξ ήχογρ. ύπό Θεοφ. Χαλέμη' εκ Πραμάντων 'Ηπείρου υπό Θεοφ. Τσίλη' έξ 'Ολυ-
μπίας ύπό Μ. Κλουκίνα καί έκ Κύπρου ύπό Σ. Χατζησολωμοΰ.

3. Είς τήν Δισκοθήκην τοϋ Άρχείου προσετέθησαν έξ άγοράς 28 δίσκοι
δημώδους μουσικής.

4. Κινηματογραφικόν Άρχεΐον. Τό έργον τής άποτυπώσεως έπί κινημα-
τογραφικής ταινίας μορφών τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού πρός διάσωσιν καί έπιστημο-
νικήν έξέτασιν αυτών συνεχίσθη εντός τοΰ προγράμματος ειδικής Λαογραφικής
ερεύνης τοϋ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη διά τής οικονομικής ένισχύσεως τοΰ
Βασιλ. 'Ιδρύματος Ερευνών. Οΰτως εκινηματογραφήθησαν ύπό τοΰ συνεργάτου
του φιλολόγου Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου αί κάτωθι λαϊκαί εκδηλώσεις.

1) Λαϊκαί λατρευτικαί τελεταί μετά μεταμφιέσεων εΐς τήν Μακεδονίαν (χω-
ρίον Καλή Βρύση νομοΰ Δράμας) άπό 5-8 'Ιανουαρίου.

2) Λατρευτικαί τελεταί μετά μεταμφιέσεων (Καλόγερος) κατά τήν Δευτέραν
τής εβδομάδος τής Τυροφάγου εΐς Άγίαν Έλένην Σερρών.

3) 'Αγερμοί κορασιών τό Σάββατον τού Λαζάρου εΐς Άγίαν Έλένην
Σερρών.

4) Άγερμοί κορασιών τήν Κυριακήν τών Βαΐων εΐς Βαμβακόφυτον Σερρών.

5) Θερισμός τής σικάλεως εΐς Άγίαν Έλένην Σερρών.

6) Λαϊκά λατρευτικά έθιμα κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν εΐς Βαμβακό-
φυτον Σερρών.
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7) Εορτασμός, έκκλησιαστικός καί λαϊκός, τοΰ Αγίου Γεωργίου τήν Τρίτην
τοΰ Πάσχα εΐς Νέον Σούλι Σερρών.

8) Περιφορά εικόνων καί τέλεσις δημοτελοΰς θυσίας (κουρμπάνι) τήν Πέμ-
πτην τής Διακαινησίμου εΐς Κάτω Όρεινήν Σερρών.

9) 'Ηχητικά καί μουσικά ό'ργανα εις Κρήτην: Ή νιουνιούρα, ή μουγκρινάρα
καί τό χαμπιόλι. (Τρόπος κατασκευής, ηχητικής καί μουσικής αποδόσεως αυτών).

10) Χοροί Κρήτης : α) Σιγανός πεντοζάλης, β) ΙΙηδηκτός πεντοζάλης, γ) Συρ-
τός Ρεθυμνιώτικος δ) Σούστα Ρεθυμνιώτικη. ( Εκινηματογραφήθησαν εις τό χωρίον
Κρύα Βρύση τοΰ νομοΰ Ρεθύμνης).

11) Ή τεχνική τής κατασκευής πίθων, κεραμικών αγγείων κλπ. εΐς Θραψα-
νόν Κρήτης.

Β'. Βραβεύσεις

Έκ τών 134 λαογραφικών συλλογών (σελ. 6672) αί όποΐαι εστάλησαν εΐς
τό Λαογρ. Άρχείον υπό εκπαιδευτικών λειτουργών, ιδία τής στοιχειώδους εκπαι-
δεύσεως, κατά τό έτος 1964 έ'τυχον τιμητικών διακρίσεων μετ' εΐσήγησιν τοΰ Διευ-
θυντού τοΰ Αρχείου, πρότασιν τής Εφορευτικής Επιτροπής καί άπόφασιν τής
Συγκλήτου τής Ακαδημίας, συμφώνως πρός τήν ΰπ' άρ. 27761J1952 έγκύκλιον
αυτής, οί κάτωθι συλλογείς :

α) Π ρ ώ τ ο ς έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως 3.000 δρχ.

1) Κωνστ. Τρούκης, δια λαογραφικήν του συλλογήν έκ τού χωρίου Γεωργανά-

δες Τρικάλων' (άρ. χ/φου 2781).

2) Άστέριος Παπανικολάου, διά τάς λαογραφικός συλλογάς του έξ Ελάσσο-

νος' (άρ. χ/φων 2792, 2879).

3) Έμμαν. Ί. Καλοκυρης, διά τήν συλλογήν λαογραφικού ύλικοΰ έκ τής κωμο-

πόλεως Ανωγείων Ρεθύμνης' (άρ. χ/φου 2837).

4) Σωτήριος Φάσσας, (Επιθεωρητής Στοιχ. Έκπαιδ. περιφ. Βι,σαλτίας) διά

τήν συλλογήν λαογραφικού υλικού έκ τής έκπαιδ. περιφερείας Βισαλτίας

νομοΰ Σερρών (άρ. χ/φου 2897).

(Έν τώ προσώπω τοΰ Έπιθ/τοΰ συμβραβευονται καί οί δημ/λοι τής περι-
φερείας του, οί όποιοι, συμφώνως πρός οδηγίας τον, εΐργάσθησον εΐς τόν καταρ-
τισμόν τής υποβληθείσης λαογραφικής συλλογής).

β) Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως δ ρ χ. 2.0 0 0

ί) Βασίλειος Γ. Ματαυτσής, διά τάς συλλογάς του «Λαογραφικά έκ Κασσάν-
δρας Χαλκιδικής» καί «Λαϊκά παιγνίδια»· (άρ. χ/φων 2794, 2878).
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2) Παϋλος Άντωνιουδάκης, δια τήν συλλογήν του «Λαογραφικά έκ τού χω-

ρίου 'Ακτούντα τής επαρχίας Άγ. Βασιλείου Ρεθύμνης- (άρ. χ/φου 2844).

3) Ελπιδοφόρος Πελεκανάκης, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έξ Άρδάκτου

Ρεθύμνης' (άρ. χ/φου 2845).

4) Νικόλ. Άν. Γακίδης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία Πευκοφύτου Κα-

στορίας». (άρ. χ/φου 2877).

5) Δημήτριος Σάκκας, διά τήν συλλογήν του «Ή Βερδικούσια Ελάσσονος,

Γεωγραφικά, 'Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία αύιής*' (άρ. χ/φου 2933Α).

6) Χρήστος Τσώτσης, (πρώην κοινοτ. Γραμματεύς) διά τήν συλλογήν του «Λα-

ογραφικά έκ Βυθού Κοζάνης»' (άρ. χ/φου 2793).
γ) Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 1.500

1) Έμμαν. Νικηφοράκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία έκ τοΰ

χοορίου Σγουροκεφάλι Πεδιάδος Κρήτης» (άρ. χ/φου 2866).

2) Δημήτριος Β. Φούρλας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά σημειώματα

άπό τό Νεοχώρι Ναυπακτίας»' (άρ. χ/φου 2870).

3) Χαράλαμπος Μ. Τζουμπές, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έξ Ίσώματος

Κιλκίς' (άρ. χ/φου 2871).

4) 'Αριστείδης Σ. Μπακαΐμης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία Ζόίνης

Βοΐου Κοζάνης»' (άρ. χ/φου 2899).

5) Σωκράτης Δ. Γεωργουλας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά 'Αμμου-

διάς Πρεβέζης καί Πλατανούσσης έπαρχ. Δωδώνης»' (άρ. χ/φου 2902).

6) Σταϋρος Κουτίβας (δικηγόρος), διά τάς συλλογά; του δημοτικών τραγου-

διών Θυρέας καί Κυνουρίας' (άρ. χ/φου 2784).

7) Ειρήνη Κυδωνάκη - Μαστοράκη, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν της έκ

τής επαρχίας Ίεραπέτρας Κρήτης' (άρ. χ/φου 2802).

8) 'Αθανασία Τυράκη, διά τήν λαογραφ. συλλογήν της εκ Καλαμαύκας Ίερα-

πέτρας" (άρ· χ/φου 2804).

9) Μαρία Σκανδάλη, διά τήν λαογραφ. συλλογήν της έξ Άρμένων Άποκορώ-

νου Χανίων' (άρ. χ/φου 2828).

10) Ζαχαρίας Κασσωτάκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Μυριοκεφάλων

Ρεθύμνης»' (άρ. χ/φου 2838).

11) Αριστοφάνης Γεωργ. Χουρδάκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά

έκ τοΰ χωρίου Αγ. Παρασκευή τής επαρχίας Πεδιάδος Κρήτης»' (άρ. χ/φου
2863).

12) Χρήστος Θ. Παππάς (φοιτητής 'Οδοντιατρικής), διά τήν συλλογήν του

«Λαογραφική ύλη έξ Αύλοποτάμου Σουλίου»' (άρ. χ/φου 2904).
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δ) "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως

1) 'Αριστοτέλης Ν. Μαντρατζής, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έκ τού χω-

ρίου Ξινό Νερό 'Αμυνταίου (άρ. χ/φου 2785).

2) 'Ιωάννης Φωτιάδης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία 'Αχλάδας

Φλωρίνης' (άρ. χ/φου 2786).
3. Καλλιόπη Τζανιδάκη, διά τήν συλλογήν λαογρ. ύλης έκ τών επαρχιών Ση-
τείας καί Ίεραπέτρας" (άρ. χ/ φου 2803).

4) Γεώργιος Έ. Παπαδάκης, διά τήν συλλογήν λαογρ. ύλης εκ Μακρυλιάς

Ίεραπέτρας' (άρ. χ/φου 2805).

5) Αικατερίνη 'Εμμ. Δανδουλάκη, διά τήν λαογραφ. συλλογήν της εκ Σφάκας

Σητείας' (άρ. χ/φου 2807).

6) Νικόλ. Ρουσομουστακάκης, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έκ τής επαρ-

χίας Σητείας' (άρ. χ/φου 2808).

7) Ίωάνν. 'Απιδιανάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του εξ Άρμένων Σητείας

(άρ. χ/φου 2809).

8) 'Ανδρέας Άλ· Κασσωτάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του έκ τού χωρίου

Γρηγοριά Ηρακλείου' (άρ. χ/φου 2814).

9) 'Ιωάννης Σμυρνιωτάκης, διά τήν συλλογήν του «Κρητικές παροιμίες Νερο-

χωρίου Άποκορώνου»' (άρ. χ/φου 2825).

10) Μιχ. Χαλκιαδάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του εκ Στροβλών Σελίνου"

(άρ. χ/φου 2829).

11) Γεώργ. Ί. Χριστοφάκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά έκ Πλώρας

Καινούργιου Κρήτης» (άρ. χ/φ ου 2850).

12) Γεώργιος Κ. Κονταξάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του έκ Φουρνοφαράγ-

γου τής έπαρχίας Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης' (άρ. χ/φου 2857).

13) Έ. Κογκάκης, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ τής περιοχής Κουμάσας

Μονοφατσίου Ηρακλείου' (άρ. χ/φου 2858).

14) Μιχ. Παπαδάκης, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ τοΰ χωρίου Βαρ-

βάρου 'Αγίων Παρασκιών Πεδιάδος Ηρακλείου' (άρ. χ/φου 2859).

15) 'Ανδρέας Π. Στεφόπουλος, διά τάς λαογραφ. συλλογάς του έκ Χρυσής

Καστορίας' (άρ. χ/φών 2873, 2887).

16) "Απόστολος Γιωτάκος, διά τήν συλλογήν αινιγμάτων καί τήν πραγματείαν

περί τοΰ νερομύλου εις Σοφάδες καί τά περίχωρα νομοΰ Καρδίτσης· (άρ.
χ/φου 2874).

17) Δημήτριος Ε. Λαμπαδάρης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Πηλίου»'

(άρ. χ/φου 2880).
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18) Χαρίλαος Ήρ. Φίτξιος, διά τήν συλλογήν του «Λεχοβιτιακά»' (άρ. χ/φου

2881).

19) Χρίστος Γ. Ροντογιάννης, δια τήν συλλογήν του «Ό θησαυρός τού χωριού

μου (Τσουκαλάδων Λευκάδος)»' (άρ. χ/φου 2882).

20) Κων/νος Γ. Δεληζώνας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφική εργασία έκ

Κρανιάς Ελάσσονος»' (άρ. χ/φου 2898).

21) Κων/νος Χινοβίτης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία καί ιστορία τής

κωμοπόλεως Βλάστης Εορδαίας»' (άρ. χ/φου 2903).

22) Γεώργιος Γεωργιάδης, διά τήν συλλογήν του «Τστορικολαογραφικά έκ

περιοχών τής Δυτικής Μακεδονίας»' (άρ. χ/φου 2900).

23) 'Ιωάννης Κ. Θεοδώρου, διά τήν λαογρ. συλλογήν του έκ τού χωρίου Δοξα-

ρά Θεσσαλίας' (άρ. χ/φου 2901).

24) Περικλής Ί. Μπάρκας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία Χώρας

Τριφυλίας»" (άρ. χ/φοί' 2906).

Γ' Άποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις λαογραφικής ύλης

1. Ύπό τών γραφέων άπεδελτιώθη έκ χειρογράφα>ν συλλογών καί εντύπων
ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτοι: ασματα 1957, δίστ- 50, παραδ. 61 καί άλλη ύλη,
αναφερομένη εις τήν λαϊκήν λατρείαν, είς δεισιδαίμονας δοξασίας, εις τήν μαγείαν,
τήν δημώδη ίατρικήν καί άλλης εκδηλώσεις τού λαϊκού βίου επί 6326 δελτία«.

2. Έκ τής άποδελτιωμένης ύλης έγένετο άρχειακή κατάταξις μετά σχετικήν
έπεξεργασίαν ύπό τών συντακτών Δημ. Οΐκονομίδου καί "Αννης Παπαμιχαήλ
ποικίλων έκδηλώσεων έκ τού φυσικού, κοινιονικού καί πνευματικού βίου, καταγε-
γραμμένων επί 4749 δελτίων, ύπό δέ τών συντ. Κ. Ραιμαίου καί Στεφ. Ήμέλλου
2025 δημωδών άσμάτιον.

3. Εις τό τμήμα τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής κατεγράφη ύπό τοΰ
συντ. Σπ. ΙΙεριστέρη έκ ταινιών μαγνητοφώνου ή μουσική 173 ασμάτων, πρός δέ
συνεχίσθη ύπ' αύτοΰ, ϊδίςι δέ ύπό τοΰ έκτ. μουσ. Στ. Καρακάση, ή καταγραφή
τών στοιχείων ήχογραφηθείσης νέας μουσικής ύλης εις τό Βιβλίον Εισαγωγής
Μουσικής ύλης.

Δ'. Δημοσιεύματα

Κατά τό έτος τοΰτο έπερατώθη ή έκτύπωσις τών μουσικών κειμένων τής
Μουσικής Εκλογής, ώς έπίσης καί τής Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τών τόμων
15/16 (1962-63) εΐς διπλούν τόμον, έγένετο δ' έ'ναρξις τής εκτυπώσεως τοΰ 17
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(1964). Πρός τούτοις έξετυπώθη είς τήν σειράν των δημοσιευμάτων τού 'Αρχείου
τό βιβλίον τού Στίλπ. Κυριακίδου, «Ελληνική Λαογραφία», Μέρος Α', εις
δευτέραν έκδοσιν, βελτιωμένην κυρίως εΐς τά κεφάλαια : εισαγωγή καί άσματα, πρός
δέ καί εΐς τάς βιβλιογραφικός άναγραφάς τών λοιπών κεφαλαίων τού βιβλίου.

Ε '. Βιβλιοθήκη

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθη διά 246 έν συνόλω τόμων βιβλίων,
περιοδικών καί φυλλαδίων (άρ. εΐσαγ. 3894-4140). Έκ τούτων 135 προέρχονται έξ
άγοράς, 25 έξ άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 86 εκ δωρεάς
τών συγγραφέων ή έκδοτών.

ΣΤ Μουσειακή Συλλογή

Είς τήν Μουσειακήν Συλλογήν προσετέθησαν 85 νέα λαογραφικά άντικείμενα
ώς εξής :

α) Έκ δωρεάς 49, ήτοι: 1 έκ Σίφνου (δωρ. Πόπης Ζώρα), 16 έκ Κοζά-
νης (δωρ. Άριστ. Μπακαΐμη), 9 έξ Ελάσσονος (δωρ. Άστ· Παπανικολάου), 2 έκ
Μεγάρων (δωρ. Δ. Σάκκα), 1 έκ Πωγωνίου Ηπείρου (δωρ. φροντίδι Δ. Β. Οϊκο-
νομίδου), 5 έκ Καρδίτσης (δωρ. φροντίδι "Αννης Παπαμιχαήλ), 1 έκ Κεφαλλη-
νίας (δωρ. φροντίδι Γ. Κ. Σπυριδάκη), 7 έκ Ρεθύμνου Κρήτης (δωρ. φροντίδι
Γ. Αίκατερινίδου), 2 έξ 'Ανάφης (δωρ. φροντίδι Στ. Ήμέλλου), 1 έκ Ζακύνθου
(δωρ. φρονάδι Στ- Καρακάση), 1 έξ 'Αττικής (δωρ. Άν. Καραναστάση), 2 έκ
Σερρών (δωρ. φροντίδι Γ. Αίκατερινίδου) καί 1 έκ Δράμας (δωρ. φροντίδι Γ. Αί-
κατερινίδου). β) Έξ άγοράς 39, ήτοι: 1 έκ Δράμας, 4 έκ Πωγωνίου,4 έκ Καρ-
δίτσης, 1 έκ Κοζάνης, 3 έκ Βονίτσης, 8 έκ Χανίων καί 18 έκ Ξάνθης.

Ζ'. Επιστημονικά Συνέδρια και γενικωτέρα έπιστημονική
δράσις τοϋ 'Αρχείου

Τό ίδρυμα τούτο τής επιστημονικής μελέτης τοΰ λαϊκού πολιτισμοΰ μέ άρτίαν
έπιστημονικήν όργάνωσιν, δυστυχώς όμως μέ άνεπαρκή μέσα διά τήν άπρόσκοπτον
λειτουργίαν του, παραλλήλως πρός τό έκτελούμενον εις αυτό συστηματικώς έργον,
προσφέρει προθύμως επιστημονικός υπηρεσίας ού μόνον εις Έλληνας λαογράφους
έρευνητάς, αλλά καί εΐς άλλοδαπούς. Ούτως εΐργάσθησαν εΐς τό Κέντρον πολλοί
ειδικοί έρευνηταί μεθ' ών 2 ξένοι διά τήν σύνταξιν υπό τών τελευταίαιν έναισίμων
διατριβών.
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Εις 'Επιστημονικά συνέδρια δέν άντεπροσωπεύθη επισήμως τό Λαογρ.
'Αρχεΐον- Ό Διευθυντής μόνον Γ. Κ. Σπυριδάκης, κληθείς προσωπικώς, μετέσχε
τοϋ Γ' Πανιονίου Συνεδρίου, ένώπιον τοΰ οποίου προέβη εις άνακοίνωσιν μελέ-
της του ύπό τόν τίτλον : «Συνθετικά στοιχεία τοϋ λαϊκού πολιτισμού εΐς τήν Έπτά-
νησον».1

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1965.

β'. κατα το ετοσ 1966 (année 1966)

Κατά τό έτος 1966 τό Λαογραφικόν Άρχεΐον μετωνομάσθη διά τοϋ Νομοθ.
Διατάγματος ύπ' άρ. 4545 εΐς «Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας»,
συνεχίσθη δ' εις αύτό ή έργασία διά τοϋ αύτοϋ ώς καί κατά τό έτος 1965 ολι-
γάριθμου μονίμου καί έκτάκτου προσωπικού, ενισχυθέντος άπό τοΰ 'Ιουλίου διά
τοΰ διορισμοΰ ώς συντάκτου τοΰ φιλολόγου Γεωργ. Ν. Α ΐ κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο τ>,
όστις ειχεν εργασθή εις τό Κέντρον άπό τοϋ Μαΐου 1963 μέχρι τοϋ 'Ιανουαρίου
1966 ώς έπιστημονικός συνεργάτης τοΰ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη εΐς τήν εκ-
τέλεσα ύπ' αύτοϋ ειδικού προγράμματος Λαογραφικής έρεύνης διά τής οικονομικής
ενισχύσεως τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής καί μουσικής ύλης

1. Εις τό Κέντρον εισήχθησαν 189 νέαι χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημένοι
συλλογαί λαογραφικής ύλης έκ σελίδων έν συνόλφ 9912. Έκ τούτοιν 172 άπεστά-
λησαν κυρίως ύπό δημοδιδασκάλοιν, έκ δέ τών ύπολοίπα>ν 17 έδωρήθησαν 7
ύπό διαφόριον λογίων, φίλων τοΰ λαϊκού πολιτισμού, 1 προήλθεν έκ τού ερευνητι-
κού προγράμματος τού Διευθυντοΰ δι' ένισχύσεως τοΰ Βασιλ. 'Ιδρύματος Ερευνών,
καταρτισθείσα ύπό τοΰ φιλολόγου Ήλ. Χουρζαμάνη (άρ. χ/φου 2994), αί δ' υπό-
λοιποι 9 συνετάχθησαν ύπό τού επιστημονικού προσο>πικοΰ τοΰ Κέντρου κατά τάς
εΐδικάς, ώς κατωτέρω, έρευνητικάς άποστολάς αυτού, ήτοι 1) τοΰ Δημ. Οίκονο-
μίδου εΐς Ζαγόριον 'Ηπείρου (άρ. χ/φου 3014). 2) τού Κωνστ. Ρωμαίου
εΐς Λακωνίαν (άρ. χ/φου 3038Α). 3) τοΰ Σπυρ. Περιστέρη εΐς Βόνιτσαν
καί Λευκάδα (άρ. χ/φ ου 3037). 4) τοΰ Στεφ. Ήμέλλου εΐς τάς νήσους Σίκινον
καί Φολέγανδρον (άρ. χ/φου 3025). 5) τής Άννης Παπαμιχαήλ εΐς Δυτ. Θεσ-

1 Βλ. εις Πρακτικά τοϋ έν λόγω Συνεδρίου, σελ. 353-364.
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σαλίαν (άρ. χ/φου 3026). 6) τού Γεωργ. Α ί κ α τε ρ ι ν ίδ ου εΐς Σταυροπήγιον
Ευρυτανίας (άρ. χ/φου 3015) καί 'Ανώγεια Κρήτης (άρ. χ/φου 3016). 7) τοϋ έκτ.
συντ. °Α γ γ. Δεύτε ρ α ίο υ εις τήν περιοχήν Γρεβενών (άρ. χ/φου 3027) καί 8) τοϋ
έκτ. μουσικού Σταύρου Καρακάση εΐς Σάμον (άρ. χ/φου 3038).

2) Συλλογή δημώδους μουσικής. Ύο Μουσικόν άρχεΐον έπλουτίσθη διά 755
νέων ηχογραφήσεων μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών καί διά
47 ηχογραφήσεων άλλης λαογραφικής ύλης (παραμυθιών κλπ.).

'Εκ τών ηχογραφήσεων τούτων μουσικής δημοτ. τραγουδιών 710 έγένοντο
ύπό τοΰ Κέντρου κατά τάς ώς άνω άποστολάς μέ τόπους προελεύσεως αύτών ώς
εξής: ήχογρ. 52 έκ Ζαγορίου, 66 έκ Σικίνου, 69 έκ Γρεβενών, 53 έξ Ευρυτανίας)
15 έξ 'Ανωγείων, 136 έκ Καρδίτσης, 134 εκ Σάμου, 192 έκ Βονίτσης καί Λευκά-
δος, τέλος δέ 8 έκ τών συνοικισμών Νικαίας καί Κοροπίου 'Αττικής. Έκ τοϋ προ-
γράμματος έρεύνης διά τής ένισχύσεως τοΰ Β.I.E. προήλθον 16 ηχογραφήσεις,
τέλος δέ 29 έκ δωρεάς τοΰ κ. Κώνστα έκ τής περιοχής Μεσολογγίου.

ο) Δισκοθήκη. Ή Δισκοθήκη έπλουτίσθη δι' ενός μόνον δίσκου, περιέχοντος
ούγγρικήν μουσικήν έκ δωρεά: τοΰ κ. Sarozi Balint.

4) Κινηματογραφικόν Άρχεΐον. Ύπό τοϋ συντ. Γ. Ν. Αΐκατερινί-
δου άπετυπώί)η έπί κινηματογραφικής ταινίας 16 m /m ή κάτωθι ύλη:

α) Εξ Εύρυτανίας (χωρ. Σταυροπηγίου) : α) χοροί: 1) τοΰ Στέγγου. 2) στά
τρία. β) λαϊκή οΐκοδομία και γ) έκδηλώσεις τοΰ φυσικού ποιμενικού βίου.

β) Έκ Κρήτης ('Ανώγεια Μυλοποτάμου) : 1) τελετή γάμου. 2) παρασκευή
τών ψωμιών γάμου. 3) χοροί: Σούστα (χωρ. Ζωνιανά Ρεθύμνης). 4) τρυγητός
καί πάτημα (έκθλιψις) σταφυλών εις 'Ανώγεια.

γ) Άγερμοί παίδων: 1) κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων εΐς τόν
συνοικισμόν Νικαίας 'Αττικής. 2) κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς εΐς
Κοροπί 'Αττικής.

Β'. 'Απονομή επαίνων εΐς συλλογείς λαογραφικής υλης.

Συμφώνως πρός τήν ύπ' άρ. 27761/1952 έγκύκλιον τής 'Ακαδημίας άπενε-
μήθησαν ύπό τής 'Ακαδημίας έπαινοι μετά χρηματικής ένισχύσεως ή μή, κατόπιν
εισηγήσεως τού Διευθυντού τοϋ Κέντρου καί πρότασιν τής Εφορευτικής Επιτρο-
πής αυιοΰ εις τους κάτωθι έκπαιδευτικούς λειτουργούς:

α) Πρώτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 3000

1. "Ιωάννην Άρχιμανδρίτην, συντ· έκπαιδευτικόν, διά λαογραφικήν συλ-
λογήν αύτοΰ έκ τής περιοχής Σιδηροκάστρου Μακεδονίας, σελ. 224 (άρ. χ/φου 2970).
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2. Κανταν Κ. Καντάν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτού
«Ό γάμος στο Ζελί Λοκρίδος άλλοτε καί τώρα» καί συλλογήν δημοτικών τραγου-
διών, σελ. 426 (άρ. χ/φου 2962).

3. Ίωάννην Κλουκίναν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν αύτοΰ συλλο-
γήν έξ 'Ολυμπίας, σελ. 184 (άρ. χ/φου 2974).

4. Κωνσταντΐνον Π. Λαζαρίδην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν αύτοΰ
«Λαογραφικά στοιχεία άπό τό χωριό μου Κουκούλι τοΰ Ζαγοριοΰ», σελ. 182
(άρ. χ/φου 2971).

5. Δημ. Παππάν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτοΰ «Τό
Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων», σελ. 106 (άρ. χ/φου 2941).

6. Δέσποιναν Παπαδοπούλου, διδασκάλισσαν, διά τήν συλλογήν αύτής
«"Ηθη καί έθιμα τής κωμοπόλεως Πρώτης Σερρών», σελ. 168 (άρ. χ/φου 2939).

β) Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως δρχ. 2000

1. Κωνσταντΐνον Βασιλείου, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν λαογρ. υλι-
κού έκ τοΰ χωρίου 'Ελληνικού (Λοζετσιοΰ) 'Ιωαννίνων, σελ· 78 (άρ. χ/φου 2968).

2. Ίωάννην Σταμάτογλου, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του * Ελληνικές
γιορτές στήν ύπαιθρον» έξ Άμυγδαλέας Κοζάνης, σελ. 63 (άρ. χ/φου 2935).

3. Δημήτριον Σταματόπουλον, φιλόλογον, διά τήν συλλογήν 90 παραμυ-
θιών, διά τών μαθητριών αύτοΰ εις τό Γυμνάσιον Μεσσήνης έκ τής πόλεως καί
τής έπαρχίας ταύτης. (Ό έπαινος ούτος άφορά συγχρόνως καί εις τάς συνεργασθεί-
σας μαθήτριας τής Α' τάξεως τοΰ Γυμνασίου τούτου διά τήν περισυλλογήν τής ώς
άνω ύλης), σελ. 263 (άρ. χ/φ ου 2934).

4. Γεώργιον Ταουκτσόγλου, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν
αύτοΰ έκ τής περιοχής Κύκνου Ξάνθης, σελ. 105 (άρ. χ/φου 2940).

5. Δημήτριον Χ. Τουλούπην, διδάσκαλον, διά τήν λαογρ. συλλογήν αύτοΰ
ύπό τόν τίτλον «Μιά έρευνα γυρω άπό τή ζωή τών Πομάκων», σελ. 87 (άρ. χ/φου

2967).

3) Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 1500

1. Θωμάν Κυρίτσην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτοΰ
έκ Μορφοβουνίου Καρδίτσης, σελ. 70 (άρ. χ/φου 2945).

2. Γεώργιον Ήλιάδην, καθηγητήν Γυμνασίου εις Κτήμα τής έπαρχίας
Πάφου Κύπρου, διά δύο συλλογάς ποικίλης λαογρ. ύλης έκ σελ. έν συνόλω 319, τάς
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οποίας ούτος κατήρτισε δια τών μαθητών του καί άπέστειλεν εις τό Κέντρον Έρεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογραφίας (αρ. χ/φων 2963, 2964). (Έν τω προσώπιο τού
καθηγητού έκφράζεται έπαινος συγχρόνως και εΐς τούς συνεργασθέντας μαθητάς
αυτοΰ).

δ) "Επαινος οίνευ χρηματικής ενισχύσεως

1. Σπυρίδωνα Δημητρίου, διδάσκαλον, δια τό υποβληθέν άντίγραφον
ΐατροσοφίου, «Χειρόγραφον γιατροσόφι αγνώστου κομπογιαννίτου έκ Γουργιανί-
τσης Ζίτσης Ιωαννίνων», σελ· 160. (άρ. χ/ φου 2973).

2. Γεώργιον Θεοδώρου, διδάσκαλον, διά τήν στιλλογήν του «Λαογραφική
καί κοινωνιογραφική μελέτη τού χωρίου Φτέρη Φ9ιώτιδος», σελ. 67. (άρ. χ/φου
2942).

3. Στυλ. Στυλιανίδην, διδάσκαλον, εΐς Περιστερώνα Κύπρου, διά τήν
ύποβληθεΐσαν ύπ' αύτού συλλογήν λαογραφικής ύλης έκ τού ώς άνω χωρίου, σελ.
301 (άρ. χ/φου 2965).

Γ".'Αποδελτίωσις και κατάταξις λαογραφικής ΰλης

1) Ύπό τοΰ βοηίίητικοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου (γραφέων) άπεδελτιώθη
έξ 86 χ/φων συλλογών καί εντύπων ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτοι §σματα 1393,
παραδόσεις 39, παροιμίαι 1709, ευχαί 31, αινίγματα 45 καί άλλη ύλη τοΰ φυσι-
κού, κοινωνικού καί πνευματικού βίου έπί δελτίων 7330.

2) Έξ άποδελτιωθείσης ύλης έγένετο άρχειακή κατάταξις καί τοποθέτησις
εις οικεία άρχεΐα: α) δημωδών ασμάτων 1455 (ύπό τοΰ συντ. Κ. Ρωμαίου 755
καί ύπό τού συντ. Στεφ. Ήμέλλου 700). β) "Υλης περί διαφόρων έκδηλώσεων τοΰ
λαϊκού πολιτισμού, άποδελτιωμένης έπί 8255 δελτίων, έγένετο άρχειακή κατάταξις
καί τοποθέτησις ύπό τών συντ. Δημ Οΐκονομίδου (6295 δελτίων) καί "Αννης
Παπαμιχαήλ (i960 δελτίων).

3) Εΐς τό Μουσικόν τμήμα έγένετο ύπό τοΰ συντ· μουσ. Σπ. Περι-
στέρη ή καταγραφή έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσικής 71 ασμάτων, ύπό δέ
τού έκτ. μουσ. Στ. Καρακάοη συνεχίσθη ή καταγραφή τών στοιχείων περισυλλε-
χθείσης δι' ήχογραφήσεως, ώς άνωτέρω, μουσικής ύλης εΐς τό Βιβλίον Εισαγωγής
(άρ. 13606-13621, 13841-14506, 14604-14611, 14629-14657).
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Δ . Δημοσιεύματα

Κατά τό έτος τούτο ήχθη εις πέρας ή έκτύπωσις τού ΙΖ ' (1964) τόμου τής
Έπετηρίδος τού 'Ιδρύματος, εΐς τόν όποιον περιλαμβάνονται μελέται τοΰ επιστη-
μονικού προσωπικού, εκθέσεις περί τών λαογραφικών αποστολών του, πρός δέ
καί ή λαογραφική βιβλιογραφία τοΰ έτους 1963 κ.ά'.

Ε' Βιβλιοθήκη

Ή ειδική Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έπλουτίσθη δι' 185 τόμων, φυλλαδίων
καί περιοδικών. 'Εκ τούτων 117 προήλθον εξ αγοράς, 12 έξ ανταλλαγής καί 56
έκ δωρεών ύπό τών συγγραφέων.

ΣΤ' Μουσειακή Συλλογή

Εις τήν Μουσειακήν Συλλογήν εισήχθησαν 110 λαογραφικά αντικείμενα : α)
έκ δωρεάς 50, ήτοι: 2 εξ 'Αθηνών (δωρ. Στ. Καρακάση), 5 εκ Θεσσαλίας (δα^ρ.
Εύαγγελιας Παπαδάμ), 2 εκ Μήλου (δωρ. Κ. Παπαγεωργίου), 2 εκ Κοζάνης (δωρ.
Χρ. Τσώτση), 1 έξ 'Ιωαννίνων (δωρ. Γ. Τσίλη), I έξ Ευρυτανίας (φροντίδι Γ.
Αίκατερινίδου), 7 έκ Σύμης Δωδεκανήσου (φροντ. "Αννης Παπαμιχαήλ), 5 έκ Σίκι-
νου καί Φολεγάνδρου (φροντ. Στ. Ήμέλλου), 1 έκ Πατρών (φροντ. Γ. Σπυριδάκη),
2 έξ 'Ηπείρου (φροντ. 'Ελευθερίας Δήμου - Παπαδοπούλου), 1 έκ Σάμου (δωρ.
Ν. Θάνου), 1 έκ Σάμου (φροντ. Στ. Καρακάση), 1 έξ "Αθηνών (δα>ρ. Κ. Παπαγε-
ωργίου), 3 έκ Μεγάρων (δωρ. 'Ιακώβου Ηλία) καί 16 έκ Κρήτης, έξ ών 11 έκ δω-
ρεάς τής Εύαγγελίας Φραγκάκη, 1 έκ δωρεάς τοΰ Άκαδημ. Ηλ. Βενέζη, 1 φροντ.
Κ. Ρωμαίου, 1 δωρ. 'Αριάδνης Βεληβασάκη καί 2 φροντ. Γ. Αίκατερινίδου.
β) έξ αγοράς 60, ήτοι: 2 έξ Εύρυτανίας, 5 έκ Νάξου, 10 έκ Σάμου, 14 έκ
Καβάλας, 21 έκ Ξάνθης, 4 έκ Θάσου, 1 έξ 'Ηπείρου, 1 έκ Θεσσαλίας, 1 έκ Μεγά-
ρων καί 1 έκ προσφύγων Μ. 'Ασίας.

Ζ' Επιστημονικά Συνέδρια καί γενικωτέρα δράσις

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν μετέσχεν εΐς τά κάτωθι διεθνή συνέδρια μιετ'
έπιστημονικών ανακοινώσεων ε'ις αυτά:

α) Ό Διευθυντής, Καθηγητής, Γ. Κ. Σπυριδάκης, ώς αντιπρόσωπος
τοΰ Ιδρύματος, εΐς εύρωπαϊκήν σύσκεψιν εΐς Ζάγκρεμπ άπό τής 8 - 10 Φεβρουα-
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ρίου πρός έξέτασιν τού θέματος τής συντάξεως Λαογραφικού "Ατλαντος τής Εύρώ-
πης μετά -παρασκευής άντιστοίχως σχετικού "Ατλαντος εΐς έκάστην εύρωπαϊκήν
χώραν.

β) Ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης καί οί συντάκται Δημ. Οΐκο-
νομίδης, Κ. Ρωμαίος, Στέφ.'Ημελλος καί Άννα Παπαμιχαήλ
εΐς τό συγκροτηθέν έν Χανίοις άπό τής 12-17 'Απριλίου Βον Διεθνές Κρητολογι-
κόν Συνέδριον.

γ) Ό Διευθυντής Ρ. Κ· Σπυριδάκης εΐς Βαλκανικήν σύσκεψιν εΐς Τίρανα
(17 - 18 Ιουνίου) πρός έξέτασιν τοΰ θέματος τής έκδόσεως δημωδών ασμάτων,
παραδόσεων καί άλλων έκδηλώσεων τοΰ λαϊκού βίου, αί όποΐαι άπαντώνται ομοίως
εΐς τούς λαούς τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου.

δ) Ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης καί ό συντ. Δημ. Οΐκονομί-
δης, ώς άντιπρόσα)ποι τού Κέντρου, έκ τοΰ έπιστημονικού προσωπικού δ' έτι καί
οί Στέφ. "Ημελλος καί Σταύρος Κ α ρ α κ ά ση ς, εΐς τό έν Σόφιςι άπό 25
Αύγ. - 1 Σεπτ. Αον Διεθνές Συνέδριον τών Βαλκανικών Σπουδών καί τών σπου-
δών τών λαών τής Νοτιανατολικής Ευρώπης.

ε) Ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης, κληθείς εις τό έν Όξφόρδη άπό
5-10 Σεπτ. συγκροτηθέν XIII Διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, μή δυνη-
θείς δέ νά μετάσχη, προέβη διά τής Κας "Ερας Βρανούση εις άνακοίνωσιν εΐς
αύτό ύπό τόν τίτλον «Περί τά δημώδη ασματα τών 'Ανδρονίκου καί Κωνσταντίνου
Δούκα (Νέα παραλλαγή έκ Νάξου)»1.

Τό Κέντρον τής Λαογραφίας εΐς τόν κύκλον τής έπιστημονικής δραστηριό-
τητος του έχορήγησεν ύλην πρός επιστημονικός μελετάς, παρέσχε δ'έτι άπ' εύθείας
ή δι' άλληλογραφίας καί έπιστημονικάς πληροφορίας εις ημεδαπούς, κυρίως δέ εΐς
άλλοδαπούς έπιστήμονας, ώς καί εΐς ειδικά 'Ινστιτούτα και ύπηρεσίας (χορήγησις
δημώδους μουσικής εΐς τόν ραδιοφαίνικόν σταθμόν τοΰ Ισραήλ, εΐς τήν Βαν
'Αρχιεπισκοπικήν περιφέρειαν τής 'Αμερικής έν Σικάγορ κ. ά.). Εις τό Κέντρον εΐρ-
γάσιθησαν έτι πρός σύνταξιν έναισίμων διατριβών δυο άλλοδαποί επιστήμονες ό
κ. Michel Saunier έκ Παρισίαιν καί ή δνίς Monique Fivez έκ Βελγίου, πρός δέ
καί άλλοι ξένοι δι' εΐδικάς μελετάς αύτών.

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1966

Ό Διευθυντής
Καθηγητής: Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

1 Βλ. είς 'Επετηρ. του Κέντρου τής Έλλην. Λαογραφίας, τόμ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), έν
'Αθήναις 1967, σελ. 3-10.
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(Revues reçues pendant les années 1965 et 1966 par donations,
achat et en échange de l'Annuaire du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique Cex Archives de Folklore)

A' ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(en langue grecque)

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις "Επιστημονικής 'Εταιρείας. 'Εν 'Αθή-
ναις, τόμ. 68 (1965).

Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών, τόμ. IB' (1965), ΙΓ' (1966).

Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν. Έκδιδόμενον ύπό τής Επιτροπής Ποντια-
κών Μελετών, έν "Αθήναις, τόμ. 27 (1966),

'Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν Αθήναις, τόμ. Δ' (1964).

Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου. "Εκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευθυντού αύτοΰ,
Αθήναι 1961, τόμ. 8-9 (1958-1959).

Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
Έν Αθήναις, τόμ. ΙΣΤ' (1965-66).

'Ηώς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, έκδιδομένη έν Αθήναις, έτ. 8 (1965).

Ίκαριακά. Μηνιαία εκδοσις τής Πανικαριακής Άδελφότητος 'Αθηνών. Αθήναι, τεύχη
35 (1965), 36 (1965-66), 37 (1966).

Κρητική Εστία. Μηνιαίο Ιστορικό, λαογραφικό καί λογοτεχνικό περιοδικό. Χανιά,
χρόν. ΙΕ' - ΙΖ' (1963-65).

Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. Λ' (1966).

Λακωνικά. Διμηνιαία Έπιθεώρησις, όργανον τοΰ Συνδέσμου τών έν Αττική Λακεδαι-
μονίων, ετ. Α - Δ' (1964-1967).

Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ. KB'
(1965).

Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 40-42 (1966).

Μικρασιατικά Χρονικά, Τόμοι 10 (1963), 12 (1965).
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Β ' ΞΕΝΑ

(en langues étrangères)

Arts et Traditions Populaires, Année XIII (1965) Paris.
Albert Colombet, Le folklore de la vigne et du vin en Cote-d'Or (Ή λαογραφία
τής αμπέλου καί τοϋ ο'ίνου εις την Cote-dOr), σ. 181-214.

Περιγράφονται ποικίλα περί οϊνου έθιμα, συνδεόμενα μέ τήν βάπτισιν, τόν γάμον, τήν
τελευτήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. 'Επίσης αναφέρονται έθιμα τοΰ τρυγητοΰ καί
άσμάτια, παροιμιώδεις έκφράσεις καί παραδόσεις έκ Cote-d'Or.
Françoise Lapadou-Hargdes et Georges Henry Rivière, Imagerie, cartes à jouer,
toiles imprimées: problèmes d'évolution et d'interdépendance des styles ('Εργα-
στηριακή παραγωγή εικόνων, παιγνιόχαρτα καί εκτυπώσεις έπί υφασμάτων : προβλή-
ματα εξελίξεως καί άλληλεξαρτήσεως τών μορφών), σ. 217-228.

'Εξετάζονται τά ε'ίδη παραγωγής εικόνων άπό τά τέλη τοΰ μεσαίωνος μέχρι του 19ου
αιώνος. 'Ιδιαιτέρως σημειοϋται ή άκόλουθος έξέλιξις : ή έμφάνισις τών εικόνων έπί
τοϋ χαλκοΰ προεκάλεσε κατ' άρχάς μίαν σχετικήν πτώσιν τής ξυλογραφίας καί έν συνε-
χεία τήν έξαφάνισιν τής έκτυπώσεως ξυλογραφιών έπί υφασμάτων. Κατά τό τέλος τοϋ
18ου αί. παρατηρείται προσωρινή άνθησις τής ξυλογραφικής έκτυπώσεως.
Gyula Ortutay, Les recherches sur les contes populaires en Hongrie. Essai de
méthodologie (Αί έν Ουγγαρία έρευναι διά τά λαϊκά παραμύθια. Δοκίμιον μεθοδολο-
γίας), σ. 229-237.

Μεθοδολογικά! παρατηρήσεις, άναφερόμεναι εΐς τήν έρευναν τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιοΰ
έν Ουγγαρία.

Myriam Detton et Marie-Louise Tenèze, Bibliographie d'Ethnologie Française
1963-1964 (Βιβλιογραφία τής Γαλλικής έθνολογίας 1963-1994), σ. 300-402.

Bulletin folklorique d'île-de-France, Nos 29-36, Paris 1965, 1966.
Σημειοΰμεν τά άρθρα : α) «Rabelais» τοΰ M. Françon (σελ. 868). β) «Ή χλωρίς τής
Ile-de-France» τοΰ André-Louis Mercier (σελ. 869-870, 907-909, 940-942). γ) «Δημώ-
δης θρησκευτική νομισματικής τοϋ R. Lecotté (σελ. 871-872). δ) «"Εκθεσις περί τοΰ
24ου Συνεδρίου τοΰ Rambouillet έν Chartres» (σελ. 899-903). ε) «Ό Δημήτριος Λου-
κάτος έν Ίωαννίνοις» τοΰ R. Lecotté (σελ. 930). ς) «Προσωπογραφίαι τοΰ Patrice
Coirault» τής Simone Wallon (σελ. 931-934). ζ) «Ό «πατήρ εκατόν» είναι νεκρός»
τοΰ R. Lecotté (σελ. 935-9381. ι) «Ποιος είναι ό Bineau?» τοΰ R. Lecotté (σελ.
965-967). ια) «Ταφή τοΰ «πατρός έκατόν» τοϋ R. Lecotté (σελ. 968-970). «"Ενας σύν-
τροφος τοΰ 'Αγίου Mathurin τοΰ Larch ant: "Ο "Αγιος Pipe, προστάτης τής Beaune-
la-Roland» τοΰ Μ. Verdier (σελ. 1027-1039, 1091-1096). «Τά ημερολόγια τής τάξεως»
τοΰ R. Lecotté (σελ. 1041-1044) καί «Ή 'Αγία Παρασκευή είς τούς κρεοπώλας Mel-
dois» τοΰ M. Perrin (σελ. 1097-1098).

Δ. Β. Οίκ.
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Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke, Berlin, Band
7 (1961-65)

Kyrei, Hora'lek, Ein Beitrag zur volkskundlichen Balkanologie, σ. 1-32.

Συμβολή εΐς τήν λαογραφίαν τών βαλκανικών χωρών. Εξετάζεται ενδεικτικώς τό
αίγυπτιακόν παραμύθι τών δύο αδελφών, όπερ ευρέθη έπί παπύρου τοΰ 1250 π.Χ.
(ίδέ σχετικώς J. Bolte G. Pouvka, Anmerkungen IV, 1930, σ. 95 κ.έξ.), ή σχέ-
σις τών έλληνικών παραλλαγών του πρός τάς τών άλλων βαλκανικών χωρών και δή
πρός τάς τουρκικός κ.ά.
Geneviève Massignon, T'enfant qui devait être pendu à l'âge d'homme, a. 53 67.
Τό παιδί τό όποιον έπρεπε νά κρεμασθή είς άνδρικήν ήλικίαν. Γαλλοαμερικανικός
μΰθος μή περιλαμβανόμενος είς τόν κατάλογον ιών AaTh.
Gerhard Kübik, Die Erschaffung der Welt. Mythe der Wapangwa, Tanganjika,
σ. 68-75.

Ή δημιουργία τοΰ κόσμου κατά τούς μύθους τών Wapangwa τής Ταγκανίκας.
Heda Jason, Types of jewish-Oriental Oral Tales, σ. 115-224.

8. Band (1966)

Isidor Tevin, Etana, Die keilschriftlichen Belege einer Erzählung. Zur Frühgeschichte
von AaTh 537 (=AaTh 222 B* + 313 B). Eine textkritische Erörterung, σ. 1-63.
Αί άποδείξεις έν ταΐς έπιγραφαϊς σφηνοειδούς γραφής περί τοΰ άρχαίου Άσσυροβα-
βυλωνιακοΰ μύθου ιής Etana. Κριτική συζήτησις έπί τών κειμένο)ν.
Ναι - Tung Ting, The Holy Man and the Snake Woman. A Study of a Tamia Story

in Asian and European Titerature, 145-191.
Maja Boskovic - Stulli, Beitrag zur Diskussion über die Katalogisierung der Volks-
sagen, σ. 192-207.

Fritz, Harkort, Volkserzählungstypen und -motive und Vorstellungsberichte, σ.
208-223.

'Αμφότερα τά άμέσως άνωιέρω άρθρα άναφέρονται είς τό θέμα της συντάξεως κατα-
λόγου τών δημωδών παραδόσεων κατά τούς τόπους αύτών.

Σ. Δ. Η.

Folklore, τόμ. 76 (1965).
Elmer G. Suhr, An interpretation of the Medusa, σ. 90-103.

Περιλαμβάνονται στοιχεία συγκριτικής έθνολογίας, προερχόμενα τόσον άπό τήνάρχαι-
ότητα όσον καί άπό νεωτέρας έποχάς-
Robert Α. Georges, Richard M. Dawkins, σ. 202-212.

'Επί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τοΰ θανάτου τοΰ R. Μ. Dawkins γίνεται λόγος διά
τό συλλεκτικόν, μεταφραστικόν καί ίδια τό σχετικόν μέ τήν παραμυθιολογίαν έργον του.
Venetia Newall, Decorated eggs, σ. 266'272.

ΙΙοικίλαι πληροφορίαι διά τό λατρευτ. έθιμον τής διακοσμήσεως τών πασχαλινών αύγών.
Margaret Robinson, Some fabulous beasts, σ. 273-287.

Μεταξύ τών μυθολογικών θηρίων γίνεται λόγος καί δι' έλληνικά, εικονιζόμενα έπί
άρχαίων άγγείων.
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Vol. 77 (1966)

Ε. F. Cootë Lake, The dance of the spirit of the new corn in Cattaro, σ. 31-40.

"Αποκριάτικα έθιμα σχετικά μέ τήν βλάστησιν είς περιοχήν τής Δαλματίας.
Theo Brown, The triple gateway, σ. 123-131.

'Εθνολογικά κυρίως στοιχεία καί άλλαι παρατηρήσεις, σχετικαί πρός τήν σημασίαν τοΰ
σταυροδρομίου είς τόν λαϊκόν βίον.
R. W. Huschinson, The little lady, σ. 222-227.

'Εξετάζονται διάφοροι όνομασίαι καί δοξασίαι άναφερόμεναι είς τήν ύπό τών άρχαίων
'Ελλήνων καλουμένην γαλήν.

Κ. Ρ.

Journal of American Folklore, τόμ. 78 (1965).
Auxa Naff, Belief in the evil Kye among the christian Syrian-Lebanese in America,
σελ. 46-51.

'Εξετάζονται προλήψεις καί δοξασίαι χριστιανών, μεταναστών είς 'Αμερικήν έκ τής
Συρίας καί Λιβάνου, σχετικαί μέ τήν βασκανίαν (κακό μάτι). Παρουσιάζουν κοινός
ομοιότητας πρός άντιστοίχους ελληνικός, τό δέ γεγονός οφείλεται προφανώς είς τήν
κοινήν καταγωγήν τών ιδεών αύτών έκ τοΰ Βυζαντίου.
Robert Α. Barakat, John the Giant Killer in Mexico, σ. 158-159.

Παραμύθι εύρωπαϊκόν διά τόν Γιάννην πού έσκότωσε τόν Γίγαντα. 'Έχει μεταφερθή
είς τό Μεξικόν διά τής προφορικής παραδόσεως.
Bruce Jackson, Prison folklore, σ. 317-329.

Ό συγγραφεύς συνέλεξεν ύλικόν άπό κρατουμένους είς φυλακάς έν 'Αμερική καί εξε-
τάζει τήν ίδιορρυθμίαν μιας παραδοσιακής μορφής λαογραφικού ύλικοΰ, σχετιζομένου
μέ τούς φυλακισμένους (κοινωνία τής φυλακής, τρόπος ομιλίας καί άφηγήσεως, προσ-
φωνήσεις, παρωνύμια, γλωσσικόν 'ιδίωμα φυλακής, ύλικόν λαογραφικόν).

Vol. 79 (1966)

William Α. Lessa, «Discoverer of the Sun». Mythology as a reflection of culture, σ.
3-51.

'Εξ αφορμής ένός παραμυθιού εξετάζονται οί λόγοι διά τούς όποιους προκαλεί-
ται είς τούς μύθους συσχέτισις μυθικών έπεισοδίων καί στοιχείων πολιτισμού διάφορων
βαθμίδων.

Ernst S. Dick, The Bridesman in the Indo-European tradition. Ritual and myth in
marriage ceremonies, σ. 338-347.

Είς τό άρθρον εξετάζεται ό ρόλος τοΰ παρανύμφου κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου καί
υποστηρίζεται ότι ή τελετή είναι άπομίμησις μυθολογουμένων περί θεών ή περί ούρα-
νοΰ καί γης.

Francis Lee Utley, The song of EM-EL and UNRRA, σ. 371-372.

Πρόκειται περί νεοελληνικού λογίου σατυρικοΰ τραγουδιού,τό όποιον ήτο γνωστόν κατά
τά έτη 1945 1950 έν 'Αθήναις καί διά τοΰ οποίου παρωδούνται αί γραφειοκρατικαί δυ-
σκολίαι είς τήν παρά τοϋ Διεθνούς 'Ερυθροϋ Σταυρού διανομήν δωρεάν ιματισμού
είς απόρους.



412

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965 - 1966 4 1 1

Robert Α. Georges, Addenda to Dorson's «The sailor who went inland», σ. 373-374.
"Ενα άμερικανικόν παραμύθι έχει τήν ιδίαν ύπόθεσιν μέ δσα ό Τειρεσίας συμβουλεύει
τόν 'Οδυσσέα (Νέκυια, Όδ. 11) καί δσα περιέχει ή νεοελληνική παράδοσις περί τοϋ
"Αγίου Ηλία, ό όποιος πιστεύεται ότι ήτο'ναύτης καί διά ν' άποφύγη τήν θάλασσαν
κατέφυγεν εις τάς κορυφάς τών ορέων.
Linda Degh, Approaches to folklore research among immigrant groups, σ. 551-556.

Συζητείται ή άξια τής έρεύνης τών λαογραφικών στοιχείων τών μεταναστών καί ή
πιθανή έπίδρασίς των είς τήν διαμόρφωσιν εθνικών στοιχείων τού άμερικανικοΰ πολι-
τισμού.

Κ. Ρ.

Journal of the International Folk Music Council, τόμ. XVII, 1965.
Ό τόμος άποτελεΐται άπό δύο μέρη. Τό πρώτον περιλαμβάνει βιβλιοκρισίας περιοδι-
κών καί άλλην ύλην. Είς τό δεύτερον, έκ σελ. 358, έκδοθέν έν Βουδαπέστη είς τήν σει-
ράν τών Studia Musicologica (tornus VII) ύπό τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας 'Επιστη-
μών, δημοσιεύονται αί άνακοινώσεις τοϋ XVIIou έτησίου Συνεδρίου τής IFMC, τό
όποιον συνήλθεν έν Βουδαπέστη άπό 17 έως 25 Αυγούστου. Έκ τών περιεχομένων
τού τόμου τούτου σημειοϋμεν τά έξης.
V. bei.aiev, Folk Music and the History of Music (=Δημώδης μουσική καί ή ιστορία τής
μουσικής), σελ. 19-23.

Ό συγγρ. έξετάζει συνοπτικώς τά βασικά προβλήματα τής ιστορίας τής μουσικής
τέχνης καί συμπεραίνει ότι αύτη έξειλίχθη έκ τής πρωταρχικής περιόδου τής άγράφου
παραδοσιακής μουσικής.
P. Cou.aer, Lyrisme baroque et tradition populaire (= Λυρισμός baroque καί λαϊκή
παράδοσις), σ. 25-40.

Συζητείται τό θέμα τών σχέσεων τής λαϊκής παραδοσιακής μουσικής πρός τήν έ'ντεχνον
καί τών διαφορών μεταξύ τούτων έξ επιδράσεως διαφόρων πολιτιστικών καί πνευματι-
κών συντελεστών, ώς καί τό ζήτημα τής γενέσεως τής όπερας baroque.
Α. daniei.ού, Le folklore et l'histoire de la musique (= Ή λαογραφία καί ή ιστορία τής
μουσικής), σελ. 41-45.

Έκ λόγων κοινωνικών, πολιτικών καί τουριστικών παρατηρείται σήμερον έντονον δια-
φέρον πρός τήν δημώδη μουσικήν, έν άντιθέσει πρός τόν παρελθόντα αιώνα, κατά τόν
όποιον αύτη έθεωρεΐιο ώς είδος ύποτυπώδους αύτομάτου δημιουργίας. Τά θεωρού-
μενα ώς τραυλίσματα τής παιδικής ηλικίας τής μουσικής ούδείς έφαντάζετο ότι ήτο
δυνατόν ν' άναγνωρισθούν ώς πολύτιμα μνημεία άρχαίας τέχνης, τών οποίων ή αισθη-
τική άξια είναι άνάλογος πρός τήν τής πολυθορύβου ορχήστρας τής μεταβαγνερικής
μουσικής. Πρός όρθήν δ' έκτίμησιν τής άξιας τών διαφόρων μορφών τής δημώδους
μουσικής πρέπει νά παραμερισθούν ώρισμέναι προκαταλήψεις ώς πρός τήν έξέλιξιν,
τήν πρόοδον, τήν γραφήν, τήν πολυφωνίαν κ.ά.
V. Hadzimanov, Les melodies funèbres du seisme de Skopie (— Τά μοιρολόγια τοϋ
σεισμού τών Σκοπίων), σελ. 71-77.

Ό συγγρ., ήχογραφήσας έπιτοπίως είς τό νεκροταφεϊον τών Σκοπίων θρήνους καί μοι-
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ρολόγια διά τούς χίλιους και πλέον νεκρούς έκ τών σεισμών τοΰ 1963, προβαίνει είς
σχετικός μουσικολογικάς παρατηρήσεις.

Μ Ilijin, Influences réciproques des danses urbaines et traditionnelles en Yougosla-
vie (= 'Αλληλεπιδράσεις τών αστικών καί παραδοσιακών χορών είς Γιουγκοσλαβίαν),
σελ. 85-89.

'Εξετάζονται αί αλληλεπιδράσεις τών χορών τών αστικών κέντρων καί τών χορών τής
υπαίθρου.

R. Pbtroviè, The oldest Notation of Folk Tunes in Yougoslavie (= Ή άρχαιοτέρα μου-
σική καταγραφή δημοτικών μελφδιών έν Γιουγκοσλαβία), σελ. 109-114.
'Εξετάζεται ή μουσική δυο ασμάτων έξ έντυπου τοΰ έτους 1555, καταγραφείσα ύπό τοΰ
Petar Hektoroviô. Πρόκειται περί τής άρχαιοτέρας καταγραφής δημώδους Γιουγκο-
σλαβικής μουσικής. Ή πρώτη μελφδία είναι ενός έπικοΰ, μονοφωνικού άσματος, ανή-
κουσα είς τόν τόνον τοΰ Fa μείζ. Ή δευτέρα λυρική, είς κείμενον εξ στροφών, καλύ-
πτουσα μίαν ένάτην.

F. Stockmann, Towards a History of European Folk Music Instruments (= Περί τήν
ίστορίαν τών παραδοσιακών μουσικών οργάνων), σελ. 155-164.

Ό συγγρ., έπισημαίνων είς τό κεφάλαιον τής δημώδους μουσικής τήν έλλειψιν ειδικών
μελετών διά τά μουσικά όργανα, προτείνει, όπως ή έρευνα δι' αυτά περιλάβη τούς εξής
σχετικούς τομείς, α) Έξέτασιν τής τεχνολογικής δομής τών λαϊκών μουσικών οργάνων,
τής κατασκευής των καί τοΰ ύλικοΰ έν γένει διά τοΰ οποίου παράγονται οί ήχοι. β)
Τήν μουσικήν δυνατότητα παραγωγής ήχων καί τήν χρήσιν αυτών ύπό τών έκτελεστών
(οργανοπαικτών), γ) Τήν κοινωνικήν λειτουργίαν, ήτοι τήν χρήσιν, τόν σκοπόν καί τήν
σημασίαν τών μουσικών οργάνων είς τάς έκδηλώσεις τής ζωής τοΰ λαοΰ.
'Εν συνεχεία σημειώνονται αϊ πηγαί άπό τάς οποίας είναι δυνατή ή άντλησις τών σχε-
τικών πληροφοριών.

Β. Szabolcsi, Folk Music - Art Music - History of Music (= Δημώδης μουσική -
έντεχνος μουσική - ιστορία τής μουσικής), σελ. 171-179.

'Εξετάζονται αϊ διαφοραί μεταξύ δημώδους καί εντέχνου μουσικής, ήτοι οι σκοποί, αί
λειτουργίαι καί ό κοινωνικός ρόλος. Ή δημώδης μουσική δημιουργείται άνωνύμως είς
μίαν κοινότητα, διαδίδεται εΐς αυτήν διά τής προφορικής όδοΰ καί άπευθύνεται είς τόν
λαόν. Παραμένει άγραφος, ούτω δ' ύπόκειται εΐς μεταβολάς. 'Αντιθέτως ή έ'ντεχνος
μουσική είναι άτομική σύνθεσις, διαδίδεται διά τής γραπτής παραδόσεως, μένει δ' ούτω
έπί πολύν χρόνον γνωστή μόνον είς στενόν κΰκλον άτόμων. 'Εάν όμως ό προσωπικός
συνθέτης δέν ζή έξω τής λαϊκής κοινωνίας του, δηλ. είς τό κενόν, τότε ή μουσική του
δημιουργία διαδίδεται είς αύτήν, διαμορφώνεται έντός αύτής, καί άσκεΐ επιδράσεις είς
τήν λαϊκήν μουσικήν. Ό συγγρ. άπό τής απόψεως ταύτης έξειάζει τάς σχέσεις λαϊκών
μουσικών παραλλαγών πρός σχετικάς τής προσωπικής μουσικής, τής εντέχνου, τής
κλασσικής καί τοΰ μελοδράματος.

W. Wiora, Ethnomusicology and History of Music (= 'Εθνομουσικολογία καί ιστορία
τής μουσικής), σελ. 187-193.

Είς τό κεφάλαιον ύπό τόν τίτλον «Όλοκλήρωσις ή άπομόνωσις» (σ. 188-189) ύποστηρί-
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ζεται ότι ή εθνομουσικολογία καί ή ιστορία τής μουσικής ευρίσκονται είς στενήν
έξάρτησιν. Παρ' δλας όμο>ς τάς προσπαθείας πρός συγχώνευσιν τών δύο τούτων τμη-
μάτων τής μο»οικολογίας ταΰτα εξακολουθούν νά παραμένουν άνεξάρτητα αλλήλων.
Ό συγγρ. έξετάζει έν συνεχεία τά αϊτια τής διαφοροποιήσεως ταύτης καί τήν ανάγκην
τής ιστορικής εθνομουσικολογίας.

S. Baud-Bovy, Le systématisation des chansons populaires ( = 'H συστηματοποίησις
(άρχειακή κατάταξις) τών δημοτικών τραγουδιών), σ. 213-229.

Ό συγγρ., άναφερόμενος είς τήν έλληνικήν δημώδη μουσικήν, ύποστηρίζει ότι δι'
ώρισμένας κατηγορίας τραγουδιών τό παλαιόν σύστημα κατατάξεως κατ' είδη δύναται
άκόμη νά είναι χρησιμοποιήσιμον. 'Εκεί όπου ή μουσική προσαρμόζεται είς κείμενα
καί θέματα τύπων καθορισμένων πρέπει νά γίνη είς τήν κάθε κατηγορίαν μία άνακα-
τάταξις μουσικολογική, έσιοτερική. 'Εν συνεχεία σχολιάζει τό σύστημα τοΰ M. Keren3ri
διά τά ουγγρικά παιδικά τραγούδια, συγκρίνων ταϋτα πρός ανάλογα ελληνικά.
Ή κατάταξις κατά ρυθμούς μέ τήν μεγά-ΐην ποικιλίαν τούτων κατά χώρας δέν δύναται
έπίσης νά ικανοποίηση, αν καί είς πίναξ θά έβοήθει πολύ ε'ις τήν άνακατάταξίν των.
Ού'τε ή κατάταξις κατά τρόπους παρέχει καλυτέραν βάσιν κατατάξεως, πράγμα τό
όποιον είχε πιστοποιήσει καί ό Bartok, ότε έμελέτα τά σερβοκροατικά τραγούδια
(1951). 'Εν κατακλείδι όμως εΐς πίναξ κατατάξεως, συμφώνως πρός τάς κυρίας βαθμί-
δας, εις τάς όποιας καταλήγει ή μελωδία, θά είναι πολύ χρήσιμος (classement par les
cadences). "H κατάταξις τέλος κατά τήν μετρικήν δομήν, καίτοι παρουσιάζει πλεο-
νεκτήματα, έν τούτοις δέν καλύπτει τάς άνάγκας τελείου συστήματος άρχειακής κατα-
τάξεως.

Έν συμπεράσματι ύποστηρίζεται ότι διά τήν μουσικήν άρχειακήν κατάταξιν ούτε ό
ρυθμός καί ό τρόπος, ούτε ή διαδοχή τών πτώσεων (cadences) ή ή δομή τού κειμέ-
νου τών στροφών είναι κριτήρια απόλυτα, παρέχουν όμως ταΰτα πρός τόν σκοπόν τοϋ
τον χρησίμους διευκολύνσεις

Hoshovs' Kyj V, The experiment of Systematizing and Cataloguig Folk tunes, follo-
wing the Principles of Musical Dialectology and Cybernetics (=Πείραμα συστη-
ματικής κατατάξεως καί καταλόγου δημοτικών μελωδιών συμφώνως μέ τάς άρχάς τής
μουσικής διαλεκτολογίας καί κατευθύνσεως), σελ. 273-286.

Ή μουσικολογία θεωρείται ώς ή έπιστήμη, ή όποια αποκαλύπτει τούς νόμους τής μου-
σικής σκέψεως ενός λαού, έξετάζουσα καί προσδιορίζουσα τό ύφος καί τόν χαρακτήρα
τών δημοτικών μελφδιών καί τά προβλήματα τής έθνογενέσεως. Οϋτω μόνον αί παρα-
δοσιακοί μελωδίαι ιής υπαίθρου (χωρικών), είς τάς οποίας ένυπάρχει ή ομαδική μου-
σική σκέψις ένός λαοΰ, είναι κατάλληλοι ώς ύλικόν έρεύνης.

Raina Katzarova-Koukudova, La classification des mélodies populaires en Bulgarie
(='H κατάταξις τών λαϊκών μελφδιών είς τήν Βουλγαρίαν), σελ. 293-299.
Ή συγγρ. άναφέρει ότι τό πρόβλημα τής κατατάξεως τών λαϊκών βουλγαρικών μελω-
διών ετέθη είς τούς μουσικολόγους τής χώρας ταύτης κατά τό 1926. Προηγουμένως αί
διάφοροι συλλογαί κειμένων, πού ειχον δημοσιευθή άπό τοΰ 1762 κ.έξ., έβασίζοντο
είς μερικάς μόνον άρχάς. Ώρισμένα τραγούδια κατετάσσοντο συμφώνως πρός τήν λει-
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τουργίαν των καί άλλα κατά κατηγορίας τών κειμένων, ό κάθε δέ συλλέκτης προέκρινε
κατάταξιν, τήν οποίαν έθεώρει ώς καλυτέραν, άνευ έπιστημονικών κριτηρίων.
Αί πρώται μουσικαί καταγραφαί βουλγαρικών τραγουδιών έγένοντο πρό τής άπελευθε-
ρώσεως τής χώρας άπό τούς Τούρκους (1878) εις τήν βυζαντινήν μουσικήν γραφήν. "Η
πρώτη συλλογή περιείχε 215 τραγούδια, τά όποια κατετάχθησαν αναλόγως τής χρησι-
μοποιήσεως αύτών (έρωτικά καί λυπητερά, εύθυμα καί σατυρικά, τραγούδια τοΰ θέρους
τών Χριστουγέννων, τοΰ Λαζάρου κλπ.).

"Ο Stoin είς τήν συλλογήν του «Λαϊκά τραγούδια άπό τό Timok τοΰ Bican» έφήρ-
μοσε πρώτος μουσικολογικήν κατάταξιν τών τραγουδιών, άναλόγως τών μουσικών ιδι-
οτήτων καί στοιχείων τής μελωδίας. Τό σύσιημά του όμως ήτο πολύπλοκολ', περιλαμ-
βάνον περί τάς 10 κατηγορίας. Έκ τής κατόπιν πείρας άπεδείχθη ϋτι τρία δελτία περι-
έχοντα τός κατωτέρω ένδείξεις είναι άρκετά: 1) δελτίον διά τήν γεωγραφικήν προέλευ-
σιν, 2) τήν άλφαβητικήν σειράν (ό πρώτος στίχος τοΰ άσματος), 3) τό βασικόν μουσι-
κόν δελτίον, όπου άναγράφονται άναλυτικώς ai ιδιότητες καί τά μουσικά στοιχεία τοΰ
τραγουδιού (ρυθμός, τρόπος, έκτασις μελφδίας κλπ.).

Gy Martin, Considerations sur l'analyse des relations entre la danse et la musique
des danses populaires (= Σκέψεις έπί τής άναλύσεως τών σχέσεων μεταξύ χοροΰ καί
μουσικής λαϊκών χορών), σελ. 315-338 + 1 πίν.

Ό συγγρ. παρατηρεί ότι έχει παραμεληθή ή άνάλυσις τών σχέσεων, πού υπάρχουν
μεταξύ τών λαϊκών χορών καί τής μουσικής αύτών, ήτοι της μουσικής συνοδείας ώρι-
σμένων τύπων χοροΰ. Ούτως αί μελφδίαι έχουν άποσπασθή άπό τό πεδίον τής χρησι-
μοποιήσεώς των καί έχουν καταταχθή είς διαφόρους κατηγορίας έν δψει τής μελιοδι-
κής των (φωνητικής) κατατάξεως. Έκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν ν' άποτελέσουν
aurai άνεξάρτητον όμάδα, συμφώνως πρός τάς λειτουργικάς των σχέσεις, τήν όμοιο-
μορφίαν καί δή τούς ρυθμικούς των συντελεστάς.

Ή ταυτόχρονος έξέτασ^ τοΰ μουσικού ύλικοϋ καί τής γενικής αύτοΰ διατάξεως θά
διηυκόλυνε τήν λύσιν ώρισμένων προβλημάτων μέ τήν βοήθειαν τής μουσικής, ώς π.χ.
τοΰ σχετικοΰ πρός τόν χορόν καί τής βοηθείας αύτοΰ πρός λύσιν προβλημάτων, πού
άφοροΰν είς τήν μουσικήν.
Vol. XVIII (1966).

Ernst Emsheimer, Α Finno-Ugric. — Flute type (= "Ενας τύπος Φιλλανδο-ουγγρικοΰ
αύλοΰ), σελ. 29-35.

Έκ διαφόρων τύπων αύλών, τινές τών οποίων άνάγονται ιστορικώς είς τήν παλαιολιθι-
κήν έποχήν, έξετάζονται δύο, ό mantyhuila, μήκους 30-35 έκ., κατεσκευασμένος έκ
ξύλου πεύκης καί μέ 4 όπάς, καί ό skialtyoh, ό όποιος εχει μήκος 400-500 χιλιοστών.
Είς τόν πρώτον τύπον ό έκτελεστής χρησιμοποιεί τήν γλ,ώσσαν του ώς σφήνα, ένώ εις
τόν δεύτερον υπάρχει σφήν, όπως είς τό έλληνικόν σουραύλι.

AliCa Elschekova, Methods of Folk-Tunes (= Μέθοδοι κατατάξεως δημώδους μουσικής)
σελ. 56-76.

Τό πρόβλημα τής ήχογραφήσεως, συλλογής, μεταγραφής, άριθμήσεως τής λαογραφι-
κής καί μουσικής ύλης αποτελεί άπό τάς άρχάς τοΰ αιώνος μας διαρκές θέμα συζητή-
σεως μεταξύ τών έθνομουσικολόγων.
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Ή έκπόνησις μιας μεθόδου κατατάξεως είναι κυρίως πρόβλημα άναλυτικόν τοϋ μουσι-
κοΰ οργανισμού, ό όποιος πρέπει νά χρησιμεύση ώς κριτήριον δι' έν λογικόν καί έπι-
στημονικόν σύστημα κατατάξεως. Ή συγγρ. έξετάζει ένταϋθα διάφορα συστήματα
κατατάξεως.

Cvjetko Rihtman, Mehrstimmigkeit in der Volksmusik Jugoslaviens (= Πολυφωνία
είς τήν δημώδη μουσικήν τής Γιουγκοσλαβίας), σελ. 23-28.

Ό συγγρ. τονίζει τήν παραδοσιακήν τάσιν είς τόν λαόν τών χωρίων τής εκτελέσεως
τραγουδιών μέ πολυφωνίαν, διακρίνει δέ τάς μορφάς αύτής κατά περιοχάς μετά παρα-
θέσεως μουσικών παραδειγμάτων εις δύο κυρίας κατηγορίας καί άλλας.
Εις τήν πρώτην κατηγορίαν ή πρώτη (ύψηλοτέρα) φωνή είναι τοΰ π α ρ τ ή , ή οποία
έκτελει τήν μουσικήν, ή δέ ετέρα έχει δευτερεύουσαν σημασίαν.

Είς τήν δευτέραν μορφήν ή πρώτη φωνή κινείται ενίοτε κάτωθεν τής συνοδευτικής,
τής δευτέρας, φωνής καί μάλιστα κατά μουσικά διαστήματα. Πλήν τών μορφών τού-
των μουσικής έκτελέσεως υπάρχουν και έτεροι ιδιόμορφοι τρόποι πολυφωνικής έκτε-
λέσεως, ώς ό τής διασταυρώσεως τών φωνών καί τής κατ' άντίθετον φοράν κινήσεως
αύτών κλπ.

Σ. Κ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie. Paris, tome IV, No 1-3

Αι,αν Lomax (en collaboration avec Edith Croweli. Trager). Phonotactique du
chant populaire (Φωνοτακτική τοΰ δημοτικού τραγουδιού) No 1, σ. 5-55.
Μουσικολογική μελέτη άφορώσα είς δημώδη ασματα τής "Ισπανίας, 'Ιταλίας, 'Ελλάδος
(σελ. 14-16), Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Λιθουανίας, Γερμανίας, 'Ισλανδίας, Αγ-
γλίας καί 'Αμερικής.

Jean Cuisenier, Matériaux et hypothèses pour une étude des structures de la parenté
en Turquie ("Υλη καί υποθέσεις διά μίαν μελέτην τής δομής τής συγγενείας έν Τουρ-
κία) No 1, σ. 73-89.

Ή μελέτη άναφέρεται εις τάς μεταξύ τών μελών τής οικογενείας σχέσεις, τάς μεταξύ
αύτών προσφωνήσεις καί είς τόν γάμον έν Τουρκία.

Tome V (1965), No. ι-4.

Robert Cressweli,, Un presoir à olives au Liban : Essai de technologie comparée
(Έν έλαιοτριβεΐον είς τόν Λίβανον : Δοκίμιον συγκριτικής τεχνολογίας) No 1, σ. 33-63.
Περιγραφή τής λειτουργίας ενός έλαιοτριβείου είς Λίβανον μετά παραθέσεως σχετι-
κών σχεδίων καί εικόνων.
émue Benveniste, Termes de parenté dans les langues Indo-européennes. ( Προσω-
νυμίαι τής συγγενείας είς τάς 'Ινδοευρωπαϊκός γλιόσσας), No 3 καί 4, σ. 5-16.
Ή μελέτη άφορα είς τό κεφάλαιον τής κοινωνικής οργανώσεως : «προσωνυμίαι καί
προσφωνήσεις» τών μελών τής οικογενείας.
J. Cuisenier et Α. Miquel, La terminologie Arabe de la parenté. (Ή 'Αραβική όρολο
γία τής συγγενείας), Αύτόθι, σ. 17-59.
'Εξετάζονται αί προσωνυμίαι τών μελών τής οικογενείας.
Michei. Panoff, La terminologie de la parenté en Polynésie. Essai d'analyse for-
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melle (Ή ορολογία τής συγγενείας έν Πολυνησία. Δοκίμιον μορφολογικής αναλύσεως),
Αυτόθι, σ. 60-87.

Michel Izard, La terminologie de parenté Bretonne. (Ή ορολογία τής συγγενείας τών
Βρετονών), Αυτόθι, σ. 88-100.

Lucien Bernot, Lévirat et sororat en Asie du Sud-Est, Αυτόθι, σ. 101-112.

To le-virat είναι έθιμον ανατολικών τίνων λαών, κατά τό όποιον νυμφεύεται ό αδελ-
φός τήν χήραν τοΰ άνευ κληρονόμου αποθανόντος άδελφοΰ του.

Joseph Chelhod, Le mariage avec la cousine parallèle dans le système Arabe. (Ό γά-
μος μεταξύ δύο πρώτων έκ πατρός εξαδέλφων έν 'Αραβία), Αυιόθι, σ. 113-173.
Πραγματεία λαογραφική και κοινωνιολογική.

Claude Tardits, Stratification sociale et parenté chez les Bamouni (Κοινωνικά στρώ-
ματα καί συγγένεια είς τούς Bamoum), Αυτόθι, σ. 174-188.

Louis Berthe, Aînés et cadets. L'alliance et la hiérarchie chez les Baduj (Java occi-
dental) (Πρωτογενείς καί δευτερογενείς. Συγγένεια καί ιεραρχία παρά τοις Baduj),
Αυτόθι, σ. 189-223.

Δ. Β. Οί.

Laos, tome Ι [1951],

Sigurd Erixon, Ethnologie régionale ού folklore, σ. 9-19. Περί τής λαογραφίας γενικώς
ώς επιστήμης.

Raffaele Corso, La coordination des différents points de vue du folklore, σ. 20-27.
'Εξετάζεται τό πρόβλημα της συνδιατάξεως τών διαφόρων θεωριών, τών άφορωσών
εις τό πεδίον καί τόν σκοπόν τής λαογραφίας.

Sigfrid Svensson, Tradition und Veränderung in der Volkskultur, σ. 32-47.

'Εξετάζεται ή παράδοσις καί αί άλλαγαί είς αυτήν είς τόν λαϊκόν πολιτισμόν. Οί νεω-
τερισμοί (έξελίξεις) άφοροΰν ιδία είς τό λαϊκόν ένδυμα κ.ά.

Leopold Schmidt, Pelops und die Haselhexe. Ein sagenkartographischer Versuch,
σ. 67-78.

'Ενδιαφέρουσα μελέτη, άποτελοΰσα μέρος κύκλου έρευνών, αναφερομένου είς τούς μύ-
θους τών βοσκών τών παρά τήν Αΰστρίαν "Αλπεων. Σημειών γενικώτερον ό συγγρ. ότι
μΰθοι ώς ό τοΰ Σισύφου καί τής έν τω Άδη τιμωρίας του, ό τής ύπό τοΰ 'Απόλλωνος
έκδοράς τοΰ Μαρσύου κ.ά. έχουν τούς παραλλήλους των είς τήν μνημονευθεϊσαν πε-
ριοχήν, άσχολεΐται είδικώτερον μέ τήν διάδοσιν τοΰ περί Πέλοπος άρχαίου μύθου είς
αυτήν.

Wilhelm Pesslër, Die Zeit als volkskundliches Problem, σ. 83-95.
Ό χρόνος ώς λαογραφικόν πρόβλημα.

Richard Weiss, Sprachgrenzen und Konfessionsgrenzen als Kulturgrenzen. Auf
Grund des Atlasses der schweizerischen Volkskunde (ASV), σ. 96-110.
Γλωσσικά καί θρησκευτικά σύνορα είς τόν πολιτισμόν, έξεταζόμενα έπί τή βάσει τοΰ
Λαογραφικού άτλαντος τής 'Ελβετίας.

Ακε Campbell, Notes on a Swedish contribution to the Folk Culture Atlas of Europe,
a. 111-120.
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Παρατηρήσεις επί τής σουηδικής συμβολής είς τήν σύνταξιν άτλαντος τοΰ ευρωπαϊκού
λαϊκοΰ πολιτισμοΰ.

Jorg ε Dias, Die portugiesischen und spanischen Pflüge (auf Grund eigener For-
schung und der Literatur), σ. 121-138.

Πραγματεία περί τών πορτογαλικών καί ισπανικών άροτρων.
Gostav Rank, Baltic Farm-House types, their regional distribution and historical
stratification, σ. 139-153.

Τύποι βαλτικών άγροτικών οικιών, ή διάδοσις καί ιστορική στρωματογραφία των.
André Varagnac, Folklore et civilisation traditionnelle dans le monde moderne,
σ. 165-168.

"Αναφέρεται είς τήν λαογραφίαν καί τόν παραδοσιακόν πολιτισμόν είς τόν σύγχρονον
κόσμον.

Tome II (1952).

Juuo Caro Baroja, Te moulin à vent en Espagne, σ. 38-43

'Εξετάζεται έν συντόμφ ή ιστορία καί αί έν τή 'Ιβηρική ίδια χερσονήσφ μορφαί τοΰ
άνεμομύλου.

Sigurd Erixon, Quelques contributions nordiques à l'histoire des moulins à vent,
σ. 44-45.

Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών άνεμομύλων. Συμπληροΰται τό προηγούμενον άρθρον
δι' ιστορικών παρατηρήσεων, βιβλιογραφίας κ.ά. περί τών άνεμομύλων τών Σκανδι-
ναυϊκών χωρών.

Helmut Petri, Ethnologie im gegenwärtigen Deutschland, σ. 46-50.

Σύντομον άρθρον περί τής θέσεως τής 'Εθνολογίας έν τή σημερινή Γερμανία.
Branimir Bratanil, On the Antiquity of the One-Sided Plough in Europe, Especially

among the Slavic Peoples, σ. 51-61.
Paul G. Brewster, «Zarika in Soncica», a Slovenian ballad (with some Croatian and
greek analogues), σ. 79-86.

Ό συγγρ. έξετάζει σλοβενικήν παραλογήν έν συγκρίσει καί πρός άνάλογα θέματα
άπαντώντα είς έλληνικά δημιόδη άσματα.
Tome III (ϊ955>·

International dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, σ. 18-47.
Προτάσεις περί συντάξεως διεθνούς κατά περιοχάς λεξικού εύρωπαϊκής έθνολογίας καί
λαογραφίας.

International maps of folk culture, σ. 48-86.

Προτάσεις, συμπεράσματα συνεδρίων κ.ά. περί συντάξεως διεθνών χαρτών τοΰ λαϊ-
κοΰ πολιτισμού.

Αύτόθι, σ. 93 ειδήσεις σχετικαί, άναφερόμεναι είς τήν Ελλάδα.

The position of Regional Ethnology and Folklore at the European Universities,
σ. 108 144.

Ή θέσις τής Έθνολογίας καί Λαογραφίας είς τά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έν σ. 134-
136 τά άφορώντα είς τήν Ελλάδα.

Σ. Δ. Η.
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Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des associations des
Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, vol. 13-16 (1965).
Kiril PenuSliski, Nepoznato predanie za Marko Kralevik' i cekyla detenue, a. 991 -
999, 1115.

Δημοσιεύεται άγνωστος παράδοσις περί τής νίκης, τήν οποίαν κατήγαγεν ό Sekula
κατά τού θείου του Μάρκου Κράλιεβιτς καί ερμηνεύεται ή προέλευσίς της έκ τού συμ-
φυρμού μιας παλαιοτέρας παραδόσεως μέ εν έπικόν §σμα.
Zlatko Spoijar, Dvije narodne pjesme ο Kraljevicu Marku iz Podravine, σ. 1000-
1002, 1115.

Γίνεται λόγος περί τής διαδόσεως τών έπικών διά τον Μ. Κράλιεβιτς ασμάτων έν
Γιουγκοσλαβία, δημοσιεύονται δέ δύο έξ αύτών έκ Yjrovska Drenovica τής Podravina.
Charles Hyart, Srpske narodne pesnie i chansons de geste, a. 1008 - 1016, 1115.

Ό συγγρ., παρακινηθείς έκ τών αναλογιών τής δομής, αϊιινες ύπάρχουν μεταξύ τών
«pjesme» καί τών έπικών ασμάτων (chansons de geste), επιχειρεί νά άνεύρη τάς είς
τά άσματα αύτά έπικρατούσας τεχνικάς μουσικοσυντακτικάς μεθόδους.
Dragoslav Antonijevic, Vuk Karadzic kmuseju brate Grim, σ. 1022 - 1029, 1116.

Δημοσιεύεται σκιτσογράφημα τής μορφής τού Karadzic, άποκείμενον είς τό έν Kassel
μουσεϊον τών άδελφών Grimm. Ή είκών αύιη, κατά τόν συγγρ , πιθανώς έγένετο ύπό
τοϋ Emile Grimm. ΓΙαραιιθεται έτι καί άνέκδοτος σημείωσις τού Jakob Grimm διά
τό σερβικόν παραμύθι «τής σταχτοπούτας», ιό όποιον τού είχε διηγηθή ό Karadzic.
Τό τελευταΐον θέμα εξετάζεται είδικώτερον ύπό τής Maja Boskovié Stulli κατωτέρω
έν σελ. 1197 - 1204.
Savo Orovic, Poroditsna sadruga i folklor, σ. 1036- 1039, 1116.

'Εξετάζεται ή σιενή σχέσις πρός τήν λαογραφίαν τής «ζαντρούγκας», έκφραζούσης τήν
ζωήν καί τό πνεύμα τού λαού. Ζαντρούγκα σημαίνει πολυμελή οίκογένειαν ή πατριάν.
ZmaGa Kumer, Potujoci verzi, σ. 1153 - 1159.

Ερευνάται τό ύφος τού Σλοβενικοΰ δημώδους άσματος.
KiRiL Penususki, Dsenidba ca mrtvatcem u Makedonckom folklori, σ. 1063 - 1068,
1117.

Ή μελέτη άφορφ εις τό θέμα λαϊκής διηγήσεως περί γάμου μετά τεθνεώτος, τό όποιον
περιέχεται είς δημώδες ασμα τών κατοίκων τοϋ Ciflik του Malesevo. Ό συγγρ. πα-
ρέχει μίαν ίστορικοκοινωνικήν έρμηνείαν περί τής προελεύσεως καί τού περιεχομέ-
νου τού θέματος τούτου.
Erici-i Seemann, Das Shwellied von den Tieren, die sich auffressen, σ. 1144 - 1152.

Μελετάται συγκριτικώς τό δημώδες άσμα, τό όποιον παρ' ήμΐν άρχίζει μέ τούς στίχους:
Πήγε τό ποντίκι | κ'έκλεψε τό φυτίλι | *πό μέσ' άπ' τό καντήλι | πού έφεγγε κ' έκέντα
I ή κόρη τό μαντήλι. | Πήγε καί ή γάτα | κ' έπνιξε τό ποντίκι ..
Ό συγγρ. παραπέμπει καί είς ελληνικός γνωστός είς αύτόν παραλλαγάς τού άσματος
(σ. 1148).

Rolf Wilh. BrediiicIi, Alexanders Zug nach dem Lebenswasser in der südosteuro-
päischen Volksüberlieferung, σ. 1179-1191.
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Εξετάζονται δημώδεις παραδόσεις περί 'Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου κατά τήν πορείαν
πρός άνεύρεσιν τοΰ άθανάτου νεροΰ. Αύται άπαντώνται ε'ις τήν λαϊκήν παράδοσιν των
λαών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, άπέρρευσαν δέ πολλαΐ τούτων έκ τής μυθιστορίας
τοΰ ψευδό - Καλλισθένους.
Milko MATieETOV, Pitanje vetra pri Sloveticih, σ. 1211 - 1214.

'Εξετάζεται τό θέμα τής προσφοράς ύπό τών Σλοβένων τροφών είς τόν άνεμον.
Slobodan ZEgEvic, Odredivanje sudbine pri rodenju u Juznih Slovena, σ. 1215 - 1222.
Μελετάται συγκριτικώς τό ζήτημα τής προρρήσεως τής Μοίρας κατά τήν γέννησιν παρά
τοις Νοτιοσλάβοις.

Robert Wildhaber, Formen der Besitzergreifung im Volksrecht, im Volksglauben und
in der Volksdichtung, σ. 1228 - 1239.

Μορφαί τής ιδιοκτησίας διά χρησικτησίας είς τό λαϊκόν δίκαιον, τήν λαϊκήν πίστιν καί
τήν δημώδη ποίησιν.

Δ. Β. Οί.

Objets et Mondes. La revue du Musée de l'Homme. Paris : Tome V (1965).
Catherine Hervé, Collecte d'Objets au Béloutchistan, σελ. 39-54.

'Εκ συλλογής έθνογραφικών άντικειμένων ύπό τής συγγρ. τω 1963 - 1964 εΐς τό νότιον
Βελουχιστάν δημοσιεύονται παρατηρήσεις αύτής μετά ένδιαφερουσών σχετικών εικό-
νων περί τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος καί τοΰ βίου έν αύτφ τοΰ λαοΰ.
Joseph Chelhod, Surnaturel et guérison dans le Négueb, σελ. 149 - 173.

Είς τούς Tihyâha, μίαν έκ τών πέντε άραβικών ομάδων τής έρημου Négueb άνατο-
λικώς τής χερσονήσου Σινά, υπάρχει εύρέως διαδεδομένη ή πίστις ότι αί άσθένειαι
προέρχονται έκ τοϋ Θεοΰ διά τής έπενεργείας κακοποιών χθονίων δαιμόνων. Ή συγγρ.
έξετάζει τάς δοξασίας ταύτας περί δαιμόνων, τά προφυλακτικά κατ' αύτών μέσα τών
Βεδουίνων καί τά εν χρήσει μαγικά καί άλλα μέσα άποδιώξεως αύτών καί θεραπείας
τών ασθενών.

Jacques Millot, Vacances albanaises, σελ. 245-280.

'Εντυπώσεις τού συγγρ. έξ 'Αλβανίας τω 1965, γενικαί πληροφορίαι περί τής ιστορίας
τής χώρας καί τών λαογραφικών έργασιών είς αύτήν (σ 245- 254). 'Εν συνεχεία παρα-
τηρήσεις αύτοϋ περί τής άρχιτεκτονικής καί τής διακοσμήσείϋς τής άλβανικής οικίας
καί περί τού ένδύματος (άνδρικοϋ καί γυναικείου) μετά παραθέσεως άρκετών σχετι-
κών φωτογραφιών.
Tome VI (1966)

Joseph Cheliiod, L' Orient arabe un secteur délaissé de 1' Ethnologie fraçaises,
σ. 31-48.

Ό συγγρ. παρατηρών περί τής συνεχώς ένισχυομένης θέσεως τής 'Εθνολογίας εις τά
Πανεπιστήμια τής Γαλλίας καί τοΰ ένδιαφέροντος κυρίως τών σπουδαστών πρός τούς
πολιτισμούς τής 'Αφρικής, έπιζητεΐ ένταΰθα νά έπισύρη τήν προσοχήν πρός τόν λαϊ-
κόν βίον τής αραβικής 'Ανατολής ('Ιράκ, 'Ιορδανία, Λίβανος, Συρία καί 'Αραβική
χερσόνησος), ή όποια, ώς γνιυστόν, ήσκησεν έπιδράσεις είς τούς άφρικανικούς πολιτι-
σμούς. Πρός τοΰτο προβαίνει είς σύντομον άνάλυσιν γενομένων σχετικών έργασιών,
πρός δέ καί τών σκοπών τής 'Εθνολογίας κλπ.
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Monique Roussel de Fontanes, T'Affiquet un accesoire du tricotage, a. 49 - 55.

'Εξετάζονται τρία καλτσόξυλα προελεύσεως εξ 'Ελλάδος, κατατεθειμένα είς τό Musée
de l'Homme. Ταΰτα είναι διακεκοσμημένα μέ γλυπτός γυναικείας παραστάσεις.
'Ομοιομόρφους διακοσμήσεις άναφέρει ό συγγρ. είς τρεις ήλακάτας έκ Καλαβρίας.
Nadia Kossiakov, Un répetroire modèle de tatouage Egyptien, σ. 263 - 278.

Πρόκειται περί διάστικτου διακοσμήσεως είς ξύλινον δίπτυχον παραπέτασμα (παρα-
βάν), προελεύσεως έξ Αιγύπτου, τό όποιον εύρίσκεται είς τό Musée de l'Homme.
Ό συγγρ. έξετάζων τήν σειράν τών διάστικτων μορφών (ίχθύες, δφεις, λέοντες, πτηνά,
πολεμισταί, γυναικεΤαι μορφαί, παραστάσεις συμβολικαί άντικειμένων, μνημείων, φυτών,
γεωμετρικών σχημάτων) συζητεί περί τοϋ συμβολικού χαρακιήρος των, ίής ιστορικής
καί έθνογραψικής άρχής αύτών κλπ.
Christian Merlo et Pierre Vidaud, Le symbole dahoméen du serpent Queue - en-
Gueule, σ. 301 - 328

Εις τήν περιοχήν τής 'Αβομένης, πρωτευούσης άλλοτε τού βασιλείου τής Δαχομέης είς
τήν Δυτ. 'Αφρικήν παρά τήν Νιγερίαν, άπαντάται ώς διακοσμητικόν θέμα τής κεντη-
τικής, τής ξυλοτεχνίας καί τής μεταλλοτεχνίας ή μορφή τοΰ δφεως έστραμμένου κυ-
κλικώς, ώστε ή ούρά του νά εύρίσκεται εις τό στόμα. Τοΰ θέματος τούτου εξετάζεται
ή θρησκευτική αρχικώς σημασία, προτού τοΰτο καταστή άπλώς διακοσμητικόν.

Γ. Κ. Σ.

Oesterreichische Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie, Bd XIX (1965)·
Hermann Steininger, Über das «Abbeten» oder «Wenden» in der nordöstlichen
Steiermark. Ein Beitrag zur Volksmedizin, σ. 1 -36.

Ό συγγρ. πραγματεύεται περί τής, διά τής μεθόδου τής μαγείας, τύπου έπφδής, διά
τών δρων Abbeten (= άποσοβώ τι διά τής προσοχής) καί Wenden (μεταβάλλω), έπι-
διωκομένης, κατά πάλαιαν παράδοσιν, θεραπείας νόσων είς τόν ανθρωπον καί τά ζώα.
Maria Kandegraber, «Ist wirklich alles Aberglaube?» Ein Beitrag zur Volksmedi-
zin in der Gegenwart.

'Εκ συλλογής δεισιδαιμόνων καί μαγικού χαρακτήρος συνηθειών, αί όποϊαι έδημοσι-
εύθησαν τώ 1964 είς τοπικόν περιοδικόν τής Αύστρίας, ό συγγρ. συζητεί τό θέμα περί
τής πίστεως τής διά τής προσευχής προσώπου τινός έπιτεύξειος ϊάσεως νοσήματος, ως
π.χ. τής άκροχορδόνος (μυρμηκιάς) έπί τών χειρών.
Teofold Schmidt, Vor einer neuen Ära der Sagenforschung, σ. 53-71.

Ό συγγρ. προβαίνει εΐς άναλύσεις καί ένδιαφερούσας παρατηρήσεις τών άνακοινώσεων
έπί τού θέματος τής μελέτης τών δημωδών παραδόσεων εις τό είδικόν συνέδριον τώ
1962 εις Antwerpen. Αί έν λόγιο άνακοινώσεις έδημοσιεύθησαν εΐς τόμον ύπό τόν
τίτλον «3. Tagung der International Society for Folk Narrative Research in
Antwerp (6-8. September 1962). Bericht und Referate. Antwerpen 1963.
Klaus Beitl, IV. Internationaler Kongress der Volkserzählungsforscher in Athen
vom. 1. bis 6. September 1964, σ. 75 - 80.

Σύντομος έκθεσις περί τοΰ έν 'Αθήναις τω 1964 συγκροτηθέντος Δ' Διεθνούς συνεδρίου
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τών ερευνητών τών λαϊκών διηγήσεων, τών γενομένων είς αύτό ανακοινώσεων καί τής
έν γένει οργανώσεως αύτοΰ.

Klaus Beitl, «Der Brotsegnende Heiland». Beschreibung eines Grünerdonnerstags -
und Wallfahrtbrauches aus Mariazell, Steiermark., σ. 105 - 150, 168 - 169.
'Εκτενής περιγραφή τελετουργικού έκκλησιαστικοΰ έθίμου εις τήν πόλιν Mariazell εις
Steiermark κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην, κατά τό όποιον γίνεται άναπαράστασις τής
νίψεως τών ποδών τών 'Αποστόλων ύπό του Ίησοΰ Χρίστου καί τοϋ Μυστικοϋ δείπνου.

Rudolf Schenda, Das Onuphrius - Fest in Sutera, Sizilien, σ. 151 - 167.

Ό συγγρ. έξετάζει τό θέμα τής προελεύσεως τής λατρείας τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου εις
Sutera τής Σικελίας, τής μεταφοράς έκεϊ τών λειψάνων του, τής λιτανεύσεως αυτών
καί τής λαϊκής έκ παραδόσεως λατρείας τοΰ 'Αγίου.

Band XX (1966).

Friedrich Johann Fischer, Masken und rituelle Androgynie in Salzburg im 17. und
18. Jahrhundert, σ. 1 - 36.

Είσαγωγικώς αναφέρεται περί τοΰ εορτασμού τών 'Απόκρεων είς Σάλτσμπουργκ τής
Αυστρίας κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα μέ μεταμφιέσεις τής μέ τελετουργικόν
τυπικόν παραστάσεως τής Androgynie, τής έν χρήσει μουσικής χορών, διασκεδάσεων
κλπ. Έν συνεχεία γίνεται λόγος περί τής εις όλους τούς λαούς χρήσεαις τής μεταμφιέ-
σεως είς μαγικός πράξεις, συζητείται δ'είδικώτερον τό τυπικόν τής μεταμφιέσεως αν-
δρών είς γυναίκας καί γυναικών είς άνδρας (Androgynie), τό όποιον είχε συμβολι-
κόν χαρακτήρα. Τό είδος τοΰτο τής μεταμφιέσεως απαντάται διαδεδομένον καί είς
τήν θρησκευτικήν λατρείαν, τό όποιον συνδέεται οΰιω πρός τήν μεταμφίεσιν εις θεό-
τητας, σχετιζομένας άπό παναρχαίων χρόνων πρός τήν γονιμότητα τής γης καί τήν
παραγωγήν.

Hermann Steininger, Die Kummetkämme in Niederösterreichischen Landesmu-
seum in Wien. Ein Beitrag zur Volkskunde der Fuhrleute in Niederösterreich,
σ. 81 -102.

Συλλογή έκ τοϋ 18ου αί. καί τοΰ πρώτου ήμίσεος τοϋ 19 αί. τεσσαράκοντα οκτώ κτενίων
μετά κοσμημάτων, τοποθετημένων έπί τής λαιμοπέδης (λαιμαριάς τοΰ ίππου), άπο-
κειμένη εις Niederösterreichisches Landesmuseum τής Βιέννης. Αυτη εξετάζεται
ένταΰθα πλήν τής πρακτικής χρήσεως τών άντικειμένων τοΰιων καί άπό έπόψεως ετι
τών έν αύτοΐς θεμάτων διακοσμήσεως, πρός δέ καί τής άρχικής μαγικής σημασίας
αύτών ώς μέσων άποκρούσεως κακοΰ έκ δαιμονικών δντων.

Leopold Schmidt, Maskenwesen, Maskenbrauch, Maskenspiel. Neuere Maskenlite-
ratur seit 1960, σ. 103 - 125.

Ό συγγραφεύς προβαίνει ένταΰθα είς κριτικήν άνάλυσιν δημοσιευμάτων άπό τοϋ 1960,
σχετικών πρός τήν ίστορικήν έρευναν τής χρήσεως, σημασίας καί προελεύσεως τοΰ
προσωπείου είς μεταμφιέσεις καί τών κατ' έθιμον παραστάσεων μετημφιεσμένων, άνα-
φέρει δ' έτι περισυλλογήν τοιούτων προσωπείων είς μαντεία καί έκθέσεων αύτών κυ-
ρίως είς τήν γερμανόφωνον καί τάς γύρω αύτής περιοχάς-
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Ζοι,τα'ν Ujva'ry, Das Begräbnis parodierende Spiele in der ungarischen Volksüberlie-
ferung, σ. 267 - 275.

'Αναπαραστάσεις κηδειών ήσαν παλαιότερον είς τάς ούγγρικάς περιοχάς πολύ διαδεδο-
μέναι είς διαφόρους περιστάσεις τοϋ λαϊκοΰ βίου. Τό έθιμο ν τοΰτο διατηρείται άκόμη
σήμερον εί'ς τινας τόπους τής χώρας. Τοσαύτη δέ ήτο παλαιότερον ή δημοτικότης
αύτοΰ, ώστε, ώς άναφέρεται, έτελεϊτο κατά τόν 17 αί. μετά μουσικής καί χοροΰ καί
πέριξ πραγματικού νεκροΰ, νέου τήν ήλικίαν, είς τήν οίκίαν καί είς τό νεκροταφειον.
Τό έθιμον τοϋτο τό όποιον συνίσταται είς παράστασιν θανάτου, κηδείας καί είς δεδο-
μένην στιγμήν έπάνοδον εις τήν ζωήν τοΰ παριστώντος τόν νεκρόν άπανταται κυρίως
κατά τόν έορτασμόν τοΰ γάμου, τήν νύκτα τών 'Απόκρεων καί κατά τόν θερισμόν πρός
τόν σκοπόν τής προκλήσεως ευθυμίας. Ό συγγρ. προβαίνει περαιτέρω εΐς σύγκρισιν
τής συνήθειας ταύτης πρός όμοίαν είς τούς Νοτιοσλάβους καί τούς Ούκρανούς.

Γ. Κ. Σ.

Revista de Etnografie si Folclor, tomul X, 1965.
Mihai Pop, Caractere nationale §i stratificäri istorice în stilul basmelor populäre
('Εθνικά χαρακτηριστικά καί Ιστορικά έπάλληλα στρώματα εις τό ύφος τών λαϊ-
κών παραμυθιών), σ- 3-11.

Μεθοδολογική έξέτασις τοΰ λαϊκού παραμυθιοΰ έπί τή βάσει τών τελευταίων ερευνών.
Ε. Moldovbanü - Nestor, Cununa - särbätoare a seceriçului II. (Στεφάνιυσις - έορτή
τοΰ θερισμοΰ), σ. 43 - 79

Μουσικολογική μελέτη περί τών ασμάτων τοΰ θερισμοΰ έκ Νασαούντ Τρανσυλβανίας.
Radu Niculescu, Considera^ii pe marginea anonimatului crea^iei populäre (Παρατη-
ρήσεις είς τό περιθώριον τής άνωνυμίας τής λαϊκής δημιουργίας), σ. 119-150.
Μελέτη θεωρητική περί τής άνωνυμίας τής λαϊκής δημιουργίας καί δή τής δημιΰδους
ποιήσεως.

Gh. Ciobanu, Circula^ia tamburei în tärile romane în perioada medievalä (Κυκλοφο-
ρία τοϋ ταμπουρά είς τάς ρουμανικός χώρας κατά τήν μεσαιωνικήν περίοδον), σ. 205-210.
'Εξετάζεται ό ταμπουράς άπό τοιχογραφίας έκκλησιών (εΐκ. 1 - 3) καί άπό κείμενα
κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας.
Const. Zamfir, Contribuai la cunoa^terea istoriei rauzicii poporului rornân (Συμβο-
λαί είς τήν γνώσιν τής ιστορίας τής μουσικής τού ρουμανικού λαοΰ), σ. 363 - 373.
Μουσικολογική μελέτη.

Anca Giurchescu, Observatii asupra structurii architectonice a dansuriler cu forma
fixa. (Παρατηρήσεις έπί τής άρχιτεκτονικής δομής τών χορών μέ καθωρισμένην μορ-
φήν), σ. 389 -397.

Emilia Comi§ei„ Structura melodicä a dansurilor populäre (Μελωδική δομή τών λαϊ-
κών χορών), σ. 399 - 414.
Μουσικολογική καί χορογραφική μελέτη.
Gheorghe Ciobanu, Culegerea §i publicarea folclorului muzical român. (Συλλογή καί
δημοσίευσις τής ρουμανικής μουσικής λαογραφίας), σ. 549 -583.
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"Ιστορική άνασκόπησις περί τών συλλογών καί τής δημοσιεύσεως τής ρουμανικής
λαϊκής μουσικής.
Tomul il (1966).

Corn. BarbdlESCU, Analiza istoricä a basmului românesc «fata eu mîinile täiate»
(ATh. 706). 'Ιστορική άνάλυσις τοϋ ρουμάνικου παραμυθιού «κορίτσι μέ τά κομμένα
χέρια»), σ. 27 - 40.

Τά σπουδαιότερα έπεισόδια τοΰ παραμυθιού (Ath. 706) απαντούν, κατά τόν συγγρ.,
εις τούς λαούς τοΰ κελτικοΰ πολιτισμού καί εις τόν ρουμανικόν λαόν.
Mariana Καηανε, Un aspectal legäturii dintre text melodie în eîntecul popular
românesc (Μία δψις τής σχέσεως μεταξύ κειμένου καί μελωδίας είς τό ρουμανικόν
δημώδες ασμα), σ. 123-151.
Μουσικολογική μελέτη.

Anca Giurchescü, Filmul ca instrument al cercetärii folclorice. (Τό φιλμ ώς μέσον

λαογραφικής έρεύνης), σ. 251 ■ 258.
Τ. Brill, Principiile clasificärii legendelar populäre româneçti. (Αί άρχαί κατατάξεως
τών ρουμανικών δημωδών παραδόσεων), σ. 259-271.

'Υποστηρίζεται ή κατάταξις ώς εξής : α) παραδόσεις αιτιολογικοί, β) μυθολογικαί,
γ) θρησκευτικοί, δ) ιστορικοί, ε) αί άναφερόμεναι εις ιστορικά καί τοπικά γεγονότα.
Ν. Radulescü, Lazär - ο versiune româneasca a eroului vegetaÇional (Λάζαρος - μία
ρουμανική παράδοσις (έθιμον) τοΰ φυτικοΰ ήρωος), σ. 319 -339.

'Εξετάζεται τό άσμα καί τό έθιμον τής νεκραναστάσεως τοΰ Λαζάρου, συσχετιζομένου
πρός τούς "Οσιριν, "Αττιν καί "Άδωνιν.

Δ. Β. Οί.

Revue des Études Sud - Est Européennes, tome II. Bucarest, 1964, No 1-4.
(Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine).
André Mirambel, Les sources populaires du roman néo - grec (Αί λαϊκαί πηγαί τού
νεοελληνικού μυθιστορήματος), σ. 3 - 15.

'Εξετάζονται αί λαϊκοί πηγαί τοΰ Νεοελληνικού μυθιστορήματος ύπό έποψιν περιεχο-
μένου καί εκφράσεως.

Gheorghe Ciobanu, Altertümliche Elemente in der rumänischen und bulgarischen
Volksmusik (Άρχαιοπινή στοιχεία έν τή ρουμανική καί βουλγαρική λαϊκή μουσική),
σ. 71 - 91.

Μουσικολογική μελέτη.

Α. Graur, Noms de femmes roumains provenant de vocatifs grecs (Ρουμανικά ονό-
ματα γυναικών προερχόμενα άπό έλληνικάς κλητικάς πτώσεις (αύτών)), σ. 215 - 216.
Πρόκειται περί τών ρουμανικών βαπτιστικών ονομάτων Petre, Petrea, Ioane, Ion,
Simioane, Simion, Ioana, Elencu, Catinca, Costanda, Despa, Erosa, Manda,
Mara, Smara καί Stasa, τά όποια προέρχονται έκ κλητικών πτώσεων τών άντιστοί-
χων έκ τής ελληνικής.

EmiI/Ia Comiçel, Éléments folkloriques balkano - roumains dans les musiques du
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rituel nuptial (Βαλκανικό - ρουμανικά λαογραφικά στοιχεία είς τήν μουσικήν τής γα-
μήλιου τελετής), σ. 511 - 525.
Μουσικολογική μελέτη γαμήλιων ασμάτων.
Paul Henri Stahl, Les vieilles maisons à étage de Roumanie. Les facteurs balka-
niques (Αί παλαιαί μονώροφοι οίκίαι έν Ρουμανία. Βαλκανικοί παράγοντες), σ.
527 - 546.

Μελέτη περί τής ρουμανικής μονώροφου οικίας μετά 11 εικόνων.
Andei Buc§an, Similitudes entre les danses populaires roumaines et balkaniques ('Ο-
μοιότητες μεταξύ τών ρουμανικών καί τών βαλκανικών λαϊκών χορών), σ. 607 - 613.
Tome III, 3 965, No 1-4.
Adrian Fochi, Das Doitschin - (Doicin -, Dojcin - Aohhhh-). Lied in der Südosteu-
ropäischen Volksüberlieferung. (Τύ ασμα Doitin είς τήν παράδοσιν τών λαών
τής Νοτιοανατολικής Εύρο')πης), σ. 229 -268, 465-511.

Λεπτομερής συγκριτική μελέτη τών παραλλαγών τής δημώδους παραλογής «τοΰ
Ντοϊτσίν» έν Ρουμανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία καί 'Αλβανία.
Paul Henri Stahl, La dendrolatrie chez les Turcs et les Tatares de la Dobroudja.
(Ή δενδρολατρία παρά τοις Τοΰρκοις καί Τατάροις τής Δοβρουτσας), σ. 297 303.
'Εξετάζεται ή λατρεία τοΰ δένδρου καί τοΰ ύδατος είς τούς Τούρκους καί Τατάρους,
τούς έγκατασταθέντας εις τήν Δοβρουτσάν έν μέσο) του γηγενοΰς ρουμάνικου πλη-
θυσμού μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί μέχρι τοΰ 19ου αί.'Ηέν λόγω
δενδρολατρία έμφαίνεται εις τά έ'θιμα καί τήν τέχνην τών έπηλύδων τούτων και τών
χριστιανών κατοίκων τής περιοχής.
Nicolas Al. Mironescu, Mandra, senuna et Sîmbra. Trois termes pastoraux au
Nord et au Sud du Danube (Μάνδρα, σενούνα καί σοΰμπρα. Τρεις ποιμενικοί όροι
βορείως καί νοτίιος τοΰ Δουνάβεως), σ. 651 - 655.

Γλωσσική μελέτη περί τής λέξεως «μάνδρα», τοΰ τοπωνυμίου «Σενούνα» (έκτου λατιν.
sel) καί λ. sîmbra (σεμπριάς, συνεταιρισμού διά ποιμενικός ή αγροτικός έργασίας).
Οί τρεις ούτοι δροι άναφέρονται είς τόν κατά παράδοσιν βίον τών βορείως καί νοτίως
τοΰ Δουνάβεως ποιμενικών πληθυσμών.

Tome IV, 1966, No 1 - 4.
Ν. Al. Mironescu, Contributions à la connaissance du Sud - Est Européen, apportées
par Γ ethnographie et le folklore Roumains. Session d' Ethnographie et de
Folklore, Bucarest, 5 - 8 octobre 1965) (Συμβολαί είς τήν γνώσιν ιής Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης προσφερόμενοι ύπό τής ρουμανικής έθνογραφίας καί λαογραφίας.
Συνεδρία τής έθνογραφίας καί λαογραφίας, Βουκουρέσιιον, 5 - 8 'Οκτωβρίου 1965',
σ. 247 - 249.

Άναφέρονται έν περιλήψει αί άνακοινώσεις : α) τοΰ Ρ. Η. Stahl διά τά κατά παράδοσιν
ένυπάρχοντα βαλκανικά στοιχεία είς τάς μονώροφους έν Ρουμανία οικίας' β) τοΰ
R. - Ο. Maier διά τά άρχαϊκά συστήματα τοΰ διά ράβδου άλωνισμοΰ" γ) τοΰ Α. Fochi
διά μερικά προβλήματα συγκριτικής έρεύνης τής δημώδους έπικής ποιήσεως έν τή
Νοτιοανατολική Ευρώπη,, δ) τοΰ Μ.Ο. Bîrlea διά τήν παραλογήν τής «"Υδρας»' ε)
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τοΰ I. Mouçlea διά τάς συμβολάς είς τήν μελέτην τοϋ άσματος τής «Miorita». 'Επί-
σης γίνεται λόγος διά τάς μουσικολογικάς καί χορογραφικός άνακοινώσεις τοϋ Μ. Ν.
Rädulescu, τοΰ Ν. Ursu, τοΰ G. Ciobarm καί τοΰ C. Eretesu.
Adrian Fochi, Die rumänische Volksballade «Uncheseii» und ihre südosteuropäi-
schen Paralelen. (Das Thema der Rückkehr des Gatten zur Hochzeit seiner Frau).
(Ή ρουμάνικη δημώδης παραλογή «Uncheseii» καί τά νοτιοευρωπαϊκά της παράλ-
ληλα. Τό θέμα τής επιστροφής τοΰ συζύγου κατά ιόν γάμον τής γυναικός του),
σ. 533 -574 + 1 χάρτ.

'Εξετάζεται τό τραγούδι «τής επιστροφής τοΰ ξενιτεμένου» έν Ρουμανία, Βουλγαρία,
Γιουγκοσλαβία, 'Αλβανία, Τουρκία καί 'Ελλάδι.
Eugen Stanescu, Le second congrès International d'études crétoises. (Τό δεύτερον
διεθνές Κρητολογικόν συνέδριον), σ. 617-619.
Γενικαί πληροφορίαι περί τών εργασιών τοϋ έν λόγω Συνεδρίου.

Δ. Β. Οί.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Band 6i (1965).

Ina-Maria Greverus, Heimweh und Tradition, σ. 1-31. (Νοσταλγία καί παράδοσις).
Ή λέξις Heimweh (= νοσταλγία) άρχικώς διαλεκτική έν Αύστρία, έπολιτογραφήθη
εΐια έν Γερμανία. Τό θέμα ερευνάται ύπό τής συγγρ. άπό γερμανικής καί αύστριακής
απόψεως. 'Επιχειρείται είδικώτερον ό προσδιορισμός τής σημερινής έν γένει σημασίας
αύτοΰ, ήτοι τής ιατρικής, ψυχολογικής κ.ά.
Milko MatiSetov, Peto Abano, Racconto resiano del tipo ATh 756B, a. 32 -59.
Richard Weiss, Grundzüge einer protestantischen Volkskultur, σ. 75-91.

Στοιχεία λαϊκής λατρείας τών Διαμαρτυρομένων έξεταζόμενα άπό λαογραφικής
άπόψεως.

Band 62 (i960).

Hans Trumpy, Similia similibus, σ. 1 - 6.

'Εξετάζεται διά βραχυτάτων ή «άρχή» «similia similibus curantur» εις τήν λαϊκήν
ίατρικήν καί τάς δεισιδαιμονίας, ήτις, κατά τόν συγγρ., έχει άρχικώς άιτοτρεπτικήν
καί ούχί θεραπευτικήν δύναμιν. Ή χρησιμοποίησις τών ομοίων πρός θεραπείαν τών
όμοιων έξηγεϊται έκ τοΰ γεγονότος ότι προφύλαξις καί θεραπεία συγχέεται ύπό τοΰ λαοΰ.
Walter Heim, Die «Spende» in der Urschweiz, σ. 29 - 48.

"Ο συγγραφεύς άσχολεΐιαι μέ τό άλλοτε έν τή παλαιά 'Ελβετία εύρέως διαδεδομένον
έθιμον τοΰ έξ αφορμής ενός θανάτου άφιεριόματος διά τούς πτωχούς ή τήν έκκλησίαν
άρτου κ ά. ύπό τών οικείων τοΰ θανόντος. Τοϋ εθίμου κατάλοιπά τινα άπαντοΰν καί
σήμερον.

Milko MaticEtov, Un miovo anello nelle trazioni sulla corsa per il confine, σ. 62-76.
Ό συγγρ. πραγματεύεται τάς παραδόσεις μέ τό θέμα «ό δρόμος πρός τά σύνορα»,
αϊτινες εΰρηνται καί εις άρχαίους συγγραφείς, ώς ό Σαλλούστιος κ.ά.
Rolf Wilh. Brednich, Erich Seemann (1888 - 1966) in memoriam, σ. 77 - 81.

Γίνεται λόγος περί τού βίου καί τοΰ έν γένει έργου τοϋ μεγάλου Γερμανού λαογράφου
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Erich Seemann, όστις γνωρίζων τήν νεοελληνικήν γλώσσαν ήσχολεΐτο πρός τοις άλ-
λοις καί μέ έλ?.ηνικό θέματα είς βιβλιοκρισίας του ή άλλας μελετάς.

Σ. Δ. Η.

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, Jahrgang ίο. (1959).

Erich Seemann, Die Gestalt des kriegerischen Mädchens in den europäischen Volks-
balladen, σελ. 192 - 212. Προτάσσεται ιστορική εισαγωγή, είς ήν προσάγονται άπο-
δείξεις έκ τής 'Αρχαιότητος καί τών κατόπιν χρόνων περί γυναικών λαμβανουσών μέ-
ρος είς πολεμικός συγκρούσεις ώς άρχηγοί άντί τών άνδρών. Έν συνεχεία γίνεται λό-
γος περί τών τοιούτων πολεμικών γυναικών, ώς αύται έμφανίζονται είς τάς ευρωπαϊ-
κός παραλογάς, μεθ' ών καί έλληνικαί, ώς καί σχετικό κλέφτικα ασματα.
Jahrgang 12. (1961).

Leopold Schmidt, Die goldene Henne mit den sieben Küchen. Das Motiv des The-
odelinden - Schatzes in der Volkserzählung, σ. 23 - 46.

Έξ άφορμής χρυσού τεμαχίου, τού καλουμένου θησαυρού τής βασιλίσσης τών Λαγγο-
βάρδων Θεοδουλίνδης είς Monza τής 'Ιταλίας, όπερ εύρεθέν έντός τής σαρκοφάγου
της χαρακτηρίζεται ώς «ή όρνις μετά τών επτά νεοσσών», ό συγγρ. προβαίνει εις τήν
έξέτασιν τοΰ θέματος τούτου, όπερ είναι γνωστόν εις τήν λαϊκήν πίστιν καί διήγησιν.
Συζητείται ιδία τούτο είς τό παραμύθια, μεθ' ών καί ελληνικά, τάς παραδόσεις καί
τός άλλας διηγήσεις μετ' έξέτασιν τών μέχρι τούδε έξενεχθεισών ύπ' άλλων σχετικών
γνωμών. Ή «χρυσή όρνις μετά τών επτά νεοσσών> τοΰ μνημονευθέντος θησαυρού
είναι κατά τόν συγγραφέα παράστασις τής Πλειάδος, συμβολίζουσα δύναμιν καί κυ-
ριαρχίαν·

Erich Seemann, Die Gottscheer «Kate» - Ballade. Ein Beitrag zu den Liedern von
der «Meererin», σ 63- 79. Πρόκειται περί έξετάσεως άσματος, τοΰ όποιου τό κύριον
περιεχόμενον είναι ή προτίμησις ύπό λ'εάνιδος τής επανόδου έκ τού πολέμου τοΰ άδελ-
φού της έναντι τοΰ μνηστήρος της. Ό βασικός πυρήν αύτοΰ είναι γνωστός ήδη άπό
τής 'Αρχαιότητος, άπαντών είς διήγησιν παρ' Ήροδότο) (III, 19).

Rudolf Kriss und Hubert Kriss - Heinrich, Beiträge zum religiösen Volksleben auf
der Insel Cypern mit besonderer Berücksichtigung des Wallfahrtswesens,
σ. 135 - 210.

Περιγράφονται 50 κήρινα καί 44 αργυρά κυπριακό αναθήματα, κομισθεντα ύπό τών
συγγρ- είς τό έν Βαυαρία Έθνικόν Μουσεΐον, τά προσκυνήματα (ναοί) τής νήσου,
είς τά όποια ταύτα άφιεροϋντσι, οί αύτόθι λαμβάνουσαι χώραν πανηγύρεις ώς καί τό
συνημμένα πρός αύτός γενικώτερον ήθη καί έθιμα.

Jahrgang 13. u. 14. (1963)·

Willy Krogmann, Die Wurzeln des Weihnachtsbaumes, σ. 60 - 80.

Ό συγγρ. συζητών περί τής Ιστορικής αρχής τού έθίμου τοΰ δένδρου τών Χριστουγέν-
νων άναφέρει τάς σχετικός γνώμας άλλων ερευνητών, συμφωνών έν πολλοίς πρός έκεί-
νας τού Otto Lauffer, εκφέρει δέ καί ιδίας άπόψεις.

Karl Meisen, St. Michael in der volkstümlichen Verehrung des Abendlandes,
σ. 195-255.
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Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ είς τήν λαϊκήν λατρείαν τής Δυτικής Ευρώπης.
Jahrgang 15. u. 16. (1965).

Leander Petzoldt, Besessenheit in Sage und Volksglauben, σ. 76-94.

Ό δαιμονισμός εις τήν παράδοσιν καί τήν λαϊκήν πίστιν. 'Εξετάζεται ό τρόπος, δι'οΰ
εισέρχεται ό διάβολος είς τόν δαιμονιζόμενον, οίον δι" ώρισμένων τροφών κ.ά., αί
μορφαί ύπό τάς όποιας ούτος εμφανιζόμενος βλάπτει τούς άνθρώπους, ώς καί οί τρό-
ποι έκδιώξεως αύτοΰ κατά τήν λαϊκήν άντίλη-ψιν.

Anton Dörrer, Erinnerungen an St. Barbara, σ. 95 - 116. Ό συγγρ. εξετάζει γενικώς
τήν λατρείαν, τής οποίας τυγχάνει είς τάς χώρας τής Δυτ. Εύρώπης ή 'Αγία Βαρβάρα'
τόν χρόνον, τήν όδόν ώς καί τούς λόγους διαδόσεως αύτής καί τού συναξαρίου τής
'Αγίας κ.ά. Λατρεία καί συναξαρική διήγησις έκκινήσασαι έκ τής 'Ασίας διεδόθησαν
διά τής Ελλάδος εις τήν Δύσιν, ένθα ή μάρτυς κατέστη προστάτις πολλών τάξεων
άτόμων, οίον τών μεταλλωρύχων, βοηθός κατά τοΰ πυρετοΰ, τής πανώλους και παν-
τός έχοντος άνάγκην. Έκ τούτου άσματα, ποιήματα καί άλλα λαϊκά δημιουργήματα
έποιήθησαν πρός τιμήν της, τής λατρείας της καταστάσης έξαιρετικής παρά τώ λαώ.

Wolfgang Brückner, Ross und Reiter im Leichenzeremoniell. Deutungsversuch
eines historischen Rechtsbrauches, σ. 144- 209. "Ιππος καί ίππεύς είς τήν τελε-
τήν τής κηδείας. "Ερευνα τής σημασίας ένός ιστορικού έθίμου δικαίου.

Sandor Balint, Religiöse Volksbräuche in Ungarn, σ. 239 - 255.

Μελέτη άφορώσα είς τήν καθολικήν λειτουργίαν έν Ουγγαρία, ήτις έχει καί ένταΰθα
διαδραματίσει λαϊκόν, παραδοσιακόν καί κοινωνικόν ρόλον, καί τήν σχετικην λαϊκήν
παράδοσιν. 'Εξετάζονται κατ' έκλογήν είδικώτερα θέματα άπό τής άπόψεως τής σχέ-
σεως καί τής άλληλεπιδράσεως αύτών.

Σ. Δ. Η.

Studia Fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie Finnoises, tome
Xe, Helsinki MCMLXIII.
Tome X.,.

Eino Nieminen, Finnisch Kantele und die damit verbundenen Namen baltischer
Musikinstrumente. (Ή Φιλλανδική καντέλε (είδος κιθάρας) καί τά μετ' αύτής συν-
δεόμενα ονόματα βαλτικών μουσικών οργάνων), σ. 3 - 43.
Μουσικολογική γλωσσική μελέτη.
Tome XI,

Martti Haavio, A la mémoire de Kaarle Krohn lors dn 100e anniversaire de sa nais-
sance (Είς μνήμην τού Karle Krohn έπί τή lOOü έπετείω άπό τής γεννήσεως αύ-
τοΰ), σ. 3-13. Βλ. έτι καί είς τόμ. ΧΙ3, σ. 3-72. ΧΙ4, σελ. 3-22, ΧΙ5, σελ 3-18.
ΧΙ„, σελ. 3 - 33.

Δ. Β. Οί.
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Άργιθέα (Κνίσοβον) 308
Άρσαλιά 322
'Ασή Γωνιά (Κρήτης) 49
Βάτακας 294

Βελαν'διά τοΰ Γκουρλίγκα 239
Βίτσα 271, 276

Βογατσικόν Μακεδονίας 23, 33
Βόνιτσα 344
Βοστΐνα 202, 203
Βούρβουρα Κυνουρίας 23, 33

Βρέστενα Λακιονίας 15
Βριίσ" 238
Γαλαράκι 294
Γέρικο 320

Γιαννίτσι Μεσσηνίας 14
Γκόβλιτσα 247
Γκουβέρι 206
Γκουρλίγκα' βλ. Πηγή
Γόλτσα" βλ. Άγιος Άκάκιος
Γομάρα 327
Γουριά 193
Γουρίτσα 237
Γρίζι Πυλίας 14
Δελβινάκιον 204, 206
Δελβινακιώτικο Χάνι 206
Δέλβινον 321
Δεπαλίτσα 202, 203
Δερβέκιτσα 188, 189
Δολός 206

Δοτσικύν 316, 319, 326, 330
Δράκου πατημασιά 242
Δωδεκάνησος 13, 41, 54
ΈμπορεΤον 226
"Εξω Γωνία 226
Έξωχώρα 261

Εφτά Πλατάνια 248, 251, 321
Ζίτσα 320
Ζυγός 188, 191, 192
Ζωνιανά 342
Grévéna 330

Ήπειρος 11, 12, 13, 20,23,

35, 45, 48
Θάσος 53
Θερινόν 308
Θεσσαλία 12
Θεσσαλονίκη 13, 42
Θράκη 13, 41, 53
θΰριον 344
'Ικαρία 52
"Ιμβρος 53
Καισάρεια 247, 248

Καισαριά 328

Κάλλιανη 247

Ιναλλίστρατον 253

Καλόγηρος 251

Κανάλια 236

Καλάβρυτα 53, 62

Καλάμι 233

Καμποχώρια 279

Κάλυμνος 11

Καππαδοκία 53

Καρδίτσα 49, 308

Καρία 28

Καρλόβασι 366

Κάρπαθος 15, 19, 25, 52

Καρυά 344, 348, 353

Καστάνια τής Μελιτίνης 291

Καστελλόριζον 15

Καστόρια 15

Ινάστρον τοΰ Πασαβά 290
Κάτου Βιλανιδιά 239
Κάτω Βάνιτσα 247 — Βίτσα
272

Κάτω Κώμη 247, 251, 253,
321

Κάτω Μαχαλάς βλ. Κάτω Βί-
τσα
Κερασά 336
Κερί 261

Κεφαλόβρυσον 203
Κλείσοβα 187, 189, 191
Κοζάνη 62
Κόκκινο Λιθάρι 206
Κόνιτσα 202
Κορσική 17, 32
Κορώνη 14

Κοσμάς Κυνουρίας 47, 48.
Κουμαραδαΐοι 366
Κρήτη 13, 22, 23, 41, 45, 50
Κρόκος 247
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Κυδωνίαι Μ. 'Ασίας 18
Κυκλάδες 13, 226
Κύπρος 13, 45, 52, 62
Κως 52
Λασίθι 49
Λευθεροχώρι 319
Λεύκας 344
Λήμνος 18
Λιθακιά 261
Λοξάδα 236, 238, 242
Λυγερέα 294

Magne (Péloponnèse) 298
Μακεδονία 13, 20, 35, 45, 59
Μάνη 13, 16; 19, 21, 22, 31,

291, 292, 297
Μαριές 261
ΜαυρατζαΧοι 366
Μαχαιράδο 261
Μεγανήσι Λευκάδος 49, 62
Μελίσσι 327
Μέσες Βολίμες 261
Μεσιός' βλ. "Ανω Βίτσα
Μεσολόγγιον 181, 185, 187,

188, 189, 190, 192
Μεσολούριον 316, 324, 330
Μηλέα 247
Μηλιά 250
Μηλωτίνη 248

Μολυβδοσκεπάστου μονή 203
Μοναστηράκιον 344
Μονοδένδριον 271, 276
Μουζάκιον 261, 308
Μπάφρα 'Ιωαννίνων 12, 14, 18
Μπιτόλια (Μονασιήριον) 329
Μπογιάτο 261

Μπούτηδες 294
Μπουτσικόν 203
Μποχώριον 189
ΜπρΧνος 271
Μύλια 237

Μυρσίνη 290, 294, 297, 298
Μυτιλήνη 23

Νάξος 5, 9, 10, 15, 45, 52
Νεοχώριον 193
Νεστόριον Καστοριάς 12
Νίσυρος 11

Ντοτσικόν 317, 327, 328
Νιουτσ'κό' βλ. Ντοισικόν
Ξηρόμερον "Ακαρνανίας 14
Ξιγκανώγεια' βλ. Άξικά 'Α-
νώγεια
Όμαλός Χανίων 51
Όσιανίτσα 202, 203
Παγώντα 366
Πάνδροσον 366
Παντοκράτωρ 261
Πάτραι 13
Παφλαγονία 5, 9
ΙΙειραιεύς 42
Πελοπόνησος 59
Πηγή 239
Πλάκα 241
Πλάτανος 366
Πολιιάραβος 290
Ποντικάτες 206, 221
Πόντος 12, 23
Πυλία 30

Πύργος Δράμας 50 — Θήρας
226

Πωγώνι 202, 222

Πωγωνιανή 202, 203, 206
Ράχη 327
Ρεβίτσα 206
Ροδιανή 251
Ρούμελη 59, 62
Σαγιάδες 250
Σαλαμίς 27
Σαμαρινα 328, 326
Σάμη Κεφαλληνίας 14
Σάμος 52, 293
Σαντορίνη 226
Σέρραι 53
Σίκινος 299

Σκάλωμα" βλ. Άγιοι Σαράντα
Σκοπός Άνατολ. Θράκης 14
Σκουφομύτης Λυγερέα 291
Σμόλικας 327
Σουφλίον Θράκης 18
Σπάρτη 26
Σφακιά 22
Σωπική 204
Τελώνια Λέσβου 13
Τριφυλία 24
Τρόοδος 253
Τσιράκιον 321

Τσοΰρχλι 326' βλ. καί Άγιος

Γεώργιος
Φανάριον 236, 238, 239, 242,
244

Φολέγανδρος 299
Φούρκα 326, 328
Φούτσι' βλ. Αίανή
Χαλκιδική 53
Χίος 52

Χωριστή Δράμας 328
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Actions nuisibles 114
αγαθός 56' βλ. και τσαμπούνα
αγάπη 84 — γυναικός 81, 82
Άγαρηνά βλ. Άγερικά
Άγ. Άρσαλιά (Μεσοπεντηκο-

στή) 322
άγγεΐον 57' βλ. και τσαμπούνα
"Αγγελος 250
Άγερικά 301
άγερμός 255

Άγια: ΆγάΟη 193— Βαρβάρα
322 - Ελένη 249 — Ζώνη
322 — Παρασκευή 193, 255,
322, 327 — Τριάς 191, 322
αγιασμός 326, 255, 335
Άγιος: Αθανάσιος 252, 254,
255, 322 — Άκάκιος 242 —
Αντώνιος 325 — Γεώργιος
254, 303, 322, 325 — Δημή-
τριος 242, 255, 322—Ιωάν-
νης ό Κλήδονας 234 — Κο-
σμάς 337 — Κωνσταντίνος

254 —Λάζαρος 278 — Μάμας

255 - Μηνάς 254, 255-Νι-
κάνωρ 253, 254, 255-Νικό-
λαος 283, 322, 323 — Σερα-
φείμ 242, 244 — Συμεών βλ.
"Αι Συμιός — Τρύφων 254,
255 — Χαράλαμπος 232, 254

Αγίου : Γρηγορίου προσευχή
102 — Συμεώνος μονή 181,
188 — πανήγυρις 181, 188
άγκαρά 58' βλ. γκάιντα
άγκοπόν 57' βλ. τσαμπούνα
άγκώμι" βλ. μοιρολόγι
άγρυπνία 86
άδελφοποι'ία 314
αίμα 93

οίμοστατικόν μέσον 244
Άι Συμιός 181, 187, 188, 189,

191, 192, 193
άιτός 96

α'ιώρα 303

άκκορντεόν 42, 43, 63, 347
άλογον 95—Άγιου Κοσμά 321
— Μεγαλέξανδρου 317, 318,
319
αλώνι 208
άλώπηξ 95-96
άμπάρι 276
άμπελος 255
άμπλάς 331
άμφιθαλής παις 282
amulette 114, 308
άνάδεμα 209

άνακάλημα' βλ. μοιρολόγι
Άνάληψις 336

Andidotes contre l'ivresse
115

άνδρογύνου λύσιμον 105, 106,

107 — χωρισμός 86
Ανδρόνικος 5

Ανδρούτσος 'Οδυσσεύς 259
άνεμόκλα 370
άνεμοπύρωμα 104
Άνεραΐδες 301
Angelina 31
animaux 114
άντζα 210
αοιδοί 8

άποδεμένος άνθρωπος 90

'Αποκριά 284, 291

άράπ'ς 237

άρβάλι 276

άργαλειός όρθιος 336

Άρέθας 8

άρέκια 262

arekia 269

άρίδα 253

άρκλα 276

άρματα 181

armatomenoi 193

άρματολός 259

άρματωμένος 181, 182, 183,

185, 192
άρμυροπίτταρο 234
άρτος 291, 293
αρχάγγελος Μιχαήλ 257
άρχιτεκτονική λαϊκή 332
άσημοκούμπουρο 182
άσημοσουγιές 182
άσθένεια 254, 255
άσκηταριά 254
άσκ'ι 57' βλ. καί τσαμπούνα
άσκοζαμπούνα 57' βλ. καί τσα-
μπούνα
άσκός 58' βλ. καί γκάιντα
άσματα 277, 279, 297,325, 339,
346, 349, 367, 369, 370 —
αιώρας 303 — άκριτικά: τών
Άνδρονίκου καί Κωνσταντί-
νου Δούκα 3-10 — τού υιού
τοΰ Άνδρονίκου 8—τών έν-
νέα υιών τοΰ Άνδρονίκου 8

— τοΰ μικροΰ Βλαχόπουλου
213—τοΰ Κάστρου τής Ώρι-
ας 213 — Κώσταντας 218
Πορφύρης 8 — Έπί μέρους :
Αμπέλι μου,'πλατύφυλλο 279

— Άμοιρη 266 — Γεφυριού
τής Άρτας 279 — Γράβας
279 — Γρίβας 279 - έργα-
τικά 259 — έρωτικά 278 —
Ζήδρου 323 — Ήλιε μ',
γιατ' άργησες νά βγής 265

— ιστορικά 259 — Κάλανδα
366 — Καραμπεριά 279 —
Κατσαντώνης 279 — Κερά
Γιώργαινα 279 — Κλέφτικα
278 — Κρητικά 196 — Κων-
σταντής 279—Λαζαρικά 278

— ληστρικά 278 —Μιά κόρη
ρόδα μάζευε 264 — Μηλιά
352, 354 — Μπεράτι 279 —
νανούρισμα 346, 369 — "Ο-
μορφος γιανίτσαρος 213 —
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Ό ξένος αποφάσισε νά πάη
νά στεφάνωση 263 — Πάπιγ-
γο 279 — Παραλογαί 297

— Σάλωνα 279 — Σαμαντά-
κας 279 — Στέγγου 332 —
Τίνος αμπέλια χλίβονται 267

— Τριανταφυλλιά 279 —
Φράσα 279 — Χελιδόνος
257' βλ. καί τραγούδια.

άστήρ 94

άτεκνία 79

αυλός (οΰρήσεως) 78

αυλός (άερόφωνα, ί δ ιό φ ω να )

41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 63, 64.
αϋπνία 79
αύτοσπαραγμός 36, 37
άφουλκας 56' βλ. καί τσαμπού-
να
avloi 67

βαβά 239
βαγενάδες 201
βαένι 276

βάλ' (=βουβάλι) 239
Βαλής 329
ballades 224, 289
ballati 16

βαρβάγκα 49' βλ. καί αυλός
βαρέλα 335
βεργινάδα 218
βιασμός γυναικός 292
bibiki 66, 68

βιβλιογραφία της 'Ελληνικής
λαογραφίας τών έτών 1964-
1965 116-180
βιολί 41, 42, 43, 48, 63, 277,
347

βιολιτζής 43, 277
βίος: μελισσοκομικός 277
βλαμάδις 314
Βλαστός Παϋλος Γ. 195
Βλαχόπουλο μικρό' βλ. ασματα
βλεσίδι 279

βόθρα 56' βλ. καί τσαμπούνα
βοτάνι: Αίγοκέρου 99 — Άρη
θεοϋ 100 — Διδύμων 97 —
"Ερμή 100 — Ζυγού 98 —
ηδορχίου (ύδροχόου) 99 —
ηλίου 96 — Ίχθύα 99 —

Καρκίνου 97 — Κριού 97 —
Λέων 98 - Παρθένου 98 —
Σελήνης 99 — Σκορπιού 98

— Ταύρου 97 — Τοξότη 99
βοΰβες 229

βούδ' 239

Βουκέφαλος 317, 320
βουργάρα 45' βλ. καί αύλός
broderie 315
bucium 33

Calamatianos (danse) 269
caramouza voir : journas
carnaval 290, 308, 330
Caval 67

Chansons acritiques d'An-
dronic et de Constantin,
Ducas 9 - 10, 289; d'amur,
du culte, d'émigration;
héroïques, funèbres, de la
noce, satiriques 223, 224,
289, 299
Chasse 289
Chat on 39.

Cheval de la Vierge 246-
247 ού de St. Démétrios
clarinette 70

Collections de materiel fol-

cloriques 375
Contribution à l'histoire des
instruments populaires
grecs

couronnes de feuilles, nupti-
les 307

coutumes: du culte 289, 315

— matrimoniales 289 —
de travestissements 290 —
agricoles 307, 308 — ma-
giques 331.

culte 289, 307
Crète voir Folklore
croyances magiques 289

γαβάθα 276

γαβάλι, γκαβάλ' 53" βλ. καί

αύλός
gaïda 68
γαϊδάρα 276
γαϊτάνι 212
γαλατόπιιτα 209, 255
γαμοκουλλούρα 342

γάμος 257, 281, 282, 304, 305

γάστρα 336

γεμενιά 212

γέννα 78, 80

γεφύρ' τ'ς "Άρτας 237

Γιαλλοϋδες 233

Γιάννης ό Μαραθιανός' βλ.

Χορός
Γιαργιτός' βλ. χορός
γιλέκο 212

γκάϊδα 57 βλ. καί γκάιντα
γκάιντα 42, 58, 59
γκαϊτανίτσα 58" βλ. καί γκάιντα
γκαϊταντζής 58
γκαρνέτου (τό) 64
γκιούμα, γκιούμι 276
γκροτσιά 253
Γκούτας Κων/τίνος 323
γλαρουνέτου (τό) 64
γλώσσα 56" βλ. καί τσαμπούνα
γνώσις παρθενίας 85
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διπλοσάμπ'νο 57' βλ. καί στα-

μπούνα
δισαύλι 45' βλ. καί αυλός
djamàra 67
djïradi 67
δοντίτσα 210
dot 331

Δούκας Κωνσταντίνος 4, 5, 10
douze jours entre Noël et

l'Epiphanie 330
dragon 247
δράκων 240
droit civil 330

Ducas Const' βλ. Δούκας
Κωνσταντίνος

'Εβραίος 234
έγκοίμησις 255, 322
'Εκθέσεις λαογραφικών απο-
στολών κατά τά έτη 1965-
1966 195 — . Έρευνα : είς
τό Άρχείον Παύλου Βλα-
στού έν τώ Ίστορικφ Άρ-
χείψ Κρήτης 195-200 — είς
τό Πωγώνιον 'Ηπείρου 202-
222 — Αποστολή είς Θήραν
καί Ανάφη ν 225-234 — "Ε-
ρευνα εις τήν έπαρχίαν Καρ-
δίτσης 236-245 — είς περιο-
χάς τοϋ νομοΰ Κοζάνης 247-
2ί)9 — είς Μονοδένδριον καί
Βίτσαν 271-288 — είς Μυρ-
σίνην Λακωνίας 290-298 —
Αποστολή εις Σίκινον καί
Φολέγανδρον 299-307 — Έ-
ρευνα εις έπαρχίαν Καρδί-
τσης 308-315 — είς περιο-
χάς νομοΰ Γρεβενών 316-
329 — Αποστολή είς Σταυ-
ροπήγιον Ευρυτανίας καί είς
'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρή
της 331-343.
έλάφι 327
élucidation 114
έμποδεμένον άνδρόγυνον 90,
108

enterrement 246
Επάνω κόσμος 24
Έρωτόκριτος 284
Έρωφίλη 284, 285

étoffes tissées 315
Ευλογημένη 232
Εύλογία 232

είίρεσις άπολεσθέντος 105
έχεντρα 231
έχθρός 87, 88

Exposés sur l'activité du
Centre du Folkl. Héll. 395

Fées (Néraïdes)

235, 260, 289, 307, 330
femmes : viol 298
Fête populaire au couvent
de St. Syméon, près de
Messolonghi, pendant la
Pentecôte 193 - 194
fête de Pâques 330
feuilles de noyer 316
fissitàri 68
floyera 66, 67

Folklore: Rapport de recher-
ches effectués aux Archi-
ves Paul G. Vlastos dans
l'Archive Historique de
Crète à Khauià 201 — Re-
cherche folklorique à Po-
gonion (Epire) 223, 225 —
Rapport de la mission fol-
klorique dans quelques
villages du département
de Kozani 259, 261 — Re-
cherches folkloriques dans
la région de Zagorion (E-
pire) 288, 290

ζαμπούνα 57" βλ. καί τσα-
μπούνα

Ζαφείρης 285, 286 — μοιργιο-

λύι 286 — παιγνίδι 286.
Ζιάκας (κλέφτης) 323
ζουρνάδια ψιλά' βλ. ψιλά ζουρ-
νάδια

ζορνάς, ζορνές 62' βλ. καί

ζουρνάς
ζουμάρ' 58" βλ. καί γκάινυα
ζούπα 209

ζουρλάς 53' βλ. καί αυλός 62'

βλ. καί ζουρνάς
ζουρνάς 42, 45, 59 60, 61, 62,
63, 262

ζουρνατζής 43
ζύα βιολιά" βλ. ζυγιά
ζυγαριά 258

ζυγιά 42, 62, 181, 183, 185

187, 277
ζυγίζω 258
ζωοκλοπή 292, 340
ζωσίσματα 335

habitation 223, 235, 289
herbes zodiacales 114
herborisation des racines
114

ήσκα 212
ήσκιουμα 237

Οαϋμα 254

θέρμη 84, 85, 102, 109
θηλειαστά 309, 310
θησαυρός 89, 279
θ ια μπολ ι 49, 51, 53' βλ. καί
αυλός

θρήνος τοΰ νεκροΰ 11 - 38,
297

θρηνούριν 13' βλ. καί μοιρο-
λόγι

θυλακοΰρι 57' βλ. καί τσα-
μπούνα
θυροπούλα 208
θυσία δημοτελής 233

ίατροσοφικά έκ Θεσσαλικού
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καβάλι 53' βλ. και αύλός
καβουρμάς 209
καδί 276
καζάνια 276
κάθισμα' βλ. κλάψιμο
καλαμάρι 212
Kaiami 66, 67

καλάμι 44, 46, 47, 63' βλ. καί

αυλός' βλ. καί ζουρνάς
Καλαμιώτισσα' βλ. Παναγία
Καλαμιώτισσα 235 — Κρη-

μνιώτισσα 232
καλέμι 62' βλ. καί ζουρνάς
Καλικάντζαρος 48, 231, 233,

280, 325
καλο γιατροί 71.
καλπάκι μαΰρο 212
καλύβα 208
κάμαρα 229, 237
καμπάτ - ζουρνάς 61' βλ. καί

ζουρνάς
κανελί 60' βλ. καί ζουρνάς
κανίσκια 338, 339
κανόνι 42
καντάρι 258
καπετάνιος 181
καράβια 276

καραμούζα 57, 58" βλ. καί
τσαμπούνα —59, 61,63, 64'
βλ. καί ζουρνάς
Karamberià (chanson) 289
Καρατύλιος 323
κάρα Όσιου Νικάνορος 254
καρβελάς 276
καρδάρι 276
καρνέττο 64
καρυδόφυλλον 314
κάρφωμα προικός 351
κασόπιττα 209

καταλόγι 13" βλ. καί μοιρολόγι
καταλογίστρα' βλ. μοιρολο-
γίστρα
καταρράχτης 334
κατοικία 228, 275
κατσαμπούνα 53' βλ. καί αύ-
λός

Κατσαντωναϊοι 328
Κατσαντώνης 259
Κάτω Κόσμος 20, 21, 24
κεμεντζές 42

κεφαλάρια 58' βλ. καί γκάιντα
κεφαλόδεσμος 209, 210
κιθάρα 43, 347

Κινηματογραφήσεις εκδηλώ-
σεων τοϋ λαϊκΟϋ βίου κατά
τά έτη 1965 - 1966' 332, 336,
390 — 391
Cinematographié. Materiel
cinematographic pendant
les années 1965-66 390
κιουστέκι 182
κλάμμα" βλ. κλάψιμο
κλαρίνο 42, 45,61, 63, 64.277,
347

κλαριντζής, κλαριτζής 43, 63,
64, 277

κλαύτρουσα' βλ. μοιρολογί-
στρα
κλάψιμο 16
Klephtes 194
κλέπτης 93
κλειδωνιά 312
κλεΐσμα 276
κλέφτης 259
Κλήδονας 244
κλήμα 305, 311
κλίτσος 276
κλόσσα 210, 212
κλουβιού στήσιμο 276
κλωστή κόκκινη 323
κλώσμα (τραγουδιού) 257
κλώστης 213

κοκκινομαλλοϋσες 250, 251
κόλιαντα 220
κομπογιανΐτες 71
κόνις 244
κορκούτι 209
κορνέτα 43

Κοσμάς ό Αιτωλός 254, 320,
321

κουλλούρα 220, 251.
κουρκουτόπιττα 209
κουρούνα 96
κούτσουρο 257, 325
κοφτόπιττα 209
κρασοπαπάρα 209
κρεασόπιττα 209
κύκλος μαγικός 322
κυριότης άκινήτου 329

λαβοϋτο' βλ. λαοΰτο

λαγγΐτες 259

λαγκόνι 89

λάγυνος τύχης 244

λαδερό 276

λαένι 276

Λαζάρα 347, 355

Λάζαρος 234

λαιμαριά 210

λάκκος τοϋ άλογου 318

Λαογραφία: κρητική 197, 199

— τουρκική 199
λαοΰτο 42, 43, 54, 277

λαουτοκιθάρα, λαουτοκίθαρον

43, 347
λαοΰτο 347
λάσια 311

λαχανομπούρεκο 209
Lazare 235

Λεβαντίνικος' βλ. χορός
légendes 235, 260 — légen-
des: dualistes 289 — d'une
icône de la Vierge - de
Phoque 3Ü7 — de Linos et
d'Adonis 290 — populaires
289 — de Cosmas Étoles
330
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μακρονοσία 8G
maladies 235

μάμμης γηραιάς θέσις έν τή

οίκογενεία 293
μανδραγόνα 91
μανικωτή 211
μαννοκυρουδάτη 312
μαντανίες 310

μαντούρα 45, 50, 51, 53' βλ.

και αύλός
μαργαρίτα 311
Μαργιώλα 218

μάρθα 56' βλ. καί τσαμπούν.α

mariage 307

μαρμάρωμα 320

Μάρτης 256

μασιάς 276

μάστορης 62

μαστραπάς 276

ματζουκάδες 71

μάτσελο 20Ö

μαύρη γη 31

μαυρομάνικο μαχαίρι 340
Μέγας 'Αλέξανδρος 249, 250,

302, 317, 319, 320
Μελάς Παύλος 323
Μελέαγρος 257
μέλι 251
μέρα κακιά 238
μεργιολόι' βλ. μοιρολόγι
μεσανύχτης 232
μεταμφίεσις 306
μετημφιεσμένος 284
mets 223
μήτρα 93
μιρμίλω 209

mirologue de Zafiri 290
miso

Mission folklorique: aux îles
Thera et Anafi 234-235 —
dans la province de Kar-
ditsa (Thessalie) 246, 247
— dans quelques villages
du département de Koza-
ni 259 - 261 — à Myrsini,
de Laconie 298-299 - dans
les îles de Sikinos et Fo-
léghandros (Cyclades) 307-
308 — à Karditsa en Thes-
salie 315-316 — dans la

région de Grévéna 330-331

— à Stavropighion d'Eu-
rytanie et à Anoghia My-
lopotamou (Crète) 343

μισοκέφαλον 78
miscellanea 115
misped 29

Mission musicale: dans l'île
de Zakynthos (Zante) 268-
270-dans la province de
Bonitsa et dans les îles de
Leucada et Samos 344,366
Mita 31
Μιχαήλ 258
Μοίρα 257, 324
μοιργιολόγημα, μοιργιολόγι,
μοιρολόγημα' μοιρολόι' βλ.
μοιρολόγι
μοιριολογώ 11' βλ. καί μοιρο-
λόγι

μοιριολοοϋμαι' βλ. μοιριολογώ
μοιρολόγι 11, 13, 14, 33, 258,
283, 348, 349, 351, 392 -
τής αυγής 34 — τοϋ ελάτου
34 — τής Μάνης 295, 296

— τοΰ νεκροΰ 372
μοιρολογίστρα 11, 14
μοιρολόι' βλ. μοιρολόγι
μοιρολοΐστρα βλ. μοιρολογί-
στρα

μοιρουλόι' βλ. μοιρολόγι
μοιρουλουίστρα' βλ. μοιρολο-
γίστρα
μονός σκοπός 370
μονόσπιτο 317
mortualia 29

μουσικαί άποστολαί: εις Ζά-
κυνθον 261-268 — είς έπαρ-
χίαν Βονίτσης καί είς Λευ-
κάδα 344> 363 — είς Σάμον
366 - 373
mort 289

μουσική κλιμαξ 346
μουσική κρητική 196
μουσική ύλη 258
μουτσοϋνες 221
μπαγλαμάς 43
μπαζΐνα 209
μπαϊράκι 276
μπάκακας 239

μπάλλος 353

μπαμπιόλι 50,51' βλ. καί αϋλός
μπάσο 58' βλ. καί γκάιντα
μπατσαρία 209
μπαχτές 311
μπερούτσα 212

μπιμπίκι 45, 56, 61' βλ. καί

τσαμπούνα
μπιμπικομάννα 56' βλ. καί

τσαμπούνα
μπινιότα 276
μπιστικοί (βοσκοί) 272
μπόκαλο 58' βλ. καί γκάιντα
μπόλια 222
μποσκοτσάμπουνο 57
μπουζούκι 43
μπουκουβάλα 209
Μπουκουβάνος Δήμος 259 —

Θανάσης 259
μπουλουκτσής 181
μπουλπούλ 45' βλ. καί αύλός
μπουρί 58' βλ. καί γκάιντα
μπράσκα 239
μπριάμι 209
μπρικολιένι 276
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ντουλάπης 335 - ντουλάπι 229
ντουντούκα 53' βλ. καί αυλός
ντρουμπολίτσα 276
ντρουμπουλόξυλο 276
νύμφης λούσιμον 323

ξενιτειά 259

ξεσάκκιασμα προικιών 341

ξιδοπαπάρα 209

ξόδι - ξόδι νεκρικό - ξόϊ' βλ.

μοιρολόγι
ξυλοδεσιά 334
ξύστρα 276

όλιαβίρι, όλιαύρι 53" βλ. καί

αύλύς
οικία 333

Όλυμπιωτίσσης 'Ελάσσονος

μονή τής Παναγίας 71, 73
όμποε 45, 61
oinpolia 223
όμπόλια' βλ. φακιόλι
όνειρο 327
Όνοσκελίς 231

όργανα 277' βλ. καί βιολιτζής
"Οσιος: Διονύσιος 254 — Νι-
κάνωρ" βλ. "Αγιος' Νικάνωρ
όφις 306

παγιαύλι, παγιαύλιν 52" βλ.

καί αύλός
pain 299
πάλιουρα 253
πάλλα 182

παμπούνα 57· βλ. καί τσα-
μπούνα

Παναγία 232,242, 323—'Αγ.
Άρσαλιά 322 — τοϋ Καρμού
252.

ΙΙανάρατος 285
πανδούριον 50" βλ. καί αύλός
πανήγυρις τοΰ αγίου Συμεώ-
νος είς Μεσολόγγιον κατά
τήν Πεντηκοστήν 181 - 193
— 'Αγίας Παρασκευής 326
πανούκλα 108
Παντανάσσης είκών 301
πάντες 310

παντούρα 50' βλ. καί αύλός
Παπαγιώργης (κλέφτης) 323

παραδόσεις : περί δαιμονικών
όντων 293' έκκλησιών 253,
254' περίεύλογίας 336' θρη-
σκευτική 252 ιστορική 249'
περί Μοιρών 257' Νεράιδων
281, Παντανάσσης 301 —
Φώκης 301
παραθύρες 335
παράπονο' βλ. κλάψιμο
παρέγα 181, 183
παρθένος 257
πάρτης, παρτής 213
πασουμάκια 211
παστός 338, 340
παστουρμάς 209
πατημασιά 319, 337 - πατησιά

321 - πατ'μασιά 238
πατητήρια 343

Παφλαγόνες άοιδοί' βλ. άοιδοί
payàvli 67
pêche 114

πεθαμένου χορός 187, 192' βλ.

καί χορός
pentecôte 315

Πεντηκοστή 181, 192 255,314
πέπανος 6
πέρδιξ 276

περικάθισμα' βλ. κλάψιμο
περνιαύλι 44, 52' βλ. καί αύλός
personnae funereae 37
πετεινός 250
πέτρα 320

phoque : légendes 307
πηγονία πιγονία 90, 94, 95
phantômes 260
philtres d'amour 114
physiologie 113
πιδιαύλι, πιδκιαύλιν, πινιαύλι

52, 53 βλ. καί αύλός
πινακωτή 276
pipiza voir : journas
πίπιζα, πίπιντζα, πίπιτσα 59,
60, 61, 62, 63, 262 βλ. καί
ζουρνάς
πισλί 212

πισαάλκα 50" βλ. καί αύλός
πιστόπονος 86
πιστρόφια 257
πίττα 255, 259

πλαγιαύλι 44" βλ. καί πιδιαύλι

πλάκα 276

Pogonissios : danse populai-
re en Epire 224, 289
ποίμνια 255
Πόλη 249
πολύσπειρα 222
πονο(ν)κέφαλος 83
πόνος κορμίου καί κοκκάλου
95

ποτούρι 211 - 212
Πορφύρης 5, 8

ποταμός 56" βλ. καί τσαμπούνα
πουκάμισο 182
πούτινα 276
praeficae 29
preventifs 114
προβασκάνια 287
προγνωστικά γένους εμβρύου
80, 86
προίξ 257, 323
προμαδόρος 62
προπόδια 211

Προσφύρης" βλ. Πορφύρης
προιισκέςραλα 311
πρυόβολο 212.
Πρώτη Μαρτίου 255
Πρωτομαγιά 244 — πρωτομα-
γιάς στέφανος 306
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relations conjugales 115

rencontres des démons 114

reputatrici 32

ρίγος (θέρμη) 112

ρινορραγία 79

ρογκατσάρια 324

ρόδι 30G

ρόμπολο 27G

ροσινίτσες 209

ρούσα 211

ρουτί 210

ρούχα 210

ρυθμοειδές βλ. άσματα 316
ρυθμός 345 — ρυθμός έλεύθε-
ρος346 — τετράσημος, έννε-
άσημος, έξάσημος, έπτάση-
μος, ύκτάσημος 345

σαϊάδα 250

σαϊτάνια 287

σακκουλιαραϊοι 71

σάνι 276

σανιδόκλα 370

Σαμαριιότης Μΐχος 323

σαμπούνα, σαμπούνια 57' βλ.

καί τσαμπούνα
σαντούρι 42, 347
σαπικάια' βλ. μπατσαριά
saxophone 65
σαξόφωνο 43
Σαραντάπηχοι 233
σαχάνι 276
σεγκούνι 210
σεληνιασμένος 112
σελιάχι 212,
σελλάχι 182
σεντοκάμαρ' 229
serpent 308

signification magique des
lettres de l'alphabet 114
σιλίρα 209
σκάλτσες 182
σκαλτσοδέτες 182
σκαφίδ" 276
σκήτη 253, 254
σκορτσάμπουνο 57' βλ. καί

τσαμπούνα
σκουλλάτου 311
σκούπισμα 336
σκούφια 182

σ* νί 276

société paysanne 298
Σολομώντος ή βούλλα 83
σουβλιάρα, σουβλιαράκι, σου-
βλιάρι, σουβριάλι, σουλιαύριν,
σουράβλι σουραυλάκι, σουρ-
γάλ', σουρνάβλι, 42, 44, 47,
52, 53, 63, 262
σούκλος 276
σουμάδια 280
σουραΐ 276
souravli 66, 67
σουρτάς 53' βλ. καί αύλός
σούστα 342' βλ. καί χορός
Σπανός Βαγγέλης 259
σπηλιά 228 — σπηλιά τοΰ Γά-

σπαρη 301
σπιτάκια 272
σπίτι 229
σπλήν 77

σποράς έθιμον 306
σταυραδελφοί 314
σταυροδρόμι 251
Σταυρός 249, 251
Σταυρού ξύλον 249
σταύρωμα τοΰ μοιρολογιοΰ'
σταυρώνουμε τό μοιρολόγι
295' βλ. καί μοιρολόγι
σταυρωτό (κέντημα) 312
σταυρωτός" βλ. χορός
stavrotos (danse) 269
στάχτη Χριστουγέννιυν 287
Στέγγος" βλ. χορός
στέφανα γάμου' βλ. γάμος
στέφανος Πρωτομαγιάς' βλ.

Πρωτομαγιά
στηθοκόπημα 259
στοιχεία' βλ. στοιχειό
στοιχειό 239, 240, 250, 251,

323 — τοΰ δένδρου 253
στόπι 58' βλ. καί γκάιντα
Ste Paraskévi 330 — St.
Seraphim 247 — St. Try-
phon 260, 330
strotos (danse populaire en

Épire) 224
Συγρόπουλος 8
συδικό 210

σύθρηνο' βλ. μοιρολόγι
συλλογαί λαογραφικοί κατατε-

θεϊσαι είς τό Κέντρον Έρεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογρα-
φίας κατά τά έ'τη 1965 καί
1966 375 - 389
συνεστίασις 255
superstitions populaires 290
syrtos (danse) 2G9
σφαγή ζώου 326
σφολίστρα 52, 53" βλ. καί αύ-
λός

σφραγίς 321' βλ. καί πατημα-
σιά

σφυρίγλα 50' βλ. καί αύλός
'σώκελλα 229
'σώλοντρα 229
'σώσπιτα 229

ταμπάκος 212
ταμπουρλονιάκαρα 262
ταξί μ 186
ταπάκια 310
ταραμπούκα 58, 59
ταμπούρλο 60
ταμπουρλονιάκαρο 262 .
teinturerie 315
τελευτή 283



438

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

τουμπί 54' βλ. και τσαμπούνα
Τουρκομπαρδουνιωται 290
τουτούκιν 53" βλ. καί αυλός
τραγούδια: αποκριάτικα 325—
γάμου 277, 279, 349, 367,
369 — κούνιας 370 — Κρη-
τικά — νεκροΰ άδελφοΰ 297
— τής στράτας 339' βλ. καί
ασματα

τραγουδιστός 353' βλ. καί χο-
ρός

traitements des maladies

113
trésor 114
τριχιά 335

τσακιστό (τραγουδιού γύρισμα)
217

τσαμπούνα (άσκαυλος) 42, 54,
56, 57, 58 - 53" βλ. καί αυ-
λός — τσαμπούνι 60, 61·
βλ. καί ζουρνάς
τσαμπουνάσκιο 57 βλ. καί τσα-
μπούνα (άσκαυλος)
τσαμπουνοφύλακας 57' βλ. καί

τσαμπούνα (άσκαυλος)
tsafàri 67

tsamicos (danse) 289
τσαρούχια 182, 211, 212
τσαφάρ', τσαφλιάρι, τσιαφλι-
άρ\ τσιαφλιάρι 47, 53' βλ.
καί αύλός
tsambouna 65, 67
τσιγγέλ' 276

τσιγκοΰνι (ένδυμασίας) 324
τσ'κάλ' 276
τσορβίσι 209

τσουμπλέκι (στιφάδο) 209
tsourlas 67
Τυρινή 284
τυρομπούρεκο 209

υφαντική 309
ύψωμα 253

φαινομηρίς 209
Φάκας Μητρός 323

φακιόλι 210, 211
φαντάσματα 253
φάσουλας 60
φεγγάρι 287, 335
φεγγίτ'ς 276
φέρμελη 182
φέσι 324

φιαμπιόλι 50' βλ. καί αύλός
φίδ' μιγάλου 239
φλάουτο 45

φλεβούρα 53' βλ. καί αύλός
φλογέρα, φλογερίτσα, φλουέρα
44, 45, 46, 47, 48,49, 63, 64'
βλ. καί αύλός
φλοκάτα 212
φούντα 182, 211
φούρλα 6Γ βλ. καί ζουρνάς
φουστανέλλα 183, 324
φροϋτα 259

φτερούγα 56' βλ.καί τσαμπούνα

φ'τσέλα 276

φτωήχι 329

φυλακτόν 287, 306

φύλλα άπου καρυ'ά 313 —

φραγκοσυκιάς 306
φυσαλλίς 57' βλ. καί τσα-
μπούνα

φυσάρι 58' βλ. καί γκάιντα
φωταρίδες 234
φωτιά 287 325
Φωτοκάλαντα 302.

Χαβούζ' 238
χαλβάνι (άτεκνίας) 104
χαμπιόλι 51" βλ. καί αυλός
χαρμπί 182

χάρος 12, 20, 21, 22, 23
χαρτοπαιξία 292
χελιδονίου πέτρα 111
χελιδών, χιλιδών 96, 255, 256
χιράμ' 312
χοκιμάτ 329

χορός : γενικά 279, 326, 345 —
έπί μέρους : άιτός 279 —
'Αρβανίτικος 279 — βαρύς
στρωτός 279 — Γιάννης ό

Μαραθιανός 354 — Γιαργι-
τός 262 — Διαμάντω 354 —
διπλός 370 — Ζαγορήσιος
279 — Ζακυθηνός 262 —
Θησέως" βλ. Γιαργινός —
Θιακός 352, 354, 363, —
Καθιστός' βλ. λεμονιά —
καραβάκι 354 — Κοφτό 354
Λεβαντίνικος 262 — λεμονιά
354 — Λιούλιος279 — μπαρ-
μπουνάκι 354 — οργανικός
353 παλαμάκια 354 — τοϋ
πεθαμένου 187, 192 — Πω-
γοινήσιος 279 — στά τρία
332, 345 - Στέγγου 332 —
σούστα 337, 342 — σταυρω-
τός 262 — συρτός 262, 279

— συρτός Καλαματιανός 345

— τραγουδιστός 353 — τσά-
μικος 278, 279

χουμα'ΐ 210

Χριστόδουλος (κλέφτης) 323
Χριστός 48
Χριστόψωμα 220.
χτένι 257

ψαλτήρι 329
ψάνι 209

Ψευδό - Καλλισθένης 250
ψίκι 338, 339

ψιλά ζουρνάδια 62' βλ. καί
ζυγιά

ψυχαί έπί τής γής 314 — ψυχή
251, 257—ψυχή νεκροϋ 255
ψυχοσάββατον 255
Varghitos (danse) 269
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