
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠETΗΡIΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΠΡΩΗΝ: ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΟΜ. Κ - ΚΑ'
(ΕΤΗ 1967-1968)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

19 6 9



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠETΗΡIΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΠΡΩΗΝ: ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΟΜ. Κ - ΚΑ'
(ΕΤΗ 1967 - 1968)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

19 6 9



ACADÉMIE D'ATHÈNES

ANNUAIRE DU CENTRE DE RECHERCHES
DU FOLKLORE HELLÉNIQUE

(EX ARCHIVES DE FOLKLORE)

directeur: Prof. Dr GEORGIOS SPYRIDAKIS

ΤΟΜ. XX-XXI (1967 - 08)
ATHÈNES 1969

A dr e s se

Centre de Recherches du Folklore Hellénique,
rue Anagnostopoulou 14
Athènes, 136. Grèce.



Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ (1918 - 1968)
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ή επιστημονική ασχολία εις τον εκ παραδόσεως λαϊκόν πολιτι-
σμόν σννεχιζομένη εις τον Έλληνικόν κόσμον άπό της 'Αρχαιότητος
άνεγεννήθη και ώργανώθη εις τον Ευρωπαϊκόν χώρον, 'ιδία άπό τον
δεκάτου ενάτου αιώνος, ώστε η περί το άντικείμενον τούτο έρευνα από
επόχρεως μεθόδου και επιδιωκομένων σκοπών να διαμορφωθή εις
αυτοτελή επιστήμην, την της Λαογραφίας.

Ή μελέτη του πολιτισμού τούτου êv 'Ελλάδι ήδραιώθη επιστημο-
νικώς, ώς γνωστόν, κυρίως από τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ παρελθόντος
αιώνος δια σχετικών δημοσιευμάτων υπό 'Ελλήνων και άλλοδαπών
(Bern. Schmidt (1871) κ. α.), εκ τών πρώτων δε κυρίως υπό του
Ν. Γ. Πολίτου.

Προϋπόθεσις όμως δια τό έργον τούτο ετίθετο ή συστηματική
περισυλλογή της σχετικής ϋλης, της οποίας τήν σημασίαν επεσήμανεν
είδικώτερον πρώτος ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος τω 1856. "Εκτοτε κατε-
βλήθησαν προσπάθειαι υπό μεμονωμένων λογίων, μεταξύ τούτων κυ-
ρίως υπό τοϋ Ν. Γ. Πολίτου, προς δε και υπό περιοδικών και επι-
στημονικών Συλλόγων, επι παραδείγματι υπό τοϋ εν Κωνσταντινουπό-
λει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, της Ελληνικής Λαογραφικής
'Εταιρείας κ.α., προς καταγραφήν και άλλως συγκέντρωσιν ϋλης περί
τών εκδηλώσεων τοϋ εκ παραδόσεως λαϊκού πολιτισμού τών νεωτέρων
'Ελλήνων, ό όποιος υπό τήν επίδρασιν τών συνεχών τεχνικών και κοι-
νωνικών ιδία εξελίξεων ύφίστατο πίεσιν προς άλλοιώσεις και κατα-
στροφή ν.

Προς συστηματικωτέραν και ταχεϊαν ενεκα τούτου εκτέλεσιν τοϋ
συλλεκτικού έργου άλλα και παράλληλον επιστημονικήν εξέτασιν τοϋ
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εθνικού τούτου πολιτισμού έθεωρήθη αναγκαία ή ΐδρνσις τω 1918 υπό
της Πολιτείας ειδικού προς τούτο 'Ιδρύματος «τον Λαογραφικού Αρ-
χείου», προς τον σκοπόν, và «περισυλλέγη διασώζον από της όλονεν
επεκτεινόμενης καταστροφής τα ανεκτίμητα ψυχικά κειμήλια τής 3Εθνι-
κής ημών κληρονομιάς και, επιμελούμενον τής εκδόσεως αυτών, và
παρέχη εις την ερευναν τής επιστήμης τα χαρακτηριστικά στοιχεία τής
δια μέσου τόσων αιώνων πάλης και δουλείας και απελευθερώσεως
πολυτρόπως δοκιμασθείσης και πολυμόρφως, άλλ' άνευ διασπάσεως
τής αρχικής ενότητος διαπλασθείσης ελληνικής ψυχής».

Το Άρχεϊον τούτο, λειτουργήσαν επί οκτώ περίπου ετη ώς αυτο-
τελής υπηρεσία καϊ ύπαχθεν τω 1926 εις την δικαιοδοσίαν τής συστα-
θείσης τότε Ακαδημίας 'Αθηνών, μετονομασθεν δε τω 1966 διά τού
Νόμου 4545 εις «Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας»,
συνεπλήσωσε την 17 Απριλίου 1968 πεντηκονταετή συνεχή δράσιν
άπό τής ιδρύσεως αυτού διά τού Νόμου 1304 τής 10 Απριλίου 1918,
δημοσιευθέντος την 18ψ τού αυτού μηνός (Φ.Ε.Κ. Α', άρ. 85).

Περί τού συντελεσθέντος εις το Λαογραφικόν Κέντρον τούτο
έργου, συλλεκτικού και ερευνητικού, ώς και περι τών δημοσιευμάτων
αυτού κατά την πρώτην αυτήν πεντηκονταετίαν (1918 - 1968) και τής
λειτουργίας του έξέθηκεν εν συντόμω (βλ. κατωτ., σ.5-13) δ 3Ακα-
δημαϊκός κ. Άναστ. 'Ορλάνδος, Πρόεδρος τής Εφορευτικής Επιτρο-
πής τού Κέντρου, κατά την δημοσίαν σννεδρίαν τής Ακαδημίας την
21 Νοεμβρίου 1968.

Από τής 18 3Απριλίου 1968 εχει αρχίσει ή δευτέρα πεντηκοντα-
ετία τής δράσεως τού Εθνικού τούτου 'Ιδρύματος κατά την οποίαν,
υπό την σημερινήν όργάνωσιν αυτού, βελτιουμένην, εύχόμεθα, όπως τά
επιστημονικά επιτεύγματα αυτού είναι πολλαπλασίονα τής πρώτης και
πλέον καρποφόρα.

Έν 'Αθήναις τη 30 Δεκεμβρίου 1968

Ό Διευθυντής
Καθηγητής: ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙ Δ ΑΚΗ Σ



ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ (1918 - 1968)

ΥΠΟ

ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 1, ακαδημαϊκού

Κΰριε Πρόεδρε και κύριοι Συνάδελφοι,

Τήν σημερινήν μου όμιλίαν κάμνω, υπό τήν Ιδιότητα μου, ως Προέδρου τής
Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ Κέντρου Έρεΰνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, επί
τή συμπληρώσει 50ετοΰς δράσεως άπό τής κατά to 1918 ιδρύσεως αυτού ως ειδι-
κής υπηρεσίας υπό τήν επωνυμίαν «Λαογραφικόν Άρχεϊον».

Τοϋ 'Αρχείου τοΰτου είχε προηγηθή, άπό τοϋ 1908 δια Β. Δ/τος, εν συνε-
χείς δε και δια Νόμου τό 1914, ή σΰστασις της υπηρεσίας τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού
τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης. Ήκολοΰθησεν είτα to 1914 ή ϊδρυσις τής Έθνι-
κής Μουσικής Συλλογής προς περισυναγωγήν, διάσωσιν καί μελέτην τής υλης τής
δημώδους ελληνικής μουσικής, των λαϊκών χορών καί τών μουσικών οργάνων,
χωρίς όμως καί νά λειτουργήση αίίτη ενεκα τού εκραγέντος πρώτου ευρωπαϊκού
πολέμου ή άλλου λόγου.

Αισθητή ήτο τότε ή ανάγκη τής πληρώσεως τού κενού το όποιον έμενε,
δηλ. τής υπό τής Πολιτείας παραμελήσεως τής μελέτης άντιστοίχως προς τήν
μουσικήν καί τους χορούς καί τών ασμάτων, ως κειμένων, προς δε καί τών λοι-
πών εκδηλώσεων τού εκ παραδόσεως εθνικού πολιτισμού τοΰ ελληνικού λαού.

Ή προσοχή προς τό κεφάλαιον τούτο τοΰ ελληνικού βίου είχεν ελκυσθή,
ώς προς τα δημοτικά τραγούδια, ήδη άπό τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ παρελθόντος
αιώνος εκ τής κινήσεως τοΰ λογοτεχνικού ρωμαντισμού εις τήν Δυτικήν Ευρώπην,
με πρώτους άσχοληθέντας περί τήν δημώδη έλληνικήν ποίησιν τόν γερμανόν
Werner von Haxthausen (1814) καί άκολούθως τόν γάλλον Claude Fauriel,
τόν πρώτον εκδότην ελληνικών ασμάτων εις 2 τόμους (Paris 1824-1825).

Ή περί τάς ά'λλας εκδηλώσεις τού λαϊκού πολιτισμού καί τήν γλώσσαν άσχο-

1 Άνεγνώσθη κατά τήν δημοσίαν συνεδρίαν τής 'Ακαδημίας τήν 21 Νοεμβρίου 1968.
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λία ήρχισε ζωηρώς άργότερον, ήτοι μετά τό 1830, εκ πατριωτικών κυρίως παρορ-
μήσεων προς απόδειξιν ως αστήρικτου τής θεωρίας τού αυστριακού ιστορικού
Phil. - Jac. Fallmerayer περί τού κατά τον μεσαίωνα εκσλαβισμού των Ελλήνων.

Είναι γνωστόν πόσον τότε συνετάραξε τον Έλληνισμόν, τού οποίου μικρόν
γεωγραφικόν τμήμα είχεν επιτύχει τό 1830 να αποτίναξη τον ζυγόν τής ξένης
τυραννίας, ότε παρουσιάσθη τό έτος τούτο υπό τού Fallm. ή θεωρία, ή οποία, ώς
διετυπώνετο εις τον πρόλογον τής ύπ' αυτού εκδόσεως τής 'Ιστορίας τής Χερσο-
νήσου τού Μορέως, άπετέλει μορφήν κηρύγματος προς τους λαούς τής Δυτικής
Ευρώπης, ότι ό λαός τον οποίον ή χριστιανική Ευρώπη εβοήθησε να ελευθερωθή
από τους Τούρκους, ουδεμίαν είχε σχέσιν προς τους αρχαίους "Ελληνας, καθ·' ό
εκσλαβισμένος εκ πολυαρίθμων εγκαταστάσεων Σλάβων μέχρι τής Πελοποννήσου
και των νήσων κατά την Βυζαντινήν περίοδον.

Προς απόδειξιν τής θεωρίας ταύτης ώς εσφαλμένης ήσχολήθησαν αμέσως
ιστορικοί ημέτεροι καί ξένοι, παραλλήλως όμως και μελετηταί τής δημώδους
γλώσσης καί τού εκ παραδόσεως βίου τού λαού, δια τής καταδείξεως τής άδια-
σπάστου συνεχείας τού εθνικού βίου τών Ελλήνων από τής αρχαιότητος μέχρι
σήμερον. Οΰτω προς τον σκοπόν τούτον εδημοσιεύθησαν oυ μόνον πραγματεΐαι
στηριγμέναι επί ιστορικών πηγών άλλα καί επί γλωσσικών καί λαογραφικών στοι-
χείων, συνεχιζομένων εις τον βίον τού λαού εκ τής αρχαιότητος.

Ή λαογραφική έρευνα υπό τάς δυο αυτάς κατευθύνσεις, δηλ. την λογο-
τεχνικήν καί την πατριωτικήν ή άρχαιολογικήν, ενετάθη περισσότερον δια τής
συστηματικωτέρας περισυλλογής τής σχετικής ύλης υπό την ενθάρρυνσιν κατ'
αρχάς τού Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, όστις τό 1852 δια τής υπ' αυτού εκδοθείσης
συλλογής δημοτικών τραγουδιών, ιδία δέ τής προτασσομένης εισαγωγής περί τού
Μεσαιωνικού Ελληνισμού, ώς συνδετικού κρίκου τού νεωτέρου πρός τον άρχαΐον,
ακολούθως δέ τό 1856 διά σχετικού άρθρου του, δημοσιευθέντος εις τό περιοδικόν
«Πανδώρα», ήσκησεν άποφασιστικήν επίδρασιν πρός διέγερσιν ζωηρού ενδιαφέ-
ροντος μεταξύ τών συγχρόνων του λογίων διά την δημώδη γλώσσαν καί τάς εκδη-
λώσεις τοΰ βίου τού λαού' άργότερον δέ ή προσπάθεια αυτη, ιδία από τού 1870,
εσυστηματοποιήθη περισσότερον δια τών λαογραφικών μελετών τού Ν ι κ.
Πολίτου, όστις καί ύπήρξεν ό θεμελιωτής τής επιστήμης τής Λαογραφίας εν
Ελλάδι διά τού επιβλητικού συλλεκτικού καί ερευνητικού έργου του, παρουσια-
σθέντος εις μέγα πλήθος δημοσιευμάτων του, μεθ' ών σπουδαίαν θέσιν κατέχουν
αι παροιμίαι εις 4 τόμους καί αί παραδόσεις εις 2. Ήκολούθησεν υπό τού ιδίου ή
ΐδρυσις τό 1908 τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας καί ή ύπ' αύτής έκδοσις
από τοΰ έτους 1909 τού περιοδικού «Λαογραφία».



Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (1918 - 1968) 1
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'Υπό τάς συνθήκας ταύτας τής αναγνωρίσεως τής εθνικής γενικώς σημα-
σίας τοΰ λαϊκού πολιτισμού καί κατ' άκολουθίαν τής αξίας αυτού προς επιστημο-
νικήν εξέτασιν είχε καταστή πλέον αναγκαία ή συστασις ειδικού 'Οργανισμού δια
τήν επί τη βάσει προγράμματος περισυλλογήν καί διάσωσιν τής λαογραφικής υλης,
τήν κατάταξιν αί>τής κατ' είδη καί κατηγορίας προς περαιτέρω μελέτην και παρα-
σκευήν έξ αυτής ειδικών εκδόσεων.

Οΰτω τό 1918 συνεστήθη δια τού υπ' αριθμ. 1304 Νόμου ώς αυτοτελές
Ίδρυμα τό «Λαογραφικόν Άρχεϊον, τού οποίου σκοπός ετίθετο ή
περισυλλογή, διάσωσις καί έκδοσις τών μνημείων τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ
ελληνικού λαού».

Ό τότε υπουργός τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Δ. Δίγκας, βουλευτής Σερρών, εις τήν είσηγητικήν έκθεσιν αυτού δι' ης ύπέβαλεν
εις τήν Βουλήν τό εγκριθέν υπ' αυτής νομοθετικόν Διάταγμα, έγραψε μεταξύ
άλλων τα εξής : «Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον δι' ώργανωμένης μονίμου υπηρεσίας
καί υπό τήν πεφωτισμένην έποπτείαν ειδικών ανδρών, θα περισσυλλέγη διασώζον
άπό τής όλονέν επεκτεινομένης καταστροφής, τα ανεκτίμητα ψυχικά κειμήλια τής
'Εθνικής ημών κληρονομιάς καί, επιμελούμενον τής εκδόσεως αυτών, θ·α παρέχη
εις τήν έρευναν τής επιστήμης τα χαρακτηριστικά στοιχεία τής δια μέσου τόσων
αιώνων πάλης καί δουλείας καί απελευθερώσεως πολυτρόπως δοκιμασθείσης καί
πολυμόρφως άλλα άνευ διασπάσεως τής άρχικής ενότητος διαπλασθείσης ελληνι-
κής ψυχής».

'Υπό τήν μορφήν ταΰτην, δηλ. ώς αυτοτελής υπηρεσία, ελειτούργησε τό
Λαογραφικόν Άρχεϊον μέχρι τοΰ 1926, ότε ιδρυθείσης τής Ακαδημίας Αθηνών,
υπήχθη δια τής σχετικής Συντακτικής πράξεως τής 18ης Μαρτίου 1926, μετά τής
υπηρεσίας τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής Ν. 'Ελληνικής, τής 'Εθνικής Μουσικής
Συλλογής καί άλλων υπηρεσιών εις τήν δικαιοδοσίαν τής Ακαδημίας Αθηνών.

Τό επόμενον έτος 1927 δια Διατάγματος συνεχωνεύθη ή άπό τού 1914 υφι-
σταμένη τύποις Εθνική Μουσική Συλλογή εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, ώς
μέρος αυτού, λειτουργήσασα όμως πολύ άργότερον, άπό τού έτους 1950.

Ή υπαγωγή τών υπηρεσιών τούτων ε'ις τήν Άκαδημίαν προς προαγωγήν
υπ' αυτής τού έργου αυτών ύπηγορεΰθη καί εκ τών εν τώ προοιμίφ τής Συντα-
κτικής άποφάσεως περί ιδρύσεως τής Ακαδημίας τιθεμένων σκοπών. Εις τό έκτον
εδάφιον λέγεται : «ότι ή ΐδρυσις Ακαδημίας εν 'Ελλάδι είναι 'Εθνική άνάγκη εκ
τών μεγίστων, όπως φωτίζη καί χειραγωγή τάς δημοσίας υπηρεσίας, μελετφ καί
κανονίζη τά τής Εθνικής ημών γλώσσης . . . συλλέγγ] καί σπουδάζτ) τα ήθη και
έθιμα, τάς διαλέκτους και τον γλωσσικόν θησαυρόν, τάς παροιμίας, τους μύθους
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καί τάς παραδόσεις, τήν δημώδη μουσικήν και ποίησιν και καθόλου τα τοΰ βίου
και τής λαογραφίας τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ, σφυρηλατη νέα όπλα ασφαλείας, ακμής
και δόξης τού Κράτους, ένθαρρύνη καί ζωογονή τάς πνευματικός άρετάς τού
έθνους, δημιουργή καί άναδεικνύη ακμαίαν καί σελαγίζουσαν την νεωτέραν ελλη-
νικήν έπιστήμην καί εν γένει εξυπηρετή καί προάγη τα μεγάλα ηθικά καί υλικά
συμφέροντα τού τόπου».

Εις τό Λαογραφικόν Ίδρυμα τούτο διεξήχθη ή εργασία από τού 1918 μέχρι
τοΰ τέλους τοΰ έτους 1943, ιδία δέ κατά τήν περίοδον 1933-1944, δι' εντελώς
ανεπαρκούς μονίμου προσωπικού (1 Διευθυντού, 1 ταξινόμου καί 1 γραφέως).
Μόλις τό 1943 διά Καν. Διατάγματος ηυξήθησαν αί θέσεις τού επιστημονικού
προσωπικού εις 7 (ενός Διευθυντού, πέντε φιλολόγων καί ενός μουσικού). Πρό
διετίας τέλος, τό 1966, προσετέθησαν τρεις έτι θέσεις φιλολόγων καί μία
μουσικού.

Κατά διάφορα χρονικά διαστήματα ειργάσθησαν εις τό "Ιδρυμα καί εκπαιδευ-
τικοί εξ αποσπάσεως εκ τής Μέσης Εκπαιδεύσεως Κατά τήν περίοδον 1918-1926
οι Γεώργ. Μέγας, 'Ορέστης Σχινας, Ίωάνν. 'Αποστολάκης, Δημ. 'Αποστολίδης,
Ξενοφ. Σάρρας, Δημ. Τραχίλης, Ήλ. Παυλάκος, κατά δέ τήν κατόπιν περίοδον
από τού 1927 μέχρι σήμερον οί Χαρ. Σακελλαριάδης, Δημ. Λουκόπουλος (ώς έκτα-
κτος ταξινόμος από τού 1929), Μιχ. Καλινδέρης, Μαρία Λιουδάκη, ό μουσικός
Σπ. Σκιαδαρέσης, ό Δημ. Σέττας, πρός δέ οί Γ. Μέγας, Μαρία Ίωαννίδου,
Δημ. Λουκάτος, Δημ. Πετρόπουλος, Δημ. Οικονομίδης, Σπ. Περιστέρης καί
Κ. Ρωμαίος, καταστάντες άργότερον μόνιμοι, εξ αρχής δέ μόνιμοι ό Γ. Ν. Πολί-
της, ό Άθ. Μπούτουρας (δια μικρόν διάστημα τό 1921) καί ό Γ. Κ. Σπυριδάκης
άπό τοΰ 1944.

Έκ τοΰ μονίμου βοηθητικού προσωπικού (γραφέων) άναφέρομεν τήν Λού-
λαν Μαρκέτου (1919), τον Βίκτωρα Κρητικόν (1919-1920), τον Π. Καμαρινέαν
(1923), τήν Γεωργίαν Ταρσούλη (1937-1946).

Τό νΰν υπηρετούν μόνιμον προσωπικόν αποτελείται εκ τού Διευθυντού,
Καθηγητού τού Πανεπιστημίου, Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, τών συντακτών φιλολό-
γων : Δημ. Οίκονομίδου, ύφηγητοΰ, Κωνστ. Ρωμαίου, Στεφ. Ήμέλλου, "Αννης
Παπαμιχαήλ, Άγγ. Δευτεραίου καί Γεωργ. Αικατερινίδου, τού συντάκτου μου-
σικού Σπυρίδωνος Περιστέρη καί τών γραφέων : Γρηγ. Δημητροπούλου, 'Ελευ-
θερίας Δήμου - Παπαδοπούλου, Ευφροσύνης Καλαβρουζιώτου και 'Αλίκης Γιαν-
νοπούλου.

Τήν διεύθυνσιν τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου εΐχον : α) ό ΣτίλπωνΠ.
Κυριακίδης άπό τοΰ 1918 -1926 υπό τήν εποπτείαν τοΰ Νικ. Πολίτου, ώς
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προέδρου τής 'Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι τοϋ θανάτου του τήν 12 'Ιανουα-
ρίου 1921. Ό Στίλπ. Κυριακίδης, εκ των μαθητών τοϋ Νικ. Πολίτου, προέβη
εν συνεργασία μετά τοϋ διδασκάλου εις τήν πρώτην όργάνωσιν τής λειτουργίας
τοϋ 'Αρχείου, συνετέλεσε δ' οΰτω σπουδαίως δια συλλογής λαογραφικής ΰλης,
αρχειακής κατατάξεως αυτής καί παρασκευής ειδικών εκδόσεων ε'ις τήν θεμε-
λίωσιν αυτού επί σταθερών βάσεων δια περαιτέρω άνάπτυξιν.

Μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Στ. Κυριακίδου τό 1926, ένεκα διορισμοϋ του
ώς Καθηγητού τής θρησκείας τών αρχαίων Ελλήνων, τοΰ ίδιωτικοΰ βίου αυτών
καί τής Λαογραφίας εις τήν νεοσΰστατον τότε Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ή διεΰθυνσις ανετέθη προσωρινώς εις τόν ταξινόμον τοϋ
'Αρχείου Γεώργιον Ν. Πολίτη ν, μέχρι τοΰ έτους 1930, ότε ανέλαβε
τήν διεύθυνσιν ό Πέτρος Φουρίκης, όστις εϊργάσθη με σεμνότητα ήθους
δια τήν άνάπτυξιν τοΰ 'Ιδρύματος μέχρι τοΰ θανάτου του τήν 4ΐν 'Απριλίου 1936.

Νέα περίοδος δια τό Άρχεΐον ΰπήρξεν ή διεΰθυνσις αυτοΰ άπό τοΰ 1936 -
1955 υπό τοΰ Γεωργίου Ά. Μέγα, Καθηγητού προσέτι τής Λαογραφίας
εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών άπό τού έτους 1947.

Κατά τό χρονικόν διάστημα τούτο ώργανώθη συστηματικώτερον ή συλλε-
κτική εργασία τής λαογραφικής ΰλης καί ή κατάταξις αυτής δια τής συντάξεως
υπό τού διευθυντού ειδικών ερωτηματολογίων, επεχειρήθη τό πρώτον συλλογή
καί λαογραφικών άντικειμένων, ήρχισεν ή έκδοσις τής «Έπετηρίδος τοϋ Λαογρα-
φικού Αρχείου», εκδοθέντων μέχρι τοΰ 1955 οκτώ τόμων, εγένετο κατά τό έτος
1950 έναρξις τής λειτουργίας τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής, προς δε καί τής
εργασίας τής παρασκευής προς έκδοσιν εκλογής εκ τών δημοτικών τραγουδιών.
'Υπό τήν διεΰθυνσιν ούτω τοϋ Γ. Μέγα τό Λαογραφικόν Άρχεΐον επελήφθη τής
μελέτης καί τής επεξεργασίας τής συγκομισθείσης ΰλης προς παρασκευήν εκδό-
σεως τών λαογραφικών κειμένων, ίκανοποιούσης τάς άξιώσεις τής συγχρόνου
επιστήμης.

Τρίτον σταθμόν εις τήν λειτουργίαν τοϋ Κέντρου άποτελεΐ ή περίοδος τής
Διευθύνσεως άπό τοΰ 1956 μέχρι σήμερον (1968) υπό τοΰ Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ π υ-
ρ ι δ ά κ η, Καθηγητού προσέτι τής Λαογραφίας εν τφ Πανεπιστημίω από τοΰ
έτους 1964.

Κατά τήν περίοδον ταύτην συνεχίσθη συστηματικώς μέ εντατικόν ρυθμόν
ή περισυλλογή λαογραφικής ΰλης δια καταγραφής, ήχογραφήσεως, κινηματο-
γραφήσεως καί συγκεντρώσεως άντικειμένων τού βίου καί τής τέχνης τού λαού,
ή άποδελτίωσις καί κατάταξις τής ΰλης εις τα ο'ικεΐα αρχεία, έπλουτίσθη δέ καί
ή Μουσική Συλλογή δια 14.000 ηχογραφήσεων δημώδους Μουσικής. Ίδρύθη
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επίσης τμήμα Κινηματογραφήσεως λαογραφικών θεμάτων, εξεδόθη ή ΈπετηρΙς
τού 'Αρχείου άπό τού 9ου τόμου (έτους 1955) μέχρι τοϋ 19ου (1966), (παρασκευά-
ζεται ή έκδοσις τοϋ τόμου δια τα έτη 1967/68), επανελήφθησαν δέ μετά πάροδον
31 ετών αί εκδόσεις εις τήν σειράν τών Δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου. Οΰτως εξε-
δόθησαν : ό Αος τόμος Εκλογής δημοτικών τραγουδιών τό 1962 καί ό Γ°ζ (Μου-
σική εκλογή) τό 1968, προς δέ εις δευτέραν έκδοσιν τό 1965 καί τό έργον τού
Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α'. Μνημεία τοΰ λόγου.

Ή άποτεθησαυρισμένη μέχρι τοΰδε εις τό Κέντρον άνέκδοτος λαογραφική
ΰλη περιέχεται ε'ις 2620 χειρογράφους ή δακτυλογραφημένος συλλογάς. Έκ τού-
των 328 εισήχθησαν κατά τά έτη 1918-1926, 122 άπό τού 1927- 1935, 1087
άπό τού 1936-1955 καί 1046 άπό τοΰ 1956-1968.

Μέγα μέρος τής ΰλης ταΰτης, ώς καί άλλης εξ εντύπων συλλογών, έχει άπο-
δελτιωθή καί καταταχθή άρχειακώς προς επιστημονικήν χρήσιν.

Ή Μουσική Συλλογή, λειτουργούσα, ώς ελέχθη, από τού 1950, έπλουτίσθη
μέχρι τού έτους 1955 δια 1568 ηχογραφήσεων δημώδους μουσικής επί ταινιών
μαγνητοφώνου καί δίσκων, άπό δέ τού 1956-1968 δια 14.000 περίπου, ώς έμνη-
μονεύθη, ηχογραφήσεων. Προς τούτοις κατά τήν δευτέραν περίοδον ταύτην καί
δια 2.370 δίσκων εκ δωρεών τού Δημ. Κιουσοπούλου και τοΰ Eυστ. Μαζαράκη,
προς δέ καί δι'άγορών καί καταθέσεως, συμφώνως τώ Νόμω, υπό τών εκδοτών.

Άπό τοΰ έτους 1966 συνεστήθη εις τό Κέντρον δια Νόμου ειδική Δισκο-
θήκη, εις ην κατατίθενται υπό τών κατασκευαστών δίσκων δημώδους καί λαϊκής
μουσικής ανά δύο αντίτυπα.

Άπό τοϋ έτους 1962 ίδρύθη καί Τμήμα κινηματογραφήσεως θεμάτων τού
πολιτισμού τοΰ λαού, ιδία λαϊκών χορών καί διαφόρων εθιμικών τελετών, μορφών
τοΰ φυσικού βίου, τής λαϊκής τέχνης κ. ά. Παρά τα άνεπαρκή οικονομικά μέσα
τά οποία έχουν διατεθή προς τούτο έχει επιτευχθή μέχρι τοΰδε ή κινηματογρά-
φηση 79 σχετικών θεμάτων επί ταινίας 16 m/m, μήκους περίπου 8.000 μέτρων.

Εις τήν μελέτην γενικώς τού κεφαλαίου τούτου τοΰ λαϊκού πολιτισμού, όπου
δέν είναι δυνατή ή κινηματογράφησις, επιβάλλεται ή φωτογράφησις τών άντικει-
μένων τοΰ βίου καί τής λαϊκής καλλιτεχνίας, ώς καί τών πράξεων, ιδία τών τελε-
τουργικών, άντιστοίχως δέ καί ή περισυλλογή αύτών τούτων τών άντικειμένων,
τά όποια όσημέραι ένεκα τής τεχνικής εξελίξεως εγκαταλείπονται καί εξαφανί-
ζονται. Πρός πλήρωσιν τών άναγκών τούτων έχει όργανωθή άρχεΐον φωτογρα-
φικόν, πρός δέ έχει επιτευχθή καί ή συγκρότησις λίαν άξιολόγου συλλογής 760 άντι-
κειμιένων τοϋ φυσικού βίου καί τής τέχνης τοϋ λαού, τής οποίας (πολυτίμου άπό
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επιστημονικής απόψεως καί απαραιτήτου ούτω τμήματος τοΰ Κέντρου) δέον τα
αποθηκευμένα ε'ίδη να εκτεθούν εντός προθηκών ε'ις είδικάς αίθούσας.

Εις τήν καθόλου συλλογήν ταύτην τής λαογραφικής ύλης συνετέλεσεν ή
'Ακαδημία, τό μέν διά τών όργανουμένων ύπ' αύτής λαογραφικών αποστολών τοΰ
προσωπικού τού Κέντρου, τό δέ δια τής καθιερώσεως ύπ' αυτής από τού 1952
τής απονομής τιμητικών διακρίσεων εις εκπαιδευτικούς ιδία λειτουργούς, οΐτινες
συμφώνως πρός εγκύκλιον αύτής αποστέλλουν κατ' έτος σχετικός συλλογάς εις τό
Κέντρον. Αί ούτω παρ' εκπαιδευτικών καί άλλων περιελθοΰσαι εις τό Κέντρον
συλλογαί συμπληροΰνται εις 1035, ήτοι 275 άπό τοΰ 1952 - 1955 καί 760 άπό
τοΰ 1956 - 1968.

'Αξιοσημείωτος ύπήρξεν έτι ή σχετική πρωτοβουλία τοΰ Διευθυντού κ. Γεωργ.
Σπυριδάκη, όστις μετ' έγκρισιν τής 'Ακαδημίας έζήτησε τήν ο'ικονομικήν ένίσχυ-
σιν τοΰ Βασιλικού Ιδρύματος 'Ερευνών πρός συστηματικήν περισυλλογήν λαογρα-
φικής ύλης καί έρευναν εις περιοχάς ελλιπώς ή καθόλου ήρευνημένας. Έκ τής
εκτελέσεως τοΰ προγράμματος τούτου εν τώ Λαογραφικά) Άρχείφ διά 3 Φιλολό-
γων, μισθοδοτηθέντων υπό τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, προήλθον 31
συλλογαί (σελ. 11870), 3707 ηχογραφήσεις μουσικής, σημαντική συλλογή λαογρα-
φικών άντικειμένων καί ή κινηματογράφησις 53 έκ τών άνωτέρω άναφερομένων
79 θεμάτων.

Παραλλήλως πρός τό συλλεκτικόν τούτο έργον, ώς καί πρός τό τής άποδελ-
τιώσεως καί άρχειακής κατατάξεως τής ύλης, άνελήφθησαν υπό τοΰ Κέντρου καί
εκδόσεις υπό ιδίαν έκδοτικήν σειράν. Ούτω κατά τήν περίοδον άπό τοΰ 1918 - 1931
έξεδόθησαν 5 έργα, ήτοι εις τρεις τόμους τα Λαογραφικά σύμμεικτα τοΰ Ν. Γ.
Πολίτου κατά τά έτη 1920, 1921, 1931, τό έργον τοΰ Στίλπωνος Π. Κυριακίδου,
Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α', Μνημεία τοΰ Λόγου, 1922 εκ σελ. 446, καί ή ερ-
γασία τοΰ Δ. Λουκοπούλου, Α'ιτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαι, 1925, εκ σελ. 145.

Μετά μακράν διακοπήν ε'νεκα διαφόρων λόγων έπανελήφθησαν άπό τού
έτους 1962 αί εκδόσεις τοΰ Κέντρου.

Ούτως έκ τής προγραμματισθείσης πρός έκδοσιν τριτόμου 'Εκλογής εκ τών
δημοτικών τραγουδιών, εις τον πρώτον τόμον εκ σελίδων 549, κυκλοφορηθέντα
τό 1962, περιελήφθησαν : τά άκριτικά, τά ιστορικά, τά κλέφτικα καί αί παραλο-
γαί, ενώ δέ παρασκευάζεται ό δεύτερος, εξεδόθη κατά τό έτος τούτο ό τρίτος έκ
σελ. 470, σχήματος 4ου. Ε'ις τούτον περιελήφθη κατ' έκλογήν μουσική δημωδών
ασμάτων έξ όλων τών ειδών, παρετέθησαν δέ εν παραρτήματι καί 5 δίσκοι γραμ-
μοφώνου έπί τών οποίων έχει άποτυπωθή ή μουσική 56 έκ τών χαρακτηριστικω-
τέρων μελωδιών, τών περιλαμβανομένων εις τό δημοσίευμα, προς ύποβοήθησιν
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ούτω τού χρησιμοποιούντος τό έργον εκπαιδευτικού ή μουσικολόγου. (Θα επακο-
λούθηση ή έκδοσις τόμου εις τον όποιον θα περιληφθή μουσική εκ τού ελληνικού
νησιωτικού χώρου).

Ε'ις τον Β' τόμον τής σειράς ταύτης, ô όποιος, ώς ελέχθη, ευρίσκεται υπό
παρασκευήν, θα περιληφθούν τά κείμενα κατηγοριών ασμάτων, τά όποια δέν αντι-
προσωπεύονται εις τον Α' τόμον.

Εις τήν σειράν τών δημοσιευμάτων τού Κέντρου εξεδόθη έτι τό 1965 ε'ις
2αν έκδοσιν, βελτιωμένην, τό βιβλίον τοΰ Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Ελληνική Λαο-
γραφία, Μέρος Α', Μνημεία τοΰ Λόγου, σελ. 450.

Ύπό σύνταξιν ευρίσκεται νΰν ό Λαογραφικός 'Λτλας τής Ελλάδος εις τον
οποίον θα περιληφθούν κατ' αρχήν θέματα, καθωρισμένα εις σχετικάς ευρωπαϊκός
συσκέψεις, ώστε έκ τών Λαογραφικών χαρτών τούτων εις έκάστην χώραν, νά
έκδοθή κατόπιν, ώς προβλέπεται, ενιαίος ευρωπαϊκός Λαογραφικός "Ατλας.

Ή Έπετηρίς τοΰ Κέντρου (πρώην Λαογραφικού Αρχείου) αποτελεί έτή-
σιον περιοδικόν δημοσίευμα αυτού άπό τού έτους 1939. Ε'ις τό περιοδικόν τούτο
τοΰ οποίου έχουν έκδοθή μέχρι τούδε 19 τόμοι, προσεχώς δέ, ώς εΐπομεν ήδη,
θα γίνη έναρξις τής εκτυπώσεως εις διπλούν τοΰ 20°ϋ καί τοΰ 21ου, έχουν περιλη-
φθή μελέται κυρίως τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού τοΰ ιδρύματος, δημοσιεύεται
δ' έτι συστηματικώς καί ή Ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία άπό τοΰ έτους
1921, συνεχιζομένου ουτω τοΰ έργου τούτου τό όποιον εΐχεν επιχειρήσει ό Ν. Γ.
Πολίτης διά τήν περίοδον άπό τοΰ 1907 -1920 εντός τών πλαισίων τής συντα-
χθείσης ύπ' αυτού καί έκδοθείσης γενικής Ελληνικής βιβλιογραφίας.

Ή εν λόγω Έπετηρίς τοΰ Κέντρου άνταλλάσσεται πρός πολλά ομοειδή
περιοδικά τής Εύριόπης καί τής 'Αμερικής, καθισταμένης ούτω γνωστής καί ε'ις
τήν άλλοδαπήν τής παρ' ήμΐν επιστημονικής κινήσεως εις τον κλάδον τούτον.

Τής Βιβλιοθήκης, ειδικώς συγκεκροτημένης πρός τούς επιδιωκομένους εις
τό "Ιδρυμα επιστημονικούς σκοπούς, άποτελουμένης δέ σήμερον περίπου έξ 6000
τόμων καί ένημερουμένης τακτικώς, γίνεται χρήσις ου μόνον ύπό τοΰ 'Επιστημο-
νικού προσωπικού αύτού άλλα καί ύπ' άλλων επιστημόνων, ημετέρων καί ξένων.

Τό Κέντρον τής Ελληνικής Λαογραφίας ούτω διά τής όλης επιστημονικής
ταύτης οργανώσεως καί δραστηριότητος του μέχρι σήμερον, παρά τό δλιγάριθμον
τού προσωπικού του, άσκεΐ, τόσον διά τών δημοσιευμάτων του, όσον καί διά τών
έπιστημονικών πληροφοριών καί τής σχετικής ύλης ην χορηγεί εις ημεδαπά καί
άλλοδαπά ομοειδή ιδρύματα καί εις ειδικούς μελετητάς τοΰ λαϊκού πολιτισμού, πρός
δέ καί διά τής άντιπροσωπεύσεως αύτού εις διεθνείς συσκέψεις, έντονον πολιτι-
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στικήν άκτινοβολίαν ου μόνον είς τήν χώραν ημών αλλά καί εις άλλας τής Ευρώ-
πης, τής 'Ασίας καί τής 'Αμερικής.

Τό διεθνές ενδιαφέρον επί τού υποκειμένου έρεΰνης τού Κέντρου τής Λαο-
γραφίας, δηλ. τού ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ώς δυναμένου να εξετασθή ιστο-
ρικώς εις πολλάς εκδηλώσεις αυτού μέχρι τής αρχής τής πρώτης χιλιετηρίδος
π. Χ. καί έτι παλαιότερον και άποτελέση οΰτω στοιχειον συγκρίσεως πρός όμοιας
εκδηλώσεις εις τόν ευρωπαϊκόν λαϊκόν πολιτισμόν, αυξάνεται συνεχώς.

Έκ παραλλήλου, κατανοηθείσης καί εν Ελλάδι της σημασίας τής Λαογρα-
φικής επιστήμης, ου μόνον απλώς άπό εθνικής άπόψεως άλλα καί άπό παιδευτι-
κής ευρύτερον διά τε τήν Στοιχειώδη παιδείαν καί τήν Μέσην, εισήχθη, ώς ε'ις
άλλας χώρας τής Ευρώπης καί τής 'Αμερικής, ή διδασκαλία τού μαθήματος είς
τά προγράμματα σπουδών τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, 'Αθηνών καί
'Ιωαννίνων, τών Παιδαγωγικών 'Ακαδημιών καί τών Διδασκαλείων μετεκπαι-
δευσεως τών λειτουργών τής Μέσης καί τής Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως.

Κατά ταύτα ή άποστολή τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
τής 'Ακαδημίας έχει ιδιάζουσαν εθνικήν σημασίαν, διό καί επιβάλλεται με τήν
άπό τοΰ έτους τοΰτου έναρξιν τής δευτέρας πεντηκονταετηρίδος τής δράσεως
αυτού, να τύχη τούτο υπό τε τής 'Ακαδημίας καί τής Πολιτείας ε'ιδικωτέρας προ-
σοχής καί παρακολουθήσεως εις τήν επιτέλεσιν τοϋ έργου του, τό όποιον, ώς
έτονίσθη, δεν έχει άξίαν μόνον διά τήν Ελλάδα άλλ' ευρύτερον καί διά τους
λοιπούς λαούς τής Εύρώπης καί κατά πρώτον λόγον τους γειτονικούς τής Χερσο-
νήσου τοΰ Αϊμου, είτα δέ καί δι' άλλους εκτός τής Εύρώπης.

RÉSUMÉ

L'oeuvre du Centre de recherches du Folklore Hellénique
pendant les 50 ans de son fonctionnement (1918 - 1968)

par Anast. Orlandos

Le professeur et académicien M. Anast. Orlandos en sa qualité de
président du bureau du Centre de recherches du Folklore Hellénique
(ex Archives de Folklore) a présenté le 21 novembre 1968 devant la
séance plénière de l'Académie d'Athènes le rapport suivant concernant
l'activité du dit Centre à l'occasion de son cinquantenaire.

En 1918 fut fondé un Institut scientifique sous le nom d'«Archives
du Folklore». Cet Institut passa en 1926 sous la juridiction de l'Acadé-
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mie d'Athènes et en 1966 prit le nom de «Centre de recherches du Fol-
klore Hellénique».

Au cours des 50 années de son existence le Centre a réussi à réunir
une matière folklorique très riche et très intéressante, provenant de pres-
que toutes les régions du monde grec (Grèce actuelle et régions ex-grec-
ques d'Asie Mineure, de Thrace orientale, de Bulgarie et d'Albanie).

Le Centre est divisé en six sections : a) textes des chansons popu-
laires, b) musique populaire (16.000en régistrements sonores, faits jusqu'à
présent sur place dans les différentes provinces de Grèce, et une collec-
tion de 2.000 disques de musique populaire sont conservés dans les
archives de cette section), c) proverbes et dictons populaires, d) textes
concernant la vie sociale et la vie matérielle du peuple grec, e) collec-
tion cinématographique (8.000 mètres de film de 16 m/m sur 79 sujets de
la vie populaire traditionnelle) et f) collection d'objets folkloriques (760
objets, dont une riche collection d'instruments de musique populaire).

Depuis 1923 paraît sous le titre «Publications des Archives du Fol-
klore» une série d'ouvrages concernant le folklore grec. Jusqu'à 1931
ont vu le jour cinq volumes, dont trois, sous le titre «Mélanges de fol-
klore», sont la réimpression d'articles folkloriques» du Prof. Nicolas Poli-
tis, principal fondateur de la science du folklore en Grèce. Après une
longue interruption cette série apparaît de nouveau avec la publication
des ouvrages suivants :

1) (G. C. Spyridakis, G. A. Mêgas et D. Pétropoulos), Chansons populai-
res grecques (Choix), tome ier, Athènes 1962, pp. λβ' -j— 5x7 (Introduction.
Chansons acritiques, historiques, klephtiques et ballades).

2) St. Kyriakidis, Folklore de Grèce. Partie A', 2e éd., Athènes 1965,
PP· η' + 433·

3) G. C. Spyridakis et Sp. Péristéris, Chansons populaires grecques,
tome Ille (Choix de textes musicaux). Athènes 1968, in 40, pp. μθ·'-{-4ΐ7+5
disques de musique.

Parallèlement à la série citée ci-dessus paraît depuis 1939 l'«An-
nuaire des Archives du Folklore» (vol. 1 - 17, 1939 -1965), qui depuis 1966
porte le titre d'«Annuaire du Centre de recherches du Folklore Helléni-
que» (vol. 18/19, 1966-7).

Cette organisation et ces travaux permettent au Centre du Folklore
de se trouver en contact permanent avec des spécialistes et des Instituts
folkloriques de la Grèce et de l'étranger.
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Αί νουμηνίαι (πρώτη ήμερα τού μηνός) τού 'Ιανουαρίου, τοϋ Μαρτίου, τοϋ
Μαΐου καί ή τοϋ Σεπτεμβρίου κατέχουν, ώς γνωστόν, ιδίαν θέσιν εν σχέσει πρός
τάς τών λοιπών μηνών τοϋ έτους εις τόν εκ παραδόσεως βίον τοϋ λαού ένεκα
τελετουργικών κατ' αυτάς εθίμων αυτού, λατρευτικού, μαντικού, μαγικού καί
άλλου περιεχομένου.

Έκ τών νομίμων τούτων, ειδικώς κατά τήν πρώτην Μαρτίου, γίνεται λόγος
ενταύθα, μεταξύ άλλων, κυρίως περί τού κατ' αυτήν άσματος υπό ομάδων παί-
δων, ιδία μαθητών τοϋ δημοτικού σχολείου, άπό τής απόψεως κυρίως τής γεω-
γραφικής διαδόσεως αυτού σήμερον ή μέχρι πρό τίνος καί τής εν γένει εκτελέ-
σεως αυτού, χρησιμοποιουμένης πρός τούτο, πλήν τών δημοσιευμένων παραλλα-
γών τοϋ άσματος καί μελετών επ' αυτού καί τής ανεκδότου εις λαογραφικός συλ-
λογάς είς τό Κέντρον Λαογραφίας καί εις τό Φροντιστήριον Λαογραφίας τοϋ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών σχετικής ϋλης.

Κατά τήν ήμέραν ταύτην αναφέρεται πανελληνίως διαδεδομένη, άσκουμένη
δέ μέχρι τοϋ 1920 ή παλαιότερον, πολλαχοϋ συντηρουμένη έτι καί μέχρι τής σήμε-
ρον, ή συνήθεια τής περιδέσεως, συνήθως πρό τής ανατολής τοϋ ηλίου, «τοϋ
Μάρτη» υπό τών μητέρων εις τούς δακτύλους, τόν καρπόν τής χειρός ή εις τόν
λαιμόν τών παιδιών των, ώς καί υπό νεανίδων. Πρόκειται περί δύο πεπλεγμένων
νημάτων, χρώματος ερυθρού καί λευκού (εν Κύπρω χρυσού ή κίτρινου καί λευ-
κού), δι' ων επιζητείται, ώς πιστεύεται, «να μή μαυρίση» εις τό πρόσωπον τούς

ΣυντομογραφΙαι

φ. λ. π. α. = Φροντιστήριον Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου "Α-θηνών.

κ. λ. — Κέντρον Έρεύνης τής "Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Χφ = χειρόγραφον

ε. λ. α. = Έπετηρίς τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου.

Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ (— Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1921).



16

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

φέροντας «ό ήλιος τού Μαρτίου» ή ϊνα μή ένοχλώνται ούτοι υπό τών ψύλλων
κατά τό θέρος (Περιστερά Θράκης), έκδιωκομένων οΰτως αυτών έκ τής οικίας
(Κομοτινή (Γιουμουλτζίνα) Δυτ. Θράκης)2, ή τέλος προστασία άπό άσθενείας,
ειδικώς άπό τον ρΐγον (Έλληνες εκ Φαράσσων Καππαδοκίας)3 κλπ.

Τά νήματα ταύτα εις συνοικισμούς τής περιφερείας Σερρών προσδένονται
ύπό τών παίδων εις ομοίωμα χελιδόνος, κατεσκευασμένον έκ ξύλου, ειτα δέ κατά
τον άγερμόν αύτών, περιφερόντων τήν χελιδόνα ταύτην καί αδόντων τό σχετικόν
ασμα, παραδίδονται ύπ' αύτών εις έκάστην οϊκοκυράν, ή οποία χρησιμοποιεί αύτά,
ώς άνωτέρω, εις τά μέλη τής οικογενείας της (Άγ. Παρασκευή Βισαλτίας Σερρών
Κ. Λ. Χφ. 2897 σ. 61 συλλ. Σωτ. Φάσσα, 1964).

Ε'ις τό χωρίον Δημητρίτσι περιοχής Σερρών (Κ. Λ. Χφ. 2897, ένθ'άν., σελ.
143 -145) τά παιδιά καθ' ομάδας άρχίζουν τον άγερμόν τοΰ χελιδονίσματος
έκ τής ένοριακής εκκλησίας όπου πρώτον, άφοΰ τραγουδήσουν τό ασμα τής χελι-
δόνος, δένουν «μια μάρτα στο χερούλι τής θύρας τής Εκκλησίας, ύστερα πηγαί-
νουν στό Σχολείο όπου κάνουν τό ίδιο καί ύστερα πηγαίνουν στα σπίτια». Εις
έτερον χωρίον, τά Θερμά Βισαλτίας (Κ. Λ. Χφ. 2897, ένθ'άν., σ. 195) «τό Μάρτη»,
δηλ. τά δύο νήματα, τοποθετεί κατά τόν χρόνον τής εκτελέσεως τοΰ άσματος ή οι-
κοκυρά επί τοΰ ομοιώματος τής χελιδόνος' ταύτα δ' έκσφενδονίζονται έκ τής περι-
στροφής αύτού ύπό τοΰ βαστάζοντος παιδίου. Έκ τής κατευθύνσεως ην θα λά-
βουν τά νήματα, έκτινασσόμενα, πιστεύεται ότι έξ αύτής θά έλθη ό γαμβρός,
τόν όποιον θά ύπανδρευ9·ή ή κόρη τής οικογενείας. Πρός ένίσχυσιν προφανώς
τής μαντικής δυνάμεως ταύτης τών νημάτων τίθενται αύτά κατά τό εσπέρας τής
παραμονής πρός τήν πρώτην Μαρτίου έξω τής ο'ικίας, ώστε κατά τήν νύκτα να
«δροσαστοΰνε» (Κατσιδώνι Κρήτης)4. Ό «Μάρτης» οΰτος έλύετο (ή λύεται έτι)
έκ τής χειρός ή τοΰ λαιμοΰ τών παιδιών ή τών νεανίδων καί άπορρίπτεται κατά
τήν έμφάνισιν τής πρώτης χελιδόνος (Δυτ. Θεσσαλία (περιοχή Καρδίτσης), Μακε-
δονία, Δυτ. Θράκη), τοΰ πελαργού (ύπό τών Ελλήνων έκ Κυζίκου καί Κουβου-
κλίων Μ. Ασίας' εις Ροΰσον Καρδίτσης, Μακεδονίαν κ. ά.), τοΰ λέλεκα (Κονιατσή
Ελάσσονος) ή κατά τό Πάσχα, κατά τήν τελετήν τής 'Αναστάσεως. Εις τήν τελευ-

» Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ, Β', σ. 209 έξ.

2 "Ενθ' άν., σ. 212. (Ή πίστις αΰτη υπεχώρησε σήμερον ένεκα τής εξαλείψεως
διά χημικών φαρμάκων τοϋ παρασίτου εντόμου τούτου).

9 Δ. Λουκοπούλου - Δ. Πετροπούλον, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, 'Αθήνα 1949,
σ. 102- 103.

4 Κωνστ. Γ. Σπυριδάκη, "Εθιμα λαϊκής λατρείας κλπ. 'Επετ. Έταιρ. Κρητ. Σπου-
δών, τόμ. Γ' (1940), σ. 419.
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ταίαν περίπτωσιν εκαίετο «ό Μάρτης» (ή καίεται ακόμη) εις τήν φλόγα τοϋ φερο-
μένου εις χείρας άνημμένου κηρίου άμα τφ άκουσματι τής εκφωνήσεως «Χριστός
ανέστη». Κατ' άλλας, ώς ανωτέρω, λύσεις «τού Μάρτη» άπετίθετο, οΰτος επί
δένδρου, π.χ. ροδής ή άλλου, ή επί ζώου ή κάτωθεν λίθου κλπ. \

Περί τής λαϊκής συνήθειας ταΰτης, προφανώς προχριστιανικής, αναφέρει
ήδη ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, όστις, ελέγχων τό ειδωλολατρικόν περιεχόμενον
αυτής, λέγει : «τί αν τις εϊποι τά περίαπτα και τους κώδωνας τους της χειρός
εξηρτημένονς και τόν κόκκινον στήμονα και τά άλλα τά πολλής άνοιας γέμοντα;»
(Migne, P.G. 61, στ. 105)5.

Κατά τήν ήμέραν ταΰτην, ώς κυρίως κατά τήν τής Πρωτοχρονιάς, τυγχάνει
έτι προσοχής ύφ' εκάστης οικογενείας καί τό «ποδαρικό», δηλ. ή πρώτη είσοδος
υπό τίνος εις τήν οίκίαν, εκ τής πίστεως ότι ή επίσκεψις αΰτη δύναται νά άποβή
πρόξενος ευημερίας ή δυστυχίας είς τήν οικογένειαν 3. Εκάστη δ' οικοκυρά εντός
τής αγροτικής ή ποιμενικής κοινωνίας, αφού πρό τής ανατολής τοϋ ηλίου σαρώση
τήν οίκίαν, επιλέγει, ενφ απορρίπτει τά σαρώματα :

"Οξω ψύλλοι και κοργιοί'

μέσα Μάρτης και χαρά

και καλή νοικοκυρά 4. ή

"Οξω ψύλλοι, ποντικοί'

μέσ' ό Μάρτης δ καλός. (Αρκαδία) κλπ.3

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, εν»' άν., σ. 210-212. Βλ. καί εις Μικρασ. Χρονικά 1 (1938)
σ. 327, άρ. 24 καί Φ.Λ.Π.Α. Χφ. άρ. 306, σ. 72-73 (συλλ. Μαίρης Γ. Πέτσα. Ρούσον
Καρδίτσης, 1968). Κ Λ. Χφ. 2779, σ. 19, 102 - 103 ('Αηδονοχώρι καί Μελενικίτσι Σερρών,
1963), Χφ 2897, σ. 61. ('Αγ. Παρασκευή Βισαλτίας Σερρών, 1963).

2 Ό Ν. Γ. Πολίτης (ΑΣ, Β', σ. 214) συζητήσας τό νόμιμον τοΰτο είς τους νεω-
τέρους "Ελληνας ύπεστήριξεν όρθώς οτι αποτελεί έπιβίωμα εκ τής 'Αρχαιότητος, συνδέει
δέ πρός αύτό τήν κατά τά 'Ελευσίνια περίδεσιν υπό τών μυστών επί τής δεξιάς χειρός
καί τοϋ αριστερού ποδός κρόκης (νήματος έξ έρίου).

3 Κ. Λ. Χφ. 2310, σ. 71 (Έπταχώριον Καστορίας). Χφ. 2459, σ. 226 (πρόσφ. εξ

Οινόης Πόντου, 1962). Χφ. άρ. 189, σ. 67 (πρόσφ. έκ Κυζίκου).

* Κ. Λ. Χφ. 1372, α. 225 (Σπάρτη, 1939).

6 Είς τούς "Ελληνας τοΰ χωρίου Φάρασα τής Καππαδοκίας (μέχρι τού 1923) υπήρχε
τό εθος, αί οίκοκυραί νά επιδιώκουν τήν άποδίωξιν τών ψύλλων έκ τοΰ οίκου, ρίπτουσαι
τήν α' Μαρτίου τέφραν έκ τής εστίας πρός τήν γειτονικήν οίκίαν καί έπιλέγουσαι :
«ό Μάρτης σ' εμάς τσ' οί ψύλλοι σ' εσάς·. (Βλ. Δημ. Λουκοπούλου - Δημ. Πετροπούλου,
ένθ' άν., σ. 103.
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Εις τινας τόπους ραίνονται έτι οί εσωτερικοί χώροι τοΰ οίκου δι' ύδατος,
κομισθέντος εκ τής κρήνης τοΰ χωρίου (Κορώνη Πυλίας), ή θραύονται τά πήλινα
δοχεία (σταμνιά) τά όποια έχουν ύποστή ρωγμάς, ή τέλος έρρίπτοντο παλαιότερον
έκτος τής ο'ικίας παλαιά δοχεία πλήρη τέφρας (Έλληνες τής περιοχής 'Αδριανού-
πόλεως καί Γανοχωρίων 'Ανατ. Θράκης)1.

Εις Κατσιδώνι Κρήτης μαστιγοΰνται έλαφρώς ύπό τών γεωργών διά βλα-
στών άσφοδέλου τά καματηρά ζφα (βόες), τά φορτηγά καί άλλα, ή καί οί παίδες
μεταξύ των, έπιλεγομένης κατά τήν μαστίγωσιν τής έπωδής :

Μάρτις είναι σήμερο κι αλλαξε τήν τριχιά σον
και βάλε πήχες το λαρδι2 και πιθαμές τό ξύγκι 5

πρός τόν σκοπόν τής παχύνσεως τούτων κατά τήν άνοιξιν καί ευρωστίας ούτως
αύτών. Παρατηρείται έτι καί ή μετεωρολογική κατάστασις κατά τήν ήμέραν ταύ-
την ή τάς τρεις πρώτας ημέρας '1, θεωρούμενος ώς «μερομήνια», πρός σχετικός
προβλέψεις διά τούς κατόπιν μήνας τοΰ έτους (π. χ. εϊς Βρακάδες 'Ικαρίας,
Κ. Λ. Χφ. 2449, σ. 433, ε'ις Φάρασα Καππαδοκίας (Έλληνες μέχρι τοΰ 1923 κ.ά.)'.

Εις Ρόδον (χωρίον Σιάνα) ύφ' εκάστης οικογενείας σφάζεται καί ψήνεται
πετεινός, τρεφόμενος ειδικώς διά τήν ήμέραν ταύτην, εις πάντα δ' έπισκέπτην
προσφέρεται οίνος μετά κρέατος έκ τούτου3 πρός ιόν σκοπόν προφανώς τής ευημε-
ρίας εις τόν οικον. Ή προσφορά αύτη ένέχει πρός τούτο ιδιαιτέραν σημασίαν έκ
τής πίστεως τοΰ λαού περί τοΰ άλέκτορος, ώς άποδιώκοντος διά τής φωνής του
κατά τήν νύκτα τά δαιμονικά όντα.

Α.-Τήν ήμέραν ταύτην αδεται πολλαχοΰ καί τό τραγούδι τής χελιδόνος, άλλως
τό χελιδόνισμα, ύπό ομάδων παίδων, μαθητών, προ τής εισόδου τής κατοικίας
εκάστης οικογενείας. Ούτοι, ώς ελέχθη ανωτέρω, φέρουν κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ
άσματος ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος, έμπεπηγμένον εις όπήν επί τοΰ άκρου ράβδου,

1 Βλ. Πολυδ. Παπαχριστοδονλον, Σύμμεικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως. Θρα-
κικά 2,433 άρ. 8. Κ. Κουρτίδψ εις Άρχ. Θρςικ. Θησ. Α' (1934/35), α. 7 - 8 καί είς Κ. Λ.
Χφ. 2003, σ. 6 (συλλ. Κ. Βαφείδου, 1954).

2 λίπος" βλ. Κωνστ. Σπυριδάκη, tvO' άν.

8 Αί ήμέραι αΰται εθεωρούντο εις τινας τόπους, ώς είς "Ηπειρον (Χουλιαράδες),
επικίνδυνοι, δηλ. ουχί αϊσιαι, πρός έκτέλεσιν ώρισμένων οίκιακών έργασιών, π. χ. τής
πλύσεως ρούχων. (Κ. Λ. Χφ. άρ. 2302, σ. 138).

4 Βλ. Δημ. Λουκοπούλου - Δημ. Πετροπονλου, ενϋ' άν., σ. 103.

s Φ. Λ. Π. Α. Χφ. 566, σ. 5 (συλλ. Γεωργ. Χατξάκη, 1968).
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Είκ. 2. Χελιδονισταί εις 'Αγριανήν Σερρών.

(Φωτ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, 1967).

Είκ. 1. Τό χελιδόνι εις
Τσακήλι 'Avar. Θράκης.
(Κ. Χονρμουζιάδον, Τό
Τσακήλι Μετρών. Θρακι-
κά, 11(1939), 395, άρ. 12).

Είκ. 3. Τό χελιδόνι εις Κατσιδώνι Σητείας
Κρήτης.

(Συλ. Κέντρου Έλλην. Λαογραφίας, άρ. 130).
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καλάμου ή επί κιβωτίου ή άλλου ξυλίνου στηρίγματος1 (βλ. εικ. 1, 2,3,4), ώστε νά
δύναται ή χελιδών αύτη δια νήματος, προσδεδεμένου επ' αυτής (είκ.2, 4)* ή ήλου

(είκ. 3) επί τού οποίου στηρίζεται, νά
τίθεται κατά τήν διάρκειαν τού άσμα-
τος εις περιστροφικήν κίνησιν. Εις τήν
βορειοδυτικήν Μακεδονίαν (Άρνισσα)
ή ξυλίνη χελιδών τοποθετείται επί επι-
μήκους στενής σανίδος, τίθεται δέ εις
κίνησιν εναλλάξ ή ουρά καί ή κεφαλή
τού πτηνού δι' εκκρεμούς κάτωθεν
τής σανίδος (βλ. ε'ικ. 5). Τό ομοίωμα
τής χελιδόνος εις τήν περιοχήν ταΰ-
την, ώς καί είς τήν Άνατολικήν Μα-
κεδονίαν (βλ. είκ. 3,4,6) καί άλλαχού
καλύπτεται διά τεμαχίων χάρτου ε'ις
(Φωτ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, 1967). διάφορα χρώματα3. Εις Φολέγανδρον,

μέχρι τού 1830, αφού εκαλΰπτετο ή
χελιδών διά χρυσοχάρτου, περιεβάλλετο είτα καί διά πολυχρώμου μεταξωτού μαν-
δηλίου4. Εις τόν νομόν Σερρών (επαρχία Βισαλτίας, συνοικισμοί : Δημητρίτσι,
Άηδονοχώρι) «ό μάρτης» ή «ή μάρτα» (τά δίχρωμα κλωσμάτια : λευκά καί ερυθρά)
προσδένονται επί τής χελιδόνος, εγχειρίζονται δέ περί τό τέλος τής εκτελέσεως τού
άσματος εις τήν οίκοκυράν πρός χρήσιν, ώς αναφέρεται ανωτέρω (σ. 15-16).
(Βλ. Κ. Λ. Χφ. άρ. 2897, σελ. 143-145, 195, 441. άρ. 2779, σ. 19-20 κ.ά.).

Εις τό χωρίον Σιάνα Ρόδου τά παιδιά (μαθηταί) εξέρχονται άπό πρωίας
εις τούς αγρούς πρός συλλογήν μαρτολούλουδων (μαργαριτών), άνθέων χαμαι-
μήλου καί τριανταφύλλων, τά όποια μεταφέρουν εις τό σχολειον. Διαπερούν
εκεί μαργαρίτες είς νήμα, δένουν «τόν μάρτη» εις τόν δάκτυλον, τό δ' άπό-
γευμα λαμβάνει χώραν ό άγερμός εις τάς οικίας τού χωρίου. Εις τών μα-
θητών, ό πλειοδοτήσας εκ τής ομάδος εις καταβολήν ποσού φών, υποδύεται

1 Βλ. Φ. Λ. Π. Α. Χφ. άρ. 315, σελ. 32 (συλλ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου. Λεον-
τάριον Καρδίτσης, 1968). Κ. Λ. Χφ. 2897, ενθ'άν., σελ. 61, 440 ("Αγία Παρασκευή καί
Τερπνή Βισαλτίας Σερρών, 1964) κλπ.

2 Βλ. καί "Αγγ. Αευτεραίον είς Ε. Λ. Α., τόμ. 18/19 (1965/66), έν Άθ. 1967, σ. 256.

s Βλ. είς Ε. Λ. Α., τόμ. 13/14 (1960-61), έν Ά-Θήναις 1962, σ. 375. 'Επίσης είς

Δημητρίτσι Σερρών (Κ. Λ. Χφ. 2897, σ. 143 -45).

« Κ. Λ. : Ν. Γ. Πολίτου, "Υλη, άρ. 3035 (συλλ. Άντων. Μαυρογένους, 1890).

Είκ. 4. Χελιδόνισμα εις 'Αγριανήν Σερρών.
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τόν Μάρτην, δηλ. στολίζεται οΰτος υπό των λοιπών μαθητών καί μαθητριών
είς τήν κεφαλήν, τους ώμους, τόν λαιμόν καί τάς χείρας δια τών ήδη ήτοιμα-
σμένων : στεφάνου, βραχιολιών εξ άνθέων, περιδεραίων καί όρμαθών εκ τών
μαρτολούλουδων καί τριαντάφυλλων, τά όποΐα έχουν συλλεχθή άπό πρωίας.
'Αλλά καί τά υπόλοιπα παιδιά τής ομάδος θέτουν επί τής κεφαλής στέφανον άπό
μαρτολούλουδα, τριαντάφυλλον είς τό στήθος, εξαρτούν όρμαθόν άνθέων μέ
τριαντάφυλλον άπό τόν λαιμόν, ούτω δ' άνθοστολισμένα καί φέροντα εις χείρας

Είκ. 5. Τό χελιδόνι είς "Άρνισσαν Πέλλης.

(Φωτ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1961. Ε. Α. Α., τόμ. 13/14(1960/61) σ. 376.

Συλλ. Κέντρου Έλλην. Λαογραφίας, άρ. 227)

καλαθίσκους, πλήρεις άνθέων, εκκινούν, όπως περιέλθουν τάς οικίας τού χωρίου
καί τραγουδήσουν τά κάλαντα :

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ
καί 'Απρίλη θαυμαστέ
ότι εμείς οί μαθητές. . .

Οί άγείροντες μετά χό πέρας τού άσματος προ τής εισόδου τής οικίας
εισέρχονται έντός αυτής διασπείροντες έκ τών καλάθων μαρτολούλουδα επί τού
δαπέδου όλων τών δωματίων καί πρός τήν στέγην αυτών.

Οι καλανδισταί, άφού περιέλθουν ούτω πάσας τάς οικίας (εικ. 6), άκόμη καί
τάς τυχόν κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγερμοΰ κλειστάς, αλλά κατοικουμένας, προ τής
εισόδου τών οποίων ρίπτουν λουλούδια, έρχονται τέλος εις τόν οίκον τοΰ διδα-
σκάλου, όπως τραγουδήσουν καί εκεί τά κάλαντα, παραδώσουν δ' έτι έντός ίδιαι-
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τέρου καλάθου καί τά αβγά, τά όποια κατά τό έθος έχουν συλλέξει δι' αυτόν*.

Τό χελιδόνισμα (ασμα) τούτο υπό μορφήν πλέον δρωμένου (ό υποδυόμενος
τόν Μάρτην έχει υποκαταστήσει τήν περιφοράν ομοιώματος χελιδόνος) καλείται

Είκ. 6. Τό χελιδόνισμα είς Σιτοχώρι Σερρών. Είκ. 7. Τό χελιδόνι είς Νικιό Νισύρου.

(Φωτ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, 1967) (Φωτ. "Αννης Παπαμιχαήλ, 1964)

ένταύθ-α «κάλαντα» ', ώς καί εις άλλους τόπους, οίον εις Κρήτην (έπαρχ. Μερα-
μπέλλου) παλαιότερον 3, Θεσσαλίαν (Καρδιτσομαγούλα Καρδίτσης)', Μακεδονίαν
("Ανω Καμήλα Σερρών)3, εις Νίσυρον επίσης κατά ιούς παλαιοτέρους χρόνους, ώς
φαίνεται έκ τοΰ έν χρήσει σήμερον ένταΰθ·α ονόματος «καλαντήρα», διά τό θολοει-

1 Φ.Λ.Π.Α. Χφ. 566, σ. 1 - 4 (συλλ. ύπό Γεωργ. Χατζάκη, 1968).

2 Βλ. ενθ' άν., σ. 1 «τά κάλαντα τού Μάρτη».

3 Ά. Λογαριαστάκη, Παληά κάλαντα τοΰ Μάρτη. Αρήρος 2 (1939), σ. 640- 41.

4 «Τήν Προυτουμαρτιά τά παιδιά τραγ'δάν τά κάλαντα καί λέν : Μάρτη, Μάρτη
μου καλέ.. .» Φ.Λ.Π.Α. Χφ. 304, σ. 28 (συλλ. Γεωργίας Τσιγάρα, 1967).

5 Τά παιδιά «γυρίζουν καί ψάλλουν τά κάλαντα" τό Μάρτη, όπως λένε». Κ.Λ. Χφ.
3132, σ. 7. .
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δες εξ ανθέων κατασκεΰασμα (είκ. 7,8), επί τής κορυφής τού οποίου τοποθετείται
ομοίωμα χελιδόνος εκ ξύλου (είκ. 7, 8), ενίοτε καί τού Λαζάρου (είκ. 9), πρός πε-
ριφοράν κατά τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου υπό παίδων, τά όποια άδουν τό τραγούδι

Είκ. 8. Τό χελιδόνισμα εις Νικιό Νισύρου
(Φωτ. "Αννης Παπαμιχαήλ, 1964)

Είκ. 9. Τό χελιδόνισμα είς Μανδράκι
Νισύρου. (Γ. Ν. Καζαβή, Νισύρου λαο-
γραφικά. Ν. Υόρκη 1940, σελ.84 - 85).

τής «καλαντήρας», δηλ. τό χελιδόνισμα ή τό άσμα τής Άναστασεως τού Λαζάρου1.
«Κάλαντα» όμως, ως γνωστόν, καλούνται έίδικως τό αδόμενον κατά τήν Πρωτο-
χρονιάν άσμα τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, ως γραμματικού ή ζευγολάτου, καί τά άκο-
λουθούντα üUto ευχετικά εις τά μέλη τής οικογενείας. Τό ό'νομα τούτο θά εΐχεν
επικρατήσει εις λαϊκήν χρήσιν ήδη άπό τής πρώτης βυζαντινής περιόδουότε
είχε διαμορφωθή ό εορτασμός μέ τήν έννοιαν ταΰτην, κυρίως τών καλανδών

1 Γε(θργ. Ν. Καζαβή, ενθ' άν., σ. 84-85. Βλ. καί είς Κ.Λ. Χφ. 2892 σ. 583-84,
(συλλ. "Αννης "Ι. Παπαμιχαήλ, Μανδράκι Νισύρου, 1964).

2 Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Δύο βυζαντινά κάλανδα. Λαογρ. Α' (1909),
σ. 566, στ. 41.



24

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

(calendae), ήτοι τής νουμηνίας (πρωτομηνιας) τού 'Ιανουαρίου, ώς αρχής
τού έτους.

Τών καλάντων τούτων (άσματος) τού 'Ιανουαρίου, τά τής πρώτης τού Μαρ-
τίου, περί τών οποίων ό λόγος, φαίνονται παλαιότερα, έχοντα καί ταύτα ομοίως
θέσιν Πρωτοχρονιάτικου άσματος, δεδομένου ότι ε'ις τό παλαιότατον ρωμαϊκόν
ήμερολόγιον, ώς έκτίθεται κατωτέρω, τό έτος ήρχιζεν άπό τής πρώτης Μαρτίου.
Ή έννοια αυτη, δηλ. άσματος Πρωτοχρονιάς, υπάρχει εις τήν παραλλαγήν τού χελι-
δονίσματος έκ Φολεγάνδρου, εν χρήσει μέχρι τών μέσων τού παρελθόντος αιώνος,
ε'ις τήν οποίαν ή ημέρα τής α' Μαρτίου σχετίζεται πρός τήν «καλοχρονιάν».

«Χαίρης και Πρωτομαρτιά
νά' ρχη (= να ελθη) και καλοχρονιά» (στ. 6 - 7) (βλ. κατωτέρω).

Περί τού χελιδονίσματος εις τους νεωτέρους "Ελληνας 1 άναφέρεται τό πρώ-
τον κατά τόν 180ν αιώνα, ώς άπαντώντος εις τήν Ρόδον, υπό τοΰ γάλλου Pierre
Augoustin de Guys είς τό περιηγητικόν έργον του Voyage littéraire de
la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallele
de leurs moeurs, τόμ. A' σ. 214-215, έκδ. γ', Paris, 1783'. Ό Cl. Fauriel
κατόπιν περιέλαβε παραλλαγήν τοΰ άσματος έκ Βάλτου ε'ις τήν συλλογήν του Ελ-
ληνικών δημοτικών τραγουδιών (τόμ. II, 1825, σελ. 256, 247) 3, άναφέρει δ' έτΐ
είς τήν προτασσομένην ε'ισαγωγήν (τόμ. I, 1824, σελ. XXVIII, CIV - CV) ' περί

1 Τό έθιμον τοΰ χελιδονίσματος σημειοΰμεν ôti άπαντφ διαδεδομένον καί βορείως
τοΰ 'Ελληνικού χώρου, είς τήν Βουλγαρίαν τήν 1 Μαρτίου, τήν Γιουγκοσλαβίαν τήν
9 Μαρτίου"), ανατολικώς είς τόν λοιπόν σλαβικόν κόσμον, είδικώτερον δέ είς τόν ρωσι-
κόν λαόν, ό όποιος χαιρετίζει κατ' εθος τήν έπάνοδον τής ανοίξεως τήν 1 ή 9 ή 25 Μαρ-
τίου δι' άσμάτιον, άναπτομένων πυρών, είς τήν Ούκρανίαν δέ καί διά τής περιφοράς
ομοιώματος χελιδόνος έκ ξύλου β), είτα καί δυτικώτερον είς τήν μέσην Εύρώπην (Γερ-
μανίαν) καί νοτιώτερον είς τήν περιοχήν τών "Αλπεων καί τήν ΊταλίανΥ*.

α) Wald, Liungman, Traditionswanderungen Euphrat - Rhein. Teil II, Hel-
sinki 1933, σ. 489, IUI (FF. C. No 119). Ε. Schneeweiss, Serbokroatische Volkskunde·
Teil I, 1961, σ. 31. β) W. Liungman, ενθ' άν., σ. 1112. γ) Βλ. J. Grimm, Deutsche
Mythologie, Bd II, σ. 635 -37. Taylor, Schwalbe. Handw. d. deut. Abergl. Bd VII
(1935/36), σ. 1391 εξ. W. Liungman, ενθ'άν., σ. 1112 έξ.

2 Βλ. παρατηρήσεις είς τήν μελέτην τοΰ Στεφ. Ήμέλλου, Λαογραφικοί ειδήσεις
παρά τφ γάλλφ περιηγητή Ρ. Aug. de Guys. Ε. Λ. Α., τόμ. 13/14 (1960/61), έν 'Αθή-
ναις 1962, σελ. 241.

3 Chants populaires de la Grèce moderne. Βλ. καί είς μετάφρ. ύπό Άπ. Χα-
τζηεμμανουήλ, 'Αθήναι ly56, σ. 274 - 77.

* Βλ. καί Άπ. Χατζηεμμανουήλ, ένθ'άν., σ. 17-18.
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τής ευρύτατης διαδόσεως αυτού είς τον ελληνικόν κόσμον και τής επιβιώσεως
είς τούτο τού αρχαίου χελιδονίσματος εις Ρόδον, τοϋ οποίου τό κείμενον διέσωσεν
ό 'Αθηναίος (Δειπνοσ. Η' 60 (ρ. 360 c)).

Β.—Αι παραλλαγαί τοϋ άσματος, όσαι έδημοσιεύθησαν μετά τήν έκδοσιν
τοϋ Cl. Fauriel υπό διαφόρων συλλογέων, ώς υπό τοϋ Theod. Kind (1833)' καί
άλλων, συγκεντρωθεΐσαι υπό τοϋ Arn. Passow περιελήφθησαν εις τό έργον αυτού:
Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina Graeciae recentioris, Lipsiae
1860, αρ. 305 - 309. Νεωτέρα έκδοσις τούτων μετ' άλλων δημοσιευθέντων μετά
τό I860, έν συνόλω 13, έγένετο τφ 1872 υπό τοϋ Νικ. Γ. Πολίτου είς τό περιοδ.
Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870/72), σ. 354-368'. Έκτοτε διά τής συστη-
ματικωτέρας συλλογής λαογραφικής ϋλης μεθ' ής καί ασμάτων, μετ' αυτών δέ καί
τοϋ χελιδονίσματος, ώς κειμένου, έγένοντο καταγραφαί αυτού 3 έκ πλείστων ελλη-
νικών τόπων, ούτω δ' αί μέχρι σήμερον συγκεντρωθεΐσαι παραλλαγαί εις τό
άρχεΐον ασμάτων τοϋ Κέντρου Έλλην. Λαογραφίας συμποσοϋται εις 160, αί δέ
εις τό άρχεΐον τοϋ Φροντιστηρίου Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου εις 4, προερχό-
μενοι τοπικώς, ώς κατωτέρω.

α) Πελοπόννησος.

'Αχαΐα - Ήλις. Κ. Λ. Χφ. 2268, σ. 864 (συλλ. Χ. Κορύλλου, 1926).

Ξηροχώριον Αχαΐας. Κ. Λ. Χφ. 1968, σ. 41 (συλλ. Γεωργ. Παπαδημάκη,

1953).

Καρδαμνλη Λακωνίας. Φαίδ. Κουκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός,
τόμ. A' II, εν 'Αθήναις 1948, σ. 10, σημ. 5.

Μάνη. α) Πανδώρα, 20 (1869-70), σ. 112. β) Κ. Λ. Χφ. άρ. 334, σ. 169-
171, άρ. 13 (συλλ. Νεστορίδου).

Μεσσηνία. Φαίδ. Κονκονλέ, ένθ' άν., σ. 10, σημ. 5.

β) Στερεά Ελλάς.

'Αθήναι. Λαογρ. 6 (1917), σ. 277 -78.

1 Τραγούδια τής νέας 'Ελλάδος, έθνικά καί δλλα . . . Neugriechische Poesien,
ungedruckte und gedruckte . . . Leipzig 1833, σ. 12, άρ. VII. Βλ. καί Γ. Κ. Σπυρι-
δάκην, έν Ε. Λ. Α., 8 (1953/54), έν Αθήναις 1957, σ. 111.

2 'Ενταύθα καί ή παλαιοτέρα περί τοϋ άσματος βιβλιογραφία.

3 'Αντιστοίχως καί τής μουσικής αΰτοϋ, ώς κατωτέρω. Σημειωτέον ότι έπραγματο-
ποιήθη καί κινηματογράφησις τοϋ έθίμου μετ' ήχογραφήσεως τής μελωδίας τοϋ άσματος
τφ 1967 είς τά χωρία Άγριανή καί Σιτοχώριον τοϋ νομοϋ Σερρών. (Βλ. Κ. Λ. Χφ. 3168,
α. 36-37 καί άρ. ταιν. 1076 Β4 (άρ. είσ. μουσ. 14517). 'Αρ. κινηματογρ. ταιν. 48-49.
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Λεβάδεια. Κ. Λ. Χφ. 1358, σ. 97 - 98 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939).
"Αγ. Γεώργιος Παρνασσίδος. Κ.Λ. Χφ. 1692, σ. 52 (συλλ. Εύθ. Γούβαλη).
Άγόριανη Παρνασσίδος. Ειρήνης Σπανδωνίδον, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασσού), 'Αθήναι 1939, σελ. 95, άρ. 169, σ. 354 - 355.

Ναυπακτία. Δημ. Άγγελίδον, Φιλολογικά, ήτοι χελιδόνισμα" περί επιστολι-
κών τύπων κλπ., εν 'Αθήναις 1897, σελ. 24 - 25.

Βάλτος Ξηρομέρου. Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne,
tome I, a Paris 1825, p. 247, 256 (= D. H. Sanders, Das Volksleben der
Neugriechen, Mannheim 1844, σ. 106 άρ. Α καί εν σελ. 130-31).

Ευρυτανία (Βράχα). Κ.Λ. Χφ. άρ. 1435, σ. 11 (συλλ. Ί. Ράγκου, 1939).

γ) Εύβοια.

Κάρυστος. Κ.Λ. Χφ. 432, σελ. 83,59 = Ευαγγ. Παπαχατζή, Δοκίμιον τοΰ
γλωσσικού 'ιδιώματος Καρύστου καί τών πέριξ, έν 'Αθήναις 1915, σελ. 54, 59.

δ) Θεσσαλία.

Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina Graeciae recen-
tioris, Lipsiae MDCCCLX, άρ. 307α (σ. 227 -28).
'Εφημ. Βραδυνή, φύλλ. ήμερ. 28 Νοεμβρίου 1929.

Τίρναβος. 'Αχιλλ. Τζαρτζάνου, Θεσσαλικά Τυρνάβου. Θεσσαλικά Χρονικά,
τόμ. Β' (1931), σ. 106. (Έπφδικόν ασμα, διάφορον τοΰ χελιδονίσματος).

Μαρίνου Π. Βρεττοϋ, Έθνικόν Ήμερολόγιον τοΰ δισέκτου έτους 1868,
σ. 109-111.

1 ' .

Th. Kind, Neugriechische Poesien, 1833, σ. 12 άρ. VII. = Arn. Passpw,
ένθ' άν., άρ. 307 (σ. 226-27),.

Χ. Χριστοβασίλη, Ή Χελιδόνα τού Μαρτίου (έν Καραγκουνιάί Θεσσαλίας).
'Εθνική 'Αγωγή, έτ. 1899, σ. 95. ^

Ξινονέριον Καρδίτσης. Κ.Λ. Χφ. 3186, σ. 30-31 (συλλ. Ε. Ί. Κουκου-
λέτσου 1952).

Καρδιτσομαγοΰλα Καρδίτσης. Φ. Λ. Π. Α. Χφ. 304, σ. 27 -29 (συλλ. Γεωρ-
γίας Π. Τσιγαρά, 1968).

Λεοντάριον Καρδίτσης. Φ. Λ. Π. Α. Χφ. 315, σ. 32 - 33 (συλλ. Κωνστ. Π.
Χριστοπούλου, 1968)·

Παλαμάς Καρδίτσης. Φ.Λ.Π.Α. Χφ. 311, σ. 49 (συλλ. Εύτυχίας Χαλβα-
τζάρα, 1968).

Έλασσών (Αυκούδι). Κ.Λ. Χφ. 1975, d: 90-(όυλλ-. Άθ. Παπανικολάου; 1953):
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Έλασσών (Χάσια). Κ. Λ. Χφ. 981α, σ. 5, άρ. 4. Χφ. 981 γ, σ. 1157
(συλλ. Δημ. Λουκοπούλου, 1934).

ε) "Ηπειρος.

Κ. Λ. Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη, άρ. 2723 (συλλ. Π. Λάμπρου, 1850).
Γεωργ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων,
έν 'Αθήναις 1866, σ. 191, αρ. 2, 3.

77. Άραβαντινοϋ, Συλλογή δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου, έν 'Αθή-
ναις 1880, σ. 261, αρ. 442.

'Ιωάννινα. Δημ. Σαλαμάγκα, Μάρτη κί Μάρτη. Ήπειρωτ. Εστία, έτ. Β'
(1952), σ. 263 - 65. Δ' (1955), σ. 808 - 812.

Ζαγόριον. Κ. Λ. Χφ. 1572, σ. 159, άρ. 208 (συλλ. Ά. Παπακώστα, 1940).
Κόνιτσα. Κ. Λ. Χφ. 1903 Β, σ. 123 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, 1953).
Θεσπρωτία. Κ. Λ. Χφ. 53, σ. 148, αρ. 20.
Πάργα. Έφημ. «Βραδυνή», φύλλ. τής 28 Νοεμβ. 1929.

στ) Μακεδονία (Δυτική).

Πολύλακκος Βοΐου. Κ. Λ. Χφ. 1766, σ. 6 (συλλ. Ίω. Τζημοποΰλου 1952).
"Αρνισσα, "Αγ. 'Αθανάσιος καί Σωσάνδρα Πέλλης. Κ. Λ. Χφ. 2394 (συλλ.
Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1961), σελ. 89-90, 176, 309'.

Σαρακηνοί, Λουτράκι και Μαργαρίτα Πέλλης (τήν 9 Μαρτίου). Κ. Λ. χφ.
2394, σελ. 212, 407, 425, 460'

Κιρκάσιοι (Άγ. Τριας) 'Ημαθίας. Κ. Λ. Χφ. 1815, σ. 93 (συλλ. 'Ηλία
Τύμπα, 1953).

'Αγία Βαρβάρα Βέροιας (πρόσφ. εκ Στενιμάχου). Κ. Λ. Χφ. 1820, σ. 3-4
(συλλ. Ν. Καρασταμάτη, 1953).

Καστόρια (Καστανόφυτον). Βλ. είς Ε.Λ.Α., τόμ. Ε' (1945'49), έν 'Αθή-
ναις 1951, σ. 36.

ζ) Μακεδονία (Κεντρική καί Βόρειος). ..

Ααγινά Θεσσαλονίκης. Κ. Λ. Χφ. 1879, σ. 4 (συλλ. Βασ. Ζαχαριάδη, 1953).
Δοξάτον Παρνασσός, τόμ. Γ' (1879) σ. 956-57. ■

* G. F. Abbot εν Athenaeum, άρ. 3755, σ. 460-63 (30 Σεπτ., 1899).

1 Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς περιοχάς τοϋ
νομοϋ Πέλλης (Μακεδονίας) (29 Ίουν. - 18. Ίουλ,. 1961). Ε. Λ. Α.,, τόμ. 13/14 (1960/61),
εν 'Αθήναις 1962, α. 375'-76.
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Αακκοβίκια. G. F. Abbot, Macedonian Folklore, Cambridge 1903, σ. 18
(= Μακεδ. ήμερολόγιον, έτ. Ε' (1912) σ. 84).

Ρονμλούκι (Γίδας, Άγκαθιά, Νησέλλι και Νεόκαστρον) 'Ημαθίας. Κ.Λ.
Χφ. 984 Β-Γ', σελ. 430, 468, 470-71, 902 - 904 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1935).

Ρονμλούκι. Θ. Παπαθανασίον, Σύμμεικτα λαογραφικά εκ Ρουμλουκιού.
Μακεδόνικα, Β' (1941/52), σ. 354.

Λαγκαδάς. Νίκου Β. Κοσμά, Ό Λαγκαδάς. 'Ιστορία - λαογραφία. Θεσσαλο-
νίκη 1968, σ. 88.

Στενίμαχος. Φιλήμονος Τζνμπάοη, Λαογραφικά - Γλωσσικά Στενιμάχου.
Άρχεΐον Θρακ. Λαογρ. Θησαυρού, 12 (1945-46), σ. 170.

Μελένικον. G. F. Abbot, ένθ' αν., σ. 47 (ασμα γενικώς ε'ις χελιδόνα" ουχί
χελιδόνισμα).

Μελένικον. Πετρ. Σπανδωνίδη, Μελένικος, ό νεκρός Μακεδονικός 'Ακρίτας.
Θεσσαλονίκη 1930, σ. 63 (ζ-η),
η) Χαλκιδική.

Βυζαντινά Χρονικά. Peterburg, τόμ. 3, 1896, σ. 205.

'Αρναία. Κ.Λ. Χφ. 1805, σ. 24 (συλλ. Μαυρ. Παπαθανασίου, 1952).

— Κ. Λ. Χφ. 2232, σ. 2 (συλλ. Μαυρ. Παπαθ-ανασίου, 1949).

— Βασ. Κνπαρίσση, Τραγούδια τής Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1940,
σ. 1-2, άρ. 4 - 5.

θ·) Μακεδονία (Ανατολική).

Συνοικισμοί νομού Σερρών: α) Κ.Λ. Χφ. 2897 (συλλογή Σωτ. Α. Φάσσα,
1964)' επαρχία Βισαλτίας : Άγιος Δημήτριος (σ. 54), 'Αγία Παρασκευή (σ. 61),
Δάφνη (σ. 138), Δημητρίτσι (σ. 143-45), Θερμά (σ. 195-96), Λαγκάδων (σ. 247),
Λιγαριά (σ. 269), Νιγρίτα (σ. 327), Τερπνή (440-41, 458), Χουμνικό (σ. 547).

β) Κ. Λ. Χφ. 2761 (συλλογή Γ. Αίκατερινίδου, 1963) : Νέον Σούλι (σ. 262 -
63, 442), Άγιον Πνεύμα (σ. 316), Μανδήλιον (σ. 387), Παλαικώμη (σ. 191, 423),
Λευκοθέα (σ. 391), 'Αναστασία (σ. 81 -82), Έμμ. Παπάς (σ. 323-24), Ροδολει-
βος (σ. 414), Πρώτη (σ. 403-404).

γ) Κ. Λ. Χφ. 2762 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963) : Μικρό Σούλι (σ. 11 -12,
220-21), Κορμίστα (σ. 96-97), 'Αλιστράτη (σ. 187), Άγιοχώρι (σ. 176-77).
δ) Κ.Λ. Χφ. 2763 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963): Νιγρίτα (σ. 28-29).
ε) Κ. Λ. Χφ. 2779 (συλλογή Γ. Αίκατερινίδου, 1963) : Άηδονοχώρι (σ. 19-
20), Μελενικίτσι (σ. 102 -103), Σησαμιά (σ. 205 - 206), Βαμβακόφυτον (σ. 165 - 66).

Ξηρότοπος 'Ορεινής. Κ.Λ. Χφ. 3150, σ. 17 (συλλ. Ίω. 'Αδαμοπούλου,
Κωνστ. Παπαδημητρίου, Γεωργ. Μέρμηγκα, 1966).
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Πρώτη. Κ. Λ. χφ. 2939, σ. 82-83 (συλλ. Δεσπ. Παπαδοπούλου, 1965).
Κάτω 'Ορεινή. Κ. Λ. Χφ. 2946, σ. 47 (συλλ. Γ. Α'ικατερινίδου, 1965).
Άδελφικόν. Κ. Λ. Χφ. 3129, σ. 8 (συλλ. Αίκατ. Άθανασιάδου, 1964-65).
"Ανω Καμήλα. Κ. Λ. Χφ. 3132, σ. 7 - 8 (συλλ. Σ. Άλεξιάδου - Λ. Μπα-
κάλη, 1965).

Κάτω Καμήλα. Κ. Λ. Χφ. 3141, σ. 5 (συλλ. Δημ. Καταράκη-Ελένης Ρήγα-
'Αλ. Τσικούρη - 'Αδ. 'Ανδρούτσου, 1965-1966).

Σιτοχώρι. Κ. Λ. Χφ. 3168, σ. 77 -78,106-107 (συλλ. Γ. Α'ικατερινίδου, 1967).
Άγριανή. Κ.Λ. Χφ. 3168, σ. 36-38 (συλλ. Γ. Α'ικατερινίδου, 1967).
Νέον Σούλι (πρώην Σουμπάσκιοϊ). Γαβριήλ Κοντιάδον, Λεύκωμα τοΰ Σουμ-
πάσκιοϊ, χωρίου τής περιφερείας Σερρών. Θεσσαλονίκη 1925, σ. 26.
Σέρραι : Σερραϊκά Χρονικά, τόμ. Α' (1953), σ. 134-152.

ι) Θράκη.

Φιλιππούιιολις (19°? αι.): α) 'Αναστασίου Γεωργιάδου Λευκίου, 'Ανατροπή
τών δοξασάντων, γραψάντων κλπ., έν 'Αθήναις 1843, σ. 26, 28. β) Κ. Λ. Χφ.
965, σ. 154, 206 - 207 (συλλ. Μυρτ. Άποστολίδου) = Άρχεϊον Θρακ. Γλωσσ.
καί Λαογρ. Θησ., Α' (1934/35), σ. 224-225. γ) Βλ. Γ. Σκορδέλην έν Πανδώρα,
XI (1860/61) σ. 450-451.

Σουφλί (Κιουπλιά). Κ. Λ. Χφ. 2115, σ. 5 - 6 (συλλ. Έλισ. Κωστίδου, 1954).
Μέτραι 'Ανατ. Θράκης. Κ. Λ. Χφ. 1431, σ. 22. = f Καλ. Χουρμουζιάδου,
Τό παιδίον εις τήν έκκλησιαστικήν έπαρχίαν Μετρών καί 'Αθύρων. 'Αρχ. Θρακ.
Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησαυρού, 7 (1940/41) σ. 102, άρ. 38. =Γ. Μέγα, Ζητήματα
Ελληνικής Λαογραφίας, Ε. Λ. Α., τόμ. Ε' (1945'49), έν 'Αθήναις 1951, σ. 22.

Μέτραι - Νεοχώριον. 'Αγγ. Μετρηνοϋ, Τό άσμα τής χελιδόνος, Θρςικική
Έπετηρίς, έτ. Α' (1897), σ. 166-68.

* Μέτραι - Ε. Χουρμουζιάδου, Θρακικά έθαμα. Ή χελιδόνα. (Πόντος έν Μερ-
ζιφούν 1914).

Μέτραι (Τσακήλι) 'Ανατ. Θράκης. Θρακικά, 9 (1938), σ. 312- 13.
Μέτραι (Τσακήλι). Κ. Χουρμουζιάδου, Τό Τσακήλι τών Μετρών. Θρα-
κικά 11 (1939), σ. 395.

Μάλγαρα (Δογάνκιοϊ και Ρέμπιτς) 'Ανατ. Θράκης. Θρακικά, 6 (1935),
σ. 368.

Κεσάνη, Μάλγαρα 'Ανατολ. Θράκης. Βλ. Σ. Μανασσείδην έν περιοδ.
«Ό έν Κων/πόλει Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος», 9 (1874/75), σ. 342 (αδεται τήν
25 Μαρτίου).
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Πέτρα, (πρόσφ. εις Μονοκκλησιά Σερρών). Κ. Λ., Χφ. 3147, σ. 11 (συλλ.
Μαρίας Πλουμάκη, 1966).

Γανοχώρια. Κ. Λ., Χφ. 2003, σ. 6. (συλλ. Κυρ. Βαφείδη, 1954).

(Πρόσφυγες εξ 'Ανατ. Θράκης ε'ις Κουμαριά Σερρών). Κ. Λ. Χφ. 3145, σ. 5
(συλλ. Τασίας Μανδάλου κ. ά., 1966).

Τζετώ. 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης,
Θρακικά 11 (1939), σ. 21-22.

Κωνσταντινούπολις (νήσοι). Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ·' ημάς
Ελληνικής διαλέκτου, έκδ. γ'. Έν 'Αθήναις - -έν Κων/^ιόλει 1874. Βλ. έν λ. χελι-
δόνα. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτην ε'ις Νεοελλ. 'Ανάλ. Α' (1870 72), σ. 354, σημ. 1.
ιά) Λέσβος.

1) G. Georgakis et Léon Pineau, Le Folk-Lore de Lesbos. Paris (1894),
σ. 355. (Χαιρετισμός πρός τήν χελιδόνα, ώς έθιμον).
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2) Σπ. Άναγνώστου, Λεσβιακά, έν 'Αθήναις 1903, σ. 212-213. (2 άσματα"
αδονται τήν Κυριακήν τών Βαΐων).

3) Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, τόμ. Α', Μυτιλήνη 1953, σ. 61.
(χωρίον Μανταμάδος).

ιβ) Σάμος.

Έπαμειν. Ί. Σταματιάδου, Σαμιακά, τόμ. Ε', έν Σάμω 1887, σ. 380-81.
Μανρατζαϊοι. Κ. Λ., Χφ. 1428, σ. 40, άρ. 9 (συλλ. Ν. Δημητρίου. Μαυ-
ρατζαΐοι, 1939).

ιγ) Φολέγανδρος.

Κ. Λ. Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη, άρ. 3035 (συλλ. 'Αντων. Μαυρογένους 1890).
ιδ) Νίσυρος.

Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νισύρου λαογραφικά, Νέα Υόρκη 1940, σ. 85.
Κ. Α., Χφ. 2892, σ. 583-84 (συλλ. 'Αννης Παπαμιχαήλ. Μανδράκι Νισύ-
ρου, 1964).

ιε) Χάλκη.

Sam. Baud - Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', έν 'Αθήναις
1935, σ. 272.

Δωδεκανησ. Έπιθεώρησις, τόμ. Β' (1948), σ. 117. (Άρρεν παιδίον στολι-
σμένον δι' ανθέων καί άλλων κοσμημάτων παριστάνει τόν Μάρτην).

Κ. Λ. Χφ. άρ. 2892, σ. 752-53 (συλλ. Άννης Παπαμιχαήλ, Χάλκη 1964).

ιστ) Ρόδος.

Σάλακος. Άναστ. Άναστασιάδου, 'Εορτή έπί τή πρώτη τού έαρος έν Ρόδφ·
Φόρμιγξ, περ. Β', ετ. ΣΤ' (Η'), 1910, άρ. 5-6, σ. 4-5. Κ. Λ. Χφ. 1568, σ. 417
(συλλ. Χριστ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 1953). Χριστ. Παπαχριστοδούλου, Λαο-
γραφικά σύμμεικτα Ρόδου, Λαογραφ. 21 (1963), σ. 194-195.
Ρόδος (πόλις). Χρ. Παπαχριστοδούλου, ένθ' άν., σ. 195.
Σιάνα. Άναστ. Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια, έν Ρόδω,
1930, σ. 97. Τοϋ Αύτοϋ, Ροδιακά Λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος 1950, σ. 57-58,
άριθ. 4-5. Χρ. Παπαχριστοδούλου, ενθ'άν., σ. 194, Sam. Baud - Bovy, ένθ'av.,
σ. 73-74.—Φ.Λ.Π.Α., Χφ. άρ. 566, σ. 2 (συλλ. Γεωργ. Χατζάκη, 1968).
Μονόλιθος. Χρ. Παπαχριστοδούλου, ένθ' άν., σ. 194.
Γερασ. Δ, Δρακίδου, Ροδιακά, Αθήναι 1937, σ. 17.
Κ. Ν. Κωνσταντινίδη, Αθηνά Λυδία, Αλεξάνδρεια 1936, σ. 35-36.
Δωδεκανησ. Έπιθεώρησις, έτ. Β' (1948) σ. 117 (συλλ. Πέτρ. Καλονάρου).
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ιζ) Μεγίστη (Καστελλόριζον).

Κ. Λ. : Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη αρ. 2232 (συλλ. Άχιλλ. Διαμαντάρα).

ιη) Κρήτη.

Νικηθιανός, επαρχ. Μεραμβέλλον. Ά. Λογαριαστάκη, Παληά Κάλαντα τού
Μάρτη, Δρήρος 2 (1939), σ. 640-641.

Κατσιδώνι επαρχ. Σητείας (παλαιότερον τού έτους 1890). Κ. Λ. (Βιβλίον
εισαγωγής λαογρ. αντικειμένων, άρ. 130).

ιθ) Κέρκυρα.

Ν. Tomaseo, Canti popolari Toskani, Corsi, Illicici, Graeci. Tom. Ill,
Venezia 1842, σ. 280 = Arn. Passow, Popul. carmina, σ. 226 άρ. 306.

Γ.—Έκ των ώς άνω παραλλαγών παρατίθενται αί κάτωθι πλέον άντιπρο-
σωπευτικαί τού άσματος.

Α'.

Ηρθεν, ήρθε χελιδόνα,
-ήρθε κι αλλη μελιηδόνα'
κάθησε και λάλησε,
και γλυκά κιλάδησε.

20 Σύ, καλή νοικοκυρά,
εμπα 'ς τό κελλάρι σον
φέρ' αβγά περδικωτά,
και πουλιά σαρακοστά.
δώσε και μιαν όρνιθίτσα

κ' ηύρα χόρτα, σπάρτα, βλίτρα,
βλίτρα, βλίτρα' φύτρα, φύτρα.

5 Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ,
και Φλεβάρη, φοβερέ,
κι αν φλεγίσης, κι αν τσικνίσης,
καλοκαίρι θά μνρίσης'
κι äv χιονίσης, κι αν κακίσης,

25 φέρε και μια κονλουρίτσα.
"Ωρισεν ό δάσκαλος,
και ό θεός πού τά 'δωκε,
ν' άγοράσωμεν οχτώ,
và πουλονμ,εν δεκοχτώ'

10 πάλιν άνοιξιν θ' άνθισης.
Θάλασσαν επέρασα
καί στεριά δεν ξέχασα·
κύματα κι άν εσχισα,
εσπειρα, 'κονόμησα,

30 và κερδαίνωμεν τριάντα,
διάφορα 1 μεγάλα πάντα·
καί εις τό σπίτι καί 'ς τη Χώρα
μέσα 'δώ 'ποϋ 'ρθαμε τώρα.
Μέσα 'γειά, μέσα χαρά

15 έφυγα κι άφήκα σϋκα

καί σταυρόν καί θημωνίτσαν,
κ' ήρθα τώρα κ' ηύρα φύτρα,

1 κέρδη.
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'ς τόν άφέντην, 'ς τήν κυρά'
'ς τά παιδιά και 'ς τούς γονείς,
'ς δλονς τους τους συγγενείς.
Μέσα Μάρτης· εξ ω ψύλλοι'
εξ ω οχτροί, σας τρων' οι σκύλοι.

(Arn. Passow, σελ. 227 -28, άρ. 307α)

40 Μέσα φίλοι, μέσα 'φθήνια,
και χαρές, χοροί, παιγνίδια,
και εφέτος και τοϋ χρόνου
και τοϋ χρόνου και αλλα χίλια.

Β'.

Χαίρε, χαίρε, χαίρε, τίμιε σταυρέ·

καύχημα Χριστιανών,

όδηγε άμαρτωλών

χαίρης πάντων τών πιστών

ν' άνέβης εις τόν ούρανόν

χαίρης και Πρωτομαρτιά

νά 'ρχη και καλοχρονιά,

νά γενοϋν πολλά σιτάργια,

νά γεμώσουνε τ' άμπάργια'

νά γενοϋν πολλά κρασιά

να γεμώσουν τά βουτζιά'

νά γενοϋν πολλά αρνιά

γιά νά σφαγοϋν τήν Λαμπρά·

να γενοϋν πολλές μυζήθρες

για νά βάζουσι στις πίττες'

να γενοϋν πολλά όρνίθια

μετά τοϋ Θεοϋ βοήθεια·

νά γενοϋν πολλές έντράδες 1

νά χον τ ραίνουν οι κεράδες'

μαγερέματα * πολλά

στο μαγέρευμα καλά.
Μάρτις μάς ήλθεν'
καλώς μας ήλθεν
ή γής μυρίζει,
25 τά δένδρα άνθοϋσι.
Ό ήλιος λάμπει,
τό φώς είσέβη

κ ή χελιδόνα μας 'κει γυρίζει
και τά πουλάκια της κιλαδοϋνε.
30 "Οξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα Μάρτης και χαρά
και ή κερά ή Παναγιά.
Και αν εχετε παιδιά
νά τ à παντρέψετε καλά.
35 Σέβα, είσέβα ώς τό κελλάριον
δώσ' 'ένα αβγό ή άβγούτσικο
ή τή μάννα τοϋ άβγοϋ
ή τήν όρνιθα ή τόν πετεινόν
και πολλά τά έτη τών νοικοκερώ.

1812.

(Κ. Λ. : Ν. Γ. Πολίτου, "Υλη, άρ. 3035. Τό κείμενον άντεγράφη έκ χειρογράφου υπό
τοϋ 'Αντωνίου Μαυρογένους τφ 1890. Εις τήν παράθεσιν τοϋ άσματος άνωτέρω διωρθώ-
σαμεν τό πλήθος τών άνορθογραφιών τοϋ κειμένου.

Ό 'Α. Μαυρογένης σημειώνει ότι ήδετο τό χελιδόνισμα τοϋτο είς Φολέγανδρον
υπ' άνδρών, οί όποιοι εφερον ξυλίνην χελιδόνα, έμπεπηγμένην έπί τής άκρας άκοντίου,
στολισμένην διά στεφάνου άνθέων, ότι δέ κατηργήθη τό εθιμον μετά τήν Έλληνικήν
έπανάστασιν υπό τοΰ έπισκόπου Σίφνου καί Φολεγάνδρου Καλλινίκου).

1 Εισοδήματα (βενετ. indrada).
' Γεννήματα, ειδικώς όσπρια.
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Χελιδόνα ερχεται
άπ' τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσα έπέρασε,
έκατσε και λάλησε,
5 λάλησε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά,
πού μαθαίνουν τά παιδιά,
τα παιδιά στο δάσκαλο.

— Δάσκαλος μας εστειλε
10 và μας δώστε πέντε άβγά
κι αν δεν δώστε πέντε άβγά

(Κ. Λ. Χφ. 3132, σελ. 7 - ί
Σερρών, 1965).

Χελιδόνα ερχεται
άπ' τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσαν επέρασε,
πύργον μας θεμέλιωσε.
5 "Εκατσε καί λάλ.ησε

μέσ' στον Μάρτη τήν αυλή.
Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ
και Φλεβάρη, χιονερέ■
πόσον δρόμον έκαμες

παίρνομε τήν κλωσσαριά,
να γεννά καί να κλωσσά
καί να σέρνη τά πουλιά.
15 Μάρτης μας ήρθε'
καλώς μας ήρθε'
τά λουλούδια ανοίγουν,
ή γης μνρίζει.
"Εξω ψύλλοι, ποντικοί,
20 μέσα 'γειά (άβγά) καί Πασχαλιά
κι άπό χρόν' μέ 'γειά.

(συλλ. Σ. Άλεξιάδου - Λ. Μπακάλη, "Avm Καμήλα

Γ' (α).

10 κ' έμαθες τά γράμματα ;
γράμματα βασιλικά
πού μαθαίνονν τά παιδιά.
— Δάσκαλονς μας εστειλε,
να μας δώστε πέντ' άβγά.
15 κ' άν δεν εχ'τε πέντ' άβγά
và μας δώστε τ'ν κλονσσαριά,
να γεννά καί κλωσσά
καί να σέρνη τά πουλιά.

(Κ.Λ. Χφ. 2929, σελ. 82-83,
ρών, 1965).

συλλ. Δεσποίνης Παπαδοπούλου, Πρώτη Σερ-

Δ'.

Χελιδόνι πέταξε.
Ηύρε πύργον, εκατσε
καί χαμοκελάδησε'
— Μάρτη, Μάρτη μον, καλέ
5 καί Φλεβάρη, βροχερέ·

κι άν μανίσης κι äv φ λε β ίσης
καλοκαίρι θά μυρίσης.

— "Εξω ψύλλοι καί κορέοι·

νά 'ν' καλά οι νοικοκυραίοι.
10 Μέσα ήλιος καί χαρά
καί χαρά καί Πασχαλιά,
στον άφέντη, στήν κυρά
καί στ' άρχοντόπουλά τους.

— Αϊ, καλή νοικοκυρά·
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15 δώσ' μας κόκκιν' αβγά,
δσα εμείς οι μαθητές,
μαθημένοι είμαστε.
Τοΰ δάσκαλου τά τέσσερα,
κ' εμάς τά τριαντατέσσερα,
20 νά μη μας δείρη ό δάσκαλος,

καί ό κακός πρωτόσχολος.
Αι, καλή νοικοκυρά·
φέρε μας σαράντα άβγά,
νά χαρής τόν άντρα σου
25 και τ' άρχοντόπουλά οου
κι δ,τι ποθεί ή καρδιά σου.

(Ρόδος. - Δωδεκαν. 'Επιθεώρησις, έτ. Β' (1948), σ. 117).

Μάρτιος μας ήρθε
και καλώς μας ηύρε'
τά δρια άνθοΰσι,
οι κάμποι λουλουδονσι.
Και συ, καλή νοικοκυρά'
βάλε τά πατήκια σου
και σέβα 'ς τό κελλάρι σου'
εβγαλε σαράντ' άβγά,
δώσ' ημάς τά τέσσερα

10 και σας τά εικοσιτέσσερα,
νά μή μάς δείρη ό δάσκαλος,
δάσκαλος, πρωτόσκολος,
νά 'χωμε τήν άμαρτία του
και τήν κολασία του.

15 "Εξω ψύλλ' και ποντικοί·
μέσα ήλιος και χαρά
και χαρά και Πασχαλιά
και πάλι και τοϋ χρόνου.

(Φιλιππούπολις. Πανδώρα, τόμ. XI (1860/61), σ. 450 - 451 = Νεοελλ. 'Ανάλ. Α', σελ.
365- 66, άρ. 9).

Δ'.—Μ ο υ σ ι κ α ί έκτελέσεις τοϋ άσματος έχουν δημοσιευθή ή ηχο-
γραφηθώ μέχρι τοΰδε αί εξής '.

1. Ρόδος: α) έκ Σαλάκου : υπό Άναστ. Άναστασιάδου εις τό περιοδ.
Φόρμιγξ, περ. Β', έτ. ΣΤ' (Η) (1910), άρ. φύλλ. δ - 6, σ. 4.

β) έκ Σιάνας : 1) υπό Άναστ. Άναστασιάδου, ένθ-' άν., άρ. φύλλ. 4-5.
2) S. Baud - Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1935,
σ. 73 - 74, άρ. 21.

2) Χάλκη: α) Sam. Baud - Bovy, ένθ' άν., σ. 272. β) Κ. Λ. Χφ. 2892,
σ. 752-53 (αρ. εισαγ. μουσ. 11414) (συλλ. Άννης Παπαμιχαήλ, Χάλκη 1964).

3) Λέσβος: Παν. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, τόμ. Α', Μυτιλήνη 1953,

σ. 61.

1 Έκ τών ήχογραίρήσεων τούτων, ώς κατωτέρω, έχουν περιληφθή δύο παραλλαγαί
είς τό δημοσίευμα : Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Σπνρ. Δ. Περιατέρη, 'Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια, τόμ. Γ' (Μουσική έκλογή), έν 'Αΰήναις 1968, σελ. 177 ■ 180.
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4) Μακεδονία (νομός Σερρών) : (Ήχογρα'φησις ύπό Γ. Αίκατερινίδου
γενόμενη εντός τοΰ προγράμματος τής εκτελεσθείσης ύπ' εμού Λαογραφικής
ερεύνης τφ 1963 - 64 δι' οικονομικής χορηγίας τού Βασιλ. 'Ιδρύματος Ερευνών,
καί άργότερον τφ 1967. Τού εορταστικού εθίμου τούτου εγένετο ύπ' αύτού τφ
1967 καί κινηματογράφησις εις Άγριανήν καί Σιτοχώρι Σερρών. Άρ. ε'ισαγ.
κινηματ. ταιν. 48, 49).

α) ΝέονΣούλιον : Κ. Λ. Χφ. 2761, σ. 51 (άρ. ε'ισ. μουσ. 7441, ταιν. 512β 10).

β) Παλαικώμη : Κ.Λ. Χφ. 2761, σ. 191 (άρ. ε'ισ. μουσ. 7631, ταιν. 521β).

γ) Μικρόν Σούλιον. Κ.Λ. Χφ. 2762, σελ. 11-12, 220-21 (άρ. είσ. μουσ.
8304, ταιν. 593 β).

δ) Άγριανή : Κ.Λ. χφ 3168, σ. 108 - 109 (άρ. ε'ισ. μουσ. 14517, ταιν.
1076 β4).

ε) Σιτοχώριον: Κ.Λ. Χφ. 3168, σ. 106 - 107 (άρ. είσ. μουσ. 14515,
ταιν. 1076β 2).

5. Φιλιππούπολις ("Ελληνες 19°ί αί.) : Άρχεΐον Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ.
Θησαυρού, τόμ. Λ' (1934/35) σ. 225-26'.

'Εκ τής μουσικής συλλογής ταύττ^ς τοΰ άσματος παρατίθενται κατωτέρω
πέντε παραλλαγαί αύτού :

Α.—Ν έου Σουλίου Σερρών' (βλ. άν., άρ. 4α).

J>=250

ν-έ - ^ε-μέ - λιω-σε, ε - κα - τσι χ'έ-λά -

-■ίαι - νουν τα πι - δια.

Μάρ - της μας ηρ 3ι.

' Τό ασμα υποστηρίζεται έν σελ. 260 σημ. 1, ότι μετηνέχΟη εις Φιλιππούπολιν
κατά τόν 180ν αί. έκ Θεσσαλίας διά μεταναστών, έγκατασταθέντων ένταϋθα.
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Τ 1 >_/ J ^' g-1

λως μας

ίι·

και κο - ριοι,

μεσ' ύ - γεί - α

ο - ξω ψύλ - λοι

Portoto

χ

χί χα - ρα κί τοΰ χρόν".

την Πα-σκα-λια με του κοκ-χι -
___Toy._

νου τ αυ - γο

Β.-Φ ιλιππουπόλεως" (βλ. ανωτ., αρ. 5).

Χε - Χι - δο - να πε - ρα - σε

απ τη Μαυ - ρη

•5α - λασ - σα

έ - κα - τσε κ'έ - λα - λη - σε

καί γλυ - κα' κε - λα - δη - σε · -

Γ.—Σ ιάνας Ρόδου'.

Allegretto moderato

_A_

-r-·

Πε - pi - στε

J J) J>

ρα - κι πε - τα
Γ

ξε, ηύ - ρεν

Πύρ - γον κ' ε - κα - τσε
Δ_

κ'έ - χα - μο - κε - λά - Οη

σε.- Μάρ-τη, Μάρ - τη μου, κα - λέ.

Μάρ - χη Map - τη μου, κα - λέ, καί Ά

1 Έκ τής καταγραφής υπό S. Baud - Bovy" (βλ. ά·\ωτ., άρ. 1, β2).
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Δ.—Σ α λ ά κ ο υ Ρόδου1.

πέμ - ττε - ται,_ ττά - ει ττε ρα

Ε.-Χάλκης2.
J =176

J? Α Β
—W«.__

Map - τη,

Map - χη

μου, κα - λέ

και Ά -

πρί - λη -ία - μα - στέ, (δ)ώς ή - μεΐς οΐ μα - ·&η -

1 έκ τής δημοσιεύσεως ύπό Άν. Άναστασιάδου' (βλ. άνωτ., άρ. 1, α).

2 Έκ τής ήχογραφήσεως ύπό "Αννης Παπαμιχαήλ' (βλ. άνωτ., άρ. 2, β. Κ.Λ. Χφ.
2892, σ. 752-53).

(Αί ύπ' άρ. Α καί Ε παραλλαγαί τής μελωδίας τοΰ άσματος κατεγράφησαν μουσικώς
έκ τής ταινίας μαγνητοφώνου ύπό τοΰ Συντάκτου μουσικού Σπυρ. Περιστέρη).
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ταί _ μα - θη - με - νοι εΐ - μα - σχε. Χε - λι -

- δο - νιμ πε - μίτο - με,- πα - ει πε - ρα κερ - χε -

του χρο - νου.

Τον.

Ε.—'Τό ύπό έξέτασιν άσμα, καλούμενον εις Μακεδονίαν «τραγούδι τής χελιδόνας»
ή «χελιδόνα», οίδεται σήμερον, ώς εμφαίνεται καί έκ τών ανωτέρω αναγραφομένων
παραλλαγών αύτού, ώς κειμένου καί μουσικής, εύρύτατα, όσον γνωρίζω, εις τήν
βόρειον περιοχήν τού ελληνικού χώρου, τήν Μακεδονίαν, από τών δυτικών συνό-
ρων αύτης πρός τήν "Ηπειρον μέχρι τών ανατολικών πρός τήν Δυτ. Θράκην, είτα
δ' εις τήν Λέσβον και έκ τών νοτίων περιοχών μόνον εις τήν Ρόδον, Χάλκην καί
τήν Νίσυρον. Είς τήν τελευταίαν νήσον ώς καί εις Σάλακον Ρόδου άπαντα μετα-
τεθειμένον είς τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου.

Εις τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος παρατηρούνται διαφοραί κυρίως : είς τήν
αρχήν αύτού (π. χ. Χελιδόνα έρχεται. . . Μάρτις μας ήρθε. . . κλπ), εις τό μήνυμα,
τήν άγγελίαν, τού άνατέλλοντος έαρος, τόν χαιρετισμόν πρός αιιιό, τάς αιτήσεις
τών παίδων ύπέρ φιλοδωρήματος, τάς εύχάς αύτών κλπ.

α). Ή άρχή τον άσματος. Είς τήν βόρειον Ελλάδα καί τήν Δωδεκάνησον
(Ρόδον) άπαντα αύτη εις τούς τέσσαρας πρώτους στίχους, σπανιώτερον δέ εις
τούς εξ, ύπό διηγηματικήν μορφήν.

στ. 1-2 Χελιδόνα ερχεται / άπό Μαύρη1 (r\ "Ασπρη)' θάλασσα

» Άρνισσα Πέλλης (βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη ν εις Ε.Λ.Α., 13/14 (1960/61), 'Αθήναι 1962,
σ. 376. Ρουμλούκι (Νεόκαστρον) 'Ημαθίας: Κ.Λ. Χφ. 984γ', σ. 902 -904. Περιοχή Σερ"
ρών : (Θερμά: Κ.Λ. Χφ. 2897, σ. 195- 96. Λιγαριά : Αύτ., σ. 269. Άναστασιά : Κ.Λ.
Χφ. 2761, σ. 81. 'Εμμ. Παπάς: Αύτ., σ. 323 -24. ΡοδολεΤβος : Αύτ., σ. 414. Πρώτη:
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(χελιδόνα πέρασε / άπό Μαύρη1 (r\ άπου τη Μαύρη 2 θάλασσα)
στ. 3-4 θάλασσα επέρασε / ήκατσε κ' ελάλησε

ή : θάλασσα επέρασε / τη φωτιά θεμέλιωσε-
θάλασσα άπέρασε / και σπειρί 'κονόμησε'
στ. 5-6 κάθησε τσ' ελάλησε / κ' έγλυκοκελάηδησε 3
ή : κάθησε και λάλησε / πέτραν έκατάλυσεν
Εκατσε και μίλησε / μίλησε κ' ελάλησε'
έκατσε κ' ελάλησε / καί πυργοθεμέλιωσε"

β). Ε'ις τήν συνέχειαν τοΰ άσματος είς άρκετάς παραλλαγάς, από τού
εβδόμου στίχου, ως ε'ις τήν ανωτέρω εξ Άρνίσσης Μακεδονίας4, ή άπό τοΰ
τετάρτου ή τού πέμπτου ε'ις άλλας έκ διαφόρων τόπων, έχομεν έπίκλησιν πρός
τόν Μάρτην (Μάρτιον)".

«Μάρτη - Μάρτη, βροχερέ / και Φλεβάρη, χιονερέ». (Άρνισσα Πέλλης'
παραλλ. στ. 7-8)1 καί Πρώτη Σερρών (παραλλ. άνωτ., σ. 94) Γ' (α), στ. 7-8)

— Μάρτη μ', Μάρτη μου, καλέ, / και Φλεβάρη, φοβερέ (στ. 7 - 8) "

— Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ / καί Φλεβάρη, φλιβερέ (ή βροχερέ) στ. 4-5 7

— Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ / καί Φλεβάρη, φοβερέ (σ. 5 - 6)8

Αύτ., σ. 403 -401. Άγιοχώρι : Κ. Λ. Χφ. 2762, σ. 176 - 77. Μελενικίτσι : Χφ. άρ. 2779,

σ. 102.

3 Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome II, Paris 1825>
σ. 256. Βλ. και είς Ν. Γ. Πολίτου, Χελιδόνισμα. Νεοελλ. 'Ανάλ. Α' (1870/72),
σ. 363 άρ. 4.

1 Μελένικον : Πέτρου Σπανδωνίδη, ενθ' άν., σ. 63 άρ. ζ'.

2 Λέσβος: Σπ. Άναγνώστου, Λεσβιακά, έν 'Αθήναις 1903, σ. 213 άρ. 4. 'AvacoX.
Θράκη (Γανοχώρια) : Κ. Λ. Χφ. 2003, σ. 6 (συλλ. Κυρ. Βαφείδη, 1954).

8 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ' άν., σ. 376.

* Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ' άν.

5 Εις τήν παραλλαγήν έκ Λέσβου ή άναφορά πρός τόν Μάρτιον υπάρχει είς τούς
στίχ. 2-3 (βλ. Σπ. Άναγνώστου, ενθ' άν., σ. 212-13, άρ. 3), είς δέ τήν έξ 'Ηπείρου
άπό τοΰ πρώτου στίχου (βλ. Χρ. Χασιώτην, ενθ' άν., σ. 191, άρ. 3).

8 Cl. Fauriel, ενθ'άν. II, 256= Th. Kind, Neugr. Poesien, σ. 12, άρ. VII = Dan.
Η. Sanders, Neugr. Volksleben, σελ. 106, 130 — A. Passow, άρ. 307 = 2Υ. Γ. Πολίτης,
ένθ' άν., α. 363, άρ. 4.

7 Ν. Tomaseo, torn. III, σ. 279 = Α. Passow, άρ. 309 = Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άν.,
σ. 362, άρ. 3. Δωδεκαν. Έπιθεώρησις, έτ. Β' (1948), σ. 117 (Ρόδου).

8 Α. Passow, άρ. 307 = G. Wachsmuth (μετάφρ. υπό Γαλάνη), σ. 31-33 — Μ. Π.
Βρεττοϋ, 'Εθνικ. Ήμερολ. τοϋ έτους 1868, σ. 109 - 111 = iV. Γ. Πολίτης, ενθ'άν.,
σ. 360, άρ. 1.
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Μάρτη, Μάρτη, χιονερε / και Φλεβάρη, βροχερέ (στ. 5-6)

Μάρτη, Μάρτη, χιονερε / και Φλεβάρη, λασπερέ (στ. 21-22)'

γ). 'Ακολούθως ό λόγος ε'ις τό ασμα στρέφεται ύπό των άγειρόντων, οί
όποιοι είναι μαθηταί, περί τό σχολεΐον καί τόν διδάσκαλον.

Ποιον δρόμον επήρες
κ' εμαθες τά γράμματα·
γράμματα βασιλικά,

πού μαθαίνουν τά παιδιά (στ. 7-10. Θερμά Σερρών)2
τά παιδιά στο δάσκαλο 3

Είς τήν παραλλαγήν έκ Ρουμλουκίου (Νεόκαστρον) 'Ημαθίας, ή οποία αδεται
ύπό κορασίδων έν τή αιώρ? κατά τόν Μάρτιον, λέγεται (στ. 5 - 8) :

εκατσε κ' έλάλησε"
έμαθε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά
που μαθαίνουν τά παιδιά '.

δ). Οί αδοντες κατόπιν α'ιτούν από τήν οικοκυράν, να δώση φιλοδώρημα
εις αυτούς, μαθητάς τού σχολείου, ώς καί δια τόν διδάσκαλον, τοΰ οποίου εκτε-
λούν πρός τούτο έντολήν.

((Δάσκαλους μας εστειλε
νά μας δώστε πέντε άβγά»
(Παραλλ. άνωτ., σ. 94) Γ' (α), στ. 18 -14. Πρώτη Σερρών).

— «Αι καλή νοικοκυρά'
δώσ' μας κόκκινα άβγά,
δσα έμεΐς οί μαθητές,
μαθημένοι είμαστε.

1 Μ. de Marcellus, Chants du peuple en Grèce, II, Paris 1851, σ. 178.
A. Passow, άρ. 305 = Th. Kind, Anthologie neugr. Volkslieder, 1861, a. 72 ~Ar. Γ. Πο-
λίτης, ενθ'άν., σ. 363- 64, άρ. 5.

2 Βλ. είς Κ.Λ. Χφ. άρ. 2897, σ. 195-6. "Ομοίως καί εις άλλους συνοικισμούς
του νομού Σερρών, ώς εις Λιγαριάν (Χφ. άρ. 2897, σ. 269), Άναστασιάν (Χφ. 2761,
σ. 81), Έμμ. Παπάν (Αύτ., σ. 323-24), Ροδολεϊβον (Αύτ., σ. 414), Πρώτην (Αύτ.,
σ. 403-404) (βλ. άνωτ. σ. 94 καί παραλλ. Γα', στ. 9-12), Άγιοχώρι (Χφ. 2762,
σ. 176 - 77), Μελενικίτσι (Χφ. 2779, σ. 102) κ. ά.

3 Κ.Λ. χφ., 3132, σ. 7-8 ("Ανω Καμήλα Σερρών, 1965).

« Κ.Λ. Χφ. 984γ', σ. 902- 904, άρ. 77 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1935).
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Τον δάσκαλου τά τέσσερα
κ' εμάς τά τριαντατέσσερα,
νά μή μας δείρη ό δάσκαλος
και ό κακός πρωτόσχολος.

(Παραλλ. άνωτ. (σ. 34-35) Δ', στ. 14-21. Ρόδος).

ε). Οί τελευταίοι στίχοι αποτελούν έπιρδικήν άποπομπήν έκ τοΰ οίκου τών
ψύλλων, κοριών καί ποντικών, άποδίωξιν τών εχθρών καί τέλος ευχήν υπέρ
υγείας καί χαράς είς τήν ο'ικογένειαν.

— «Μέσα 'γειά, μέσα χαρά

Μέσα Μάρτης" έξω ψύλλοι
έξω οχτροί, σας τρων' οί σκύλοι κλπ.
(Παραλλ. Α. Passow, άρ. 307. Βλ. άνωτ. (σ. 32-33) εις παραλλ. Α', στ. 34 εξ.).

— δξω ψύλλοι, ποντικοί'
μέσα Μάρτης και χαρά κλπ.

(Παραλλ. Φολεγάνδρου. Βλ. άνωτ. (σ. 33) Β', στ. 30-31).

— εξω ψύλλοι, ποντικοί
μέσα 'γειά και Πασχαλιά.

(Άνω Καμήλα Σερρών. Βλ. παραλλ. άνωτ. (σ. 34) Γ', στ. 19-20').

στ). Είς ελληνικός περιοχάς (μέχρι τοΰ 1922) τής Ανατολικής Θράκης,
π. χ. τήν Μετρών (βλ. εις Άρχ. Θρακ. Θησ., τόμ. Ζ (1940/41) σ. 102, άρ. 38,
τόμ. IB (1943/44), σ. 170 άρ. 1) ή άρχή τοΰ άσματος έχει ώς εξής κατά τήν
πρώτην παραλλαγήν:

Μάρτης μας ήρτε
και καλώς μας ήρτε
τά δρη ανθίζουνε,
οι κάμποι λουλουδίζουνε

1 Βλ. προσέτι καί είς παραλλαγάς : έκ Φιλιππουπόλεως (Άναστ. Λευκίου, ενθ. άν.).
'Ανατ. Θράκη; είς Άρχ. Θρςικ. Θησ. 7 (1940/41) σ. 102 άρ. 38, Δάφνης καί Θερμών τοϋ
νομοϋ Σερρών (Χφ. 2897, σελ. 138, 195 - 96)- έκ Μελενιτσίου καί Σησαμιάς Σερρών (Χφ.
2779, σελ. 102-103, 205-206). 'Ηπείρου, (Χρ. Χασιώτου, ενθ' άν , σ. 191, άρ. 3). Δω-
δεκανήσου (Χάλκης) (Δωδεκαν. 'Επιθεώρ., έτ. Β' (1948) σ. 117). Λέσβου (Σπ. Άναγνώστου,
Λεσβιακά, σελ. 212-13, άρ. 3 καί 4). Σάμου (Έπαμ. Σταματιάδου, Σαμιακά, Ε', έν Σάμω
1887, σ. 380-81). 'Ενταύθα, δηλ. είς Σάμον, τό άσμα είχε μετατεθή είς τό εσπέρας τής
23 'Ιουνίου, άπαγγελλόμενον κατά τήν ΰπερπήδησιν τής πύρας' (βλ. είς σελ. 380 -81).
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οί χελιδόνες έρχονται

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ
και 'Απρίλη λαμπερέ,

κατά δέ τήν δεαπέραν :

Μάρτιος μας ήρτι
κί καλώς μας ηϋρηκε.
τά όρηα άνθοϋσαν
τά πουλιά 'λαλούσαν.
Εις τήν παραλλαγήν εκ Φιλιππουπόλεως :

Μάρτιος μας ήλθε
και καλώς μας ηύρε.
Τά όρη άνθοϋσΓ
κάμποι λουλουδοϋσιν.
"Αξι' Μάρτη και καλέ
και Φλεβάρη δυνατέ 1.
Τής μορφής ταύτης τού χελιδονίσματος απαντούν παραλλαγαί καί ε'ις συνοικι-
σμούς τού νομού Σερρών, ώς είς Δάφνην επαρχ. Βισαλτίας :

Μάρτης μας ήρτι'
καλώς μας ήρτι'
τά λουλούδια ανοίγουν . . .5

ομοίως καί είς Σιτοχώριον Σερρών :

Μάρτης μας ήρθε'
τά λουλούδια άνοίγουν
γης 'βωδιάζει'
τόπους μυρίζει.

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ . . ,3

Όμοίως καί άλλαχού :

Μάρτης μάς ήρθε'

1 Άναστ. Γ. Λευκίου, 'Ανατροπή τών γραψάντων . . ., έν 'Αθήναις 1843, σ. 28.
Όμοία είς τούς στ. 1-4 είναι ή έπίση; έκ Φιλιππουπόλεως παραλλαγή, δημοσιευθείσα
ύπό Βλασ. Γ. Σκορδέλη είς Πανδώραν, τόμ. XI, σ. 450 (βλ. τό κείμενον καί είς Νεοελ.
Άνάλ. Α' (1870/72), σ. 365, άρ 9).

2 Κ.Λ. Χφ. 2897, σ. 138 (συλλ. Σ. Φάσσα, 1964).

3 Κ.Λ. Χφ. άρ. 3168, σ. 77- 78, (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1967).
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ορη ανθείτε'
πουλάκια κελαϊδεϊτε '

Μάρτης μας ήρθε
κι πουλιά λαλείτε'

θάλασσαν άπέρασαν . .. (Ξινονέριον Καρδίτσης)5
Μάρτης μας ήρθε'
καλώς μας ήρθε 3.

Εις τήν παραλλαγήν εκ Φολεγάνδρου, άναφερομένην εν χρήσει μέχρι τού
1830· 1840 (βλ. Κ. Α., Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη, άρ. 3035), ή ούτως αγγελία τής πρώ-
της τοΰ Μαρτίου (στ. 6 χαίρης και Πρωτομαρτιά) απαντάται ε'ις τούς στίχους 22 - 25.

Πλήν τού αιτουμένου φιλοδωρήματος, τό όποιον αναφέρεται εις άβγά,
ειδικώς δέ κόκκινα, ήτοι Πασχαλινά, άπαντα εις πλήθος παραλλαγών καί ευχή
διά τήν μετ' ολίγον «Πασχαλιάν», «Λαμπράν».

Τό στοιχεΐον τούτο είναι χαρακτηριστικόν περί διασκευής κατά τήν Βυζαν-
τινήν περίοδον εις τήν μορφήν ταύτην, ώς παρατηρούμεν καί κατωτέρω, τού εξ
αρχαίων χρόνων συνεχιζομένου χελιδονίσματος πρός προσαρμογήν αυτού δι' άκροα-
τήριον χριστιανικόν καί μάλιστα δι' ήμέραν, ή οποία συνέπιπτεν εις τό χρονικόν
διάστημα τής Μεγ. Τεσσαρακοστής ή εις τό τού Τριωδίου, προπαρασκευαστικόν
διά τήν ιιερίοδον ταύτην.

'Εάν ληφθή έτι ύπ' ό'ψιν ότι άπό τών πρωίμων χριστιανικών χρόνων δη-
μώδη λατρευτικά άσματα κατά τάς έορτάς τού 'Αγίου Βασιλείου καί τών Θεοφα-
νίων4, άσφαλώς καί τών Χριστουγέννων ειχον άγερμικόν χαρακτήρα, εις μετα-
γενεστέρους δ' είτα Βυζαντινούς χρόνους καί τό κατά τό Σάββατον τού Λαζάρου
(ασμα τής άναστάσεως αυτού), ήτο πλέον δικαιολογημένον τ^υχολογικώς καί εις τό

1 Ν. Tomaseo, ενθ'άν., III, σ. 279 = Χ Pastow, άρ. 309 — Ν. Γ. Πολίτης, έ'νθ' άν.,
σ. 362, άρ. 2.

2 Κ.Λ. Χφ. άρ. 3186, σ. 30-31 (συλλ. Ε. Κουκουλέτσου, 1952).

3 Βλ. Χφ. 2897, σ. 54 ("Αγ. Δημήτριος) καί σ. 138 (Δάφνη) Βισαλτίας' Χφ. 2763,
σ. 28 - 29 (Νιγρίτα) τοΰ νομοϋ Σερρών. Είς δλλας παραλλαγάς έκ τής περιφερείας ταύτης
(θερμά: Κ.Λ. Χφ. 2897, σ. 195-96. Άγιοχώρι : Κ.Λ. Χφ. 2762. σ. 176- 77. Μελενι-
κίτσι : Κ. Λ. Χφ. 2779, σ. 102- 103. Σερραϊκά Χρονικά, Α' (1953) σ. 134) ή έπίκλησις
αύτη άπαντάται έντός τοΰ κειμένου τοΰ άσματος, ούχί δέ έν άρχή αύτοΰ.

* Βλ. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Δύο βυζαντινά κάλανδα, Λαογρ. 1 (1909),
σ. 564 -68.

5 Σχετικώς άναφέρει κατά τόν 12ον αί. ό 'Ιωάννης Τζέτζης (Χιλιάδες, ΙΓ', Ίστορ.
475, στ. 243 εξ.).



ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ (ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ)

45

Χελιδόνισμα, άδόμενον τήν α' Μαρτίου, ήμέραν, ως έλέχθη, συνδεδεμένην πρός
τήν Μεγ. Τεσσαρακοστήν, νά προστεθούν στοιχεία σχετικά πρός τήν μέλλουσαν
νά έορτασθή άμα τφ πέρατι τής νηστείας ταύτης 'Ανάστασιν τού Σωτήρος, ήτοι
ευχαί δι'αυτήν, πρός δέ και νά μετατεθη τό έν λόγω άσμα είς πολλούς τόπους, ώς
αναφέρεται ανωτέρω, εις τήν ήμέραν τοϋ Ευαγγελισμού, τό Σάββατον τοϋ Λαζά-
ρου ή ε'ις ήμέραν τής Μεγ. Εβδομάδος (τήν Μεγ. Πέμπτην) κ. ά.

Ή σύνδεσις τοΰ άσματος πρός τούς μαθητάς καί τόν διδάσκαλον κατ'
έντολήν τοΰ οποίου φέρεται εις πολλάς παραλλαγάς ότι αιτούν οί χελιδονισταί
φιλοδώρημα, φαίνεται ότι θά ειχε γίνει ήδη κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίο-
δον, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν ότι απαντά τό στοιχεΐον τούτο εις παραλλαγήν, ή
οποία ηδετο εις Ρώμην τόν ένατον ή δέκατον αιώνα, εις είδικήν έορτήν, καλου-
μένην Cornomannia

Τόν σχολικόν τοΰτον χαρακτήρα 8 πιστεύω ότι θά προσέλαβε τό άσμα έκ
τοΰ έθους, τό όποιον ί'σχυεν άπό τής μεταγενεστέρας αρχαιότητος, συνεχίσθη δέ καί
κατά τήν βυζαντινήν καί τήν μεταβυζαντινήν περίοδον μέχρι τών νεωτέρων χρόνων,
τής καταβολής τής άμοιβής τοϋ διδασκάλου υπό τών γονέων τών μαθητών ή υπό
τής κοινότητος εις χρηματικόν ποσόν άλλά καί εις είδος (τρόφιμα)3, πρός δέ καί
τής προσφοράς δώρων εις αυτόν κατά έορτάς, «τών εορτικών», ήδη άπό τών
πρώτων χριστιανικών χρόνων μάλιστα πατά τήν τών Καλανδών (Πρωτοχρο-
νιάν), ώς άναφέρει άργότερον ό Λιβάνιος είς λόγον του εις τάς Καλάνδας
(1,397, 11 έκδ. Förster)5, είτα δέ καί κατά τήν τού Πάσχα (τήν Λαμπρήν),
ώς τό έθιμον μέχρι τοΰ 1920 ε'ις Κρήτην (έπαρχ. Σητείας) κ. ά.

Ή συλλογή οΰτως υπό τών μαθητών δώρων διά τόν διδάσκαλον, κατόπιν
μάλιστα παραγγελίας αυτοϋ, άπετέλει θεσμόν έν χρήσει από τών πρώτων βυζαντι-
νών χρόνων, δεδομένου ότι αναφέρεται περί τούτου ρητώς τόν ένατον αιώνα
εις τό άδόμενον εις Ρώμην, ώς άνωτέρω, χελιδόνισμα. Πρόκειται επομένως περί
άρχαίου νομίμου, τό όποιον ήσκεΐτο ομοίως άνευ διακοπής καί εις τον έλληνι-
κόν κόσμον τών χριστιανικών χρόνων. Ή χρονική προθεσμία αύτη, δηλ. ή α'
Μαρτίου, ευρίσκεται εις συμφωνίαν πρός τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Αθηναίου (Λειπνοσ.

1 Βλ. είς Νικ. Πολίτου, Δημώδη βυζαντινά ςίσματα, Λαογρ., Γ' 1911/12, σ. 645-650.

a Τό άσμα υπό τόν τύπον τούτον περιέχεται είς κώδικας έκ τού 12ου αιώνος καί
15ου. Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 645-46. S. Baud-Bovy, Sur le Χελιδόνισμα.
Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά, τόμ. 1, 1946, σ. 23 έξ.

» Βλ. Φαίδ. Κουκουλέ, Β.Β.Π., ΑΊ, 1948, σ. 86 -87.

* "Ενθ'άν., σ. 87.

« Πρβλ. καί ενθ'άν., σ. 87.
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10,437 d) καθ·' ην οι σοφισταί έν 'Αθήναις έλάμβανον τόν μισθόν των καί δώρα
κατά τόν έορτασμόν τών 'Ανθεστηρίων, ειδικώς τήν δευτέραν ήμέραν αυτών,
τήν τών Χοών' «τη δέ έορτή τών Χοών έθος εστίν Άθήνησι πέμπεσθαι δώρα τε
καί τούς μισθ-ούς τοις σοφισταΐς . ..».

Οΰτοι όμως, ώς έλέχθη ήδη, έλάμβανον προσέτι καί τά «έορτικά», ήτοι
δώρα κατά τάς έορτάς, ώς εις τάς καλάνδας. Ή α' Μαρτίου επίσης κατά
τούς χρόνους τούτους κατείχεν εις τήν ψυχήν τού λαού θέσιν καλανδών, τό γνώ-
ρισμα δέ τούτο υπάρχει oU μόνον ε'ις τό άρχαΐον Χελιδόνισμα, ώς καί ε'ις τό νεώ-
τερον, αλλά καί εις κατ' έθιμον πράξεις τήν ήμέραν ταύτην κατά τούς μεταβυ-
ζαντινούς καί τούς νεωτέρους μέχρι σήμερον χρόνους, ώς λέγεται κατωτέρω.

Εις τό Χελιδόνισμα ούτως υπό τήν σημερινήν αυτού μορφήν, ώς έχει έτι
παρατηρηθή άπό πολλού και τονισθή έπανειλημμένως', συνεχίζεται άδιασπάστως
εις τά κύρια θεματικά του στοιχεία καί τήν οίκονομίαν συνθέσεως αυτών (ήτοι
εις τό μήνυμα τής αρχής τού έαρος διά τής έπανόδου τής χελιδόνος, τόν χαιρε-
τισμόν πρός αυτό, τήν μαγικήν αποδίωξιν τού κακού έκ τού οίκου, τήν ευχήν
υπέρ τής υγείας καί ευημερίας τών ένοικούντων εις αυτόν καί τέλος τήν αΐτησιν
άπαιτητικώς υπό τών τραγουδιστών περί χορηγήσεως εις αυτούς δώρων υπό τής
οικοκυράς ή τοΰ οικοκύρη), ώς έπίσης και είς τό λεκτικόν ΰφος5, τό άρχαΐον άσμα,
ώς διεσώθη υπό τοΰ 'Αθηναίου (Δειπνοσ. Η 60, p. 360), τό όποιον, ώς ήδη έλέ-
χθη, ήδετο εις Ρόδον έπίσης υπό παίδων, περιφερόντων ομοίωμα χελιδόνος3.
Δι' αυτού μέ χαρακτήρα άγερμοϋ έγίνετο ή άγγελία τού άνατέλλοντος έαρος, τοΰ
οποίου σύμβολον άπετέλει ή έπανερχομένη χελιδών, μετά τήν κατά τήν διάρκειαν
τοϋ χειμώνος άποδημίαν της εις θερμότερα κλίματα.

1 Βλ. βιβλιογραψίαν πρό τοΰ 1870 είς Ν. Γ. Πολίτου, Χελιδόνισμα. Νεοελ. 'Ανάλ.,
Α' (1870- 72), σ. 355-56 καί τήν νεωτέραν : Τοϋ Αύτοϋ, Δημώδη βυζαντινά άσματα,
Λαογραφ. 3 (1911/12), σ. 645 -650 ώς καί είς τήν βιβλιοκρισίαν υπό τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του τοϋ βιβλίου τοΰ G. Pitre. Λαογραφ. 6 (1917/18), σ. 278, σημ. 1.

2 Βλ. Στίλπ.Π. Κυριακίδου, 'Ελληνική λαογραφία. Μέρος Α', έκδ. β', έν 'Αθήναις
1965, σ. 56. Wald. Liungman, Traditionswanderungen Euphrat - Rhein, Teil II,
Helsinki 1938, σ. 110 εξ. (F.F.C. No 119). Φαίδ. Κουκουλέ, Β.Β.Π , τόμ. All, έν
'Αθήναις 1948, σ. 7 - 11.

3 'Ομοίου τύπου πρός τό Χελιδόνισμα ήτο προσέτι τό Κορώνισμα, ασμα μετά περι-
φοράς ομοιώματος κορώνης είς Κολοφώνα τής Μ. 'Ασίας κατά μαρτυρίαν τοΰ Φοίνικος
τοΰ Κολοφωνίου (3 αί. π. Χ.) ('Αθηναίος, Η' 359e - 360b), ώς καί τό ασμα τής Είρε-
σιώνης (πρασίνου κλάδου) είς Σάμον κατά τήν έορτήν τοΰ 'Απόλλωνος. (Βίος 'Ομήρου
υπό 'Ηροδότου, στ. 462-482). Βλ. καί M. P. Nilsson, Griech. Feste, Stuttgart 1957
(άνατ. τής έκδ. 1905), σ. 116-118. Wald. Liungman, ενθ' άν., σελ. 1101 - 1104, 1107.
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Περί τής ειδικής θέσεοΰς ταύτης τής χελιδόνος είς τήν ψυχήν τού λαού
ενδεικτικοί είναι καί οί σχετικοί χαρακτηρισμοί περί αυτής εις τήν λογίαν ποίησιν
τής αρχαιότητος', ώς επίσης καί απεικονίσεις τού πτηνού από τών μέσων περί-
που τής δευτέρας προ Χριστού χιλιετηρίδος επί τελετουργικού αγγείου (πρόχου) καί
κύμβης, αντικειμένων άνακαλυφθέντων έσχατος ύπό τού καθηγητού Σπ. Μαρινά-
του κατά τήν άνασκαφήν ύπ' αυτού εις Θήραν. Ενταύθα εικονίζονται χελιδόνες αί
όποΐαι άσφαλώς έχουν συμβολικήν έννοιαν, δηλ. τήν τοΰ αγγέλου τοΰ έαρος \

'Επί ελληνικής πελίκης εκ πολύ μεταγενεστέρων χρόνων, ήτοι τοΰ δευτέρου
ήμίσεος τοΰ 6ου αί. π. Χ., ανευρεθείσης τό 1835 είς Vulci τής 'Ιταλίας (άποκειμέ-
νης εις τό μουσείον τοΰ Leningrad) έχει ζωγραφηθ-ή ύπό τοΰ Εύφρονίου σκηνή
τής έπανόδου τής χελιδόνος, ώς άγγέλου τοΰ έαρος' (είκ. 10). Τό περιεχόμενον
τούτο τής εικόνος φαίνεται εκ τοΰ ύπό τοΰ Εύφρονίου επί τής πελίκης κεχαρα-
γμένου διαλόγου τών θεωμένων τήν έμφάνισιν τοΰ πτηνού προσώπων. «'Ιδού
χελιδών» λέγει ό πρώτος εξ αριστερών. «Νή τον Ήρακλέα>> έκφωνεϊ επιβεβαιωτι-
κώς ό δεύτερος. «Αύτψ- εαρ ήδη», δηλ. άνοιξις πλέον, προσθέτει ό τρίτος'.

1 Βλ. σχετικάς μαρτυρίας είς Κωνστ. Μερεντίτον, Ή χελιδών εν τή αρχαία γραμ-
ματείς, Πλάτων, ετ. Ε' (1953), σ. 3-32, ετ. Θ' (1957), 362-391. Χαρακτηριστικόν τό έν
σ. 24 παρατιθέμενον ύπ' άρ. 74 απόσπασμα τοΰ Σιμωνίδου (Bergk, P.L.G. III, σ. 420
«"Αγγελε κλυτά έαρος ήδυόδμου / κυανέα χελιδοϊ».

2 Βλ. Ά. Κ. 'Ορλάνδου, Τό έ'ργον τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατά τό 1968.
'Αθήναι, Μάρτιος 1969, σ. 89, είκ. 95. 97.

3 Βλ. Monumenti inediti publicati dall Instituto di corrispondenza archeo-
logica, vol. II, Roma 1834/37, Taf. 24. Jahrbuch des Deutschen Archäol. Instituts,
Bd XUI, 1927. Archäol. Anzeiger I/TI, στήλ. 71-72. Beil. 1. J. D. Beazley, Attic Red-
figure vase-Painters, vol. II, Oxford 1963, σ. 1594, άρ. 48.

* Ώς συμβολίζουσαν τήν ελευσιν τοΰ έαρος ήρμήνευσεν ή J. Ε. Harrison (The-
mis. A Study of the social origigins of Greek religion, 1912, σελ. 98, 176 -177) είς
τοιχογραφίαν έκ τοΰ 1400 π. Χ. επί τής ετέρας τών μακρών πλευρών τής λάρνακος τής
'Αγίας Τριάδος έν Κρήτη, τήν παράστασιν πτηνοΰ (κούκκου), καθημένου έπί τής κορυφής
οβελίσκου έν μέσφ τοΰ διπλοΰ πελέκεως. Τήν σημασίαν αυτήν τοΰ πτηνοΰ έδέχθη καί
ανέπτυξε, παρεξετάσας τήν παράστασιν ταύτην πρός τό άρχαΐον χελιδόνισμα, ό Κ. Ρω-
μαίος (Κοντά στις Ρίζες, 'Αθήνα 1959, σ. 442-43). Δέν είναι όμως βέβαιον, έάν είς
τήν εικόνα ταύτην ο ζωγράφος παριστά τήν έπάνοδον τοΰ έαρος. Ούτω περί τού έν τψ
όβελίσκφ πτηνού (σημειωτέον ότι καί είς τήν τοιχογραφίαν έπί τής άλλης μακράς πλευ-
ράς τής σαρκοφάγου έπικάθηνται έπί δύο οβελίσκων πτηνά, τά όποια δέν θά πρέπχι νά
είναι άσχετα πρός τό τής έτέρας ζωγραφίας) ύποστηρίζεται ύπό τοΰ Friedrich von Duhn
(Der Sarkophag aus Hagia Triada, Archiv für Religionswiss 12 (1909), σ. 166-168)
ότι τούτο είναι κορώνη, παρ' άλλων δέ παλαιότερον έθεωρήθη κόραξ, άετός καί δρυο-
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Είκ. 10. "Επάνοδος τής χελιδόνος.
(Jahrbuch d. deut. Arch. Inst., XUI (1927). Arch. Anz. I/II, στ. 70, Beil. 1).
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΛ. 46-48

α) Εις τήν εν σελ. 48 ύπ' άριθ. 10 παράστασιν τής επανόδου τής χελιδόνος
δέν διακρίνεται εύκρινώς πρός άνάγνωσιν ό διάλογος (βλ. σελ. 47) των θεωμένων
τήν εμφάνισιν τοΰ πτηνοΰ προσώπων. Έκ τούτου παρατίθεται κατωτέρω (είκ. 10α)
γραφικόν σχεδίασμα τής έν λόγω παραστάσεως εις τό οποίον φαίνεται : ή άγγελία
ύπό τοΰ έξ άριστερών νέου τής έμφανίσεως τής χελιδόνος «Ίδδ χελιδόν» (= ιδού
χελιδών), ή έπιβεβαίωσις «Νε τόν Ηερακλέα ( = νή τόν Ήρακλέα) ύπό τοΰ καθη-
μένου εις τό μέσον ηλικιωμένου ανδρός, ή προσθήκη περί αύτής ύπό τοΰ δεξιά
ισταμένου παιδός «Ηαυτεΐ» (= Αντηί) καί ή άπόφανσις τοΰ άνδρός «έαρ εδε»
(= εαρ ήδη) δηλ. ότι άνέτειλεν ή άνοιξις.

Είκ. 10α. 'Επάνοδος τής χελιδόνος· (λεπτομέρεια τής είκ. 10).
(Gerhard Pfohl, Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten
und öffentlichen Lebens, München, s.a. [1968;] S. 162. Abb. 2.)

β) Έν συνεχεία πρός τά άναφερόμενα άνωτέρω (σ. 46) περί τής σχέ-
σεως τοΰ νεωτέρου Χελιδονίσματος πρός τό άρχαΐον, περισωθέν ύπό τοΰ Άθη-

1 Δέον ουτω νά διορθωβή τό έν α. 47, στ. 15 άναφερόμενον ότι τάς λέξεις
«Αύτηί» καί «εαρ ήδη» έκφέρει ό παις.
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ναίου (Δειπνοσ. Η 60, ρ. 360), παρατίθεται κατωτέρω τό κείμενον αυτού (έκδ.
υπό G. Kaibel II, 288-89).

καί χελιδονίζειν δε καλείται παρά 'Ροδίοις άγερμός τις άλλος, περί ου φησι
Θέογνις εν β' περί τών έν 'Ρόδω θυσιών γράφων οϋτως 'είδος δέ τι τοϋ άγείρειν
χελιδονίζειν 'Ρόδιοι καλοϋσιν, δ γίνεται τω Βοηδρομιώνι μηνί '. χελιδονίζειν όε
λέγεται διά τό ειωθός επιφωνεϊσθαι'

ήλθ', -ήλθε χελιδών
καλάς ώρας άγουσα,
καλούς ένιαυτούς,
έπί γαστέρα λευκά,
5 επί νώτα μέλαινα.

παλάθαν 2 συ προκύκλει 3
έκ πίονος 4 οίκου
οϊνου τ ε δέπαστρον "
τυροϋ τε κάνυστρον.
10 καί πυρών 6

α χελιδών καί λεκιθίταν '
ουκ απωθείται, πάτερ' άπίωμες ή λαβώμεθα ;
ει μέν τι δώσεις' ει δέ μή, ουκ έάσομεν,
ή τάν θύραν φέρωμες ή θούπέρθρνρον
15 ή τάν γυναίκα τάν έσω καθημέναν
μικρά μέν έστι, ραδίως νιν s οϊσομες.
άν δή φέρης τι,
μέγα δή τι φέροιο.
άνοιγ' άνοιγε τάν θύραν χελιδόνι'
20 ου γάρ γέροντές έσμεν, αλλά παιδία.

τόν δέ άγερμόν τοϋτον κατέδειξε πρώτος Κλευβουλος ό Λίνδιος έν Λίνδο.) χρείας
γενομένης συλλογής χρημάτων.

1 Πρόκειται πιθανώτατα περί συγχύσεως πρός ετερον φσμα τό όποιον ίσως ήδετο
κατά τόν μήνα Βοηδρομιώνα (άντίστοιχον πρός τό χρονικόν διάστημα άπό τής 15 Σε-
πτεμβρίου μέχρι τής 15 'Οκτωβρίου) κατά τήν άποδημίαν τών χελιδόνων. Τό ώς άνω
χελιδόνισμα, ώς έκ τών τριών πρώτων στίχων σαφώς καταφαίνεται, ήδετο κατά τήν άνοι-
ξιν ώς καί σήμερον.

2 όρμαθόν ξηρών καρπών, ιδία σΰκων. 3 φέρε έκ τοΰ οίκου. 4 πλουσίου. 5 ποτή-

ριον. 6 σίτου. 7 αρτον ζυμωμένον μέ άβγά. s αυτήν.
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Περί τής συνεχίσεως ταύτης ύπό τού λαού τοΰ αρχαίου Χελιδονίσματος πλη-
ροφορούμεθα τό πρώτον εκ σχετικής μαρτυρίας τοΰ Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου
(351 ομιλία ε'ις Ματθ. Migne, P. G. 57, 409) : «καί οι χελιδόνας εν ώρα χειμώνας
περιφέροντες και ήσβολωμένοι και πάντας κατηγοροϋντες, μισθόν τής τερατωδίας
ταύτης λαμβάνουσι. ..» άργότερον δέ κατά τόν 12 αΐ. παρά τοΰ μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, λέγοντος περί τής χελιδόνος : «ελθοι τοίνυν, και ημείς
ουκ όκνήσομεν τα συνήθη επιμέλψαι αύτη. Τοιούτον τι καί παρά τοϊς πάλαι ήν
γινόμενον καί δτε κατ' άρχήν ταΐς χελιδόσι τοΰ φαίνεσθαι ήν τήν πρώτην ή καί
δευτέραν, λόγοις εδεξιοΰντο σνγκειμένοις πρός εμμέλειαν» (Ευσταθ., Opusc 344,
στ. 60)2. 'Επιβεβαίωσιν τής πληροφορίας ταύτης περί τοΰ χελιδονίσματος κατά
τήν έν λόγω περίοδον άποτελεΐ καί τό περισωθέν άποσπασματικώς μέρος αύτοΰ
εις τούς κώδικας, τόν υπ' άρ. 512 (τοΰ 12 αι.) τής βιβλιοθήκης τοΰ Cambrai
καί τόν Βαλλικελλειανόν (15 αι.)3.

Τό νεώτερον χελιδόνισμα, ώς έμφαίνεται έκ τίνων παραλλαγών αύτού, οίαι
ή έκ Φολεγάνδρου εις ήν άναφέρεται ή «ΙΤρωτομαρτιά», ώς ημέρα, ή όποια δύνα-
ται νά άσκηση επήρειαν έπί τής ύγείας τοΰ λαού καί τής καλής έσοδείας «καλο-
χρονιάς» \ καί τίνες έκ Μακεδονίας καί Ρόδου εις τάς όποιας καλείται «κάλαντα»
(βλ. άνωτ., σ. 22 - 23), έπέχει μέ τήν όλην έπφδικήν καί εύχετικήν μορφήν του
θέσιν άσματος, οίον τό τών καλάνδων τής πρώτης 'Ιανουαρίου (δηλ. τό ασμα τοΰ
'Αγ. Βασιλείου).

Πράγματι τό ύπό έξέτασιν άρχαΐον χελιδόνισμα, τό όποιον, ώς εξετέθη,
ηδετο κατά τήν άρχήν τής άνοίξεως, καθ' ήν εις τήν Άνατολήν ήρχιζε προσέτι

κολάπτης. "Ο Σπυρ. Μαρινάτος (Κρήτη καί Μυκηναϊκή 'Ελλάς, 'Αθήναι 1959, σ. 106)
πιστεύει ότι τά εικονιζόμενα πτηνά είναι κορώναι.

1 Τό ασμα, ώς άναφέρεται ενταύθα, φαίνεται άδόμενον ύπό ένηλίκων, μετημ-
φιεσμένιον.

2 Πρβλ. καί Φαίδ. Κουκουλέ, Β.Β.Π. All, έν 'Αθήναις 1948, σ. 7-11, ενθα γίνε-
ται καί σύγκρισις τού αρχαίου κειμένου τοΰ άσματος πρός τό νεοελληνικόν.

3 Βλ. P.Maas, Metrische Akklamationen, Byzant. Zeitsch. XXI, 1912, σ. 28-51
καί Ν. Γ. Πολίτου, Δημώδη Βυζαντινά άσματα, Λαογρ. 3, 1911/12, σ. 645-50, ιδία
έν σ. 647 -48 (ένταΰθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία). Πρβλ. καί 5. Baud-Bovy,
ενθ' άν., σ. 23 καί Φ. Κουκουλέν, ενθ' άν.

4 στ. 6 έξ.

Χαίρτ)ς καί Πρωτομαρτιά

'θΧΐ1 (= ελθτ/J και καλοχρονιά,
và γενοϋν πολλά σιτάρια.

4
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καί τό έτος', ήτοι καθ·' ημέρας περί τήν πρώτην Μαρτίου5, έπεκράτησε τελού-
μενον κατά τούς υστέρους χρόνους τής 'Αρχαιότητος τήν πρώτην Μαρτίου έξ
έπιβολής τού ρωμαϊκού ημερολογίου είς τό όποιον μέχρι τού 153 π. Χ. ή ημερο-
μηνία αύτη ΐσχυεν ώς αρχή τού έτους'. Πρός τήν ήμέραν ταύτην, ώς Πρωτο-
χρονιάν, δέον νά σημειωθή ότι ειχον συνδεθή καί άλλα έτι λαϊκά θέσμια, μαντι-
κού, μαγικού καί λατρευτικού περιεχομένου μέ εύετηρικόν γενικώς σκοπόν', τά
όποια συνεχίσθησαν κατ' αυτήν καί μετά τήν μετάθεσιν, ώς ανωτέρω, τής αρχής
τοΰ έτους εις τήν πρώτην 'Ιανουαρίου 5.

Τό υπό συζήτησιν δημώδες ασμα οΰτως, έκτελούμενον ώς καί κατά τήν
αρχαιότητα υπό ομάδων παίδων, ώς ανωτέρω έκτίθεται, θά ήτο εις τήν άρχι-
κήν του μορφήν, ώς έτονίσθη ήδη, έπφδικόν πρός τόν σκοπόν τής άποδιώξεως
τοΰ έκ τού χειμώνος κακού, άμα δέ καί λατρευτικόν πρός τήν θεότητα, ή οποία
έπιστεύετο ώς έφορος έπί τής άναζωογονήσεως τής βλαστήσεως και τής επιτυχίας
τής καρποφορίας. Θεός μέ τάς ιδιότητας ταύτας ήτο ό 'Απόλλων, ηλιακός Θεός
αλλά καί τών καθαρμών, ώς φαίνεται ό χαρακτήρ του οΰτος εις τάς έορτάς τών

1 Βλ. Ψ. Liungman, ενθ'άν., σ. 1100 έξ. Πρβλ. καί σ. 412-413.

2 Ό W. Liungman (ένθ' άν., σ. 1107) εκφράζει τήν γνώμην ότι τό έθιμον τοϋτο,
ώς άναφέρευαι έν Σάμφ, «παραχειμάζων δ' εν τη Σάμο), ταΐς νουμηνίαις . . .» (Ήροδ. βίος
"Ομήρου, στ. 462), έτελεΐτο κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός 'Ελαφηβολιώνος (άπό 15 Μαρ-
τίου - 15 'Απριλίου), ειδικώς τήν δην αΰτοΰ, ή δποία αντιστοιχεί μέ τό Άλεξανδρινόν
ήμερολόγιον ώς γέφυραν πρός τήν α' Μαρτίου.

3 Βλ. W. Liungman, ένθ' άν., Teil. II, σ. 404.

« "Ενθ' άν., σ. 407.

5 Σημειωτέον ότι καί μετά τόν όρισμόν τής πρώτης Ιανουαρίου ώς άρχής τοϋ
έτους έξηκολούθησε νά εορτάζεται έπισήμως καί ή πρώτη Μαρτίου. Περί τούτου ανα-
φέρει τόν 6 αί. μ. Χ. ό Ί(0. Λυδός (Περί μηνών, III, 15), ότι : τρεις άρχάς ήγον οί Ρω-
μαίοι τοϋ ένιαυτοϋ' μίαν μέν 'ιερατικήν κατά τον Ίανουάριον, αΰξανούσης ήδη τής ημέρας,
δευτέραν δέ κατά τήν τοϋ Μαρτίου πρώτην, ην πάτριον είχον, καθ' ήν και τά όπλα εθος αύ-
τοις κινεϊν τήν δέ πολιτικήν ή μάλλον κυκλικήν κατά τήν πρώτην Σεπτεμβρίου, ήν ημείς μέν
έπινέμησιν, αυτοί <5ε ίνδικτιώνα καλοϋσιν.

Περί λαϊκών τελετών, ειδωλολατρικού περιεχομένου, κατά τήν α' Μαρτίου άνα-
φέρεται καί είς τόν ξβ' κανόνα τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (691 - 92) είς τόν
όποιον ορίζεται : τάς οϋτω καλουμένας καλάνδας . . . και τήν έν τή πρώτη τοΰ Μαρτίου
μηνός ήμέρςι έπιτελουμένην πανήγυριν καθάπαξ έκ τής τών πιστών πολιτείας περιαιρεθήναι
βουλόμεθα. Βλ. είς Γ. Ά. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων,
τόμ. Β', 'Αθήνησιν 1852, σ. 448.
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Θαργηλίων καί τών Πυανεψίων'. 'Αντίστοιχος παρά τοις Ρωμαίοις ήτο ό θεός
Mars, εορταζόμενος καί ούτος, ώς ό 'Απόλλων, κατά τήν άνοιξιν, ειδικώς δε
τήν πρώτην Μαρτίου \

Είς τάς εορτάς ταύτας παρουσιάζοντο προσέτι καί αί άπαρχαί συμβολικώς,
εις τά Θαργήλια ό θάργηλος άρτος καί ό πράσινος κλάδος «ή ύγίεια», εις τό χελι-
δόνισμα ή χελιδών, ώς σύμβολον τής αρχής τής άνοίξεως καί κατ'άκολουθίαν τής
παραγωγής τής γής, ομοίως έτι, ώς άνωτέρω, καί ή κορώνη είς Κολοφώνα καί
ό κλάδος τής Είρεσιώνης εις Σάμον \ Στοιχεΐον τών απαρχών τούτων, διασωθέν,
όσον γνωρίζω, έν τή έπαρχίςι Σητείας Κρήτης άποτελεΐ καί ό βλαστός τοΰ άσφο-
δέλου 4 μέ τήν μαγικήν σημασίας χρήσιν του, τήν πρώτην Μαρτίου, τής μετα-
δόσεως δι' αυτού αυξητικής δυνάμεως 5.

RÉSUMÉ

La chanson de l'hirondelle (Chelidonisma) le premier mars

par G. C. Spyridakis

Le jour de l'An (premier janvier), le premier mars et le premier
septembre, le peuple situe par tradition, comme l'on sait, des coutumes
à contenu religieux, magique et divinatoire. A ce point de vue, le pre-
mier mars a, entre ces divers jours, une importance capitale. Parmi les
coutumes de ce jour-là qui ont une diffusion panhellénique, on trouve
principalement, avant le lever du soleil, le lien du «mars», c'est-à-dire
de deux fils, l'un de couleur blanche, l'autre rouge, jaune ou doré, que
les mères font à un des doigts de la main, ou au poignet ou au cou de
leurs enfants, ou que les jeunes filles se font de même à la main ou au cou.

» Βλ. καί Wald Linugman, ενθ' άν., Teil I, σ. 316 έξ. (F.F.C. Ν. 118), Teil II,
σ. 1197 (F.F.C. No 119).

' Βλ. παρά Wald. Liungman, Ινθ' άν., Teil I, σ. 321 -22. Πρβλ. καί M. Nilsson,
Geschichte d. griech. Religion I, München 1967, σ. 529 έξ.

s Βλ. Martin P. Nilsson, Griech. Feste, Stuttgart 1957 (φωτομηχ. άνατΰπ. τής
έκδόσεως τοΰ 1906), σ. 116-118.

4 Κωνστ. Γ. Σπυριδάκη, "Εθιμα λαϊκής λατρείας καί δοξασίαι έκ Κατσιδωνίου Ση-
τείας. Έπετ. *Ετ. Κρητ. Σπουδών, 3 (1940), σ. 419.

5 Είς τήν Άνατολήν γενικώς ό πράσινος κλάδος συνεβόλιζε κατά τήν αρχαιότητα
τήν ζωήν. Βλ. W. Liungman, ενθ' άν., Teil II, σ. 1100.
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Le but de cette coutume est, selon la croyance populaire, d'empê-
cher le soleil de mars de brunir le visage de la personne (enfant ou jeune
fille) sur qui l'on a attaché les fils de couleur, mais en réalité, il a existé
autre fois une croyance, oubliée avec le temps, en la protection de l'indi-
vidu contre le mal et plus spécialement contre la maladie.

Il faut signaler qu' au IVe s. ap. J. C. St Jean Chrysostome (Migne,
P. G. 61,105) mentionne cette habitude comme idolâtre. Pour renforcer
la puissance protectrice du «mars» c.- à.- d. des fils de couleurs, on le
place en certaines régions, hors de la maison, pendant la nuit qui précédé,
afin de lui faire prendre, dit-on, la rosée de la nuit.

Ceux qui portent ce «mars» le dénouent de leur main ou de leur
cou lorsqu'ils voient la prémière hirondelle revenir dans leur pays au
printemps, et le déposent sur un arbre, par ex. sur un grenadier, ou sous
une pierre. Ailleurs, c'est à Pâques, pendant la cérémonie de la Resur-
réction, qu'ils le brûlent à la flamme du cierge qu'ils tiennent à la main
ou dans le brasier ou l'on brûle l'effigie de Judas.

En plus de cette habitude, on observe en de nombreux endroits,
quel est celui des habitants du village qui entrera le premier dans la
maison de chaque famille, le jour du premier mars, parce que l'on croit
qu'il peut exercer une influence, dans le sens de la prospérité ou du mal-
heur de la famille. De même, dans des régions agricoles et pastorales, la
maîtresse de maison, après avoir balayé la maison le matin, dit en jettant
à l'exterieur les balayares :

Dehors puces et punaises (ou : rats) ;
entrez mars et la joie
et l'heureuse menagère.

En outre, on amené à la maison, avant le lever du soleil, l'eau de la
source, après avoir versé au préalable celle qui s'y trouvait la veille, ou
brise les cruches qui ont des fissures et l'on observe la situation météoro-
logique ce jour-là ou du 1er au 3 mars, et l'on en tire des prévisions sur
le temps pendant le reste des mois de l'année. En Crète (province de Sitia)
on fouette les animaux donestiques (principalement les animaux de trait-
boeufs-et les bêtes de somme) avec une branche d'asphodèle pour les
rendre fier et vigoureux. (Voir ci-dessus, pp. 15-18).
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Face à ces coutumes existe encore celle du «chelidonisma», qui est
aujourd'hui extrêmement répandu surtout en Grèce du Nord (Macédoine),
dans l'île de Rhodes et en d'autres endroits. Au siècle passé et jusqu'en
1920 elle existait dans une grande partie du monde grec. (Cf. aussi
Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, I, 1824, pp. XXVIII,
CIV-CV. II, 1825, pp. 247,256).

Il s'agit de la chanson de l'hirondelle qui chantent des groupes de
2 à 4 enfants, ou plus, d'ordinaire élèves de l'école communale, le pre-
mier mars. L'un des membres du groupe de chanteurs tient à la main
une effigie d'hirondelle en bois, placée au sommet d'un bâton ou d'un
autre objet de bois et à laquelle on peut, au moyen d'une mince corde-
lette attachée à l'hirondelle et passant par un trou pratiqué dans le sup-
port, imprimer un mouvement de rotation, quand les enfants executent
la chanson devant l'entrée de chaque maison. (Voir fig. 1 -5).

Le contenu de la chanson est : l'annonce du printemps par le retour
de l'hirondelle, l'expulsion des bestioles (puces, punaises) et des rats hors
de la maison, des souhaits de santé et de richesse pour les membres de
la famille, et enfin la demande par les enfants d'une gratification de la
part de la maîtresse de maison.

Pour cette chanson de l'hirondelle, l'auteur donne : a) des varientes
des types essentiels, sous lesquels elle apparaît, comme texte (pp. 32 - 35) et
comme musique (pp. 36-39). b) un tableau de sa répartition géographi-
que. (Voir ci-dessus, pp. 25 - 32 et Carte p. 3o).

Ensuite sont examinés ses motifs et enfin sa provenance historique
et son évolution.

A ce dernier point de vue-celui de l'origine historique on sait depuis
longtemps que la chanson est une survinance de l'Antiquité. Athénée
(III s.ap. J.C.) dans les «Deipnosophistes» (H. 60, p. 360) signale qu'elle
était chantée par des enfants à Rhodes, comme elle l'est encore aujourd'hui
en des nombreux villages de l'île, et en cite le texte, qui sur un assez
grand nombre de points correspond au texte néohellénique.

L'auteur remarque ensuite que la place symbolique particulière de
l'hirondelle dans l'âme du peuple grec, comme dans celle d'autres peuples
européens (cf. Handwört. d. deutsch. Abergl. l'article: Schwalbe), comme
oiseau porteur du message du debut du printemps, est extrêmement
ancienne. En sa qualité d'annonciatrice de la venue du printemps, l'hiron-
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delle n'est pas seulement mentionnée dans la littérature de l'Antiquité,
on en trouve également des représentations sur des peintures de vases,
comme la représentation célébré de la cuvette («péliké») d'Euphronios
(VI. s. av. J. C.) (voir fig. 10) et une autre de 1500 av. J C. sur une
coupe («Kymbe») dans l'île de Santorin. (Voir ci-dessus, p. 47).

Le caractère scolaire de chanson moderne de l'hirondelle doit éga-
lement être considéré comme ancien. On en trouve un témoignage certain
dans un texte de la chanson qui a été conservé dans des manuscrits des
XIIe et XVe s. ap. J. C. (Voir ci-dessus, pp. 45, 49).

Dans un assez grand nombre de provinces grecques, cette chanson
est appelée «calanda» c.- à.- d. chanson du jour de l'An.

On doit considérer que ce nom, qui tire son origine du mot latin
Calendae s'est conservé depuis une époque qui a pris fin en 153 av. J.C.
(ou plus tard dans la péninsule balkanique), et où dans le calendrier
romain le premier jour de l'année était le premier mars. Ainsi, aussi bien
la chanson de l'hirondelle ce jour-là, avec son caractère panégyrique et
également magique, que les autres coutumes actuelles, mentionnées
ci-dessus, et qui ont aussi un caractère magique ou divinatoire, ont dû
être initialement liées au premier mars, considéré comme jour de l'An,
c'est avec ce sens qu'elles se sont perpétuées par la suite, même après le
déplacement du jour de l'An au premier janvier en 153 av.J.C., et elles
se sont conservées jusqu'à aujourd'hui en ayant pour but de chasser de
la maison le mal qui provenait de l'hiver et de régénerer la nature pour
obtenir une riche production du sol et pour préserver la santé des mem-
bres de la famille.
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« ΟΙ "Αγιοι κι äv δεν μιλούνε,
κονταροχτυπιές βαροϋνε. »

( Κρήτη κ. ά. ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστόν, ότι εις τό έορτολόγιον τής Ελληνικής 'Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας (είς τά «Μηναία», τούς «Συνεκδήμους» κ. ά.) αί μεγάλαι έορταί ση-
μειούνται διά σταυρού μέ τήν πρόσθετον ένδειξιν : «'Αργία και κατάλνσις οίνου
και ελαίου» ή «κατάλυσις ιχθύων». Δύναται τις νά διαπίστωση ότι έκ τών 365
(ή 366) εορταστικών ήμερων τού εκκλησιαστικού ένιαυτού αί 41 φέρουν σταυ-
ρόν καί τήν λέξιν «αργία». "Ενεκα τούτου ό ελληνικός λαός ονομάζει «γιορτές μέ
σταυρό» τάς έπισήμους καί μεγάλας εορτάς καί διακρίνει ταύτας άπό τάς ανεπι-
σήμους, «τις άλαφρογιορτές» ή «δεύτερες», τάς οποίας άναλόγως τιμά ή άντι-
παρέρχεται \

Ή άργία είναι απαραίτητος συνεκδήλωσις τοΰ εορτασμού ενός 'Αγίου, σοβα-
ρώς ύπολογιζομένου. Εις τήν νεοελληνικήν λατρείαν ή άργία αΰτη, έστω καί μή
επιβαλλομένη υπό τής Εκκλησίας, τηρείται ήδη άπό τής παραμονής, ώς πρώτη
έκδήλωσις τιμής. Αί καλαί οίκοκυραί τών χωρίων απέχουν ένωρίς, «μέ τήν καμ-
πάνα τοϋ έσπερινοϋ», πάσης συστηματικής εργασίας (υφαντικής, πλεξίματος, πλυ-
σίματος ρούχων, ζυμώματος κλπ.), καλοΰσαι καί τούς συζύγους των νά διακόψουν
τάς γεωργικός ασχολίας των. Είναι τόσον απαραίτητος ό άπό τής παραμονής
σεβασμός τών εορτών, ώστε aUxoi ούτοι οί άγιοι φέρονται προτιμώντες τήν άφ'
εσπέρας άργίαν αντί τής πρωινής :

1 Λέγει έπίσης : μεγαλογιορτη, βαρεία γιορτή, γιορτή - άργία ή : μικρογιορτη, άλαφρο-
γιορτάδα, μικροσκόλη. (Πρβλ. Δημ. Λουκοπούλον, Γεωργικά τής Ρούμελης, 'Αθήναι
1938, σ. 164).
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— 'Αποβραδίς γιόρτασε με
καί τό πρωϊ δούλεψε με '.

Άλλα κυρίως τής καθ·' αυτήν ημέρας τής εορτής ('ιδία τών μεγάλων ή επι-
φόβων αγίων) ή αργία επιβάλλεται. Τή φυλάνε τήν ημέρα, όπως λέγεται" ή :
τήν προσέχουν, τήν γιορτάζουν, τήν κοιτάνε, τήν κρατάνε, τήν έχουνε σκόλη
"Αλλωστε καί αν θελήση κανείς νά τήν παραβή εργαζόμενος, ουδέν όφελος
θ' άποκομίσ^. Κατά έπτανησιακήν παροιμίαν : Γιορτιάτικη δουλειά ποτέ δέν
προφτελεύει3.

Σημειούμεν ότι καί κατά τήν έλληνικήν άρχαιότητα έτηρούντο ήμέραι
θρησκευτικής αργίας, αί άπρακτοι λεγόμεναι (ή καί «άπρακτοι έορτα„»), προς
τιμήν θεών καί ηρώων (πρβλ. Πλ.ουτάρχου, Αλκιβιάδης 34). Είς τήν Π. Διαθή-
κην ή τήρησις αργίας, έν συνδυασμό» πρός θρησκευτικήν έορτήν ή νουμηνίαν,
συνοδευομένης ένίοτε καί ύπό νηστείας, καταφαίνεται έκ τού αύστηροτέρου χωρίου
τού Ήσαιου (1, 13-4), όπου φέρεται λέγων ό Θεός: «Νηστείαν καί άργίαν καί
τάς νουμηνίας ύμών καί τάς έορτάς υμών, μισε'ι ή ψυχή μου». Οί Ρωμαίοι επί-
σης, έκτος άπό τάς αργίας τών πολλών εορτών, έτήρουν άπράκτονς (inertes) τάς
άποφράδας ημέρας (dies nefastos) διά τούς θεούς καί τούς νεκρούς των. (Πλου-
τάρχου, 'Ηθικά 269 F).

Εις τήν βυζαντινήν νομολογίαν, αϊ μεν μεγάλαι έορταί έλέγοντο έπίσης
άπρακτοι ή έξεργοι, αϊ δέ μικραί καί καθημεριναί έπεργοί ή έμπρακτοι. (Βλ. Φαίδ.
Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Βι (έν 'Αθήναις 1948), σ. 256).

Ώς πρός τήν βαθυτέραν ερμηνείαν καί τάς πηγάς προελεύσεως τής παρά
πάσι τοις λαοΐς τηρουμένης λατρευτικής άποχής άπό πάσης έργασίας δυνάμεθα
ν' άνατρέξωμεν, διά μεν τήν μαγικήν (νεκροδαιμονικήν καί καθαρτικήν) σημασίαν
της εις τά taboos τών πρωτογόνων λαών διά δέ τήν θρησκευτικήν έπιβολήν
της (ιδία παρά τοις χριστιανικοΐς λαοΐς) εις τά κελεύσματα τής Π. Διαθήκης5, ώς

1 Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαοϋ.
Παροιμίαι, τόμ. Γ' (έν 'Αθήναις 1901) σ. 671. Πρβλ. καί Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα Έλλ.
Λαογραφίας (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε'-ΣΤ' (1943/44), έν 'Αθήναις 1949, σ. 94 -95.

2 Οί Πόντιοι λέγουν διά τάς βαρυτέρας έορτάς τών άγίων : 7α μαγαζία πα δεν
άνοίγανε !

3 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις 1902, σ. 524.

" Βλ. /. G. Frazer, The Golden Bough, part II : Taboo and the Perils of the
Soul, (New York, 1966), σ. 13 κ. έ., 205 κ. ά.

« Πρβλ. "Εξοδος 20, 8-11. Λευΐτικον 23, 39. Ιερεμίας 17, 27 κ. ά.
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καί εις τούς κανόνας τής Χριστιανικής 'Εκκλησίας', ειτα δέ, δια τούς Έλληνας,
εις τήν γραπτήν καί τήν προφορικήν παράδοσιν τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας \
Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι ή άνεύρεσις και ή σχετική ερμηνεία τών
περιπτώσεων κατά τάς οποίας ή μή τήρησις τής αργίας κατά τινα έορτήν (δεσπο-
τικήν, θεομητορικήν ή αγίου) επιφέρει, κατά τάς λαϊκάς έλληνικάς δοξασίας, τήν
τιμωρίαν τού παραβάτου, άποδιδομένην εις τήν προσωπικήν όργήν τού μή τιμη-
θέντος αγίου ή τής περιφρονηθείσης εορτής.

Είναι γνωσταί αί πανελλήνιοι παραδόσεις περί τής οργής γενικώτερον τών
θεϊκών προσώπων καί τών αγίων, όταν ό άνθρωπος τούς περιφρονήση. Πλεΐσται
περιπτώσεις άπό τά υπό τού λαού περιγραφόμενα μαρμαρώματα, τάς μεταμορφώ-
σεις, τά βουλιάγματα κ. ά. οφείλονται, κατά τάς λαϊκάς δοξασίας, εις «θεομηνίαν»
έκ τών ώς άνω λόγων3.

'Αξιοσημείωτον είναι έν προκειμένω, ότι όχι τόσον υπό μεγάλων αγίων καί
έκ μεγάλων εορτών, όσον υπό μικροτέρας σημασίας αγίων τοΰ ελληνικού εορτολο-
γίου καί έκ φαινομενικώς δευτερευουσών (δεσποτικών ή θεομητορικών) εορτών
επιφέρονται, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, τά μεγαλύτερα δεινά πρός τιμωρίαν
τής άδιαφορίας ή καί περιφρονήσεως πρός τήν λατρευτικήν σημασίαν τής εορτής.
Είναι οΰτοι οί Μικροάγιοι τιμωροί εις τούς οποίους ο ελληνικός λαός απονέμει
τά ιδικά του μικροανθρώπινα ελαττώματα '.

Παρόμοιαι υπήρξαν αί δοξασίαι καί τών αρχαίων Ελλήνων περί τών ήσσο-

1 ΙΙρβλ. Γ. Ά. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων . . .
τόμ. Λ', Άθήνησι 1854, σελ. 401.

2 Χαρακτηριστικά είναι όσα λέγονται είς τήν «Άποκάλυψιν τής Παναγίας» : 'Αλί-
μονο είς εκείνους, όπου δεν τιμώσι τήν άγίαν ήμέραν τής Κυριακής καί τάς έορτάς τών άγιων !
καί : [έτιμωρήθησαν οί κολασμένοι], διότι δέν έτιμοϋσαν τάς έορτάς τών άγιων μου, άλλα
έδούλενον. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων, τόμ. Α',
Νεοελληνική Μυθολογία, μέρος Β', έν 'Αθήναις 1874, σελ. 386- 88).

3 Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ:
Παραδόσεις, τόμ. Α, έν 'Αθήναις 1904, αριθμ. : 61, "284, 285, 348, 367, 833 κ. ci. Περί
ομοίων παραδόσεων καί δοξασιών παρ' άλλοις λαοΐς, βλ. βιβλιογραφικόν σημείωμα
(Ν. Γ. Πολίτου) έν «Λαογραφία», τόμ. ΣΤ' (1917-8) σ. 657. 'Ομοίως: Arnold van Gennep,
Manuel de folklore Français contemporain, torn I5 , Paris 1951, σ. 2159 -60 κ. ά.

1 Χαρακτηριστικόν είναι τό λεγόμενον περί περιφρονηθέντος αγίου, ώς μικροΰ,
δστις κατατρυπήσας τό έργόχειρον ύφαινούσης γυναικός τής εΐπε χαιρεκάκως :

Μικρός άγιος ήμουνα, μικρές τρυπίτσες έκανα !
(βλ. κατωτέρω είς σ. 61).
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νος σημασίας θεών, ηρώων καί ημιθέων, ότι άπήτουν τιμάς ίσοθέους καί έξεδή-
λουν τήν όργήν των, έάν τάς έστεροϋντο. Άναφέρομεν τό άναγραφόμενον περί
τού ήρωος 'Αναγύρου (ή τού «Άναγυρασίου δαίμονος») έν 'Αττική, όστις «τους
οίκους τών γειτονούντων αυτω εκ βάθρων άνέστρεψεν, επειδή το ήρωον αύτοϋ υβρί-
σαι επεχείρησαν '.

Είναι ποικίλαι αί ιδιότητες καί οί προστατευτικοί ρόλοι τών αγίων καί τών
εορτών, τούς οποίους ό λαός λαμβάνει ύπ' ό'ψιν του, προκειμένου ν' άπονείμη τάς
διά τού εορτασμού καί τής άργίας τιμάς.

'Εντονωτέρα είναι ή λατρεία τών τοπικών μάλιστα αγίων, οί'τινες εορτάζον-
ται καί υπέρ τά κελεύσματα τής έκκλησίας. Οιασδήποτε συναξαρικής τάξεως καί
αν είναι οΰτοι, ό λαός τούς προσέχει καί τούς τιμά, ώς θά έτίμα τούς κοσμικούς
άρχοντας τού τόπου. Σχετική παροιμία συνιστά :

Τόν άρχοντα τοΰ τόπου σον, τόν άγιο τοΰ χωρίον σον''.

'Ακολουθούν οί άγιοι πάτρωνες τών βαπτιστικών ονομάτων (ιδιαιτέρως τών
αρρένων μελών τής οικογενείας καί τών άποδημούντων), τούς οποίους ό λαός τιμά
έστω καί μέ χωριστήν άργίαν \

"Επονται οι άγιοι θεραπενταί, οΐτινες τιμώνται κατά τόπους έκ παραδό-
σεως, αλλά καί ιδιαιτέρως άπό κοινότητας ή οικογενείας, αϊτινες έπαθον καί
διεσώθησαν \

Ιδιαιτέρα είναι καί ή λατρεία — μετά άργίας εις τήν εορτήν — τών αγίων
προστατών έπαγγελμάτων καί συντεχνιών. Παλαιότερον ίδίςι, έκ λόγων συναξα-

1 Ε. L. Leutsch ■ Ε. G. Schneidewin, Paroemiographi Graeci, Gottingae 1839 -
1851, vol. I, 46 (Διογεν. 3, 31) καί I, 219 (Ζηνόβ. 2, 55).

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Β', έν "Αθήναις 1900, σ. 525. Πρβλ. γενικώ-
τερον τάς παρά Ν. Πολίτη έν λέξει: άγιος άναγραφομένας παροιμίας (τόμ. Α', έν "Αθή-
ναις 1899, σ. 216 -225).

8 Σημειωτέον ότι καί ή 'Ελληνική πολιτεία έχει έγκρίνει τάς δημοσίας άργίας εις
περιπτώσεις εορτασμού πολιούχων άγίων, επιτρέπει δέ σιωπηρώς τήν άπό τής έργασίας
άπουσίαν τών έορταξόντων διά τό ονομά των υπαλλήλων της.

* 'Αξιοσημείωτος είναι ή πυκνή λατρεία άγίων θεραπευτών έπί πάσης περιπτώ-
σεως άσθενείας, ήτις έπισημαίνεται ένΚύπρφ. (Βλ. Ν. Γ. Κυριαζή, «"Αγιοι θεράποντες»,
Κυπρ. Χρονικά, τόμ. Δ', έν Λάρνακι, 1926, σελ. 5-46). Είς τάς έξ ευγνωμοσύνης άργίας
υπάγεται καί ή περίπτωσις τών διαφευγόντων κινδύνους (τελευταίως καί αύτοκινητιστι-
κούς), οϊτινες, σημειοΰντες τόν άγιον τής ημέρας, υπόσχονται «và γιορτάζουν τήν ήμέ-
ραν αυτήν».
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ρικών ή έκ παρετυμολογίας τοΰ ονόματος, συνέβαινεν, ώστε άσημοι άγιοι νά είναι
πάτρωνες σημαντικών έπαγγελμάτων

'Αλλά οί άγιοι, οΐτινες χρειάζονται περισσότερον σεβασμόν καί θεωρούνται
άπειλητικώτεροι καί πλέον επίφοβοι, είναι έκεΐνοι, τών οποίων ό εορτασμός συμπί-
πτει μέ κρίσιμους διά τήν γεωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν ή καί τήν ναυτιλίαν ημέρας.
'Ιδία από τούς γεωργούς, ό τόσον έπισφαλής χρόνος τής βλαστήσεως καί τής συγ-
κομιδής, άνατίθεται πάντοτε εις τήν εύνοιαν καί τήν έκ τής εορταστικής άργίας
ίκανοποίησιν τών αγίων του.

Χαρακτηριστικά είναι τά έπίθετα, τά οποία άπονέμονται εις τούς εποχικούς
τούτους αγίους, άναλόγως προς τόν βαθμόν καί τούς τρόπους τής έκδικητικότη-
τός των. Ούτω π. χ. ό άγιος Βλάσιος (11 Φεβρ.) έπονομάζεται « μουσκαροπνίχτης»,
φοβερός διά τούς τυχόν μή τιμώντας awov κτηνοτρόφους" ή Παναγία ή Βλαχέρνα
(2 Ιουλίου) γίνεται «Καψοδεματοϋσα» διά τούς ζευγάδες, οΐτινες αλωνίζουν κατά
τήν έορτήν της" ό "Αγ. 'Ιωάννης (29 Αυγούστου) ονομάζεται «Ριγολόγος»,
επειδή τιμωρεί μέ ελονοσίαν τούς παραβάτας, καί ό άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος
(26 Σεπτ.) «Σπαζοχάδης», έπειδή έκδικεΐται τούς εργαζομένους μέ τό νά διαρ-
ρηγνύη τούς κάδους τοΰ νέου οίνου των.

Θά άκολουθήσωμεν τήν πορείαν τού εορτολογίου τής ελληνικής Εκκλησίας,
σημειοΰντες ιδιαιτέρως έκ τών εορτών τοϋ όλου ένιαυτού έκείνας, είς τάς οποίας
διαπιστοϋμεν καί λαογραφικήν υπόδειξιν τής άργίας, άσχέτως πρός τάς έκκλησια-
στικάς διατάξεις. Θά παραθέσωμεν (έκ δημοσιευμένων καί έξ άνεκδότων πηγών)
περιπτώσεις καί άφηγήσεις περί τής τιμωροϋ έπεμβάσεως τών αγίων καί θά
έπισημαίνωμεν εκάστοτε χούς λόγους διά τούς οποίους ό λαός τιμά κ«ί φοβείται
τάς εορτάς. Θά ΐδωμεν ότι έκτός τών ήδη εκτεθέντων θρησκευτικών καί ευετη-
ρικών αιτίων, οί φόβοι ούτοι θά όφείλωνται είτε εις παρερμηνείας έτυμολογικάς
καί συναξαρικάς είτε είς παγανιστικά στοιχεία, έπιβιοΰντα άπό τήν άρχαίαν
παράδοσιν 2.

1 Βλ. 'Ελένης Βονραζέλη - Μαρινάκον, Αί εν Θράκη συντεχνίαι τών 'Ελλήνων κατά
τήν τουρκοκρατίαν. Θεσσαλονίκη 1950, σελ. 109 - 113 καί Μιχαήλ Α. Καλινδέρη, Αί συν-
τεχνίαι τής Κοζάνης επί τουρκοκρατίας. 'Εν Θεσσαλονίκη, 1958, σ. 27- 87).

2 Θά συναντήσωμεν μεταξύ τών εορτών καί παγανιστικώς αποφράδας ημέρας, κατά
τάς οποίας απαγορεύεται ή εργασία, άλλα καί ήμέρας μαγικής ευφορίας, συνιστώσας
— ώς ή Πρωτοχρονιά — ή έπιτρεπούσας ταύτην.
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Β'.- ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ'

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1. Πρωτοχρονιά — Τ' &η Βασίλειου. («Βασιλείου τού Μεγάλου»). Περίσ-
σεια άργίας διά τήν πρώτην τοΰ έτους. Έκ τής περίσσειας ταύτης εξεπήδησε
κατ' άντίθεσιν ή σύστασις, όπως ό καθένας στο έπόγγελμά του κάνη λίγη δουλειά
σήμερα, για το καλό και για νά μήν τεμπελιάση, ή νά μην τοΰ λείπη όλον τό
χρόνο. (Κεφαλληνία). Δυνάμεθα νά όνομάσωμεν «άντιαργίαν» τήν περίπτωσιν
αύτήν, ήτις άποβλέπει ε'ις τήν διά τής ευτυχούς απαρχής ή ενάρξεως εξασφάλισιν
τής ευημερίας.

6. Φώτα. («Τά άγια Θεοφάνια»).

Μία εκ τών τριών μεγάλων δεσποτικών εορτών, τής όποιας ή αργία άπο-
βαίνει τριήμερος (μέ τήν παραμονήν (τού Αγιασμού) καί τήν έπομένην (τοΰ 'Αγ.
Ιωάννου) :

Τρεις στ à Γέννα, τρεις στα Φώτα

κ' έξι στην 'Ανάσταση. (Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ' 534, 1).

'Αλίμονο σ' όποιον διανοηθή νά όργώση τήν ήμέραν αυτήν : Τά Φώτα ό Θεός
έκαψε τό ζευγάρι. . . (Γύθειον. βλ. εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε' - ΣΤ' (1943 - 44,
σελ. 141). Είναι εορτή εφάμιλλος πρός τήν τοΰ Πάσχα : Κάθε Φώτα και Λαμπρή
(Κεφαλληνία).

7. Τ' &η Γιάννη («Μνήμη 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου»).

Καί μόνη ή πληθώρα τών έορταζόντων μέ τό όνομα 'Ιωάννης αρκεί διά
τήν επιβολήν τής άργίας. Ό λαός όμως σέβεται ιδιαιτέρως τόν "Αγιον, ώς προ-
στάτην καί φύλακα τών δεσμών τής κουμπαριάς (άναδόχων), ώς καί τών νεοβαπτι-
σθέντων τέκνων. Ή πολιτεία έτίμα έπίσης παλαιότερον τήν ήμέραν αύτήν καί
τήν περιελάμβανεν εις τάς διακοπάς τών σχολείων.

14. 'Αντίφωτα («Άπόδοσις τής εορτής τών Θεοφανίων»). Ό λαός προσ-
έχει τάς αποδόσεις τών εορτών καί είναι πιθανόν ότι φοβείται τήν έννοιαν τοΰ
άντι- ώς τι κατ' έπίτασιν τιμωρόν (πρβλ. καί Άντίπασχα). 'Αποτρέπει λοιπόν
κατά τήν ήμέραν αύτήν τούς γεωργούς νά άροτριώσι :

Τά Φώτα [ό Θεός] έκαψε τό ζευγάρι,

τ' 'Αντίφωτα, και τόν ζευγολάτη (Γύθειον. 'Επ.Λαογρ. 'Αρχ., ένθ'άν., σ. 141)·

17. Τ' Άγι- Άντωηοϋ («'Αντωνίου τοΰ μεγάλου»).

'Ημέρα μέσου χειμώνος. Κατά κρητικόν παροιμιακόν στιχούργημα:

1 Οι μήνες δίδονται κατά τήν νεωτέραν πολιτικήν καί ουχί τήν παλαιάν εκκλησια-
στικήν τάξιν.
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'Σ τσί δεκαφτά τοϋ Γεναριοϋ είναι, κερά, τ' άγι - Αντωνίου ■
. . . τοτεσάς, κερά μαντόνα, είν' ή φούρια τοϋ χειμώνα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι Α', 227).

01 άγρόται φοβοϋνται κατά τήν περίοδον αυτήν τό χαλάζι [καί κάθε παγω-
νιά]' δια τοϋτο δεν εργάζονται. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε'-ΣΤ', σ. 95). Άλλα
γενικώτερον ό Άγ. Αντώνιος, ώς τι μεταφυσικώτερον πνεύμα, είναι πολύ αυστη-
ρός εις τήν άργίαν του. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει ό Δ. Καμπούρογλους
διά τήν πόλιν τών Αθηνών κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας : Τοϋ 'Αγίου
'Αντωνίου εγύριζαν [μόνον] τά μεντέρια ( = στρώματα τοϋ καναπέ) και έσάρωναν
όλον τό σπίτι' άλλην εργασίαν δεν εκαμνον. Σχετικώς ελεγον :

Κόρη ζύμωσε, ξαγκωνιάστηκε"
κόρη έπλυνε, ξεχεριάστηκε"
κόρη λούστηκε, 'κάη ή κορφή της'
κόρη ξήλωσε, σπυριά φύτρωσε'
κόρη σάρωσε, λογάρι εύρήκε '

'Εν Ήπείρω : Άπό τήν παραμονήν τοϋ Άγιου Αντωνίου και μέχρι τήν
άλλη μέρα τής γιορτής δέν εργάζονται, γιατί — λένε — ό άη Ντώνης τούς κατα-
στρέφει τήν έργασία πού κάνουν, καί τούς κάνει κακό. . .

Μιά γυναίκα υφαίνε τήν παραμονή τοϋ Άγιου Αντωνίου, καί μιά άλλη
πού τήν είδε, τής λέει: —«'Υφαίνεις, σήμερα κυρά; Αϋριο έρχεται ό αη Ντώ-
νης». — «Ά, Άντών' καί Σφιντών' δέν ξέρω εγώ ! Είναι μικρός άγιος ό άη Ντώ-
νης !» τής είπε έκείνη, καί συνέχισε τή δουλειά της. Τό πρωϊ πού ξημέρωσε,
πηγαίνει στον αργαλειό της καί βλέπει τό β'λάρι της [υφαντό] όλο μικρές τρύ-
πες άπό τό σκόρο καί τά ποντίκια. 'Ενώ κοίταζε λυπημένα τό ϋφασμά της, τής
φάνηκε πώς άκουσε μιά φωνή νά τής λέη : «Μικρός Αντώνης ήμουνα, μικρές
τρυπίτσες έφτειαξα» *.

Άλλα ό άγιος Αντώνιος τιμωρεί καί έμμέσως : Κάποτε μιά γυναίκα
πήγαινε στο λόγγο γιά ξύλα. Τή βρήκε μιά γειτόνισσα στο δρόμο καί τής λέει :
—«Σήμερα γιορτάζ'ό αγι - Αντώνης" δέν κάνει τέτοια μέρα νά πάς γιά κλαρί!»
'Εκείνη αδιαφόρησε κι άπάντησε : —(('Αντών'ς καί Σφιντών'ς, τή δ'λειά τ' κάν',

1 Αημητρ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις
1896, σ. 152.

3 Κωνατ. Σιόντη, Λαογραφικά 'Ηπείρου. 'Ιωάννινα (άνάτ. έκ τής Ήπειρωτ.
Εστίας) 1965, σ. 8.
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κ' ίγώ τή δ'κειά μ' / ». Άλλα. όταν έκαμε và κόψη το κλαρί, έπεσε στο γκρεμό
καί σκοτώθηκε.

("Ηπειρος, Καλέντζι, 1969. Πληροφορία άπό τόν φοιτητήν τής Φιλοσοφ. Σχολής

'Ιωαννίνων, Λάμπρον Βλαχογιάννην).

Καί εν 'Ακαρνανία. Κάποτε μια γυναίκα έγνεθε τή ρόκα της, và ξημε-
ρώνη τοΰ Άη - 'Αντωνίου. Αυτή δεν το είχε καταλάβει, καί τή νύχτα στο θαμπο-
φέξιμο, όταν πια είχε άποκοιμηθή κουρασμένη, ένοιωσε và τήν τραβούν. Μιά μαλ-
λιαρή νυφίτσα είχε μπή καί τήν τραβούσε và τήν βγάλη έξω. Ή γυναίκα τρόμαξε
καί φώναξε : —« "Ασε με, τί έκαμα ; » Κ' ή νυφίτσα τής άπαντα : —«Γιατί έγνε-
θες, ενώ ξημέρωνε τού " Αη-'Αντωνίου ; 'Εμένα μ' έστειλε ό "Αη - 'Αντώνης»

18. Τ' άγιου 'Αθανασίου («'Αθανασίου τού Μεγάλου»).

Ή λέξις 'Αθανάσιος, περικοπείσα είς Θανάσης, επλησίασεν
έτυμολογικώς τήν έννοιαν τού θανάτου' μάλιστα, επειδή καί ή Εκκλησία, έτυμο-
λογούσα ίσως τό ό'νομα επίσης εκ τοΰ αθανασία, ηυνόησε τήν καθιέρωσίν του εις
τούς ναΐσκους τών Κοιμητηρίων (πρβλ. Είναι για τόν αη - Θανάση — είναι ετοι-
μοθάνατος), ό άγιος ούτος εθεωρήθη καί νεκροδαιμονικώς επίφοβος ή τιμωρός.
Ούτω εν Μεσσηνία : Τ' άγιο - Θανασού τό 'χουνε σέ κακό và κάνουνε αρχή (μιας
έργασίας), αί δέ γυναίκες άπέχουν πάσης έργασίας. Δέ ζυμώνουν, δέν πλένουν.
Λένε : «Είναι τής άσπρης» *.

Έν Κεφαλληνία προσέχουν καί τάς δύο ώς άνω συνεχομένας έορτάς, διά
τόν δριμύν χειμώνα των καί τάς πιθανός ζημίας τής γεωργίας :

Κακιά ριπή τ' άγι' 'Αντωνίου, φωτιά τ' άγι Άθανάση' (άπό τήν μητέρα μου).

19. Τ' άγιου Μακαρίου («Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου»).

'Αντιθέτως πρός τό δυσοίωνον τοΰ προηγουμένου ονόματος «Θανάσης», τό
όνομα «Μακάριος» όδηγεΐ τούς πιστούς είς τήν αίσιοδοξίαν καί έπιτρέπει τήν εύε-
τηρικήν άντιαργίαν. Έν Κύπρω τ' άγιου Μακαρίου, οποιαδήποτε έργασία κι άν
άρχίση κανείς, θά τοΰ πάη καλά' θά είναι εύλογημένη, μακαρία. (Ν. Γ. Κυρια-
ζής, εις Κυπρ. Χρονικά, Δ' σ. 30).

20. Τ' &η ■ Θυμιοΰ («Εύθυμίου τοΰ Μεγάλου»).

Ό λαός παρετυμολόγησε τον όνοματικόν τύπον Θύμιος - Θυμιός, άπό τό
«θυμούμαι». Θεωρεί τόν άγ. Εύθύμιον άπαιτοΰντα άπό τούς πιστούς, καί ίδιαι-

1 Βλ. Άποστ. Σπυροπούλου καί Μενελ. Καραμεσίνη, 'Αντίλαλοι άπό τά περα-
σμένα τοΰ 'Αστακοί καί τής περιοχής του. 'Αθήναι 1969, σ. 68.

2 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας. 'Αθήναι
1957, σ. 87. (Ή ήμέρα λαμβάνεται ενταύθα καί ώς άποφράς).
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τέρως άπό τάς μητέρας, νά ένθ·υμοΰνται τήν έορτήν του: 7" άη Θυμιοϋ θυμή-
σου με, κλήρα γιά νά σ' αφήσω (υποτίθεται λέγων ταύτα πρός τάς στείρας συζύ-
γους ό άγιος ή πρός τάς μητέρας) '.

Έν 'Ηλεία : Ή μνήμη τοϋ άγιου Ευθυμίου τιμάται πολύ, ιδίως άπό τις
μικρομάννες, γιατί λογίζεται προστάτης τών μικρών παιδιών. Γι αυτό και λέγε-
ται «Τ' αη Θυμιοϋ θυμήσου με... » εννοώντας νά φυλαχτή, νά τηρηθή άργία τήν
ήμέρα τής μνήμης του, πού συνήθως περνάει απαρατήρητη *.

Καί έν 'Ακαρνανία : Ό παραγκωνισμένος άγιος Ευθύμιος, γιά νά τόν θυμη-
θοϋν οι χριστιανοί άνήμερα τής γιορτής του, τούς υπόσχεται απογόνους :

Τ' άη - Θυμιοϋ θυμήσου με, κι κλήρα νά σ' άφήσου \

27. Τ' &η - Χρυσοστόμου («Άνακομιδή τού λειψάνου 'Ιωάννου τοΰ
Χρυσοστόμου»),

Κατά περιγραφήν έξ 'Ανατολικής Θράκης: Τ'άγιου Χρυσόστομου δέν
έκαμναν δουλειές. "Αν έρραφταν, τσιμπούσανε τ' άγιου τό δάχτυλο '.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Τ' άγιου Τρύφωνα («Τρύφωνος μάρτυρος»).

Κατ' έξοχήν αγροτική εορτή. Ό άγιος Τρύφων θεωρείται φύλαξ τών αμπέ-
λων και προστάτης τών άγρών, ώς έχων έξουσίαν κατά τών ποντικών και τής
κάμπης. (Γ. 'Α. Μέγα, Έορταί, σ. 87).

Έν Ήπείρω σήμερον : Ό άγιος Τρύφωνας είναι γιά τά σκουλήκια, γιά
τούς κήπους και τά λαχανικά. Μέ τήν καμπάνα αποβραδίς δέν δουλεύουνε. "Ολοι
έχουν κάτι νά παρακαλέσουν. Τό πρωΐ οί μποστατζήδες πάνε στή λειτουργία και
παίρνουν άγιασμό γιά τά χωράφια. Τά ραντίζουν. "Αν θέλουν, έχει καί ευχή νά

1 Προσφυγή στείρας γυναικός είς τόν αγιον ΕύΟΰμιον αναφέρεται καί είς τό συνα-
ξάριόν του. (Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον
έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, Ζ', 1952,
σ. 105).

a Κ. Δ. Ψυχογιον, Ήλειώτικη Λαογραφία" περιοδ. Ήλειακά, τεΰχ. KB' (Δεκέμ-
βριος 1963), σ. 674.

3 Θ. Παπαθανασόπουλου, Παροιμίες τών Κραβάρων, Λαογρ., ΚΔ' (1966), σ. 269.

4 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης, Λαο-
γραφ., τόμ. ΙΓ' (1951 -52) σ. 114. Ή πιθανότης «νά τσιμποΰσανε» ή νά τρυπούσανε
τό δάκτυλο τοΰ άγιου έργαζόμενοι, ύποδηλοι δοξασίαν περί αοράτου παρουσίας του, ώς
τιμωροΰ.
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τούς διαβάση ό παπάς, (χωρία Πωγωνίου. Πληροφορία πρεσβυτέρας Μαγδαλη-
νής Δ. Ράπτη, 'Ιωάννινα, 1969)ι.

Ίδιαίτεραι παραδόσεις περί τής οργής τοΰ μή τιμηθέντος αγίου :

Έν 'Αθήναις έπί τουρκοκρατίας : Τοΰ άγιου Τρύφωνος δεν είργάζοντο'
Ιδίως άπέφευγον νά στρίφουν νέμας, άλλ' οϋτε ροΰχον έστρίφωνον. .. ΈκάΟηντό
ποτε δύο γηραιαΐ γειτόνισσαι και έλιάζοντο. Ή μία εξ αύτών ένηθε —«Ένή (sic)
νέθεις σήμερα, πού 'ναι τ' αη - Στρύφωνα ;» — «Νέθω, τσαί καλά κάνω ! "Αη -
Στρύφωνας θά πή : στρίψε · νέα ε». Λεν έτελείωσε τόν λόγον της και ευθύς «πήγε
τό στόμα της στο φιτί της» (= άφτί της) [Δ. Καμπούρογλου, Ίστορ. 'Αθη-
ναίων, Γ' σ. 151).

Καί διά τούς Αιτωλούς (1938) ό Δ. Λουκόπουλος σημειώνει : Μικρός άγιος
[ό άη Τρύφωνας] κι άλαφρή ή γιορτή τον, ωστόσο οι γεωργοί δέ δουλεύουν
αυτή τή μέρα, γιά τό ποντίκι. "Οταν τή χαλάσης, λένε, δέ σ' αφήνει σακκάλευρο
γιά σακκάλευρο τό ποντίκι· κόβει ρούχα, σακκούλια, δισάκκια, δ,τι εϋρη. (Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης, σ. 173).

Επίσης έν 'Ηλεία : οι σταφιδοπαραγωγοί στή μνήμη τ' αη - Τρυφώνου έχουν
μικρή σκόλη, γενικό εκκλησίασμα, άποφεύγουν δέ αυστηρά όχι μόνο νά πατήσουν
σε χτήμα (σταφιδάμπελο) άλλά και να πιάσουν κλαδευτήρι, γιατί οποίος κάνει
αύτό, σίγουρα θά αύτοτραυματισθή.. . Κάποιος πού μαγάρισε τή μνήμη τον άγιου
( = δούλεψε) στο χτήμα του, έκοψε τή μύτη του. Κ' ένας πού τό διηγότανε και
κρατούσε τήν ήμέρα αύτή κλαδευτήρι, έκαμε νά δείξη πώς, κ' έκοψε τή δική του.
(Βλ. Κ. Ψυχογιόν ε'ις περ. Ήλειακά, 1963, σ. 675) 2.

Αί άπαγορεύσεις έργασίας κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αγ. Τρύφωνος, είναι κυ-
ρίως έποχικαί αλλά καί διαβατήριοι, άφοΰ ή μνήμη του συμπίπτει μέ τήν πρώτην
ήμέραν τοΰ κατ' έξοχήν κηπευτικοΰ μηνός Φεβρουαρίου, διό καί ή άκολουθοΰσα
εορτή είναι ομοίου χαρακτήρος.

1. Της Παπαντης («Ή 'Υπαπαντή τοΰ Χριστού»).

Είναι γενική καί πανελλήνιος σχεδόν ή άπαίτησις άργίας κατά τήν ήμέραν
τής 'Υπαπαντής. Καί ναι μέν ή Εκκλησία ορίζει πρώτη «άργίαν και ιχθύος

1 Βλ. είς Άγιασματάριον (ή Μικρόν Εύχολόγιον) εύχάς «είς χωράφια, κήπους, αμπε-
λώνας», μέ έπίκλησιν του άγ. Τρύφωνος. Βλ. καί είς Ν. Π. Παπαδοπούλου, Εύχολόγιον
τό μέγα. 'Αθήναι α.έ'., ο. 387 εξ.

2 *Η παράδοσις τής τιμωρίας τοΰ έργασθέντος δι' αποκοπής τής ρινός, γνωστή
πολλαχοΰ, εχει άπεικονισθή καί ώς έπεισόδιον είς εικόνας τού αγίου Τρύφωνος, όστις
άλλωστε παρίσταται κρατών καί αύτός «κλαδευτήρι». (Βλ. καί Δημ. Σ. Λουκάτου, Λαο-
γραφικά Στενημάχου, έν «'Αρχ. Θρςκ. Θησαυρού», IB' (1946-7), σ. 138-166).
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κατάλυσιν», άλλα ή παραδοσιακή λαϊκή πίστις έξαίρει μετ' έμφάσεως τήν εορτήν,
ως ήμέραν «τής Παναγίας» (αν καί είναι δεσποτική), καί κηρύσσει: Κ' οί μύλοι
άργοϋν κ' οί δοϋλοι άργοϋν, κ' οί γαϊδάροι σκόλην 'έχουν ! (Κεφαλληνία κ. ά.).

Έν Κρήτη ή Παναγία λέγεται «Μυλιαργοϋσα», επειδή οι μύλοι άργούν.
Kai νά τούς βάλης μπροστά, σταματούν και δέν άλέθουν. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί,
σελ. 88).

Έν Ήπείρω είναι έπίσης γνωστόν ότι και τά γαϊδούρια έχουν σκόλη, ώς
και έν 'Ηλεία, όπου γίνεται πάνδημος εκκλησιασμός και έφαρμόζεται γενική
σκόλη. (Ήλειακά, σ. 675). Έν Πόντω λέγεται αυστηρότερον :

Ναϊλι εκείνον π' έκαμεν σά δύο τή Κουντονρ''
μηδέ ή τσέπρα λείπ άτον, μηδέ ή άνεχειτία.
(= 'Αλί σ' όποιον έδούλεψε στις δύο τοΰ Φλεβάρη"
μηδέ ή ψώρα λείπει του μηδέ καί ή άνέχεια !)1

Ή ώς άνω βαρύτης τής εορτής καί ό έκ τής μή τηρήσεως τής άργίας της
φόβος οφείλονται καί εις τήν ίερομαντικήν σημασίαν της διά τάς καιρικάς προ-
βλέψεις τών γεωργών καί τών ποιμένων.

Έν 'Ηλεία : Άν τής 'Υπαπαντής δέν φανή ήλιος, θά βρέχη 40 ήμέρες. 'Άν
φανή, θά 'ρθη καλή χρονιά. (Ήλειακά, σ. 674).

'Ομοίως καί εις Αίτωλίαν καί Λέσβον. "Ο,τι καιρό κάνη τής 'Υπαπαντής,
θά κάνη σαράντα μέρες υστέρα. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 88).

Έν Κεφαλληνία : Καλοκαιριά τσή Παπαντής, Μαρτιάτικος χειμώνας I
αλλά καί :

Παπαντούλα, χιονισμένη
και τ' άμπάρια γιομισμένα.

Διά τούτο έμφανίζεται καί κατά τήν εορτήν αυτήν ή κλασσική άφήγησις
περί τιμωρίας τοΰ αύ&αδώς μή τηρήσαντος τήν άργίαν άγρότου.

Κατά Λεσβιακήν παράδοσιν : Τήν ήμέρα πού πήγαινε ή Παναγιά νά
σαραντίση, έβγαινε κι ό γείτονάς της νά πάγη νά κλαδέψη τ' άμπέλι. Λέγει ή
Παναγία : — «"Εμ εγώ πάω σήμερα νά σαραντίσω, κ εσύ, μαθέ, πάς, νά κλα-
δέψη ς ;» Λέγει αυτός — «Τί μέ νοιάζει έμένα πώς θά πάς νά σαραντίσης τόν γ ιό σ' ;
Θά πάω κ' εγώ νά κλαδέψω τά κλήματά μου ! 'Εγώ θά 'δώ τή δουλειά μου και
συ τή δική σου ...». Ή Παναγία έτιμώρησε τόν θρασύν παραβάτην μέ τό νά τοΰ
άποκοπή ή μύτη ένφ έκλάδευε (κατά τό παρόμοιον θ·αΰμα τοΰ άγ. Τρύφωνος).

1 Ξενοψ. Κ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1939, σ. 256.

5
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Καί όταν τόν επανασυνήντησε τιμωρηθέντα, τοΰ ειπε τήν φράσιν, ήτις έμεινε
παροιμιώδης δια τήν εορτήν :

— Άπαντεϊς με κι απαντώ σε

κι δπον σ' ενρω, 'κει σ' αφήνω !1 (καί λογοπαικτικώς πρός τό Υπαπαντή).

3. Τ' &η Συμιοϋ («Συμεών τοΰ Θεοδόχου»).

Ή σημασία τοΰ αγίου τούτου καί τοΰ μετ' απαγορεύσεων εορτασμού του
παρά τών εν εγκυμοσύνη γυναικών οφείλεται εις τήν παρετυμολογίαν τοΰ ονό-
ματος του : Συμεών — σημεϊον.

"Ηδη εις τάς 'Αθήνας τών χρόνων τής τουρκοκρατίας : Τοΰ άγιου Συμεών
ai έγκυοι δέν έπιαναν δουλειά, γιά νά μήν κάνουν παιδί σημειωμένο. {Δημ.
Καμπούρογλους, ένθ'άν., Γ' 153).

Γενικώς, ό Ν. Γ. Πολίτης παρατηρεί : Τήν εορτήν του άγ. Συμεώνος τοϋ
Θεοδόχου, άπανταχοϋ τής 'Ελλάδος, άγουσιν έν τιμή ai έγκυοι, άπέχουσαι πάσης
εργασίας και προσέχουσι μή εγγίσωσί τι, διότι πιστεύουσιν ότι τιμωρεί αυστη-
ρότατα ό άγιος πάσαν παράβασιν, άποτυπώνων έπι εμφανούς μέρους τοϋ σώματος
τοϋ τεχθησομένου παιδιού των σημεϊον (σημάδι) \

Έν Θράκη απαγορεύεται επίσης καί ή παραμικρά εργασία διά τάς εγκύους :

Δέν κόφτουν μέ τό μαχαίρι τίποτε, οϋτε ψαλίδι άνοίγουν, οϋτε ξύλα κόφτουν
μέ τήν τσεκούρα, γιά τ à σημεία. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έτ. Ε'-ΣΤ', σ. 143).

Έν Λεσβω ή προσοχή είναι συνθετωτέρα. Ό άγιος Συμιός είναι ό άγιος
πού φοβούνται και λατρεύουνε οί άγκαστρωμένες μέ τούς άντρες τους. Δέν κάνουν
καμμιά δουλειά οϋτε ό άντρας οϋτε ή γυναίκα. Καί άκολουθεΐ τό παράδειγμα τής
τιμωρίας : Μιά φτωχή γυναίκα πού 'ταν άγκαστρωμένη κ' είχε άνάγκη νά δού-
λεψη γιά νά βγάλη τό ψωμί της, έπλεκε ταντέλλα στή γιορτή τοϋ άγιου Συμιοϋ,
γιά νά τήν πουλήση. "Οταν γέννησε, τό παιδί της βγήκε σημαδεμένο. Και τά δύο
δάχτυλα τοϋ δεξιού χεριού ήταν παράλυτα και τέτοια έμειναν κι όταν μεγάλωσε.
'Απίστευτος είναι ή αυστηρότης τοΰ αγίου καί εις περιπτώσεις στοιχειώδους άλλη-
λεγγύης. Μιά άλλη φτωχή γυναίκα άγκαστρωμένη άναγκάστηκε, τό βράδυ τ άγιου
Συμιοϋ, νά περιποιηθή και νά γιατροπορέψη τόν άντρα της, τό τζομπάνη, πού
'χεν έρτει άρρωστος άπό τό χωράφι. Είχε γονατίσει γιά νά τοϋ βάλη βεντούζες
και νά τόν τ ρίψη. 'Εκείνο ήταν. Τό παιδί της γεννήθηκε παράλυτο άπό τά γόνατα
και κάτω, και τό δεξί του χέρι κ' έκεΐνο παράλυτο.. .3

1 Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο. Μυτιλήνη 1953, σ. 35.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1921, σελ. 314
(όπου καί παραδείγματα κατά τόπους).

8 Παν. Νικήτα, ενθ' άν., σ. 35.
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Ό φόβος καί ή προσοχή τών έγκύων μεταφέρεται καί είς τά ζώα. Αυτή
τή μέρα τή γιορτάζουν καί οί κτηνοτρόφοι (έν Λέσβω)> πδχουν γκαστρωμένα
ζώα. Ό άγιος Συμιός έδειξε τό θάμα του καί στά ζώα [τά έκακοσημάδεψε], επειδή
στη γιορτή του δουλεύανε τ' αφεντικά τους. (Π. Νικήτα, ένθ' άν., σ. 36).

3. Τ' άη - Ζαρέα («Τή αυτή ήμερα: Άζαρίου τού προφήτου»).

Είναι πιθανόν, ότι ό κατά τήν αυτήν ήμέραν μέ τον άγιον Συμεώνα έορτα-
ζόμενος προφήτης Άζαρίας, συσχετισθείς κατά παρετυμολογίαν πρός ώρισμένας
παθήσεις (ζάρες, ζαρωματιές, ρυτίδες, ρίκνωσιν, άτροφΐαν) καί συντμηθείς εις
άη-Ζαρέαν (εν Πόντω), έθεωρή9-η θεραπευτής (ή επίφοβος) τών άνωτέρω
παθήσεων διά τά βρέφη. Εις τά Κοτύωρα τοΰ Πόντου δέν έπιτρεπότανε καμμιά
άπολύτως εργασία στις γυναίκες, στις έγκυες δέ ούτε καί νά μαγειρεύουν. 'Απα-
γορευότανε νά κόψουν ό,τιδήποτε μέ μαχαίρι. "Αν τύχαινε νά γεννηθή κανένα
παιδί έλαττωματικό, τό είχαν άπό παράβαση οποιαδήποτε τής μάννας του'.

Τό περίεργον είναι, ότι, κατά τούς Ποντίους συλλογείς, ό «"Αη - Ζαρέας»
εωρτάζετο τήν 11'ϊν Φεβρουαρίου ταυτιζόμενος μέ τόν άγιον Βλάσιον (βλ. '/. Βα-
λαβάνην, παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Β', σ. 315 καί Ξ. "Ακογλουν,
ένθ' άν.). Είναι όμως πιθανώτερον, ότι πρόκειται περί τοΰ προφήτου Άζαρία,
όστις έμπλακείς έορτολογικώς εις τά «Συμόγιορτα», φέρων δέ ό'νομα εϋκολον πρός
παρετυμολογίαν, έθεωρήθη έπίσης έφορος τής έγκυμοσύνης. Ό ταυτισμός του
πρός τόν άγιον Βλάσιον τής 111? Φεβρουαρίου οφείλεται μάλλον εις συμφυρμόν
πρός έτερον άγιον Βλάσιον (βουκόλον), συνεορτάζοντα κατά τήν 3ην Φεβρουαρίου.
Ουτω μόνον δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τάς ιδιότητας τού αγίου Ζαρέα έν Πόντω>
περί τοΰ οποίου έχει έκφράσει τήν άπορίαν του καί ό Ν. Γ. Πολίτης (βλ. εις
Λαογρ. Σύμμεικτα, Β', σ. 315-6).

10. Τ' άγιου Χαραλάμπους («Χαραλάμπους ίερομάρτυρος»).

Ό άγιος είναι κυρίως γνωστός ώς διώκτης τής πανώλους. Αί συνή-
θεις εικόνες του τόν παριστούν πατώντα έπί θηλυκού δαίμονος, έκ τού στόματος
τοΰ όποιου έξέρχεται πΰρ. Είναι φυσικόν επομένως νά τηρήται μετ' αυστηρότη-
τος ή εορτή του (ιδία παλαιότερον) διά τόν φόβον τής επαράτου νόσου. Οί τοπικοί
πάνδημοι εορτασμοί, μετά λιτανείας τών λειψάνων του, συνεχίζονται πολλαχοϋ τής
Ελλάδος (Θεσσαλία, 'Ηλεία, Κεφαλληνία κ.ά.).

Έν Ήπείρω ό άγιος Χαράλαμπος είναι γιά δλες τις άσθένειες καί φυλάνε
τή γιορτή του. Έν Λέσβω είναι γιατρός τής σκορδούλας καί φυλάγει τόν κόσμο
άπό τήν πανούκλα. Περιλάλητος είναι ή εκεί πανήγυρις τού Ταύρου, πού άπό

1 Ξ εν. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων, Α', σ. 257 - 8).
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παράδοση γίνεται άπό τους γεωργούς. Δεν άναβάλλεται ποτέ οϋτε και μετατοπί-
ζεται. "Οσοι τολμήσανε νά καταργήσουν τό πανηγύρι, τιμωρηθήκανε σκληρά άπό
τόν άγιο. (77. Νικήτα, Λεσβιακό Μηνολόγιο, σ. 39 - 40).

Τόν αγιον Χαράλαμπον τιμωσι καί οί ποιμένες δι' άργίας («φυλάνε τή
γιορτή») κατά τό δυνατόν, σκεπτόμενοι τά άσθενικά ζφα των καί τούς κινδύνους
τής νέας έποχικής περιόδου άπό τά φίδια. (Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 89, 1).

11. Τ' &η Βλάση («Βλασίου Ίερομάρτυρος»),

'Από άντίστοιχα στοιχεία τού συναξαρίου του ό άγιος θεωρείται προστάτης
τών κτηνοτρόφων κατά τού λύκου, τοϋ τσακαλιού καί τών άγριων ζώων, ώς καί
θεραπευτής τών παιδιών άπό τούς πόνους τού λαιμού. Οί χωρικοί άργούν κατά
τήν εορτήν του.

Εις τήν Πυλίαν δέν τυροκομάνε, δέν κάνουνε δουλειά στο σπίτι (Γ. Ά. Μέγα,
Έορταί, σ. 90). Εις τήν Αίτωλίαν οί γεωργοί φυλάνε τή γιορτή τοϋ "Αη-Βλάση.
Προπάντων δέν κάνει αυτή τή μέρα νά φορτώνουν ζώα, οϋτε και οί γυναίκες νά
φορτώνωνται πάνω τους ξύλα, γιατί αυτός ό άγιος είναι μουσκαροπνίχτης, πνίγει
δηλαδή σέ ποτάμια τά μουσκάρια τους, άν φορτωθούν [Δ. Λουκοπούλου, Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης, σ. 173)'.

Κατά παλαιοτέραν δοξασίαν έκ Κορινθίας" ο αη Βλάσης διευθύνει τούς λύ-
κους καί τούς διατάζει νά κάνουν τούτο κ' εκείνο. Καί γι αυτό στή γιορτή τον
τρέχουν οί τσοπάνηδες καί τοϋ πάν, άλλος λάδι, άλλος κερί, άλλος λιβάνι· τί άλλιώς,
άλίμονό τους» (Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', άρ. 367).

23. Τ' άγιου Πολοκάρπου («Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης»).

Τό όνομα τοΰ αγίου κατ' ευφημικήν παρετυμολογίαν οδηγεί εις τήν εύετη-
ρικήν άντιαργίαν. Έν Κύπρω οί γεωργοί πιστεύουν, ότι ό,τιδήποτε φυτεύσουν
κατά τήν ήμέραν αύτήν θά εύδοκιμήση πολυκάρπως. (Ν. Γ. Κυριαζής εις Κυ-
πριακά Χρονικά Δ' (1926), σ. 32).

ΜΑΡΤΙΟΣ

9. Τών άγιων Σαράντα («Τών αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων»).

Τό άκριβές συναξάριον τών έορταζομένων άγίων δέν είναι ευρέως γνωστόν.
Άρκεΐ όμως ό άριθμός 40 διά νά καταστήση τήν εορτήν των άξιόλογον. Ό άρι-
θμός ούτος είναι συμβολικός τοΰ άρτιου καί πολλαπλασιαστικούς παραγωγικού'.

1 'Ενδιαφέρουσα είναι ένταΰθα ή έπέκτασις τής φροντίδος τοΰ άγιου (διά τά ζφα)
καί έπί τών σκληρώς τότε έργαζομένων γυναικών.

2 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Ό άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις βυζαντινοΐς καί
νεωτέροις Έλλησι. 'Εν 'Αθήναις 1939.
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Κατά παλαιάν εορτολογικήν παροιμίαν :
Τών άγιώ - Σαράντων,
σαράντα νά φας, σαράντα νά πιής,
σαράντα νά δώσης γιά τήν ψυχή σον

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 214).

Ή πλούσια αύτη παρακέλευσις πρός ευωχίαν καί άγαθοεργίαν, γνωστή είς
όλην τήν Ελλάδα, έχει σκοπόν (όμοιοπαθητικώς) τήν έπίτευξιν εύκαρπίας.

Οί παλαιοί 'Αθηναίοι κατ' έξαίρεσιν τήν ήμέραν αυτήν, καίτοι έμπίπτου-
σαν εις τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, διεσκέδαζον εις κοινάς συνεστιάσεις.
"Εφτειαχναν πίττες με 40 φύλλα, άλλοι εφτειαχναν 40 κονταλίτες. Άφοϋ έτρω-
γαν και έπιναν καλά, σνγγενεϊς και φίλοι, έφερναν και τρεις βόλτες γύρω άπ τό
τραπέζι, κ έσερνε τό χορό δ μεγαλύτερος τής συντροφιάς τραγουδώντας :
*Ας χορέψωμε κι άς είναι,
τών άγιώ Σαράντων είναι !

(Α. Καμπούρογλον, Ίστορ. 'Αθην., Γ' σ. 164)·

Ευρισκόμεθα εις τάς αρχάς τής ανοίξεως καί οί γεωργοί σκέπτονται τήν
νέαν βλάστησιν. Ή εορτή των άγ. Σαράντα, μέ τόν συμβολικόν αριθμόν τής
άφθονίας, είναι μαγικοθρησκευτικώς ή πλέον κατάλληλος δι' «ένάρξεις». 'Ετοιμά-
ζουν τά σπορεία των, φυτεύουν δένδρα και κλήματα, πρωτοφυτεύονν άνθη, σπέρ-
νουν βασιλικό. (Γ. Α. Μέγα, Έορταί, σ. 139).

Σαράντα σκαλισιές σήμερα μέ τό τσαπί ή μέ τό σκαλιστήρι στ άμπέλι και
στον κήπο, είναι καλές (Κεφαλληνία). Σαράντα κλωστές κεντούν τά κορίτσια,
σαράντα πιοτά πίνουν οι άνδρες, σαράντα κερνούν και σαράντα ψέματα λέν.
(Ανατολ. Θράκη, παλαιότερον).

"Εχομεν δηλ. καί ενταύθα έπιδίωξιν μαγικής ευφορίας, ήτις έπιτρέπει
τήν άντιαργίαν, καί κατά θρησκευτικήν παραχώρησιν, πρός ευκαρπίαν.

'Αλλά καί έκκλησιαζόμεναι κατά τήν ήμέραν αυτήν αί οίκοκυραί των σηρο-
τροφικων περιοχών σκέπτονται τήν έργασίαν των τής μεταξουργίας καί φέρουν
μεταξόσπορους εις τούς κόλπους των καί τούς λειτουργούν, ίνα αποδώσουν αμέσως
καί πλουσιοπαρόχως (Γ. Α. Μέγα, Έορταί, σ. 138-39).

'Υπάρχουν όμως καί σαφείς απαγορεύσεις έργασίας κατά τήν ήμέραν τής
εορτής, όφειλόμεναι εις τόν φόβον τού . . . τεσσαρακονταπλασίου κακού ! Τήν
ήμέρα αυτή [τών άγ. Σαράντα] οί γυναίκες δέν πιάνουν άλεύρι, διά νά μή γέμιση
τοϋτο άπό σκουλήκια (σαρανταποδαρούσες) '. Καί άλλαχοϋ : Δέν μαγειρεύουν,

1 Βλ. Κωνστ. Ν. Μακρή, Λαογραφικά Σισανίου - Βοΐου [Σιατίστης]. 'Αθήναι 1968,

σ. 38.
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διά νά μή αναπτυχθούν εις τό φαγητόν σκώληκες. (Γ. Κ. Σπυριδάκης, ενθ' άν.,
σ. 82).

Ψυχοαάββατα.

Είναι γνωστόν, ότι ή Εκκλησία τελεί γενικά μνημόσυνα τών νεκρών κατά
τά τρία συνεχή Σάββατα τών εβδομάδων: τής 'Απόκρεω, τής Τυρινής καί τής Α'
τών Νηστειών.

Λόγοι νεκρολατρίας επιβάλλουν άργίαν κατά τά Σάββατα ταύτα. 'Υποτί-
θεται ότι οί ίδιοι οί νεκροί (μικροί άγιοι καί αυτοί) τό άπαιτούν άπό τούς
οικείους των. Λέγεται εν Κεφαλληνία καί άλλαχού :

'Ανάθεμα πού δούλενεν αύτά τά τρία Σαββάτα,

της Κρεατινής και τής Τ'ρινής και τών Άγιων Θοδώρων.

Καί είδικώτερον : Τά τρία καλά Σάββατα (τό Κρεατινό, τό Τυρινό και
τοϋ Άηθόδωρη) δέν λούζονται και δέν γνέθουν, διά νά εϋρουν άνάπαυσιν οί
ψυχές. (Κ. Ν. Μακρή, Λαογρ. Σισανίου, σελ. 35). 'Εν Λέσβω επίσης δέν πλένουν
ρούχα. Οί άφροί τοϋ σαπουνιού άπό τό πλύσιμο μπορούν νά μποϋν στα μάτια
τών πεθαμένων ... (πληροφορία 1940).

Συγκινητική είναι ή Κυπριακή δοξασία διά τά Ψυχοσάββατα, κατά τήν
οποίαν, δσαι μητέρες έχουσι τυχόν άποθανόντα μικρά τέκνα, αποφεύγουν οιαν-
δήποτε έργασίαν κατά τά Σάββατα τών ψυχών, επειδή τά μικρά παιδιά μέ τόν
θάνατον των γίνονται άγγελούδια και υπηρετούν τόν θ εάν. Τοϋ πάνε νερό στο
μποτούδι (= σταμνάκι). Αποφεύγουν λοιπόν αί μητέρες τήν έργασίαν, μήπως
σκουντήση επάνω των τό παίδι και σπάση τό σταμνάκι. (Ν. Κυριαζής, εις
Κυπρ. Χρονικά, Δ', 1926, σ. 63)'.

25. Τοϋ Εναγγελισμοϋ («Ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου»).

Ή ήμερα τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ή μεγαλύτερα τών εορτών τοΰ Μαρτίου, χαρ-
μοσύνως διακόπτουσα τήν Τεσσαρακοστήν, είναι «χρονιάρα» καί διαβατήριος. Είναι
επίσης καθαρτήριος άπό τά φυσικά καί μεταφυσικά ενοχλήματα τοΰ θέρους.

'Εν Ήπείρω '· Τό βράδυ τής παραμονής τοϋ Ευαγγελισμού, μικροί και με-
γάλοι λαλοϋν κουδούνια γύρω στο σπίτι, στούς κήπους καί στά χωράφια τους.
Λαλούν τά κουδούνια καί λένε : — «Φευγάτε φίδια, γκουσταρίδια, έρχεται τοϋ
Ευαγγελισμού [ή προσωποποιημένη Ημέρα], μέ τό σπαθί στο χέρι, νά σας κόψη
τό κεφάλι» (Κ. Σιόντης, ένθ' άν., σ. 13). Κατά τήν αυτήν εσπέραν έπίσης, εις

1 Έκ τής ανωτέρω δοξασίας καθίσταται ετι δήλον, ότι ό θεσμός τής άργίας έχει
σχέσιν καί πρός τήν ήσυχίαν τών νεκρών, τούς όποιους είναι δυνατόν νά ένοχλήση ό θό-
ρυβος ή αί κινήσεις έκ τής έργασίας' (πρβλ. καί άργίαν Πεντηκοστής).
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πολλά χωρία τής 'Ηπείρου άνάπτουν πυράς, ώστε καί φυσικώς νά καούν τά επι-
βλαβή ερπετά.

Ή άποχή άπό πάσης έργασίας έπιβάλλεται κατά τήν ήμέραν αυτήν ό'χι μόνον
θρησκευτικώς αλλά καί δεισιδαιμονικώς : Δέν σαρώνουν, δέ βγάζουν νερό άπό τό
πηγάδι, οϋτε λάδι άπό τό κιούπι. Δέν άνοίγονν σεντούκι, δέν πάνε ατά περιβόλια.
(Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 140).

Καί έν Κρήτη : Είναι βαρά σκόλη. Δέν κάνουν δουλειές, δέν πιάνουν παρα-
σύρα (= σκούπα) '.

Συγκινητική είναι ή άποψις, ότι, λόγω τής γενικής άργίας τής ήμέρας
αυτής, ουδέ αί άφικνούμεναι χελιδόνες έπιχειρούν νά κτίσουν τάς φωλεάς των.
Τά χελιδόνια ήρχουνταν τοϋ Ευαγγελισμού, άλλά τέτοια μεγάλη χρονιάρα μέρα
έκτιζαν τή φωλιά τους'1.

'Υπάρχει καί 'ιδιαιτέρα περίπτωσις έπιβαλλομένης άποχής, κατά τήν ήμέραν
αυτήν. Επειδή ό Ευαγγελισμός, έν σχέσει πρός τά Χριστούγεννα, άποτελεΐ τήν
ήμέραν τής έν γαστρί συλλήψεως τής Θεοτόκου, ό λαός άποφεύγει νά ένεργήση
κάτι παρόμοιον εις τά άνθρώπινα μέτρα του. Διά τούτο δέν έπιτρέπει πλησίασμα
συζύγων κατά τήν νύκτα αυτήν. "Αμα πλαγιάσουν κείνη τή βραδυά γυναίκα και
άντρας και πιάσουν παιδί, τό παιδί τους θά βγή σημαδεμένο \ Καί έν Ζάκυνθο)
(ώς καί άλλαχού) : "Οποια πέση μέ τόν άντρα της τήν παραμονή τοϋ Ευαγγε-
λισμού, τό παιδί πού θά γεννήση τά Χριστούγεννα, θά είναι σκαλικάντζαρος 4.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ό 'Απρίλιος είναι συνήθως ό μήν τοΰ Πάσχα. Εις τάς πασχαλινός έορτάς
περιλαμβάνονται όχι μόνον αί άναστάσιμοι ήμέραι (τής Διακαινησίμου κλπ.) άλλά
καί αί πένθιμοι (τής Μεγ. Εβδομάδος καί αί πρότεραι). Εις τόν αυτόν όμως μήνα
άνήκουν καί αί άκίνητοι ήμερολογιακαί έορταί, τοΰ άγ. Γεωργίου (23) καί τοΰ
αγίου Μάρκου (25). Άρχίζομεν άπό τάς πένθιμους.

Κουφοσάββατο. Ούτως ονομάζεται τό πρό τοΰ Λαζάρου Σάββατον, έπειδή
δέν παρουσιάζει έορταστικήν οντότητα. Ημέρα κουφή (= άνεόρταστος), άρα άπο-
φράς. Κατ' αυτήν κουφαίνονταν οί λάκκοι (= οί άργαλειοί εις λακκώματα).

1 Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή στα λαογραφικά τής Κρήτης. 'Αθήναι 1949, σ. 28.

2 'Ελπινίκης Στ. Σαραντή, Άπό τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α' 'Αθήναι 1956, σ. 138.

3 Παν. Νικήτα, Λεσβ. μηνολόγιο, σ. 63.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 596. Ιίερί τής δοξασίας γενικώτερον βλ.
αυτόθι σημειώσεις είς τόν άριθμ. 591 (Μέρος Β', σ. 1281 κ.έ.).
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Χτύπημα αργαλειού δεν άκούονταν τό παννί, αν ήτανε στον αργαλειό, τό 'βγα-
ζαν, κι Άπόπασχα τό 'βαζαν

Ό αργαλειός θά πρέπη νά παραμείνη αργός καί κατά τάς δύο «νεκρικάς»
εβδομάδας προ τοΰ Πάσχα, αϊτινες είναι ή τοΰ Λαζάρου και ή Μεγάλη \

Μεγάλη Τετάρτη : Μιά Όβρέσσα έρριξε στο δρόμο ααποννόνερα' περ-
νώντας ό Χριστός γλίστρησε και τόν έπιασαν. Άπό τότες τή Μεγ. Τετάρτη δεν
πλέν'νε μέ σαπούνι και δέ χύν'νε ααποννόνερα \

Μεγάλη Πέμπτη : «Τσ' άγιας Πέφτης τό νιο σκοτώσανε». Ή φράσις
αύτη, λεγομένη έν Νάξω διά τήν σημασίαν τής ημέρας4, εξηγεί πιθανώς καί τόν
σεβασμόν πρός τήν εσπέραν τής οιασδήποτε Πέμπτης, τής «Πεφταργάς», κατά
τήν οποίαν (εν συνδυασμφ πάντοτε πρός τήν άκολουθοΰσαν ΙΤαρασκευήν) διακό-
πτεται πάσα εργασία. (Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α' 1904, αριθμ. 834). Ση-
μειωτέον ότι από τής Μ. Πέμπτης καί έπειτα, επί επτά έν συνόλω «Πέφτες»
(εν Θράκη), φούρνο δέν άναβαν, ψωμί δέ ζέσταιναν, ρούχα δέν έπλυναν".

Μεγάλη Παρασκευή ·' «Μεγάλη καί φοβερή» κατά τά λαϊκά άσμάτια.
Είναι ημέρα άπολύτου άργίας καί νηστείας. Ημέρα θλίψεως, θρησκευτικώς άπο-
φράς. Είς αύτήν οφείλονται αϊ αυστηρότατοι νηστεΐαι καθ' όλας τάς Παρασκευάς
τοΰ έτους, ώς καί ή έννοια τής προσωποποιημένης «Παρασκευής» (έν συμφυρμώ
πρός τήν Άγίαν), ήτις άπαιτεί τήν άποχήν άπό πάσης έργασίας 6. Εις τήν πόλιν
τών 'Αθηνών, έπί τουρκοκρατίας, τήν Μ. Παρασκευήν καρφί δέν έβαζαν είς
τό σπίτι των, διότι έκάρφωσαν τόν Χριστόν οί 'Εβραίοι (Δημ. Καμπούρογλου,
Ίστορ. 'Αθ., Γ', σ. 153). Καί εις τήν Θράκην : . . . δέν μαγέρευαν, τέντζερε στη
φωτιά δέν έβαζαν. (Λαογρ. ΙΓ', σ. 209).

'Αλλά καί δεισιδαιμονικώτερον (μέ παγανιστικός δοξασίας) : ΤΗταν Μεγάλη
Παρασκευή. Μιά γριά είχε βάλει τά άγγόνια της γιά ύπνο, κι αυτή καλόγνεθε.
Ξαφνικά χώνεται στο σπίτι μιά Νεράιδα. Τρόμαξε ή γνναίκα καί πετούσε στή
γωνιά διάφορα πράγματα, γιά νά τήν ξορκίση νά φύγη. τΗταν άδύνατο. Τότε

1 'Ελπινίκης Σταμούλη ■ Σαραντή Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης.

Λαογρ. ΙΓ', 1951, σ. 208.

3 'Υπάρχει αξιοσημείωτος σχέσις μεταξύ τών εργασιών τοϋ αργαλειού καί τοΰ φόβου
τών νεκρών. Τό «νήμα τής ζωής» δέν είναι ξένον πρός τάς προλήψεις ταύτας.

3 'Ανατ. Θρςκη (Θρακικά, τόμ. Ζ', 1936. Συλλ. 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή).

4 Στεφ. Δ. Ήμέλλου, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετ. Λαογρ 'Αρχ., τόμ. ΙΑ -
IB (1958 -59), σ. 225.

5 Έλπιν. Σταμούλη - Σαραντή, 'Από τήν 'Ανατολική Θράκη, Α', σ. 152.

6 Βλ. κατωτέρω εορτήν άγιας Παρασκευής (26 Ιουλίου).
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πέταξε έξω στην αυλή τή ρόκα της. Μέ μιας εξαφανίστηκε ή Νεράιδα κι άπό τότε
κρατάει τό έθιμο, νά μή γνέθουν οί καλονοικοκυρέςΠαρασκευή βράδυ και Τετάρτη...».
(' Απ. Σπυροπούλου - Μ. Καραμεσίνη, «'Αντίλαλοι από τόν 'Αστακό», σ. 64).

Πάσχα Mal Έβδομάς της Διακαινησίμου («Λαμπρή» καί «Άσπροβδό-
μαδο»). Είναι ή μόνη πλήρης έβδομάς τοΰ ορθοδόξου εορτολογίου κατά τήν
οποίαν επιβάλλεται σχεδόν ή άργία (τά «Λαμπρόσκολα»). Ή έκ τής 'Αναστά-
σεως (καί τής άνοίξεως) θρησκευτική καί ψυχολογική χαρά, ύλοποιουμένη εις ευω-
χίας, συμπόσια καί πανηγυρισμούς (εις τούς οποίους προστίθεται συνήθως καί ό
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου) άπασχολεί τούς άγρότας καί τούς κτηνοτρόφους, οΐτινες
άφήνουν τάς συστηματικός έργασίας των και ψυχαγωγούνται (Πασκαλόγιορτα),
ή ευρίσκουν τήν εύκαιρίαν νά τελέσουν οικογενειακούς γάμους (έμποδιζομένους
κατά τήν Σαρακοστήν ή τόν άκολουθοΰντα Μάϊον), καί νά συνάψουν συμβάσεις
έπαγγελματικάς διά τήν ακολουθούσαν περίοδον. Ή Λαμπρή καί ή Λαμπροβδο-
μάδα εις τήν 'Ελλάδα είναι ή ευτυχεστέρα ευκαιρία, διά τούς άγροτικούς καί
πτωχοτέρους πληθυσμούς, νά ζήσουν έπί τι μικρόν άλλά συνεχές χρονικόν διά-
στημα τήν πολυτέλειαν τής άργίας, συνοδευομένην έξόχως υπό τοΰ καλού φαγη-
τού καί τής λαμπράς ένδυμασίας. Ή άργία τοϋ Πάσχα είναι ή μακροτέρα όλων:

Τρεις στά Γέννα, τρεις στά Φώτα
κ' έξι στην Άνάστασι.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 534).

Ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων, κατά τό διάταγμα τοΰ Μ. Κωνσταντί-
νου : ή τε Μεγάλη Έβδομάς καί ή Διακαινήσιμος έθεωροϋντο άπρακτοι
[= μή εργάσιμοι], βραδύτερον δέ και δλη ή Διακαινήσιμος Έβδομάς εθεωρείτο
ώς μία Κυριακή . . .1.

'Αλλά καί διά τούς γνωστούς γεωργικούς φόβους του ό ελληνικός λαός
«φυλάει» τήν εβδομάδα τοΰ Πάσχα, τήν άλλως λεγομένην Άσπροβδόμαδο : "Ολην
τήν εβδομάδα δέν κάνει νά δουλεύουν. Τή φυλάνε γιά τό χαλάζι. Δέν λούζονται,
ούτε βρέχουν τά μαλλιά τους, γιά νά μή άσπρίσουν γρήγορα. (Γ. \Λ. Μέγα,
Έορταί, σ. 176).

Είναι πιθανόν, ότι ό χαρακτηρισμός «Άσπροβδόμαδο» εδόθη έν άρχή κατ'
άντίθεσιν πρός τό «Μεγαλοβδόμαδο», τό όποιον, ώς πένθιμον, ήδύνατο νά χαρα-
κτηρισθή : μαΰρον. (Οί ιερείς μελανειμονοΰν κατά τήν Μεγ. Εβδομάδα καί λευ-
χειμονοΰν κατά τήν Διακαινήσιμον). "Επειτα ή σκέψις τών άγροτών συνεδύασε
τό «άσπρο» μέ τήν λευκότητα τής χαλάζης καί έζήτησε διά τίνος ομοιοπαθητικής

1 Φαίδ. Κονκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Β,, έν 'Αθήναις 1948, σ. 258.
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μαγικής ενεργείας, νά προλάβη ή ν' άντιπαλαίση πρός τόν μετεωρολογικόν εχθρόν.
Σχετική είναι καί ή πρόληψις (εν Αιτωλία) καθ' ήν : "Ασπρη ρόκα (τουλούπα γνε-
σίματος) δεν πρέπει νά φανή πουθενά [κατά τάς ημέρας αυτάς] και δέ γνέθουν, γιατί
τό άσπρο προκαλεί το χαλάζι. (Δ. Αουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 165).

Προέκτασις τής δεισιδαιμονίας είναι καί ή αναφερθείσα λεύκανσις τής κόμης
τών λουομένων κατά τήν Άσπρην Εβδομάδα, οΐτινες τιμωρούνται ούτω διά τήν
παράβασιν τής άργίας.

Αί μειά τήν Διακαινήσιμον ήμέραι. (Ξώλαμπρα).

Περί τά τέλη 'Απριλίου οί γεωργικαί φόβοι διά τήν καταστροφήν τών βλα-
στημάτων (δημητριακών, ελαιώνων, αμπέλων κλπ.) άπό πιθανήν πτώσιν χαλά-
ζης, άλλης άπροόπτου καιρικής προσβολής ή άσθενείας, καθίστανται μεγαλύ-
τεροι. Διά τούτο καί μετά τήν Διακαινήσιμον εβδομάδα οί γεωργοί εξακολου-
θούν νά σέβωνται τάς μαγικώς ή παρετυμολογικώς επίφοβους ημέρας.

Περίεργος είναι ή θέσις τής πρώτης Δευτέρας μετά τήν εβδομάδα τού
Πάσχα. 'Ονομάζεται κοινώς «Παλιά Δευτέρα» ή «Δευτέρα τοϋ Άντιπάσχα» (ή
«τοϋ Θωμά»), καί κατ' αύτήν εις τινας τόπους, άπαγορεύεται άπολύτως ή ερ-
γασία :

«Τ' Άντιπάσκου τήν Δευτέραν
μηέ κλωστήν εις τήν βελόναν.

(Σύμη: Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Β', 1904, σ. 326).

'Αντιθέτως, εις άλλους ελληνικούς τόπους, ή ημέρα αύτή εθεωρείτο έγκαι-
νιαστική τών μετά τό Πάσχα εργασιών, αί δέ ύφάντριαι έπρωτογέμιζαν μέ νήμα
τό νέον άδράχτι των κατά τρόπον επίσημον καί ιεροπρεπή.

Εις τάς 'Αθήνας, κατά τόν Δ. Καμπούρογλουν, τήν πρώτη Δευτέρα, ϋστερ'
άπό τήν Κυριακή τοϋ Θωμά, ένέθανε οι γυναίκες και τά κορίτσια καί γεμίζανε
τό νέο άδράχτι. Τό πρωί έπιάνανε τήν πρώτη ρόκα, έκάνανε τό σταυρό τους, ελέ-
γανε τρεις φορές τό «Χριστός Ανέστη» καί ϋστερα 'νέθανε δλη τήν ήμερα.
Γιομίζανε τό νέο άδράχτι καί τό βάνανε στα 'κονίσματα... Τό νέο άδράχτι τό
μεταχειρίζοντο στο πρώτο παννί, που κάνανε μετά τή Λαμπρή. (Ίστορ. 'Αθη-
ναίων, Γ', σ. 171).

Εις τά μέρη τής Θράκης ώνόμαζον διά τούς ίδιους λόγους τήν πρώτην
αύτήν επανάληψιν τής ύφάνσεως «Άδραχτανάστασιν»' (βλ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Ε', σ. 51).

Όμοίως εν Λέσβω '· Άπό τοϋ Θωμά τή Δευτέρα πιάναν τά καινούργια τά
παννιά στις κρεββαταριές [= άργαλειούς] καί στ' αδράχτια. Άπ τήν πρώτη κλωστή
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πού πιάναν στ' αδράχτι, κόβαν και βάζαν στο χέρι τους για φυλαχτό, γιά νά
κλώθουν και νά μην κόβεται. Αυτήν τήν κλωστή τή λέγαν «άδραχτανάστασι» '.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή επίσημος αύτη καί ιεροπρεπής έπανάληψις τής
έργασίας τών γυναικών, ιδία τής ύφάνσεως, έπισφραγίζουσα τήν λατρευτικήν
άναγκαιότητα τής προηγηθείσης άργίας, αποτελεί τελεστικήν μετάβασιν άπό τής
παλαιάς εις τήν νέαν κατάστασιν.

'Από τάς έπομένας ημέρας, ή Πέμπτη επανεμφανίζεται μέ άπαγορευτικόν
χαρακτήρα. Οί παλαιοί 'Αθηναίοι ξώλαμπρα έφύλαττον τά επτά Πρωτόπεμπτα
και δέν έδούλευον, άλλά προσκαλοϋντες συγγενείς και φίλους άνοιγαν έρημοκκλή"
σια καί έλειτούργουν. . . Κανένας νοικοκύρης τά Πρωτόπεφτα μετά τή Λαμπρή
δέν έμπαινε στο κτήμα του, μήτε σε χωράφι, μήτε σ' άμπέλι, μήτε πουθενά.
(Δ. Καμπούρογλου, ένθ'άν., σ. 155 καί 170).

Καί έν Γυθείω. «Δέν μπαίνουν στ άμπέλια, δέν γνέθουν, δσες έχουν αμπέ-
λια καί δένδρα, φοβούμενοι τήν χάλαζαν» (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε', σ. 50).

'Ομοίως έν Λέσβω : "Ολες τις Λαμπροπέφτες ως τά Πενήντα [— Πεντη-
κοστή] δέν κλώθαν οι γυναίκες μήτε μαλλί, μήτε μπαμπάκι, γιατί μπαμπακιάζαν
οί ελιές καί χαλούσε ό άνθός. Μηδέ βελόνι δέν πιάναν κείνη τήν ήμερα, γιατί
χαλούσαν τ' «άγόρια» (= μεταξοσκώληκες), τρυπούσαν τά κουκούλια καί δέν
βγάζαν μετάξι

'Εν Θράκη, ώς εΐπομεν, εφτά Πέμπτες, μέ τή Μεγάλη Πέμπτη, φοϋρνο-
δέν άναφταν, ψωμί δέ ζύμωναν, νερό δέ ζέσταιναν, ρούχα δέν έπλυναν (Έλπιν.
Σταμούλη -Σαραντή, ένθ' άν., σ. 152).

Εις τάς εκτεθείσας ώς άνω περιπτώσεις δέν έχομεν μέν συγκεκριμένον άγιον
τιμωρόν, παρακολουθούμεν όμως τήν έκ τών ιδίων τών ημερών έπιβαλλομένην
ποινήν, ήτις ενίοτε στηρίζεται καί εις τήν έκ παρετυμολογίας όμοιοπαθητικήν σκέ-
ψιν. Ούτω π. χ. μετά τήν έπίφοβον διά τό χαλάζι «άσπρην» εβδομάδα, δυνάμεθα
νά ύποπτεύσωμεν ότι καί ή Πέμπτη γίνεται δυσοίωνος παρά τό ρήμα »πέφτω»,
νοούμενον έπί τής χαλάζης ή έπί άλλης συμφοράς 3.

23. Τ' &η Γιωβγιοϋ («Γεωργίου τού τροπαιοφόρου»).

Πανελλήνιος ονομαστική εορτή, πλουσίως εθιμική εις πανηγυρισμούς καί

1 Π. Νικήτα, Αεσβ. μηνολόγιο, σ. 81.

1 Π. Νικήτα, ενθ" άν., σ. 81.

3 Τό περίεργον είναι οτι καί αί εκκλησιαστικά! 'Αρχαί καθώριζον ενίοτε είς
τούς πιστούς οις άργίαν : «και ο λα ς τάς Πέμπτας, άπό τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου μέχρι
τής Πέμπτης τής Αναλήψεως». (Βλ. Μιχ. Καλινδέρη, Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης έπί
τουρκοκρατίας, σ. 7).
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τελετάς, τιμώμενη ιδιαιτέρως άπό τούς ποιμένας (καί δή τούς Σαρακατσάνους),
καί συμπίπτουσα μέ τάς ημέρας τού Πάσχα. Ή άργία της δέν τίθεται ύπό άμφι-
σβήτησιν, ώστε ν* άναζητήσωμεν περιπτώσεις παραβάσεων πού ετιμωρήθησαν.
Χαρακτηριστική όμως είναι παράδοσις εκ Πόντου, κατά τήν οποίαν ή σημερινή
φώκια τών θαλασσών είναι παλαιά νοικοκυρά, άδιαφορήσασα διά τήν εορτήν
καί κατελθούσα είς τόν γιαλόν νά πλύνη. 'Αχάτες άη - Γιώρης, πώς κ' έτίμεσέν
άτον, έκατάρωσεν καί είπέν άτεν «Νά γίνεσαι φώκα καί νά σύρης άπ' οπίσον σ'
τ' εγκοννια σ'»

'Αλλά δυνάμεθα νά επαναλάβωμεν καί τάς διαπιστώσεις, τού Δ. Λουκοπού-
λου : Ό «τσοπάνης . . . τή γιορτή τοϋ Μεγαλομάρτυρα τή θεωρεί δεύτερη Λαμπρή»
(Ποιμενικά τής Ρούμελης, 'Αθήναι 1930, σ. 172) καί τής Άγγελ. Χατζημιχάλη:
Τή γιορτή [τοΰ άη - Γιώργη] τήν πανηγυρίζουν περισσότερο άπό τή Λαμπρή ...
Στο όνομα τοϋ άη - Γιωργιοϋ παίρνουν τόν μεγαλύτερο όρκο. (Σαρακατσάνοι, Α,
'Αθήναι 1957, σ. ρλζ').

Χαρακτηριστικών είναι επίσης τό λεγόμενον παρά τών Ποντίων, ότι τόν
άη - Γιώργη τόν φοβούτανε πολύ κ' οί Τούρκοι. Τή γιορτή του χήν χιμούσαν καί
χή λέγαν «Χουτρελλέζ» \

25. Τ' άγιου Μάρκου («Μάρκου τοΰ Εύαγγελιστοΰ»),

Τόν εορτάζουν οί γεωργοί καί τόν σκέπτονται ώς προστάτην κατά τών κιν-
δύνων τών φιδιών (πιθανώς καί εκ δυτικών επιδράσεων, άπό τής εποχής τής
Βενετοκρατίας). Ρόλος εποχικός.

Έν Αιτωλία είναι εν χρήσει διά τά φίδια καί ή εξής έπφδή :

Μάρκο, Μάρκο, μάρκωσέ τα (=μάργωσε, νάρκωσε)
κι άη Γιώργη, χύφλωσέ χα [τά φίδια].

Έξ Αιτωλίας γνωρίζομεν επίσης, ότι οί γεωργοί δε ζεύουν άλέχρι, δε
βαρούν χσαπισιά σε χωράφι, γιαχί άκουσαν άλλους πού δούλεψαν κ' έπαθαν. ..
Μιά οχιά παρουσιάστηκε στά κέρατα τοϋ ενός βοδιού . . . "Αλλος βρήκε τό φίδι
κάχω άπό χή θροφή, πού θά 'δινε σχά βόδια χ ου 3. . .

ΜΑΙΟΣ

Μήν μεταξύ τής άνοίξεως καί τού θέρους, πλουσιώτατος εις δεισιδαιμο-
νίας καί μαγικάς επενεργείας, αλλά καί επίφοβος διά τάς καιρικάς εκρήξεις του>

1 Β?.. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', άρ. 348 καί Ά. Α. Παπαδοπούλου, Παροι-
μίαι Πόντου. Λαογραφ. ΣΤ', 1917-8, σ. 67.

'' Ξενοφ. "Ακογλον, Λαογρ. Κοτυώρων Α', σ. 262.

3 Δημ. Λουκοπούλου, Γειοργικά τής Ρούμελης, σ. 165 - 6.
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(πρβλ. τό γνωμικόν : Στων αμαρτωλών τή χώρα τό Μάη μήνα βρέχει), παρακο-
λουθείται μέ εύαισ9·ησίαν, ιδία κατά τάς πρώτας ήμέρας του, υπό των γεωργών.

2. Τ' &η Θανάση («Μνήμη 'Αθανασίου τοΰ Μεγάλου»).

Είναι τό «καλοκαιρινό» πανηγύρι τοΰ συχνού εις βαπτιστικά ονόματα άγιου,
τό όποιον τελείται μέ συγκεντρώσεις ε'ις υπαίθρια έξωκκλήσια και μέ χορούς.
"Ισως είναι τό πρώτον θρησκευτικόν άντίδοτον κατά τών μαγικών κινδύνων τοΰ
Μαΐου, άπό τής Πρωτομαγιάς.

Οί γεωργοί κρατούν τήν ήμέραν αύτήν καί έκ φόβου διά τήν παραγωγήν
των. «Άλαφρογιορτή είναι, άλλά δονλειά δέν έχει αυτήν τήν ήμερα» '.

3. Της άγιά Μαύρας («Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων»).

Κατ' έξοχήν παρετυμολογικής φύσεως ή ημέρα, ώστε νά καθίσταται «μαύρη»
καί άποφράς.

Εις τάς 'Αθήνας, κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, αί οίκοκυραί δέν
έπιαναν βελόνα, γιά νά μή βγάλουν σπυριά, πού τά λέγανε μαύρες». (Δημ. Καμ-
πούρογλου, Ίστορ. 'Αθην. Γ', σ. 153).

'Εν Αιτωλία μέ τίποτε δέν καταπιάνονται τήν ήμέρα αυτή. Ιδίως δέν σπέρ-
νουν [όψιμα ή καλαμπόκια], γιατί ό σπόρος δέν φυτρώνει8.

'Εν Ήπείρω : Τής άγιας Μαύρας δέν κάνομε χωράφ', γιατί πιστεύομε ότι
θά πάθουμε ζημιά. (Άκολου&εΐ ή κλασσική παράδοσις διά τήν τιμωρίαν τοϋ
παραβάτου) : "Ενας πήγαινε γιά χωράφ' τσ' Άγιο - Μαύρας, μέ δυο μαύρα βόϊδα,
καί τοϋ είπ ό άλλος : —«Τί, κάνεις χωράφ' σήμερα, τσ Άϊμαύρας ;» Καί τοϋ
είπε: —«"Εχω κ' εγώ μαϋρα βόιδα»' Καί ψόφ'σαν άμέσως τά βόιδα καί τά δυό,
κ' έμ'νε μέ τή β'κέντρα στο χέρ»

Καί έν Κύπρω "· Τής άγιας Μαύρης, οί γυναίκες δέν έργάζονται ούτε ρά-
βουν. "Οποια ράψη, θά πάθη καντήλα (φουσκάλα) καί μάλιστα μαύρη (δοϋιήνα) '.

Ό φόβος τής αγίας Μαύρας έπεκτείνεται καί εις τάς άντιστοίχους ήμέρας
τοΰ έτους. Έν Μεσσηνίςι : "Οποια μέρα πέση τής άγιά - Μαύρας, αυτή τή μέρα
τήνε φυλάνε δλο τό χρόνο. Δέν κόβουν ροϋχα, δέν λευκαίνουν παννί, δέν άλωνίζουν,
δέν κάνουν ελιές στο λιοτριβειό, γιατί γίνεται μαϋρο τό λάδι». (Γ. Ά. Μέγα,
Έορταί, σ. 196).

1 Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 167. (Βλ. καί εορτήν τής Ιδη?
Ιανουαρίου).

2 Δημ. Λ ουκοπούλου, ενθ'άν., σ. 167.

3 Δημ. Β. ΟΙκονομίδου, Λαογραφική αποστολή είς τά Κατσανοχώρια 'Ηπείρου,
Έπ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'- ΙΔ (1960-61), σ. 396.

4 Βλ. Ν. Κυριαζήν είς Κυπρ. Χρονικά, Δ' (1926), σ. 31.
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4. Της Άγιά Πελαγιΰς («Πελαγίας τής Όσιομάρτυρος»).

Τό όνομα Πελαγία ενθυμίζει τό πέλαγος καί τήν τρικυμίαν. Ε'ις τάς έλλη-
νικάς νήσους υπάρχουν έξωκκλήσια τής Άγιας παρά τάς άκτάς, όπου προσέρ-
χονται προσκυνηταί οΐ ναυτικοί καί οί έχοντες ταξιδεμένους. Έν Κεφαλληνία αί
οίκογένειαι τών ναυτικών φυλάνε τήν ήμερα τα' άγια - Πελαγιάζ, γιά τή φουρ-
τούνα 1.

Άλλα καί οί γεωργοί κατά τήν ήμέραν αύτήν δέν θερίζουν και δέν άλω-
νί'ζουν, γιατί σηκώνεται άνεμοστρόβιλος και σκορπάει τά γεννήματα. (Γύθειον.
Έπετ. Λαογρ. Αρχ., Ε', σ. 63).

8. Τ' &η Γιάννη («'Ιωάννου τού Θεολόγου»).

Ό άη Γιάννης αυτός στέλνει τό χαλάζι και καταστρέφει τά σπαρτά, έξ οϋ
"Αη - Γιάννης Χαλαζίας (Άγραφα). Λέγεται καί Βροχάρης [επειδή καί ή βροχή
είναι άνεπιθύμητος], άλλά καί Τριανταφυλλάς [άπό τά λουλούδια], (Βλ. εις Έπετ.
Λαογρ. Αρχ., τόμ. Ε', 1945-9, σ. 63). Πρβλ. τά επίθετα τού αγίου καί κατά
τήν 26^ Σεπτεμβρίου.

Άλαφρή γιορτή" ωστόσο οι γεωργοί τρέμουν νά πιάσουν δουλειά· νομί-
ζουν πώς ό άη - Γιάννης αυτός στέλνει τό χαλάζι \

... Δι αυτό οί γεωργοί μας τηρούν άργίαν, καί όπου υπάρχει εκκλησία τοϋ
άγιου, εκεί πανηγυρίζουν θυσιάζουν αρνιά καί κατόπιν παρακάθηνται εις κοινήν
τράπεζαν είς τόν περίβολον τοϋ ναοϋ (Γ. 'Α. Μέγα, Έορταί, σελ. 196).

9. Τ' άγιου Χριστοφόρου («Χριστοφόρου μάρτυρος»).

Ή λατρεία τού άγ. Χριστοφόρου είναι σημαντικώς διαδεδομένη εν Ελλάδι,
ή δέ χρονολογία τής μνήμης του αποτελεί σταθμόν εις τούς μετεωρολογικούς
φόβους τών γεωργών. Ό έκ τής χαλάζης κίνδυνος είναι κατά τήν ώραν αύτήν
άπό τούς μεγαλύτερους, ό δέ άγιος μέ τό Χριστεπώνυμον όνομα δύναται νά
έπέμβη άποτελεσματικώς 3.

Κατά τούς Ήπειρώτας ό κίνδυνος τής χαλάζης ύφίσταται μεταξύ 8η? και
9η? Μαΐου.

1 Είναι ή εποχή τών εκρηκτικών τρικυμιών διά τάς όποιας υπάρχει τό παροιμια-
κόν δίστιχον : Τών καλών αντρών [ή ναυτών] γυναίκες τον Άπριλομάη χηρεύουν. (Ν. Γ.
Πολίτου, Παροιμ., Β', 407, 26).

2 Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 167.

3 "Η σύγχρονος ειδική λατρεία τού άγ. Χριστοφόρου τών αύτοκινητιστών ήλθε
πιθανώς είς τήν 'Ελλάδα άπό τήν Δύσιν. (Βλ. καί "Αννας Χατζηνικολάου, Εικόνες τοΰ
άγ. Χριστοφόρου τοΰ Κυνοκεφάλου, Mélanges Ο. et M. Merlier, tome III, Athènes
1957, σ. 232- 3).
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Ό άη Γιάν'ς τό πήγει (= πηγνύει τό χαλάζι)
κι άη Χριστόφορος τό ρίχνει, (χωρία Πωγωνίου).

Ώς έκ τούτου απαιτείται σεβασμός καί άργία κατά τάς μνήμας των δύο
τούτων άγίων.

Έπίσης έν Ήπείρφ : Ό άγιος Χριστόφορος γνρίζ' με τό χαλάζ' στον κόρφο.
"Αν δουλέψουμε τήν ημέρα τ , θα μας πνίξη μέ τό χαλάζι. (Α. Οίκονομίδης,
εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ-ΙΔ, σ. 396). Καί: Τοϋ 'Αγ. Χριστοφόρου δέν
έργάζεται κανείς στ' άμπέλι. Λένε πώς ό "Αγιος Χριστόφορος τό έχει στήν
ποδιά του τό χαλάζ', καί ίσια τό ρίχνει, άμα έργαστής στή γιορτή του'.

'Αλλά καί έν Θράκη : «Ό άγιος Χριστόφορος έχει τό χαλάζι μέσα στο μα-
νίκι του. Τόν γιορτάζουνε (= άργεύουν) γιά το χαλάζι. 'Ακόμα κ' οί Τοϋρκοι τής
'Ανατ. Θράκης ρωτούσαν τούς Χριστιανούς, πότε ήτανε ή γιορτή του, γιά νά μή
δουλέψουνε. (Λαογραφία, τόμ. IF', 1961-2, σελ. 113).

Τής Μεσοπεντηκοστής.

Μικρά έορτή τού Πεντηκοσταρίου, χωρίζουσα τό άπό Πάσχα μέχρι Πεντη-
κοστής διάστημα καί συμπίπτουσα συνήθως μεταξύ 10 καί 20 Μαΐου. Οί γεωργοί
καί οί νοικοκυρές τήν προσέχουν περισσότερον, παρετυμολογούντες τό ονομά της
έκ τοΰ «μέσα ποντικοί» Σκέπτονται τούς ποντικούς τών οικιών ή τούς άρου-
ραίους τών άγρών, οί όποιοι κατά τήν έποχήν αυτήν μαστίζουν τό νοικοκυριό ή
τήν έπικειμένην παραγωγήν.

Έν 'Αθήναις τής Μεσοπεντηκοστής δέν έρραπτον ρούχα, διότι θά τά έτρω-
γον οί ποντικοί.. . καί δέν άνοιγαν κασέλα, μήτε ντουλάπι τών ρούχων 2.

Έν Θράκη έλεγον περί τής αυτής εορτής παροιμιακώς :

Ούτε ράμμα στο βελόνι
ούτε ποντικός στ' άλώνι !

(Ν. Γ. Πολίτου, άνέκδ. παροιμίαι, έν λ. ράμμα 4).

Καί έν Μεσσηνία : Αέν δουλεύουν γιά τά ποντίκια, γιατί κόβουν τά γεννή-
ματα καί τά μποστανικά. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε', σ. 6δ).

Εις τήν Στενήμαχον τής 'Ανατ. Ρωμυλίας τήν ήμέραν τής Παναγίας τής
Μεσοπεντηκοστής3 έξήρχοντο έν λιτανεία είς τάς άμπέλους καί τάς έρράντιζον μέ

1 Πληροφορία έκ Ζίτσης 'Ιωαννίνων (1969), άπό τόν φοιτητήν 'Απόστολον Μπε-
νάτσην.

2 Δημ. Καμπούρογλον, Ίστορ. Άί)ην., Γ', σ. 153, 172.

3 "Εδώ συνέβη κάτι παρόμοιον μέ τήν «Παναγίαν Ύπαπαντήν», ένφ πρόκειται
έπίσης περί Δεσποτικής εορτής.
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άγιασμόν «γιά τις άρρώστειες και τό χαλάζι». Ή ημέρα ήτο εορτάσιμος. ('Αρχ.
Θρακ. Θησαυρού, IB', 1946-7, σ. 160).

20. Τ' άγιου Νικολάου («Άνακομχδή τού λειψάνου»).

Θερινή εορτή τοΰ άγιου Νικολάου, άγομένη ιδία εις τήν ήπειρωτικήν Ελ-
λάδα, όπου ό Δεκέμβριος δέν επιτρέπει πανηγυρισμούς εις τό ύπαιθρον. Οί εορ·
τάζοντες τόποι «φυλάνε τήν ημέρα γιά τους ξενιτεμένους».

21. Τ' άγιου Κωσταντίνου («Κωνσταντίνου καί Ελένης, τών Ίσαπο-
στόλων»).

Κατ' εξοχήν βυζαντινή ορθόδοξος εορτή, μέ συχνότητα ονομαστικών εορτα-
σμών καί εξοχικών πανηγύρεων1. Ειδική μνεία τής σημασίας τής άργίας της ελά-
χιστα άπαντάται. Π. χ. εν Μικρά Άσίςι : «ΤΗταν βαρειά γιορτή' χαιρετούσαν
άσους γιόρταζαν κάποτε έκαναν λιτανεία γιά νά βρέξη»

Πέμπτη της 'Αναλήψεως.

'Αφελείς παρερμηνεΐαι καί παρετυμολογίαι τοΰ ονόματος τής εορτής (ώς καί
τοΰ ρηματικοΰ τύπου: «άνελήφθη») ώδήγησαν εις τάς δοξασίας, ότι ή μεν εργα-
σία κατά τήν ήμέραν αυτήν τιμωρείται μέ τό νά «άναλήβωνται» (= παίρνωνται,
χάνωνται) τά άποτελέσματά της, έπιβάλλεται δέ (διά τούς παραλιακούς τόπους) ή
πρώτη κάθοδος εις τήν θάλασσαν, όπου καλόν είναι «ν' άναλείβονν» (πλένουν) μέ
νερό τό σώμα των, όπως «άναλείφτηκε» (!) καί ό Χριστός 3.

Οί ποιμένες πρώτοι τιμούν τά μέγιστα τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως, φοβού-
μενοι μην άναληφτή καί τό γάλα τών προβάτων των (Γ. Μέγας, ένθ' άν., σ. 206).
'Αλλά καί οί γεωργοί. Έν Ήπείρω, (χωρίον Ζίτσα) : τήν κρατάνε πολύ τήν ήμέρα
τής 'Αναλήψεως. Δέν πηγαίνουν στ' αμπέλια, οϋτε βγάζουν κρασί άπό τήν προη-
γούμενη μέρα. Φοβούνται μήν άναληφτούν τά κρασιά '.

Γενικώτερον (έν Δυτ. Μακεδονία) : Τήν παραμονήν τής 'Αναλήψεως, κατά
τό δειλινό πού θά σημάνη ό εσπερινός, θά σχολάσουν άπό τή δουλειά. Δέν κάνει
νά εργάζεσαι. Μιά κόρη πού λούσθηκε, άναλήφθηκε (= πέθανε). Δι' αυτό λέγεται
είς τούς εργαζομένους : «"Αιντε τώρα, σχολάστε" κόρη λούσθηκε κι άναλήφτηκε».

1 ΙΙρβλ. τόν άκριτικόν στίχον : Πανηγυράκι γίνεται στον αη Κωαταντΐνο κτλ. (βλ.
Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, Α', 1940, σ. 175).

2 Θ. Κωστάκη, Ή Άνακού (Ικδ. Κέντρου Μικρασ. Σπουδών). Άθ. 1963, σ. 249.

3 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 204-8. Επίσης: Δημ. Σ. Λονκάτον, Ή λαογραφία
τοϋ μπάνιου, περιοδ. Καινούρια Εποχή, 1957, τεΰχος β', σ. 66- 79.

* Πληροφ. τοΰ φοιτητοΰ τής Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων Αποστόλου Μπενάτση.
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'Εάν κανείς πάλιν σπέρνη άργά, τοϋ λένε : «Μην σπέρνης, θ' άναληφθή ό σπόρος»,
δηλ. δέν θά φυτρώση 1.

Ή κατά τ' ανωτέρω αργία τοΰ δειλινού τής παραμονής τής 'Αναλήψεως έχει
σχέσιν καί μέ τήν δοξασίαν, ότι κατά τήν ώραν αυτήν έπανέρχονται εις τόν "Αδην
αϊ ψυχαί, αί όποΐαι συνανέστησαν μέ τόν Χριστόν. (βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, 207).

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι ό χαρακτήρ τής έορτής τής 'Αναλήψεως είναι
γενικώτερον νεκρολατρευτικός. (Όλόκληρον τό δεκαήμερον μέχρι τής Πεντηκο-
στής ό λαός σκέπτεται τούς έπιστρέφοντας εις τόν "Αδην νεκρούς του). Χαρα-
κτηριστικόν είναι ότι δια τούς Σαρακατσάνους, μέ τά προπολιτιστικά έθιμα, ή
Πέμπτη τής 'Αναλήψεως είναι ή μεγάλη γιορτή, πού κάθε στάνη έχει μνημό-
συνο γιά τις ψυχές τών πεθαμένων. Τήν έχουν σάν τό μεγαλύτερο Ψυχοσάββατο.
"Ολοι γύρω οι χωρικοί τό ξέρουν, πώς τής 'Αναλήψεως οί Σαρακατσάνοι προσφέ-
ρουν άφθονο κρέας, τυρί, πίττες καί πάνε στις στροϋγγες γιά νά φάνε καί νά
σχωρέσουν

Τριήμερον Πεντηκοστής.

Διά τήν Κυριακήν τοΰ τριημέρου τούτου ή τήρησις άργίας δέν χρειάζεται
ύπόμνησιν. Είναι ή ημέρα τής «Γονατοκκλησιας», κατά τήν οποίαν καί μόνη ή
παράλειψις τοϋ έκκλησιασμοΰ τιμωρείται. 'Αλλά τό Σάββατον τών ψυχών καί ή
Δευτέρα τοΰ Άγ. Πνεύματος (ή τής Άγ. Τριάδος), χρειάζονται τήν ύπόμνησιν.

Τό Σάββατο τοϋ Ρουσαλιοϋ είναι γιά τις ψυχές3. Οί γυναίκες δέ ράβουν,
δέ 'φαίνουν, δέν πλένουν. Είναι τό τελευταίο Σάββατο, πού κάθονται οί ψυχές μέ
τούς ζωντανούς. Θέλουνε συντροφιά καί ήσυχία. (Κεφαλληνία).

"Οσο πιο κοντινοί (—πρόσφατοι) είναι οι πεθαμένοι σου, τόσο δέ δου-
λεύεις δλη μέρα σήμερα, ούτε σ' αμπέλι, ούτε σέ χωράφι. (Ήπειρος, χωρία
Πωγωνίου, 1969).

Εις άλλας περιγραφάς διαφαίνεται καί ή ύλικωτέρα σχέσις, ήτις υπάρχει
μεταξύ τής έργασίας τών άνθρώπων καί τής ένοχλήσεως τών ψυχών τών νεκρών.
'Από τό Πάσχα ώς τής Γονατιστής (= Πεντηκοστής) οί ψυχές κάθονται άπάνω
στά δέντρα καί στά βλαστάρια τοϋ άμπελιοϋ■ γι αυτό δέν κόφτουν ώς τότε βλα-
στάρια, μήπως πέσουν οί ψυχές πού είναι καθισμένες επάνω καί κλάψουν δέν

1 Κ. Ν. Μακρή, Λαογραφικά Σισανίου, σ. 67.

2 Άγγελ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, A'j σ. ρξστ' καί ρμε'.

3 Διά το όνομα Ρουσάλι - Ρουσάλια - Rosalia βλέπε έρωτήματα καί συζήτησιν είς
τό περιοδ. «Λαογραφία», τόμ. Ι"" σ. 701, Δ' σ. 324 καί 748, Ε' σ. 652 κ. ά.. Έπίσης
Φ. Κουκουλε Β.Β.Π., τόμ. Βι . 'Αθήναι 1948, σ. 29-31.

7
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ξεραχνίζονν, γιατί κ εκεί [στίς αράχνες] κάθονται οί ψυχές. (Θράκη, Γ. Ά. Μέγα,
Έορταί, σ. 209).

Ή Δευτέρα τής Πεντηκοστής άποτελεΐ τά μεθεόρτια, τά όποια άφιερώ-
νονται είς τό "Αγιον Πνεύμα ή και εις τήν Άγίαν Τριάδα : Δέ δουλεύουν τοϋ
Άγ. Πνεύματος, γιά νά μην τούς χαθή (= άφαιρεθή, μειωθή) το μυαλό. (Κε-
φαλληνία) 1.

'Αλλά οί γεωργοί φοβούνται καί τήν χάλαζαν τής έποχής. Δέν εργάζονται
κατά τήν ήμέραν αύτήν, διότι ή τιμωρία θά είναι άμεσος. Σχετική παροιμία λέγει :
Ή Ά γιά Τριάδα βαστάει τό χαλάζι στην ποδιά της. (Γορτυνία, Ν. Γ. Πο-
λίτου, Παροιμ., Α', 213). Ή εορτή προσωποποιείται.

Έξ 'Ηπείρου, όπου ή εορτή τής αγίας Τριάδος τελείται κατά τήν Τρίτην
τής Πεντηκοστής, έχομεν τήν εξής παράδοσιν : Ή γιαγιά μου κάποτε, πού
είχε άργέψει καί τις τρεις μέρες τής Πεντηκοστής, δέν έδωσε σημασία στήν Τρίτη
καί είπε : «Δέν είναι βαρειά γιορτή σήμερα' θά δουλέψω». Δέν πήγε στήν εκ-
κλησιά κ' έργάστηκε. Δουλεύοντας όμως στο σπίτι, έπεσε κ' έσπασε τό πόδι της.
— «Ή γιορτή μοϋ τό 'κανε» είπε. Κι άπό τότε φυλάει τήν Τρίτη καί πηγαίνει
στήν 'Εκκλησιά i.

ΙΟΥΝΙΟΣ (Θεριστής).

Ό φόβος εκ τής χαλάζης καί άλλων καταστροφών επικρέμαται και κατά τόν
μήνα oUtov, εφ' όσον ή συγκομιδή τών δημητριακών δέν συνετελέσθη καί οί
καρποί εις τά δέντρα ή τής άμπέλου δέν έστερεώθησαν.

11. Τ' άγιου Βαρθολομαίου («Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών άπο-
στόλων»).

Κατά τήν ήμέραν αυτήν δέν δουλεύουν στ άμπέλια, γιατί πέφτει χαλάζι
καί τά καταστρέφει. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 78).

12. Τ' &η Νούφρη ί) Ρούφνη («Όνουφρίου καί Πέτρου τών άγίων»).

Κατά λαϊκήν παρετυμολογίαν, ό άη - Ρούφνης ρουφά τ' άστάχυα καί τιμω-

1 Τό περίεργον είναι ότι κατά τήν ήμέραν αυτήν πολλαχοϋ τής 'Ελλάδος εορτά-
ζουν και δέν έργάζονται οί κουρείς, ορμώμενοι ϊσως άπό τήν παράδοσιν τών πύρινων
γλωσσών ή έκ τοϋ ότι ή κεφαλή είναι τό οΐκητήριον τοϋ πνεύματος.

2 'Αφήγησις Μαγδαληνής, πρεσβυτέρας Δ. Ράπτου, έκ τών χωρίων Πωγωνίου 'Ηπεί-
ρου, 'Ιωάννινα 1969.
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ρεϊ δσους δέν τόν γιορτάζουν. Γι' αυτό δέν θερίζουν και δέν αλωνίζουν στη γιορτή
του. (Σύμη: Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 71)'.

14. Τ' αη Λυασέα («Έλισσαίου τού προφήτου»).

Οί γεωργοί δέν καματεύουν τήν ημέρα αυτή, γιατί παθαίνουν λύσσα, αυτοί
και τά ζώα τους. ('Αττική: Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε' σ. 171).

24. Τ' άη Γιάννη τοΰ Κλήδονα κλπ. («Τό γενέθλιον τοϋ Τιμίου Προ-
δρόμου»).

Ό δεσμός τής έορτής αυτής (αστρολογικής καί διαβατηρίου) μέ τάς αγροτι-
κός απασχολήσεις, τήν μαντείαν καί τήν μαγείαν καταφαίνεται και από τά ονό-
ματα τά όποια χαρακτηριστικώς έχει λάβει ό άγιος : Ριγανάς, Μελάς, Άπαρνια-
στής, Βλαστολόγος, Λιοτρόπης, Κλήδονας, Φανιστής, Λαμπαδάρης, Λαμπροψό-
ρος κ. ά. (Βλ. γενικότερα έθιμα: Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 212-221).

Κατά τήν ήμέραν αυτήν : Δέν αρχίζουν καμμιά δουλειά, γιατί είναι Λιοτρόπι
(= τροπαί τοϋ ηλίου) και δποια μέρα πέση τό Λιοτρόπι τή φυλάνε δλο τό χρόνο.
Δέν κάνουν γάμους, δέν κόβουν ρούχα, δέ φυτεύουν, δέν αρχίζουν σπορά. (Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 75-6).

Καί έν Λέσβω : Τή μέρα πού θά πέση ή γιορτή τ' άγιοϋ Γιαννιού τού Λι-
τροπιού, πρέπει νά τή θυμάσαι δλο τό χρόνο και νά μή δουλεύης αυτή τή μέρα.
'Αλλιώτικα οί δουλειές σου δέ θά πηγαίνουνε καλά

'Αλλά γενικώτερον : Στις 24 τοϋ Θεριστή οί γεωργοί γιορτάζουν τόν άη -
Γιάννη τό Ριγανά, καί δέ δουλεύουν

Ή τιμωρία τοΰ αγίου επέρχεται κάποτε καί μέ τήν κλασσικήν αύστηρότητα :
"Ητονε ή παραμονή τοϋ άη - Γιάννου' οί καμπάνες άσημαίνανε καί τά παιδιά
ετοιμάζανε γιά νά άνάψουνε τσί φουκαρίες (= φωτιές). Μιά γυναίκα έτοιμαζό-
τουνα νά κάμη τή μπουγάδα τση' ακούει τσί καμπάνες. . .«Τι γιορτή είναι αύριο;»
λέει... «Είναι, καημένη, τοϋ άη - Γιαννοϋ αύριο, βοήθειά μας. Δέν τό ξέρεις, καί
γιά δαύτο έτοιμάζεσαι γιά τή μπουγάδα . ..». —«Δέν μέ μέλει γιά τόν άη-Γιάννη'
εγώ θά κάμω τή μπουγάδα μου!». Τήν αυγή, άχάραγο, σηκώθηκε ή γυναίκα,

1 Είναι πιθανόν, ότι έκ τής ιδίας παρετυμολογίας, έκτου Ρούφνης - ρουφώ, έσυνή-
θιζον έν Κωνσταντινουπόλει νά εορτάζουν τόν άγιον Όνούφριον οί καπνοπώλαι. Τόν
ϊδιον άγιον έώρταζον κα'ι οί κουρείς, ίσως πάλιν έκ τής μακροτάτης γενειάδος μέ τήν
οποίαν ούτος άπεικονίζεται. (Βλ. Μανονήλ Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολιτου
προσκυνητοϋ. Έν Κων/πόλει, τεύχος Β', 1905, σ. 246).

2 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, α. 108. Πρβλ. καί Νίκης Πέρδικα, Σκύρος,
Α', 138.

3 Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 167 - 8.
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έπλυνε τά ροϋχα τση καί τ' άπλωσε στά χόρτα, 'ςτσί πέτρες, για νά στεγνώσουνε.
"Εφτασε τό μεσημέρι, ήλθε δ άντρας τση γιά να φάη. Τριγυρίζει τό σπίτι, γυρεύει
τή γυναίκα τον, ψυχή γεννημένη όέ βλέπει... Ό άντρας πού πεινούσε έτρεξε
θυμωμένος εκεί πού ήτανε απλωμένα τά ροϋχα. Βλέπει τή γυναίκα και τά ροϋχα
μαρμαρωμένα ! Ό άη - Γιάννης τήν είχε τιμωρήσει. (Ζάκυνθος : Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδ., Α', άρ. 284).

29 καϊ 30. Τών άγιων 'Αποστόλων. (29: Πέτρου καί Παύλου, 30: ή
Σύναξις τών Δώδεκα).

Ό ελληνικός λαός ονομάζει άδιακρίτως «Τών αγίων 'Αποστόλων» καί τάς
δύο αυτάς ήμέρας. Τό 'χουμε Πασκαλιά, τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Μεταλαβαί-
νου με, έπειτ άπό τόση σαρακοστή, και δέ δουλεύουμε. (Ήπειρος).

Καί έν Κιμώλω : Ή γριά-Βασιλικιά .. . μιά φορά (λέει), τήν ημέρα πού γιόρ-
ταζαν οί Δώδεκα 'Απόστολοι, ενώ έβγαζε φρύανα μέ τόν άδελφό της σ' ένα χω-
ράφι των, βρήκε δώδεκα «θεριά» κάτω σ' εν αν άλίφονα (= χορταρικό).. . 'Από
τή χρονιά έκείνη ούτε κλωστή δέν περνούσε στή βελόνα αυτή τήν ημέρα 1.

ΙΟΥΛΙΟΣ (Άλωνάρης).

Είναι ό μήν τής συγκομιδής καί τής φροντίδος τών άλωνισμών. Πολλοί οί
κίνδυνοι έκ πυρκαϊάς ή βροχής είς τά αλώνια, ώς καί έκ χαλάζης εις τούς υπό
ώρίμασιν καρπούς. Μεγάλοι καί μικροί άγιοι χρειάζονται νά βοηθήσουν.

2. Τής Βλαχέρνας («Ή κατάθεσις τής τιμίας Έσθήτος τής Ύπερ. Θεο-
τόκου έν Βλαχέρναις».

Ή Παναγιά Βλαχέραινα λέγεται «Καψοδεματοϋσα», «Καψοχεροβολοϋ»,
«Καψαλωνοΰ» καί «Βουλιάχτρα», επειδή κατά τάς σωζομένας παραδόσεις έκαψε
τις θημωνιές τών άμαρτωλών πού δούλευαν στ' αλώνια, ή έκαμε ν' άνοιξη ή γή
και νά τούς καταπιή.

Έν Ήλιδι τηρείται αυστηρή άποχή άπό κάθε άσχολία στά σπαρτά (θέρι·
σμα, κουβάλημα, άλώνισμα κτλ.), γιατί θά πάθη κακό τό γέννημα. Διηγούνται
περιστατικά σπαρτών άθέριγων, θεμωνιών καϊ άλωνισμάτων, πού κάηκαν μόνα
τους, άλογων πού έσκασαν μέσ' στ' άλώνι, κάρρων πού μπατάρησαν (= άνετρά-
πησαν), γιατί κατάλυσαν τή γιορτή. Έπίσης άλώνια πού βούλιαξαν μαζί μέ τά
άλογα ή βόιδα κι άλωνιστάδες, καί τό μέρος γίνηκε λούμπα ή αμπούλας, όπως

1 Πρεσβ. '/. Σπ. Ράμφου - Κ. I. Παπαδοπούλου, Λαογραφικά τής Κιμώλου, έν
Πειραιεΐ 1953, σ. Γ.
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στον Έβυθό 'Ανδραβίδας, δπον δείχνουν «τοϋ Παπα τ' αλώνι». (Κ. Ψυχογιός,
εις «Ήλειακα» (1960), σελ. 575-6).

Σχετικόν είναι τό κείμενον παραδόσεως εκ τής ώς άνω περιοχής, τό όποϊον
άνέπτυξεν ό 'Ανδρέας Καρκαβίτσας εν τφ περιοδικφ «Έβδομάς» τού 1885. Ό
Ν. Γ. Πολίτης τό αναδημοσιεύει : "Ητανε τής Παναγίας τόν Άλωνάρη, καί ό
παπά - Βασίλης ... αντί và πάη στή λειτουργία του ... πήγε στ' αλώνι ν' άλω-
νίση... "Αρχισε ν' άλωνίζη, κι άπό πίσω άπό τ' άλογα, χτυπώντας τό καμου-
τσίκι, τούς έφώναζε : «"Απλα ! "Απλα !» ΤΗρθε μεσημέρι, ό ήλιος έκαιγε καί ό
παπάς δέν έπαυε τ' άλώνισμα. Άπό τήν κάψα καί τήν πολλή κούραση έσκασαν
τά δυό τον άλογα. 'Εκείνος άπό τό θυμό του έβλαστήμησε τήν Παναγία, έφα·
σκέλωσε τόν ουρανό καί άρχίνησε và γνρίζη αντός στο στιγερό. Mà δέν έγύριοε
πολύ. "Αξαφνα ακούει μιά βουή τρομαχτική. Νερό έρχόταν άφρισμένο καί τοϋ
έζωνε τ' αλώνια. Τό νερό ανέβαινε - ανέβαινε, καί σε λίγο έσκέπασε τόν παπά καί
τόν έπνιξε. 'Εκεί πού πνίγηκε ό παπάς, κάθε χρόνο τής Παναγίας, μέσ' στο
μεσημέρι ακούονται τό χλιμίντρισμα τών άλογων καί οί φωνές τοϋ παπά, φωνά-
ζοντας «"Απλα, άπλα»'.

Κατ' άλλην διήγησιν έκ Πατρών: Σ' ένα χωριό τήν ήμερα τής Παναγίας
έθέρισαν, γιατί ήταν ανάγκη, κ' έφεραν τά δεμάτια στ αλώνια, γιά và τ άλωνί-
σουνε. Τή νύχτα έπιασε φωτιά κ' έκάησαν τά δεμάτια. Οί χωρικοί άπέδωκαν τήν
πυρκαίά σέ θάμα τής Παναγίας, καί γι αυτό τή λένε Καψοδεματοϋσα. (Λαογρα-
φία, ΣΤ', 1917-8, σ. 656).

Έν Λέσβω : "Ενας ζευγάς, πού καήκαν τ' αλώνια του εντείνη τή μέρα,
είπε : «Τί Παναγία είναι αυτή ή Καψαλωνού !» Άπό τότες αυτή τή μέρα δέ
δεματιάζουν τά στάχυα, γιά và μήν καούν *.

Καί εν Ζάκυνθο) : Κάποτε ενας παπάς αλώνιζε τήν ήμέρα αυτή μέ τ άλογά
του. Είπε : «Δέν πειράζει· σήμερα είναι τής Παναγιάς τής Μικρής». Αλώνιζε τό
στάρι του κ έτυχε νά 'ναι στ' αλώνι μιά κλώσσα μέ τά κλωσσόπουλα. Σέ μιά
στιγμή βυθίστηκε τ' άλ.ώνι μέ τόν παπά, τ' άλογα, τό στάρι καί τήν κλώσσα.
Καί τώρα ακούεται κάθε χρόνο τό φωναχτό τής κλώσσας, πού τρομαγμένη φωνά-
ζει τά παιδιά της".

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Β', σ. 705-706. Είς τήν κλασσικού τύπου παράδοσιν
ταύτην περιϋβρίσεως εορτής προστίθενται νέα στοιχεία, έπιτείνοντα τήν ΰβριν- α) ότι
ό ασεβών ήτο ιερεύς' β) ότι ούτος βλασφημεί καί μουντζώνει.

2 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 117.

3 Άπό τήν φοιτήτριαν τής Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων, Στεφανίαν Παπαδάτου,
1969. Αξιοπρόσεκτος ή τιμωρηθεΐσα περιφρονητική εκφρασις «Τής Παναγίας τής Μικρής».
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7. Τής αγιά Κυριακής («Κυριακής μεγαλομάρτυρος»).

Είναι πιθανόν, ότι τό όνομα Κυριακή, συνδυασθέν μέ τήν Κυριακήν ήμέ-
ραν, έδημιούργησε τάς λαϊκάς απαιτήσεις αργίας διά τήν μνήμην τής Μεγαλο-
μάρτυρος. Τήν ήμέραν αυτήν δέν αλωνίζουν, δεν ζυμώνουν, γιατί γίνεται το
ψωμί μαϋρο. (Λήμνος. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 78). —Φυλάνε τήν ή μέρα
αυτή άπό κάθε δουλειά, γιά νά μήν πάθουν κακό (ιδίως σέ γνέσιμο ρόκας, άργα-
λειό καί άλλες μικροδουλειές τοϋ σπιτιοϋ). Κ. Ψυχογιός, περ. Ήλειακά, 1960,
σ. 576.

Χαρακτηριστικόν είναι τό λεγόμενον παρά τών Ποντίων (εκ Τραπεζούντος),
ότι ή άγια Κυριακή είχεν κακήν ώρα, δηλ. εις κάποιαν στιγμήν τής ημέρας
της ή παράβασις τής άργίας θά ετιμωρεΐτο σκληρώς (πληροφορία τοΰ 1969)'.

8. Τ' αη Προκοπίου («Προκοπίου μεγαλομάρτυρος»).

Άγιος μέ εύοίωνον όνομα. Ενδείκνυται ή όλίγη εργασία, εις τό χωράφι ή
εις τό εργαστήριον, κατά τήν εορτήν του. 'Ακόμη καί ή Εκκλησία μνημονεύει
παρετυμολογικώς τό όνομα τοΰ αγίου κατά τό μυστήριον τοΰ γάμου, ίνα οί νεό-
νυμφοι «προκόψουν».

15. Τ' αη Κηρύκου («Κηρύκου καί Ίουλίττης μαρτύρων»).

Οί γεωργοί τηρούν καί τήν ήμέραν αύτήν διά τά άλωνίσματά των : "Οσοι
πήγαν νά δουλέψουν ε κείνη τήν ημέρα, έκαμε νεροποντή ό Θεός καί πήρε τά
σιτάρια άπ' τ' άλώνια. Γι αυτό κ' οί Τοϋρκοι φοβοϋνταν ν' αλωνίσουν ε κ' έλε-
γαν : «Κακό κιρίκ' (= ώρα) σήμερα!» (Θεσσαλία, πληροφορία τό 1969).
— Στή Φθιώτιδα οί γεωργοί δέ δουλεύουν στις 15 'Ιουλίου, πού είναι ή μνήμη
τοϋ "Αη - Κηρύκου. Είδαν, λέει, μέ τά μάτια τους τό θάμα στή γιορτή του. rHxav
15 'Ιουλίου στα 1877. "Επεσε τόσο χαλάζι, πού κατέστρεψε σπαρτά, έπνιξε ζώα,
έπνιξε κ' ένα παιδί. 'Από τότε κ' ύστερα, δουλειά δέν ξανάπιασαν

Έν 'Ακαρνανία άπαντάται καί διά τήν ήμέραν αύτήν ή κλασσική παράδο-
σις : "Ενας παπάς συγκαίριασε τ' άλογά του ν' άλωνίση . . Διαβάτης πού τόν είδε,
τόν παρατήρησε : —«Είναι σωστό σήμερα, τ' άη - Κηρύκου μέρα, ν' άλωνίσης ;» Ό
παπάς σήκωσε περιφρονητικά τούς ώμους του : —«Τί άη - Κηρύκου, μάη - Κηρύ-
κου λές ; 'Εγώ θ' άλωνίσω !» ... "Ενας κουρνιαχτός σηκώθηκε. "Οσοι σήκωσαν τά
μάτια άργότερα, δέν είδαν οϋτε παπά, οϋτε άλώνι, οϋτε άλογα. Στή θέση τ' άλω-

1 Τό πιθανόν σημεϊον τής «κακής ώρας» είναι εν άπό τά στοιχεία τών άπο
φράδων ημερών.

' Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 169.
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νιοϋ ήταν μια μεγάλη λίμνη. "Οσοι περνάνε νυχτιάτικα τόν Όζερό, άκοϋνε τις
φωνές τοϋ παπά, πού ολοένα πασχίζει ν' άλωνίση τής λίμνης τά κατάβαθα1
17. Τής άγιά Μαρίνας («Μαρίνης μεγαλομάρτυρος»).
Αί παραδόσεις περί τιμωρίας τών αμαρτωλών άλωνιζόντων, δια καταπον-
τισμοϋ, ένθυμίζουσαι τήν καταβαράθρωσιν Δαθάν καί 'Αβειρών τής Γραφής
('Αριθμοί 16, 31-33) ή καί τού μυθικού ήρωος Άμφιαράου, συνεχίζονται καί
κατά τήν μνήμην τής 'Αγίας Μαρίνης, φοβέρας έπίσης αγίας, μέ δυνατότητα
«μαράνσεως» ό'χι μόνον τών καρπών αλλά καί τών ανθρώπων.

Έν 'Αργεί : Άποκάτου άπό τό μοναστήρι τής Παναγιάς είναι ένας τόπος
πού λέγεται «Τ' άλώνι τοϋ Σύριγγα». ΈκεΙ κάποιος αλώνιζε ανήμερα τής άγιά -
Μαρίνας. "Οσοι περνούσαν άπό κει τοϋ έλεγαν νά μήν τό κάνη αύτό, γιατί τής
άγιά-Μαρίνας είναι μεγάλη γιορτή. 'Εκείνος ο χι μόνο δέν τούς άκουσε, άλλά
γιά νά δείξη ότι δέν τήν έχει σέ τίποτα τήν άγιά Μαρίνα, άντι νά φωνάζη στ'
άλογα «άλα, Γοργάδα, άλα», έφώναζε «άλα, Μαρίνα, άλα». "Εξαφνα όμως άνοι-
ξε ή γης καί κατάπιε κι αυτόν καί τά ζώα του. Κι' άπό τότε κάθε χρόνο, τήν
παραμονή τής άγιά Μαρίνας τή νύχτα, άκούονται εκεί οί ποδοβολητοί τών άλο-
γων καί οί φωνές αυτού πού άλωνίζει

Καί έν 'Αρκαδία : "Ενας παπάς .. . έβαλε τ' άλογα άνήμερα [τής άγιά -
Μαρίνας] νά πατήσουνε. Λέει : «Είν' άλαφρή γιορτή, δέν κάνει νά καθώμαστ'
άνεργοι» ... Τό μεσημέρι πλιά, πού ήσύχασ ό κόσμος, ό τραγόπαπας άκόμα αλώ-
νιζε, καί δώσ' του μέ τις φωνές έξεκούφαινε τόν κόσμο... 'Εκείνη τήν ώρα, νά
'σου κ' έρχεται μιά δμορφη γυναίκα μέ χρυσά μαλλιά, άσπροφόρα, καί χαιρετάει
τόν παπά : —«Γιατί αλωνίζεις σήμερα, πού είναι τής άγιά Μαρίνας ;» —«Μπά,
λέει, καί τί ; "Ετσι θέλω κι αλωνίζω !» Δέν έπρόφτασε νά τελειώση τό λόγο κι
ακούγεται μιά βουή . . . Ή γυναίκα εκείνη ήτανε ή άγιά Μαρίνα, κ' είπε κ'
έσκίστηκε ή γής κ' έκατάπιε καί παπά καί άλογο κι άλώνι \

Οί άφηγηταί προσέθεσαν καί τήν εξής έκδοχήν : "Αλλοι έχουν νά πούνε,
πώς δέν ήτανε ή άγιά Μαρίνα, καί πώς ήτανε μιά Νεράιδα, πού τήν έστειλε ή
Κυρά [ή αρχηγός] νά χαντακώση τόν παπά, γιατί έχούγιαζε ντάλα μεσημέρι κ
έχάλαγε τήν ήσυχία τών Νεράϊδωνε, πού είχαν τότες τραπέζι, (αύτόθι, σελ. 38).

1 Κ. Σ. Κώνστα, Λαογραφικά τής Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας, Λαογραφ., τόμ. ΚΔ',
1966, σελ. 313 - 4. (Σημειωτέον ότι τόσον έν Στερεή 'Ελλάδι όσον καί έν Θεσσαλία
έμφανίζονται συχνότατα αί εικόνες Κηρύκου καί Ίουλίττης είς τούς εκεί ναούς),
a Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Β', σ. 706.
a Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', σ. 37-8.
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Καί ό Ν. Πολίτης παρατηρεί : Ή άγια Μαρίνα άντικατέστησεν είς τάς διηγήσεις
τών εύσεβεστέρων δαίμονας τον φανταστικού κόσμον (βλ. Παραδ. Β', σελ. 706).
Τούτο είναι αρκούντως χαρακτηριστικόν διά τήν σχέσιν μεταξύ τιμωρούντων άγίων
και δαιμόνων μεταφυσικών.

Γενικώτερον ή εορτή τής 'Αγ. Μαρίνης τηρείται καί διά τά άρρωστα παι-
δάκια («νά μη τά μαρανίσκη») ή και δι' άλλας επιδιώξεις. 'Αλλά εν Λέσβω έχο-
μεν καί τήν άντίθετον περίπτωσιν τής επιβαλλομένης μικροεργασίας (άντιαργίας)
δι' ευετηρικούς λόγους. Ή άγια Μαρίνα ήταν δασκάλισσα και μάθαινε στα
κοπελλούδια δουλείες τοϋ σπιτιοϋ. Κι άπό τότες τό βαστά ό κόσμος, κ έκείν'
τή μέρα άρχίζουν τά κοπελλονδια καί κάνονν εργόχειρα'.

20. Τοϋ προφήτ' 'Ηλία («Ήλιού τοΰ Θεσβίτου»),

Μία τών μεγαλυτέρων εορτών τοΰ 'Ιουλίου, άναφερομένη ε'ις τόν κατ' εξο-
χήν «μετεωρολογικόν» άγιον τών ελληνικών δοξασιώνä. Κυρίαρχος τοΰ άνέμου,
τής βροχής καί τοΰ ηλιακού φωτός, ό προφήτης 'Ηλίας λατρεύεται μετά ιδιαιτέ-
ρας προσοχής παρά τών ποιμένων, τών γεωργών καί όλων τών έργαζομένων ύπό
επισφαλείς μετεωρολογικούς όρους.

Καί μόναι αί πανελλήνιοι άναβάσεις τών προσκυνητών εις τά επί τών ορέων
εξωκκλήσια προϋποθέτουν άργίαν. 'Αλλά γενικώτερον, ή άποχή άπό τής εργασίας
επιβάλλεται καί εκ φόβου πρός τόν προφήτην. Είναι γνωσταί καί εκ τής Π. Δια-
θήκης (Βασ. 3, 17 καί 4, 1) αί ιδιότητες του ώς θυμώδους καί σκληρού τιμωρού :

Τον προφήτ' 'Ηλία είχαμε γιά άγιο εκδικητικό. "Ηθελε νά κάνη κακό
στις άνθρωποι, προπάντων τήν μέρα τής γιορτής του. Φυσοϋσε φουρτούνες, άστρα-
φτε, βροντούσε κ' ερριχνε χαλάζια. Τόν φοβούντανε, καί στή γιορτή του δέν δού-
λευαν 3.

Καί άλλαχοΰ : Ό άί Λιάς ρωτάει τή μητέρα του νά τον πή, πότε γιορτά-
ζει, μά κείνη δέν τόν λέγει. Σάν τό πή, θά πάγη νά χαλάση τόν κόσμο όλο. Κείνη
τήν ημέρα κάμνει τρικυμία κ' οί άνθρωποι έχ'νε πάντα κίνδυνο' πότε πνίγονται,
πότε μαλών'νε, πότε άναποδογνρίζονται τ άμάξια τους' γίνονται πολλές ζημιές,
όταν βγούνε έξω στις δουλειές τους' καί γι αντό στή γιορτή τ δέ δονλεύ'νε\

1 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 118,

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 89 -92 καί τόμ. Β',
1921, σ. 146 - 153. 'Επίσης Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικοί έορταί, σ. 223-27.

8 Θρακικά, τόμ. ΙΗ' (1942), σ. 351 (Τυρολόη).

4 Θρακικά, τόμ. Ζ' (1936), σ. 254 - 5 (Τζετώ). (συλλ. Έλπιν. Σταμούλη - Σαραντή).
'Αξιοσημείωτος ενταύθα ή παρέμβασις τής μητρός, παρομοία πρός δλλας επιεικείς παρεμ-
βάσεις μητέρων πρός ύπερφυσικά όντα (Δράκοντας, Γίγαντας, "Ηλιον, Χάρον, Θεούς).
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'Ακολουθεί ή συνήθης παράδοσις περί τής τιμωρίας τών άλωνιζόντων :
Ό παπούς μου ό μακαρίτης μια χρονιά έζεψε τή λοκάνα [δοκάνα ;] με τ' άλύ-
γατα ν' άλωνίσ'νε κ' έφ'χανε [=έφύγανε] τ' άλόγατα' πήραν τή λοκάνα κ' έγι-
ναν άφαντα. Άπό τότε. 'κόμα μιά φορά δεν αλώνιζαν τον προφήτ 'Ηλία στο
χωριό μας. (Θρακικά Ζ', ένθ' άν.).

Έκ τών επαγγελματιών, οί είδικώτερον έορτάζοντες τόν προφήτην Ήλίαν
ήσαν παλαιότερον (ή καί νϋν) οί αρτοποιοί («φουρνάρηδες») διά τό πύρ τοΰ
συναξαρίου του, οί μυλωθροί («μυλωνάδες») διά τήν κυριαρχίαν του έπί τοΰ
τού άνέμου, καί οί «γουναράδες» διά τήν μηλωτήν του1.

26. Τής άγιά Παρασκευής («Παρασκευής όσιομάρτυρος»).
Ή λατρεία τής αγίας Παρασκευής είναι άπό τάς έντονωτέρας έν Ελλάδι,
ιδία εις τάς ηπειρωτικός περιοχάς (Στερεάς Ελλάδος, 'Ηπείρου, Δ. Μακεδονίας
καί Θεσσαλίας κλπ.), όπου μετά τό πέρας τοΰ άλωνισμοΰ υπάρχει καιρός πρός
πανηγυρισμούς, άλλά καί έπειδή ή άγία θεωρείται θεραπεύτρια οφθαλμικών
παθήσεων (έξ έπεισοδίου εις τό συναξάριόν της, άλλά πιθανώς καί έκ τών οφθαλ-
μικών ένοχλήσεων τοϋ άλωνισμοΰ καί τού καύσωνος)\

Ή φήμη και ή δόξα τής άγιας Παρασκενής είναι μεγάλη στή Ρούμελη,
δπου γίνονται πολλά πανηγύριαs. Όμοίως έν Ήπείρω 4·

'Αλλά καί τό όνομα τής αγίας, συσχετισθέν προς τήν Μεγ. Παρασκευήν
τής Σταυρώσεως, συνετέλεσε εις τήν μεγαλυτέραν λατρείαν της καί εις τάς περί
όλων τών Παρασκευών τοϋ έτους, ώς κατωτέρω, δοξασίας.

Ή μάννα ή συχωρεμένη μας έλεγε : «Νά μή δουλεύετε ποτές τήν Παρα-
σκευή το βράδυ [= άποβραδίς], γιατί δέ θέλει ή άγιά Παρασκευή»".

Έν Καλαμάτα : Ανήμερα τής άγιά Παρασκενής, οί γυναίκες τάζουν
μπροστά στήν εικόνα της, πώς δέν θά πιάσουν δουλειά ποτέ, ούτε τή γιορτή τής
άγιας Παρασκευής, ούτε τήν Παρασκευή καμμιάς βδομάδας. Μιά πού έδούλεψε

1 Βλ. 'Ελένης Βουραζέλη, ενθ'άν., σελ. 111 καί, 130, Μιχ. Καλινδέρη, ενθ' αν., σ. 27.

2 Είς τάς μεγάλας πόλεις, κατά τήν ήμέραν τής έορτής τής άγ. Παρασκευής, άργοϋν
τά καταστήματα οπτικών ειδών καί τοΰτο άναγγέλλεται είς τάς έφημερίδας.

3 Δ. Λονκοποΰλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 109.

4 Βλ. Κ. Α. Διαμαντή, Τό πανηγύρι τής άγ. Παρασκευής στά Τζουμέρκα. Αιξωνή,
3 (1953), σ. 63 - 71.

5 Πληροφορία έκ Νάξου. Βλ. Δημ. Β. ΟΙκονομίδου, Ή άγία Παρασκευή εις τόν
βίον τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ. (Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Θ'- Τ
(1955-7), σ. 79. Ή δλη μελέτη παρέχει πληρέστερα καί ενδιαφέροντα στοιχεία.
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τήν Παρασκευή, είδε và σταθή μπροστά της ή άγια Παρασκευή καί và τήν
φοβερίζη 1.

Καί εν Ήπείρω : "Ενα παϊδάκι έγινε καλά άπο τή χάρη τής άγια -
Παρασκευής. Mà ή μητέρα του δέν άφησε τή συνήθειά της và μπουγαδιάζη κάθε
Παρασκευή, ώσπου κάποια μέρα βρήκε στή μπουγάδα της σκουλήκια. (Πληρο-
φορία τοϋ φοιτητού Άπ. Μπενάτση. Ζίτσα, 1969).

27. Τ' άγιου Παντελεήμονος («Τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος καί ιαματι-
κού Παντελεήμονος»).

Είναι ό άγιος, τόν όποιον τιμούν κυρίως οί πάσχοντες, οί άρρωστοι καί
όσοι έχουν σωθ-ή άπό κίνδυνον άναπηρίας. Κατά τήν σύγχρονον εποχήν, τόν «εορ-
τάζουν» δι' άργίας καί όσοι εθεραπεύθησαν άπό αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
Έχουν όλοι ύπ' öipet των τάς ιαματικός ιδιότητας τοΰ ιατρού αγίου καί τό γνω-
στόν ποροιμιακόν ύπόμνημα :

«Κουτσοί, στραβοί, στον άγιο Παντελεήμονα» \

31. Τ' άη Εύδόκιμου («Εύδοκίμου τοΰ δικαίου»).

Έν Λέσβω, τήν ήμερα αυτή γιορτάζει το ίσνάφι τών μανάβηδων \ Τό
όνομα Εύδόκιμος δίδει τήν πλέον αίσιόδοξον ύπόσχεσιν (καί εύλογίαν) διά τά
λαχανικά καί τά φρούτα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Μήν άφθονου συγκομιδής, χωρίς άνησυχίας καί φόβους γεωργικών κατα-
στροφών. Έλάχισται αί άργίαι του. Αί δύο μεγάλαι έορταί του, ή Δεσποτική τής
Μεταμορφώσεως καί ή Θεομητορική τής Κοιμήσεως, δέν χρειάζονται ύπόμνησιν
περί τής άργίας των. 'Απομένουν :

23. Τά έννιάμερα τής Παναγίας («Ή άπόδοσις τής εορτής τής Κοιμή-
σεως»).

Ή έννοια τοΰ μνημοσύνου τών 9 ήμερών, μετά τον θ·άνατον τής Θεοτόκου,
καθιστά αύστηρότερον προσεκτικήν τήν άργίαν τής ημέρας αύτής. Τά νιά-
μερα σήμερα, δέ δουλεύουν (Κεφαλληνία). "Η, καί όταν τελήται τοπική πανήγυ-
ρις : Τήν ήμέραν ταύτην σύμπασα ή πόλις ήργει, οί δέ Κυδωνιάται, τάς και-
νουργείς αύτών στολάς ήμφιεσμένοι μετέβαινον είς... τήν πανήγνριν. (Βλ. εις
Μικρασ. Χρονικά, Β', 1939, σ. 392).

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 833.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, Α', 247 -48.

3 77. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 120.
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29. Τ' &η Γιάννη τοΰ 'Αποκεφαλιστή («Ή άποτομή τής τιμίας κεφα-
λής . .. Ιωάννου»),

«Ό άγιος αποκαλείται καί. . . Ριγολόγος, Παροξυσμός ή Κρυαδίτης,
ή μνήμη του τιμάται μέ άπόλυτον νηστείαν. Διό λέγεται και Νηστευτής και Νη-
στικός. Ή νηστεία του συνοδεύεται μέ τήν άπαγόρευσιν παντός δ,τι προσομοιά-
ζει πρός τό αιμα πού έρρευσεν έκ τής κεφαλής του. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 231).

Ό φόβος έκ τής μαστιζούσης άλλοτε τούς πληθυσμούς έλονοσίας, ιδία κατά
τόν μήνα Αύγουστον, καί ή αποδιδομένη είς τόν άποκεφαλισθέντα άγιον ίδιότης
νά προκαλή ή νά έκδιώκη τούς έκ τών πυρετών παροξυσμούς, ώδήγησε ε'ις τήν
λαϊκήν άποχήν άπό τών αίματοχρόων καρπών. Ό aUroç φόβος, έν συνδυασμώ
μάλιστα μέ τήν νηστείαν τής ήμέρας, καθιστά σεβαστήν καί τήν άργίαν τής
μνήμης του.

"Οταν άποκεφάλισαν τόν "Αη Γιάννη, έβαλαν τό κεφάλι τ πάνω στο πιάτο
και τό 'δειξαν τό βασιλέ, τόν Ρώδη. Ό βασιλές μπιμπίκιασε, και τόν έπιασε
θέρμη. Τό κεφάλι τοΰ "Αη Γιάννη άπολογήθηκε : «"Οποιος μέ πιστεύει και γιορ-
τάζει τή γιορτή μ', θέρμη νά μή τόνε πιάνη» '.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Είναι ό παλαιός εκκλησιαστικός πρώτος μήν τοΰ έτους μέ τήν άγροτικήν
φροντίδα τοΰ τρύγου (Τρυγητής) καί τής σποράς.

1. Πρωτοσιαυριά.

Τήν πρώτη πάει ό παπάς σ' όλα τά σπίτια τού χωριού και διαβάζει άγια-
σμό, και λένε ό κόσμος «χρόνια πολλά», γιατί παραδέχονται κι άκόμα σήμερα,
πώς αυτή ή μέρα είναι Πρωτοχρονιά. «Κλειδώνει ό χρόνος σήμερα». Γι' αυτό και
τή μέρα τούτη δουλειά δέν κάνουν

2. Τοΰ Μάμα («Μάμαντος μάρτυρος»).

Είναι άγιος βοσκός, εικονιζόμενος μέ τό στραβοράβδι στο χέρι. Κατά τήν
πανήγυρίν του τιμάται μέ προσφοράς και θυσίας αμνών, είς τάς όποιας ακολουθεί
κοινή τράπεζα και ευωχία. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σελ. 23δ).

Ή λατρεία τοΰ αγίου είναι παλαιοτάτη έν Μικρά 'Ασία (Καππαδοκία),

1 Βλ. Έλπινίκην Σταμούλη - Σαραντή, είς Θρακικά Ζ', 1936, σελ. 256.

2 Δ. Λ ουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 170. Περισσότερα διά τήν ήμέραν
αυτήν τής «Πρωτοσταυριάς» βλ. είς Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά! έορταί, σ. 233 -235.
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έπειτα εν Κύπρω, Κρήτη, Σκύρω καί εις ά'λλας νήσους. Τόν τιμούν ιδιαιτέ-
ρως οί μικροβοσκοί

8. Τής Παναγίας («Τό γενέθ-λιον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου»).
Έν Αιτωλία οί γεωργοί λένε : Παναγία ή Άποσοδειά, γιατί τότε άποσώ-
νονται οί σοδειές, τά μαζέματα δηλαδή τών εισοδημάτων, γι αυτό καί δέ δου-
λεύουν \ Καί εν Λέσβο) : Κείν' τή μέρα, που 'ταν σκόλη, μιά γυναίκα έπιασε νά
κάν' αλευριά. Κείν' τήν ώρα έτυχε νά περνά ή Παναγιά καί χύθηκε ή άλευριά
άπ' τόν νταβά. Άπό τότες οί γυναίκες δέν κάνουν δουλειά τής Παναγιάς τής
Νταβαδοϋς 3.

14. Τοϋ Σταυροϋ («Ή "Υψωσις τού Τιμίου Σταυρού»),
Ημέρα αύστηράς νηστείας, επομένως καί άργίας. Οϋτε λάδι, πού λέει ό
λόγος, δέν κάνει νά φάνε. Πάνε στήν εκκλησιά, πάνε σύγξυλοι ό κόσμος στ' αμπέ-
λια καί φέρνουν σταφύλια, καί δέ δουλεύουν 4.

26. Τ' άη Γιάννη τοϋ Θεολόγου («Ή μετάστασις 'Ιωάννου τοΰ Θεο-
λόγου»).

Ό χρόνος τής εορτής, περί τό τέλος τοΰ τρύγου καί κατά τήν ετοιμασίαν
τοΰ γλεύκους, ωδήγησεν εις δοξασίας περί όργίλης τιμωρίας τοΰ αγίου εις τούς
μή άργοΰντας. Χαρακτηριστικά είναι τά επώνυμα, όσα δίδονται εις τόν άγιον
Ίωάννην ώς τιμωρόν.

Έν Σκύρω ονομάζεται «Σπασοκαρούτης», γιατί στή γιορτή του είναι οί
καρούτες γεμάτες κρασί, καί άμα τόν δουλέψουνε, σπάζει τις καροϋτες

Καί εν Σκιάζω Μιά φορά ήτανε τ' άη Γιαννιού, κ' έκείν' τήν ήμέρα τρυ-
γούσαν εν' αμπέλι. Κ' είπαν οί άργάτες τ' άφεντικού : — «Σήμερα, λέει, είναι τ
άη Γιαννιού. 'Εμείς θά τρυγήσουμε ;» Λέει έκείνος — «Θά πιάσουμε τώρα καί τόν
άη Γιάννη σέ σειρά ;» Καί τρυγήσανε. Βάλανε το κρασί μέσ στήν καρούτα. "Υστερα
ακούστηκε ένας βρόντος κ' έσπασεν ή καρούτα καί χύθηκε τό κρασί. Γι αυτό τόν
λένε τόν "Αη Γιάννη «Σπαζοκαρούτη»

1 Βλ. "Αννας Μαραβά - Χατζηνικολάου, Ό άγιος Μάμας (έ'κδοσις Κέντρου Μικρα-
σιατικών Σπουδών, Άθ. 1953), σελ. Εδίςι 81-85.

2 Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 170.

3 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 236.

i Δημ. Λ ουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 170. (Ή μετάβασις είς τάς αμπέ-
λους είναι εύκαρπική άπασχόλησις).

5 Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, Β', σ. 260.

8 Γ. Ρήγα, «Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός», τεύχ. Β', Θεσσαλονίκη 1962, σ. 201.
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Έν Ήπείρω έπίσης : Τήν ήμερα τής γιορτής τον Θεολόγου δεν δουλεύουν.
Μια χρονιά έβγαλαν τα βαρέλια νά τα καθαρίσουν για τόν μούστο. Ό άγιος θύμωσε
και τούς έπνιξε τα βαρέλια. "Ερριξε βροχή και τούς τά πήρε. Γι αύτό καί λένε :
«Ό άη Γιάννης, ό Βαρελάς» (Κόνιτσα) 1

Ε'ις τήν Άχαΐαν : Τήν ήμερα εκείνη [23 ή 26 Σεπτ. ;] οι χωριάτες έτρύ-
γησαν τ' αμπέλια τους κ' έρριξαν τό μούστο στές κάδες. Τή νύχτα έσπασαν οί
κάδες, καί γιά τούτο τόν λέν τόν άγιον Ίωάννην «Σπασοκάδην», διότι δέν ήθελε
νά δουλέψουν έκείνη τήν ήμέρα. (Χ. Κορύλλος έν Λαογρ., ΣΤ', 1917-18, σ. 657).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ό μήν τής σποράς μέ έλαχίστας ήμέρας καί άφορμάς άργίας.

18. Τ' άγιον Λουκά («Λουκά τοΰ Ευαγγελιστοΰ»).

Ένφ άλλαχοΰ συνιστούν καί επιτρέπουν έργασίαν, διά νά ευλογηθή ή παρα-
γωγή (Τ' άγιου Λουκά — σπείρε τά κουκκιά), έν Μάνη τήν άπαγορεύουν. Δέν
καματεύουσι τήν ήμέρα αυτή, γιατί ψοψούσι τά βόιδια. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Ε', σ. 89).

26. Τ' άγιου Δημητρίου («Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου»).

Εορτή έπισήμου άργίας, αλλά καί ιδιωτικής, διά τό πλήθος τών βαπτιστι-
κών ονομάτων. Ποιμενικόν έπίσης καί γεωργικόν όρόσημον διά τάς συμβάσεις
έργασίας. Ή τιμή πρός τον άγιον έκδηλοΰται ήδη άπό τής εσπέρας : Ξημερώνει
μεγάλη γιορτή* ό άη Δημήτρης θά μάς τσάκιση (Κεφαλληνία).

27. Τ' άη Νέστορος («Νέστορος μάρτυρος»).

Έν Αιτωλία γιορτάζουν καί τόν "Αη Νέστορα [όπως τόν "Αγιο Δημή-
τριο] καί φυλάνε τή μνήμη του, άς είναι μικρός ό "Αγιος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1. Τών άγιων 'Αναργύρων («Κοσμά καί Δαμιανού, τών 'Αναργύρων»).

Είναι γνωστόν ότι ή εορτή αύτη έτελεΐτο έπισημότερον υπό τών ιατρών,
οΐτινες έκκλησιάζοντο εις τά ναΐδρια τών νοσοκομείων, τά εις τούς άγιους τούτους
άφιερωμένα. Είς τούς άγροτικούς πληθυσμούς ή ήμέρα εθεωρείτο έπίσης σεβαστή,
έπειδή οί "Αγιοι 'Ανάργυροι ήσαν οί μόνοι «ιατροί» τής υπαίθρου, τούς όποιους
έπεκαλούντο και εις τά κείμενα τών έξορκισμών. 'Αλλά καί διά τάς γεωργικός
έργασίας των έπεκαλούντο τούς άγιους καί τούς έφοβούντο έποχικώς.

1 Πληροφορία τοϋ Άποστ. Μπενάτση, φοιτητοϋ Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων (1969).

2 Αημ. Λ ουκοπούλου. Γεωργικά τής Ρούμελης, α. 170.
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Έκ Θεσσαλικού χωρίου, πλησίον τής Λαρίσσης, έχομεν τήν κάτωθι παράδο-
σιν : τΗταν ένα αφεντικό στο χωριό μας (Άρμένι) κ' είχε ((κουλούκι», δηλ. 15
ζευγάρια βόδια με τά άλέτρια τους γιά τά χωράφια, πού τά ενοικίαζε ατούς
άλλους. ΤΗταν φθινόπωρο, γιορτή τών άγίων 'Αναργύρων, κ' οί ζευγάδες τοϋ
είπαν νά μήν πάνε κείνην τήν ήμερα γιά τά χωράφια, επειδή ήταν ή γιορτή. Τό
άφεντικό όμως επέμενε και τους είπε: «'Ανάργια - μανάργια δέν έχει' θά πάτε στή
δουλειά !» Πήγαν εκείνοι, καί στο πρώτο χωράφι πού πήγαν νά οργώσουν, είχε
ένα ξηροπήγαδο βαθύ, καί περνώντας τά άλογα έπεσαν μέσα. Δέ μπόρεσαν νά τά
βγάλουν κ' έσκασαν εκεί. Άπό τότε κανένας δέν πάει γιά όργωμα τών Άγίων
Αναργύρων, γιατί φοβούνται νά μήν πάθουν ζημιά. Κ' οί Τούρκοι, τό ίδιο, φύ-
λαγαν τήν ημέρα αύτη. Είχαν μάθει [ή είχαν πάθει] τήν πρώτη τιμωρία, κι όλο
ρωτούσαν οί άφεντάδες τούς «κουλουκτάδες» τους : — Πότε είναι, μπέ, αυτό τό
«άνάργια - μανάργια», νά μήν πάτε στή δουλειά

8. Τών 'Αρχαγγέλων ί) Ταξιαρχών («Ή σΰναξις τοΰ 'Αρχιστρατήγου
Μιχαήλ κλπ»).

Μεγάλη καί πανελλήνιος εορτή, άναφερομένη είτε εις τόν Άρχάγγελον Μι-
χαήλ, είτε ε'ις άμφοτέρους (Μιχαήλ καί Γαβριήλ), είτε εις όλους τούς 'Αγγέλους. Τά
εορτάζοντα βαπτιστικά ονόματα είναι ποικίλα : Μιχάλης (Μιχαήλα), Γαβρίλης
(Γαβριέλα), Ταξιάρχης (Ταξιαρχία), Άγγελος (Αγγελική), Σταμάτης (άπό τό «Στώ-
μεν καλώς») κ. ά. Ή αργία επομένως επιβάλλεται καί έκ κοινωνικών λόγων.
'Αλλά ό έκ τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ φόβος είναι καί νεκροδαιμονικός. Ό κατ'
έξοχήν ψυχοπομπός [ούτος] άγγελος ... διετήρησεν ίχνη πολλά τής λατρείας τοϋ
ψυχοπομποϋ 'Ερμού... 'Απεικονίζεται έχων έν μεν τή δεξιά ρομφαίαν έν δέ τή
άριστερά πλάστιγγα, λέγεται δέ φοβερός

Έν Σμύρνη : πιστεύανε, πώς ό Ταξιάρχης Μιχαήλ, πού παίρνει τις ψυχές,
γύριζε τή νύχτα τής παραμονής [τής γιορτής του] σ' δ λα τά σπίτια, κι άν εύρισκε
κανενός τά παπούτσια δξω άπό τό δωμάτιο πού κοιμότανε, τόν έγραφε σ' ένα
τεφτέρι, γιά νά τόν πάρη οπωσδήποτε έκείνον τό χρόνο3.

Καί έν Καππαδοκία : Ό Μουχαήλ Αρχάγγελος παίρνει τις ψυχές. Στή
γιορτή του έλεγαν : Σήμερα μήν κοιτάξης δουλειές. Ό Μιχαήλ Αρχάγγελος
σέ γράφει στο χαρτί του καί παίρνει τήν ψυχή σου \

1 Πληροφορία τοΰ φοιτητοΰ τής Φιλοσ. Σχολής "Ιωαννίνων 'Αθανασίου Βαΐου, 1966.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Μέρος Β'. Έν 'Αθήναις 1874, σ. 302
καί 304.

3 Στέλλας Έπιφανίου - Πετράκη, Λαογραφικά τής Σμύρνης. Άθ. [1964], σ. 53.

4 Θ. Κωστάκη, Ή Άνακού, 'Αθήναι 1963, σ. 254.
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11. Τ' &η Μηνά («Μηνά, Βίκτωρος καί Βικέντιου, μαρτύρων»),

Ή εορτή τού αγίου Μηνά είναι μεγάλη διά τούς τσοπάνηδες. Τό έπερχό-
μενον χιόνι καί ό χειμών τούς άνησυχούν. 'Ιδιαιτέρως σκέπτονται τόν λύκον.

Οί τζομπαναραίοι τήν ήμέρα τοϋ "Αη Μηνά τήν κοιτάζουν πολύ γιά το
λύκο. Οί γυναίκες ατό σπίτι όέν άνοίγουν ψαλίδι [ομοιοπαθητική άποφυγή τοϋ
στόματος τοϋ λύκου], 'Επίσης οί άντρες δέν άνοίγουν σουγιά, γιά νά μήν άνοίγη
ό λύκος τό στόμα του.

Παρετυμολογικώς, ό άγ. Μηνάς βοηθεΐ τούς ποιμένας μέ τό νά «φανερών7]
[μηνά] τό χαμένο ζώο», όπως άλλωστε μηνοί καί τήν έπέλευσιν τοϋ χειμώνος \

Γενικώτερον διά τήν εύδοκίμησιν τής κτηνοτροφίας : οι ποιμένες τήν ήμέ-
ρα αύτήν δέν πουλάνε τίποτα' δέν δίνουν πρόβατα' δέ δουλεύουν οί γυναίκες τους.
Πάνε στά έξωκκλήσια καί στά εικονίσματα. ('Ιωάννινα 1969. Παρά τής
πρεσβυτέρας Μαγδαληνής Δ. Ράπτου) \

14. Τ' άγίον Φιλίππου («Φιλίππου τοΰ άποστόλου»).

Ήμέρα έπίσης σεβαστή καί διά τήν ήμερολογιακήν θέσιν της. Θεωρείται
«μικρή Αποκριά», έπειδή άπό τής επομένης άρχεται ή νηστεία τών Χριστουγέν-
νων. Ή έκκλησία έπιτάσσει άργίαν. Παρά ταΰτα, λόγω τής προκεχωρημένης
έποχής διά τήν άροσιν, έπιτρέπεται ή έν τφ άγρώ έργασία, έκ τούτου δέ έδημιουρ-
γήθη καί ή παράδοσις, ότι αυτός ούτος ό άγιος, ώς ζευγολάτης, εϊργάζετο εις τόν
άγρόν του.

Ό φτωχός ό Φίλιππος

δλη μέρα δούλευε

καί τό βράδυ άπόκρευε 3.

Καί έν Αιτωλία : Γιά τόν άη - Φίλιππα λένε οί γεωργοί πώς ήταν γεωργός
κι άπόκρευε στο χωράφι του· γι αυτό καί τή γιορτή του δουλεύουν κι αυτοί στο
χωράφι τους καί δουλεύοντας αποκρούουν *.

Πρόκειται καί ενταύθα περί «άντιαπαγορεύσεως» ή «άντιαργίας», τήν οποίαν
καθαγιάζει τό συναξαρικόν παράδειγμα και ή γεωργική ώρα τής εορτής.

21. Τής Μισοσπορίτισσας (ή Πολνσπορίτισσας) («Τά Είσόδια τής
Θεοτόκου»).

1 Βλ. Κ. Μακρή, Λαογραφικά Σισανίου, σελ. 22, καί Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι,
Α', σ. 237- 38.

2 Είς τάς Ήπειρωτικάς έρημίας τών ορέων έχουν κτισθή έκκλησίδια τοΰ άγ.
Μηνά, τά όποια συνδυάζουν τήν λατρείαν μέ τό ποιμενικόν καταφΰγιον.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι Α', σελ. 250.

4 Δημ. Λουκοπούλου, ενθ'άν., σ. 171.
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Μεγάλως τιμάται ή γιορτή αύτη άπό τούς ζενγολάτες. Τηρείται αύστηρή
άργία και τρώνε πολυσπόρια 1.

Τά «πολυσπόρια» είναι προσφορά εις τήν ήμέραν αυτήν, μαγικοθρησκευτικής
σκοπιμότητος, διά τήν ευδοκίμησιν τής νέας σποράς, περιγραφομένη συνή-
θως ούτω :

Μισό 'φαγα, μισό 'σπείρα, μισό 'χω νά περάσω.

26. Τ' &η Στνλιανοϋ («Στυλιανού τοΰ Όμολογητοΰ»).

Είναι γνωστή ή εικονογραφική παράστασις τού αγίου, κρατούντος εις τήν
άγκάλην του έσπαργανωμένον βρέφος. Ώς σημειώνει ό Ν. Γ. Πολίτης : Έκ παρε-
τυμολογίας πιστεύεται, ότι ό άγ. Στυλιανός ενισχύει (στυλώνει) τά νεογνά. Τήν
μνήμην αυτού αί εχουσαι τέκνα τιμώσι δι' άργίας, έπικαλούνται δ' αυτόν εις δια-
φύλαξιν τών νηπίων. Καί επιφέρει πληροφορίαν έκ Θράκης : Τοϋ άη Στυλιανού,
όσες έχουν παιδιά δέ δουλεύουν, γιά νά ζήσουν τά παιδιά τους. (Βλ. Λαογρ.
Σύμμεικτα Β', σ. 313-4). Καί έν Ήπείρω '· Οί μικρομάννες (= πού έχουν μικρά
παιδιά στήν αγκαλιά) δέ δουλεύουν τ' άη Στυλιανού. Τούς λέμε : «Έσύ 'σαι
μικρομάννα' μή δουλεύης σήμερα!» (χωρία Πωγωνίου, 1969).

30. Τ' &γι- Άντριάς («'Ανδρέου τοϋ Πρωτοκλήτου»).

Τό έορτολόγιον σημειώνει άργίαν, τά δέ άντίστοιχα βαπτιστικά ονόματα
είναι συχνά.

Οί γεωργοί λένε «τ' άη Άντριός» και τόν φυλάνε, γιατί αυτός αντρειεύει
τά σπαρτά τους. Στ' "Αγραφα μάλιστα φέρνουν καί πολυσπόρια άβραστα καί τά
βάζουν μπρος στήν 'Ωραία Πύλη, καί τά διαβάζει ό παπάς γιά τό καλό*.

Φροντίζουν όμως νά ικανοποιούν τόν "Αγιον καί έπί άλλων συνηθειών, τάς
οποίας έκεΐνος προσέχει καί θεωρεί δείγματα σεβασμού : Συνήθεια είναι νά κάνουν
τηγανίτες, καί οποίος δέν κάνει έκείνη τήν ήμέρα, θά τρυπήση τό τηγάνι του.
Έκ τούτου καί τό έπώνυμον τοϋ άγιου «Τρυποτηγανάς» \

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

4. Τής άγιά Βαρβάρας («Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος»).

Κοινή έορτή, διότι ή άγία πιστεύεται διώκουσα τήν εύλογίαν [άσθένειαν]4.

1 Βλ. Κ. Ψυχογιόν είς Ήλειακά (1960), σ. 613.

8 Δημ. Λ ουκοπούλου, ενθ' άν., σ. 171. 'Εν Θεσσαλίςι (περιφ. Καλαμπάκας), τά
πολυσπόρια αυτά τοΰ άγ. 'Ανδρέου, παρασκευαζόμενα καί ώς φαγητόν τής ήμέρας, λέ-
γονται «άντραλούσια».

3 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, σ. 32.

4 Μανουήλ Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοΰ, 1905, σ. 279.
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«Έκ δεισιδαιμονίας, τήν ήμέραν αυτήν αί γυναίκες δέν σκουπίζουν τήν κρύ-
βουν μάλιστα τή σκούπα, «γιά τά παιδιά». Είναι καλό. (Γ. Ά. Μέγα, Έλλην.
Έορταί, σ. 83).

Τήν άγια Βαρβάρα τή θεωρούσανε προστάτρια τών παιδιών κατά τής ευλο-
γιάς. Άποφεύγανε νά έργάζωνται οί γυναίκες'.

Τ' άι Βαρβάρας, οϋτε χεριού δουλειά δέν κάνισκαν, γιατί ή άγιά Βαρβάρα
έν' στήν πανούκλα πάνω' φυλάει τά παιδιά άπό τήν πανούκλα (Θ. Κωστάκη,
Ή Άνακού, σ. 228)s.

5. Τ' άη Σάββα («Σάββα τού ήγιασμένου»),

Οί μικρομάννες τιμάνε πολύ τή μνήμη τοϋ άγιου, γιατί τόν έχουν γιά προ-
στάτη τών μικρών παιδιών \

6. Τ' άγιου Νικολάου («Νικολάου άρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας»).

Τό όνομα τοΰ αγίου είναι εκ τών περισσότερον σεβαστών ανά τό πανελλή-

νιον (μέ μεγίστην συχνότητα βαπτιστικών), ή δέ εορτή του τηρείται μέ θερμήν
θρησκευτικότητα :

Τοϋ άγιου Νικολάου,

πού 'ν' τσή γής καί τοϋ πελάου ! (Κεφαλληνία)4

Ή λατρευτική αργία άρχεται άπό τοΰ άπογεύματος τής παραμονής (ξημερώνει
μεγάλη γιορτή), εις δέ τάς νήσους καί τά παραλιακά προσκυνήματα, ή εις τά
ναυτικά σωματεία, ή άργία τής ημέρας είναι καθολική.

9. Trjç άγιας "Αννας («Σύλληψις τής άγ. Άννης»).

Έν Πελοποννήσω : Οί γυναίκες τό εξετάζουν, δηλ. φυλάνε τή γιορτή και
δέ δουλεύουν, λέγοντας:

Τσ' άγιας "Αννης
κάτσε νά ξανασάνης*.

1 Ξεν. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, τόμ. Α', 1939, σ. 271-2.

2 Ό εορτασμός τής άγιας άπό τό Πυροβολικόν, εισαχθείς άπό τούς ξένους στρα-
τούς, στηρίζεται είς τό συναξάριον τής αγίας, όπου ό Διόσκουρος, ειδωλολάτρης πατήρ
της, κατεκεραυνώθη.

* Κ. Ψυχογιός, είς Ήλειακά, σ. 614. Ή πίστις σχετίζεται πιθανώς πρός τήν
παροιμιαν : Άγιά Βαρβάρα γέννησε κι ο Σάββας άπεκρίθη . . . , ή πρός τήν δυσοίωνον
φράσιν (λεγομένην διά τό χιόνι) : Σάββας σαβανώνει . . .

* Περί τής εορτής καί τής τιμής πρός τόν άγιον βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ό άγιος
Νικόλαος, είς Λαογρ. Σύμμεικτα, Α', 1920, σ. 93 - 99.

« Βλ. Κ. Ψυχογιόν, είς Ήλειακά (1960) σ. 614.

7
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12. Τ' άγιου Σπυρίδωνος («Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθοΰντος»).

Ή λατρεία τού άγ. Σπυρίδωνος είναι σχεδόν πανελλήνιος, αλλά τελείται
εντονώτερον εις τήν Έπτάνησον, καί δή εις τήν Κέρκυραν, όπου απόκειται τό
σκήνωμα του. Τούτο άλλωστε συμβαίνει καί μέ τούς αγίους Γεράσιμον τής Κε-
φαλληνίας (20 'Οκτ.) καί Διονύσιον τής Ζακύνθου (17 Δεκ.). Τήν μνήμην τοΰ
άγ. Σπυρίδωνος τιμούν ομοίως οί Ήπειρωται μέ εκκλησιασμόν καί αργίας.

Εις τήν ίστορίαν τών Ελληνικών συντεχνιών ό άγ. Σπυρίδων άναφέρεται
προστάτης τών χρυσοχόων καί άσημουργών, εξ άφορμής τοϋ τροπαρίου του, όπου
καί δφιν είς χρνσοΰν μετέβαλε 'Επίσης τών κεραμουργών, διά τό γνωστόν θαύμα
τής άναλύσεως κεράμου, κατά τήν Α' Οίκουμενικήν Σύνοδον.

Δέν θέλει νά θεωρήται δευτερεύων άγιος. Έν Κεφαλληνία κυκλοφορεί
ή παράδοσις (τοΰ γνωστού κύκλου τών εκδικουμένων άγίων), ότι, όταν μία ύφαί-
νουσα είπε μετά περιφρονήσεως, ότι ό μικρός Σπνριδωνάκης δέ χρειάζεται αργία,
... είδε στον ύπνο της έναν καλόγερο (τόν άγιο Σπυρίδωνα), πού τής είπε : «Μι-
κρός άγιος είμαι, μικρές τρνποϋλες κάνω !» Καί τό πρωί πον έξύπνησε, είδε ότι
τό υφαντό της ήταν πιά γιά πέταμα.

'Ακόμη καί εν Κρήτη άπαντώμεν περί τοΰ άγ. Σπυρίδωνος τήν γνωστήν
παράδοσιν τής τιμωρίας τών άροτριώντων (όψιμοι σποραί) :

"Ενας Τούρκος έζενγάριζε τήν ημέρα τον άγ. Σπυρίδωνος. Κάποιος Χρι-
στιανός τόν παρετήρησε, ότι δέν σέβεται τήν ήμέρα. Ό Τούρκος άδιαφόρησε καί
τόν έβρισε. Κάνοντας όμως νά συνέχιση τό όργωμα, είδε τά βόδια του ζεμένα
άνάστροφα στο άλέτρι. Φοβήθηκε ό Τούρκος κ' έκανε τάξιμο στον "Αγιο, νά μήν
τοϋ κάμη κακό καί νά τόν γιορτάζη ...2

15. Τ' άη Αευτεριοϋ («Ελευθερίου Ίερομάρτυρος»).

Έκ τοΰ ονόματος του ό άγιος εκρίθη άριστος βοηθός τών επιτόκων γυναι-
κών, διά τήν «άπελευθέρωσίν» των.

«Είναι γενική καθ' δλην τήν 'Ελλάδα ή πίστις, ότι ή χάρις τοϋ αγίου
τούτου παρέχει εϋκολον τόν τοκετόν διά τούτο αί επίτοκοι τιμωσι τήν μνήμην
αντοΰ, μή έργαζόμεναι κατά τήν εορτήν τον8.

Έν 'Αδριανουπόλει : «Τοϋ άη Λευθέρ' οί γκαστρωμένες δε δονλεύονν, γιά

1 Βλ. καί 'Ελένης Βουραζέλη, Αί εν Θράκη συντεχνίαι, σ. 111.

3 Πληροφορία τής φοιτήτριας τής Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων 'Ελένης Άτζολε
τάκη, 1968).

3 Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογρ. Σύμμεικτα, Β', σ. 311.
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νά ελευθερωθούν εύκολα '. Και έν 'Ηλεία : Ό αη Λευτέρης πολύ τιμάται από τον
γυναικόκοσμο. Είναι ό προστάτης τών εγκύων και τοϋ τοκετού, πού λευτερώνει
16. Τ' Άη Μοδέστου («Μοδέστου Επισκόπου»).

Ό "Αγιος Μόδεστος είναι γνωστός καί από τό Ευχολόγιον τής 'Εκκλησίας
ώς προστάτης καί θεραπευτής τών αγροτικών ζώων, «τών είς χρείαν δντων τής
ζωής τών ανθρώπων».

Ή μνήμη του είναι ιδιαιτέρα εορτή «τών γεωργών και τών άροτριώντων
ζώων». Γίνεται συλλείτουργον μετά κολλύβων και αγιασμός έν τή εκκλησία,
έκ κοινού έράνου τών γεωργών. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 113). Καί έν
Λέσβω '· Σκόλη τό 'χουνε κείνην τή μέρα, γιά νά κάνουνε μόδια πολλά, (παρετυ-
μολογικώς). (Πληροφορία μου, 1940).

25. Χριστούγεννα

Δέν γεννάται ζήτημα έπιβολής τής άργίας. Ή σχετική όμως μνημονική
παροιμία υπενθυμίζει τήν διάρκειάν της : «Τρεις τά Γέννα, τρεις τά Φώτα . . . ».

27. Τ' άγιου Στεφάνου («Τού αγίου Πρωτομάρτυρος καί Άρχιδιακό-
νου Στεφάνου»).

Συνήθως εορτάζεται και ώς συνεχιζομένη άργία τών Χριστουγέννων, καί δή
άπό τούς άγοντας τήν όνομαστικήν εορτήν των. 'Ιδιαιτέρως όμως προσέχουν
τήν εορτήν οί νεόνυμφοι, σκεπτόμενοι (έκ παρετυμολογίας) τό πρόσφατον στεφά-
νωμά των.

«Τήν ήμέρα αύτή οί νιόπαντρες κυρίως φυλάνε τό στεφάνι τους νά μήν
πάθη κακό (νά χηρέψουν), μή δουλεύοντας. Γι' αυτό και λέγεται :

Τ' αη Στεφάνου, φύλα τό στεφάνι σου !3.

Γ'.- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άνακεφαλαιούντες τάς έπί τών έκτεθεισών περιπτώσεων γενομένας ήδη
παρατηρήσεις, δυνάμεθα νά τάς άπαριθμήσωμεν ώς εξής.

1. Ό λαός γνωρίζει άπό τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας νά τηρή τάς
άργίας τών μεγαλυτέρων εορτών, προσέχει όμως καί έξ ιδίας κρίσεως τούς
μικροτέρας σημασίας αγίους, τούς φερομένους εϊς δευτερευούσας έορτάς, έκ φόβου

1 "Ενθ' άν., σ. 311, 4.

» Βλ. Ντ. Ψυχογιόν, είς Ήλειακά (1960), σ. 614.

3 Βλ. Κ. Ψυχογιόν είς Ήλειακά (1961-2), σ. 638.
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μήπως ούτοι, χολωθέντες εκ τής αδιαφορίας ή τής περιφρονήσεώς του, ενεργήσωσι
μετά μεγαλυτέρας κατ' αύτού αυστηρότητος.

2. Συνήθεις τρόποι τιμωρίας τών παραβαινόντων τάς αργίας είναι, κατά
τάς λαϊκάς αφηγήσεις, είτε φυσικαί «θεομηνίαι», άποβλέπουσαι εις τόν άφανι-
σμόν τοΰ επιχειρηθέντος έργου, (καταβαραθρώσεις, πλήμμυραι, πυρκαϊαί), είτε
γεωργικαί καταστροφαί (άκαρπία, ξηρασία, χάλαζα, σήψις), είτε καί άμεσοι φθο-
ρά! τοΰ οίκοκυριοΰ (εκ σκωλήκων, ποντικών κ. ά.). Έκ τών τιμωριών τούτων
προέρχονται καί αί συχναί προσωνυμίαι τών τιμωρούντων αγίων, ώς «Παναγία
Καψοδεματοΰσα», άγιος «Σπασοκάδης» κ. ά.

3. Έκ τών συχνοτέρων τιμωρών άγίων είναι : α) οί άγροτικοί καί εποχικώς
έορταζόμενοι (γεωργικοί καί ποιμενικοί), οΐτινες έχουν θέσει ύπό τήν εύνοιαν ή
τήν δυσμένειάν των τήν τρέχουσαν παραγωγήν' β) οί άγιοι θεραπευταί ή σωτή-
ρες, οΐτινες άπαιτοΰν εύγνώμονα άναγνώρισιν καί γίνονται τόσον αύστηρότεροι,
όσον υπήρξαν εύεργετικοί' γ) οί άγιοι τών συντεχνιών καί τών έπαγγελμάτων είδι-
κώτερον, οΐτινες, μόνον εφ' όσον τιμώνται είναι πρόθυμοι νά προστατεύουν τά
συμφέροντα τών εργαζομένων' δ) οί τοπικοί άγιοι καί πολιούχοι, οΐτινες είναι
πάντοτε σεβαστοί καί έπίφοβοΓ ε) οί άγιοι πάτρωνες τών βαπτιστικών ονομάτων
καί στ) οί εκ παρετυμολογίας δυσοίωνοι άγιοι (π. χ. ή άγία Μαύρα), οΐτινες χολού-
μενοι δύνανται νά μετατρέψουν τάς ημέρας των εις άποφράδας1.

4. Αί μή τιμώμεναι δι' άργίας Έορταί είναι δυνατόν νά εμφανισθούν προσω-
ποποιημένοι, ώς δαίμονες, καί ν' άπαιτήσουν, ώς καί οί προσωπικοί άγιοι, τήν
τήρησιν τής άργίας των.

5. Ή άργία άποδεικνύεται πολλάκις καί ενέργεια νεκρολατρευτική, άποβλέ-
πουσα εις τήν εξασφάλισιν τής ήσυχίας καί τής γαλήνης, τήν οποίαν χρειάζονται
οί τιμώμενοι «νεκροδαίμονες». Τούτο φαίνεται καί άπό τάς άργίας τών Ψυχο-
σαββάτων, αλλά καί άπό τάς άργίας σχετικών εορτών, ώς ή Μ. Παρασκευή,
ή Πέμπτη τής 'Αναλήψεως κ. ά. ä

6. Ή δι' άργίας τιμή πρός τούς άγιους καί τάς έορτάς δέον όπως άπονέ-
μεται άπό τής εσπέρας τής παραμονής (πρόσθετον στοιχείον νεκρολατρευτικόν).

7. Αί άπαιτήσεις τών έορταζομένων άγίων διά τήν άργίαν των εκδηλοΰνται

1 'Υπάρχουν καί οί έκ παρετυμολογίας ευοίωνοι άγιοι (π. χ. Πολύκαρπος, Προ-
κόπιος), τούς οποίους ό λαός «έκμεταλλεύεται», έπιχειρών έργασίας, τάς οποίας θεωρεί
οϋτω εύλογουμένας.

2 Νεκρολατρι;υτικαί είναι πιθανώς καί αί παγανιστικαί «άργίαι» τών Δριμών
(άρχαί Μαρτίου καί Αύγούστου) καί τών καθαρτηρίων ή διαβατηρίων ημερών (Καθαρά
Δευτέρα, Πρωτομαγιά κ. ά.).
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μέ διάφορον αυστηρότητα εις τά έργα τών γυναικών από έκεΐνα τών ανδρών. Αί
οίκοκυραί τιμωρούνται περισσότερον, έάν δέν έσκέφθησαν αφ' έσπέρας νά διακό-
ψουν τήν ύφανσιν (νεκρολατρικόν έπίσης στοιχεΐον), και τάς συστηματικός έργα-
σίας τοΰ οίκου, παρά οί άνδρες έπαγγελματίαι. 'Αλλά καί οί άγρόται τιμωρούνται
αυστηρότερον, εάν έπιχειρήσουν άποτελεσματικάς έργασίας, ώς τό άλώνισμα, τό
θέρισμα κλπ.

8. Ή άργία τής εορτής καλύπτεται συνήθως διά τοϋ έκκλησιασμοΰ καί τοΰ
κοσμικοϋ πανηγυρισμοϋ (εύωχίαι, χοροί, έπισκέτ^εις), άτινα άποτελοϋν έπίσης τιμη-
τικός έκδηλώσεις. 'Αναφέρονται άγιοι χολωθέντες καί διά τήν μή έκτέλεσιν τοϋ
συνήθους πανηγυρισμού.

9. Αί άπαιτήσεις τών αγίων διά τήν άργίαν των μετριάζονται ή καί αίρον-
ται εις δύο συνήθως περιπτώσεις : α) όταν λόγοι κοινωνικής άλληλεγγύης καί βοη-
θείας επιβάλλουν τήν έργασίαν εις αγροκτήματα πτωχών καί ορφανών, β) όταν έκ
τής ευοιώνου παρετυμολογίας τοϋ ονόματος των έπιδιώκεται διά μικράς έργασίας
(«άντιαργίας») ή εύλογία τών άπασχολήσεων ή τής παραγωγής.

10. Αί άργίαι τών έορτών υπήρξαν έθνικώς πολύτιμοι, διότι προσέφερον
εις τάς λαϊκάς τάξεις, όχι μόνον τήν σωματικήν άνάπαυλαν (τήν οποίαν ήναγκά-
ζοντο νά παραχωρούν καί οί πλέον φιλάργυροι έργοδόται) αλλά καί τήν ψυχαγω-
γίαν τών πανηγυρισμών, ουτω δέ συνεκράτουν καί έτρεφον συναισθηματικώς
τό έθνος. Τό πρόβλημα τών έργατικών αναπαύσεων είχε λυθή έν πολλοίς, διά τών
άθορύβων τούτων καί παραδοσιακών αργιών. Ευχής έργον θά ήτο, έάν ή Πολι-
τεία καί αί οίκονομικαί έπιχειρήσεις έπανήρχοντο εις τόν σεβασμόν τών εορτών,
τούλάχιστον τών δημοφιλεστέρων, καί δέν ίσοπέδωνον ήμέρας παραδοσιακού
κύρους, ώς ή τής 'Υπαπαντής (έξαιρέτου καί διά τήν εορτήν τής Μητέρας), τοϋ
άγ. Κωνσταντίνου, τής 'Αναλήψεως, τοϋ προφήτου Ήλιού, τοϋ άγ. Νικολάου κ.ά.
πρός τάς κοινός τής καθημερινής έργασίας.
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RÉSUMÉ

Jours Fériés et Saints Punisseurs, par Démétrios Loucatos.

Il s'agit d'interdictions ou de tabous de travail, aux jours fériés
du Calendrier grec, en tant que moyens préventifs de protection par
les Saints.

Après une présentation détaillée des cas, suivant le Calendrier
Orthodoxe, l'auteur donne en conclusion ses constatations sur le respect
des fêtes et les croyances populaires qui sont :

1. Le peuple grec a bien appris, par l'église, de respecter les jours
fériés; mais il fait aussi attention à de petites fêtes, qu'il honore, parce
qu' il a peur pour ses cultures, son élevage, ses métiers et sa santé.

2. La punition probable des saints ou des fêtes, qui n'ont pas été
honorés par la suspension du travail, consiste, selon les croyances popu-
laires, soit à un engloutissement, soit à l'inondation, l'incendie, la cata-
strophe de la récolte, l'accident dans le ménage etc. C'est à cause de cela
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qu'on donne, aux fêtes et aux saints, des noms caractéristiques, comme
p. ex. Notre Dame «l'Incendiaire» ou Saint Jean «le Casseur de barils» etc.

3. Parmi les saints qui châtient fréquemment sont : a) les saints de
protection agraire ; b) les saints guérisseurs ou sauveurs c) les saints
patrons des corporations d) les saints locaux ; e) les saints patrons de
prénoms, et f) les saints, dont les noms sont conçus par une étymologie
populaire.

4. Les fêtes elles - mêmes sont personnifiées par le peuple, qui les
voit comme des femmes surnaturelles, punissant les refractaires. Chaque
jour férié a «sa mauvaise heure», qui peut faire mal à celui qui le
méprise.

5. La suspension du travail a le caractère d'un culte des morts, chose
qu'on peut voir dans les tabous des commemorations et des jours des défunts.

6. Tout repos de fête commence dès le veille et au son des cloches
des vêpres. C'est un élément de plus, qui montre le caractère mortuaire
du tabou.

7. Ce sont surtout les femmes qui doivent respecter les saints, par
la suspension du travail. C'est particulièrement le filage, ou le tissage,
qui gêne les saints, chose qui montre toujours l'ennui des morts devant
cette action d'enchêvetrement. De même on constate que les saints
demandent plus de respect aux agriculteurs, qu'aux travailleurs de la
ville.

8. Le repos de fête est complété par d'autres actions religieuses,
comme celle d'aller à l'église et ensuite se donner à des célébrations
sociales.

9. Les exigences des saints sont diminuées ou annulées: 1. lorsque,
pour des raisons de solidarité et d'assistance sociale, les individus et la
communauné travaillent pour les pauvres et les orphelins. 2. lorsque le
nom du saint, étant de bon augure, appelle lui même au travail, pour
une prospérité dans Γ année.

10. On peut conclure que les interdictions religieuses sur le travail
furent bienfaisantes pour les classes populaires, parce qu'elles donnèrent
aux travailleurs le plaisir du repos et de l'amusement social. De même
ces loisirs ont donné des solutions aux problèmes de la durée et des
conditions pénibles de travail des gens, pendant les siècles.
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Τό έθιμον νά περιφέρωνται άνθρωποι καθ' ομάδας, καί μάλιστα νέοι, από
ο'ικίας ε'ις ο'ικίαν καί νά τραγουδούν άντί αμοιβής τραγούδια, θρησκευτικού κυρίως
περιεχομένου, είναι γνωστόν εις πολλούς λαούς καί μακροχρόνιον.

Ε'ις τήν σύγχρονον Ελλάδα οί τραγουδισταί τής κατηγορίας α^ής δέν άπο-
τελούν χωριστήν έπαγγελματικήν τάξιν, αλλ' έπ' ευκαιρία θρησκευτικής τίνος
έορτής συγκεντρώνονται καί περιφερόμενοι καθ' ομάδας τραγουδούν. Λέγονται
δ' εις τινας τόπους καλαντάρηδες (καί ρημ. καλαντίζω), επειδή τά τραγού-
δια των είναι τά κάλαντα τών θρησκευτικών εορτών.

Τό έθιμον ήτο γνωστόν καί εις τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν Ελλάδα, άλλά
μέ διαφορετικήν κάπως όργάνωσιν. Άπό τούς κλασσικούς ήδη χρόνους μας παρα-
δίδονται δύο σχετικοί όροι, μητραγύρτat καί μηναγύρται, μέ τούς οποίους έδήλω-
ναν έκείνους πού έτραγουδούσαν τραγούδια κυρίως λατρευτικά, όπως ή Εϊρεσιώνη,
τά Κορωνίσματα καί τά Χελιδονίσματα.

Ό πρώτος όρος μητραγύρτης φαίνεται παλαιότερος καί σημαίνει τόν άφιε-
ρωμένον εις τήν λατρείαν τής μητρός τών θεών Ρέας Κυβέλης ή Κυβήβης, ό δεύ-
τερος, μηναγύρτης, άναφέρεται σπανιώτερον, διότι έπλάσθη ίσως άργότερον, εις
έποχήν, καθ' ήν είχε καθιερωθή νά ψάλλωνται κάθε μήνα τά άσματα τού είδους
τούτου.

Ό Πολυδεύκης εις τό Όνομαστικόν του (8, 188) άναφέρει παραλλήλως
τούς όρους άγύρται, μηναγύρται, μητραγύρται, άγνρτική, άγερμός, άγείρω, ενώ
ό Φώτιος είς τό Λεξικόν του αναφέρει τήν λέξιν μηναγύρτης ώς συνώνυμον τής
λέξεως κύβηβος : ό κατεχόμενος τή μητρί τών θεών, θεοφόρητος, καί εις τήν
αίτιατικήν κύβηβον : Κρατίνος Θράτταις τον θεοφόρητον, "Ιωνες δε τόν μήτρα-
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γύρτην και γάλλον 1 ννν καλού μεν ον. ούτως Σιμωνίδηςä. Ή χρήσις τού επιθέτου
θεοφόρητος έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν, ότι οι μητραγύρται ανήκον είς θρησκευ-
τικήν τινα όργάνωσιν, τελούσαν ύπό τήν προστασίαν τής Κυβέλης.

Έκ των μαρτυριών τούτων πάντως δέν μένει άμφιβολία, ότι μητραγύρτης
καί μηναγύρτης είναι ό αδων άγυρτικά άσματα. Ε'ις τήν άρχήν του τό έθιμον τοΰ
άγείρειν (αδειν καί συναθροίζειν δώρα) έν ονόματι θεού τίνος ή ηρωικού προσώ-
που, τό όποιον υμνείται, δέν είχε τι τό ψεκτόν. Ό Ηρόδοτος (IV, 35) λέγει, ότι
μεταξύ άλλων τιμών, τάς όποιας άπέδιδον εν Δήλα) είς τάς 'Υπερβορείους
Παρθένους Ώπιν καί Άργην ήτο καί ό άγερμός" «λέγουσι καί σφι τιμάς άλλας
δεδόσθαι πρός σφέων. καί γάρ άγείρειν σφι τάς γυναίκας επονομαζούσας τά ούνό-
ματα εν τώ ύμνω τόν σφι Ώλήν άνήρ Λύκιος έποίησε, παρά δέ σφέων μαθόντας
νησιώτας τε καί "Ιωνας ύμνέειν Ώπιν τε καί Άργην, όνομάζοντάς τε καί
άγείροντας ... ».

Οί επαιτικοί καί άπατηλοί τρόποι όμως μέ τούς οποίους οί άγείροντες εζη-
τουν δώρα συνετέλεσαν εις τό νά προσλάβη κακήν σημασίαν ή λέξις άγύρτης.
"Ηδη άπό τοϋ 4ου αιώνος οί όροι : μητραγύρται καί μηναγύρται άναφέρονται ώς
τίτλοι κωμωδιών τοϋ Μενάνδρου καί Άντιφάνους, τούθ' όπερ σημαίνει ότι κατά
τήν εποχήν εκείνην έχρησιμοποιοΰντο ήδη είρωνικώς. Ό Αριστοτέλης (Ρητορ.
1405α, 20) κατηγορηματικώς τονίζει ότι ή άσχολία τοϋ μητραγύρτου δέν ήτο έντι-
μος, σαφώς διαχωριζομένη άπό τήν ύπηρεσίαν τοϋ δαδούχου : «Ώς καί 'Ιφικρά-
της Καλλίαν μητραγύρτην, άλλ' ού δςιδοϋχον (ώνόμασε). ό δ' έφη άμύητον αύτόν
ειναΓ oU γάρ αν μητραγύρτην αύτόν καλεΐν, άλλά δαδοϋχον. άμφω γάρ περί
θεόν, άλλά τόν μεν τίμιον, τόν δέ άτιμον. Καί ό μεν διονυσοκόλακας, αυτοί
δ' αυτούς τεχνίτας καλοϋσιν». Μιαρώτατον γένος ονομάζει τούς μητραγύρτας ό
κωμικός 'Αντιφάνης (C.A.F., έκδ. T. Koek, 159,8) «πολύ γάρ αύ γένος μιαρώ-
τατον τοϋτ' έστιν...» \

"Οτι ύπήρχον άνθρωποι κατ' έπάγγελμα άσκοϋντες τήν μητραγυρτίαν φαί-
νεται άπό τόν επόμενον Αίσώπειον μϋθον (Halm, Lipsiae, 1884, 290): «Μητρα-
γύρται όνον έχοντες, τούτω είώθεσαν τά σκεύη επιτιθέντες όδοιπορείν. Καί δήποτε
άποθανόντος αύτού άπό κόπου, εκδείραντες αύτόν, εκ τοϋ δέρματος τύμπανα
κατεσκεύασαν καί τούτοις εχρώντο. ετέρων δέ μητραγυρτών άπαντησάντων καί

1 Αεπτομερείας περί τής σημασίας τής λέξεως βλ. είς τό άρθρον Gallos ύπό
Cumont, RE VII,.

2 Είς τό λεξ. Σούδα άναφέρεται : μηναγύρτης' άπό μηνός συνάγων και μηναγύρτης ό
τής Ρέας ιερεύς, ό κατά μήνα άγείρων και συναθροίζων.

3 Βλ. καί 'Αθηναίου, Δειπν., ς' σ. 226α.
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πυνθανομένων αυτών, πού αν εΐη ό ό'νος, έφασαν τεθνηκέναι μέν αυτόν, πληγάς
δέ τοσαύτας λαμβάνειν όσας ουδέ ζών ύπέμεινε» '.

Κατά τήν ρωμαϊκήν περίοδον τό άγυρτεύειν καί μητραγυρτεΐν είχε ξεπέσει
καί είχε καταντήσει ασχολία τών ξένων, άπαγορευομένη εις τούς ιθαγενείς Ρω-
μαίους, κατά τά λεγόμενα Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως (Ρωμαϊκαί αρχαιότητες
2, 19): «θυσίας μέ γαρ αυτή καί άγώνας άγουσιν άνά πάν έτος οί στρατηγοί
κατά τούς Ρωμαίων νόμους, ίεράται δ' αυτής άνήρ Φρύξ καί γυνή Φρυγία καί
περιάγουσιν άνά τήν πόλιν ούτοι μητραγυρτούντες, ώσπερ αύτοΐς έθος, τύπους τε
περικείμενοι τοις στήθεσι καί καταυλούμενοι πρό τών επομένων, τά μητρώα μέλη
καί τύμπανα κροτοΰντες. Ρωμαίων δέ τών αύθιγενών ούτε μητραγυρτών τις ούτε
καταυλούμενος πορεύεται διά τής πόλεως, ποικίλην ένδεδυκώς στολήν, ούτε οργιά-
ζει τήν θεόν τοις φρυγίοις όργιασμοΐς, κατά νόμον καί ψήφισμα βουλής»

Παρά Φιλοστράτφ (Τά εις 'Απολλώνιον τόν Τυανέα, βιβλ. 5, κεφ. XX,
London 1927) ψέγονται οί άγείροντες, οΐτινες καπηλεύονται τά ιερά, κρατούντες
κομμάτια άπό τά άγάλματα τής Δήμητρος καί τοϋ Διονύσου καί περιφερόμενοι
πρός εΐσπραξιν χρημάτων ή άλλων δώρων 3 : «ή δ' άγαλματοποιία ή άρχαία ού
τούτο έπραττεν, ουδέ περιήεσαν τάς πόλεις άποδιδόμενοι τούς θεούς, αλλ' άπάγον-
τες μόνον τάς αυτών χείρας καί όργανα λιθουργά καί έλεφαντουργά, ϋλην τε
παρατιθέμενοι άργόν, έν aUTotç τοις ίεροΐς τάς δημιουργίας έποιούντο . . . ούτω
τούς θεούς εις τούς λιμένας τε καί τάς άγοράς άγων, ούδέν οΐει άσεβές πράττειν ;
καί μήν καί σπερμολογοΰσιν ένιοι τών άνθρώπων, έξαψάμενοί τι Δήμητρος ή Διο-
νύσου άγαλμα καί τρέφεσθαί φασιν υπό τών θεών ους φέρουσι...» '.

"Οχι ευνοϊκώς πρός τούς άγύρτας διάκεινται κατά γενικόν κανόνα οί Χρι-
στιανοί συγγραφείς. Ό Ευστάθιος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (Παρεκβ. εις
Όδύσσ. 1824, 10), λαμβάνων άφορμήν έκ τοΰ όμηρικοΰ στίχου (ρ 362) λέγει :
«τό δέ άγείρειν πύρνα" δέδωκεν άφορμήν τοις ύστερον, άγύρτας ειπείν τούς πτω-

' Πρβλ. καί '/. Τζέτζου, Χιλιάδες XIII, 475, στ. 257 έπ.

3 Αί άσκητικαί τάσεις τής φρυγικής λατρείας, λέγει ό Franz Ctimont (La religion
orientale dans le paganisme romain, σ. 47), κατέληξαν είς τήν δημιουργίαν ενός έπαι-
τικοΰ μοναχισμού, έκείνου τών μητραγυρτών.

3 Βλ. καί Λουκιανού, Λούκιος ή όνος 35.

4 Έξ αιτίας τοϋ χωρίου αύτοϋ αγανακτεί ό λόγιος επίσκοπος Καισαρείας 'Αρέθας
καί σημειώνει είς τό περιθώριον τοΰ κειμένου : «τους άγείροντας λέγει, ήτοι άγύρ-
τας, ών νΰν δείγμα οί κατάρατοι Παφλαγόνες, φδάς τινας συμπλάσαντες, πάθη περιε-
χούσας ένδοξων άνδρών, καί πρός όβολόν αδοντες καθ' έκάστην οίκίαν». Βλ. καί είς
Λαογραφ., τόμ. Δ', σ. 239.

5 Σιταρόψωμον.
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χους καί άγυρτάζειν τό πτωχεύειν καί μητραγυρτείν δέ τό μετά τύμπανων καί
τίνων τοιούτων περιϊέναι καί επί τή μητρί άγείρειν τροφάς, δηλαδή ό εστίν τη
Ρέα, ώς δήλον εκ τοϋ, Διονύσιος μητραγυρτών καί τυμπανιζόμενος ή τύμπανον
κρούων οίκτρώς τόν βίον κατέστρεψε'.

Έκ τοΰ χωρίου τούτου φαίνεται ότι οί μητραγυρτοΰντες έκρουον διάφορα
τύμπανα ή άλλα ηχηρά άντικείμενα, ώς οί καλαντάρηδες τών ημερών μας. Εις
άλλο χωρίον ό Εύστάθιος (Παρεκβ. εις Όδύσσ., 1430) προβαίνει εις περαιτέρω
ετυμολογικός άναλύσεις τών σχετικών λέξεων : «Ίστέον δ' ότι άγορά εν τούτοις
ό τόπος εις όν άγείρονται ό λαός καί γίνεται ή λέξις εκ τοΰ άγείρω, εξ αύτής
δ' oU μόνον άγύρτης, κατά τούς παλαιούς ό άγείρων όχλον καί ό άπατεών καί
άλαζών... ».

Έκ τών εν τφ Λεξικφ Σούδα άναφερομένων εν λέξει μητραγύρτης φαίνε-
ται ότι οί μητραγύρται κατέβαλον προσπαθείας μυήσεως εις τά μυστήρια τής
Ρέας, άλλα παρά τοις ύπό μύησιν εξεδηλοΰτο ένίοτε ισχυρά άντίδρασις : «Μητρα-
γύρτης ελθ-ών τις εις τήν 'Αττικήν εμ\5ει τάς γυναίκας τή μητρί τών θεών, ώς
εκείνοι φασιν. Οί δε άπέκτειναν αύτόν εμβαλόντες εις βάραθρον επί κεφαλήν" λοι-
μού δέ γενομένου έλαβον χρησμόν ίλάσασθαι τόν πεφονευμένον. καί διά τούτο
φκοδόμησαν βουλευτήριον, εν ω άνεΐλον τόν μητραγύρτην καί περιφράττοντες
αύτόν καθιέρωσαν τη μητρί τών θεών άναστήσαντες καί άνδριάντα τοϋ μητρα-
γύρτου» \

'Ακόμη μίαν μαρτυρίαν διά τούς μηναγύρτας έχομεν άπό τόν Ίωάννην
Τζέτζην τόν 12ον μ. Χ. αιώνα. Μέ τήν κουφότητα πού ειχεν ό Τζέτζης νά θεωρή
τόν εαυτόν του ποιητήν, μάς παραδίδει εις στίχους τήν εΐδησιν, ότι κατά τήν έπο-
χήν του οί μηναγύρται περιέτρεχον τάς οικίας άδοντες πρός λήψιν όβολών εις
ώρισμένας εορτάς, τών Χριστουγέννων, τήν πρώτην 'Ιανουαρίου, τών Θεοφα-

1 Βλ. όμοιον χωρίον παρ' Άθηναίω, Δειπν. XIX, σ. 541 : «αυτός δέ Διονύσιος τέλος
μητραγυρτών καί τυμπανιζόμενος οίκτρώς τόν βίον κατέστρεψε». Κΰμβαλα, κρόταλα,
φρυγικοί αυλοί, κέρατα, ήσαν τά συνήθη όργανα εις τήν όργιαστικήν λατρείαν τής Κυβέ-
λης. Βλ. Hugo Heppding, Attis. Seine Mythen und sein Kult, έν R. V. u. V., Band
I., Glessen 1903, σ. 128. Βλ. καί στίχον τοϋ Εύριπίδου (Βάκχαι 58 έξ.) :
«Τάπιχώρια έν πόλει Φρυγών τύμπανα Ρέας μητρός, έμά θ' ευρήματα». Πρβ. καί Ήρό-
δοτον IV, 76.

2 Βλ. καί Φωτίου, Δεξικόν καί Timaei Sophistae, Lexicon vocarum Platonica-
rum, σ. 9, σημ. 4, (εκδ. Ruhnken). Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines 1, 1683. P. Foucart, Des associations religieuses chez les
Grecs, Paris 1873, σελ. 64, 156.
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νείων. Είναι ή παλαιοτέρα μαρτυρία, όσον γνωρίζομεν, περί τοΰ έθίμου νά ψάλ-
λωνται χριστιανικά κάλαντα κατά τάς μεγάλας έορτάς τοΰ Δωδεκαημέρου ':
Κυρίως τούς άγύρτας δέ και μηναγύρτας νόει,
καν μάλλον εκ τών αθλητών οντοι τήν κλήσιν έσχον
οίοί εισιν οι παρ' ήμΐν σύμπαντες σιγνοφόροι %
όπόσοι περιτρέχουσι χώρας και προσαιτοϋσι
και δσοι κατ' άρχίμηνον τήν 'Ιανουαρίου
και τή Χριστού γεννήσει δε και Φώτων τή ήμερα
όπόσοι περιτρέχουσι τάς θύρας προσαιτούντες
μετά ωδών ή έπωδών ή λόγοις εγκωμίων
και δήθεν έν προφάσεσιν, ψευδέσιν, εύαφόρμοις,
ούτοι πάντες äv λέγοιντο κυρίως μηναγύρται3.

Τί εννοεί, όταν λέγη «έκ τών αθλητών ούτοι τήν κλήσιν έσχον», τό εξηγεί ό
'ίδιος μέ τήν αυτήν ποιητικήν φλυαρίαν (Χιλ. XIII, ίστ. 475, στ. 224 έπ.):
Άγύρται τίνες λέγονται και πόθεν μάνθανέ μοι.
Πρώτον οί δντες άθληται και τών φιλελευθέρων
άγώνας στεφανίτας μέν ήθλουν, ουχί δωρίτας
καί στέφανον έλάμβανον μόνον τής νίκης δώρον,
είτα καί τούς δωρίτας δέ μετήρχοντο άγώνας
τής πόλεως ή χώρας δέ, είτε τινός τών δήμων
τά δώρα τοις νικήσασιν νεμόντων άρμοδίως
είτε καί άρχοντος ένός, ώς Άχιλλεύς Πατρόκλω.
Έπεί δέ κατελύθησαν πόλεσι, χώραις, δήμοις
καί οντοι ώσπερ έλεξα, άγώνες οί δωρϊται
οί άθληται λαμβάνειν τι χρήζοντες τοις άγώσι,
μή λείρια καί άνθη δέ καί βοτανών στεφάνους,
νικήσαντες διέτρεχον τήν άγυριν, τό πλήθος
καί ούτως συνηράνιζον χρήματα τή άγύρει,
καί κλήσιν έσχον άγνρτών, ώς έκ τών έν άγύρει
άθροίζοντες, λαμβάνοντες δώρα τής νίκης χάριν.
'Άλλος γάρ άλλο τι αύτοϊς έδίδου τών τοΰ πλήθους,
δ είχεν ή προαίρεσις καί δύναμις έκάστσυ
καί ούτοι καταχρήσει μέν έλέγοντο άγύρται.

1 Βλ. καί Φαίδ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Α', 1948, σ. 14.

2 Οί φέροντες signa, μικράς σημαίας.

2 Χιλ. XIII, ίστ. 475, στ. 243 χ.έξ.
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Ειδήσεις περί τής χρήσεως τών όρων : μητραγύρτης, μηναγύρτης κατά τήν
μετά τον 12«ν αιώνα χρονικήν περίοδον λείπουν. Δέν αποκλείεται, βεβαίως, ή
ύπαρξίς των εις βιβλία, τά όποια μας διαφεύγουν. Γεγονός είναι πάντως, ότι μέ
τήν όλοκληρωτικήν επικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού αλλάζει καί τό πνεύμα τής
λατρείας, ή δέ νέα θρησκεία αισθάνεται άποστροφήν πρός πάν ό,τι ένθυμίζει τήν
είδωλολατρίαν. "Ετσι καί οί όροι μητραγύρτης, μηναγύρτης σιωπώνται, αν καί
τό δι' αύτών δηλούμενον συνεχίζεται μέ τούς «καλαντάρηδες» καί γενικά τούς
λαϊκούς ραψωδούς, οί οποίοι μέ τό τραγούδι τους εμπρός εις τάς θύρας τών
σπιτιών χίλια καλά εύχονται διά ν' άποσπάσουν φιλοδωρήματα.

Οί καλαντάρηδες τής συγχρόνου εποχής συνεχίζουν τήν λατρευτικήν παρά-
δοσιν τών μητραγυρτών καί μηναγυρτών, χωρίς νά είναι άφωσιωμένοι εις ώρι-
σμένον "Αγιον καί χωρίς νά έχουν έκ μέρους τοΰ κοινοΰ τήν άντιπάθειαν πού
ειχον εκείνοι.

RÉSUMÉ
Μητραγύρται — Μηναγύρται

par D. Pétropoulos

La coutume des groupes de jeunes-gens qui vont de maison à mai-
son en chantant contre recompense des chansons, particulièrement chan-
sons de culte, est très ancienne et se rencontre dans plusieurs peuples.

Dans la Grèce contemporaine les chanteurs de cette catégorie ne
constituent pas une classe professionnelle à part.

Ceux-ci, durant certains fêtes déterminées, chantent en groupes
des chansons devant Γ entrée de la maison de chaque famille. Dans cer-
taines régions on les nomme καλαντάρηδες (calandàrides) du nom «calen-
da» comme on nomme les chansons qu'on chantent. Cette habitude, selon
des témoignages que nous possédons, était en usage dans la Grèce antique
et à 1' époque byzantine, mais avec une certaine différence d'organisa-
tion, dans cette dernière. Ainsi depuis 1' antiquité nous connaissons les
noms μητραγύρτης et μηναγύρτης, qui signifient ceux qui chantent des
chansons de culte (c. à. d. chanteurs ambulants, chantant contre de pièces
d'argent).

Le fait de chanter et de demander des cadeaux au nom d'un dieu
ou héros, en principe, n'était pas condamnable. Mais lorsque les chanteurs
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ambulants ont commencé à employer des méthodes malhonnêtes pour
faire la quête, le mot αγύρτης a pris une signification injurieuse.

Les termes μητραγύρται et μηναγύρται sont mentionnés depuis le
4e siècle a. Ch., comme titres de commédies de Menandre et d'Anti-
phane. Aristote soutient que l'occupation (le métier) de μηναγύρτης
était deshonnorante. Dans les fables d'Ésope est comprise et celle
qui se rapporte au métier de μητραγύρτης. Pendant l'époque romaine ce
métier était défendu aux citoyens romains et il était exercé par des
étrangers.

Par la suite et les auteurs chrétiens ne sont pas bienveillants pour
ces musiciens ambulants. Eustache, métropolite de Thessaloniki (12e siè-
cle), rapporte que les μητραγύρται pendant qu' ils chantaient, jouaient
des tympans et autres instruments de percussions sonores, comme ceux
qui disent les calenda de nos jours. Egalement Jean Tjétjes, écrivain du
12e siècle, rapporte que les μητραγύρται, parcouraient les maisons durant
la Noël, le 1er de l'An et l'Epiphanie chantant les calenda relatifs et
faisant la quête pour ramasser des cadeaux ou des pièces de monnaie.

De Γ époque après-byzantine, jusqu' à nos jours, on n' emploie plus
les termes μητραγύρτης ou μηναγύρτης, mais on désigné ces chanteurs
ambulants, qui disent les calenda, dans le même but, du nom de
καλαντάρηδες.
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Ζωηρότατα εγκεχαραγμέναι έν τή μνήμη τοΰ λαού απαντούν μέχρι τοΰ νΰν
εν Κρήτη πολυπληθείς διηγήσεις, εν αις οί Σαρακηνοί παριστώνται ώς δαίμονες.

Έκ τοΰ εύρέος τούτου δημώδους ύλικοΰ γίνεται μνεία κατωτέρω ενδεικτι-
κώς μόνον τοΰ καθ' ημάς άναγκαιοΰντος πρός στήριξιν ασφαλών οπωσδήποτε
συμπερασμάτων.

α') Κατά τινα παράδοσιν εκ Σφακιών οί Σαρακηνοί ύπολαμβάνονται ώς
μυστηριώδη πνεύματα, πλανώμενα εις τά σκότη «χωρίς νά φοβώνται μήπως κράξη
ό μέλας άλέκτωρ. Σιδηρόφρακτοι όντες ίππεύουσιν ίππους έπίσης άγριους καί σιδη·
ροφράκτους καί σύρουσιν όπισθεν αύτών βαρείας άλύσεις έκφοβίζοντες τούς
άνθρώπους διά μόνου τοϋ κρότου τών πετάλων καί τοϋ ήχου τής βαρείας άλύσεως,
άπειλούσης δέσμευσιν τοϋ παντός. Οί άνθρωποι, ίνα άπαλλαγώσι τών φοβερών
τούτων πνευμάτων . . . έκτισαν εις τά μέρη, δι' ών διήρχοντο Σαρακηνοί, εικονο-
στάσια, ίνα εμποδίσωσι ταύτα τής όδοϋ εκείνης»

β') Προσφιλή ενδιαιτήματα τών Σαρακηνών άποτελοΰν ή συκή! καί τά
«ριζιμιά χαράκια» ύπό τήν σκιάν τών οποίων δέν έπιτρέπεται νά κοιμάται τις,
διότι βλάπτεται παντοιοτρόπως, τά σπήλαια*, αί παλαιαί οΐκίαι", τά παλαιά δέν-
δρα, οί τάφοι, τά παντός είδους ήρειπωμένα κτίσματα b κ. ά.

» Κ. Α., άρ. 2399, σ. 14-15 (Μαν. Κόρακας, 1908- 1909). Πρβλ. Στίλπ. Π. Κυ-
ριακίδου, Παρατηρήσεις εις τάς χιακάς παραδόσεις Στ. Βίου, Λαογρ. 8 (1921- 25),
σ. 449 -450.

2 Κ. Λ., άρ. 1161 Δ', σ. 38 (Μ. Λιουδάκη, Θοδωριανά, 1938).

3 Ένθ' άν.

* Πανδώρα Η' (1858), σ. 492. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Κρηπκαί παραδόσεις, Έπετ.
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών Β' (1939), σ. 140-141.

5 Ζωγράφειος Άγών, έν Κωνσταντινουπόλει 1896, σ. 32 (Σητεία). Κ. Λ., άρ. 2887,
σ. 25-26 (Μαρ. Ψαράκη, 1964, Σητεία). Κ. Λ., άρ. 1161 Δ', σ. 40 (Μ. Λιουδάκη, 1938,
Κεφάλι Ίνναχωρίου). Κ. Λ., άρ. 2798, σ. 42 (Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1964, Μάζα Σελί-
νου Χανίων).

6 Παύλου Βλαστού, Συλλογή. Χειρ. άρ. 20, σ. 1537 καί άρ. 44, σ. 507. (Ή συλλογή
άπόκειται έν τφ Ίστορικφ Άρχείφ Κρήτης έν Χανίοις).

8
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γ') Κατ' άλλας δοξασίας θεωρούνται οί Σαρακηνοί όντα υπερφυσικά, άτινα
«κατά τό θέρος έν καιρώ μεσημβρίας (σταύρωμα μεσημεριού) εις τινα μέρη καθο-
ρώνται έκθέτοντα εις τόν ήλιον τά άπειρα αυτών πλούτη» '.

δ') Τέλος έπιφαίνονται ούτοι ε'ις τάς οικίας, αί δέ οίκοδέσποιναι «έβγαζαν
'ιδιαίτερη μερίδα φαγητού καί τήν έτρωγαν οί Σαρακηνοί» *. Τά δαιμόνια ταύτα
καλούνται ένιαχού τής Κρήτης καί «κάλος» ή «το κάλος τον σπιτιού»3.

Έπισκοπούντες τά άνωτέρω προβαίνομεν εις τάς ακολούθους συντόμους
παρατηρήσεις.

α') Τά περί τών ίππων τών Σαρακηνών καί τών υπ' αυτών συρομένων
άλύσεων άποτελοΰν κοινά θέματα πολλών περί στοιχειών παραδόσεων τοΰ ελληνι-
κού λαού, αΐτινες δέν είναι άγνωστοι βεβαίως καί έν Κρήτ^. Πιστεύεται δηλαδή
καί ενταύθα, ώς και άλλαχοϋ, ότι στοιχειά υπό μορφήν ίππων σΰρουν όπισθεν
αυτών άλιίσεις πρός μείζονα έκφοβισμόν τών άνθρώπων

OU μόνον δέ κακοποιά άλλά καί στοιχειά αγίων, ώς τό τής άγίας Αικατερί-
νης, έπιφαίνονται ούτω καί πρός τόν αυτόν σκοπόν εις τούς βεβηλούντας τούς
τόπους τής λατρείας των 3.

β') Εύρέ(θς διαδεδομένη παρά τφ λαφ τυγχάνει ή δοξασία ότι ή σκιά τής
συκής είναι βαρεία, τοΰ δένδρου τούτου θεωρουμένου ώς κατοικητηρίου τοΰ δια-
βόλου. Κατά τάς σχετικάς παραδόσεις υπό τάς συκάς συγκροτούν οί δαίμονες τά

1 Στεφ. Α. Ξανθουδίδου, Χριστιανικού έπιγραφαί έκ Κρήτης, 'Αθηνά 15 (1903),
σ. 116, σημ. 1.

2 Κ. Α., άρ. 1161 Δ', σ. 40 (Μ. Λιουδάκη, 1938, Κεφάλι Ίνναχωρίου).

3 Χειρ. Βλαστού, άρ. 20, σ. 1537 καί άρ. 44, σ. 507. Πρβλ. Ευαγγελίας Κ.
Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 43 καί 77.

4 Ίδέ Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν&'άν., σ. 141-112 (έκ Κυδωνιάς) καί σ. 145. Ό Λ.
Άλλάτιος άναφέρει περί φαντάσματος έν Χίφ άγριον ϊππον ιππεύοντος (ίδέ C. Wachsmuth,

Ή άρχαία 'Ελλάς έν τή νέα, μετάφρ. 'Εμμ. Γαλανού, έν Κεφαλληνία 1868, σ. 24,
σημ. 1 καί Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, μέρ. Α', 1871, σ. 152, ένθα παρατί-
θεται καί τό χωρίον τοΰ Άλλατίου). "Εν Άσπροποτάμο) Πίνδου «τριγυρίζουν στά χαλά-
σματα φαντάσματα καβάλλα σέ μαΰρα άλογα» (Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Παραδόσεις τ' Άσπρο-
πόταμου, Τρίκκαλα 1948, σ. 136, άρ. 275). Περί στοιχειών συρόντων άλύσεις άναφέ-
ρεται ετι είς παραδόσεις έκ Ζακύνθου (Λαογρ. 16 (1956 - 57), σ. 552) καί Λήμνου
(Κ. Λ., άρ. 1160Β', σ. 110, Γ. Ά. Μέγας), τών παραδειγμάτων δυναμένων νά πολλα-
πλασιασθούν, έάν τοΰτο ήτο άναγκαιον. 'Ενταΰθα σημειωτέον ετι μόνον ότι αϊ τοιαΰται
δοξασίαι είναι κοιναί καί παρ' άλλοις λαοΐς, οίον παρά τοίς Γερμανοΐς (Handw. d.
deutsch. Aberglaubens IV, 1931 - 32, στ. 1282 - 1283, 1288).

6 Ίδέ Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, ενθ'άν., σ. 76 - 77.
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συνέδρια των ή τούς χορούς των αί Νεράιδες κ. ά. ό., διό καί ό καταφεύγων
ύπ' αύτάς ή ό ύπό τάς σκιάς των κοιμώμενος βλάπτεται ύπ' αυτών', ώς ύπό τών
Σαρακηνών τών εκ Κρήτης παραδόσεων. Όμοία δοξασία άπαντςί καί παρά Σικε-
λοΐς Αύτη οφείλεται καί εις τό ότι κατά τάς λαϊκάς άντιλήψεις, αΐτινες δέν
είναι μόνον έλληνικαί, εκ τής συκής έκρεμάσθη ό προδώσας τόν Χριστόν 'Ιού-
δας 3 ή ε'ις τό ότι αύτη εξηράνθη κατόπιν άράς τοΰ Χριστού ώς άναφέρεται εν
τφ Εύαγγελίω 1.

Πανελλήνιος έπίσης είναι ή πίστις περί στοιχειών τών βράχων6, περί ων
άναφέρουν καί τά δημώδη άσματα7, τά δέ σπήλαια καί πολλαί οίκίαι, κατά προ-
τίμησιν δ' αί παλαιαί, άποτελοΰν ώσαύτως κατ' εύρΰτατα διαδεδομένην δοξασίαν,
ήτις καί παρ' άλλοις λαοΐς είναι κοινή, ενδιαιτήματα δυσμενών καί κακοποιών
δαιμόνων, οΐτινες, ώς ό λαός φαντάζεται, επιφαίνονται ύπό διαφόρους κατά
τόπους μορφάς \

γ') Τά περί τών Σαρακηνών πιστευόμενα, ότι εν καιρώ μεσημβρίας εκθέτουν
εις τόν ήλιον τά άπειρα αύτών πλούτη, άποτελοΰν κοινοτάτας άντιλήψεις τοΰ
ελληνικού λαού περί ύπάρξεως πολλαχοΰ κατορωρυγμένων ή άλλων θησαυρών,

1 "Ιδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', σ. 386, άρ. 650, σ. 430, άρ. 731, σ. 435,
άρ. 740, Β', σ. 1146, Τοϋ αύτοΰ, Νεοελληνική μυθολογία Β', σ. 429 καί 467, 'Ελπινίκης
Σταμούλη - Σαραντή, Παραδόσεις τής Θράκης, Θρακικά 7 (1936), σ. 304, άρ. 183. Κυ-
πριακά Γράμματα Α' (1934), σ. 305-306 κ. ά.

2 Wilhelm Mannhardt, Wald - und Feldkulte Β2, Berlin 1905, σ. 31, σημ. 1.

3 Ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ό Ίουδας είς τάς παραδόσεις τοϋ λαοΰ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρ-
χείου 3-4 (1941 - 1942), σ. 22. Σχετικά1, παραδόσεις άλλων λαών παρά Os/car Dähnhardt,
Natursagen II, 1909, σ. 237.

4 Κ. Λ., άρ. 1358, σ. 253, (Μ. Λιουδάκη, Κυδωνίαι, 1939), εφ. Εστία 13 'Απρι-
λίου 1928, σ. 1. Δημ. Λ ουκοπούλου, Νεοελληνική μυθολογία, έν 'Αθήναις 1940, σ. 184.

* Ματθ. 21, 19.

6 Ίδέ Cl. Fauriel, Chants, σ. LXXXII, Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία Α',
1871, σ. 133, σημ. 3. C. Wescher - 'Εμμαν. Μανωλακάκη, Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου,
'Αθήνησιν 1878, σ. 54 κ. ά.

' Ίδέ Passow, σ. 387, άρ. DIX (Θεσσαλία) :

«Ποιος ήτανε πού πέρασε τήν νύχτα τραγουδώντα ;
Ξυπνάει τ αηδόνι άπ' τ ες φωλιές καί τ à στοιχειά 'π' τούς βράχους».
"Αλλαι παραλλαγαί : Ζωγρ. Άγων Α', έν Κων/πόλει 1896, σ. 138- 139, άρ. 231.
Ά. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων, έν Αθήναις 1859, σ. 66. Νικ. Ί. Λάσκαρη,
Ή Δάστα καί τά μνημεία της, μέρος Ε', έν Πύργω 1909, σ. 410, άρ. 3.

8 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1073 καί 1103 - 1106. Κ. Λ., άρ. 2887,
σ. 25-26 (Μαρία Ψαράκη, Σκοπή Σητείας, 1964).
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φρουρουμένων υπό στοιχειών καί άλλων υπερφυσικών όντων, εχόντων συνήθως
τήν μορφήν 'Αράπηδων1.

δ') Ό δαίμων, ό υπό μορφήν Σαρακηνού έπιφαινόμενος είς τάς οικίας, είναι
ό άγαθοποιός δαίμων - φύλαξ τού οίκου, όστις φέρει εύτυχίαν εις αυτόν. Ούτος
υπό οιανδήποτε μορφήν καί άν έμφανίζεται τυγχάνει σεβασμού έκ μέρους τών
ένοικων. Έκ τοΰ λόγου τούτου έξηγεΐται ή παράθ-εσις έδεσμάτων εις αύτόν,
συνήθεια λατρευτικής πιθανώς αρχής, γνωστή καί άλλαχοΰ5. Αί τοιαύται όμως
περί τών Σαρακηνών παραδόσεις άπαντοϋν σπανιώτερον τών άλλων.

Έξ όσων ανωτέρω έξετέθησαν συνάγεται ότι εις τούς δαιμονοποιηθέντας
Σαρακηνούς μετεβιβάσθησαν άναλλοιώτως αί ιδιότητες καί τά χαρακτηριστικά
πολλών έκ τών γνωστών εις πάντα σχεδόν τά μέρη τοΰ Ελληνισμού δαιμόνων.
Τό όνομα δηλ, Σαρακηνός άντικατέστησεν ένίοτε έν Κρήτη τό όνομα άλλου
γνωστού καί ενταύθα δαίμονος τής νέας ελληνικής μυθ-ολογίας, ώς εύκόλως δια-
πιστώνει τις καί έκ προχείρου έπιτοπίου έρεύνης.

Οί Σαρακηνοί δαιμονοποιηθέντες έν Κρήτη διά τούς λόγους, οΐτινες έκτίθεν-
ται κατωτέρω, πάντως ούχί βεβαίως έξ αιτίας τών άγαθών πρός αυτούς σχέσεων
τών κατοίκων τής νήσου, ήτο φυσικόν νά παρασταθούν ώς κακοποιοί δαίμονες
όπερ πράγματι καί συνέβη, ώς μαρτυρεί τό πλήθος τών σχετικών παραδόσεων 4.

1 Ίδέ περί τών αντιλήψεων τούτων Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', σ. 229-249,
Β', σ. 1003- 1005, Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογρ. 4 (1913-14),
σ. 29 κέξ. Ό Στέφανος Ξανθουδίδης, ένθ1 άν., ύπέλαβεν ότι τά εκτιθέμενα πλούτη άπο-
τελοΰν άνάμνησιν «τών θησαυρών, ους εΐχον άποκτήσει έκ τής έν τή Μεσογείφ πειρα-
τείας, καθ' δν χρόνον κατεΐχον τήν Κρήτην» οί Σαρακηνοί. Σημειωτέον έτι ότι έπιστεύθη
περί τών Σαρακηνών ότι ήσαν πλούσιοι άνθρωποι ζήσαντες κατά παλαιοτέρας έποχάς,
νύν δ' εμφανίζονται «καί λιάζουν τά φλουριά των». (Πληρ. φοιτητού Μιχ. Κασσωτάκη,
έξ 'Αγίου Κωνσταντίνου Λασιθίου Κρήτης).

2 Έν Χίφ εχομεν περί αυτής μαρτυρίας έκ τοϋ 17ου αιώνος (ίδέ παρά Ν. Γ. Πολίτη,
Παραδόσεις Β', σ. 106S- 1070). Ή προσφορά έδεσμάτων λαμβάνει χώραν κατά τήν έσπέ-
ραν τής παραμονής τής πρώτης Σεπτεμβρίου, κατά τήν έσπέραν τής Τυρινής Κυριακής
ευθύς μετά τόν δεΐπνον καί κατ' δλλας ήμέρας καί ώρας, τά δέ παρατιθέμενα ποικίλ-
λουν κατά τόπους. (Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άν. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άπο-
στολή είς Μήλον, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 11- 12 (1958- 1959), σ. 292 - 293. Έν Κρήτη
«ή στάμνα τή νύχτα νά μή μένη δφκαιρη, γιά νά 'χη νά πίνη νερό τό καλό τοΰ σπιθιοΰ».
(Ίδέ Εύαγγ. Κ. Φραγκάκι, ένθ' άν. σ. 43).

3 Ίδέ σχετικώς καί '/. Δ. Κονδυλάκη, Νεοελληνική τής Κρήτης μυθολογία, ΔΙΕΕ 1,

(1883 -84), σ. 274, σημ. 1. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1039 κ. ά.

1 Χαρακτηριστική παράδοσις έκ Σητείας έχει ούτως : «Όλα τά παλιά κτίρια έχουνε
στοιχειό. Στή Σίτανο είναι ένα σπίτι τούρκικο, πού τό 'γόρασε ενας χριστιανός, Γιάννη
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Λησμονηθείσης όμως τής αιτίας τής δαιμονοποιήσεως καί εκ τοΰ λόγου τούτου
καταστασών, ως ελέχθη, ταυτοσήμων τών έννοιών δαίμων καί Σαρακηνός οί Σα-
ρακηνοί αντικατέστησαν, ώς εΐδομεν, καί τόν άγαθοποιόν δαίμονα τοΰ οίκου. Ή
σύγχυσις εξ άλλου τών δαιμόνων τού νέου ελληνικού πανθέου και γενικώτερον τοΰ
πανθέου παντός λαοΰ δέν ειναί τι τό ασύνηθες'.

Ή αρχή τής τοιαύτης δαιμονοποιήσεως τών Σαρακηνών εν Κρήτη έχει
προφανώς τάς ρίζας της είς τούς χρόνους τής άραβοκρατίας εν τή νήσω, *ίΐ01 ε'ις
τήν περίοδον άπό τής καταλήψεως αύτής τω 826 ύπό τών εξ 'Ισπανίας επιδρα-
μόντων Σαρακηνών μέχρι τής άπελευθερώσεως αύτής τώ 961. 'Αλλ' ή εύρύτης
τών σχετικών περί αύτών παραδόσεων καί ή ζωηρότης μεθ' ης μέχρι τοΰ νΰν
φέρονται αύται εις τό στόμα τοΰ λαού είναι ενδεικτικά τοΰ ότι καί οί κατόπιν έπί
αιώνας τήν Κρήτην, ώς καί τάς άλλας νήσους καί παράλια τής Ελλάδος, άγοντες
καί φέροντες πειραταί, οί γνωστοί συνήθως ύπό τό όνομα Σαρακηνοί, δέν έξηρέ-
θησαν τής δαιμονοποιήσεως, άκολουθήσαντες παλαιά πρότυπα. Οί τελευταίοι
ούτοι, ών ή κορύφωσις τής δράσεως μετά τήν πλήρη όργάνωσιν τών ορμητηρίων
των εις τάς άκτάς τής βορείου 'Αφρικής τοποθετείται περί τόν 16ον καί τάς
άρχάς τοΰ 17ου αιώνος, συνεταυτίσθησαν εν Κρήτη καί Δωδεκανήσω και πρ^ς
τούς Τριμμάτους, άνθρωποφάγους υπερφυσικούς γίγαντας, φέροντας τρεΐς όφθαλ-

Χρουσουλάκη τόνε λένε, όπου καί τό έδά ζή, ήκαμ' ή γυναίκα ντου έννιά παιδιά καί
δέν τζή ζοϋνε μόνο δυό καί τ' άλλα τά σκότωσε τό στοιχειό. Έβάλανε καί τόν παπά
κ' ήκαμε αγιασμό, μά τοϋ κάκου, τό στοιχειό είναι Σαρακηνός καί δέ φοβάται διαβα-
στικά. Ό ίδιος έκεινοσά ό Σαρακηνός πάει τήν καδέγλα του έκ,τιά ποκάτω στόν κόλυμπ'
άπού 'ναι στόν ποταμό καί καθίζει, βαστά μιά τζιμπούκα δυό όργυιές καί καπνοπίνει"
τόν είδανε πολλές φορές έκεΐν' άπού πάνε καί γεμίζουνε κι όποιος περάση καί δέν κάμη
τόν σταυρόν του, τοΰ παίζει πασπαλιά καί κάνει σαράντα μέρες κουφός. Οί λουχοΰνες
τό κατέχουνε καί βάνουνε άπό μέσα στό φασκίδι τοΰ κοπελιοΰ μιά μπουκιά ψωμί καί
δέν τις έμιλεϊ. Μιά φορά 'πέρασ' ενας, Μανόλη Πατελάκη τόνε λένε, καί ζή καί τό έδά,
καί έμπήκε μέσα ντου κ' έσωρευτήκαν' έφτά παπάδες καί δέν έμπορούσανε νά τό βγά-
λουνε μόνο τώς ήλεγε, εγώ 'γίνηκα δαίμονας καί θά κάμω τό διωρισμένο μου καί άπόϊ
θά βγώ· 'Εγώ μπήκα μέσα ντου μέ τό ίζώ τοΰ Μεγαλοδύναμου καί δέν φοβούμαι κιανένα.
(Ζωγράφ. Άγών Α', έν Κων/πόλει 1896, σ. 32).

1 Ειδικώς δσον άφορα είς τήν παράδοσιν, ήτις άναφέρει περί τής έμφανίσεως τοΰ
άγαθοποιοΰ δαίμονος τοϋ οίκου ώς Σαρακηνοϋ, ή σύγχυσις πρός τούς δυσμενείς δαίμονας
ήτο έτι ευχερεστέρα, δοθέντος ότι, ώς δοξάζεται, υπάρχουν δύο ειδών στοιχειά τής
οικίας : τά εύμενή, άτινα είναι πρόξενα εύτυχίας καί τά δυσμενή, ατινα είναι φόβητρα,
βλάπτοντα τούς ενοίκους αύτής. Ταύτα έπιφαίνονται ύπό ποικίλας μορφάς καί δή καί
ύπό μορφήν 'Αράπη. (Περί τούτων ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1067- 1068,
1093, 1103 κέξ.).
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μούς, ή καί τούς Μονομμάτους έν Κεφαλληνίςι '. Έξ όίλλων μερών τού Ελληνισμού
δέν έχομεν, καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, παραδόσεις περί δαιμονοποιήσεως
Σαρακηνών, τουλάχιστον διαδεδομένος, πλήν ίσως μεμονωμένων τινών περιπτώ-
σεων, ώς π. χ. έκ Χίου, ένθα ή τοποθεσία Σαρακήνα, ή, έλαβε τό όνομα «έκ
Σαρακηνής τίνος φονευθείσης εκεί, κατά τούς χωρικούς, ήτις μετεβλήθη εις στοι-
χειό καί παρουσιάζεται νύν τήν νύκτα»

Επιφάνεια φαντάσματος υπό μορφήν Σαρακηνού μνημονεύεται λίαν ένωρίς
εις τά βυζαντινά αγιολογικά κείμενα. Ούτως έν βίφ τού άγίου Θεογνίου, επισκό-
που Βετελίας έν Παλαιστίνη (f 522), συγγραφέντι, ώς πιστεύεται, υπό τοΰ συνα-
ξαριστοΰ τοΰ ς' αί. Παύλου τοΰ Ελλαδικού γίνεται λόγος περί έμφανίσεως εις
τόν άγιον κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός πνεύματος υπό μορφήν ώπλισμένου
Σαρακηνού άπειλοϋντος αυτόν. Είς τόν δειλιάσαντα Θεόγνιον «παραχρήμα φάνεις
... άγγελος φησι.. . αύστηροτάτη φωνή' Δειλός μοι πάνν φαίνει... μηδέν δλως
φοβηθής. Ού γάρ, ώς αν νομίζεις, Σαρακηνός τυγχάνει, άλλά πνεϋμά εστίν ακά-
θαρτο ν εις είδος Σαρακηνού εαυτόν σχηματίσαν. Ευθύς οϋν αφίσταται μεν άπ'
αύτοϋ ή δειλία, θάρσους δέ και χαράς τίνος άρρήτου μετέλαβεν, ό δέ δαίμων έκ
ποδών έγένετο»

1 Ίδέ Στεφ. Δ. Ή μέλλον, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, έν 'Αθήναις 1968,
σ. 102 - 103, ένθα καί βιβλιογραφία.

2 Ίστ. Λεξ., άρ. 200, σ. 134 (Στυλ. Βίος, 1916). Πρβλ. καί σ. 132. ΙΙαράδοσις έκ
Καλαβρύτων άναφέρει περί στοιχειωμένων «παλιότουρκων», τούς οποίους εΐχον φονεύσει
(Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', σ. 285, άρ. 505). Γενικωτέρα είναι ή δοξασία περί
στοιχειώσεως ίδίςι τών άδίκως φονευθέντων, οϊτινες ζητούν νά λάβουν έκδίκησιν (ένθ' άν.,
Β', σ. 1144, Κ. Α., άρ. 2442, σ. 72 καί 145, Κοζάνη, καί Κ. Α., άρ. 2443, σ. 27, Έλασ-
σών). Τά αύτά έπιστεύοντο καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους (ίδέ Φαιό. Κουκουλέ,
ΒΒΙ1, All, 1948, σ. 228 καί Δημ. Σ. Δουκάτου, Λαογραφικοί περί τελευτής ειδήσεις
παρά Ιωάννη τφ Χρυσοστόμφ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. 2 (1940), σ. 111-112) ώς κατά τούς
άρχαίους (πρβλ. Άντων. Δ. Κεραμοπονλλου, Ό άποτυμπανισμός, έν 'Αθήναις 1923, σ. s3).

3 Ίδέ Κρονμβάχερ - Σωτηριάδου, Ίστορ. τής βυζαντ. λογοτεχνίας Α', έν 'Αθήναις
1897, σ. 374, 3.

4 Anal. Boll. Χ (1891), σ. 87 -88. Ό κώδιξ τοΰ 10™ περίπου αιώνος (ίδέ Anal.
Boll. VII (1888), σ. 95). Ίδέ καί Κ. Άμάντου, Γλωσσικά περίεργα, Νέα Εστία 55
(1954), σ. 9 (= Γλωσσικά μελετήματα, "Αθηνά, Σειρά διατριβών καί μελετημάτων 2,
έν 'Αθήναις 1964, σ. 547) ώς καί Φαίδ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, ένθ' άνωτ., σ. 250 - 251. Έν συν-
τομωτέρφ βίφ τοΰ άγίου, συγγραφέντι κατ' έπίδρασιν τοΰ προηγουμένου κατά τήν αυτήν
ώς έ'γγιστα έποχήν υπό Κυρίλλου τοΰ Σκυθοπολίτου δέν άναφέρεται τό έπεισόδιον (ίδέ
Ed. Schwanz, Kyrillos von Scythopolis, Texte und Untersuchungen 49, 2 (1939),
σ. 241 - 243). Περί έμφανίσεως δαιμόνων είς έρημίτας ίδέ προχείρως Ν. Γ. Πολίτου,
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Δαίμονες (= διάβολοι) καλούνται μεταφορικώς οί Σαρακηνοί καί είς τήν
δημώδη βυζαντινήν παροιμίαν : ((Σαρακηνός εις τό όσπίτιν σον και εσύ, όπου
θέλεις, γύρευε», ε'ις ήν άκολουθεί θεολογική ερμηνεία σκοπούσα, ώς συνήθως,
διδαχήν τινα : ((Πάλιν ό λόγος πρός τόν νουν ποιείται τόν λόγο ν καί φησι, ότι εάν
άναπαύεσαι έν ταϊς γλνκοπικρίαις ήδοναΐς τής ημέρας ταύτης, όθεν ό εχθρός
πάντας υποσκελίζει διά τών παγίδων αύτού, Σαρακηνούς ήγονν δαίμονας εύρήσει
ή ψυχή έκεΐθεν»'. Κατ' άλλην παραλλαγήν τής ερμηνείας προερχομένην εκ χειρο-
γράφου τού 16ου πιθανώς αιώνος τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών : ((Σαρακη-
νούς λέγει τούς δαίμονας ότι ένθα θέλεις πορενον είς άμαρτίαν καί οί δαίμονες
χαίρονσι έν τω οίκω σον»*.

Ή παράστασις τών Σαρακηνών ώς δαιμόνων, διαβόλων, ώς εις τά μνημο-
νευθέντα άνωτέρω κείμενα, δέον, όπως άποδοθή εις τήν καί παρ' άλλοις λαοίς
κρατούσαν τάσιν νά παριστώνται ώς τοιούτοι οί έχθρικοί πρός αύτούς λαοί γενι-
κώτερον. Τούτο οφείλεται εις πολλούς και διαφόρους δι' έκάστην περίπτωσιν
λόγους, ών εις τών κυριωτέρων είναι άσφαλώς ή θρησκευτική κατά τών άντιδο-

ΙΙαραδόσεις Β', σ. 1038. Ούτοι δ1 έπιφαινόμενοι έλάμβανον πλείστας καί ποικίλας μορ-
φάς : Α. Delatte et Ch. Josserand, Contribution à l'étude de la démonologie byzan-
tine, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales 2 (1933-34)
(Mélanges Bidez), Bruxelles 1933, σ. 218-219 καί P. Joannou, Les croyances
démonologiques aux XI<= ciècle à Byzance, Actes du Vie Congrès International
d'Etudes Byzantines, Paris 1948, 1, 1950, σ. 252 κέξ. Ai πλέον συνήθεις μορφαί ύπό
τάς όποιας παρουσιάζοντο οί δαίμονες ήσαν ώς μαύροι καί Αιθίοπες (ίδέ ενθ'άν., σ. 255
καί Acta Sanctorum, Novembris, IV (1925), σ. 641. Migne, P. G. 34, στ. 1089,
1090, 65, στ. 185). Σημειωτέον δ' ότι 'Αράπηδες καί Αιθίοπες συνεταυτίζοντο πρός τούς
Σαρακηνούς (Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1037).

1 Karl Krumbacher, Mittelgriechische Sprichwörter, München 1893, σ. 99, άρ. 41.
Πρβλ. καί σ. 124, άρ. 70, ώς καί σ. 195-196 (Sitzungsb. der philos. - philol. und
der histor. Klasse der K. Bayer. Akad. d. Wiss., 1893, II, 1). Τοϋ αύτοϋ, Eine
Sammlung byzantinischer Spichwörter (Sitzungsb., ενθ'άν., 1887, II, σ. 70, 41 καί
88 -89). Περί τής σημασίας τού δαίμων (= διάβολος) είς τάς βυζαντινός παροιμίας ίδέ
Τοϋ αύτοϋ, Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter. (Sitzungsb.,
ενθ'άνωτ., 1900, σ. 419 κέξ.)

2 Μαρίας Ίωαννίδου, Βυζαντινοί παροιμίαι έκ χειρογράφου τής 'Εθν. Βιβλιοθήκης
'Αθηνών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 1 (1939), σ. 55, άρ. 6. Ίδέ αύτόθι καί σ. 50, 51
καί 62. Διά τόν νούν τής παροιμίας ίδέ ετι Ν. Γ. Πολίτου, Ερμηνευτικά είς τάς βυ-
ζαντινός παροιμίας, Έπετηρίς Παρνασσού Η' (έν 'Αθήναις 1898), σ. 118-119 (άνάτ.,
σ. 42 -43) καί Έμμαν. Κριαρά, Παρατηρήσεις έρμηνευτικές καί γλωσσικές σέ βυζαντινές
παροιμίες, ΕΕΦΣΠΘ 9 (1965), σ. 92- 93.
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ξούντων μισαλλοδοξία. Ή μακροχρόνιος παρατήρησις τών ήθών καί εθίμων τών
δαιμονοποιουμένων λαών, διαβιούντων κατά τρόπον αποκλίνοντα τού κανονικού,
κατά τήν άντίληψιν βεβαίως τών παρατηρούντων αυτούς, καί ή ώς έκ τοϋ περιέρ-
γου τρόπου τοΰ ζήν καί πράττειν άπόδοσις εις aUtoUç μαγικών δυνάμεων, αί πρός
aUxoUç συγκρουσεις κ. ά. άπετέλεσαν περαιτέρω λόγους, διαφόρου κατά περίπτωσιν
βαρύτητος, ενισχυτικούς τής τοιαύτης μυθοπλαστίας. Ούτως έκ μαγικού παπύρου
μανθάνομεν ότι οί 'Ιουδαίοι έχρησιμοποίουν τά ονόματα τών αντιπάλων αυτών
Ίεβουσαίων, Γεργεσαίων καί Φερεζαίων ώς ονόματα δαιμόνων \ Τό αντο συνέβη
εις τούς 'Ινδούς καί τούς κατοίκους τού 'Ιράν, δαιμονοποιήσαντας τούς εχθρούς
αύτώνä. Περαιτέρω οί 'Ιουδαίοι έξελήφθησαν μέ τήν σειράν των κατά τόν
Μεσαίωνα υπό τών Χριστιανών ώς δαίμονες 3. Παρά τοΐς Ρουμάνοις θεωρούνται
ώς άνθρωποφάγοι οί κυνοκέφαλοι, συνταυτιζόμενοι πρός τόν βάρβαρον λαόν τών
Τατάρων, ούτινος έγνώρισαν ούτοι τάς έπιδρομάς4, καί παρ' άλλοις λαοΐς πιθα-
νώς άλλοι3.

Ό ελληνικός λαός, έλθών κατά τήν διάρκειαν τής μακράς ιστορίας του εις
άμεσον έπαφήν πρός διαφόρους λαούς, συγκρουσθείς μετ' αύτών καί πολλά υπ'
αύτών παθών, δέν ύπελείφθη εις τήν σχετικήν μυθοπλαστίαν. Ούτω κατά τάς
δημώδεις παραδόσεις έθεωρήθησαν ώς δαίμονες οί 'Αράπηδες γενικώς6, έν Χίφ

1 'Αναφέρεται περί τοΰ δαίμονος :

«... καί αν λάλησαν

όποιον εάν »/ς έπουράνιον ή άέριον ε'ίτε έπίγειον
είτε ύπόγειον ή καταχθόνιον ή ' [εβονσαΐον ή Γεργε-
σαίον ή Φερεζαιον».

(Albrecht Dieterich, Abraxas. Studien zur Religionsgeschichte des spätem Altertums,
Leipzig 1891, σ. 139, στ. 29-32. Ίδέ καί σ. 141).

2 Αύτόθι, σ. 141, σημ. 1.

3 Ίδέ Φαίδ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, All, έν 'Αθήναις 1948, σ. 137 καί Carl Meyer, Der
Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte, Basel 1884,
σ. 192.

* Ίδέ T. Pamfile, Povestea lumii de demult, Bucuresti 1913, σ. 166 καί Δ. Β.
Οίκονομίδου, «Χρονογράφου» τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογρ. 18 (1959), σ. 192.
Ή γνώμη τοΰ Pamfile ότι ή συνταύτισις τών κυνοκεφάλων πρός τούς Τατάρους οφεί-
λεται εις τό ότι ό ρουμανικός λαός έβασανίσθη υπό τών τελευταίων δέν φαίνεται νά
ευσταθή' (ίδέ Δ. Β. Οίκονομίδην, αύτόθι).

5 Παρά τοΐς Γάλλοις έπίσης τά κακοποιά δαιμόνια καλούνται Σαρακηνοί' (ίδέ παρά
Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις Β', σ. 1039).

6 Ν. Γ. Πολίτου, ένθ'άν., σ. 1037. Αύιόθι έκτίθενται καί οί λόγοι τής δαιμονο-
ποιήσεως. Ίδέ καί Στίλπ. Π. Κυριακίδην, ένθ' άν., σ. 449.
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οί αιρετικοί 'Αρμένιοι, άποδοθέντων εις αυτούς πρωτίστως μαγικών ιδιοτήτων,
ώς έδειξεν ό Στίλπων Κυριακίδης1, οί 'Ατζουμπάδες έν Κρήτη καί Κύπρω ! δια
τό δύσμορφον καί μελανόν τοϋ προσώπου αυτών3 καί οί άπασχολοϋντες ημάς
Σαρακηνοί. Δέον νά σημειωθή έτι ότι ένιαχοϋ, καθ·' α ήδυνήθημεν εξ ερεύνης να
διαπιστώσωμεν, δέν έξηρέθησαν τής δαιμονοποιήσεως καί οί Φράγκοι, άπεχθείς
όντες εις τόν λαόν4 εις τόπους μάλιστα, ώς ή Κρήτη 3 καί αί Κυκλάδες", ένθα
κατέστη έντονος ή παρουσία των ώς κατακτητών, ώς καί οί «Άγαρηνοί» ίσως1,
τό υπάρχον όμως ύλικόν είναι πρός τό παρόν τούλάχιστον λίαν ίσχνόν, συγκρινό-
μενον μάλιστα πρός τό περί τών Σαρακηνών έν Κρήτη.

Κυρία αιτία τής ευρείας ταύτης δαιμονοποιήσεως τών τελευταίων υπήρξε
προδήλως ό φόβος καί ό τρόμος, όν ενέπνευσαν εις τόν λαόν οί Σαρακηνοί οΰιοι,
οΐτινες κυρίως μέν ώς κατακτηταί τής νήσου κατεπίεσαν άφορήτως καί κατετυ-
ράννησαν τούς κατοίκους αύτής άλλά καί ώς έπιδρομείς πειραταί κατά τών νήσων

ι Ένθ' άν., σ. 448 κέξ.

3 Ίδέ Ίστ. Λεξ. 'Ελλ. γλώσσης 'Ακαδημ. 'Αθηνών έν λ. άτζουπάς.

3 Ίδέ πλείονα είς Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών Άνασκε-
λάδων, Λεξικ. 'Αρχεΐον Ε' (1918), σ. 30-31, Στεφ. Ξανθουδίδου, Γλωσσικοί έκλογαί,
αύτόθι, σ. 94- 97, Άντων. Χ. Χατζή, Είς τήν τοϋ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου 'Ακρι-
τηίδα BNJ 10 (1934), σ. 382, σημ. 1, ώς καί Ίωάν. Β. Παπαδοπούλου, Ή Κρήτη ύπό
τούς Σαρακηνούς (824- 961), 1948, σ. 86- 87 καί 100-105. N.B. Τωμαδάκψ, ΕΕΒΣ 30
(1960-61), σ. 7. Νικ. Μ. Παναγιωτάκη, Θεοδόσιος ό Διάκονος και τό ποίημα αύτού
«Άλωσις τής Κρήτης», Ήράκλειον 1960, σ. 105, στ. 105 - 107, καί σ. 145.

4 Πρβλ. καί τάς παρ. φράσεις: «Φράγκον εχεις γείτονα, κακόν εχεις γείτονα» (Κρητ.
'Εστία 49 (1955), σ. 11), «μήτε Τούρκος, μήτε Φράγκος và μή περάβϊ) τά μαρτύρια μου»
(Ίστ. Λεξ., άρ. 508, σ. 915, Άπείρανθος Νάξου) κ. ά.

5 'Εν Κεντρική Κρήτη «Φραγκάκια» καλούνται γενικώς τά στοιχειά (χειρ. άρ. 20,
σ. 1537, άρ. 44, σ. 507, συλλ. Παύλου Βλαστού). Ταύτα φυλάττουν ένίοτε στοιχειω-
μένους θησαυρούς (Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, 'Εκκλησίες Κρήτης, Ρέθυμνο 1954, σ. 177,
άρ. 180).

8 Έν τή νήσω Κιμώλφ «Φραγκάκι» είναι φάντασμα, Νεράιδα (Ίστ. Λεξ. άρ.
340 II, σ. 402, πρβλ. Κ. Λ., άρ. 779, σ. 83, Ίω. Βογιατζίδης).

7 Έάν τούλάχιστον κρίνη τις έκ τής ονομασίας έν Σικίνφ τών Νεράιδων «Άγα-
ρηνά» (Κ. Λ., άρ. 3025, σ. 11, 14, 59, Σιέφ. Δ. "Ημελλος 1966 καί Έπετ. Κέντρ. Έρεύ-
νης Έλλ. Λαογρ., 18/19 (1965/66), σ. 301), μή άπαντώσης, καθ' δσον γνωρίζομεν, άλλα-
χοϋ (πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών άνασκελάδων, ένθ' άν.,
σ. 17 κέξ.).
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γενικώτερον ώς καί κατά τών παραλίων τής Ελλάδος μερών δέν ύπελείφΚησαν
εις σκληρότητα καί βιαιότητα, άποβάντες αληθείς μάστιγες καί δαίμονες κακοποιοί '.

Ύπό τής βαρβάρου ταύτης φυλής δέν υπέστη μόνον κακουχίας διά μέσου
πολλών έτών ό λαός. Ή καταπίεσις αυτού υπήρξε καί θρησκευτική, τών Σαρα-
κηνών έξαναγκασάντων πολλούς τών κατοίκων νά άλλάξουν τήν πίστιν των8. Ό
έξαναγκασμός ούτος θά επέτεινε τήν μισαλλοδοξίαν λαού θρησκεύοντος καί στερ-
ρώς προσκεκολλημένου εις τήν χριστιανικήν παράδοσιν κατά λαού βαρβάρου κα\
αλλοθρήσκου, ώς οί Σαρακηνοί, αύτη δέ συνετέλεσεν έτι πλέον εις τό νά ύπολη-
φθούν οί τύραννοι ώς δαίμονες. "Οτι περαιτέρω λόγον τής δαιμονοποιήσεως θά
απετέλεσε καί ή ύπό τού λαού άπόδοσις εις τούς Σαρακηνούς μαγικών ιδιοτήτων
καί τεχνών έκ τής μακροχρονίου έκ τοϋ σύνεγγυς παρατηρήσεως τών ή9·ών καί
έθίμων καί τού έν γένει τρόπου τοϋ βίου των, όπερ κυρίως συνετέλεσεν εις τήν
διάπλασιν ώς δαιμόνων τών 'Αρμενίων έν Χίφ 3, δέν πρέπει νά άποκλείεται. Ώς
είναι γνωστόν, κατ' άντίληψιν άπαντώσαν εις πολλούς λαούς αποδίδονται εις τούς
μάγους δυνάμεις ύπερφυσικαί, αΐτινες χρησιμοποιούνται πολλάκις υπ' αύτών πρός
κακουργίαν καί βλάβην τών άλλων, Οί έχοντες αύτάς, οί'τινες δυνατόν νά είναι
άτομα, οίκογένειαι, φυλαίκ. ά., άπετέλεσαν πολλάκις τάξιν όντων πέραν τών
άνθρωπίνων, προκαλούσαν φόβον καί ώς έκ τούτου διαπλασθείσα^ έν πολλοίς εις
τάξιν δαιμονικήν

Περί τών Σαρακηνών ακριβώς τής Κρήτης έχομεν μαρτυρίαν Λέοντος τοΰ
Διακόνου, καθ' ήν ιτΑε^εταί γαρ κατόχους είναι Κρήτας μαντείαις και βωμολο-
χίαις και πλάναις, πρός τών Μανιχαίων και τοϋ Μωάμεθ παρειληφότας ανέκαθεν))
Παρά Λεοντίφ Μαχαιρά: άναφέρεται συμβουλή πρός υϊόν σιέχου ((νά μέν τορμήση
νά τόν άφήστ] νά μπΐ\ ομπρός του, διά νά μέν τόν μαγέψη και τό φουσάτον του,

1 Τά δεινά άτινα υφίστανται οί λαοί προβάλλονται συνήθως ώς αιτία τής δαιμονο-
ποιήσεως τών εχθρών των, όπερ όμως δέν ισχύει πάντοτε ή τουλάχιστον δέν είναι ταύτα
ή μοναδική αιτία" (ίδέ τήν περί Άρμένηδων σχετικήν γνώμην τοΰ Στυλ. Βίου, Λαογρ. 8
(1921-25), σ. 446 καί τήν έπ' αύτής κρίσιν τοΰ ΣτΙλπ. Κυριακίδου, αύτόθι, σ. 448 κέξ.,
ώς καί τόν ίσχυρισμόν τοΰ J. Pamfile παρά Δ. Β. Οίκονομίδη, ένθ' άν.).

2 Ίδέ Ν. Β. Τωμαδάκην, ΕΕΒΣ 30 (1960-61), σ. 27.

3 Ίδέ ΣτΙλπ. Π. Κυριακίδου, ένθ' άν., σ. 450 κέξ.

4 Ίδέ αύτόθι, σ. 462 κέξ.

5 "Εκδ. Bonn, σ. 24-25. Πρβλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδην, ένθ' άν., σ. 464, ώς καί
σ. 461, σημ. 1, ένθα μεταξύ τών μαγικών έθνών φυλακτηρίου άναφέρονται καί οί Σα-
ρακηνοί.
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διότι, οί Σαρακηνοί πολλά τά τρέχουν, καί μέ τήν τέχνην τής αστρολογίας ήμπο-
ροΰσι νά μας χαλάσουν άπό τόν κόσμο ν» '.

Ή μνημονευθείσα ανωτέρω έν Xicp τοποθεσία Σαρακήνα, ή, ώνομάσθη
κατά τινα εκδοχήν ούτως, επειδή κατώκει εκεί Σαρακηνή μάγισσα5.

Τήν άντίληψιν τού λαού περί των Σαρακηνών ως μάγων ύπεμφαίνει καί ή
χρησιμοποίησις τού ονόματος αύτών ε'ις τάς επωδάς. Ούτως εν Λήμνω εν επωδή
προς θεραπείαν πόνου τού στόματος λέγεται :

«"Αφτριγις, κάφτριγις,
Σαρακηνός σέ κυνηγά» \

Έν άλλη επωδή εκ Κρήτης κατά τών ρευματισμών άναφέρεται :
((Σπέρνει, σπέρνει ό Σαρακηνός
δώδεκα μουζοΰρια στάρι
δεκατρία τό κριθάρι» κλπ. '

Πίστιν εις τήν μαγικήν δύναμιν τού ονόματος Σαρακηνός ύποδηλώνει έτι
καί ή συνήθεια εν Κρήτη ('Ανώγεια), νά δίδεται τούτο ώς όνομα εις άσθενικά
παιδία, διά νά ζήσουν5.

Ή δυσμορφία τών Σαρακηνών οφειλομένη είς τό μελαμψόν ή μαύρον
τοΰ χρώματος πολλών εξ αύτών, ένεκα τοΰ οποίου ή λ. Σαρακηνός κατήν-
τησεν ένωρίς νά σημαίνη μαύρος", δέν έμεινε βεβαίως άπαρατήρητος ύπό τοΰ
λαού. Οί Σαρακηνοί χαρακτηρίζονται σήμερον ώς μαύροι άλλά καί κακόσχημοι

1 Έκδ. Dawkins, σ. 644.

3 Ίστ. Λεξ. άρ. 345, σ. 6 (Στυλ. Βίος, 1914).

3 Κ. Λ., άρ. 1160 Α', σ. 123 (Γ. Ά. Μέγας, 1938). Πρβλ. σχετικώς καί συναφοϋς
πως διατυπώσεως άρχαίας έπφδάς έν R. Heim, Incantamenta magica graeca latina,
Lipsiae 1892, σ. 479- 482, άρ. 56 -68. Δι'αλλας συναφείς κατά ποικίλων νόσων έπφδάς
ίδέ Φαίδ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ. 8 (1921 -25),
σ. 317. Τον αύτοϋ, Β.Β.Π., ζ", έν "Αθήναις 1957, σ. 180

4 Κ. Α., άρ. 2799, σ. 73- 74 (Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1964), ενθα ολόκληρος ή έπφδή,

άποτελουμένη έκ 19 στίχων. Ή παράθεσις δυο μόνον επωδών δέν σημαίνει άναγκαίως
ότι δέν υπάρχουν καί αλλαι. Είναι γνωσταί αί δυσκολίαι, τάς οποίας συναντφ ό συλλο-
γεύς λαογραφικής ϋλης προκειμένου περί έπφδών, τάς οποίας διά ποικίλους λόγους οί
γνωρίζοντες καί χρησιμοποιούντες διστάζουν νά άνακοινώσουν.

6 Ίδέ Εύαγγ. Κ. Φραγκάκι, ένθ' άν., σ. 68, Ίστ. Λεξ., άρ. 269, σ. 58. ΙΙρβλ.
καί Δικ. Β. Βαγιακάκον, έν ΕΕΒΣ 29 (1959), σ. 334.

6 Οΰτως άναφέρεται συνταγή «εις το φανήναι τούς ανθρώπους σαρακήνους» (Arm.
Delatte, Codices Athenienses, Bruxellis 1924, σ. 449. Πρβλ. καί Κ. "Αμαντον, ενθ'άν.,
ένθα καί άλλαι μαρτυρίαι).
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γενικώτερον άνθρωποι (ώς καί φαντάσματα) καί τρομεροί τήν όψιν έν Κρήτη1,
'Άνδρφ * κ. ά. ίσως3. "Ετι περαιτέρω ό χαρακτηρισμός ώς Σαρακηνών τών έπί
κακία καί πονηρία διαβοήτων έν "Ανδρω ή χρησιμοποίησις τού ονόματος αύτών
παρά τό 'Ιούδας καί Ηρώδης υπό τών μητέρων έν Σύμη εις άπειλάς κατά τών
άτακτούντων τέκνων των" καί ή ονομασία κακής άγκάθης ώς Σαρακηνού εις τινα
χωρία τής Χίου" είναι δηλωτικά τής άπεχθείας, ήν ησθάνθη ό λαός πρός έθνος,
όπερ τοσούτων καί τοιούτων κακών πρόξενον κατέστη είς αυτόν.

Ή δυσμορφία τέλος τών Σαρακηνών θά συνετέλεσεν έτι, ώστε νά κατα-
στούν ούτοι κατ' άρχάς παιδικά φόβητρα7. 'Ενδείξεις περί τούτου άποτελούν
άπειλαί κατά τών παίδων σήμερον έν Κρήτη, οίον «θά σε φάη ό Σαρακηνός»,
«έρχεται ό Σαρακηνός», «θά ρθούνε οί Σαρακηνοί νά σας πάρουν νά σάς ρίξουν
στή θάλασσα»8, έάν αύται δέν απηχούν ύλικόν διαμορφωθέν μετά τήν πλήρη
δαιμονοποίησιν. Ή έξέλιξις άπό παιδικών φοβήτρων καί δαιμόνων εις δαίμονας
γενικώτερον 9 ήτο πλέον, ώς εικός, ευχερής.

Les Sarrazins représentés comme des démons
dans les légendes crétoises

par Stéph. Imellos

L'auteur examine des traditions et des croyances populaires de
Crète dans lesquelles les Sarrazins sont représentés comme des êtres démo-

1 Ίδέ '/. Δ. Koνδυλάκην, ένθ' άν. καί Ίστ. Αεξ., άρ. 269, σ. 58.

2 Δημ. Π. Πασχάλη, Άνδριακόν γλωσσάριον, έν 'Αθήναις 1933, σ. 104 καί '/. Κ.
Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου Γ', έν 'Αθήναις 1957, σ. 145
(Άνδριακά Χρονικά 6).

3 Πρβλ. Φαίδ. Κουκουλέ, Διά τής ελληνικής ιστορίας, σ. 12 καί Κ. "Α/ιαντον, ένθ' άν.

4 Δημ. Π. Πασχάλης, ένθ' άν.

5 «Κατάκατσε, σώπα, Γερώδη, Γιγούδα, Σαρακηνέ». (Ό έν Κων/λει 'Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος Η' (1873 -74), σ. 469).

6 Κ. "Αμαντος, ένθ' άν.

7 Ίδέ καί Στίλπ. Π. Κυριακίόην, ένθ' άν., σ. 450.

8 Κρητική 'Εστία 1, τεΰχ. 11 - 12 (Μάρτιος 1950), σ. 10 καί έκ πληροφοριών ή μ ων
παρά Κρητών φοιτητών τής Φιλοσ. Σχολής τοΰ Πανεπ. 'Αθηνών.

9 Ίδέ Στίλπ. Π. Κνριακίδην, ένθ' άν., σ. 449, σημ. 3 περί τών 'Αράπηδων καί
Μώρων καί σ. 487 περί τών 'Αρμενίων.
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niaques, gardiens de la maison et de trésors, qualité attribuée dans le
reste de la Grèce aux esprits et aux «Arabes».

Du point de vue historique le fait de représenter, en Crète, les Sar-
razins comme des démons daté de l'époque byzantine moyenne et plus
précisément de l'époque de la domination de l'île par les Sarrazins,
peuple de religion différente que celle des Grecs et qui opprima terri-
blement les Crétois (826-961). Il est à noter qu'avant même la conquête
par ces pirates, la Crète avait subi plusieurs incursions de la part
des Arabes.

Les incursions désastreuses des Arabes musulmans contre à diffé-
rentes régions de l'empire chrétien byzantin sont à l'origine de la
formation dans l'imagination populaire de Γ image des Sarrazins comme
des démons. C'est ce que nous rapportent les témoignages de l'époque.
Ainsi dans un texte hagiologique de l'époque byzantine moyenne le diable
se présente sous la forme de Sarrazin. L'auteur remarque que ce phé-
nomène de la représentation du peuple ennemi, et surtout du peuple
ennemi de religion différente, sous la forme de démon s'observe aussi
d'autres peuples que le peuple grec.



Η ΛΑΪΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΥΠΟ

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Πάγκοινος εις τούς Έλληνας είναι αντί τής λέξεως ασμα ό όρος τρα-
γούδι, ο όποιος ακριβέστατα εκφράζει, κατά τάς άντιλήψεις τού λαού, λόγους (κεί-
μενον) και μελωδίαν. Τό κείμενον τού άσματος είναι άρρήκτως συνδεδεμένον
μετά τής μελωδίας, είναι δέ άφύσικος και αυθαίρετος ό διαχωρισμός αύτοϋ άπό
τήν μουσικήν του. Ό λαός, γνωρίζων τόν σύνδεσμον αυτόν, λέγει ότι «τά λόγια
βγαίνουν και πάνε μαζί με τό σκοπό ή τόν ήχό τους». Διά τούτο πολλάκις ό λαϊκός
τραγουδιστής δέν δύναται νά ύπαγορεύση εις τόν συλλογέα δημώδους άσματος τό
κείμενον μόνον του, άν συγχρόνως δέν τό αδη, διότι ούτω δέν έπανέρχεται τούτο
εύχερώς καί πλήρως ε'ις τήν μνήμην του. «Τό τραγούδι, όταν άρχινιστή, τότε
βρίσκετ ή σειρά τ'», έλεγεν ό γέρων Παπάζογλους είς Ψαθάδες Διδυμοτείχου'.
Καί «στάκα νά πάρω τόν ήχό, γιά νά θυμ'θώ τά λόγια» μού έλεγον τακτικά έν

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ :

ΕΚΕΕΛ = Έπετηρίς Κέντρου Έρεΰνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην Λαογραφικού

'Αρχείου) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
ΚΑ = Κέντρον 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Φαίδ. Κουκουλέ, ΒΒΠ = Βυζαντινών βίος και πολιτισμός.

Στίλπ. Π. Κυριακίδου, α) Ίστορ. άρχαί Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους Νεοελληνικής
ποιήσεως , Θεσσαλονίκη, 1954.

β) 'Ελλ. Λ. = 'Ελληνική Λαογραφία. Μέρ. Α', έκδ. 2α , έν 'Αθήναις, 1965.
γ) Αί γυναίκες = Αί γυναίκες εις τήν λαογραφίαν, 'Αθήναι, [1921].
Δημ. 'Α. Πετροπούλου, ΕΔΤ = 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ, Α', 'Αθήναι 1958,

τόμ. Β', 'Αθήναι, 1959.
Ν. Γ. Πολίτου, 'Εκλογαί 'Εκλογαί άπό τά τραγούδια τού 'Ελληνικού λαού, έν 'Αθή-
ναις, 1914.

1 ΚΑ, χφ. 2343, σ. 284" (συλλ. Δ. 'Α. Πετροπούλου - Στ. Καρακάση, Ψαθάδες Διδυ-
μοτείχου, 1960).
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Ήπειρος οί τραγουδιστοί. Έν Λήμνφ λέγουν : (("Οταν τά λες με σκοπό, τα θυ-
μάσαι. Χϋμα δέ μπορείς να τά θυμηθής» '.

Οί πλείστοι τών συλλογέων δημοτικών τραγουδιών, προτού εφευρεθούν
τά μαγνητόφωνα, κατέγραφαν καί έδημοσίευαν μόνον τά κείμενα των" οι δέ επι-
στήμονες έκδοτοι αυτών τά έπρολόγιζαν καί τά έσχολίαζαν ώς φιλολογικά μνη-
μεία τής προφορικής παραδόσεως.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι τά τραγούδια διατηρούνται περισσότε-
ρον εις τήν λαϊκήν μνήμην ώς μελωδίαι, ώς χαβάδες (σκοποί), καί όλιγώτερον
ώς ποιητικά κείμενα'. Επειδή δέ πολλάκις κατά τάς διασκεδάσεις ό καλός τρα-
γουδιστής πρέπει νά τραγουδήση πολλά τραγούδια, άναγκάζεται ενίοτε κατά τήν
έκτέλεσιν νά μή τά όλοκληρώνη, άλλά νά περιορίζεται εις ολίγους μόνον άρχικούς
στίχους ή νά τά σταματά εις τήν μέσην. Τοιουτοτρόπως ολίγον κατ' ολίγον λη-
σμονείται ή συνέχεια έως τό τέλος τού τραγουδιού. Ή μελωδία όμως και έτσι
δέν χάνεται, διότι κατά τό πλείστον αύτη είναι ή αυτή έκ τών πρώτων μέχρι τών
τελευταίων στίχων. Εις τά Τοπόλια Κρήτης δικαιολογούν ώς εξής τό έθος τούτο:
((Τά τραγούδια τά λέμε μισά, γιά νά μήν άποθάνη ή μάννα μας. "Αλλοι λένε
πώς λένε μόνο τρεις στίχους, γιά νά προλάβουν νά πούνε πολλά, νά μή φανούνε
ατζαμήδες (αδέξιοι). "Ετσι σιγά σιγά 'λησμονήσαμε τό τέλος» 3.

Έχω παρατηρήσει κατά τάς λαογραφικάς μου άποστολάς καί έρεύνας εις
τήν ύπαιθρον ότι όλόκληρον τό κείμενον τού τραγουδιού διασφζεται περισσότε-
ρον, όταν χορεύεται χωρίς τήν συνοδείαν μουσικών οργάνων. Ή πολλάκις εκτε-
ταμένη χρονική διάρκεια τού χορού συμβάλλει τά μέγιστα εις τήν διατήρησιν
ολοκλήρου τού κειμένου τοΰ άσματος. Πολλαχοΰ διατηρούνται έν τω συνόλω των
άκριτικά, ιστορικά, παραλογαί καί άλλα πολύστιχα άσματα, διότι ού μόνον αδονται,
άλλά καί άπαγγέλλονται ή τά άφηγοΰνται οί γνωρίζοντες αύτά ώς κείμενα ηρωι-
κού καί δραματικού περιεχομένου' είναι τρόπον τινά σάν ίστορίαι καί σάν παρα-
μύθια. "Ας σημειωθή πρός τούτοις ότι ή πιστή διατήρησις τοΰ κειμένου ενός
άσματος ή άλλου μνημείου τοΰ λόγου έξαρτάται : α) άπό τήν συνέχισιν τών αύτών
περίπου κοινωνικών συνθηκών, έντός τών όποιων έγεννήθη καί ήνδρώθη τό λαο-
γραφικόν φαινόμενον, β) άπό τήν ίδιαιτέραν έντύπωσιν καί συγκίνησιν, πού
ήσκησε καί άσκεΐ τούτο εις τόν ψυχήν τοΰ λαού καί γ) άπό τά πνευματικά προ-

» ΚΛ, χφ. 1160, σ. 11' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος (Φυσίνη), 1938).

2 Δημ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ., τόμ. Α', σ. η'.

3 ΚΑ, χφ 1161 Α', σ. 67' (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Τοπόλια Ίνναχωρίου Κρή-
της, 1938).
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σόντα τοϋ λαϊκού άνθρωπου, τοϋ ικανού ή μή νά συγκρατή αύτό είς τήν μνήμην
του. Ειδικώς έν Κύπρω «οί παλαιότεροι ήξεραν τά τραγούδια καί τά έλεγαν. Οί
ποιητάρηδες τά κατέγραφαν καί τά πουλούσαν σέ μικρές φυλλάδες. Οί νεώτεροι
έδιάβασαν τά τραγούδια καί τά ξέρουν» '.

Ή έτυμολογία τής λ. τραγούδι είναι προφανής καί άναμφισβήτητος. "Ηδη
άπό τοϋ 1°υ μ. χ. αΐ. ή τραγωδία έχρησιμοποιήθη άντί τής λ. ασμα8. Έν
"Οφει καί Κερασοϋντι τοϋ Πόντου έλέγετο τραγωδία τραβωδία, τραωδία καί έν
τφ πληθ. τά τραγωδίας 4. Οί εις τά διάφορα μέρη τοΰ Πόντου φερόμενοι τύποι
τραγφδιν, τραγφδι, τραγφδ', τραβφδι, πληθ. τραγφδα κτλ. προέρχονται έκ τοϋ
άρχαίου άμαρτύρου τραγφδιον, υποκοριστικού τοΰ τραγωδία5.

Έν Νάξφ τό ασμα λέγεται τραούδι, έν Κιμώλιρ0 καί έν Καραμπουρνά
Σμύρνης' τραβούδι, έν δέ τή Κύπρω τραούδιν8 καί έν τω πληθ. τραούδκια.
Έν τή αύτη νήσω διακρίνεται ή τραούδκια άπό τό τραούδιν, καθότι τραούδκια
σημαίνει μόνον τό άδόμενον (άκούσαμεν μιαν τραονδκιάν ή τραουδκιά τον εμ
μέλιν), ένφ τραούδιν λέγεται πλήν τοϋ άσματος (μελωδίας) καί τό απλώς άπαγ-
γελλόμενον στιχούργημα' π. χ. τραούδιν τής Άροδαψνοϋς, τό τραούδιν τής Ζω-
γράφους κτλ. 9 Ή έν Πόντω λ. τραγώδεμαν ή τραβφδεμαν (Κεράσους, Τραπεζοϋς,

1 ΚΔ, άρ. 1896 Α', σ. 11. (Δ. Πετροπούλου, Συλλογή έκ Κύπρου (Κάρμι Κυρή-
νειας), 1953).

2 Σίμου Μενάρδου, 'Ιστορία τών λέξεων τραγωδώ καί τραγωδία. 'Αφιέρωμα είς Γ. Ν.
Χατζιδάκιν, 'Αθήναι, 1921, σ. 15 κ.έξ. Πρβλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Ίστορ. άρχαί, σ. 6.

3 D. Ε. Oeconomides, Lautlehre des Pontischen verfasst und herausgegeben
von—, Leipzig, 1908, σ. 112. Έν "Οφει έφέρετο καί τό ασμα: «τραγωδώ τραγωδία !
μέ ποίο καρδία...», τραβφδία δέ λέγεται έν Πόντφ έκ τοΰ τραωδώ. Σίμου Μενάρδου, ένθ' άν.,
σ. 15. Ό Ίω. Βαλαβάνης λέγει ότι τραγφδία έν Πόντφ είναι πάν ποίημα. ΚΑ, χφ. 119,
σ. 596.

4 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, 'Ιστορικόν λεξικύν τής Ποντικής διαλέκτου, τόμ. Β', έν
'Αθήναις, 1961, σ. 408-409.

5 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ένθ'άν., σ. 409.

8 ΚΑ, χφ. 779, σ. 379. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική αποστολή είς τάς Κυκλάδας, 3,
Κίμωλος, 1920).

7 ΚΔ, χφ. 771 Β', σ. 874. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλά-
δας, Άνδρος, 1918).

8 Π. χ. «το τραούδιν τοϋ Διενή», «τό τραούδιν τοϋ Χάρου», «το τραούδιν τοϋ θέρου»,
«πέ μας έναν τραούδιν», «πέ μας το τραούδιν τής Μαρικκοϋς» κττ. ΚΔ, άρ. 949, σ. 112.
(Ίω. Έρωτοκρίτου, Συλλογή Κυπριακών λέξεων, τετάρτη σειρά, Κύπρος, α. ε.).

9 Σίμου Μενάρδου, ένθ' άν., σ. 16.
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Χαλδία) καί τραφδεμαν (Χαλδία) προέρχεται έκ τοΰ αρχαίου ούσ. τραγφδημα,
πού σημαίνει τό τραγουδούμενον, τό μεγαλοπρεπώς καί ύπερόγκως παριστανό-
μενον1. Έν τή κώμη Άργυράδες Κερκύρας ή λ. τραγούδια δηλοΐ τό ασμα8.

Έπί τής εννοίας τοΰ α δω χρησιμοποιείται κοινώς τό τραγουδώ εκ τοΰ
τραγωδώ. Έν Πόντω καί Καππαδοκία λέγεται καί τραβωδώ, τραωδώ (Κοτύωρα,
Τραπεζούς, Χαλδία)3 καί τρογωδώ κατ' άφομοίωσιν (Τελμεσός) ή απλώς τροωδώ
(Ούλαγάτς) ή τραγωρώ (Γκούρζονον) ', τραουδώ δέ εις τήν Κύπρον3, Νάξον καί
είς άλλας νήσους.

Έκ τού ούσ. τραγωδία καί εκ τής καταλ. -άνος προήλθον αί λ. τραγωδά-
νος (Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζοΰς, Χαλδία), τραγωδένος (Χαλδία), τραβωδάνος
(Σάντα, Χαλδία) καί τραωδάνος (Χαλδία), πού σημαίνουν τόν τραγουδιστή" ή
τραουδιστή. Εις τάς νήσους τών Κυκλάδων ή τραγουδίστρια ονομάζεται τραγον-
δίστρα ή τραουδίστρα. Καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ώς εΐδομεν, τό άσμα
εδηλοΰτο διά τής λ. τραγωδία7 ή τραγονδιον. «Έλαβον δ' αί λέξεις αύται τήν
άρχήν αύτών εκ τών μετά μέλους ψαλλομένων άποσπασμάτων τών άρχαίων τρα-
γωδιών, αϊτινες παριστάνοντο εν Βυζαντίω μέχρι τού 6ου αι., μικρόν κατά μικρόν
τής σημασίας έπί πάν ασμα έπεκταθ-είσης. 'Αντί τοΰ τραγωδώ, τραγουδώ, πρός
τούτοις έγίνετο χρήσις τοΰ ρήματος καταλέγω (τό οποίον εναλλάσσεται πρός τό
τραγουδώ), άντί δέ τής λ. τραγωδία έχρησιμοποιοΰντο καί αί λ. κατάλεγμα, κατα-
λογίτσιν, καταλόγιν καί καταλόγημαν»s. Ενταύθα πρέπει νά μνημονεύσωμεν
καί τό επίρρημα καταλοίστά, τό οποίον εν Κύπρω σημαίνει τήν άνευ φδής άπαγ-
γελίαν στίχων 9.

1 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ'άν., σ. 408.

3 Σίμου Μενάρδου, ενθ'άν., σ. 15-16.

8 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ'άν., σ. 409.

4 Σίμου Μενάρδου, ενθ'άν., σ. 16.

5 Σίμου Μενάρδου, ενθ' άν., σ. 16.

6 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ'άν., σ. 408.

1 Άπό τοϋ 12ου αι. ή λ. σημαίνει καί τό θρηνητικόν άσμα. Σίμου Μενάρδου,
ενθ' άν., σ. 31.

8 Φ. Ί. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. Α' ΙΓ, έν Αθήναις, 1948, σ. 5-6. Στίλπ. Π. Κυρια-
κίδου, ένθ' άν., σ. 21, σημ. 18.

9 ΚΑ, χφ. 1538, σ. 30. (Ίω. Έρωτοκρίτου, Συλλογή Κυπριακών λέξεων, πέμπτη
σειρά, Κύπρος, 1930). Πρβλ. καί τάς φράσεις: «αθ θέλετε và σας πω εναν τραούδιγ
καταλοίστά (καταλοίστά μέ τρόπον άπαγγελίας λέγειν, άπαγγέλλειν, τάς λέξεις άνευ τής
τέχνης τοΰ φδειν)». ΚΑ, χφ. 949, σ. 112. (Ίω. Έρωτοκρίτου, Συλλογή Κυπριακών λέ-
ξεων, σειρά τετάρτη, Κύπρος, &. έ'.).

10
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Ό λαός διακρίνει τά τραγούδια αναλόγως τού χρόνου τής συνθέσεό)ς των
ε'ις παλαιά καί νεώτερα. Είς τόν Πόντον παλιωτικόν τραγώδιν είναι τό παλαιό-
θεν, τό ούχί δηλαδή νεωστί, συντεθέν. Εις τά Κοτύωρα τούτο έλέγετο καί πρω-
τισ'νόν, πρωτιζ'νόν δ' έν Κερασούντι, Σάντα, Τραπεζούντι καί Χαλδία1. Εις τό
Διδυμότειχον τά παλαιά τραγούδια λέγονται παλιγκαιρίσια ή εναγκαιρίσια '. 'Εν
Αδριανουπόλει τραγούδια ή παλαιτράγονδα έλεγον τά πολύστιχα παλαιά ασματα 3,
άλλαχοΰ δέ τά ονομάζουν αρχαία, παλαιά, παλιά, παλαιικά, πρωτινά και άλλοτινά.

Ποία τώρα τραγούδια ό λαός θεωρεί παλαιά ; Εις τήν νησιωτικήν Ελλάδα
καί όπου αλλού αδονται ή μόνον άπαγγέλλονται πολύστιχα ασματα, άκριτικά,
ιστορικά καί έπύλλια, ό λαός γνωρίζει τήν παλαιότητά των, τά έκτιμά πολύ, άλλ'
άγνοεΐ, ώς είναι φυσικόν, τήν έπιστημονικήν των όνομασίαν. Άν τά τραγούδια
αυτά τύχη νά χορεύωνται, νά αδωνται ή νά παίζωνται μέ όργανα, τότε είναι
δυνατόν νά λαμβάνουν τό όνομα τοΰ σχετικού χορού ή σκοπού (νήχοϋ), μέ τόν
όποιον χορεύονται, τραγουδοΰνται ή παίζονται εις τά μουσικά όργανα4. Άλλοτε
πάλιν τό όνομά των λαμβάνουν άπό τό κύριον πρόσωπον περί τού οποίου γίνε-
ται λόγος εις τό τραγούδι (Κωσταντής, Διγενής κτλ.), άπό τήν πρώτην ή τήν
δευτέραν λέξιν μέ τήν οποίαν αρχίζουν5 καί άπό τάς περιστάσεις κατά τάς οποίας
έκτελούνται. Ούτω π. χ. άκριτικά ή έπύλλια, τά όποια χορεύονται ή αδονται εις
τραπέζας διασκεδάσεων κατά τάς Άπόκρεως ή κατά τό Πάσχα, ό λαός τά ονο-
μάζει τραγούδια τής τάβλας ", αποκριάτικα ή πασκαλιάτικα (πασκαλινά). Άλλα-
χοΰ τά αυτά λέγονται τοϋ γάμου, όταν τά τραγουδούν ή τά χορεύουν κατά τούς
γάμους.

Ύπό τόν όρον παραλογαι ώνομάζοντο παλαιότερον εις τάς Αθήνας «τά
ποιητικά τής δημώδους μούσης προϊόντα, τά φέροντα τόν τύπον έπών ή έπυλ-

1 ΚΔ, χφ. 31 Α', φ. 3, σ. 320. (Ίω. Βαλαβάνη, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φρά-
σεις Κερασούντος, ά. ε.).

2 ΚΑ, χφ. 2343, σ. 272' (συλλ. Δημ. Ά. Πετροπούλου - Σταύρου Καρακάοη, Διδυ-
μότειχον, 1960).

3 ΚΔ, χφ. 215, σ. 11. (Συμ. Μανασσείδου, Βιβλίον ποικίλης γλ,ωσσικής ϋλης διά
τό Ζωγράφειον διαγο'ινισμα, έν Μουσταφφ ΙΙασφ, 1888).

4 Π. χ. «Μπιρμπίλης», «Βασίλ' αρχόντισσα», «Στο Πάπιγκο», «Καραμπεριά», «Κώ-
σταντας», «Καλαματιανός» κτλ.

5 Π. χ. «Κόρη γαΐτάνιν έπλεκε» είναι γνωστόν μέ τόν τίτλον : «Τό γαΐτάνι», «Μπαίνω
μέσ' στ' αμπέλι . . . » μέ τόν τίτλον : «Τό αμπέλι» κττ.

6 Τά τραγούδια τής τάβλας ή του τραπεζιού έν Άραχόβη Παρνασσίδος λέγονται
καί «τραγούδια τής ταβέρνας». ΚΑ, χφ. 1153 Α', σ. 124" (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδον, 'Αρά-
χοβα, 1938).
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λίων» '. Ό Δημ. Γρ. Καμπούρογλους υπάγει εις τήν κατηγορίαν ταύτην όχι μόνον
τραγούδια, πού εννοούμεν σήμερον ώς παραλογάς (ballades), άλλά καί άλλα
πολύστιχα, άφηγηματικής μορφής, άκριτικά καί ερωτικά. Όπως βλέπομεν, ό
επιστημονικός όρος παραλογή προέρχεται εκ τής δημώδους παραδόσεως2. Ό Ν.
Γ. Πολίτης τόν υιοθέτησε καί τόν περιώρισεν εις άσματα μέ καθαρώς παραμυ-
θιακόν περιεχόμενον 3.

Έκτος άπό τήν χρήσιν τοϋ όρου παραλογή, τοϋ γνωστού, ώς εΐδομεν, εις
τήν άθηναϊκήν παράδοσιν, εύρίσκομεν καί τούς τύπους περιλο(γ)ή καί επιλογή
εις παλαιά άφηγηματικά επίσης άσματα, τά όποια προέρχονται εξ άλλων τόπων.
Τό γνωστόν Κυπριακόν ασμα «τής Ζωγράφους» π. χ. άρχίζει μέ τούς στίχους :
"Οσοι τ ζ' άν είστε χριστιανοί τζ' αν είστε βαφτισμένοι,
έλάτε νά γροιτζήσετε π ε ρ ιλο ή γραμμένην \

"Αλλο γνωστόν άφηγηματικόν άσμα διά τον Χριστόδουλον, ό όποιος ήγά-
πησεν Έβραιοπούλαν, χαρακτηρίζεται εις τό προοίμιόν του ώς έπιλογή :
Σωπάσετε, λαρώσετε, αρχοντικά τραπέζια,
γιά νά σας πώ μιά έπιλογή κ' ένα καινούργιο λόγο'.

Εξετάζων ό Στίλπων Π. Κυριακίδης τήν λ. «παραλογή», υποστηρίζει ότι αύτη
έχει ετυμολογικήν σχέσιν προς τήν παρακαταλογήν, προελθοϋσα έκ ταύτης
κατά τήν καλουμένην άπλολογίαν. Τί δ' άκριβώς εσήμαινεν ή λ. αύτη, λέγει,
«δυστυχώς δέν είναι σαφές έκ τών σφζομένων περί αύτής χωρίων άρχαίων συγ-
γραφέων . . . Οί εξετάσαντες τό ζήτημα συμφωνούν σχεδόν όλοι ότι πρόκειται
περί είδους τινός μελοδραματικής άπαγγελίας, συνοδευομένης ύπό κρούσεως ειδι-
κού μουσικού οργάνου, τοϋ καλουμένου κλεψιάμβου, ήτις έχρησιμοποιεΐτο καί είς
τήν τραγωδίαν, άποτελοϋσα μέσον τι μεταξύ τής καταλογής, τής συνήθους
δηλονότι ψιλής άπαγγελίας τών ασμάτων, καί τοϋ κυρίως άσματος, τής ωδής,
πρός τήν οποίαν κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Αριστοτέλους είχεν άμεσον σχέσιν»

1 Δημ. Γρηγ. Καμπούρογλου, Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Α', εν 'Αθήναις,
1889, σ. 289.

2 Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ναξιακαι παραλογαί, Έπετ. Έταιρ. Κυκλαδ. Μελετών,
τόμ. Γ', εν 'Αθήναις, 1963, σ. 410.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, σ. 107.

4 Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Αί γυναίκες, σ. 38. Παύλου Ξιούτα, Άπό τά τραγούδια
μας, Κύπρος, 1938, σ. 65. Δ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ, τόμ. Α', σ. κδ'.

5 Ε. Τζιάτζιου, Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, Αθήναι, 1928, σ. 66. Δημ. Ά.
Πετροπούλου, ενθ'άν., σ. κε'.

6 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί ίστορ. άρχαί, σ. 6-7.
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Έν Ελλάδι γενικώς ή παραλογή, έκτος τών παραμυθιακών θεμά-
των μέ Δράκους, 2τοιχειά, Λάμιες καί Στρίγγλες, έχει καί υποθέσεις μέ πυρήνα
«τά κάλλιστα καί εύγενέστερα τής άνθρωπίνης ψυχής συναισθήματα, τήν άδελφι-
κήν άγάπην, τήν συζυγικήν πίστιν, τήν δύναμιν τοΰ πρώτου έρωτος κτλ. 'Αλλά
καί είς έκεΐνα, τών οποίων αί υποθέσεις είναι τραγικαί καί πολλάκις καί ά'γριαι,
όπως π. χ. είναι ή έγκατόρυξις τής συζύγου τοΰ πρωτομάστορα τοΰ γεφυριού τής
Άρτης, μετριάζεται ή έντύπωσις τού φρικτού καί άγριου διά τής έγκαταμείξεως
επεισοδίων είδυλλιακήν άποπνεόντων χάριν καί συναισθημάτων εύγενών και
φιλανθρώπων »'. Αί ύποθέσεις αύται άναφέρονται είς άνοσίους έρωτας, άποπλα-
νήσεις, άπιστίας, ραδιουργίας, άτυχείς γάμους, δοκιμασίας καί έπεισόδια σχετικά
πρός τήν έθνικήν ζωήν καί ίστορίαν \

Εις τήν Κώ τής Δωδεκανήσου τά πολύστιχα έν γένει άσματα, μεταξύ τών
οποίων καί αί παραλογαί, λέγονται στιχοπλακιές. Ή λ. είναι γνωστή ήδη άπό
τών άρχών τού 14ου αι. (1336), ότε άναφέρονται έν 'Γραπεζοΰντι λαϊκοί ποιηταί,
οϊτινες συνέθετον «στιχοπλοκίας» πρός τέρψιν τού λαού \ Έν Κύπρω ποιή-
ματα λέγουν τά πολύστιχα τραγούδια τών ποιητάρηδων καί τά παλαιότερα, άκρι-
τικά, παραλογές κτλ., έν άντιθέσει πρός τά τραονδκια, ώς άποκαλοΰν τά δίστιχα4.
Εις τήν αύτήν νήσον «παραβολάες λέγουν γενικώς τά άκριτικά καί τις παραλογές» ".

Παλαιά τραγούδια θεωρεί ό λαός καί τά κλέφτικα, τά όποια άδονται
άκόμη κυρίως εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα. Τήν όνομασίαν κλέφτικα παρέ-
λαβον άπό τόν λαόν και οί έπιστήμονες. Έν Δυτική Μακεδονία λέγουν ότι
«όλα σχεδόν τά κλέφτικα τραγούδια είναι σονμπετιάρικα, τραγουδιούνται δηλαδή
μετά τό φαγητόν καί ολίγα έξ αύτών είναι τοΰ χορού» 6. Εκείνο τό όποιον πρέ-
πει νά προσθέσωμεν εδώ είναι όχι εις τήν κατηγορίαν τών τραγουδιών αύτών ό
λαός περιλαμβάνει καί έκεΐνα, τά οποία οί λαογράφοι ονομάζουν ληστρικά καί τής
φυλακής. Τά ληστρικά συνετέθησαν κατά τούς μετά τό 1821 χρόνους μέ πρότυπα
τά κλέφτικα καί μέ ήρωας ληστάς, ώς ήτο ό Χρ. Νταβέλης, ό Κωσταντέλλος κ. ά.

1 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ελλ. Α., σ. 106.

2 Δ. Β. Οίκονομίδου, ένθ' άν., σ. 414.

3 Φ. Ί. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις, 1952, σ. 237. Γ. Κ. Σπυριδάκη,

Ποιηταί δημωδών ασμάτων είς Τραπεζούντα κατά τόν ΙΔ' αιώνα. 'Αρχ. Πόντου, τόμ. 16
(1951), σ. 263 -266.

1 ΚΑ, άρ. 1896 Α', σ. 36. (Δ. Πετροπούλου, Συλλογή έκ Κύπρου, 1953).

6 "Ενθ' άν., σ. 47.

6 ΚΑ, χφ. 1412, σ. 35. (Άναστ. Διαμαντή, Συλλογή δημωδών ασμάτων έκ Δυτ.
Μακεδονίας, 1940;).
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ΕΙς τό Πληγώνι Λέσβου «ρεμπέτικα ' λένε τά μεγάλα τραγούδια, κλέφτικα ή
ιστορικά»

Άλλη κατηγορία ασμάτων είναι τά τραγούδια τής άγάπης, όπως ονομάζει
τά ερωτικά ό Ν. Γ. Πολίτης3. Τον αύτόν όρον έχρησιμοποίησε βραδύτερον καί
ό Στίλπ. Π. Κυριακίδης '. Ή ονομασία αύτη ευρίσκεται περισσότερον σύμφωνος
πρός τόν λαϊκόν όρον ((τραγούδι τής άγάπης», ένφ ή ονομασία ((ερωτικά» απομα-
κρύνεται τού λαϊκού όρου, είναι όμως γενικωτέρα καί περιεκτικωτέρα3. Είς τά
Καλάβρυτα γενικώς τό έρωτικόν ασμα, πολύστιχον ή δίστιχον, λέγεται σεβντοτρά-
γονδο \ Ή λ. έχει ώς πρώτον συνθετικόν τήν τουρκικήν λ. σεβντάς, πού σημαίνει
έρως. Σημειωτέον ότι έν Κιμώλω τό ασμα έραστού, τό άδόμενον κατά τά έξημε-
ρώματα πρό τής θύρας ερωμένης, ονομάζεται ((μακινάδα» ', έν Κύθνο) δέ, έν
Νάξω καί Μεσσηνίςι πατινάδα\ Έν Κυάνιο λέγεται «ριμάδα τό μεγάλο ερωτικό
τραγούδι»3. Έν Νάξω ό Χρ. Χρηστοβασίλη; κατέγραψε καί τήν λ. σερενάδα1", μέ
τήν έννοιαν τοΰ νυκτερινού έρωτικοΰ τραγουδιού, ή οποία προφανώς είναι λογίας
προελεύσεως.

Τά γαμήλια ασματα λέγει ό λαός τραγούδια τοΰ γάμου ή τραγούδια στο
γάμο. Ταΰτα διακρίνει είς διαφόρους κατηγορίας, πού λέγονται κατά τόν άρρα-
βώνα, όταν άναπιάνουν τά προζύμια καί ζυμώνουν τά ψωμιά τοϋ γάμου" όταν
φέρνουν τά ξύλα διά τόν φοΰρνον, όταν ετοιμάζουν τήν προίκα καί στολίζουν τόν
νυμφικόν θάλαμον" όταν ξυρίζουν τόν γαμβρόν, όταν στολίζουν τούς νεονύμφους"
όταν παίρνουν τήν νύμφην άπό τό πατρικόν της, όταν μεταβαίνουν εις τήν έκκλη-
σίαν καί έπιστρέφουν μετά τήν στέψιν εις τήν οίκίαν τοϋ γαμβρού, τά λεγόμενα

1 Διά τά ρεμπέτικα τών πόλεων βλ. κατωτέρω.

2 ΚΔ, χφ. 1416 Α', σ. 11" (συλλ. Δημ. Δουκάτου, Λέσβος, Πληγώνι, 1940).

2 Ν. Γ. Πολίτου, 'Εκλογαί, σ. 141.

4 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, "Ελλ. Λ., σ. 82.

5 Δ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ, τόμ. Β', ο. ιβ'.

6 ΚΛ, χφ. 763, σ. 177. (Γ. Παπανδρέου, Γλωσσολογική πραγματεία έν σχέσει πρός
τήν τών Καλαβρύτων έπαρχίαν, έν 'Αθήναις, 1918).

7 ΚΛ, χφ. 779, σ. 230. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική αποστολή είς τάς Κυκλάδας
τφ 1920, Κίμωλος).

8 ΚΛ, χφ. 714, σ. 344. (Φ. Ί. Κουκουλέ, Κυθνιακόν γλωσσάριον, Βιβλίον Β', 1920).
ΚΛ, χφ. 762, σ. 28. (Δ. Χ. Δουκάκη, Παροιμίαι διαφόρων μερών καί λέξεις διαφόρων
τόπων, Μεσσηνία, α. έ.).

9 ΚΛ, χφ. 714, ένθ' άν., σ. 455.

10 ΚΛ, χφ. 703, σ. 75. (Χρ. Χρηστοβασίλη, Ναξιακόν νεοελληνικόν γλωσσάριον,
'Ιωάννινα, 1919).
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εις τήν τράπεζαν καί τόν χορόν τοϋ γάμου κτλ. Άλλά, πλήν τών γαμήλιων ασμά-
των, αδονται καί χορεύονται κατά τον γάμον καί τραγούδια άκριτικά, παραλογαί,
κλέφτικα, έρωτικά κ.ά. Έκ δέ τών γαμήλιων τά έπιθαλάμια, τά όποια αδονται
μετά τήν στέ\|πν, κυρίως δέ κατά τήν πρωίαν τής δευιέρας μετά τόν γάμον ήμέρας,
έν Μεσσηνία καί Κρήτη λέγονται παστικά έκ τοΰ παστός, πού σημαίνει τόν νυμφι-
κόν θάλαμον1, έν δέ τή Λακωνία πατσικά*. Έν Ρόδφ μεταξύ τών ασμάτων «πού
τραγουδούν τήν τελευταία μέρα τοΰ γάμου στά ξετελέματα καί τές Αποκριές είναι
και τ' άδιάντροπα» s, δηλαδή τά περιέχοντα βωμολοχίας. Έν Κιμώλω «μακινάδα
λέγεται έτι τό γαμήλιον άσμα τό άδόμενον τήν έπομένην τοϋ γάμου πρό τοΰ
νυμφικοΰ θαλάμου ύπό τών φίλων (τών νεονύμφων)» Έν Κύθνος, τέλος,
λέγεται πατινάδα 5 τό άσμα τό άδόμενον άπό τούς φεύγοντας άπό τό σπίτι τοϋ
γαμβρού.

Τά μοιρολόγια ποτέ δέν λέγονται ύπό τοΰ λαοΰ τραγούδια. Ουδείς π.χ. λέγει:
ή μάννα κλαίει και τραγονδεί τό γιό της, άλλά τόν μοιρολογεί

Εις τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος έπί τής έννοιας τοΰ θρηνώ άπαντά
τό ρ. μοιριολογώ, μοιρολογώ, μοιρολοώ, μοιρκολοονμαι καί τό ούσ. μοιριολόγημα,
μοιργιολόγι, μοιργιολόι, μεργιολόι, μοιργιονλόι, μοιρουλόι, έν Νισύρω ξόδι, έν
Καλύμνω ζόι, εις τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος άγκώμι κτλ. Ή μοιρολογούσα
καλείται εις τάς νήσους μοιρολογίστρα, μοιρολοιστρα καί έν Αίτωλί^, Ήπείρω
κ. ά. μοιρονλονΐστρα. Άλλαχοϋ λέγεται κλαντρονσα καί καταλογίστρα. Έπί τής
ένάρξεως τοΰ θρήνου εις τινα μέρη τής Ελλάδος λέγουν : άρχινώ ή στιώ τό μοι-

1 ΚΛ, χφ. 768, σ. 9. (Δ. Χ. Δουκάκη, Διάφορα χόρτα, Μεσσηνία, ά. ε.). Μαρίας
Αιουδάκη, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπ. Έτ. Κρητ. Σπ., Γ', 1940, σ. 365.
ΚΛ, χφ. 2884, σ. 138-9' (συλλ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδον, Κάτω Ζαρός "Ηρακλείου, 1964).
Βλ. καί 77. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, . . . , έν 'Αθήναις, 1893, σ. 93, 171. Σημειω-
τέον ότι ό παστός έν δυτική Κρήτη λέγεται καί μπάστος. Βλ. Μαρ. Αιουδάκη, ένθ' άν.

2 ΚΛ, χφ. 956, σ. 13. (Δ. Χ. Δουκάκη, Λέξεις Λακωνικαί, έν 'Αθήναις, 1921).

3 Άναστ. Βρόντη, Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος, 1950, σ. 45.

* ΚΛ, χφ. 779, σ. 229. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλάδας
τφ 1920).

5 ΚΔ, χφ. 714, ενθ'άν., σ. 344. Πατινάδα εκ του βενετικού mitinada είναι εν τη
πραγματικότητι μία sérénade. Βλ. 77. Pernot, Etudes de littérature grecque moderne.
Paris, 1916, a. 27.

6 Σίμου Μενάρδου, ένθ'άν., σ. 16.
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ρολόι, πιάνω ή παίρνω ή λέω τό μοιρολόι ή καταλόγι ή άνακάλημα ή Χάρο ή
σύθρηνο ή λέει τ' άγκώμια του ή άρχίζ'ν νά 'γκωμιάζ'να 1.

Τά μοιρολόγια εις τήν Μάνην είναι πολύστιχα. Έν Μικρά 'Ασία οί Έλλη-
νες εμοιρολογούσαν μέ δίστιχα μοιρολόγια8. Είς τάς νήσους έπίσης τά μοιρολό-
για είναι κατά τό μέγιστον μέρος δίστιχα Εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα είναι
ώς έπί τό πλείστον πολύστιχα άνομοιοκατάληκτα. Καί τά ύπό τών έπιστημόνων
λαογράφων λεγόμενα «τραγούδια τού Χάρου» τά λέγει ό λαός μοιρολόγια. Αύτά
τά γνωρίζουν κυρίως αί γυναίκες εκ παραδόσεως καί τά χρησιμοποιούν αναλόγως
τοΰ προσώπου καί τής ηλικίας τοΰ νεκρού, διότι δι' εκάστην περίπτωσιν ύπάρχει
άνάλογον μοιρολόγι. "Αλλα είναι τά μοιρολόγια πού αύτοσχεδιάζουν κατά τάς
ώρας τοΰ θρήνου. Εις τό Ξηρόμερον τής 'Ακαρνανίας, ώς μάς πληροφορεί ό
Γερ. Παπατρέχας, «όλες οί γυναίκες έχουν τήν ικανότητα τού αύτοσχεδιασμοΰ,
άρκεί νά βρεθούν στήν κατάλληλη ψυχική κατάσταση» Έν 'Αραχόβη Παρνασ-
σίδος «τά περισσότερα άγκώμια, πού λέν στο νεκρό, είναι παλιά μοιρολόγια ή
τοΰ Χάρου ή καί έρωτικά δίστιχα, στά όποια προσθέτουν τά παρατσούκλια, άνα-
λόγως τοΰ είδους ή τού ονόματος τοΰ άποθανόντος . . . Καί τά δίστιχα λιανοτρα-
γουδάκια γίνονται μεγάλα, όταν τά λέν μέ τό χαβά καί μέ τά παρατσούκλια» ".
Εις τήν Δαμασκηνιάν Κοζάνης «πολλά τραγούδια τά λένε γιά τραγούδια μέ τό
εύθυμο μέλος τους καί γιά μοιρολόγια μέ τό πένθιμο μέλος τους» Τέλος έξ Αι-
τωλίας έχομεν τήν εΐδησιν ότι «τά μοιρουλόια τραγούδια εινι κί τά γυρίζ'νι σί
μοιρουλόια. Γυρίζου τού τραγούδ' θά πή άλλάζω τούν ήχό» '. Έν Χουλιαράδες
'Ιωαννίνων «στό σκάλο τοΰ καλαμποκιού τραγουδούν τό μοιργιολόι : «Σταφύλι
μου, κρυστάλλινο» μέ χαρούμενο σκοπό αργό. Ό σκοπός συμβαδίζει μέ τις κινή-
σεις τής δουλειάς» \

Είς τό Γλυκύ καί τήν Σαμονίβαν τού Σουλίου, ώς καί εις τά περισσότερα

1 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Ό θρήνος τοϋ νεκροϋ εν 'Ελλάδι. Τά μοιρολόγια καί
ή εθιμοτυπία των. ΕΚΕΕΛ, τόμ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), έν 'Αθήναις 1967, σ. 14.

2 ΚΑ, χφ. 1480, σ. 250. (Μ. Ίωαννίδου, Λαογραφικά προσφύγων Λιβισίου Μάκρης
Μ. 'Ασίας, 1943).

8 Βλ. Ίω. Μαυρακάκη, 'Ανάλεκτα Κρητικής λαογραφίας, τόμ. Α', Χανιά, 1939,
σ. 76 κ.έξ.

4 ΚΛ, χφ. 2293, σ. 82-83 (συλλ. Γερ. Παπατρέχα, Ξηρόμερο 'Ακαρνανίας, 1957).

5 ΚΛ, χφ. 1153 Β', σ. 82' (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αράχοβα, 1938).

8 ΚΛ, χφ. 1103 Α', σ. 29' (συλλ. Ίω. Μπακάλη, Δαμασκηνιά Κοζάνης, 1937).

' ΚΛ, χφ. 1421, σ. 520" (συλλ. Δημ. Λ ουκοπούλου, Διάφοροι τόποι Αιτωλίας, 1926).

8 ΚΛ, χφ. 2302, σ. 141' (συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, Χουλιαράδες'Ιωαννίνων, 1959).
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χωρία τής Ηπείρου, «δέν μοιργιολογάνε νά λέν μοιργιολόγια (τραγούδια). Τό
μοιργιολόγι εδώ είναι μια κλάψα (θρήνος)»1. "Ας σημειωθή ότι εν Ήπείρω
μοιργιολόι λέγουν καί ώρισμένον άνευ λόγων (κειμένου) θρηνώδες μέλος, πού δέν
απευθύνεται εις νεκρόν, άλλά παίζεται από τούς βιολιτζήδες εις τάς διασκεδάσεις8.

Τά λατρευτικά άσματα, τά όποια άδονται κυρίως κατά τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων, τού Λαζάρου καί είς άλλας
περιστάσεις, ό λαός ονομάζει κάλαντα (εκ τής λ. calendae), κάλαντρα έν Σάμω
κόλιαντα καί κόλιντα εν Μακεδονία. Έν 'Αγία Άννη Ευβοίας ή ονομασία κά-
λαντα δέν είναι γνωστή είς τούς πολλούς. «Τά λένε τραγούδια. Στά νυχτέρια
λένε τέτοια τραγούδια. 'Από έρωτήσεις πού'καμα, γράφει ή Μαρία Ίωαννίδου,
φαίνεται ότι τά εύχετικά κάλαντα είναι, ή μάλλον ήσαν, τά έν χρήσει τραγούδια
στο χωριό»4. Έν Ήπείρω τό τραγούδι τοΰ Λαζάρου μετά τών έπαινετικών
ασμάτων, πού άπευθύνονται εις τά μέλη τής οικογενείας, λέγεται «Λάζαρος».
Τά παιδιά «λεν το Λάζαρο». Έν Μεσημβρία Άνατ. Θράκης «τοϋ Λαζάρου τά
τραγούδια και τών Χριστουγέννων ήσαν τά Ιδια» Πρόκειται περί τών πρός τόν
οίκοδεσπότην, τήν οίκοδέσποιναν καί τά άλλα μέλη τής οικογενείας εύχετικών καί
επαινετικών ασμάτων. Εις άλλα μέρη τής 'Ελλάδος, ώς π. χ. έν Ήπείρω καί
Αίγίνη, έχομεν τά λατρευτικά άσματα, πού φέρουν τά ονόματα «Ζαφείρης» καί
«Λειδινός» καί χαρακτηρίζονται ύπό τοΰ λαοΰ ώς μοιρολόγια. 'Αλλαχοΰ, όπου
υπάρχει άκόμη τό έθαμον, ονομάζεται ύπό τοΰ λαοΰ χελιδόνα «τό άγυρτικόν παι-
δικόν ασμα, τήν άρχήν βεβαίως λαβόν εκ τής προσαγορεύσεως τής τό πρώτον
κατά τό έαρ εμφανιζόμενης χελιδόνος» \

Τά καλούμενα σατυρικά ή σκωπτικά άσματα ό λαός εν Άνδρω ονομάζει
σατύρας. Σάτυρα έν τή νήσω ταύτη είναι «ποίημα επί γεγονότι τινί πρός έμπαι-
γμόν καί χλευασμόν ποιούμενον' τοΰ βγάλανε σάτυρα τοΰ Μιχάλη τοΰ Μπίστη» '.

1 ΚΑ, χφ. 2277 Α', σ. 197' (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Γλυκύ καί Σαμονίβα Σου-

λίου, 1958).

3 Βλ. πλείονα έν Δ. Β. Οίκονομίδου, Ό θρήνος τοΰ νεκρού έν 'Ελλάδι. Τά μοι-
ρολόγια καί ή έθιμοτυπία των, ένθ' αν., σελ. 11 κ.έξ.

3 ΚΔ, χφ. 753, σ. 184, 189. (Σωκρ. Ν. Ίωαννίδου, Παρατηρήσεις έπί τοΰ συγχρό-
νου γλωσσικού ιδιώματος τών Σαμίων, Σάμος, 1921).

4 ΚΛ, χφ. 1479 Ζ', σ. 45-46" (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία Άννα Ευβοίας, 1942).

5 ΚΛ, χφ. 1104 Γ', σ. 40' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, Σιναπλί, 1937).

« Φ. Ί. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. A' II, 1948, σ. 10.

7 ΚΛ, χφ. 771 Β', σ. 525. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλά-

δας, Άνδρος, 1918).
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Έν Κύπρω ονομάζουν τσιαττίσματα τά αύτοσχέδια σκωπτικά άσματα, τά
όποια συνθέτουν έξ υπ άμοιβής εις ποιητικούς διαγωνισμούς, πού λαμβάνουν
χώραν εις διασκεδάσεις καί δή κατά τήν τριήμερον εορτήν τού κατακλυσμού'.

Έν Νάξω (Άπείρανθος) τό τραγούδι, τό όποιον συνθέτουν διά νά ψέξουν
καί σκώψουν έρωτικάς κυρίως παρεκτροπάς, λέγεται ρίμα \ Ή ρίμα σύγκειται έξ
όμοιοκαταλήκτων διστίχων. «Μα ρίμα, λέει, πάλι έβγάλασι ;». Ό «ριματζής ή
ριμαδόρος, ριματζού καί ριμαδόρισσα είναι εκείνοι, πού βγάνουσι άή ρίμα»3.
Ριματζοϋδες λέγονται αί γυναίκες, αί όποΐαι έχουν τήν ποιητικήν ικανότητα νά
συνθέτουν τά τοιούτου είδους άσματα.

'Αλλαχού ή λ. ρίμα σημαίνει τήν στιχοπλοκήν. Έν Λέσβω (χωρίον Κα-
γιάννι), παλαιότερον τοΰ 1940, «πρατραγ'δούσαντ'», δηλαδή ήμιλλώντο «στις
ρίμες». «Είχαμε, διηγούνται, ξακουσμένους δυό 'Αιβαλιώτες : Ή Ζαπτιές κ' ή
Μυκονιάτ'ς" ήτανε ετοιμόλογοι" ριμαδόροι μέ τ' όνομα. Μιά φορά ή Ζαπτιές
πείραζε μέ τά τραγούδια του τό Μυκονιάτ'. Κείνος τοΰ 'πε :

Σ'μάζ'ξε τά τραγούδια σου κι βάν' τα άπαν' στο βώλο,
νά μην dà δώσω μιά βλωτσιά κι πάν στ' διαβόλ' τά βώλο.

Κι ό Κόπανος ήτανε καλός ριμαδόρος. Μιά φορά είδε δυό κορίτσια στο
παράθυρο. 'Αμέσως τό ταίριαξε καί ειπε στή μιά, τήν πιο όμορφη :

Στο παραθύρι κάθεσαι κ' έχεις κι άλλη κοντά σου,
εσύ 'σαι ή γαρουφαλιά κ' ή άλλη τά γκλουνιά σου.

Τό κορίτσι ντράπηκε καί μπήκε μέσα. Κείνος τής είπε :

Σφάλιγ' τό παναθύρι σου καί ζούβα τή φωτιά σου
κ ίγώ άπ' τήν άραρ,άδα του βλέπω τήν έμορφιά σου.

Ή μάννα τοΰ κοριτσιού τότες τόν έβρισε. Κείνος θύμωσε καί τής άπο-
κρίδ-'κε :

Μιά σκουριασμένη κλειδαριά ήχασε τό κλειδί της,
πετάχτ'κε μιά καλόγρια νά πή τό λακερντί της» ι.

1 Κυριάκου Π. Χατζηϊωάννου, Τά έν διασπορά. Τόμος τιμητικός, Λευκωσία, 1969,
σ. 166- 167.

2 Δ. Β. ΟΙκονομίδου, Τό «σύγχρονο λαϊκό τραγούδι» τής Άπειράνθου Νάξου,
περιοδ. «'Εργασία», έτ. Ζ', τεΰχ. 327, 'Αθήναι, 1936, σ. 333- 334.

3 ΚΛ, χφ. 1441, σ. 87' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, 'Απείρανθος Νάξου, 1925).

* ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 36 -37' (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος, Καγιάννι. 1940).
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Έν Κύθνω ριμάδα «(είναι τό) συνεχές καί ουχί δίστιχον ποίημα, τό άναφε-
ρόμενον εις έν γεγονός, άλλά καί τό μεγάλο ερωτικό τραγούδι ριμάδα λέγεται»'.
Έν Καραμπουρνςί Σμύρνης ή ρίμα ήτο «ασμα των 'Απόκρεων συν χορω αδόμε-
νον» 2. Ύπό τήν αύτήν έννοιαν απαντά ή λ. καί έν Σύρω· «Στις βεγγέρες, πού
κάναμε, καί στις 'Απόκριες, πού χορεύαμε, κοιτάζαμε ποιος θά πή τήν καλύτερη
ρίμα3». Ή λ. ύπό τόν τύπον ρίμ', ρίμη εν Σάμω σημαίνει «ασμα ιστορικόν, έπος,
πρβλ. τήν φράσιν : πέ μας μιά ρίμ'» 4. Έν Κρήτη καί εις πλείστα άλλα μέρη τής
Ελλάδος λέγοντες ρίμα, ρίμες, εννοούν γενικώς τά ομοιοκατάληκτα τραγούδια"
ριμαδόρος είναι ό στιχουργός 3. Ό Ίδ. Παπαγρηγοράκις ονομάζει ρίμες τά πολε-
μικά, ηρωικά καί ιστορικά άσματα, «πού δέν είναι ριζίτικα, άλλά παγ-
κρήτια» 6.

Διά τά τραγούδια τής ξενιτειάς ό λαός τής βορείου Ελλάδος χρησιμοποιεί
τάς φράσεις : τραγονδ' παραποννιάρ'κο γιά τά ξένα ή γιά τόν ξινίτ . Θά ποϋμι
κάνα παραποννιμέν' ή θά ποϋμι κάνα γιά τονν ξινίτ', θά ποϋμι κάνα μοιργιολόι.

Ποικιλίαν ονομάτων έχει ό λαός μας διά τά δίστιχα. Έν Μεσημβρία 'Ανατ.
Θράκης ταύτα έλέγοντο κονντονρμάδες Έν Άδριανουπόλει ", εις τινα μέρη τοϋ
Πόντου9 καί εν Μαδύτω 10 κουτσάκια" ταΰτα ένταύθα λέγονται καί «μπιγίτια,
δηλαδή άσματα χορού»". Καί εν Άπειράνθω Νάξου τά οκτασύλλαβα δίστιχα
λέγονται κοτσάκια καί τό τραγούδισμά των σκοπός κοτσάτος. Έν Σκοπώ 'Ανατ.
Θράκης έχομεν τάς λ. κότημα, άλλως κονάήμ' καί κοντσουΰάή, πού συνήθ-ως

1 ΚΛ, χφ. 714, σ. 455. (Φ.Ί. Κονκουλέ, Κυθνιακόν γλωσσάριον, Βιβλίον Β', 1920).

2 ΚΛ, χφ. 771 Β', ενθ" άν., σ. 865.

3 ΚΛ, χφ. 1378 Β', σ. 104" (συλλ. Γεωργίας Ταρσουλη, Σϋρος, 1939).

4 ΚΛ, χφ. 753, ενθ. άν. σ. 429.

5 ΚΛ, χφ. 928, σ. 58 (Ίω. Κονδυλάκη, Κρητικόν Αεξιλόγιον. Β' Συλλογή. Ή
γλωσσική κατάστασις τής Κρήτης άπό τοϋ 1866 - 1919).

6 Ίδ. Παπαγρηγοράκι, Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τόμ. Α', Χανιά, 1956/57, σ. 8.

' ΚΛ, χφ. 1104 Α', σ. 28" (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

8 ΚΛ, χφ. 215, σ. 11. (Συμ. Μαναασείδου, Βιβλίον ποικίλης γλωσσικής ύλης διά
τό Ζωγράφειον διαγώνισμα, έν Μουσταφά Πασά, 1888).

9 ΚΛ, χφ. 144, σ. 41. (Ίω. Βαλαβάνη, Μνημεία τής άνά τόν Πόντον ιδιωματικής
διά τόν Ζωγράφειον άγώνα τοϋ έτους 1886).

10 ΚΛ, χφ. 933, σ. 38. (Άποστ. Οίκονομίδου, Συλλογή ζώντων μνημείων έν τή
γλώσση τού λαοΰ έν Μαδύτω τής Θρακικής χερσονήσου, έν Καλλιπόλει, 1890).

" ΚΛ, χφ. 185, σ. 126. (Άποστ. Οίκονομίδου, Συλλογή ζώντων μνημείων παρά τφ
λαφ τής Μαδύτου, πόλεως τής Θρακικής χερσονήσου, έν Καλλιπόλει, 1891).
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απαντούν εις τόν πληθ. Τα κοτήματα ήσαν δίστιχα εύθυμα, άδόμενα κατά τάς
διαφόρους διασκεδάσεις :

Τραγούδια και κοτήματα σα θέλ'ς γιά να μάθ'ς,
παρ' χαρτί και πέννα και κάτσε νά τά γράφ'ς.

Συνήθως ήκούετο ή φράσις : «'Άάε νά ποϋμ' κουτσουόάκια,νά γελάσουμ'»Έν
Κρώμνη τοϋ Πόντου, ώς καί πολλαχοϋ τής Ελλάδος, τά δίστιχα έλέγοντο καί
λέγονται κοινώς : λιανά τραγουδάκια ή λιανοτράγουδα Συνήθως έν Κρώμνη τοϋ
Πόντου «ό πρώτος αύτών στίχος ήτο άσχετος πρός τόν δεύτερον, έτίθετο δέ χάριν
μόνον τής ομοιοκαταληξίας. Τινές δ' είναι καί άνομοιοκατάληκτοι»3. Ε'ις Κύζικον
τής Προποντίδος τά δίστιχα ώνομάζοντο παρασκίδις Έν Σαμοθράκη «τά πλεί-
στα τών τραγουδιών είναι δίστιχα, μάλιστα τοϋ χορού, ώς έπί τό πλείστον έρω-
τικά "». Έν Λήμνφ λέγονται παραμικρά τραγούδια ", κοντόσωμα καί κοντοτρά-
γουδα1, έν Λέσβω (Πληγώνι) μανέδες ή μανεδάκια ή τραγ'δέλια Ενταύθα «ένας,
πού θέλει ν' άρχίξη νά πή τόν πόνο του, λέει πρώτα τούτον dô μανέ (δίστιχο) :

Κλαίω κρυφά, γιατί κανείς δέ θέλω νά τό μάθη,
πώς βρίσκομαι σέ βάσανα και σέ μεγάλα πάθη.

Κ' ϋστερις οι άλλοι ταιριάζουν μανέδια, καθένας ό,τι έχει στήν καρδιά τ'. Είναι
ε'ιδών τούν εϊδώνε μανέδες: τοϋ έρωτα, γιά τή φυλακή κ. ά. Έχει κι άλλα τρα-
γούδια, πού πάνε μέ τό μανέ. Καί σύ μπορείς νά ταιριάξης ό,τι θέλεις μέ to μανέ.
Πίσω άπ' τά μανέδια λέγαμε τά κοντοσύλλαβα' π. χ.

Σά μοϋ δής και κάνω βόλτα,
βάν ι του κλειδί στήν όορτα 9».

1 Δ. Ά. Πετροπούλου, Γλωσσάριο Σκοπού 'Ανατολικής Θράκης. Άρχεΐον θρακικού
λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τόμ. Ε', έν Αθήναις, 1938/39, σ. 247.

2 ΚΛ, χφ. 144, ένθ' άν., σ. 41.

3 Ένθ' άν., σ. 41.

4 ΚΛ, χφ. 54, σ. 52. ('Ανωνύμου, Συλλογή γλωσσικού ύλικοΰ έκ Κυζίκου, 1904).

6 ΚΛ, χφ. 393, σ. 28. (Ν. Βενέτου, Συλλογή ζώντων μνημείων τής άρχαίας ελλη-
νικής γλο'ισσης έν τή γλώσση τοΰ νεωτέρου έλληνικοΰ λαοΰ, έν Βαθυρρύακι Κωνσταντι-
νουπόλεως, &. ?.).

6 ΚΛ, χφ. 1160 Δ', σ. 54' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος, Κάσπακας, 1938).

' ΚΛ, χφ. 1160 Α', σ. 12' (συλλ. Γ. 'Α. Μέγα, Λήμνος, Βάρος, 1938).

8 ΚΛ, χφ. 1446 Α', σ. 11' (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος, Πληγώνι, 1940).

9 ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 6-7' (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος, Πληγώνι, 1940).
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"Οπως βλέπομεν μανέδια λέγουν τά δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα καί κοντο-
σύλλαβα τά οκτασύλλαβα. Έν Έλυμνίω Ευβοίας εκ των προσφιλών ασμάτων
(διστίχων) ήτο καί ό αμανές. Ούτος έν τή 'Ανατολή και ιδίως εις τά κατά τόν
νομύν τής Σμύρνης άσιατικά παράλια καί έν Νέςι Έφέσφ (Κουσάντασι), καί παρά
τοις ναυτικοίς τής Σάμου, ήτο εν τών προσφιλεστέρων ασμάτων τών ώραίων
εκείνων παραλιών '. Έν Ko) τά δεκαπεντασύλλαβα τά λέγουν τραγούδια καί τά
οκτασύλλαβα τσακίσματα 8. Καί έν Αΐνφ τσακίσματα έλεγον τά μικρόστιχα δίστιχα,
τά όποια λέγονται έν τώ μέσω η έν τέλει ετέρου διστίχου Έν Λατσίδςι Μεραμ-
βέλλου Κρήτης «τά ποτσακίσματα είναι έπα)δές, πού αδονται συνήθως ύστερα
άπό πεντέξε οχτώ μαντινάδες, όχι όλες μαζί, άλλά πότε ή μιά, πότε ή άλλη :

"Εχεις ελιές πέντ' έξ οχτώ'

βάλε με νά σοϋ τ σοι μετρώ»

Τσάκισμα λέγεται καί έν 'Απειράνθω Νάξου 5. Είς τούς Παξούς ρίμνα λέγουν τό
όμοιοκατάληκτον δίστιχον", έν δέ τή Κρήτη μαντινάδα ', «έκ τοϋ πατινάδα,
κώμος8, ώς όντων τών διστίχων ιδίων τοις κώμοις καί τοις συμποσίοις» ".
'Αλλαχοϋ λέγονται τραγούδια τής άγάπης, στιχάκια, παρόλες10. "Ας προστεθή
ένταϋθα ότι οί Έλληνες έν Λιβισίω Μάκρης Μικράς 'Ασίας μέ τήν λ. μαντινάδα

1 Ν. Κ. Μπελλαρά, Τό Έλύμνιον, (Πειραιεύς), 1940, σ. 115.

2 'Τακ. Σ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ έκδιδόμενα ύπό Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαο-
γραφία, τόμ. ΙΓ', έν Θεσσαλονίκη, 1950/51, σελ. 309, 314, 318, 319.

3 ΚΛ, χφ. 897 Β', σ. 11. (Συμ. Μανασσείδον, Ζώντα μνημεία τοΰ 'Ελληνισμού έν
τη γλώσση τοϋ ελληνικού λαοΰ, έν Χατζηγυρίψ, 1882).

4 ΚΛ, χφ. 1105, σ. 86 -87' (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Κρήτη (Λατσίδα), 1937).

5 ΚΛ, χφ. 1441, σ. 35' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Νάξος, 'Απείρανθος, 1925).

6 ΚΛ, χφ. 682, σ. 267' (Μιχ. Δένδια, Παξιακόν γλωσσάριον, 1915).

' "Η μαντινάδα προέρχεται άπό τήν ένετικήν λ. matinada (καί ίταλ. mattinata),
ήτις σημαίνει νυκτερινόν ύπό τά παράθυρα τής άγαπημένης άσμα. Κάτι άνάλογον είναι
ή σερενάτα (σερενάδα έν Νάξω), άσμα είς ώρας νυκτερινής γαλήνης καί σιωπής. Άλλαχοΰ
λέγεται πατινάδα, ήτις έχει ώς άρχαΐον άντίστοιχον έ'Οιμον τόν κώμον. Κατά τήν πατι-
νάδα συνηθίξοντο αύτοσχέδια δίστιχα, πλην τής Κρήτης, είς Κύπρον, Δωδεκάνησον, Κυ-
κλάδας, Πόντον κ. ά. Ί. Ά. Παρχαρίδου, Περί τών έν "Οφει Ασμάτων, Λαογραφία, τόμ. Θ',
έν "Αθήναις, 1926/28, σ. 109 κ.έξ.

8 Βλ. περί τούτου Κ. Ρωμαίου, Κοντά στις ρίζες, έν 'Αθήναις, 1959, σ. 393 - 396.

9 ΚΛ, άρ. 895, σ. 423. (Ίω. Ν. Ζωγραφάκη, Τό γλωσσάριον τής δημώδους λαλιάς
τών Κρητών διά το Ζωγράφειον διαγώνισμα τοΰ έτους 1888).

10 Κ. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 387.
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ώνόμαζον «τήν παρέα τών τραγουδιστάδων» '. Έν Λέρω τής Δωδεκανήσου καί
άλλαις νήσοις τοϋ Αιγαίου πελάγους τραγούδια λέγοντες εννοούν κυρίως τά δίστιχα,
τά όποΐα ή γνωρίζουν έξ άλλων ή έχουν τήν ικανότητα ν' αυτοσχεδιάζουν Έν
Κύπρφ τραούδιν - τραούδκια λέγουν τά δίστιχα, πού συνήθως τραγουδούν3. Άλλα-
χού μέ τά ονόματα καταλόγι καί καταλόγιασμα δηλούνται σήμερον τά δίστιχα ή
τά μοιρολόγια ή αί παροιμίαι ή τά αινίγματα4.

Τά δίστιχα ό λαός διακρίνει είς διαφόρους κατηγορίας, άναλόγως τοΰ περιε-
χομένου των καί τής περιστάσεως κατά τήν οποίαν αδονται. Τά δεκαπεντασύλ-
λαβα δίστιχα καί τά οκτασύλλαβα τσακίσματα (έν Κώ) ή κοτσάκια (έν 'Απειράνθω
Νάξου) είναι συνήθως ερωτικά, τά όποια καί χορεύονται, πεισματικά5, τού γάμου,
γνωμικά', μοιρολόγια, τοΰ Κλήδονα κτλ. Έν 'Απειράνθω Νάξου έχομεν καί τά
δίστιχα μέ τόν σκοπόν τς άφεντρείας ' (έφεδρείας ;). Πρόκειται δι' ενα σκοπόν
«παραπονεμένο, πού οϊ κληρωτοί τραγουδάνε γυρίζοντας όλοι μαζί όλο τό χωριό,
τραγουδώντας αυτοσχέδια δίστιχα. Μέ αύτά κάνουν παραγγελιές στήν άγαπητικιά,
δίνουν παρηγοριές στούς γονείς κτλ.» 8.

Άλλη κατηγορία ασμάτων είναι τά νανουρίσματα καί τά ταχταρίσματα4
παιδικά άσματα είναι καί τά έρρύθμως κατά διαφόρους περιστάσεις ύπό τών παι-
διών άπαγγελόμενα, ώς π. χ. κατά τήν παραμονήν τοΰ Κληδόνου, όταν πηδούν
τις φωτιές τ' "Αι Γιαννιού, κατά τήν ήμέραν τών Βαΐων εις τήν λιτανείαν, κατά
τάς άνομβρίας (περπερούνα), όταν άρχίζη νά βρέχη καί νά χιονίζη, όταν πρωτοϊ-
δούν χελιδόνι, μετά τόν τρυγητόν τών άμπέλων κττ. Τά νανουρίσματα είναι δί-
στιχα, άδόμετα μέ άπαλόν μέλος ύπό τών μητέρων πρός άποκοίμισιν τών νη-
πίων9. Τά βαυκαλήματα ταύτα εις τούς Έλληνας τής Κάτω 'Ιταλίας αρχίζουν

1 ΚΔ, χφ. 1480, ενθ' άν. σ. 169.

2 ΚΛ, χφ. 2279, σ. 113' (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λέρος, 1958). Έν Κάσω ματι-
νάες λέγουν τά δίστιχα.

3 ΚΛ, χφ. 1896 Α', σ. 36. (Δ. Πετροπούλου, Συλλογή έκ Κύπρου, 1953).

4 Ίακ. Σ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ εκδιδόμενα ύπό Δημ. Β. Οίκονομίδον,
ενθ' άν., σ. 300.

5 ΚΛ, χφ. 753, έν»' άν., σ. 416.

β Τά γνωμικά ό λαός λέγει παροιμίες.

7 Άφεντρεία είναι ή στρατιωτική θητεία.

8 ΚΛ, χφ. 1524, σ. 132' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος Νάξου, 1929).
Δ. Β. Οίκονομίδον, Τό «σύγχρονο λαϊκό τραγούδι» τής 'Απειράνθου Νάξου, ενθ' άν.,
σ. 334.

8 ΚΛ, χφ. 311, σ. 87. (Κ. Ν. Χατζοπούλου, Ή φωνή τοΰ Μικροΰ Αίμου, έν Σα-
ράντα Έκκλησίαις, 1873).
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δια τού νινό, νινό ή νανά, νανά, άλλαχού δέ τού Ελληνισμού δια τοΰ νάνι, νάνι ή
νάνι νά κάνη τό νινί. Έν Θράκη τό νανουρίζω λέγεται νενιάζω καί τά νανουρί-
σματα νενιάσματα 1. Έν Πόντω ωσαύτως νιανία λέγονται τά βαυκαλήματαΠολ-
λαχοΰ νανουρίζω τό παίδι σημαίνει τραγουδώ πρός άποκοίμισίν του. Έν Καρ-
πάθω τά νανουρίσματα λέγονται κανάκια Τά νανουρίσματα πανταχού είναι
δίστιχα ομοιοκατάληκτα.

Τά ταχταρίσματα έχουν διεγερτικόν καί χορευτικόν ρυΒ-μόν4 καί είναι
άλλοτε μέν ομοιοκατάληκτα δίστιχα, άλλοτε δέ τετράστιχα καί άλλοτε πολύστιχα.

Πλείστοι συλλογείς καί έκδόται δημωδών ασμάτων έπιγράφουν ώρισμένας
κατηγορίας έξ αυτών ύπό τούς όρους άποκριάτικα, παακαλιάτικα, ριζίτικα : τής
τάβλας, τής στράτας κτλ. Τούς όρους τούτους άντλοΰν από τόν λαόν. Οί επιστή-
μονες όμως λαογράφοι δέν άκολουθούν αύτήν τήν ταξινόμησιν και πολύ ορθώς,
διότι π. χ. εις τά άποκριάτικα περιλαμβάνονται άκριτικά, παραλογαί, έρωτικά,
σκωπτικά, βωμολοχικά κ. ά., εις τά παακαλιάτικα περιέχονται πλήν τών λατρευ-
τικών καί κλέφτικα, ακριτικά, έρωτικά κ. ά.

Λίαν ένδιαφέρουσα έν προκειμένω είναι ή εΐδησις, τήν οποίαν έχομεν άπό
τό Κατιρλί τής Βιθυνίας. Εκεί άποκριάτικα ώνομάζοντο όλα τά δημώδη άσματα,
«ώς άκουόμενα μόνον κατά τάς Άπόκρεως», διηρούντο δέ «εις έπιτραπέζια καί
χορευτικά, διακρινόμενα άπ' άλλήλων έκ τοΰ ήχου. Τά πρώτα συνωδεύοντο ύπό
τοΰ ήχου τοΰ σινί»

Έρχόμεθα εις τά ριζίτικα τής Κρήτης. Ρίζες λέγουν έν τή νήσω *ά χωρία
τής Κυδωνιάς, πού ευρίσκονται εις τάς υπώρειας τών Λευκών 'Ορέων, δηλαδή
τούς Λάκκους, τά Μεσκλά, τόν Θέρισσον, τά Καρανοσκάφιδα, τόν Πρασέ, τά
Ρούματα, τά Κεραμειά καί κατ' επέκτασιν τά λοιπά χωρία τών έπαρχιών, τών
ευρισκομένων περί τά Λευκά Όρη (Μαδάρες). Τά ασματα τών μερών αύτών
ονομάζονται ριζίτικα", αδονται δέ κατά τόν γάμον, τόν άντίγαμον, τήν βάπτισιν

1 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Άπό τά θρακικά έθιμα. Θρακικά, τόμ. Α', Αθή-
ναι, 1928, σ. 137 - 139. Βλ. καί Άστέριον Ζήκον, αύτόθι, σ. 210. Πρβλ. Φ. Ί. Κονκονλέ,
ΒΒΠ, A' II, 1948, σ. 15.

2 Φ. Ί. Κονκονλέ, ένθ'άν., σ. 15.

3 ΚΛ, χφ. 227, σ. 41. (Γλωσσική ύλη Καρπάθου, 1892).

1 Δ. Ά. Πετροπονλον, ΕΔΤ., τόμ. Β', σ. ιζ'.

5 Τό σινί είναι χάλκινον σκεύος έπικαθήμενον έπί τών πέντε δακτύλων καί κρουό-
μενον έπί σανίδων. ΚΛ, χφ. 236, σ. 56. (Παν. Μακρή, Συλλογή ζώντων μνημείων έξ
αύτού του στόματος τοΰ λαού τής κιομοπόλεως Κατιρλί. Λεξιλόγιον καί άραί, 1888).

<> Ίδομ. Παπαγρηγοράκι, Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τόμ. Α', Χανιά, 1956/57,

σ. 12.
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καί είς πάσα ν έν γένει διασκέδασιν. Ταύτα διακρίνονται είς τραγούδια τής τάβλας
αφ' ενός καί τής στράτας αφ' ετέρου. Εις ούδεμίαν περίπτωσιν, κατά τον Ίδ.
Παπαγρηγοράκιν, λέγονται τά τελευταία εις τό τραπέζι της διασκεδάσεως, ενώ
«δεν είναι άπηγορευμένο απόλυτα 1 τραγούδια της τάβλας να λέγωνται καί εις
πορείας. Κι αυτό διότι τά τραγούδια τής στράτας είναι σέ μονότονο σκοπό, ενα
και μόνο, καί δέν τον ξέρουν oλol» Τά τραγούδια της τάβλας δέν τα τράγου·
δουν τχ) συνοδεία μουσικών οργάνων. Τα περισσότερα εξ αύτών είναι εις δεκα-
πεντασύλλαβους άνομοιοκαταλήκτους στίχους. Σπανιώτατα άπαντώμεν συμπτω-
ματικούς εις αυτά δύο στίχους ομοιοκατάληκτους. At συνήθεις δεκαπεντασύλλαβοι
ρίμες «είναι μεν καί αύται τραγούδια τής τάβλας, άλλα δέν μπορούμε να πούμε
πώς είναι ριζίτικα σάν τ' άλλα» \ Τα τρα γούδια τής τάβλας αλλα μέν αδονται,
αλλα δε απαγγέλλονται 4. Τά τής στράτας5 είναι πολύ όλιγώτερα και εΐναι εκτε-
ταμένα. Ή ταξινόμησις αύτη τών Κρητικών ασμάτων ύπό τοΰ Ίδ. Παπαγρηγο-
ράκι καί άλλων παλαιοτέρων και νεωτέρων συλλογέων καί εκδοτών είναι τελείως
εξωτερική, διότι εις τά τραγούδια τής τάβλας περιλαμβάνονται ακριτικά, ιστορικά,
παραλογαί, ερωτικά, τοΰ Χάρου, τής φυλακής κ. α. Τό αυτό δε παρατηρείται καί
εις τα τραγούδια τής στράτας.

Εις τά Καλάβρυτα τα τραγούδια τοϋ τραπεζίου, τά όποΐα αδονται είς γά-
μους, πανηγύρεις και διασκεδάσεις, συνοδεύονται πολλάκις άπό μουσικά όργανα
καί είναι κλέφτικα, ληστρικά, ερωτικά κ α.e Έν Έλυμνίφ Ευβοίας τα επιτρα-
πέζια καί τοϋ χοροΰ ασματα ελεγοντο κοινώς βντάνα7 Εις τήν βόρειον "Ηπειρον
αι διασκεδάσεις καί οι γάμοι γίνονται μέ τραγούδια χωρίς συνοδείαν οργάνων.
Εις τήν νότιον ΊΙπειρον γίνεται καί χρήσις μουσικών οργάνων. Δέν είναι της
παρούσης μελέτης σκοπός να δείξη τόν τρόπον, κατά τόν όποιον εκτελούνται τά
μονοφωνικά ή πολυφωνικά ασματα. Ή διαπραγμάτευσις τοΰ θ-έματος τούτου είναι

1 Ό 'ίω. Έ. ΜαΘιονδάκης (Δημοτικά τραγούδια Σελίνου, Κρητικά, Α', 1930- 1933,
σ. 242) αποκλείει τοΰτο γράφων : «ουδέποτε τά τραγούδια της στράτας αδονται στήν
τάβλα ή «αί τουναντίον».

s Ίδ. Παπαγρηγοράχι, έ'νθ' αν., σ. 13. Βλ. πλήρη περιγραφήν τής τάβλας, αΐι-
τόθι, σ. 14.

3 Ίδ. Πατταγρηγαόάκι, ενθ' άν., σ. 15.

* "Ε. Μαθιουδάκη, ενθ' άν., σ. 242.

5 Τά τραγούδια αύτά έν Δ. Κρήτη λέγονται «τοΰ δρόμου ή τής συνεπαρσάς». Μ αρ.
Λιουδάκη, ενΰ'άν., α. 387.

8 ΚΛ, χφ. 131, σ. 40. (Γ. Παπανδρέου, Γλωσσική πραγματεία, 'Αθήναι, 1917).

7 Ν. Κ. Μπελλαρά, ενθ' άν., ο. 107.
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έργον τών μουσικολόγων λαογράφων. Ημείς θά περιορισθώμεν μόνον νά έπιση-
μάνωμεν τούς όρους, τούς οποίους χρησιμοποιεί ό λαός κατά τήν υπ' αύτού έκτέ-
λεσιν τών τραγουδιών του.

Γενικώς τά δημοτικά μας τραγούδια άπό τήν άποψιν τής μελωδίας των καί
τού τρόπου τής έκτελέσεώς των «είναι μονοφωνικά, δηλαδή έχουν πάντοτε ώς
βάσιν μίαν μελφδίαν, άλλοτε άπλήν, συλλαβικήν, καί άλλοτε πεποικιλμένην μέ
διάφορα μελίσματα, καί αδονται είτε ώς μονωδία είτε ύπό όμάδαιν τραγουδιστών
καί οργανοπαικτών» Έξαίρεσιν τοΰ κανόνος αύτοΰ άποτελοΰν τά τραγούδια
ώρισμένων περιοχών τής 'Ηπείρου, όπου ταύτα είναι πολυφωνικά, άδόμενα πάν-
τοτε ύπό ομάδων άνδρών ή γυναικών ή καί μεικτών, τρίφωνα ή και τετράφωνα2.
Ενταύθα μάς ένδιαφέρουν τά δημώδη ονόματα τών μελών τών ομάδων τούτων.
Ό κορυφαίος, πού τραγουδεί τήν κυρίως μελφδίαν τοΰ άσματος λέγεται πάρτης
ή πάρτης ή καί σηκωτής, διότι αυτός παίρνει τό τραγούδι, δηλαδή αρχίζει τήν
μελορδίαν του. Ό δεύτερος τραγουδιστής ονομάζεται γυριστής, διότι τό γυρίζει,
τό τσακίζει. Οί άλλοι δύο τής ομάδος λέγονται ισοκράτες, διότι κρατούν τό ίσον.
Έτσι τό όλον ασμα παρέχει τήν έντύπωσιν χορωδιακού άσματος. Εις τήν θέσιν
τοϋ γυριστή τοποθετείται ένίοτε άλλος τραγουδιστής, πού λέγεται κλώστης, διότι
τό κλώθει τό τραγούδι. Ό πάρτης αισθάνεται τήν ανάγκην νά έχη πρός τά δεξιά
του τόν γυριστήν καί έν συνεχεία τούς ίσοκράτες. Εις ά'λλην πάλιν περίπτωσιν
δεξιά τοϋ παρτή τοποθετείται ένας Ισοκράτης καί μετ' αύτόν ό γυριστής. Ό Ισο-
κράτης ούτος χωρίζει τόν παρτήν άπό τόν γυριστήν καί έχει είδικόν μουσικόν
ρόλον, λέγεται δέ ούτος ριχτής τοϋ τραγουδιού3. Οί συνοδεύοντες μέ τό ίσον τό
τραγούδι τό γεμίζουν καί τοιουτοτρόπως τούτο πάει βρονταριά ή κάχτα τό τρα-
γούδι, δηλαδή ένδυναμοΰται \

Έν Κρήτη «σέ πολλά τραγούδια τής τάβλας παρεμβάλλονται άπό τόν τρα-
γουδιστή σάν επωδοί, χωρίς νά είναι γραμμένα στά κείμενα, μερικά λόγια ή φρά-
σεις, τά λεγόμενα τσακίσματα» ;>. Ό Ίω. Ζωγραφάκης μάς πληροφορεί ότι έν
Κρήτη «.απόθεμα λέγεται παρενθετική προσφώνησις τραγουδίου επί τίνος ήχου,

1 Σπ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. ΕΚΕΕΑ,
τόμ. 9/10 (1955/57), έν 'Αθήναις, 1958, σ. 108.

2 "Ενθ' άν., σ. 108.

3 Δ. Β. Οίκονομίδον, Τά βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής
ξενιτειάς. 'Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι, 1954,
σ. 37. Σπ. Περιστέρη, ενθ'άν., σ. 108-110.

4 Δ. Β. Οίκονομίδον, ένθ' άν., σ. 37.

5 Ίδ. Παπαγρηγοράκι, ενθ' άν., σ. 15.
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απαιτούντος τοΰτο, όπερ επαναλαμβάνεται εις έκάστην στροφήν»1. Έν Σύμη ή
έπωδός τοΰ άσματος λέγεται καντούνι" καί έν Σμύρνη πεστρέφι3. Είς τό Γελλίνι
Κορινθίας λέγουν έτσάκισα τό τραγούδι ή έβαλα τό τραγούδι στο τσάκισμα,
δηλαδή «ευρίσκω πλέον τόν νηχό τελείως καί τό τραγούδι είναι στήν άκμή του»
Εις τό χωρίον τής Κορινθίας Σαραντάπηχον τό τσάκισμα λέγεται καί γύρισμα *.
Έν δέ τή 'Αραχόβη Παρνασσίδος έλεγαν τό έτος 1938 «παρτσά τά τραγούδια,
πού τραγουδούσαν μαζί ό Ίω. Γιαννέλλος (ΙΛαννελλογιάννης) καί ό 'Λ. Μάμαλης.
"Αρχιζε δηλαδή ό ένας, έπαιρνε ό άλλος τό τραγούδι κτλ.»". 'Ενταύθα τά τρα-
γούδια «δέν τά λέν άκρ' άπ άκρα, ως τό τέλος, γιατί πρέπει νά μείνη καιρός νά
τραγουδήσουν όλοι ! όπως έλεγε ό μπάρμπ' 'Αντρέας ό Μάμαλης» 7.

Καί κατά τήν σύνθεσιν τών τραγουδιών, ιδία εις τάς νήσους, όπου άκμάζει
ό αύτοσχεδιασμός τοΰ διστίχου, ή λαϊκή ορολογία είναι άξιοπρόσεκτος.

Ούτως επί τής έννοιας τοΰ συνθέτειν άσμα χρησιμοποιείται τό ρ. ταιριάζω.
Ό μακαρίτης καθηγητής 'Αδ. 'Αδαμαντίου γράφει : «... δημοτικόν άσμα
(έν Τήνο.)) όπου έντελώς <5έν τό έταίριασαν καί Οά τό ταιριάσουν οί κοπέλλες τό
έπόμενον έτος» 8. Εις τό Καπλάνι Πυλίας λέγουν : «τό χωράφι ξακρίζουν νά κάμη
γέννημα' τό τραγούδι δέν τό ξακρίζουν» 9. Έν Άπειράνθο) Νάξου τό τραγούδι,
πού ταιριάζουν, λέγεται βγαρτό ή βγαλιτό. 'Ιδού έν προκειμένω διάλογος καί
φράσεις, πού κατέγραψεν έπιτοπίως ή Διαλεχτή Ζευγώλη τό έτος 1928: «—Μά
βγαρτό ήτον' τό τραούδι ή κανείς σοΰ τό 'πε ; — Μά πκοιός ήθελε νά μοΰ τό πή ;
έώ τό 'βγαλα». «Χίλια βγαρτά τραούδιά 'πεν έχτέ βραδύ». «"Ω τραούδια πού
τά 'λεε g' ήτον', όλο βγαλιτά ! ». «—Μωρέ, 'ι' άκουε τώρα κει κι ά' δέν ήτονε

1 ΚΛ, χφ. 895, ένθ' άν., σ. 86.

τών Κρητών διά τό Ζωγράφειον διαγώνισμα τοΰ έτους 1888).

2 ΚΔ, χφ. 898, σ. 77. (Γ. 'Εαρινού, Λεξιλόγιον Συμαϊκοΰ ιδιώματος . . . , 1895).

3 Ένθ' άν., σ. 77.

4 ΚΛ, χφ. 1098, σ. 678. (Ίω. Κακριδή, Γλωσσάριον έκ Φενεοΰ, Σαρανταπήχου,
Καρυάς, Γελλινιοΰ . . . , 1924), άρ. 1096, σ. 713. (Ίω. Κακριδή, Γλωσσάριον έκ Καλα-
βρύτων, Σουδενών . . . , 1924).

5 ΚΛ, χφ. 1098, ένθ' άν., σ. 304. Βλ. αυτόθι, σ. 32, 206-207.

« ΚΛ, χφ. 1153 Β', σ. 80' (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αράχοβα, 1938).

' "Ενθ' άν., σ. 80.

8 'Αδ. 'Αδαμαντίου, Τηνιακά. Δελτ. τής Ίστορ. καί 'Εθνολογ. Έταιρ. τής 'Ελ-
λάδος, τόμ. Ε', έν "Αθήναις, 1896/1900, σ. 279.

3 ΚΛ, χφ. 1378, σ. 2' (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Καπλάνι ΙΙυλίας, 1939).

10
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βγαλιτά ! Μα θαρρείς πώς βγαίνου dù τραούδια τσά - έτσά ; Μα μέ είάα τά 'βγάνε ;
Μέ καμμιάν άξίνη ; » '.

Όταν τό τραγούδι ομοιοκατάληκτη, ελεγον έν Άδραμυττίω Μικράς 'Ασίας
οτι «έρχιτι βολικό τό τραούδ'» Όταν οί στίχοι του είναι αταίριαστοι, δηλαδή
δέν όμοιοκαταληκτούν, τότε έν 'Απειράνθω ιό δίστιχον λέγεται καιίοννάτο
δηλαδή γωνιώδες. Εις τό αύτό χωρίον τής Νάξου συνήθως λέγουν μετά τόν πρώ-
τον στίχον διστίχου, πού δέν ήμπορούν νά ταιριάσουν, ώς δεύτερον στίχον τάς
αστείας καί ειρωνικός έκφράσεις : «και τ' άλλο τ άποδέλοιπο μέσ' στον ΙΙαραμε-
ριάρη» ' ή «ώχου, καλέ μου, καλεράκι» ή «ώχου καλέ μου, καλεριτσαργιά»5.

Όταν ό λαός, εις τό χωρίον Βάρος Λήμνου, θέλη νά δικαιολογήση διά
ποίον λόγον τό ίδιον τραγούδι ό είς τό γνωρίζει διαφορετικά άπό τόν άλλον, λέγει:
«Αυτά (τά τραγούδια) δέν έχ'νε aaïbrj (νοικοκύρη). Όποιος έκοφτε ό νοΰς,

1 ΚΛ, χφ. 1459, σ. 119' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος, 1928).

2 ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 244" (συλλ. Δημ. Δουκάτου, Λέσβος, 1940. Πρόσφυγες έξ
Άδραμυττίου Μικράς "Ασίας).

3 'Ιδού τί γράφει σχετικώς ή Διαλεχτή Ζευγώλη τό έτος 1926 : «Μιά φορά θυμού-
μαι πού πέθανε ένας άθρωπος καί τοΰ 'λεεν ή 'υναίκα (3ου μοιρολόια, τά περισσότερα
όμως ήτανε άταίριαστες ρίμες, καί, έπειδή έδώ (έν 'Απειράνθω Νάξου) προσέχουνε πολύ
στή ρίμα, έλεγε σέ κάθε μοιρολόι : καθουνάτό 'ναι πάλι, Ίώργη μου». ΚΛ, χφ. 1449,
σ. 150" (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, 'Απείρανθος Νάξου, 1926).

* Παραμεριάρης έν τή ιδιαιτέρα μου πατρίδι 'Απειράνθω είναι μία σειρά οικο-
πέδων είς τά όποια ρίπτονται υπό τών περιοίκων παντός είδους απορρίμματα. "Όταν
κάποιος άρχίση νά συνθέτη έν δίστιχον, τοΰ οποίου ή τελευταία λέξις τού πρώτου στί-
χου τελειώνει είς -άρη ή οιασδήποτε αλλάς συλλαβάς καί δέν δύναται νά εΰρη μέ όμοιο-
καταληξίαν τόν δεύτερον στίχον, τότε αύτός ή άλλος τις παρευρισκόμενος λέγει τόν
κοινότατον καί γνωστότατον είς μικρούς καί μεγάλους στίχον :

«καί τ' άλλο τ άποδέλοιπο /ιέσ' στοϋ Παραμεριάρη».

5 «"Ητανε μιά κάποτε καί πέθανεν ή μάννα της κι άρχισε καί τής είπε (τό μοι-
ρολόι :

Δέ σ' εφηκα στο σπίτι μου, μάννα μου, νά πεθάνης,
καλέ μου, καλεριτσαργιά, καλέ μου, καλεράκι.
Καί μιά έλεγε, λέει, στό γαμπρό της :

"Ωχου, καλέ μου, πέθανες, έδά, έόά, έόάκι μου,
καλέ μου, καλεριτσαργιά.

'Εννοείται αύτά είναι ψευτιές. Είναι μερικές άστεΐες, πού τούς αρέσει νά παρεξηγούνε
τις άλλες, γιά νά γελάνε». ΚΛ, χφ. 1524, σ. 622 -623' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη,
Άπείρανθος Νάξου, 1929).
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φκειάν' τραγούδι' κι άτσαλο νά 'ναι τό διορθών'» Εις τό χωρίον 'Αγία Σοφία
τής αυτής νήσου λέγουν: «Τό τραγούδ' aaybrj δέν έχ'. Άπό τήν άρχή ως τό
τέλος δέ Βορεΐ νά τό κλέψ'. Κατ' θά βάλ' άνάμεσο δικό τ'» s. Καί έν Μεσημβρίςι
'Ανατ. Θράκης έλεγον ομοίως : «Τό τραγούδι σαΐμπή δέν έχ'. Τό ξέρω 'γώ έτσ',
ό άλλος έτσ'» 'Ωσαύτως ε'ις τόν Ναίμονα καί ε'ις τό Κωστί έλεγον : «μάστορη
τό τραγούδ' δέν έχ'» Έν Πέτρα Λέσβου αντί τής λ. μάστορης έχρησιμοποίουν
διά τό αυτό πράγμα τήν λ. άψεάικό5.

Ώς πρός τήν μουσικήν έκτέλεσιν τών τραγουδιών οί λαϊκοί όργανο-
παϊκται κατά τό πλείστον διατηρούν τήν παράδοσιν. Κάποτε όμως ούτοι προσθέ-
τουν καί ίδικάς των δημιουργίας ή μετατρέπουν (διασκευάζουν) τό παραδεδομένον
έξ επιδράσεων τής άστικής λαϊκής μουσικής. Έν Μεσημβρία 'Ανατ. Θράκης έλε-
γον : «Οί όργανοπαϊχται είμαστε καί ποιηταί. Τραγουδούμε καί βάζουμε όσα
θέλουμε μέσα » 6. Έν Ήπειρο.) υπάρχει κοινή εις τόν λαόν ή πεποίθησις ότι «οί
γύφτοι οργανοπαίχτες βάζ'ν μέσα στό τραγούδ' δικά τους πράματα», όπως μου
έλεγαν.

Έν Κρήτη «μερικοί τραγουδιστοί, πριν άρχίσουν τό κύριο τραγούδι, πού
θέλουν νά πούν, τραγουδούν πάνω σέ άλλο γρήγορο σκοπό ένα στιχάκι ώς είδος
προανακρούσματος» '. Περισσοτέρας λεπτομερείας διά τήν όρολογίαν καί τούς τρό-
πους μέ τούς οποίους έκτελούνται τά τραγούδια άπό τούς τραγουδιστός καί τούς
όργανοπαίκτας εις τά διάφορα μέρη τού Ελληνισμού δέν θά παραθέσω ένταύ^α,
διότι τό θέμα είναι έκτος τών ορίων τής παρούσης μελέτης.

Εις τάς πόλεις τής Ελλάδος σήμερον έπικρατεί άντί τοϋ δημοτικού τρα-
γουδιού τής υπαίθρου τό λεγόμενον ρεμπέτικο. Εις τάς άρχάς τοϋ αιώνος μας
τούτο ήτο άφιερωμένον εις τήν ζωήν τού υποκόσμου καί ήτο τονισμένον εις τούς
τόνους καί τονς χρόνους τής τουρκικής μουσικής, πάντοτε δ' έπαίζετο καί παίζε-
ται μέ μπουζούκια. Κατά τήν έποχήν μας έχει άστικοποιηθή. Παραλλήλως πρός

1 ΚΔ, χφ. 1160 Α', σ. 1)3' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος (Βάρος), 1938).

2 "Ενθ' άν., σ. 145.

» ΚΛ, χφ. 1104 Λ', σ. 148' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

4 ΚΛ, χφ. 1104 Α', σ. 285, άρ. 1104 Δ', σ. 46' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία,
Ναίμονας, Κωστί, 1937).

5 «Θά διαλογιστοϋμι νά ποϋμι τόν gaöiva τό τραγούδι τ". Δέν έχ' άψεάικό!
"Όπως θέλ'ς τό λές. Λένε άρπαμάδες (άποσπάσματα, κομμάτια). "Αλλος τ° άποσών'». ΚΛ,
άρ. 1446 Α', σ. 71' (συλλ. Δημ. Λονκάτου, ΙΙέτρα Λέσβου, 1940).

8 ΚΛ, χφ. 1104 Γ', σ. 166' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

7 Βλ. Ίδ. Παπαγρηγοράκι, ένθ' άν., σ. 15.
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αύτό είς τάς πόλεις μέ τα ραδιόφωνα καί τήν συχνήν έπικοινωνίαν καί γνωρι-
μίαν μέ ξένους λαούς είναι πολύ εύκολοι αί έπιδράσεις από τό περιεχόμενον καί
τάς μελφδίας ξένων τραγουδιών '.

Όπως εκ τών ανωτέρω φαίνεται, ό ελληνικός λαός έχει διά τά τραγούδια
του ιδίαν όρολογίαν, διαφέρουσαν τής έν χρήσει ύπό ειδικών μελετητών τής δη-
μώδους ποιήσεως. Ή δημώδης ορολογία, ποικίλλουσα, ώς εϊδομεν, από τόπου εις
τόπον είναι αξία ιδιαιτέρας προσοχής, συγκεντρώσεως καί έξετάσεως, διότι δι* αύ-
τής δεικνύεται, πώς ό λαός ονομάζει τά δημιουργήματα τοΰ ποιητικού του λόγου,
τά εϊδη των, τήν θ·έσιν, πού αυτά καταλαμβάνουν είς τάς διαφόρους εκδηλώσεις
τής ζωής του, πότε τά τραγουδεί καί ποίαν γνώμην έχει διά τήν σύνθ-εσιν καί
τόν δημιουργόν των.

Ή έρευνα καί τών στοιχείων τούτων θ-ά συμβάλη εις τήν πληρεστέραν
γνώσιν τοϋ ελληνικού δημοτικού τραγουδιού καί άπό πλευράς, ή όποία δέν έτυχεν
ακόμη είδικωτέρας μελέτης.

RÉSUMÉ

Terminologie populaire des chansons populaires grecques.

par D. Β. Ε c ο n ο m i d è s

Dans l'introduction de son étude, l'auteur examine le terme τρα-
γούδι (chanson), en général, puis la façon dont le peuple grec conçoit et
vit sa chanson, et cela en se basant sur les renseignements provenant
de la tradition orale des diverses régions de Grèce.

Se référant à l'étymologie du mot τραγούδι (chanson) il écrit que ce
mot provient du mot ancien τραγωδία (tragédie) et est déjà employé avec
cette signification à partir du 1er siècle après J. C. et mentionne les
différentes formes de ce mot, ainsi que les ternies que le peuple
emploie pour désigner le chanteur, la mélodie, le simple récit du
texte et les autres mots qu' on emploie pour exprimer la signification
de la chanson, ainsi que la terminologie des vieilles et des nouvelles
chansons.

1 Δημ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ, τόμ. A', σ. ζ'.
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Le peuple, ignorant, comme c'est naturel, la terminologie et la
classification scientifique, désigne ses chansons par divers noms, tirés
soit du nom de la danse respective, soit de la mélodie, soit du nom du
héros principal, mentionné dans le texte ou du premier mot avec lequel
commence le texte, soit encore de la circonstance à l'occasion de
laquelle est chantée ou dansée la chanson e.t.c.

Ensuite, l'auteur mentionne et examine en détail le terme popu-
laire de παραλογή (ballade), sa signification et ses rapports avec la παρα-
καταλογή ' (ballade) de l'époque byzantine et son contenu.

Il examine aussi la terminologie populaire des chansons polystiques
d'amour, Klephtiques, de la prison et des bandits. En particulier, il ex-
pose en donnant des détails intéressants la terminologie des chansons
nuptiales et les mirologues (chants funèbres). A cette occasion le lecteur
apprend, en même temps, diverses coutumes relatives aux termes en
question et liées à ces deux principaux événements de la vie humaine.

Une étude de terminologie des chansons du culte et des chansons
satiriques est donnée ensuite. Le peuple émploie le terme de ρίμα (rime)
pour désigner une certaine catégorie de chansons polystiques satiriques.

La terminologie des distiques de quinze syllabes est exceptionelle-
ment riche et variée et s'adapte à diverses catégories de chansons comme
par exemple à des distiques d'amour, gnomiques, de noce, du culte etc.
De même pour les octosyllabes et les τσακίσματα (tsakismata)'.

Ensuite, sont traitées en détail les chansons pour enfants, les berceu-
ses et les ταχταρίσματα (tahtarismata)ainsi que des chansons enfantines.

L'auteur mentionne également des termes populaires — non scienti-
fiques— que divers éditeurs des chansons populaires amateurs ont em-
ployés et qu'ils ont puisés dans la tradition populaire comme par exem-
ple 'Αποκριάτικα (chansons du Carnaval), Πασχαλιάτικα (de Pâques), τής
τάβλας (de la table), τής στράτας (de la route) etc.

1 παρακατολογή ~ ballade declamée dans un style mélodramatique, accom-
pagnée par un instrument musical nommé κλεψ ίαμβος.

2 tsakismata — mots qu' on intercale dans le vers pour des raisons rythmi-
ques ou mélodiques.

3 Tahtarisma — chanson gaie pour réveiller et faire rire Γ enfant en le
faisant sauter et danser.
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Enfin on examine les termes que le peuple emploie pour désigner
les chanteurs des chansons polyphoniques, les mots et phrases qu'on
intercale parfois dans le chant, sans qu'ils appartiennent au texte, comme
aussi pendant l'accouplement (τό ταίριαομα) de la chanson. Ce dernier
terme d'accouplement se rencontre principalement dans les îles de la
mer Egée dans une variété très intéressante.

Après avoir examiné le terme ρεμπέτικο (chanson rebétiko) qui est
chantée dans les grandes villes, accompagnée par les «bouzoukia», l'auteur
conclut que la terminologie populaire des chansons est digne d'attention
et d'un examen particulier, car cette étude montre la façon dont le peu-
ple nomme les créations de sa poésie, ses catégories et l'opinion qu'il a
sur la composition des chansons populaires et sur leurs créateurs.

La présente étude contribuera à une meilleure connaissance du
chant populaire grec, d'un point de vue qui n'a pas été examiné à ce jour.



ΓΑΜΗΛΙΟΙ ΑΡΤΟΙ

ΥΠΟ

ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Ό γάμος άπ' αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί τής σήμερον θεωρείται, ώς καί
εις άλλους λαούς, έκ τών σπουδαιοτέρων γεγονότων τοϋ κοινωνικού βίου, διό καί
έχει περιβληθή δι' ειδικών κατ' έθιμον θεσμών καί τελετουργιών, παραλλήλως
πρός τάς περί αύτοϋ διατάξεις τοΰ θετού δικαίου. Ουτω συντελείται δι' αύτοϋ
ή σύστασις τής οικογενείας, ή οποία αποβλέπει ού μόνον εις τήν πλήρωσιν άμοι-
βαίως τών άναγκών άνδρός καί γυναικός άλλά καί εις παιδοποιΐαν. Εις τόν
γάμον ούτω μέ τό περιεχόμενον τούτο, ώς έπίσης καί εις άλλας περιστάσεις τής
ζωής τοϋ λαού, έν αίς κυρίως ή γέννησις καί ό θάνατος, άπαντώνται κατά τόπους
νόμιμα θρησκευτικού ή μαγικού περιεχομένου, διά τών οποίων, συνδεδεμένων
μέ τό τυπικόν τής σχετικής εορταστικής λειτουργίας, επιζητείται τό μέν ή προ-
στασία τοϋ νέου ζευγους άπό παντός κακού, τό δέ ή μετάδοσις εις αύτό δυνάμεως
πρός γονιμότητα καί γενικώς ευτυχίαν εις τόν έγγαμον βίον του.

α) Ό σίτος διά τόν γαμήλιον οίρτον

Είς τήν έν γένει προετοιμασίαν τής τελέσεως τοϋ γάμου, πλήν άλλων,
σημαντικήν θέσιν καταλαμβάνει ή τελετουργική παρασκευή τοϋ διά τόν έορτα-
σμόν τοΰ γάμου άρτου, είδικώτερον δέ ή τής κουλλουρας τοΰ γαμβροΰ καί τής
νύμφης κ. ά.

Ό πρός τόν σκοπόν τούτον άναγκαίος σίτος, ώς καί δι' άλλας εορταστικάς
άνάγκας, επιλέγεται ύπό τοΰ γεωργού κατά τό άλώνισμα, ώς έθίζεται έν Σκύρο.)1
καί άλλαχού.

Ό σίτος ούτος πέμπεται κατά τό έθος εις ποσότητά τινα εις τάς οικογε-
νείας, αί όποίαι πρόκειται νά τελέσουν τούς γάμους τών τέκνων των, μόλις ανται
άποστείλουν εις συγγενικά ή φιλικά τθ)ν πρόσωπα προσκλήσεις περί συμμετοχής
αυτών εις τόν έορτασμόν, ώς έπί παραδ. είς Σιταριάν Φλωρίνης ένθα κάθε

1 Βλ. Νίκης Λ. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. I, 'Αθήναι 1940, σ. 158.

2 Βλ. Κέντρον Έρεΰνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας" (εφεξής βραχυγραφικώς :
Κ. Λ.) χφ. 2787, α. 12 (συλλ. Προκοπ. Παπανονση, Σιταριά Φλωρίνης, 1963). Πρβλ. καί
έκ Πυλίας Κ. Α., χφ. 1378Α, σ. 5 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Καπλάνι Πυλίας, 1939).
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προσκληθείς οικογενειάρχης στέλλει «ένα κόσκινο γεμάτο σιτάρι», ούτω δέ συγ-
κεντρούται ή άπαιτουμένη ποσότης διά τήν παρασκευήν τών ψωμιών τοΰ γάμου.
Εις τήν Τήλον ' οί γονείς τών μελλονύμφων διαθέτουν εξ ημισείας τήν άπαιτου-
μένην ποσότητα σίτου ή κριθής. Ούτως εις τάς οικίας τών μελλονύμφων, ένιαχού
είς τήν αύλήν ! ή ε'ις κεντρικόν δωμάτιον 'Ί επί ήπλωμένου επί τού δαπέδου σινδο-
νίου ή έπί δύο έως τριών «κιλιμιών» ' ή μιάς «κουβέρτας» κατατίθεται ό προσ-
φερόμενος σίτος ύπό τών προσκεκλημένων εις τόν γάμον οικογενειών. 'Επί τού
σωρού τοΰ σίτου τούτου τοποθετείται σταυρός εκ πρασίνων κλάδων καί άνθέων",
ειτα δέ «κυλιούνται» έπ' αύτού ύπό τών παρισταμένων δύο άγόρια καί ένα κορίτσι.
Ή πράξις αύτη άποσκοπεΐ εις τήν γέννησιν ύπό τοΰ ζεύγοί'ς τέκνων καί μάλιστα
άρρένων, τά όποια θεωρούνται ώς στυλοβάται τής οικογενείας, ένιαχού δέ καί
φυσικοί7 κληρονόμοι τής άκινήτου περιουσίας αύτής. Ό σκοπός ούτος διατυπώ-
νεται έτι καί εις τά άδόμενα ύπό τών παρισταμένων άσματα:

Νά γεννηθούν πολλά παιδιά

νά είναι άγόρια και κορίτσια,

και νά τρανέψουν τά παιδιά,
νά γίνουν παλληκάρια \

Οί κυλιόμενοι έπί τοΰ σίτου παίδες, ώς έπίσης καί όσα άτομα θά χρησιμο-
ποιηθούν κατόπιν διά τήν ζύμωσιν τών άρτων τοΰ γάμου, πρέπει νά είναι άμφι-
θαλείς. Σημειώνομεν ούτως έκ τής περιοχής τοΰ νομού ΙΙέλλης", ότι οί εύρισκό-
μενοι πέριξ τοΰ σωρού τού σίτου, άφοΰ λάβουν εις χείρας «τούρταν», τοποθετούν

1 Βλ. Δημ. Χαβιαράν, είς περ. «Ζωγράφ. Άγιόν», τόμ. Α', έν Κων/λει 1891, σ. 265.

» Βλ. Κ. Α., χφ. 2579, σ. 6 (συλλ. 'Ελένης Κάλλια, 'Αρχάγγελος ΉμαΟείας, 1962).

3 Βλ. Κ. Α., χφ. 2394, σ. 331 (συλλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, έκ τοΰ νομοΰ Πέλ-
λης, 1961).

4 Βλ. Κ. Α., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 439.

5 Βλ. Κ. Α., χφ. 2786, σ. 22 (συλλ. Ίωάνν. Φωτιάδου, 'Αχλάδα Φλωρίνης, 1963).
" Βλ. Δημ. Μπαλάνου, Τό φυτικόν βασίλειον άπό θρησκευτικής απόψεως, Πειρ.

Γράμματα 1 (1940), τεΰχ. 2, σ. 16-17.

7 Κ. Α., χφ. 1478, σ. 113 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1941).
3 Κ. Α., χφ. 2786, ενθ' άν., σ. 23.
3 Κ. Α., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 240.
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αυτήν συμβολικώς έπί τής κεφαλής αμφιθαλούς 1 άρρενος παιδιού, τό όποιον
αργότερον θ' άναλάβη τό ζύμωμα, «άνάπιασμα», τών προζυμιών.

Ό σίτος ούτος διά τά ψωμιά τού γάμου, άφού, ύπό τήν συνοδείαν μουσικής
καί ασμάτων, άφαιρεθούν έξ αύτοϋ μετά προσοχής ύπό νεανίδων * αί ξέναι ούσίαΐ;
κομίζεται, ομοίως υπό συνοδείαν μουσικής ασμάτων καί χορών, εις πλησίον ποτα-
μόν ή πηγήν πρός πλύσιν (Κύπρος) \

Ή μετά τό στέγνωμα άλεσις αύτοϋ έγίνετο παλαιότερον διά χειρομύλου εις
τάς οικίας τών γονέων τοϋ γαμβρού καί τής νύμφης ή εις γουδί1 ύπό νεανίδων
τή συνοδείςι έπίσης μουσικής καί τραγουδιών '. "Οταν διά τήν άλεσιν χρησιμο-
ποιούνται κοινοί μύλοι (νερόμυλοι ή άνεμόμυλοι), τότε ό σίτος κομίζεται έκεΐ προς
άλευροποίησιν, έπίσης μετά μουσικής καί τραγουδιών". Συνήθως τόν σίτον μετα-
φέρει νεάνις άμφιθ-αλής, ή όποία έν ΊΙπείρω δέον νά φέρη μαζί της «σακκούλι»
μέ κουλλούραν άρτου εντός αύτοϋ, ειδικώς παρασκευασθ-είσαν, ώς άμοιβήν εις τόν

1 Βλ. γενικώτερον περί τών αμφιθαλών είς τήν μελέτην τον Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη,
Οί αμφιθαλείς εις τόν βίον τοϋ λαοϋ, Άρχ. Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησανροϋ, τόμ.
ΙΓ' (1946 -47), σ. 199-200.

2 Βλ. Ήρ. Μ. Καραναστάση, Τά έθιμα τοϋ γάμον στά χωριά τής Κώ, Άντιμάχεια
καί Καρδάμενα, Δωδεκ. Άρχεΐον, τόμ. Δ' (1959/60), σ. 232. Πρβλ. Δ. Σ. Παπαντωνίου,
Γαμήλια ασματα, προπόσεις καί ενωχίαι χωρικών Άρκάδων, Άρκαδ. Έπετηρίς, τεϋχ. 2
(1906), σ. 182.

3 Βλ. Άθαν. Σακελλαρίου, Τά Κνπριακά, τόμ. Λ', έν "Αθήναις 1890, σ. 720. "Ετι
Κ. Α., χφ. 2754, σ. 11 (συλλ. Λ. Ί. Κοκολιοϋ, Λαογραφικά έκ Κύπρου, 1963).

4 Βλ. Μ. Μακρυγιαννοπούλου, Ό άρραβών καί ό γάμος, έκδ. Πέργαμος, 1929, σ. 250.
Πρβλ. έξ Ίεροπηγής Καστοριάς Κ. Λ., χφ. 2459, σ. 213 (συλλ. Βασ. Διαμαντοπούλου)
ένθα «μαζεύονται οί κοπέλλες καί κοπανίζουν (κόπανος είναι ένα χοντρό ξύλο) σιτάρι ... ».

5 Παρατίθενται σχετικά δίστιχα έκ Κύπρου' βλ. Π. Λεοντίον, Τραγούδια τού γά-
μου, Μαθητ. "Εστία, έτ. ΙΓ' (1962), άρ. 33, σ. 37 :

"Ω, Παναγία Δέσποινα, μέ τομ μονογενή σον
καμμιά δουλειά έγ γίνεται μέ δίχως τήβ βουλή σου.
Ό ουρανός εν στραντζυλός τζαΐ τ' άστρα μέσ' τήμ μέσην,
ελάτε ξένοι τζαί διτζοί ν' άλ,έσωμεν τό ρέσιν.

e Τα χιόνια άλεύρια νά γενοϋν καί τά πουλιά δαμάλια

κ' ή θάλασσα γλυκό κρασί, νά πιουν τά παλληκάρια,
νά πιοϋνε, νά μεθύσουνε, νά πάνε γιά τή νύφη.
(Κ. Α., χφ. 856, σ. 2, σνλλ. Ν. 'Αλεξοπούλου, Μαντινεία "Αρκαδίας, 1914).

7 Βλ. Κατ ίνας Γ. Παπά, Γαμήλια έθιμα τής Β. Ήπείρον, Ήπειρ. 'Εστία 5 (1956),
σ. 350.
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μυλωναν διά τήν άλεσιν τοϋ σίτου'. Έκ τής κουλλούρας ταύτης θά γευθούν
πάντες οί παρευρισκόμενοι εις τόν μύλον*, θά ριφθή δέ καί τεμάχιον ε'ις τήν
μυλόπετραν \ όπου άλέθεται ό σίτος. Έάν ό άρτος ούτος δέν καταναλωθή ενταύθα,
ή νεάνις (ή αί νεάνιδες) θά παραλάβη τό άπομεΐναν μέρος, τό όποιον θά διανείμη
έπιστρέφουσα ε'ις όσους συναντήση καθ' όδόν. 'Έπρεπε δηλαδή ό άρτος τής
κουλλούρας ταύτης νά καταναλωθή καί μή έπιστραφή εις τόν οίκον.

Συνήθως αί προσερχόμενοι εις τόν μύλον νεάνιδες άδουν διάφορα ασματα,
ώς έν Ήπείρω *ό κατωτέρω ' :

Νυστάζω, νυσταρίζω,
καί ποιός πάει στο μύλο ;

— Κοιμήσου, κορασιά μου,
κ' εγώ πάω στο μύλο.

ö — Νυστάζω, νυσταρίζω,

καί ποιός θά μου τ' άλεση ;

—Κοιμήσου, κορασιά μου,
κ εγώ θά σου τ' αλέσω.

— Νυστάζω, νυσταρίζω,

10 καί ποιός θά τό ξαγιάση ;

— Κοιμήσου, κορασιά μου,
κ έγώ θά τό ξαγιάσω.

Ό μυλωνάς, μόλις άντιληφθή τήν πομπήν τών προσερχομένων νεανίδων, θά
διακόψη τήν άλεσιν άλλου σίτου, διά νά δοθή ούτως ή προτεραιότης εις «τά
άλέσματα» τοϋ γάμου. Κατά τό έθιμον επιβάλλεται νά άλεσθή ό σίτος τοΰ γάμου
τήν ιδίαν στιγμήν, καθ' ήν μετεφέρθη, ίνα μή τό άλεσμα, όπερ προορίζεται

1 Ξενοφ. Δ. Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 40. Πρβλ.
έξ Αιτωλίας Κ. Α., χφ. 916, σ. 368, ένθα «τ' άλεσμα πού φέρνουν ν' αλέσουν τή βδομάδα
τοΰ γάμου καί τό 'χουν νά άναπιάσουν τά προζύμια δέν ξαϊάζεται». Έξ 'Ιωαννίνων βλ.

Κ. Δ., χφ. 2037, σ. 79 (συλλ. Δημ. Δρούγκα, Χρυσοβίτσα Μετσόβου 'Ιωαννίνων, 1952).
Κ. Δ., χφ. 1475, σ. 19 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία "Άννα Εύβοίας, 1942) καί Κ. Α.,
χφ. 2894, σ. 55 (συλλ. Ά. Δευτεραίου, "Ανω Κλεινά! Φλωρίνης, 1964).

3 Κ. Δ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 156 καί ΊΙλία Κ. Σαμαρά, Λαογραφικά Κλειστού
Εύρυτανίας, 'Αθήναι 1964, σ. 67.

3 Κ.Λ , χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 156.

4 Κ. Λ., χφ. 248, σ. 6 (συλλ. Αίκατ. Παπά, Δέλβινον 'Ηπείρου, 1921). Πρβλ. καί
Κατίνας Γ. Παπά, ένθ' άν., σ. 350.
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δι' ιερόν σκοπόν, τόν γάμον, παραμείνη εις τόν μύλον, όπου, κατά τάς λαϊκάς
δοξασίας, έλλοχεύουν αόρατα έπικίνδυνα πνεύματα.

β) Κοσκίνισμα - προζύμι

'Αφού τό άλευρον τούτο κομισθή αναλόγως εις τάς οικίας τών μελλονύμ-
φων, θά τεθή εντός σάκκων καινουργών, μή μεταχειρισμένων (Λιγουριό 'Αργο-
λίδος)'.

Ή ζύμωσις κατόπιν τού προζυμιού, τό «άνάπιασμα», ώς λέγεται, γίνεται
συμφώνως πρός καθωρισμένον τυπικόν4. Τρία άρρενα παιδία', άμφιθαλή, θά
μεταβούν εις τήν κρήνην πρός μεταφοράν τού άναγκαίου ύδατος (Μακεδονία) '.
Εις τινας μάλιστα τόπους, ώς εις τό Μανιάκι Πυλίας, οί παίδες ούτοι έρχονται
εις τήν κρήνην μετημφιεσμένοι μέ ενδύματα «κοριτσίστικα» Κατά τήν μετάβα-
σιν εϊς τήν βρύσιν δέν έπιτρέπεταί τις νά όμιλήση ούτε νά άκουμβήση εις τι ση-
μεϊον, ούτω δέ θά κομισθή εντός καινουργοϋς καί όλοκεντημένης στάμνας (Σκύ-
ρος)'' τό «άκριτο», τό άμίλητον νερόν . 'Εν Πελοποννήσω οί άκολουθούντες εις
τήν μεταφοράν ταύτην τοϋ ύδατος τραγουδούν :

Τρέχουν τά νερά, τρέχουν κ' οί βρύσες,
τρέχει κι ό γαμπρός νά πάη στή νύφη.

— Βρύση κρυόβρυση, κρουσταλλωμένη,
βγάλε κρύο νερό κρουσταλλωμένο,
■5 νά γιομίσουμε χρυσά κανάτια,

ν' άναπιάσουμε χρυσά προζύμια *.

' Βλ. Χρ. Α. Γιαμαλίδψ, έν Λαογρ. 5 (1915), σ. 047, 4.

2 'Αλ. Χ. Μαμμοπονλον, "Ηπειρος, τόμ. Α', 'Αθήναι 1961, σ. 147. "Ετι Κ. Καρα-
πατάκη, Γάμος τοϋ παλιού καιροί (Λαογραφικά τής περιοχής Γρεβενών), "Αθήναι 1960,
σ. 161.

3 Γεωργίας Ταρσούλη, Ό γάμος στά χωριάτης ΙΙυλίας, Πελοπ. Πρωτοχρονιά, τόμ. Δ'
(1960), σ. 263. 'Αλλαχοϋ στέλλεται έν παιδίον νά φέρη ΰδωρ άπό τρεις κρήνας, ώς εθί-
ζεται είς τά χωρία τοϋ νομοΰ Φλωρίνης. Βλ. Κ. Α., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 56.

« Βλ. Γ. Τριανταφνλλίδψ, είς Μακεδ. Ήμερολ. έτ. 1938, σ. 140.

6 Κ.Λ., χφ. 1474, σ. 44 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938).

β Βλ. Νίκην Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 112.

' Βλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Τό «άμίλητο νερό» είς τόν βίον τοϋ λαοΰ. Έπετ. τοΰ
Λαογρ. "Αρχ., τόμ. 15/16 (1962/63) σ. 56. Είς Γρεβενά, βλ. Κ. Καρα:τατάκη, ένθ' άν., α. 53.

» Κ. Α., χφ. 1508, σ. 163 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944). Πρβλ. άνάλογον έξ
'Ηπείρου έν Λαογρ. 5 (1915), σ. 32 καί έξ 'Αρκαδίας είς Κ. Α., χφ. 856, σ. 3.
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Καθ·' όδόν γίνονται στάσεις, καθ·' ας χορεύουν καί ρίπτουν πυροβολισμούς 1 είς τόν
άέρα κρούοντες συγχρόνως διάφορα άντικείμενα πρός πρόκλησιν θορύβου. Σημειω-
τέον ότι ή πομπή, επιστρέφουσα έκ τής πηγής, άκολουθεΐ άλλην όδόν εκείνης, ήν
έχρησιμοποίησε κατά τήν έκεΐ μετάβασιν \

Είς τήν ο'ικίαν, όπου θά μεταφερθή τό «αμίλητο νερό», έχουν συγκεντρο)θή 11
συγγενείς καί φίλοι τών μελλονύμφων" έκ τούτων νεάνιδες αμφιθαλείς κοσκινί-
ζουν τό άλευρον, ένφ οί παριστάμιενοι άδουν διάφορα άσματα, ώς π.χ. τό έπό-
μενον καί άλλα'.

ij , j j-J j6 J—-j—j Jjj j J j]*; J Jjgg

Σέ_Tiu _ -κνα

Σέ πνκνά πνκνά είν τ' αλεύρια
κι ά- να- φράτα είν' τά προζύμια
κι άγόρας, πού τ' άναπιάνει,
νά 'χτ) μάννα και πατέρα,
5 νά 'χτ] άδέρφια και ξαδέρφια,
νά 'χγι σνγγινο μεγάλο ".

1 'Εκ Πελοποννήσου βλ. Γεωργ. Ταραούλη, ενθ'άν., σ. 263, ώς καί Κ. Α. χφ. 1159,
σ. 64 (Κορώνη Πυλίας, 1938). "Έτι έκ Πόντου βλ. Δ. ΧατζηΙωαννίδου, Ό Τονανμάς,
Ποντ. 'Εστία, 14 (1963), σ. 7002. Πρβλ. καί έκ Παραμυθίας Κ. Α., χφ. 1422, σ. 241
(συλλ. Μαρίας Αιουδάκη, Βλαχοχώρι ΙΙαραμυΟίας, 1940).

2 Κ. Α., χφ. 2790, σ. 16 (συλλ. Γεωργ. Μπούτση, Περικοπή Φλωρίνης, 1963).
Πρβλ. Άθαν. Χ. Μπούτονρα, Προλήψεις του ελληνικού λαού καί έρμηνεία αυτών, 'Αθή-
ναι 1931, σ. 51.

3 Βλ. Εύστ. Γ. Πολίτου, Ό γάμος έν Λευκάδι, Λαογρ. 1 (1909), σ. 310.

4 Ή μουσική καταγραφή τοϋ παρόντος άσματος, <ί)ς καί τοϋ έν σελίδι 162, έγένετο

ύπό τού συντάκτου - μουσικού Σπ. Περιστέρη.

s Βλ. Σπ. Περιστέρην είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΕ'- ΙΣΤ' (1962- 63), σ. 289.
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Κατά τό κοσκίνισμα τοϋ αλεύρου εντός σήτας τραγουδούν :
Σήτα, μεταξόσητα,
σήτα, -ψιλή μου σήτα,
σήτίσε, ξεσήτισε
τοϋ γαμπροϋ μας τό προζύμι'.

Αύτη τίθεται κατά τό κοσκίνισμα έπί τής «όμορφοπελεκημένης» 8 σκάφης
«ανάστροφα» 3, ήτοι μέ τό στόμιον πρός αύτήν, πρός τόν σκοπόν κατά τήν λαϊκήν
πίστιν νά μή «πιάνουν τά μάγια», μάλιστα δέ καί ή κόρη, ή όποία θά κοσκινίση
τό άλευρον, φέρει πρός τοΰτο ε'ις τήν μέσην της μάχαιραν

Ή κόρη πλησιάζει πρός τούς «ζυμωτήρας» μέ τάς χείρας ήνωμένας ' καί τάς
παλάμας άνεστραμμένας διά νά ρίψη άλευρον έπί τής άνεστραμμένης 0 σήτας.

Έν Λευκάδι ' τό διά τά προζύμια προοριζόμενον άλευρον κοσκινίζουν τρία
παιδιά, παρομοιαζόμενα πρός τρία λαλοΰντα άηδόνια, ως :

1 Κ. Α., χφ. 1620, σ. 2 (συλλ. Θέμελη, Λευκάς, 1956).

3 Κ. Λ., χφ. 1809, σ. 28 (συλλ. Κων. Πολυχρονοπούλου, Κοτύλιον'Ολυμπίας, 1953).
Κ.Λ., χφ. 1474, ενθ'άν., σ. 111, άσμα. "Ετι Κ. Α., χφ. 2089, σ. 5-6 (συλλ. Κων/νου
Πάλμου, Λευκάς, 1954) καί Κ. Λ., χφ. 1998, σ. 2-3 (συλλ. Θ. Παπαχαραλάμπους, Χρύ-
σοβον Ναυπακτίας, 1953), ένθα καί £σματα ειδικά άναφέρονται είς τήν σκάφην τοΰ
ζυμώματος τών γαμήλιων άρτων.

3 Πρβλ. Δ. Γουσίον, Ή κατά τύ Πάγγαιον χώρα, έν Λειψία 1894, σ. 74. 'Ενταύθα
δέν πιάνουν τά μάγια αύτόν πού φορεί ανάποδα τό ένδυμά του. Πρβλ. καί Γ. Ά. Μέγα,
Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ. 7 (1923), σ. 478 : «τ' άργαλεϊα γέν'τα σ' ούλα ανά-
ποδα (τό πάμ' τύ βάζαν κάτ' καί τό κάτ' τό βάζαν πάμ')» πρός έπιτυχίαν τής μαγγανείας.
'Επίσης, όταν έν Κεφαλληνία αναφέρουν τό όνομα τού διαβόλου, θέτουν άμέσως ύρθίαν
τήν παλάμην διά προφύλαξιν' βλ. έν Παρνασσώ, τόμ. Ζ' (1965), σ. 34.

1 Βλ. Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά έξ 'Ηπείρου, Λαογρ. 5 (1915), σ. 41.
'Επίσης έν Λευκάδι' βλ. ΕύσταΟ. Γ. Πολίτου, ένθ'άν., σ. 310. Πρβλ. καί Κ. Λ., είς
χφ. 2792, σ. 81 (συλλ. 'Αστεριού Παπανικολάου έξ 'Ελάσσονος, 1963)' καί έν Κεφαλληνία
πρός άποτροπήν τών δαιμονικών όντων άναφωνοΰν «σίδερο 'ς τή μέση μας»' βλ. έν Παρ-
νασσώ, ένθ'άν., σ. 347. Πρβλ. καί έκ Σαρανταπόρου 'Ελάσσονος Κ. Λ., άρ. χφ. 1969,
σ. 29 (συλλ. '/. Κωσταρίκου, 1953), ένθα «ζώνονται ένα λουρί και ένα σκεπάρι γιά νάναι
όπως λένε ή νύφη στερεωμένη».

s Βλ. Κ. Λ., χφ. 2792, ένθ'άν., σ. 81.

6 Βλ. 'Ελπινίκης Σαραντή - Σταμούλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες της Θράκης,
Λαογρ. 14 (1952), σ. 191.

7 Βλ. Ευστ. Γ. Πολίτου, ένθ' άν. ΙΙρβλ. καί έκ Πελοποννήσου Γεωργίαν Ταρσούλη,
ένθ' άν., σ. 263. Διά τά συμβαίνοντα άλλαχοΰ βλ. Κ. Λ., χφ. 2758, σ. 44 (συλλ. Γεωργ. Κ.
Σπυριδάκη, Κίμωλος, 1963). 'Ελπινίκης Σαραντή - Σταμούλη, ένθ'άν., σ. 191. Γ. Π. 'Ανα-
γνωστοπούλου, ενθ'άν., σ. 36.
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Τρίγια αηδόνια 'κει λαλούνε
στού γαμπρού μας τά προζύμια.
Τό 'να κλώθ', τ' άλλο γνέθ',
τ' άλλο 'κεϊ λαλεί καί λέει :
5 — Ποταμέ μον, άχ, χλιανέ μου,

τά νερά σου .....

ν άναπιάσουμε προζύμια,
γιά νά φκειάσουμε κουλλούρια
καί νά κάμουμε τό γάμο

Άλλαχού νεάνις έκ τών προσκεκλημένων εις τόν γάμον ορίζεται ώς ή
«ζυμωτού» ήτις ασχολείται μέ τήν παρασκευήν τής ζύμης. Πριν αντη άρχίση
τό ζύμωμα, μικρόν άρρεν παιδίον μέ ένα «ζευγλί» (ράβδος σιδηρά χρτ]σιμοποιου·
μένη έν τφ ζυγώ τών βοών) κλεμμένον ', ε'ι δυνατόν, έξ άλλης οικίας, έπί τής
κορυφής τού οποίου έχει προσδεθ-ή εις σχήμα σταυρού 5 δέσμη βασιλικού μέ έρυ-
θ·ρόν νήμα μετά τού δακτυλίου τού άρραβώνος τού γαμβρού ή τής νύμφης, κάμνει
έπί τής ζύμης τό σημείον τού σταυρού. Τήν στιγμήν τής ένάρξεως τής ζυμώσεως
διά τής χύσεως ύδατος έπί τοΰ άλεύρου ρίπτεται πτ'ροβολισμός εις τόν άέρα', ώς
άνακοίνωσις ' περί τής τελέσεως τοΰ γάμου κατά τήν προσεχή Κυριακήν. Εις

' H.A., χφ. 1658, σ. 3 (συλλ. Νικ. Κοντοσοπονλον, Καρυά Λευκάδος, 1951).

a Έξ Ελάσσονος· βλ. Κ. Λ., χφ. 2792, ενθ* άν., σ. 81. Έξ 'Ηπείρου Κ. Λ., χφ.
1908Β, σ. 60 (συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική Αποστολή εις Κόνιτσαν (Πάπιγ-
γον), 1953).

3 Έκ Δυτ. Μακεδονίας' βλ. Κ. Λ., χφ. 2790, σ. 16 (συλλ. Γεωργ. Μποντση, Περι-
κοπή Φλωρίνης, 1963). Πρβλ. Κ. Λ., χφ. 2459, σ. 109 (συλλ. Ξενοφ. Μαγκλάρα, περιοχή
Καστορίας, 1962) καί Κ. Λ., χφ. 2894, σ. 56 (συλλ. Ά. Ν. Δεντεραίου, έκ του νομοΰ Φλω-
ρίνης, 1964).

4 Κ. Λ., χφ. 2785, σ. 39 (συλλ. Άριστοτ. Μαντρατζή, Ξινό Νερό 'Αμυνταίου, 1963).
ΙΙρβλ. καί Κ. Λ., χφ. 2789, σ. 6 (συλλ. Μαρίας Λιάκον, "Αγιος Παντελεήμων Βεγορίτι-
δος Φλωρίνης, 1963).

5 Κ. Λ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 56.

" ΙΙρβλ. τά κατά τόν γάμον έν Άρκαδί^ Κ. Ά. Ρωμαίον, Τό ύνί κατά τόν γάμον,
Λαογρ. 7 (1923), σ. 357.

7 Βλ. έκ Ναυπακτίας Δημ. Ντονζου, Λαογραφικά ορεινής Ναυπακτίας (Κραβάρων),
'Αθήναι 1961, σ. 85. Έκ Ρούμελης Ξενοφ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, Ελληνικά έθιμα, Α',
'Αθήναι 1956, σ. 42. Έκ Φλωρίνης, Κ. Λ., χφ. 2790, ένθ' άν., σ. 17. Έξ 'Ηπείρου
Κ. Λ , χφ. 2302, σ. 573 (συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, Πράμαντα 'Ιωαννίνων, 1959).
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Ξινόν Νερόν 'Αμυνταίου ' αναμειγνύεται εις τήν ζύμην καί προζύμι παλαιόν έξ
οικογενείας, ή οποία έχει έν ζωή άπαντα τά τέκνα αύτής.

Κατά τήν παρασκευήν τού φυράματος τά παριστάμενα κοράσια, επιθέτοντα
τάς χείρας έπί τοΰ άλεύρου τής σκάφης, έπεύχονται «νά προκόψ» καί
ρίπτουν άσημένια νομίσματα3, μεταξύ δέ τούτων καί οί γονείς τών μελλονύμφων,
συγχρόνως δέ λέγεται εν μελο.)δία :

"Ελα, μάννα, άσήμωσέ το
καί πατέρα χρύαωσέ το '.

Τά νομίσματα ταύτα λαμβάνουν κατόπιν αί νεάνιδες3, αί όποίαι ήσχολήθη-
σαν εις τήν παρασκευήν τοΰ προζυμιού. Τό ούτω παρασκευασθέν προζύμι στολί-
ζεται ακολούθ-ως μέ τό «λουλούδι τοΰ Σταυρού», τόν βασιλικόν", διά νά είναι
καί ή ζωή τών μελλονύμφων ευτυχισμένη1.

Εις τήν Ίνέπολιν " τής Σινώπης έκαλύπτετο παλαιότερον (προ τοΰ 1923) το
προζύμι μέ ώραίον καί κεντημένον μακρύ ύφασμα. Είς Κάτω Κλεινάς Φλωρίνης
τό σκεπάζουν μέ τήν κάπαν τού πλέον ηλικιωμένου ποιμένος, «πού έχει χρόνια
στά πρόβατα, θά πάνε νά τήν πάρουνε όχι άπό τύ σπίιι του, άλλά άπό τό
μαντρί» ". 'Ακολούθως τοποθετείται τό προζύμι εις τό μέσον τής αιθούσης, πέριξ
αύτού στήνεται χορός, αδονται δέ καί σχετικά τραγούδια 10. Τόν χορόν σύρει άρρεν

1 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Κ. Α., χφ. 2785, σ. 15 (συλλ. 'Αριστοτ. Μαντρατζή,

Ξινό Νερό 'Αμυνταίου, 1963). ΙΙρβλ. έξ Ευρυτανίας Ήλ. Κ. Σαμαρά, ένθ' άν., σ. 28.

3 Βλ. έξ 'Ηπείρου Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, ένθ' άν., σ. 41.

3 Κ. Α., χφ. 1560, σ. 51 (συλλ. λΐεθοδ. Κοντοστάνου, Αιδηψός, 1947). Έξ 'Ηπεί-
ρου Κ. Α., χφ. 2302, ένθ'άν., σ. 574. Βλ. καί Κ. Α., άρ. 1898, σ. 110 (συλλ. Δήμητρας
Μερεμέτη, Έπαρχ. Έρμιονίδος, 1953), χφ. 2304, σ. 359 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Μήλος
(Τρυπητή) 1959).

1 Κ. Α., χφ. 2089, σ. 5 - 6, άσμα, στίχ. 1 - 4 (συλλ. Κων/νου Πάλμου, Λευκάς, 1954).

5 Έκ Ναυπακτίας, βλ. Δημ. Ντούζον, ένθ' άν., σ. 85.

" Γ.'Α. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε'-
ΣΤ' (1943 - 44), σ. 149. Πρβλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Χρονογράφου τοΰ Δωροθέου» τά
λαογραφικά, Λαογρ. 19 (1960-Gl), σ. 23- 24, καί Έμμ. Ί. 'Εμμανουήλ, Λουλούδια καί
δένδρα. Μυθολογία, ιστορία. (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων), 'Αθήναι
1960, σ. 47.

' Κ. Α., χφ. 2459, σ. 172 (συλλ. Ξενοψ. Μαγκλάρα, Περιοχή Καστορίας, 1962).

8 Βλ. Κ. Α., χφ. 1141, σ. 59 (συλλ. έκ προσφύγων ύπό Μαρίας Λιουδάκη, 1938).

3 Έκ τοΰ νομού Φλωρίνης, βλ. Κ. Α., χφ. 2894, ενθ' άν., σ. 55.

10 Έκ τού χωρίου Άγιος Παντελεήμων Φλωρίνης, βλ. Κ. Λ., χφ. 2789, ένθ'άν..
σ. 7. Πρβλ. έκ Καστορίας Κ. Α., χφ. 2459, ένθ' άν., σ. 102.
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παιδίον, τό όποιον φέρον εις χείρας χάλκινον δοχείον σπένδει έξ αύτοϋ κυκλι-
κούς1 περί τήν σκάφην, ένθα τό προζύμι·· Καί εις τήν περίστασιν ταύτην αδονται
σχετικά τραγούδια, άναφερόμενα εις τό άτομον ', τό όποιον ασχολείται μέ τό άνά-
πιασμα τών προζυμιών, ή είς τήν σκάφην 3 ή εις τούς γονείς' τών μελλονύμφων,
διά νά εύχηθούν, ώς έπίσης καί εις τούς γείτονας5 καί λοιπούς συγγενείς, διά
νά έπιτύχουν τά ψωμιά τοϋ γάμου.

γ) Τό ζύμωμα

'Αφού «ιΐνεβή τό προζύμι», άρχίζει τό ζύμωμα τών άρτων, ομοίως μέ
συνοδείαν έπαινετικών ασμάτων ύπό παρισταμένων αμφιθαλών κορασίδων, ώς τό
άκόλουθον 6 :

Τά χέρια στάζουν μάλαμα, τά νύχια σου χρυσάφι,
τά χείλη σου ροδόσταμο και γέμισεν ή σκάφη.
' Ανακουμπώσου, λυγερή, τ' άλεϋρι νά ζύμωσης,
καί σύ, γαμπρέ, σύρε κοντά, πρώτος νά το χρυσώσης.

Τά άσματα ταύτα' είναι κυρίως έπαινετικά τής κόρης", ή όποία ζυμώνει.

' Βλ. Κ. Α., χφ. 2394, σ. 47 (συλλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, έκ τοΰ νομοΰ Πέλλης,
1961). Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Γ' (1931), σ. 196, ένθα ή
οικοδέσποινα «πλαγίως κρατούσα τήν λάγηνον δρομαίως περιτρέχει τόν σωρόν τοΰ σίτου».

2 Έκ περιοχής Καστορίας, βλ Κ. Λ., χφ. 2459, ενθ'άν.. σ. 102.

3 Βλ. Κ. Λ. χφ. 1474, σελ. 111, άσμα, στίχ. 7 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938).

4 Ούτοι καί άν άκόμη έχουν άποθάνει δέον νά προσκληθοΰν, ώς διά τοΰ επομένου
άσματος, διά νά δώσουν τήν εύχήν των είς τόν γάμον τής Ουγατρός των :

Ψιλή φωνονλα -νερχεται καί βγαίν' άπό τόν "Αδη'
είν' τών γονιώνε ή ευκή, πού τό 'μαΟαν καί φθάνουν.
Βλ. Κ. Λ., χφ. 2005, σ. 314-315 (συλλ. Ν. Μόσολα, Μύτικας Βονίτσης, 1953).

« Βλ. Κ. Λ., χφ. 899, σ. 6-7, άρ. 2, στίχ. 20-21 (συλλ. '/. Κ. Λαμπρίδου, Ζίτσα
'Ηπείρου, 1928), ένθα :

Εύχήστε με, γειτόνοι, τώρα πού κοσκινίζουν,
τώρα πού κοσκινίζουν καί πιάνουν τά προζύμια.

11 Βλ. 'Ανωνύμου, Ή έορτή τών Δωδεκανησίων. Πώς γίνεται ό γάμος είς Ρόδον.
Έφημ. «Πατρίς» 25 Μάρτ. 1928.

7 Έκ Σκύρου, βλ. Νίκης Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 111. Έξ "Υδρας, βλ. Νικολ. Γ.
Χαλιορή, "Υδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 37.

8 Βλ. Άναστ. Βρόντη, Ροδίτικος γάμος, Ρόδος 1932, σ. 24. Έτι Κ. Α., χφ. 1379,
σ. 94 (συλλ. .1/. Αιουδάκη, Ρείσδερέ Σμύρνης, προσφυγ. συνοικισμός έν Ίεραπέτρα
Κρήτης, 1939). Πρβλ. «Μέ γέλια φέρνει τό νερό, μέ γέλια τό ζυμώνει»' βλ. Κ. Α., χφ.
1922, σ. 33, στίχ. 3 (συλλ. Δημ. Τεανίδη, Κεράσοβον Κονίτσης, 1952).
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Έν Ρεϊσδερέ Σμύρνης ' έζύμωναν παλαιότερον (πρό τού 1923) γυναίκες μέσης
ηλικίας, αί όποΐαι έπρεπε νά ήσαν τελείως άγναί 4 καί καθαραί ακόμη καί ώς
πρός τά ένδύματά των 3. Αύται, συνήθως συγγενείς, μάλιστα εξαδέλφαι ' τοϋ
γαμβρού, τάς όποιας προσεκάλει πρός τούτο ή μήτηρ αύτού, έτραγουδοϋσαν :
'Ελάτε, κοσολίνες μου, και βάρτε τά καλά σας,
νά τόν παινέστε τό γαμβρό όλες με τήν καρδιά σας

Ε'ις τήν Τσεντώ τής Θράκης 6 (επίσης πρό τοϋ 1923) έπρεπε νά μετάσχουν
εις τό ζύμωμα τών ψωμιών τοΰ γάμου «μία πρωτογέννητη κόρη» καί μία τελευ-
ταία εις τήν σειράν τών τέκνων, «άποτεκνάδι» ώς λέγεται, διότι τά πρωτότοκα
παιδιά, ώς καί αί πρωτοστέφανοι γυναίκες πιστεύεται ότι είναι πλέον τυχερά,
δηλαδή φέρουν καλήν τύχην 8.

Εις τήν ζύμην έρρίπτοντο έτι καί διάφορα μυρωδικά διά νά γίνουν οί άρτοι
άφράτοι καί μυρωδάτοι, ηδοντο δέ συγχρόνως καί σχετικά τραγούδια, ώς π. χ. :

Γιά φέρτε μοσχοκάρυδα, γιά φέρτε και κανέλλα,
γιά ρίχτε μέσ στο ζύμωμα, γιά νά μοσκοβολάη.

Γιά φέρτε ψιλοσούσαμο και ζάχαρι και μέλι
κι άλεϊψτε γύρω τ à ψωμιά, κι άλεϊψτε τά τσουρέκια9.

'Ομοίως είτα, ώς κατά τό άνάπιασμα τών προζυμιών, οί παριστάμενοι ρίπτουν

1 Κ. Α., χφ. 1379, ένθ' άν., σ. 94. Πρβλ. Κ. Δ., χφ. 1446 Α', σ. 44 (συλλ. Δημ.

Δουκάτου, Λέσβος, 1940).

3 ΙΙερί τής άγνείας καί τής τελείας καθαριότητος προς έπιτυχίαν τής μαγγανείας
βλ. τό άρθρον Keuscheit ύπό Fehrle εις τό Handw. des Deutsch. Abergl., τόμ. IV
(1931 -32), στ. 1291 - 1303, καί G. Frazer, The Golden Bough, τόμ. X, (1936), σ. 132.

3 Έκ Κιμώλου Κ. Α., χφ. 2758, ένθ' άν., σ. 44. Πρβλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τά
κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετ. Έταιρ.
Βυζ. Σπουδών, τόμ. Κ' (1950), σ. 131, ένθα άναφέρεται, ότι είς ούδένα έπετρέπετο νά
προσέλθη είς γάμον ένδεδυμένος διά ρυπαροΰ ένδύματος' βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαν-
τινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ' (1950), σ. 101.

» Βλ. Κ. Α., χφ. 2615, σ. 15 (συλλ. Χ. Φουκα, Ελεύθερον Γρεβενών, 1960)

s Έκ Κιμώλου" βλ. Κ. Λ., χφ. 2758, ένθ' άν., σ. 44.

6 Βλ. Φωτίου Γ. Άποστολίδον, Εορτασμός τών γάμων στήν Τσεντώ, Θρακικά,

τόμ. 4 (1933), σ. 269.

' Κ. Δ., χφ. 1104Γ, σ. 24 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

β Πρβλ. G. Frazer, Golden Bough, τόμ. Χ, σ. 295.

3 Έκ Πελοποννήσου βλ. Κ. Α., χφ. 460 σ. 40. (Μωραΐτικα τραγούδια, 1905).

11
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πάλιν έντός τής σκάφης νομίσματα 1 άσημένια ή χρυσά, τά οποία λαμβάνει εκείνη
πού έζΰμωσε τά ψωμιά. 'Επακολουθεί τέλος, ώς καί προηγουμένως κατά τό «άνά-
πιασμα τών προζυμιών», χορός, καθ' όν ένίοτε οί χορεύοντες φέρουν άρτον έπί
τής κεφαλής, αδοντες πλήν άλλων καί τό άκόλουθον ε'ιδικόν άσμα' '·

Πρω . τό_ψω - μα —πρω _ το . ψ ω _ μα_ και

με - νο -μέ. νο και ποιος σέ_πρω.το _ μω. σε— *αι

ποιος Sà — σέ_ χΟ _ ρέ -ψη κα'ι ποιός δά_ σε._ χο - ρέ _ yn

Πρωτόχρωμα, πρωτόψωμα καί πρωτοζνμωμένο,
και ποιός σέ πρωτοζνμωσε και ποιός θά σέ χορέψη ;
—- Θανάσω μέ πρωτοζνμωσε, Τριάδα θά μέ χορέψη.

δ) Ή πλάσις τών άρτων

Μετά τό ζύμωμα, όταν τό φύραμα «άνεβή», λαμβάνει χώραν τό πλάσιμον
τών \|ιωμιών ύπό ειδικών γυναικών, αί όποΐαι καλούνται «πλάστρουσαι» ε'ις Κάρ-
παθον 1 καί ενταύθα μέ συνοδείαν ασμάτων :

Κορίτσια, δπον πλάσσετε, βάρτε τή μαστοριά σας,
και ο γαμπρός σάς εύχεται τοϋ χρόνου στά δικά σας ''.

1 'Εκ Κρήτης βλ. Κατίνας Πατερού - Χρυσουλ.άκη, Ό γάμος στα Σφακιά, Κρητ.
'Εστία, ετ. ΣΤ' (1954), σ. 17.

2 'Εκ Θράκης βλ. Κ. Α., χφ. 2343, σ. 47 (συλλ. Δημ. Πετροπούλου - Στ. Καρακάση,
Καρωτή Διδυμοτείχου, 1960).

3 Μ. Γ. Γεωργίου, Καρπαθιακά, τόμ. Α', Πειραιεύς 1958, σ. 175. ΙΙρβλ. Σωτηρ.
Ι'ονδουσάκη, «Τά κανίσκια» τών Βρυσικών, 'Ανασυγκρότησις, ετ. Γ' (1956), άρ. 9 (33)
σ. 145.

4 Μ. Γ. Γεωργίου, ενθ' άν., σ. 175. Πρβλ. καί Κ. Δ., χφ. 1907, σ. 16 (συλλ. Ν.
Ζάρακα, Πυλί Κώ, 1953) :

Πλάστε, κοπέλλες, ομορφα τών κουλλουριών τούς κλώνους,
πλ.άαετε και προσέξετε όμορφα và γίνουνε.
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'Ιδιαιτέρα καταβάλλεται φροντίς διά τό πλάσιον τών κουλλουρών τής
νύφης καί τού γαμβρού, αί όποΐαι θά σταλούν έναλλάξ ύπό τής οικογενείας τής
νύμφης εις τόν γαμβρόν 1 καί ύπό τής τού γαμβρού εις τήν νύμφηνΈπί τών

Είκ. 1. Γαμήλιοι άρτοι μέ μήλα έπ' αύτών. (Μελενικίτσι Σερρών).

(Φωτ. Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου, 1963)

άρτων τούτων σχηματίζονται διά ζύμης μέ προσοχήν καί καλαισθησίαν τά αρχικά
γράμματα τού ονόματος '1 έκατέρου τών νυμφευομένων καί άλλα στολίδια, πήγνυν-
ται δέ έπί τής ζύμης κλάδοι κλήματος, μηλέας, μήλα (βλ. είκ. 1), άνθη κλπ. '. Οί άρτοι

1 Κ. Α., χφ. 2417, σ. 11 (συλλ. Ν. Β. Κοσμά, Μπαλάφτσα, νύν Κοχλικόν, Λαγ-
καδά, 1962).

a Βλ. Θ. Κωστάκη, 'Ανακού, 'Αθήνα 1963, σ. 168. 'Εκ τοΰ νομοΰ Πέλλης Κ. Λ.,
χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 239 καί έκ Γρεβενών Κ. Λ., χφ. 2611, σ. 2 (συλλ. Πτολεμαίου
Νταρούκα, Λαγκαδιά Γρεβενών, 1962).

3 'Εκ τοΰ νομοΰ Φλωρίνης βλ Κ. Λ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 225.

1 Βλ. 'Ελπινίκης Σαοαντή - Σταμούλη, 'Από τά έθιμα τής Θράκης, Θρακικά 5 (1934),
σ. 18. Δ. Η. Οίκονομίδον, Γαμήλια έθιμα, 'Αρχ. Πόντου 1 (1928), σ. 138, καί 'Λ. Παπα-
δοπούλου, Γαμήλια έθιμα εις τό Χαρτοκόπι, 'Αρχ. Πόντου 19 (1954), σ. 242. Πρβλ. καί
Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών άγιολογικών πηγών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ' (1952), σ. 141.
Τοϋ ιδίου, 'Ιδιωτικός βίος τών Βυζαντινών. Γάμος. (Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπ., τόμ. 10,
σ. 209). Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα Β' (1921), σ. 230- 231 (γαμήλια σύμβολα).
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ούτοι πλάσσονται εις σχήμα τριγώνου 1 ή στρογγυλοί ή κουλλοΰρες, διακοσμούνται
δέ μέ κέντημα έπί τής ζύμης καί τά λοιπά ψωμιά τού γάμου μέ τό σημεΐον τού
σταυρού*, μέ μορφάς γύρω άνθρώπων, ζώων, πτηνών'1, ιχθύων' καί
φυτών ", πρός δέ καί σκηνών έκ τού καθ·' ήμέραν αγροτικού καί ποιμενικού βίου \
Τά τ[»ωμιά στολίζονται προσέτι καί μέ σταφίδας ', μέλι, αμύγδαλα, ώς «ποπάμ'
έβαζαν ολίγα αμύγδαλα, στόλος ...»". Ή διακόσμησις περιλαμβάνει καί παρα-
στάσεις σχετικός πρός τόν σκοπόν τοΰ γάμου. Εις τάς Άνω Κλεινάς Φλωρίνης
άναφέρεται ότι: «Άφοΰ ζυμωθή ή μπογάτσα, βάζομε άπό πάνω σταφίδες, καρα-
μέλλες καί κάνομε διάφορα σχέδια. Κυρίως κάνουμε ένα άγοράκι καί ένα κορι-
τσάκι, γιά νά γεννηθούν έτσι τά παιδιά τών νεόνυμφων. Κάνουμε έπάνω στήν
μπογάτσα άκόμη καί ένα παππού καί μιά γριά, γιά νά γεράσουν οί νεόνυμφοι καί
νά άποκτήσουν έγγόνους. Άκόμη ζωγραφίζουμε καί άλέτρι, γιά νά έχη πολλά
χωράφια, νά όργώνη ό γαμπρός, γιά νά είναι τό σπίτι του πάντα γεμάτο »

Συγχρόνως πρός τήν πλάσιν καί τόν στολισμόν τών άρτων πυρώνεται ό
φούρνος διά τήν ό'πτησιν αύτών. Τά ξύλα πρός τούτο έχουν μεταφερθή έν πομπή

1 Έκ Πόντου βλ. Άντ. Παπαδοπούλου, ένθ' άν., σ. 242.

3 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ΰνί κατά τόν γάμον, ενθ' άν., σ. 357, και έκ Γρεβενών
βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 33.

3 Αί παραστάσεις αύται έχουν καθαρώς συμβολικήν σημασίαν, ή όποία ενθυμίζει
είς ημάς τά έπί τών πλακουντίων κατά τά Άδώνια εικονιζόμενα πετεινά καί ερπετά"
βλ. Δημ. Πετροπούλου, Θεοκρίτου ειδύλλια κ.λ.π. Λαογρ. 18 (1959) σ. 31. Κ. Ά. Ρωμαίου,
Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, 'Αρχ. Θρ^κ. Θησαυρού ΙΑ' (1944- 45), σ. 106. ΙΙερί τού
συμβολισμού τούτων είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν βλ. 'Αλίκης Άναστασιάδου - Λεβαντή,
Ό συμβολισμός είς τά δημοτικά μας τραγούδια καί είς τά άρχαΐα ποιήμαια, 'Αθήναι
1947, σ. 3, σημ. 1.

* Διά τόν συμβολισμόν τών ιχθύων κατά τόν 3ον μ. Χ. αιώνα βλ. Δημ. Ν. Μωραΐ-
του, 'Ιστορία τής χριστιανικής λατρείας. Αρχαίοι χρόνοι (Α' - Δ' αίιόν), 'Αθήναι 1964,
σ. 101 - 102 καί 149.

5 Βλ. Στίλπ. Κυριακίδου, Ό έλληνικός λαός καί τά λουλούδια, Πειρ. Γράμματα,
Α' (1946), σ. 89-91. ΙΙρβλ. Κ. Ρωμαίου, Ή κληματόβεργα στά στέφανα τοΰ γάμου,
Περιηγητική 1963, τι;ΰχ. 33, σ. 24 -25.

6 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956,
σ. 49-50.

7 Έκ Δυτ. Μακεδονίας Κ. Α., χφ. 2494, σ. 18 (συλλ. Θεολ. Χασιώτου, 'Ομαλή
Βοΐου Κοζάνης, 1962).

3 Βλ. Κ. Α., χφ. 1104 Α, σ. 57 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937) καί έξ Ευ-
βοίας" βλ. καί Ξένης Κερασιώτη, Ένας γάμος στά ελληνικά βουνά, 'Ηώς έτ. 8 (1965),
άρ. 86, σ. 18.

9 Κ. Α., χφ. 2894, ένθ'άν., σ. 54 - 55.
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ύπό νέων καί νεανίδων ύπό τούς ήχους μουσικής, έκτέλεσιν χορών καί μέ έπαινε-
τικά διά τούς μελλονύμφους ασματα '. 'Επίσης μέ χορούς, όταν έχη Ιτοιμασθή
ό φούρνος, θά μεταφερθούν πρός ψήσιμον τά τμωμιά, θά σταυρωθή έξωθεν τό
στόμιον αύτού μετά τήν είσαγωγήν τών άρτων *, είτα δέ θά χορεύσουν 1 εις τινας
τόπους έμπροσθεν αύτού ή κυκλικώς τρεις πρωτοστέφανοι γυναίκες, αί όποίαι
έχουν μετάσχει εις τό ζύμωμα.

Τό «κάλεσμα» εις τόν γάμον θεωρείται πλέον τιμητικόν, όταν γίνεται τούτο
μέ άρτον, άποστελλόμενον πρός τόν καλούμενον. 'Εκ τού έθους τούτου ή φράσις :
«μέ κάλεσαν μέ κουλλούρια» \ ΓΙρός τούτο πολλαχού, νεάνιδες κατά προτίμησιν
ούχί όρφαναί άλλ' αμφιθαλείς ', φέρουσαι εις σάκκους, «δισάκκα»'', άρτους, έπε-
σκέπτοντο παλαιότερον τήν προσκαλουμένην οίκογένειαν, έγχειρίζουσαι άρτον ,
ό όποιος έπείχε θέσιν προσκλητηρίου. "Αν ήθελον περισσεύσει άρτοι έκ τών παρε-

1 Σημειώνομεν ότι καί ό φούρνος, ό οποίος προτιμάται, ει δυνατόν, νά είναι νεό-
κτιστος καί δίπατος (έξ 'Αρκαδίας βλ. Κ. Α., χφ. 856, ένθ'άν., σ. 5) άποτελεΐ θέμα
λαϊκών τραγουδιών, ώς :

Φούρνε μου, γυροΟόλωτε, κόκκινε, σαν καμίνι,
ψήσ' τά κουλλούρια ρόδινα και άσπρα τά τσουρέκια'
βγάλε καί τήν τυρόπιττα σάν ήλιο ροδισμένη.
Βλ. Κ. Λ., χφ. 460, σ. 47, Μωραΐτικα Τραγούδια, Πελοπόννησος, 1905 (συλλ. 'Ανωνύμου).

3 Έκ Δωδεκανήσου: Βλ. Ήρ. Μ. Καραναστάση, ένθ' άν., σ. 232. Πρβλ. Κ. Α.,
χφ. 2076, σ. 107 (συλλ. Λουκά Ίω. Καλησπέρη, Κάμπος Χίου, 1950).

3 Κ. Α., χφ. 1104 Γ', σ. 24 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937). ΙΙρβλ. καί
Ήρ. Μ. Καραναστάση, ένθ' άν., σ. 232, ένθα είς τήν Κών αί νεάνιδες χορεύουν άδουσαι :

Σάν dà μήλ.α, σάν dà ρόδα,
σάν άής Παναγιάς τά μάουλα'
σάν d' ίίί Γιαννιού τά κάλλη,
σάν dà τριαντάφυλλα.

1 Έκ τής περιοχής Βοΐου τού νομού Κοζάνης, Κ. Λ., χφ. 2494, ενθ' άν., σ. 18.
Πρβλ. Ί. 'Αγγελή, Νεστόριον, μία έθνική έπαλξις τοΰ Γράμμου, Νεστόριον 1959, σ. 50.

5 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Κ. Λ., χφ. 2605, σ. 1 (συλλ. Αίκατερ. Βλαγκούλη, Κρα-
νιά Γρεβενών, 1962).

6 Βλ. ύπό τών Ελλήνων τοΰ Πόντου: Δημ. Η. Οίκονομίδου, ένθ' άν., σ. 139.
ΙΙρβλ. έκ τοΰ νομοΰ Πέλλης Κ. Λ., χφ. 2394, ενθ' άν., σ. 238 καί Κ. Λ., χφ. 2611, σ. 3
(συλλ. Πτολ. Ντουρούκα, Λαγκαδιά Γρεβενών, 1962).

7 Έκ τού νομού Πέλλης βλ. Κ. Λ., χφ. 2394, ένθ'άν., σ. 238, έκ Μυτιλήνης
Χρ. Παρασκευαιδου, Ή παλαιά Άγ. Παρασκευή, έν Μυτιλήνη, ά. έ., σ. 120 -121. Πρβλ.
καί έκ Θράκης Νικ. Βαφείδη, Λαογραφικά περιφερείας Διδυμοτείχου καί δημοτικά άσματα
Σουλίου, Θρακικά, 18 (1943), σ. 304.
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σκευασμένων πρός τόν σκοπόν τούτον, ούτοι διενέμοντο οπωσδήποτε, μή έπιτρε-
πομένης τής έπαναφοράς αύτών εις τήν οϊκίαν'. Δια τού τρόπου τούτου προσεκα-
λειτο πρώτος ό ιερεύς 5 τοΰ χωρίου, όστις θά έτέλει τήν στέ\|>ιν, έν συνεχείς δέ
ό ανάδοχος Έπίσης μέ κουλλούρας, «κ'λούρ'ς» εις τινα ' μέρη καλουμένας,
προσκαλούνται στενοί συγγενείς, διαμένοντες «όξω χωριού» ' καθώς καί τά πρός
βοήθειαν κατά τόν γάμον πρόσωπα, ώς οί μάγειροι" καί οί μπράτιμοι . Σημειω-
τέον ότι προσκλήσεις συμμετοχής ύποβάλλονται καί ε'ις τούς προστάτας τοΰ χωρίου
'Αγίους", πρός δέ καί ε'ις τεθνεώτα μέλη τών οικογενειών τών μελλονύμφων, τού
καλούντος έπιλέγοντος έν τή έκκλησία : «νά ρθήτε καί σεις στή χαρά, άλλά ζημιά
νά μή μάς κάνετε

Οί άποδεχόμενοι τήν πρόσκλησιν τοΰ γάμου κομίζουν ώς δώρον ε'ις τούς
μελλονύμφους «πολυκεντημένην καί λουλουδοστολισμένην κουλλούραν» |0, άποδί-

1 Έκ τοϋ νομοΰ Φλωρίνης Κ. Α., χφ. 2394, ενθ' άν., σ. 239.

2 Έκ τής περιοχής Καστορίας βλ. Κ. Α., χφ. 2459, ενθ' άνωτ., σ. 72. Έκ τής
περιοχής Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ενθ' άν., α. 58. ΙΙρβλ. καί Φ. Κονκονλέ, Οινουν-
τιακά, έν Χανίοις 1908, σ. 95.

3 Φ. Κονκονλέ, ένθ' άν., σ. 98 σημείωσις. ΙΙρβλ. Κ. Δ., χφ. 2311, σ. 19 (συλλ.
Στεφ. Χριστοφίδη, Καταφι'ιγιον Κοζάνης, 1959) καί έκ Γρεβενών Κ. Καοαπατάκη, ενθ' άν.,
σ. 68. Είς τάς Κυδωνιάς Γρεβενών φροντίζουν ιδιαιτέρως τάς πρός τόν σκοπόν τοΰτον
πλασσομένας κουλλούρας, ώς φαίνεται καί έκ τοΰ άσματος :

Κάμε κονλλοΰρες 'νιβατές μέ τή ψιλή τή σήτα,
γιά νά καλέσω τόν παπά καί τόν καλόν νοννό μον
γιά νά καλέσω μπράτι/ιονς καί τή μπρατίμισσά μον,
νά 'ρθονν στον γάμον τά ταχιά, γιά νά μέ στεφανώσονν.
(Κ. Δ., χφ. 2618, σ. 43, συλλ. Ίω. Δ. 'Αναγνωστοπούλου, Κυδωνίαι Γρεβενών, 1962).

4 Είς Γρεβενά βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 58.

5 Έξ 'Ηπείρου βλ. Νίκου Β. 'Αθανασίου, Οί γάμοι στά Σουλιωτοχ<ί>ρια, Έπ.
Γράμματα 1 (1944), σ. 188.

6 Έκ Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 60. Έκ τοΰ χωρίου Κλειναί τοΰ
νομοΰ Φλωρίνης βλ. Κ. Δ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 54.

1 Έκ τής περιοχής Καστορίας βλ. Κ. Δ., χφ. 2459, ένθ' άν., σ. 74, ένθα οί πρός
τούτους άποστελλόμενοι προσκλητήριοι άρτοι έχουν σχήμα βατράχου.

8 Έκ τοΰ νομοΰ ΙΙέλλης Κ. Δ., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 463.

« Έκ τού νομοΰ Πέλλης Κ. Δ., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 332 - 333, πρβλ. καί σ. 240.

10 Βλ. Α. Κ. Μακρή, "Ηθη καί έθιμα καί παραδόσεις τής 'Αθαμανίας, 1900 - 1925,
Τρίκκαλα 1956, σ. 73. Πρβλ. έκ Πελοποννήσου είς Σπαρτιατ. Ήμερολ., έτ. Α' (1900),
σ. 84, καί Γ. Ν. Καλαματιανού, Ό Μανιάτικος γάμος, Έλλην. Γράμματα, χρόν. Β' (1928),
σ. 246. Έκ Ναυπακτίας βλ. Β. Γ. Βαλαώρα, Ή λαογραφία τοΰ χωριού μου ΙΙερίστα Ναυ-
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δοντες ούτω τήν τιμήν τής προσκλήσεως, άμα δ' όμως δεικνύοντες καί σεβασμόν
καί άγάπην πρός τό νέον ζεύγος, πρός δέ καί εύχόμενοι προκοπήν καί γενικώς
εύτυχίαν ε'ις αυτό '.

Ό γαμβρός κατά τήν έκκίνησιν εκ τής πατρικής οικίας πρός παραλαβήν
τής νύμφΐ]ς δια τήν στέψιν ύποκλίνεται4 πρώτον, ποιών συγχρόνως τό σημεϊον τοΰ
σταυρού, ένώπιον άρτου, τόν όποιον άκολούθως λαμβάνει μαζί του3 ώς
σύμβολον δυνάμεως καί εύτυχίας. Τεμάχια άρτου4 ρίπτει κατόπιν ή νύμφη έπί
τής στέγης τής οικίας της, προτού έκκινήση διά τήν στέψιν " ώς προσφοράν
αύτής πρός τά έκεΐ διατρίβοντα δαιμονικά όντα'". Δύο πρόσφορα τίθενται κατόπιν
ύπό τήν μασχάλην τών μελλονύμφων, προτού εισέλθουν εις τήν Έκκλησίαν',

πακτίας, Θεσσαλονίκη 1933, σ. 36, έκ Δυτ. Μακεδονίας Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 41
καί έκ Ρούμελης Ξενοφ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, ένθ' άν., σ. 43.

1 Καί ό μυλωνάς, ϋστις ήλεσε τόν σΐτον διά τά ψωμιά τού γάμου, θά στείλη καί
αύτός «μ'λόπ'τα, πίττα ζυμωμένη μέ ρακί, γαρύφαλλα, μαστίχα κοπανισμένη κι άπό πάνω
στολισμένη δλη μέ πλουμίδια». (Έκ Σκύρου' βλ. Νίκης Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 112). Είς
γαμήλιον άσμα έκ Κρήτης ό καλεσμένος παρουσιάζεται φέρων «ψωμί άσήμι» :

Μάννα, στο γάμο με καλούν και 'πέ μ', είντα và πάρω ;

— Γ ιέ μου, ό Κύριος σου ' μπεψε κι άπ' δ,τι θέλεις πάρε.

— Νά ! πάρε, γιέ μου....................

Και δέσε κ είς τήν πετσέτα σου ίνα ψωμί ασήμι,

καί δος ταή νύφης τύ ψωμί καί τοϋ γαμπρού τήν πέτσα.

(Α. Jeannarakis, "Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ. 175, άρ. 232).

3 Βλ. έκ Περικοπής Φλωρίνης Κ. Α., χφ. 2790, ένθ' άν., σ. 21.

3 Πρβλ. έκ τού νομού Πέλλης Κ. Α., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 129. Είς τό χωρίον
"Λρνισσα ή μήτηρ τοΰ γαμβρού έκρέμα άπό τήν μέσην τούτου μικρόν πρύσφορον.

4 Βλ. Κ. Δ., χφ. 2394, ένθ' άν.. σ. 337.

5 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. Β' (1940), σ. 148.

8 Βλ. Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελλ. κατάδεσμοι, Λαογρ. 9 (1926), σ. 454,
σημ. 2. Τοϋ αύτοϋ, Β.Β.Π., τόμ. ΣΤ', σ. 214. "Οτι καί οί άρχαΐοι έπίστευον τήν ϋπαρ-
ξιν δαιμονίων έπί τής στέγης μανθάνομεν έκ τού Πλινίου, Η.Ν., 28,33, βλ. καί Κ. Ά.
Ρωμαίου, Τύ ύνί κατά τόν γάμον, ένθ* άν., σ. 355.

7 Έκ περιοχής Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 129, καί έκ τοΰ νομού
Πέλλης Κ. Λ., χφ. 2394. ένθ' άν., σ. 444.
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ώς προστατευτικά1 έκ τής έπηρείας κακοποιών δαιμόνων καί έπιδράσεως μαγι-
κών πράξεων κατά τήν διάρκειαν τής στεφανώσεως.

Μετά τήν στέψιν, πρό τής εισόδου τής νεονύμφου εις τήν ο'ικίαν τού γαμ-
βρού, ή μήτηρ αύτού τοποθετεί έπί τής κεφαλής τής νύμφης* ε'ιδικήν διά τήν
περίστασιν ταύτην ' κουλλούραν. Ό άρτος ούτος, όστις είναι χαραγμένος σταυ-
ροειδώς 1 είς τέσσαρα τεμάχια, θραύεται ύπό τής νύμφης, τά τεμάχια
δ' αύτού ρίπτονται έπίσης σταυροειδώς πρός τά τέσσαρα σημεία τού ορίζοντος 5
πρός τόν σκοπόν έκδιώξεως τών δαιμονικών όντων'1.

Οι νεόνυμφοι, όταν διά πρώτην φοράν μετά τόν γάμον θά έπισκεφθούν
τήν οίκίαν τών γονέων τής νύμφης, θά φέρουν έκαστος μίαν κουλούραν . 'Ομοίως
μέ άρτον θά καλέσουν τούς νεονύμφους οί διάφοροι συγγενείς, οί όποιοι εΐχον

1 Περί τής δοξασίας οτι εχθρικά πνεύματα απειλούν τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν

είς κάθε σημεϊον βλ. Ε. Samter, Familienfeste der Griechen und Römer, Berlin 1901,
o. 142. Κ. Ά. Ρωμαίου, ένθ' άν., σ. 357 καί τοϋ Weise ■ Aall, Schwelle, έν Handwört.
des deutsch. Abergl., τόμ. VII (1935), σ. 1509-1543.

3 Έκ περιοχής Καστορίας βλ. Κ. Α., χφ. 2459, ένθ' άν., σ. 144. Πρβλ. έξ "Υδρας
Ν. Γ. Χαλιορή, ένθ" άν., σ. 48' έκ Κρήτης ΛΙιχ. Δαφέρμον, εις Προμηθ. ό Πυρφ., έτ. Β'
(1926), τεϋχ. 39, σ. 7 καί έξ Εύρυτανίας Κ. Α., χφ. 2451, σ. 323 (συλλ. Σπ. Περι-
στέρη, 1962).

8 Έκ Ναυπακτίας βλ. Δημ. Γ. Ντούζου, ένθ' άν., σ. 44.

4 Έξ Εύβοιας βλ. Κ. Α., χφ. 1475, σ. 20-21 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, έξ 'Αγίας
"Αννης, 1941).

5 Έκ Λευκάδος βλ. Εϋστ. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 315, ένθα ή νύφη, πριν ρίψ^
τά τεμάχια, θά κάμη τρεις φοράς τό σημεϊον τοΰ σταυροϋ. Βλ. έπίσης έξ Εύβοιας Κ. Λ.,
χφ. 2734 (συλλ. Τάσου Παπαποστόλου, 1961). Είς τήν "Ηπειρον ή νύμφη ρίπτει τ ήν κουλ-
λούραν έπί τής στέγης, ένφ οί παριστάμενοι άδουν :

Ρίξε, νύφη, τήν κουλλ.ονρα,
ρίξε, νύφη, τήν κουλλονρα,
τί μάς επιασε ή λιγούρα.
(βλ. Κ. Α., χφ. 2748, ένθ' άν., σ. 188).

6 ΙΙρβλ. Δημ. Ν. Μωραΐτου, 'Ιστορία τής Χριστιανικής λατρείας, ένθ' άν., σ. 19
καί Κ. Λυγιροϋ, Τό Κινί (μία άπό τάς έλληνικάς κοινότητας πέριξ τής Περγάμου), Πέρ
γάμος 1929, σ. 994 -995.

7 Έκ τής περιοχής Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 163. Έκ τή
περιοχής τού νομοΰ Πέλλης βλ. Κ. Λ., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 446.
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προσκληθ-ή εις τόν γάμον, πρός παράθ-εσιν γεύματος κατά έπισήμους έορτάς, ώς
αί τών Χριστουγέννων, τών 'Απόκρεων καί τοΰ ΙΊάσχα1.

'II σημασία τής παρασκευής ταύτης άρτων κατά τόν γάμον καί τής ούτως
ευρείας χρήσεως αύτών κατά διαφόρους φάσεις τής κατά παράδοσιν τελετουργικής
τελέσεως καί Ιορτασμοΰ αύτού είναι, νομίζομεν, σαφής. Ό λαός, κατεχόμενος
ένδομΰχως ύπό άνησυχιών, όσον άφορα εις τήν εν γένει εύτυχίαν τοΰ νέου ζεύ-
γους, θεωρών δ' έκ τής άρχαιότητος ήδη τόν άρτον ώς ιερόν, ένέχοντα δ' ούτω
δύναμιν προστασίας άπό κινδύνου επιφοράς βλάβης έξ έπηρείας δαιμονικών όντων
ή μαγικών πράξεων, έπιζητεΐ μεταξύ άλλων ένεργειών του κατά τόν γάμον καί
διά τής χρήσεως τοΰ άρτου μέ τήν ώς άνω ιδιότητα νά προστατεύση τό νέον
ζεύγος άπό παντός κακού, άλλά συγχρόνως καί νά μεταδώση εις αύτό είς τόν
περαιτέρω άπό κοινού βίον του ύγείαν, δύναμιν εύτεκνίας καί άφθονίαν άγαθών.

RÉSUMÉ

Les Pains de Noces par A. N. Deftéreos

Des coutumes du marige l'auteur examine ici la préparation et
l'usage de pains spéciaux auxquels est attribué un sens magique.

Dans le premier chapitre sont exposées les coutumes observées
peudant le choix du blé, destiné à la fabrication des pains en question
et son expédition aux familles des futurs époux de la part des familles
de parents ou d'amis. Ce blé est nettoyé et moulu autrefois dans des
moulins à main et dans les temps modernes (juspu'à 1920) dans des mou-
lins à eau ou à vent. La farine ainsi produite est passée au crible dans
les 24 heures qui suivent. Ensuite des enfants dont le père et la mère
sont vivants font le levain au moyen de l'eau apportée de la source en
silence. Après vient le petrissage et le modelage des pains faits par des
femmes spécialisées dans ce travail. On fait sur les pains avec de
la pâte divers ornements, p. ex. des fleurs, des branches, des figures
d'hommes, d'animaux, d'oiseaux, de poissons, des scènes de la vie quoti-
dienne des laboureurs et des bergers, ou bien on trace les initiales du
nom des futurs époux.

L'usage de ces pains pendant la cérémonie nuptiale est variée. C'est
en envoyant de ces pains qu'on invite les parents proches et les person-

• Πρβλ. έξ "Ελάσσονος Κ. Α., χφ. 2792, ένίΙ' άν., σ. 103.
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nés distinguées (le prêtre, le compère, le cuisinier etc.) et les membres
défunts de la famille des futurs époux. L'invitation avec ces pains est
considérée comme la plus honorifique.

Les personnes que reçoivent l'invitation au mariage apportent aux
futurs époux une couronne de pain ornée de représentations diverses
faites de pâte.

Le jeune homme à marier avant de partir de la maison paternelle
pour aller joindre sa future épouse et aller à l'église pour la cérémonie
du mariage s'incline en faisant la signe de la croix devant un pain
énorme. Il prend ensuite ce pain avec lui comme signe de protection,
de force et de bonheur.

La jeune fille après la cérémonie nuptiale en entrant dans sa nou-
velle demeure, la maison du jeune marié, casse une couronne de pain
faite dans ce but, et en jette les morceaux aux quatre points de l'horizon
en faisant un geste en forme de croix. Cela pour chasser les esprits
maléfiques.

Enfin les nouveaux mariés rendront la visite à leurs parents
pendant la fête du «retour» (une semaine après leur mariage) en tenant
des pains dans les mains.

L'auteur remarque dans son étude que le peuple plein d'inquiétude
en ce qui concerne le bonheur du nouveau ménage et considérant, déjà
depuis l'antiquité, le pain comme une chose sacrée et ayant en lui une
force qui empêche les esprits maléfiques et les actes de magie à faire
du mal, cherche dans l'usage du pain ci-dessus décrit la protection du
couple de tout malheur et en même temps la transmission à lui de la
santé, de la force, de la fécondité et de l'abondance.
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CONTEMPORANEITY KT PROTOHISTOIRE DANS LA RYTHMIQUE

MUSICALE 1

PAR

NICOLAE R ADULESCU

Le présent essai a pour but d'appeler l'attention sur un fait de con-
tinuité dans le domaine de la rythmique musicale populaire du sud-est
de l'Europe. L'objet de notre étude est le rythme à trois temps dont l'un
est allongé d'une sous-unité. Ce type de rythme fait partie du système
appelé — d'un terme emprunté au turc - aksak *, système caractérisé par
l'emploi de deux durées fondamentales qui sont dans le rapport récipro-
que de 2 : 3 J) .

La recherche comparative établit l'existence du rythme aksak ter-
naire dont un des temps est allongé dans la musique de tous les peuples
du sud-est européen, ainsi que chez de nombreux peuples du Proche et
Moyen-Orient. Dans la musique populaire roumaine le rythme en ques-
tion apparaît sous deux formes: a) la forme anapestique (i) y / £
dans laquelle le temps allongé occupe la première place; b) la forme
dactylique (2) ji ^ J1 où le temps allongé occupe la première place du
groupe rythmique \ La forme (1) est répandue dans les provinces de

1 Les observations qui suivent ont été exposées pour la première fois sous

la forme d'une communication à la Session scientifique de l'Institut d'Ethnogra-
phie et de Folklore de Bucarest, en octombre 1965.

3 Vide C. Bräiloiu, Le rythme aksak. Abbeville, Imprimerie F. Paillart, 1952.

3 Ni chez les Roumains, ni chez les Bulgares on ne connaît l'existence
d'une forme amphibrachique (3) J> £ J·» stable qui soit en état de se maintenir
tout le long d'une mélodie. Cette forme peut apparaître au cours d'une pièce
musicale, mais toutefois elle y garde un caractère absolument fortuite et passagère.



172

Ν. RADULESCU

Dobroudja, Valachie, Moldavie et clans Γ est de l'Olténie. Cette forme
est caractéristique pour la danse de type Geampara (autres dénominations:
Tîrna, Zancunele, Mintita, Tîntârasul, Musamaua, Pandelasul, Aiârânghile,
Baraboiul) pour certaines mélodies cérémonielles et rituelles (Cintecul
soacrei en Moldavie; Capra —coutume pour le Jour de l'An; Paparuda —
rite pour invoquer la pluie), ainsi que pour quelques chansons proprement
dites (Lelitä Ioanâ, Bun e vinul ghiurghiuliu). La forme (2) apparaît dans la
province de Ranat, dans l'Olténie de l'ouest et dans le sud de la Transyl-
vanie. Cette forme est spécifique des types de danses qui font partie de
la grande famille connue sous le nom de Brîuri b&n&tene. C'est la forme
qu'utilisent aussi beaucoup de chansons à danser du Banat (Iedera ; Dodä,
dodä; Dragostea nu-i fiecum). On rencontre la même forme dans quelques
vieilles chansons rituelles (Paparuda), ce qui permet de présumer que,
naguère, cette forme (2) a été plus largement diffusée dans le folklore
roumain. Il faut remarquer la distribution géographique polarisée des
deux formes (1) et (2), qui semblent s'exclure mutuellement: (1) au sud
et à l'est, (2) à l'ouest et au nord. Leur zone de rencontre est le sud de
l'Olténie.

En Bulgarie, le rythme qui nous préoccupe a une diffusion et une
fréquence très considérables, surtout dans le répertoire chorégraphique.
La forme (1) caractérise la riche famille des danses nommées RäZenitsa,
tandis que la forme (2) est spécifique du type de danse appelé Makedonsko
horo '. Dans les chansons aussi on rencontre fréquemment les deux formes.

En Yougoslavie, le même rythme est connu dans la partie est et,
surtout, dans toute la région autour de Skopje où il est très commun,
spécialement sous la forme dactylique (2), caractéristique de la musique
du centre-sud de la péninsule balkanique 3. Cette forme y possède une

4 Dobri Hristov, RitmiUnite osnovi na narodnata ni muzika (dans «Sbornik 7.a
narodni umotvorenija i narodopis» XXVII, Sofia 1913, p. 14 sq.). Aleksandär D.
Motsev, Ritcim i takt ν b&lgarskata narodna muzika. Sofia 1949, p. 22S - 263. Stojan
Dzudsiev : Bälgarska narodna horeografija . . . Sofia (1945/, p. 209, 300. Stojan
n^udzev, Teorija na b&lgarskata narodna muzika. Tom. I: Ritmika i metrika. Sofia
1954, p. 108 - 115, 122 - 125.

4 D'après l'évaluation de V. Iladzimanov (Les danses instrumentales folkloriques
en Macédoine-Yougoslavie, p. 3) 30 °/0 des ora macédoniennes ont le rythme 7/16 ou
7/8 (3 + 2 + 2).
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forte supériorité statistique sur la forme anapestique (i) — plus rarement
attestée, mais toutefois présente, notamment dans la Serbie de l'est
(Krajina et Zaglavak).

Dans la musique populaire albanaise prédomine aussi, à notre con-
naissance, la forme dactylique (2)". On la rencontre souvent dans des
danses et des chansons de style ancien ou récent, tant dans la région
ethnographique geg que dans la region tosk.

Kn Grèce, le rythme aksak en question est assez comun dans la
région du nord, où des danses comme Μαντηλάδο et Σίτνιτσα ' utilisent la
forme anapestique (1), tandis que le Κοπανιστός emploie la forme dacty-
lique (2). En ce qui concerne le Καλαματιανός, danse à sept temps qui est
une des plus typiques du folklore néohellénique, on peut — par exce-
ption— rencontrer quelquefois des variantes dont la vitesse soit assez
élevée pour permettre qu'on les place dans le domaine du système aksak.
Toutefois, la plupart des Kalamatianos évoluent dans 1111 mouvement qui
ne dépasse que rarement le seuil d'un système syllabique. Ce fait prouve
que dans le cas du Kalamatianos il s'agit d'une danse à sept unités de
temps (χρόνοι πρώτοι) plutôt que d'une danse à χρόνοι πρώτοι inégaux (ce
qui est le propre du système aksak). A part les danses, on rencontre le
rythme aksak (1) dans quelques chansons à caractère cérémoniel, toujours
en Grèce du nord.

Sous une forme semblable on trouve le rythme plus à l'est, en
Turquie. Dans ce dernier pays le rythme aksak ternaire est typique pour
la danse Horon—propre à l'ancienne province du Pont ". Tant d'après
le nom, que d'après la structure (variabilité de la place du temps allon-
gé), ce type de danse nous semble d'origine préturque, anatolienne. En
faveur de cette thèse plaide la présence du même rythme chez les Armé-
niens" — ancien peuple anatolien— tandis que, d'après le témoignage

" Piter Dungu Lira Shqiptare (rtiél. nos. 9, 29, 39) ; Antoni Lorene Folklori
muzikuer shqiptar. Bleni i pare. Prishtinë, Shtëpija botuese «Milladin Popoviq»,
19561 P- 44 -67·

1 Rickey Holden, Mary Youras, Woiiter Swets : Greek Folk Dances. Newark,
New Jersey, Folkraft Press 1965, p. 79.

8 Ahmed Adnan Saygun en Grove's Dictionary of Music ami Musicians. Fifth
Edition, edited by Erie Bloni. London - New York 1954, s.v. Folk Music (Turkish).

9 R. Atajan : Armjanskaja narodnaja pesnja. Moskwa 1965, p. 57, 74. Spiridon
Melikjan : Armjanskie narodnye pesni i pljaski. I. Erevan, Armgiz, 1949, p. 90.
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d'une autorité en la matière "', le rythme «à 7/8» est totalement inconnu
de la musique folklorique des Azerbaïdjans —peuple de souche turque
installé ultérieurement dans la région caucaso - iranienne.

Nous semblent également être de provenance anatolienne des danses
comme Laziko, Serra, Let&na et Ikosi ena qui emploient Vaksak (i)n, ou
Kotsangel qui emploie Vaksak (2) — danses que les réfugiés du Pont ont
apportées avec eux en Grèce après 1922-23.

Notre rythme se rencontre rarement clans la musique populaire
uzbèque, dont il n'est pas caractéristique12, et chez les Kirghizes En
revanche, la forme dactylique (2) est assez souvent attestée dans les
danses turkmènes". Peut-être, ce fait doit-il être mis en relation avec la
présence du même rythme clans le folklore persan et dans le folklore
afghan '", où il revêt une forme semblable à celle de la danse néohellé-
nique Kalamatianos. Enfin, signalons que le rythme dont il s'agit ici est
connu également dans la musique arabe"' et dans la musique hindoue1'.

Cela étant, se pose la question : d'où provient et que représente

10 Uzeir Hacibegov : Azerbaycan Halg musigisinin esaslari. Baki 1945, p. 98.

11 R. Holden, M. Vouras, W. Swets : op. cit., p. 38, 55, 77.

12 Muzykaljnaja Kuljtnra Sovetskogo Uzbekistana. Oëerki. Taäkent 1955.

Ρ· 43·

13 Al. Zataeviè: 1000 Pesen kirgizskago naroda. Orenburg 1925, niél. 110.705/218.

14 V. Uspenskij i V. Beljaev : Turkmenskaja muzyka. Moskva 1928, p. 187,
252-257, 289, 293, 297, 316-317.

15 V. Beljaev : Afganskaja narodnaja muzyka. Moskva i960, p. 8.

10 Dans la théorie arabe de la musique le rythme aksak ternaire est une des
variétés du rythme remet ; cf. Jules Rouanet : La Musique arabe, en Encyclopédie de
la Musique et Dictionnaire du Conservatoire . . . Première partie, Histoire de la musi-
que, V . . . p. 2704, 272S - 29. Le mcme rythme est attesté au Maghreb, chez les
Berbères ; cf. J. Rouanet : La musique arabe dans le Maghreb, ibidem, p. 2892.

17 Parmi les 120 deù\ ■ tâla (rythmes usités dans la musique du peuple) énu-
mérés par le théoricien Sarngadeva, au XIII«· siècle ap. J.- C., dans le livre Ve de
son ample traité Sangîta - Ratnâkara, on trouve quatre types de rythmes aksak con-
tenant chacun 3'/, temps premiers (mäträ). Ce sont le saam ( » ï «*· )

le Hatustâla ( J j1 / ) le iandatala ( ί / * ï } ) et le rägarnÄrtanda ( J J^ / )
Cf. Joanny Grosset : Inde. Histoire de la musique depuis l'origine jusqu'à nos jours, en
Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire... Première partie, I, Paris
1913. P- 300 - 304.
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chez les peuples du sud-este européen le rythme décrit plus haut; est-il
ancien ou récent, y est-il autochtone ou allogène?

Le rythme (i) est connu dans la musique turque sous le nom de usul
mandra, c'est-à-dire rythme mandra. Le ternie rnandrat qui signifie en turc
«bergerie, parc à bestiaux» 18 n'est pas un mot turc puisqu'il figure dans
le vocabulaire de Sophocle et de Théocrite, au sens, très voisin, d'«étable»,
et avec la signification générale d'«enclos, clôture»19. Conservé dans la
langue démotique néohellénique, le terme a été transmis, avec un sens
analogue ou identique, à certaines langues romaniques méditerranéennes
(italien, et espagnol) et s'est perpétué dans la plupart des langues balka-
niques : albanais, bulgare et, come rareté, en roumain. Mais ce n'est pas
seulement le terme qui le désigne, c'est aussi le rythme lui même qui est
allogène chez les Turcs, d'après ce qui ressort de ce qu'écrit le musico-
logue Raouf Yekta Bey !0. Interprétant les affirmations de R. Yekta Bey,
l'ethnomusicologue bulgare Stoyan Djoudjev arrive à la conclusion selon
laquelle les Turcs auraient emprunté le rythme mandra aux Bulgares".
L'emprunt nous paraît certain, mais l'assertion de la provenance bulgare
du rythme nous semble douteuse. Car, si le rythme n'est pas spécifique-
ment turc, il n'est pas non plus exclusivement bulgare, puisqu'il est
attesté longtemps avant l'arrivée des Slaves et des Protobulgares dans la
péninsule balkanique.

A Turkish - English Dictionary by H. C. Hony with the advice of Fahir Iz.
Second Edition. Oxford. At the Clarendon Tress /1958/, s. v. mandira.

19 Dictionnaire Grec - Français rédigé avec le concours de M. E. Egger . . . par
M. A. Railly . . . Librairie Hachette, Paris, s. a. /Onzième édition/, s. ν. μάνδρα (ή).
Le terme appartient au vocabulaire bucolique des langues indo-européennes, et
s'apparente à manditrâ (— écurie) du sanscrit (v. Wilhelm Gemoll : Griechisch -
Deutsches Schul- und Handwörterbuch von . . . Siebente Auflage. . . München /Wien,
G. Freytag Verlag/ Holder - Pichler - Tempsky, 1959, s.v. μάνδρα).

20 Raouf Yekta Bey : La musique turque, eu «Encyclopédie de la Musique et
Dictionnaire du Conservatoire» . . . Première partie, Histoire de la musique, V. .
Paris, Librairie Delagrave, 1922, p. 3035 : «Le nom de mandra, qui signifie en turc
«la bergerie», a été donné à ce rythme curieux, parce que les bergers de la Tur-
quie d'Europe, qui sont pour la plupart des Bulgares, font particulièrement usage
de ce rythme dans leurs danses, qu'ils accompagnent toujours des sons d'une
sorte de musette».

21 Rythme et mesure dans la musique populaire bulgare, Paris, 1931, p. 154.
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Parmi les fragments qui sont conservés du traité sur la rythmique
(Ρυθμικά στοιχεία) d'Aristoxène de Tarente, il y a un passage, assez
étendu, relatif à la façon dont les rythmes musicaux diffèrent l'un de
l'autre. Aristoxène établit 7 types de distinguo: 1. d'après l'étendue (κατά
μέγεθος) ; 2. d'après le genre (κατά γένος) ; 3. d'après la nature des pieds
qui les composent : rationnels (πόδες ρητοί) ou irrationnels (πόδες άλογοι) ;
4· d'après leur caractère simple ou composé (κατά σύνθεσιν) ; 5. d'après le
mode de division des temps (κατά διαίρεσιν) ; 6. d'après la forme (κατά
σχήμα); η. d'après le mode d'accentuation (κατ' αντίθεσιν). A l'intérieur
du troisième critère, Aristoxène énonce l'observation suivante : un pied
métrique est irrationnel lorsqu'il ne peut pas être exprimé au moyen
d'un des trois rapports ordinaires de durée (connus par la théorie musi-
cale hellénique préaristoxénique), à savoir 2 : 1 (λόγος διπλάσιος), 2 : 2 (λόγος
ίσος) et 2 :3 (λόγος ήμιόλιος); le pied irrationnel diffère du pied rationnel
par le fait qu'une de ses composantes a une valeur intermédiaire entre
longa et brevis, en d'autres termes, contient une durée égale à la moitié
d'un temps premier. P^t Aristoxène donne pour exemple le pied metrique
(4) ψι%- · qu'il appelle choreios alogos (χορείος άλογος), c'est-à-dire cho-
rée (trochée) irrationelCe rythme a donné lieu à des interprétations
très diverses de la part des savants occidentaux qui l'ont discuté. Rudolf
Westplial, par exemple — qui a découvert le fragment en question " — voit
dans l'allongement du dernier temps un effet de fermato. Gevaert, après
un long commentaire et — chose assez curieuse — après avoir transcrit
correctement, dans la forme (4), le rythme aristoxénique est d'avis que
les affirmations de l'illustre musicologue tarentin ne sont pas à prendre

22 Le ternie «irrationnel» est utilisé ici par Aristoxène non pour désigner
une irrationalité numérique, un rapport qui ne peut pas être exprimé par un nom-
bre commensurable, mais pour définir un rapport qui, tout en pouvant être exac-
tement mesuré numériquement, ne peut toutefois être évalué d'une façon précise
par la perception, parce que les temps du rythme ne sont pas tous commensu-
rables avec le temps premier (χρόνος πρώτος). Ce cas exprime donc une irration-
nalité d'ordre sensoriel. Cf. Louis Laloy : Aristoxène de Tarente, disciple d'Aristote,
et la musique de l'Antiquité. Thèse pour le doctorat . . . Paris, 1904, p. 299-300.

23 R. Westphal : Fragmente und Lehrsätze der griechischen Rhythmiker. . . Leipzig
1861 ; R. Westphal : Aristoxenos von Tarent. Melik und Rhythmik des classischen Hellenen-
tums ... I - II, Leipzig 1883 - 1893.
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à la lettre et croit que sous la description qu'en fait Aristoxène se cache
le rythme de habanera ou tango americano (5) \ J'«SJ~< A la lumière des
connaissances qu'on a aujourd'hui sur le système aksak, il est assez amu-
sant de remarquer qu'un des arguments avancés par Gevaert dans l'inten-
tion de démontrer l'impossibilité de l'exécution dans la pratique musicale
du monde aristoxénique des pieds du type (4) — notamment le fait que
le mouvement rapide dans lequel ces cliorées se suivaient rendait impos-
sible «l'appréciation exacte de durées si complexes» — représente exa-
ctement un contre-argument, car on sait que c'est justement le chiffre
métronomique très élevé qui donne la garantie qu'on se trouve devant
un rythme aksak. Plus proche de la vérité semble Louis Laloy " qui, tout
en s'abstenant de noter musicalement le rythme décrit par Aristoxène,
accepte la thèse d'une valeur intermédiaire entre 1 et 2 temps premiers.

On sait que, clans se écrits sur la musique, Aristoxène a exposé des
idées différentes de celles de l'école de Pythagore, dont il a critiqué les
conceptions et la méthode56. Le savant tarentin était d'avis que l'élabo-
ration d'une théorie musicale doit avoir son point de départ non dans
l'expérience abstraite mais dans la pratique et dans les propriétés psycho-
physiologiques de l'homme. L'école fondée par Aristoxène, celle des
«harmonistes d'après l'oreille», a réagi contre les excès de l'école pytha-
goricienne, celle des «harmonistes d'après le calcul», qui subordon-
naient la musique aux lois mathématiques de la théorie des nombres.
A l'encontre de la doctrine spéculative, imbue d'idées magiques et méta-
physiques, de Pythagore, la doctrine d'Aristoxène faisait une assez large
place à la réalité musicale dont elle était contemporaine. C'est ce fait
qui nous pousse à voir dans le pied métrique (4) décrit par Aristoxène

21 Fr. Aug. Gevaert : Histoire et Théorie de la Musique de l'Antiquité, par ... II,
Gand, Typographie C. Annoot - Braeckmann, 1881, p. 54-55.

25 L. Laloy : op. cit., p. 299-300. Même auteur: Lexique d'Aristoxène .. . Paris,

1904, s. ν. ΰ?.ογία, ΰ?.ογος.

20 Aristoxène écrit : «Ceux qui veulent aider les sens par le raisonnement,
en s'appuyant sur des proportions numériques et des rapports de vitesse comme
sur les causes de la gravité ou de l'acuité des sons, 11011 seulement recourent à

des éléments étrangers à la matière, mais, bien plus, arrivent à des résultats

directement contraires à la réalité». (Grand Dictionnaire Universel du XIX« siècle . . .
par Pierre Larousse, Paris, s.a. /1865- / s.v. Aristoxène de Tarente).

12
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non l'effet d'une spéculation théorique ou un simple rapport prosodique
mais la preuve documentaire de l'existence dans la pratique musicale
du monde grec de la seconde moitié du IVe siècle av. J. - C. de rythmes
semblables. Cette opinion se trouve confirmée par le fait que le rapport
rythmique irrationnel est mentionné à plusieurs reprises dans l'Anti-
quité, par d'autres écrivains et musicographes dont certains spécifient
qu'on exécutait des rythmes de cette nature. Denys d'Halicarnasse, qui
vivait dans la dernière moitié du Ier siècle av. J. - C-, décrit clans son
traité «Sur la composition des mots» (Περί συνθέσεως ονομάτων)27, XVII,
130, deux pieds métrico-rythmiques dont chacun comporte un élément
à durée intermédiaire entre la brève et la longue. Ce sont le dactyle
nommé cyclique (6) et son renversement (7), uu— tous les deux

formes du rythme à trois temps dont l'un est allongé. Dans son «Intro-
duction à l'art de la musique» (Εισαγωγή τέχνης μουσικής), II, 93-101,
Bacchius le Vieux — contemporain de Constantin le Grand (274-332) —
précise qu'il y a trois sortes de temps musicaux simples (élémentaires) :
bref, long et irrationnel (άλογος)Knfin, Aristide Ouintilien (I, chap. 2,
par 2) — qui vivait, semble-t-il, au IIIe siècle ap. J.-C. — est d'avis
qu'il y a même plusieurs espèces de rythmes irrationnels".

Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des faits cités ici ?
En premier lieu, il faut admettre que le rythme aksak à trois temps dont

37 Dionysii Halicarnassensis De compositione verborum Liber graece et latine.
Cum prioruin editorum suisque annotationibus edidit Godofredus Henricus Schaef-
fer. Lipsiae CIDI3CCCVIII in Libraria Weidmannia ; Londini apud J. Payne et
Mackinlay et W. ΓΙ. Lunn, p. 224-227, passim.

28 Musici scriptores graeci. Aristoteles, Euclides, Nicomachus, Bacchius, Gau-
dentius, Alypius et melodiarum veterum quidquid exstat. Recognovit prooemiis
et indice instruxit Carolus Janus Lud. fil. Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuch-
handlung, 1962, p. 313 - 316.

29 Aristeides Quintiiianus. Von der Musik. Eingeleitet, übersetzt und erläutert
von Rudolf Schäfke. Berlin-Schöneberg, Max Hesses Verlag, 1937, p. 217.

En théorie, 011 peut concevoir aussi d'autres types de rythmes aksak, dont
les valeurs fondamentales comportent une durée qui tombe entre une arsis et une
thésis entières: J }^(2-2i) , J ^^(2·3t) etc. C. Bràiloiu, à la fin de son étude
(op. cit.), évoque la possibilité que des rythmes semblables existent dans la pra-
tique. Des observations attentives signalent de temps en temps des rythmes de
cet ordre dans la musique populaire.
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l'un — le premier ou le dernier — allongé a été connu et utilisé par le
monde antique. Nous savons que, suivant une pratique enracinée, on
exécutait l'hexamètre héroïque des épopées homériques en employant
les dactyles (6) 10 dont fait mention Denys d'Halicarnasse. Si l'on en juge
par cette information, il semble que l'utilisation des pieds métriques
irrationnels soit plus ancienne que leur première attestation théorique,
à l'aube de l'époque hellénistique. Le musicologue Thrasiboulos Geor-
giades a affirmé la continuité de ce rythme dans le folklore grec31. Nous
sommes d'avis que cette hypothèse doit prendre une forme élargie qui
permette d'affirmer la continuité du même rythme sur une aire géogra-
phique beaucoup plus étendue. Nous estimons que le rythme aksak (i)
et (2) qui vit aujourd'hui dans le folklore balkano-anatolien est un
descendant des rythmes alogoi qui y vivaient à l'époque de l'Antiquité
classiqueA l'appui de cette thèse on peut invoquer aussi les témoigna-

30 L. Laloy : op. cit., p. 293, 300.

31 Thrasybulos Georgiades : Musik und Rhythmus bei den Griechen. Zum Ursprung

der abendländischen Musik. Hamburg 1958 /Rowohlts deutsche Enzyklopädie/ p. 54-58.

33 Nous sommes d'avis que le système rythmique aksak trouve son corres-
pondant dans le genre irrationnel antique. Nous tenons pour erronée l'identifica-
tion de Vaksak au genre hémiolique antique. Etant donné que les proportions
numériques des genres rythmiques antiques se réfèrent 11011 pas au rapport récipro-
que des unités de mesure (χρόνοι πρώτοι) mais au rapport entre la θεσις et 1'άρσις,
c'est-à-dire au rapport entre la durée de la partie accentuée et celle de la partie
non-accentuée d'un pied métrique, le rapport mathématique 2 : 3 appelé par les
théoriciens grecs λόγος ήμιόλιος (lat. ratio sesquialtera) désigne non pas le rythme
aksak j) mais le péon I: Sîf" ( J' JTJ ) lequel, évalué en χρόνοι πρώτοι,
donne le rapport 2 : 3 entre la durée de la thésis et celle de l'arsis. Dans le genre
hémiolique reste valable le principe fondamental de la rythmique de l'Antiquité,
l'indivisibilité du temps premier. Il en va autrement dans le cas du rapport
appelé par Aristoxène λόγος άλογος (lat. ratio irrationalis), dont le nom indique
présisément l'absence d'une unité entière de mesure entre l'arsis et la thésis.
C'est précisément ce qu'Aristoxène a eu en vue lorsqu'il a exprimé numméri-
quement le rapport ^"•'tfjf.u' ■ Par le fractionnement du dernier nombre le rap-
port indique qu'entre les deux parties du pied métrique il n'y a pas d'unité
commune calculable en χρόνοι πρώτοι. Fidèle à la rythmopée antique, Aristoxène
n'exprime pas le rapport au moyen de subdiviseurs du temps premier, ainsi que

procède Bräiloiu lorsqu'il note le rapport £ =3:2. En écrivant 2 : 1 '/,
Aristoxène exprime la caractéristique fondamentale du genre irrationnel, à savoir
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ges antiques gui désignent les pieds métriques aux durées irrationnelles
comme des rythmes chorégraphiques par excellence31. Parmi les éléments

le fait qu'un des temps est allongé avec la moitié d'un χρόνος πρώτος. En con-
séquence, le rythme J^ l· J; doit être considéré non pas comme un rythme à
" temps premiers, mais bien comme un rythme à trois temps inégaux, groupés
en 2 parties: Sitii» · C'est encore ce que laisse entendre Bräiloiu lorsqu'il écrit :
«La vitesse absolue des temps varie entre de très larges limites. Lorsqu'elle est
modérée, il arrive, plus d'une fois, que les unités se subdivisent. C'est ce qui a
fait prendre à certains la valeur divisionnaire pour unité réelle et les a amenés
à confondre, par exemple, une mesure ternaire comportant un temps long avec
un 7/16 à l'occidentale. Cette confusion provient, elle aussi, de la carence, déjà
signalée, de notre notation, à qui l'indication d'une valeur non divisible par 2 est
impossible. Aucune fraction ne pouvant désigner un groupe caractérisé par la
présence d'un temps long égal à trois moitiés du bref, 011 en a usé, comme pour
le 6/8 : en prenant pour numérateur le chiffre correspondant non au nombre des
temps, mais à celui de leur divisions» (op. cit., p. 9- 10). Ce qui distingue le
système aksak des autres systèmes rythmiques, c'est l'inégalité de longueur des
temps premiers. Ce fait se produit dans la pratique musicale lorsque la vitesse
d'exécution dépasse une certaine limite supérieure ( MM J~3. > GO-70). Au -des-
sous de ce niveau on décompose les mesures complexes en les exécutant et, par
la suite, on multiplie le nombre des temps premiers qui restent toujours des sub-
diviseurs de longueur égale. En conséquence, c'est une erreur d'identifier le cho-
rée alogos (rapport chiffrique 2 : 1 '/a > noté musicalement ) et le dactyle

cyclique ( 1 '/, : 2 011 J~] ) au rythme έπτάσημος J~j j ' s (4:3) ou J~)> j~J
(3:4) qui appartient au genre épitrite.

Une vue correcte sur ce problème, encore confus chez beaucoup de musico-
logues, a été exposée par le folkloriste Miodrag VasiljeviC (Jugoslovenski muziiki
folklor. II. Beograd 1953, p. XXIII -XXVI) et par le musicologue bulgare A. D.
Motsev (op. cit. p. 7, 19).

83 La liaison entre le rythme aksak et le rythme aristoxénique est renforcée
par le fait que, dans beaucoup de danses roumaines, bulgares et pontiques,
le rythme fondamental de la mélodie, rendu par les pas des danseurs et par
l'accompagnement musical, apparaît constamment sous l'aspect trochaïque
(J J)) " donné comme variante par Aristoxène. A cet égard il est à remarquer
que le mot χορείος, pris dans l'acception de pied métrique, a un sens dichotomi-
que. Il désigne tant un pied binaire (le trochée — U) qu'un pied ternaire (le tri-
brache UUU ) ; cf. M. A. Bailly : op. cit., s. ν. χορείος. Une autre analogie entre
le rythme moderne et le rythme antique est le fait que l'accent dynamique
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qui ont facilité la perpétuation des rythmes alogoi 31 on doit citer comme
très important l'ensemble dont ils faissaient partie, l'union syncrétique
du rythme, du mélos, du vers " et de l'orchestique — union appelée par
les anciens grecs χορεία, mot apparenté au χορείος aristoxénique.

Les rythmes aksak qui se rencontrent aujourd'hui dans la musique
populaire du sud-est européen, de l'Anatolie, de la Transcaueasie et les
rythmes alogoi de l'Antiquité se prouvent réciproquement. D'une part il
est difficile de concevoir l'apparition post-antique de tout un système
rythmique original dans l'espace géographique en question, et d'autre
part il est également difficile d'admettre que, s'il y a eu un précurseur
antique, il ait disparu sans laisser de traces, alors que tant d'autres élé-
ments métrieo-rythmiques se sont transmis quasi-inaltérés de l'Antiquité
jusqu'à nos jours36. Kn nous fondant sur ce qu'écrivent Aristoxène, De-
nys d'Halicarnasse, Bacchius, Aristide Quintilien, nous supposons que
les rythmes alogoi étaient plus répandus dans la pratique musicale du
monde antique que ne pourrait le faire croire la rareté de leur attesta-
tion chez les musicographes. Vu la difficulté que présentent pour la
perception tous les rythmes aksak, leur existence n'a été reconnue qu'
assez tard, dans l'Antiquité comme de nos jours, où des danses dans le
rythme J~j J~3 ont été longtemps notées soit en | J J JT3 soit en

I η π 97 ■

ne frappe pas le premier temps du motif, mais le temps allongé (βάσις ou ϋέσις

d'Aristoxène), chose qui saute aux yeux dans les danses roumaines et bulgares

d'aujourd'hui.

34 Ces pieds étaient d'un usage fréquent dans le lyrisme - manifestation
simultanée de poésie chantée, d'accompagnement musical et de danse. Ainsi, le
dactyle (6) décrit par Denys d'Halicarnasse et appelé cyclique (de κύκλος = cerclé
/de danseurs / ; ronde) était un composant essentiel des vers logaédiques créés par
les poètes de dialecte éolique. Gevaert (op. cit., p. n6) précise même: «... les
mètres qui admettent le dactyle cyclique sont d'origine populaire et possèdent
un caractère particulièrement franc et alerte».

35 II est à noter que dans le folklore des peuples balkaniques on trouve
— dans le rythme qui fait notre objet — un grand nombre de mélodies avec texte
poétique.

30 Voir à ce sujet, entre autres, l'étude de .S. Baud-Bovy ; Sur le χελιδόνισμα
(Byzantina - Metabyzantina, t. I, New York, 1946, p. 23-32).

31 Voir à ce sujet le livre de Djoudjeff : Rythme et mesure ... p. 103 - 104.
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Ce qui précède nous autorise, croyons-nous, à affirmer que :

a) Le chorée alogos (4) et le dactyle cyclique (6) cités par les écri-
vains antiques ne peuvent être identifiés qu'avec les rythmes aksak (1)
et (2). En conséquence, ces rythmes ont dans la culture balkanique une
ancienneté considérable. Ils représentent un ancien héritage musical -
poétique et chorégraphique ; cette conclusion est étayée surtout par la
présence de ces rythmes dans de nombreuses mélodies appartenant au
folklore rituel, lequel —on le sait— change plus lentement à travers
les âges.

b) Dans l'aire carpatlio-anatolienne ces rythmes ont un caractère
autochtone ; il y sont antérieurs à l'arrivée des populations qui se sont
installées dans cet espace géographique pendant l'époque byzantine.

c) Il existe une continuité dans le folklore balkanique de certains
éléments musicaux provenant de l'époque de l'Antiquité classique.

d) Les rythmes en question ont connu une évolution différente dans
la musique balkano-anatolienne où ils ont pris des formes propres à la
culture de chaque peuple. Rappelons ainsi qu'en Yougoslavie et en Alba-
nie prédomine la forme dactylique (2), tandis que les Bulgares, les Armé-
nies et les Lazes donnent la primauté à la forme anapestique (1), et qu'en
Roumanie et en Grèce les deux formes coexistent dans des proportions
à peu près égales.

Bucarest (Institut d'Ethographie et de Folklore)

Π Ε Ρ I Δ H Ψ I Σ

Χορείος "Αλογος.

Συγχρονικότης καί πρωτοϊστορία είς τήν μουσικήν ρυθμικήν.

ύπό Nicolas Rad u le s cou

Ό συγγραφεύς έν αρχή τής μελέτης του επιζητεί νά έπισύρη τήν προσοχήν
τών έρε·υνητών εις τό ζήτημα τής συνεχείας τής δημώδους ρυθμικής μουσικής εις
τούς λαούς τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 'Αντικείμενον έρεύνης ένταύθα είναι
ό ρυθμός εις τρεις χρόνους, έξ ών ό εις είναι μακρότερος μιας ύπομονάδος
(sous - unité).
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Ό ρυθμικός τύπος ούτος αποτελεί μέρος τοϋ συστήματος, τό όποιον τουρ-
κιστί καλείται «άκσάκ», χαρακτηρίζεται δ' έκ τής χρήσεως δύο θεμελιωδών διαρ-
κειών εις όμοιβαίαν σχέσιν ευρισκομένων, ήτοι 2:3 ( j* πρός l· ), απαντά δέ ε'ις
όλους τούς λαούς τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώς καί εις τούς τής έγγύς
'Ανατολής.

Εις τήν ρουμανικήν δημώδη μουσικήν εύρίσκεται ύπό δύο μορφάς' α) τήν
άναπαιστικήν ( J^ J* J) ) καί β) τήν δακτυλικήν ( J} ^ ). 'Εν Βουλγαρία ό ύπό
έξέτασιν ρυθμός υπάρχει εύρέως διαδεδομένος ιδία εις τούς χορούς. 'Εν Γιουγκο-
σλαβία είναι λίαν γνωστός πρό πάντων ε'ις τήν περιοχήν τών Σκοπίων ύπό τήν
δακτυλικήν του μορφήν, ή όποία χαρακτηρίζει τήν μουσικήν τοΰ κέντροί' τής
νοτίας βαλκανικής χερσονήσου. 'Εν 'Αλβανία ώσαύτως επικρατεί ή δακτυλική
μορφή, άπαντώσα συχνά εις άσματα καί χορούς τοΰ παρελθόντος καί τοϋ παρόν-
τος. Έν Ελλάδι ό ρυθμός «άκσάκ» είναι έπίσης άρκετά γνωστός εις τάς βόρειας
περιοχάς τής χώρας, ένθα εις χορούς, ώς τό μαντηλάδο καί σίτνιτσα, γίνεται χρή-
σις τής άναπαιστικής, ένω είς τόν κοπανιστόν χορόν τής δακτυλικής μορφής.

Ώς πρός τόν καλαματιανόν, χορόν έξ επτά χρόνων, ό συγγρ. παρατηρεί ότι
ούτος ενίοτε έκτελείται εις λίαν γοργόν ρυθμόν, διό καί είναι έπιτετραμμένον νά
τόν τοποθετήσωμεν εις τόν ρυθμόν : άκσάκ. Οί πλείστοι όμως τών καλαματια-
νών χορών, ώς παρατηρεί ό συγγραφεύς, εξελίσσονται εις ρυθμόν, ό οποίος σπα-
νίως ύπερβαίνει τό κατώφλιον τοΰ συλλαβικού συστήματος. Τοΰτο δεικνύει ότι
είναι χορός επτά χρονικών μονάδων (χρόνοι πρώτοι), ούτω δέ δέν σύγκειται έξ άνι-
σων πριότων χρόνων, ώς είναι τό σύστημα: άκσάκ. Εις τήν βόρειον Ελλάδα πλην
τών χορών άπαντοΰν έτι καί εθιμοτυπικά άσματα εις τόν εν λόγω ρυθμόν.

'Ανάλογος ρυθμική μορφή άπαντα πλατύτερον εις τάς άνατολικάς περιοχάς
τής Τουρκίας, ένθα χορός, ύπό τό όνομα «χορόν», έπιχωριάζων έν Πόντω, είναι
κατά τόν συγγρ. άνατολικής, προτουρκικής, προελεύσεως. 'Υπέρ τής άπόψεως
ταύτης συνηγορεί ή παρουσία τοΰ έν λόγω ρυθμού καί παρά τοις 'Αρμενίοις,
ενώ είναι τελείως άγνωστος εις τήν δημώδη μουσικήν τοΰ 'Αζερμπαϊτζάν. 'Ανα-
τολικής προελεύσεως, κατά τόν συγγρ., είναι καί οί Ποντιακοί χοροί λάζικο, σέρα,
λετζίνα κ. ά., εις τούς οποίους χρησιμοποιείται ό ρυθμός «άκσάκ».

Ό συγγραφεύς άκολούθως, θέτων τό έρώτημα περί τής καταγωγής τοΰ έν
λόγω ρυθμοΰ καί χρησιμοποιών τό όνομα «ούσούλ μάνδρα» (ρυθμός μάνδρα),
τό όποιον άπαντα εις τήν τουρκικήν μουσικήν, παρατηρεί ότι ή λ. μάνδρα,
άπαντώσα εις τόν Σοφοκλέα καί είς τόν Θεόκριτον, έχει διατηρηθή εις τήν δη-
μώδη ελληνικήν, έκ τής οποίας αύτη μετεδόθη μέ τήν αύτήν ή παραπλησίαν
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έννοιαν ε'ις διαφόρους ρωμανικός γλώσσας (ίταλικήν καί ίσπανικήν), διεσώθη δ'
ώσαύτως καί εις τάς περισσοτέρας βαλκανικός.

'Ακολούθως ό συγγρ., αναφερόμενος εις τά 'ρυθμικά στοιχεία» τού Άριστο-
ξένου καί παραθέτων σχόλια περί διαφόρων αρχαίων έλληνικών ρυθμικών μορ-
φών, έξ ών καί ό χορείος άλογος, δηλαδή ό τροχαίος άλογος, καταλήγει εις τό
συμπέρασμα ότι ό ρυθμός άκσάκ, τού οποίου ό πρώτος ή ό τελευταίος χρόνος
είναι μακρότερος (άλογος), ήτο γνωστός καί έγίνετο χρήσις αύτού ύπό τών αρχαίων
Ελλήνων παλαιότερον τών έλληνιστικών χρόνων. Ό συγγρ. πρός στήριξιν τής
γνώμης του ταύτης παραπέμπει ού μόνον εις σχετικός μαρτυρίας αρχαίων συγ-
γραφέων, οίον τοϋ Άριστοξένου, Διονυσίου Άλικαρνασσέως, 'Αριστείδου Κοϊν-
τιλιανοϋ κ. α., άλλά καί εις γνώμας νεωτέρων μοτισικολόγων, ώς τών R. West-
phal, Gevaert, Θραστιβ. Γεωργιάδοί' κλπ.

Αί διάφοροι μορφαί τοϋ άκσάκ (χορείου άλογου) εις τήν περιοχήν τών
Καρπαθίων καί τής 'Ανατολής υποστηρίζει ό συγγρ. ότι είναι αύτόχθονες καί
ουχί έπείσακτοι, ύπήρχον δ' ενταύθα προ τής έλεύσεως καί έγκαταστάσεως δια-
φόρων νεωτέρων λαών εις τόν χώρον τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ούτως δια-
πιστούται ιστορική συνέχεια (ορισμένων ρυθμικών στοιχείων εις τήν δημώδη βαλ-
κανικήν μουσικήν έκ τής κλασσικής ελληνικής άρχαιότητος. Τά στοιχεία όμως
ταύτα υπέστησαν διάφορον έξέλιξιν εις τήν βαλκανικήν xui άνατολικήν μουσικήν,
είς τήν οποίαν προσέλαβον ποικίλας μορφάς, άναλόγως πρός τόν πολιτισμών
εκάστου λαού.
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'Ασχοληθείς κατά τά έτη 1967 καί 1968 εις άνατολικήν Κρήτην, εϊδικώτερον
εις κέντρα τοΰ νομού Λασιθίου, εις περισυλλογήν δι' ήχογραφήσεως καί έξέτασιν
δημωδών ασμάτων μετά τής μουσικής αύτών ', κατέγραψα έτι τό κείμενον, ήχο-
γράφησα δέ καί τήν μελωδίαν πολτιστίχου λαϊκού στιχουργήματος, τό οποίον άνα-
φέρεται εις τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστού, άποτελεί δέ θρήνον (μοιρολόι) τής Θεο-
τόκου πρός αύτόν, προσηλωμένον επί τοϋ Σταΐ'ρού.

Τοϋ στιχουργήματος τούτοι', περί τοΰ οποίου γίνεται ενταύθα λόγος κυρίως
άπό τής απόψεως τής μελωδίας αύτού εις τά χωρία α) 'Ανατολή, Χριστός, Μύθοι,
Καλαμαύκα, Μεσελέροι, Κεντρί, Κάτω Χωρίον, Βασιλική καί Άγιος 'Ιωάννης
τής επαρχίας Ίεραπέτρας' β) Όρεινόν, Σταΐ'ροχοιριον καί Έςω Μουλιανά τής
επαρχίας Σητείας" γ) Μίλατος, Βραχάσι καί Καλόν Χωρίον τής επαρχίας Μιραμ-
πέλλου (βλ. κατωτ. είκ. 1), τό κείμενον έχει δημοσιευθή τύ πρώτον έκ χειρογράφου
τοϋ έτους 1855 άπό τό χωρίον Καστέλλι Φουρνής τής έπαρχίας Μιραμπέλλου
ύπό τής Μαρίας'Αμαριώτου εις τό περιοδικόν: Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών
Σπουδών, τόμ. Β' (1939) σ. 313-323 ύπό τόν τίτλον «Ή Περισταμένη».

Άργότερον ό καθηγητής Μ. Ί. Μανούσακας εις έργασίαν του «Ελληνικά
ποιήματα γιά τή Σταύρωση τοΰ Χρισιοΰ» 2, έδειξεν ότι τό στιχούργημα τοΰτο εκ
στίχων 14(ί άποτελεί διασκευήν κατά τόν 17°ν αιώνα ύπό τοϋ λογίου έκ Κεφαλ-

1 Βλ. Γεωργ. Άμαργιανάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τής δημώδους Κρητικής μου-
σικής, 'Ηράκλειο ν 1967.

2 Βλ. είς Melanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. Β', 'Αθήναι 1956
σ. 49 - 74.
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ληνίας ίερομονάχου Άκακίου Διακρούση ' παλαιοτέρου ποιήματος, τό οποίον διε-
σώθη ε'ις χειρόγραφα έκ τοΰ 1β°υ καί 17ου αι. εις τάς μονάς τών 'Ιβήρων καί τής
Μεγίστης Λαύρας τοϋ Άγίου "Ορους 2 καί εις τό υπ' άρ. 50 (φ. 213α - 220β) έκ
τοϋ 1701' αϊ. τής μονής Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων3.

Τό κείμενον τού έν Κρήτη λαϊκού ποιήματος τούτου κατέγρα\[ια έκ χειρο-
γράφων, τά όποια άνεκάλυψα εις τά ώς άνω χωρία, πλήν τής παραλλαγής έκ τοϋ
χωρίου Μϋ!>οι, τήν οποίαν κατέγραψα έξ εντύπου φυλλαδίου, έκδοδέντος εις
Ίεράπετραν τό 1909 ύπό τοΰ 'Εμμανουήλ Π. Κ. Παπαδάκη ύπό τόν τίτλον «'Επι-
τάφιος θρήνος τής Θεοτόκου ή έγκώμια αδόμενα κατά τήν Μεγάλην ΙΙαρασκευήν
εσπέρας»'. Τό άσμα όμως καί εις τό χωρίον τούτο, δηλ. τούς Μύθους, ώς καί εις
τά λοιπά, εκτελείται, ώς πρός τό κείμενον αυτού, έξ άναγνώσεως άπό χειρόγραφον
καταγραφήν του. Ούτως ή διάδοσις τοΰ ποιήματος εις τήν περιοχήν ταύτην τής
Κρήτης, πιθανώς καί εις άλλας, έγίνετο διά χειρογράφου παραδόσεως, διότι ούδα-
μοϋ, ώς έπληροφορήθην, αδεται τούτο άπό μνήμης.

Είς τήν παροϋσαν μελέτην, κυρίως μουσικολογικοΰ χαρακτήρος, δέν έπεκτει-
νόμεθα εις τό φιλολογικόν μέρος διά τό όποιον είναι ανάγκη νά προηγηθή εύρυ-
τέρα άπό γεωγραφικής απόψεως συγκέντρωσις τών παραλλαγών αύτοϋ.

'Εκ τής συγκρίσεως τών ύπ' όψιν ημών παραλλαγών '1 προκύπτει ότι παραλ-

1 Ούτος είναι γνο)στύς καί έξ έτέρου στιχουργήματος «Ό Κρητικός πόλεμος»' βλ.
είς τήν έκδοσιν ύπό ΆγαΟαγγέλου Ξηηουχάκη, Ό Κρητικός πόλεμος (1645- 1669) ή
έκλογή τών 'Ελληνικών ποιημάτων Άνθιμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, έν Τεργέστη
1908, σ. 65 - 120.

2 Μ. '/. Μανονσακα, ένθ' άν., σ. 64 κ. έξ.

3 Νικ. Β. Βέη, Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός τών χειρο-
γράφων κωδίκων τών άποκειμένων είς τάς Μονάς τών Μετεώρων, τόμ. Α", Αθήναι 1967,
σ, 74, άρ. 7.

4 Τό φυλλάδιον τοντο έδώρησεν εις έμέ ό ηλικίας 83 έτών έκδοτης, όστις διαμένει
σήμερον είς τό Ήράκλειον τής Κρήτης. Τό ποίημα έδημοσίευσεν, ώς μ' έπληροφόρησε\
ό ίδιος, έκ χειρογράφου, τό όποιον άνήκεν είς τόν πάππον του, ιερέα Μιχαήλ ΙΤαπαδά-
κην, έφημερεύσαντα είς τό χωρίον Μάλλες μέχρι τοϋ έτοχις 1908, τόν όποιον καί θεωρεί
ώς ποιητήν αύτού.

5 Βραχυγραφίαι τών παραλλαγών.

(A)* «'II Περισταμένη», έκ Καστελλίου Φουρνής Μιραμπέλλου.

(Β) * «Τά πάθη τοΰ Χριστού είς ϋρήνον καί κλαθμόν τής Κυρίας», έκ Βουλισμένης
Μιραμπέλλου.

(Γ) «Ή Περισταμένη», έξ 'Ανατολής Ίεραπέτρας.
(Δ) «Ή ΙΙερισταμένη», έξ Όρεινοΰ Σητείας.
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λήλως πρός τήν εκ 24(> στίχων δημοσιευμένην διασκευήν τού Άκακίου Διακρούση
(Α), διαδοθείσαν είςΚρήτην', έκυκλοφόρουν εις 'Ανατολικήν Κρήτην και δύο
έτεραι παραλλαγαί, προελθοΰσαι εκ τής (Α), ήτοι ή εκ Βουλισμένης (Β) καί ή έξ
'Ανατολής (Γ).

Τής έκ 224 στίχων παραλλαγής (Β), 100 στίχοι είναι κοινοί πρός τήν (Α),
τής δέ (Γ) συγκειμένης έξ 190 στίχων, 20 στίχοι απαντώνται ομοίως εις τήν (Α)
καί 38 εις τήν (Β). Αί υπόλοιποι παραλλαγαί (Δ - Σ) οραίνονται προελθοϋσαι
έκ τών ανωτέρω (Α - Γ).

'Εκτενεστέρα έξ απόψεως αριθμού στίχων είναι ή έκ τοΰ χωρίου Χριστός (Ζ),
αποτελούμενη έκ 448 στίχων. Οί νέοι έν αύιή στίχοι διακρινόμενοι ευκόλως έκ
τής χαλαράς συνδέσεώς των πρός τό ύπόλοιπον κείμενον καί έκ τών έν αύτοίς
ιδιωματικών λέξεων καί φράσεων, δέον όπως θεωρηθούν ώς μεταγενεστέρα
προσθήκη ύπό λαϊκού τίνος στιχουργού.

Στηριζόμενοι εις τούς κοινούς μεταξύ τών παραλλαγών στίχους, δυνάμεθα
νά θεωρήσωμεν ότι εύρίσκονται έγγύτερον πρός τήν (Α), ώς πρότυπον, αί Ε, Ζ,
Θ, I, Λ καί Σ' πρός τήν (Β) αί Η, Μ καί Ο" πρός δέ τήν (Γ) αί Δ, Κ, Ν καί Ξ.

Περί τοϋ ποιητοΰ τής εκ Βουλισμένης (Β) παραλλαγής, παρά τήν σχετικήν
ύπ' εμού έρευναν, δέν κατέστη δυνατόν νά εύρω μαρτυρίαν τινά. ΙΙερί τού ποιη-

(Ε) «"Επιτάφιος θρήνος τής Θεοτόκου», έκ Κάτω Χωρίου Ίεραπέτρας.

(Ζ) «Ό θρήνος τής Θεοτόκου» ή «Τά μοιρολόγια τής Παναγίας», έκ τοϋ χωρίου Χρι-
στός Ίεραπέτρας. (Τό αυτό αδεται καί είς τό χωρίον Μάλλες Ίεραπέτρας).

(II) «Ό θρήνος τής Θεοτόκου», έκ Καλαμαύχας Ίεραπέτρας.

(Θ) «'Επιτάφιος θρήνος τής Θεοτόκου ή εγκώμια ιίδόμενα κατά τήν Μεγάλην Παρα-
σκευήν, εσπέρας», έκ Μύθων Ίεραπέτρας.

(I) «Ή Παρισταμένη», έξ Αγίου Ιωάννου Ίεραπέτρας.
(Κ)* «Ή ΙΙαρισιαμένη», έκ Λ απ ί θ ου Σητείας.

(Λ) «'Επιτάφιος θρήνος», έκ Σταυροχωρίου Σητείας.

(Μ) «Ή Παρισταμένη», έκ Καλού Χωρίου Μιραμπέλλου.

(Ν) «Τά μοιρολόγια τής Παναγίας», έκ Μεσελέρων Ίεραπέτρας.

(Ξ) «ΊΙ Παρισταμένη», έκ τοΰ χωρίου "Εξω Μουλιανά Σητείας.

(Ο) «Ό θρήνος τής Θεοτόκου», έκ Μιλάτου Μιραμπέλλου.

(II)** «Ή Παρισταμένη», έκ Κεντρί Ίεραπέτρας.
(Ρ) ** «Ή Παρισταμένη», έκ Βασιλικής Ίεραπέτρας.

(Σ) «Τό μοιρολόι τής Παναγίας», έκ Βραχασίου Μιραμπέλλου.

* Παραλλαγαί άνευ καταγραφής τής μελωδίας.
** Παραλλαγαί μουσικής άνευ καταγραφής τοΰ κειμένου.

1 Βλ. Μ. '/. Μανονσακα, ένθ' άν., σ. 64.
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τού όμως τής έξ 'Ανατολής (Γ) έπληροφορήθην ότι ούτος ύπήρξεν ό δημοδιδά-
σκαλος τοΰ χωρίου Δημήτριος Παπαδάκης, όστις, συμφώνως προς διασταυρωθεί-
σας ύπ' έμοΰ πληροφορίας, έκ τής θυγατρός του Μαρίας Κοσμαδάκη, έτών 85,
καί τών όμοχωρίων του, τής Μαρίας Άνδρ. Καλαμαυκιανάκη, έτών 90, καί τοΰ
Εμμανουήλ Σταματάκη, έτών 94, έζησε περίπου μεταξύ τών έτών 1822 και 1893.
Κατά πληροφορίαν τοϋ τελευταίου (Έμμ. Σταματάκη) άπεφοίτησεν έκ τοϋ Σχο-
λαρχείου Νεαπόλεως, συνέθεσε δέ καί άλλα στιχουργήματα, τά όποια πιθανώς
άπωλέσθησαν.

Είκ. 1. Οι συνοικισμοί τής άνατολ. Κρήτης είς τούς οποίους κατεγροκρη
ό θρήνος τής Θεοτόκου.

Κατά το κρατούν έθιμον, αδεται τό άσμα ή κατά τήν πρωίαν τής Μεγ.
Παρασκευής πρό τής άκολουθίας τών Ωρών, κατά τήν διάρκειαν τοΰ στολισμού
τοΰ 'Επιταφίου ('Ανατολή, Καλόν Χωρίον), ή μετ' αύτόν ("Εξω Μουλιανά) ή τό
άπόγεχηια τής αυτής ήμέρας μετά τήν άκολουθίαν τοΰ Εσπερινού (Κεντρί, Σταυ-
ροχώριον, Μάλλες) ή κατά τήν νύκτα μετά τήν περιφοράν τοΰ 'Επιταφίου ('Ορει-
νόν, Κάτω Χωρίον, Χριστός, Καλαμαύκα, Μύθοι, Βασιλική, Μίλατος), ή τέλος
κατά τήν νύκτα τής Μεγ. Πέμπτης μετά τήν Σταύρωσιν (Μεσελέροι, Βραχάσιον).

Ή μελωδική έκτέλεσις τοϋ ποιήματος γίνεται μονοφωνικώς ύπό ομάδος
γυναικών εις άριθμόν δύο έως είκοσι, μή άποκλειομένης τής συμμετοχής καί τοΰ
άνδρικοΰ φΰλου, ώς εις Όρεινόν, Κάτω Χωρίον, Μύθοι καί Μεσελέροι. Οί άδον-
τες τοΰτο εις τά χωρία 'Ανατολή, Μάλλες, Μύθοι καί Βραχάσιον χωρίζονται εις
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δυο ομάδας, κατ' άπομίμησιν προφανώς τών έν τή εκκλησία δύο χορών, αί όποΐαι
λαμβάνουν θέσιν έκατέρωθεν τού επιταφίου ή τού Εσταυρωμένου, ώς εις Βραχά-
σιον, εκτελούν δ' άντιφωνικώς άνά έν δίστιχον. Εις τό χιορίον Βασιλική έκαστον
μέλος τής ομάδος ι|>άλλει, κατά σειράν, ανά έν δίστιχον, ένώ εις τά λοιπά ώς άνω
χωρία εκτελείται τούτο έν συνεχεία υπό ενός μόνον χορού, κατέχοντος θέσιν παρά
τόν Έπιτάφιον ή κάτιοθεν τοΰ Εσταυρωμένου. Καθ-' όν χρόνον ψάλλεται ό έν
λόγω λαϊκός θρήνος, οί παρευρισκόμενοι εις τόν ναόν φέρουν εις χείρας άνημμένα
κηοία (Μύθοι, Βασιλική, Μάλλες). Είς τό χωρίον Μάλλες προσδένονται εις τά
κηρία καί μαΰραι ταινίαι.

Έκ τών ώς άνω θεωρουμένων ύφ' ήμών τριών βασικών παραλλαγών πα-
ρατίθεται τό κείμενον τής (Β) καί (Γ), τής (Α) ήδη δημοσιευμένης, ώς έλέχθη
ανωτέρω.

1) Παραλλαγή έκ Βουλισμένης (Β)1.

Τ à πάθη τοϋ Χριστού εις On ην ο ν καϊ κλαθμόν της Κυρίας.

ίίαρισταμένη τω στάνη ω ή πάναγνος Μαρία
καϊ Θεοτόκος αληθώς, παρθένος καί κνρία'
καί βλέπουσα κρεμάμενον έν ξύλίο τόν σωτήρα

1 Τό κείμενον αντέγραψα είς Νεάπολιν Μιραμπέλλου έκ χειρογράφου, τό όποιον
κατέχει ύ λογοτέχνης 'Εμμ. Πιτυκάκης. Τοΰιο έκληρονόμηοεν έκ τοΰ πάππου του Στυ-
λιανού Πιτυκάκη, όστις κατφκει είς τό μετόχιον 'Ανώγεια τοΰ χωρίου Ηουλισμένης
Μιραμπέλλου, έγεννήθη δέ τω 1840 ή ολίγον ένωρίτερον. Είχε στοιχειώδη μόρφωσιν καί
έξετέλει καθήκοντα ίεροψάλτου είς τόν έκεϊ ναόν τοΰ προφήτου Ήλιου. Τίθεται τό
έρώτημα, έάν τό στιχούργημα τοΰτο είναι ιδική του σύνθεσις. Είς τό φσμα άναγράφεται
έν τέλει ή χρονολογία 3 'Ιουνίου άών' 1850). Έάν είναι απολύτως άληθής ή μαρτυ-
ρία ότι ούτος έγεννήθη τώ 1840 ή ύλίγον ένωρίτερον, θά έπρεπε νά ήτο ήλικίας 10 έως
15 τό πολύ έτών, δτε έγράφη τό ποίημα. Επομένως είναι δύσκολον νά δεχθώμεν αυτόν
ώς ποιητήν' δυνάμεθα όμως νά ύποθέσωμεν ότι ούτος άπλώς άντέγραψε τό κείμενον έκ
παλαιοτέρου ίσως χειρογράφου.

Τό κείμενον χωρισμένον είς δίστιχα μέ καλλιγραφημένον τό άρχικόν γράμμα εκά-
στου διστίχου γέμει άνορΟογραφιών έκ τών όποιων καθίσταται πολλαχοΰ δυσανάγνω-
στον καί άκατανόητον" άπό τοΰ 1ϊδου όμως στίχου καί έξης ή ορθογραφία καί ό γραφικός
χαρακτήρ μεταβάλλονται έπί τό καλύτερον.

Κάτωθεν τοΰ κειμένου τοΰ θρήνου είς apparatus τίθενται αί έπενεχθεΐσαι ύφ*
ήμών διορθώσεις έκ παραβολής τών ώς άνω παραλλαγών. Αί ορθογραφικά! διορθώσεις
έγένοντο σιωπηρώς.
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καί ποιητήν τής κτίσεως και νόσων ίατήρα·
5 κατανοούσα τάς πληγάς τών ήλων και τήν τρώσιν 1
τής λόγχης καί τών φονεντών άγνωμοσύν ην τ όση ν,
ώς μήτηρ λίαν εύσπλαχνος μονογενούς τοιούτον 4,
φιλτάτον και οίκτίρμονος και γένους τηλικούτον,
μή δυναμένη τόν φλογμόν και πόνον τής καρδίας
10 κρατήσαι ", ώλοφύρετο πολλής έκ συμπαθείας,
μετά βαρέων στεναγμών και όδυρμών βοώσα
πρός τόν Χριστόν τήν συμφοράν αυτής 1 μοιρολογώσα.
τΩ ! τέκνον μου, γλνκύτατον, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στόν σταυρόν, θάνατον ύβρισμένον.
15 Πώς άμορφος (κι) άνείδεος φαίνεσαι τοις όρώσιν,
όπου τήν γήν έστόλισες μέ εύμορφίαν τόσην.
Τί πονηρόν έποίησας, τέκνον, τοις Ίουδαίοις,
τοις άχαρίστοις και τυφλοίς κακίοτοις Φαρισαίοις ;
Τούς άσθενείς ίάτρευσας, ήγειρας παραλύτους
20 'Εβραίους τε καί "Ελληνας, ξένους καί προσηλύτους
Έκατοντάρχου τόν υίόν έρρύσω τοϋ θανάτου
καί τόν τής χήρας7 ήγειρας έξ "Αδου κατωτάτου.
τΩ ! 'Ιουδαίοι, άνομοι καί άρνηταί Κυρίου,
απάνθρωποι άγνώμονες υπέρ παντός θηρίου.
25 τΩ ! 'Ιουδαίοι, άνομοι είς τάς ευεργεσίας

καί χάριτας τοΰ Ίησοϋ, όπού τάς τόσας χρείας.
Ώ! διά [ποίον[ πταίσιμον τοϋ Πιλάτου ζητείτε
τόν Ί>ισοϋν σταυρώσατε, τόν Βαραβάν άφήτε.
"Αγριοι καί άχάριοτοι εις τάς ευεργεσίας
30 καί χάριτας τοΰ Ίησοϋ, όπου είς τόσας χρείας

1 παραλλ. (Λ), στ. δ. χειρ. : βρόσιν.

2 Ό στίχος διωρί)(όί)η συμφώνως πρός τήν παραλ/.. (Α), στ. 9. Χειρ. : Ο μήτε
λίαν εϋσπλαχνε μονογενές τιοντον.

3 παραλλ. (Α), στ. 12. χειρ. : κρατήσασα.

4 παραλλ. (Λ), στ. 14. χειρ. : τόν Ίησοϋ αύτόν.

5 παραλλ. (Α), στ. 36. χειρ. : προσιλίτονς.

6 παραλλ. (Α), στ. 37. χειρ. : παραλίτους.

7 παραλλ. (Α), στ. 38. χειρ. : και τόν εν χίρας.
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σας εσωσε κ' ελντρωσε 1 κίνδυνων και θανάτων,
ως κτίστης παντοδύναμος πάντων των ποιημάτων.
"Οξος αντί τον ύδατος, χολήν άντί τοϋ μάννα,
νιε μον, σ' άνταπέδωκαν κι άλλα κακά σον 'κάναν.
35 τΩ ουρανοί, χαλάσετε, πλακώσετε την μάννα,

όπον δια πρίκες 2 και κλαθμούς την εκαμε ή "Αννα"
κ' εσείς βουνά, χαλάσετε, όρη πλακώσετε με,
μαννάδες λνπηΟήτε με, δλες πονέσετε με.
Το τέκνον μου 'σταυρώσανε οι άνομοι 'Εβραίοι,
40 αδίκως δια τον φθόνον3 τους αυτοί οι 'Ιουδαίοι.

ΎΩ ! γη καϊ πώς τούς-ε βαστάς ολη και δεν ανοίγεις,
να καταπιης τους ασεβείς και να τονς άφανίσης.
'Εγώ 'μονν μάννα κ' είχα το πολλά ήγαπημένον
κ' έχώρισάν το άπ' εμοϋ κ έχουν το στανρωμένον.
45 Σταυρέ, και πώς σον 'δόθηκε τόση μεγάλη χάρι,
ν' άποδεχθής τον δάσκαλον και θάνατον νά πάρη.
Ίδε μαχαίρι κοπτερόν, όπου 'λθε στην καρδιά μον,
νά χάσω τον άνέθρεψα, όπον 'χα συντροφιά μον.
Γλυκύτατέ μον Ίησον, θωρώ σε στανρωμένον,
50 δεν δύνονται τά σπλάχνα μου, υιέ μον, νά υπομένουν.
Και ποιόν νά κράξω τό λοιπόν νά με παρηγόρηση,
στην θλίχριν την άμέτρητον και νά μου βοηθήση.
'Εσύ, πού 'κρέμασες την γήν ' επάνω τών υδάτων,
κρέμεσαι τώρα στον σταυρόν και κρίνει σ' ό Πιλάτος,
55 οπού 'καμες τους ουρανούς ομοίους ποιητάδες,

εξέτεινας τάς χείρας σου μέσα στους δνό ληστάδες.
Μαννάδες, πού 'χετε παιδιά, ελάτε, κλαύσετέ με,
τό τέκνον μον 'σταυρώσανε, παρηγορήσετε με.
Πτωχοί, τον τροφοδότην σας και τον κνβερνητή σας
60 τά ορφανά τών ορφανών τον παρηγορητή σας.
Ώ ! ήλιε και ονρανέ, σελήνη και αστέρες,

παραλλ. (Α), στ. 49. χειρ. : εσοσας και ελίτρωσας.
πρίκες = πίκρες;

παραλλ. (Γ), στ. 80. χειρ. : φόνον.
χειρ. : εσύ πού κρέ/ιεσε στη γήν.
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το φως σας τώρα κρύψετε ετούτες τες ήμερες.
Έκόπηκεν ή δύναμις της μάννας, της καημένης,
βοηθήσετε μου ολοι σας της πολνπικραμμένης.
65 Μικροί, μεγάλοι, κλαύσατε τον ποιητήν τον κόσμου,
όπου διά την σωτηρίαν σας έγίνηκεν υιός μου.
Βλέπω, Υιέ, την αχραντον και θείαν κορυφήν σον,
με στέφανον άκάνθινον στερεύουν την ζωήν σον.
Βλέπω, Υιέ, τάς χείρας σου, λέγω τάς παναχράντους,
70 και τους άγιους και σεπτούς πόδας σον, ακήρατους,
με σίδερον ώμότατον είναι προηλωμένον,
το αΐμα τρέχει εξ αυτών άσπλάχνως τεταμένον.
Λυπήσου με, τήν μοναχήν, την πονεμένην, Υιέ μου,
λόγον από τα χείλη σον της ξένης μίλησε μου.
75 Λάλησον, τέκνον, λάλησον, [λάλησον], ώ Υιέ μου,
της τεθλιμμένης σου μητρός, λάλησον, Κύριέ μου.
Ναι, τέκνον μου γλυκύτατοι·, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στον σταυρόν θάνατον νβρισμένον.
Άνοίξας δε ό °Ιησούς τους οφθαλμούς και βλέψας
HO κλαίουσαν τήν πανάχραντον, τήν εαυτού μητέρα,

και τον αύτον τον μαθητήν, δρώντας τήν ΙΙαρθένον,
«τον Ίωάννην επαρον, φίλον ήγαπημένον.
Γνναι, αυτόν παράλαβε νίόν σον', πριν πεθάνη,
κι αυτήν διά μητέρα σου επαρον Ιωάννη)).
85 Έγροίκησεν ή ΓΙάναγνος τον τέκνον τήν 'μιλ.ίαν
κ' έτρέχασι τά δάκρνα με πόνον της καρδίας.

— Ίδε κακό πολύ πολλά, πού γίνεται σ εμένα,
νά παρα?Λβω μαθητήν να στερηθώ εσένα.

— Παιδί τ' ορίζει ό Κύριος, μάννα παρηγορήσου
90 και επαρόν με, Δέσποινα, νά μ' εχης διά παιδί σου.

Ό μαθητής προς τον Χριστόν τά μάτια άνεντρανίζει,
τά δάκρυα τρέχουν θλιβερά, κλαίει και λαχταρίζει.
Σκύπτει, τους πόδας του φιλεϊ μ' όλην του τήν καρδίαν
κι άπηλογήθη ό Χριστός ταύτην τήν όμιλίαν :
95 «Διψώ και δώστε μου νερό ολίγον εις τό στόμα'

•χειρ. : ό νίσοΰς.
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ή γλώσσα μον 'ξεράθηκε, τά χείλη και τό στόμα».
'Ως ήκονσεν ή Δέσποινα τών λόγων τοϋ Κνρίον,
έβόησεν όδννηρώς μετά μεγάλον θρήνου.
«ΎΩ θάλασσα και ποταμοί και βρύσες ξηρανθήτε'
100 βουνά και όρη καί λαγκοί, όλα συγχαλασθήτε.
Εις [τόν] σταυρόν έδίψησεν ό ποιητής υδάτων
καί τάς θαλάσσας ό κρατών καί ό'σα βούλει πράττων.
Χολήν καί όξος, ώ υιέ, σήμερον σέ ποτίζουν
καί τής μητρός τής ταπεινής τά σωθικά θερίζουν.
105 Καί ποϋ νά κλίνω κεφαλή, ποϋ νά 'βρω μπλιό έλπίδα,
ποΰ νά 'βρω μπλιό παρηγοριά εις τόν καημόν όπ' είδα».
Καί τότες 1 έσυρε φωνήν Χριστός πρός τόν Πατέρα
καί κλίνοντας τήν κεφαλήν παρέδωκε τόν πνεϋμα'
ή δέ Παρθένος κλαίουσα καί κατακοπτομένη
110 τήν κεφαλήν κτυπά στή γή καί τό κορμί της δέρνει.
«ΤΩ τέκνον μου γλυκύτατον, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στον σταυρόν, θάνατον ύβρισμένον.
Σκότος μέ κατεπλάκωσε κ έτνφλωσε τό φως μον,
τά γόνατά [μου] 'κόπηκαν κ έχάθη ό λογισμός μου.
115 ΎΩ Γαβριήλ αρχάγγελε, πού τό «ευλογημένη»,
καί ή χαρά, πού μ' έκραζες τότε χαριτωμένη,
καί δέν μου έφανέρωνες σαφέστατα νά μάθω,
τάς θλίψεις τάς οδυνηρός % όπου 'μελλα νά πάθω,
διά τόν ήγαπημένον μον όπού 'τονε τό φως μου
120 καί τώρα μέ έκύκλωσαν λϋπες όλες τοϋ κόσμου.
ΤΩ Συμεών πανθαύμαστε, ιδού 1 τήν προφητείαν,
ήν εϊρηκας είς τήν έμήν έλενσεται καρδίαν
μία ρομφαία δυνατή, ήτις 3 είς τάς εντός μου
άμετρον πόνον ένεργεϊ, τόσον όπού τό φως μου
125 θαμπώνεται '' καί τρέμουσι τά πονεμένα μέλη,

' χειρ. : τοντος.

1 παραλλ. (Α), στ. 90. χειρ. : τίς θλίψες τις όδινιρές.

3 χειρ. : διά τον ηγαπιμένον μον ύΐόν.

4 παραλλ. (Α), στ. 95. χειρ.: ιδών.

4 παραλλ. (Α), στ. 97. χειρ. : ήνε.

0 παραλλ. (Λ), στ. 99. χειρ. : Οαμπόνονσι.
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ώσπερ ' κατακοπτόμενα με ξίφη καί μέ βέλη.
Ναι, τέκνον μου, γλνκύτατον καί πολυπόθητόν μου,
άπό τήν θλΐψιν τήν πολλή ν σκοτίζεται τό φως μου.
ΓΙον 'ναι, Υιέ, τό κάλλος σου, καί που V ή ώραιότης,
130 ή όψις ή ευγενική καί θεία σου φαιδρότης ;

Καί τ' άλλα σου χαρίσματα, άλλά καί εύμορφία,
ή γνώσις σου ή θαυμαστή κ' ή άπειρος σοφία ;
Δέν σέ γνωρίζω, τέκνον μου, διατ' είναι ματωμένα
τά μέλη σου τά τρυφερά καί καταξεσχισμένα.
135 Ναι, τέκνον μου, γλνκύτατον, καί σταυρωμένον σ' έχουν
αί άχρανταί σον αί πλευραί νερόν καί αίμα τρέχουν.
Καί δέν εσώνασιν, Υιέ, τά τόσα πού σοϋ 'κάμαν,
μά ύστερον οί άνομοι μέ λόγχη σ' άποθάναν.
Ουκ είχον που τήν κεφαλήν κλϊναι πρός ενθ ν μίαν
140 είς φίλον ή καί συγγενή εύρείν παρηγορίαν
ή γκαρδιακόνε 2 άδελφόν είχον παρηγορία,
ή άλλον κανένα γείτονα, ή σπλαχνική Μαρία.
Συγκλανσετέ :ι με άπασαι, μαθήτριαι Κυρίου,
ίνα συγκοινωνήσετε ζωής τής αιωνίου.
145 Παρηγορήσατε μικρόν τήν πολνπικραμμένην

μητέρα 1 τοΰ δεσπότου σας, τήν νϋν άπορουμένην.
Ό Πέτρος άπαρνήθηκε, ομοίως καί οί άλλοι
απόστολοι κ' έφύγασι μέ φόβον και μέ ζάλη
καί μοναχήν μ' άφήκασι τήν ταπεινήν Μαρίαν
150 εις θλΐψιν καί είς στεναγμούς καί όδυρμούς πορείας.
Τώρα [σέ]* βλέπω φανερά είς τόν σταυρόν άπάνω
υπέρ τοϋ ζήν καλύτερα ήθελα ν' αποθάνω.
Μαρία ή Μαγδαληνή, ή πολυαγαπημένη,
σφιχταγκαλιάζει τόν σταυρόν καί συρομαδισμένη,
155 κλϊνον, σταυρέ πανάγιε, ξύλον ενλογημένον,

1 παραλλ. (Α), στ. 100. χειρ. : ϋντε.

3 παραλλ. (Α), στ. 123. χειρ. : II γάρ διάκον.

3 παραλλ. (Α), στ. 129. χειρ. : Σης κλ.αυσετε.

J παραλλ. (Α), στ. 132. χειρ. : /ιαρία.
6 χειρ. : και τόρα βλ.έτιω.
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υπον βαστάζεις τον Χριστόν, σαρκι προση?.ωμένον,
το σώμα το γλυκντατον νά το καταφιλήσο),
τον ποιητήν μου και Θεόν νά αποχαιρετήσω.
Παράσκυψε τον κλώνο σου νά τόνε περιλάβω,
160 διά νά μοϋ πάρη τήν ψνχήν και θάνατον νά λάβω.
Μεγάλη ή δόξα σου, σταυρέ, μεγάλη ή δύναμί σου,
όπου 'σουν πρώτας έντροπή και τώρα ή τιμή σου.
Ύψώθης εις τον ούρανόν κι όλοι σε προσκννοϋσιν,
διά τον σε δοξάσαντα και σε υμνολογοϋσιν.
165 Σταυρέ μου, άγιώτατε, λυπήσου τον καημό μου,
κλΐνον ολίγον εις εμε νά πιάσω τον ν'ιόν μου,
ν' άγκαλιασθώ τό τέκνον μου, τό πολ.ναγαπημένον,
και νά φιλήσω τό κορμί, όπου 'ναι ματωμένον.
Άλλοι σ' εμε τήν ατυχον τήν μάννα, τήν καημένην,
170 και τήν άπαρηγόρητον και τήν πολλά θλιμμένην.
Δεν δύνομαι νά σε θωρώ γνμνόν και φονεμένον,
πού σ' εθρεψα 'ς τα' αγκάλες μου, πολλά κανακεμένον.
Τις σου τήν επροξένησε, Σταυρέ, τήν τόσην χάριν,
ν' άπλώση ό Κύριος εις σέ και θάνατον νά πάρη».
175 Παρών δέ [και) ό 'Ιωσήφ άπό Άριμαθίας

φίλος δε ήτο τοϋ Χριστού πιστός, άλλα κρυφίως.
Τολμήσας δ' ήλθε, λυπηρώς λέγει προς τον Πιλάτον,
με βρυχηθμους και όδυρμούς δεόμενος, ζητά τον.
«Δός μου λοιπόν, παρακαλώ, τον Ίησοϋν, τον ξένον,
180 επίβουλος ό μαθητής τον εχει προδομένον.

Δός μου τό σώμα τοϋ Χριστού, Ινα τό κατεβάσω
άπό τό ξύλον τοϋ σταυρού, νά πάω νά τό θάψω.
Οίμοι, γλυκύτατε Χριστέ, και πώς νά σέ κηδεύσω,
ποίαις χερσί προσψανσω σε, ποία άσματα μέλψω».
185 και εύλαβώς και θρηνωδών ' ό Ιωσήφ, βαστάζων
τό σώμα τό πανάγιον, εβόησε κραυγάζων :
«Μεγαλύνω τά πάθη σου, υμνώ και τήν ταφήν σον
και ανυμνώ, δοξολογώ, τήν συγκατάβασίν σου».

' παραλλ.. (Μ) στ. 137 (βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. άριί). 3445, σ. 143). χειρ. : και όφθαλ-
μος; και θρήνοδος.
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Ή δε παρθένος Δέσποινα αρχίνησε να κ/.αίγη ',
190 προς τον νίόν της με καημόν τέτοια λόγια νά λέγη :
«Θανατωμένον σε θωρώ, Υιέ, και πληγωμένον,
δεν δύναμαι νά σε θωρώ 'πως σ' εχονν καμωμένον.
"Ανοιξε τά ματάκια σου, ίδε την πονεμένην
εμένα, πού σ' ανέθρεψα την μάννα την καημένην.
195 'Ελάτε όλοι, κλαύσατε τον ποιητήν τον κόσμου,
οπού διά την σωτηρίαν σας έγίνηκεν υιός μον.
ΓΙροφήται και 'Απόστολοι, τον κόσμον διδασκάλοι,
ελάτε όλοι, κλαύσατε στη λύπη τη μεγάλη.
Χριστέ, και τί μακροθυμάς, τέκνον ήγαπημένον,
200 και σ' εν α σπίτι σ' έβαλαν μανρο κι άραχνιασμένον.
Ό θάνατος σου γέγονεν ζωή τών τεθνεώτων
και έξανάστασις σαφώς πάντων τών πεπτωκότων
Λοιπόν ανάστα τάχιον, Υίέ, Θεέ και φώς μον
είς άφεσιν και λύτρωσιν κοινώς παντός τοϋ κόσμου \
205 "Οπως κάγώ χαρήσομαι μετά τών μαθητών σου,

εις θλΐψιν και κατάπτωσιν \ α'ισχννην τών εχθρών σου».
Ταϋτα και περισσότερα μετά κλαθμον βοώσα
ή Θεοτόκος εμεινεν άφωνος, καθορώσα "
τον 'Ιησονν έν τώ στανρώ σαρκι προσηλωμένον
210 και από πάντων τών εχθρών ατάκτως νβρισμένον.
Ταύτην συμφώνως ol πιστοί, άγιων τήν άγίαν
μητέραν τοϋ Παντάνακος, ήμών τήν σωτηρίαν,
ταύτην έγκωμιάσωμεν, τήν κεχαριτωμένην,
υπό αγγέλων και βροτών άει 0 προσκννονμένην.
215 "Ασπιλε, παναμώμητε, αφθορε, Παναγία,
άπηλπισμένων ή ελπίς, άσώτων σωτηρία,

1 παραλλ. (Μ), στ. 143 (βλ. αυτόθι, σ. 144). χειρ. : και λέγει.
1 παραλλ. (Α), στ. 169 χειρ. : τεθνεώτων.

3 παραλλ. (Α), στ. 171 - 172. χειρ. : Λιπόν άναστα τάχιον κενοπαντύς τον κόσμον \
όπως καγώ χαρίαομε 'Υιέ Θεέ και φώς μου.

* παραλλ. (Α), στ. 174. χειρ. : κατάστασιν.

5 παραλλ. (Λ), στ. 176. χειρ. : και ή Θεοτόκο; εμεινεν αύθορο; και Οοράσα.
u παραλλ. (Λ), στ. 188. χειρ, : αυτήν.
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τών ορφανών ή χαρμονή, πενήτων προστασία ',
καί τών πτωχών άντίληψις, χηρών επικουρία.
Διά τοϋτο σε παρακαλώ διά νά μεσιτεύσης

220 πρός τόν ΥΙόν σου καί Θεόν, νά τόν παρακαλέσης,
διά τόν άνάξιον έμε τόν πολλά έπταισμένον,
άμαρτωλόν καί άσωτον καί τόν άπεγνωσμένον,
ίνα δοξάζω διά σον τόν πλάστη καί Θεόν μου,
τόν εύεργέτην τοϋ παντός καί ποιητήν τοϋ κόσμου.

Τέλος καί τω Θεώ δόξα. 'Ιουνίου 3 άών

2) ΙΙαραλλαγή έξ 'Ανατολής (Γ)2

Παρισταμένη

ΙΙαρισταμένη στο σταυρό ή πάναγνος Μαρία,
ή Θεοτόκος Δέσποινα τών πάντων ή Κυρία,
τοϋ κόσμου ή μεσίτρια καί μόνη σωτηρία,
ελπίδα τών αμαρτωλών καί ή παρηγορία.

5 Βλέπουσα όφθαλμοφανώς χερσί προσηλωμένον
υίόν της τόν μονογενή καί πολυαγαπημένον,
άμορφον καί άνείδεον καταπεπληγωμένον,
όλόγυμνον, κρεμάμενον, στο ξύλο σταυρωμένον,
κατανοούσα τά δεινά, τούς ήλους καί τήν τρώσιν,
10 τάς λόγχας καί τών φονευτών άγνωμοσύνην τόσην,
μετά βαρέων στεναγμών καί όδυρμών βοώσα,
καί τοϋ Χριστοϋ τήν συμφοράν ευθύς μοιρολογώσα.
Ώ ! τέκνον μου γλυκύτατον, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στον σταυρόν θάνατον ύβρισμένον
15 πώς άμορφος κι άνείδεος φαίνεσαι τοΐς όρώσιν,
όπού αύγήν έστόλιζες μέ όμορφίαν τόσην.
Ώ ! ουρανοί, χαλάσατε, πλακώσατε τήν μάννα,
όπου γιά πίκρες καί κλαθμούς τήν έκαμε Άννα.

1 παραλλ. (Α), στ. 219. χειρ. : σωτηρία.

2 'Γύ κείμενον αντέγραψα έκ χειρογράφου έξ 'Ανατολής, παραχωρηθέντος ύπό τής
κ. "Ολγας Γ. Χαραλαμπάκη, έτών 58.
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ΎΩ ! Ίησοϋ γλυκύτατε, υίέ μου, ήγαπημένε,
20 μονογενή μου, άκριβέ, πολυτυραννισμένε,

εγώ 'μ' ή μάννα, τέκνον μου, ή άπομεμονωμένη
καί ποιός θά μέ παρηγορή, τήν πολυπικραμμένη.
Τέκνον μου, γιατί κρέμεσαι είς τόν σταυρόν επάνω,
νά ήταν δυνατόν κ' εγώ μαζί σου ν' άποθάνω.
25 Μαννάδες πού 'γεννήσατε παιδιά καί κλαύσατέ με,
τό τέκνον μου έσταύρωσαν, παρηγορήσατε με.
Τί ξαφνικόν μαχαίριον ήλθε μέσ' στήν καρδιά μου
νά βγάλω άπό τσ' αγκάλες μου τήν μόνη συντροφιά μου'
έναν υίόν μονογενή, θεοχαριτωμένον,
30 τόν έχουν χωριστά άπ' έμέ στό ξύλον σταυρωμένον.
Χωρίς νά πταίση τίποτε, υιέ μου, τό κορμί σου
καί πίκρα δέν ευρέθηκε καθώς τήν εδική σου.
Υιέ μου, ήγαπημένε μου, ώς τή δική μου πίκρα
καί τά πολλά μου βάσανα άλλοϋ δέν έφανήκα.
35 Πικραίνομαι πάρα πολύ ή πολυπικραμμένη,
διότι βλέπω κ' έμεινα ώς ορφανή καί ξένη.
ΙΙοϋ 'ναι, υιέ μου, οί φίλοι σου, που 'ναι οί μαθηταί σον,
όλοι των σέ άρνήθηκαν, έκαστος έφυγές σου.
Δέν έχω, υιέ μον, δάκρυα ποτάμια γιά νά χύσω,
40 τήν θλΐψιν μου τήν άμετρον διά νά παραστήσω.
Γλυκύτατε μου, Ίησοϋ, μέσα στα σωθικά μου
ήρθε μαχαίρι άξαφνα κ' έσφαξε τήν καρδιά μου.
Τέκνον, ήγαπημένον μου καί περιπόθητόν μου,
τά δάκρυά μου έσκότισαν τό φως τών οφθαλμών μου.
45 Είσαι ό πάντων ποιητής, υιός μου καί Θεός μου,

κ' έκαταδέχθης νά γενής άνθρωπος είς τονς κόσμους.
Σάρκ' άνθρωπίνην 'φόρεσες, γιά νά τήν θανατώσης,
καί τών άχράντων σον χειρών τό πλάσμα và λυτρώσης.
"Ενεκα τών αμαρτιών τών ταπεινών ανθρώπων
50 άπέθανες, άγαπητέ, στοϋ Γολγοθά τόν τόπον.
Διά τ' άμέτρητα κακά, πον κάνουν καθ' ήμέραν,
υιέ μου, σέ έκάρφωσαν είς κάθε μία χέραν.
Καί κλαίγω và σέ θεωρώ έτσι κατατρεγμένον,
ώς μάννα πού 'χα 'να υίόν πολλά ήγαπημένον.
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55 Κλάψατε δε κ' εσείς μαζι στην παραπόνεσί μον
και τή μονήρη μου ζωήν και τό μονογενή μου.
"Ολοι νά κλάψετε μαζί, τά δάκρνα ας μειχθώσιν,
ίσως κ' έμέ τήν δύστυχην μάννα νά λυπηθώσιν.
Κλαύσατε εκ καρδίας σας και συμπονέσατέ τον,
60 μετά πολλών δακρύων σας παρακαλέσατε τον,
διότι θέλησε γιά σας τον θάνατον νά πάρη,
για νά σας δώση φώτισι και νά σάς κάμη χάρι.
Και παύσατε, μην κάνετε σφάλμα ποτέ κανένα,
συγχώρεσι ζητήσατε όσα 'ναι καμωμένα.
65 Τον σταυρωμένον μον νιόν θέλω παρακαλέσει,
αν θά μετανοήσετε, νά σάς τά συγχωρέση.
Γλυκύτατέ μον Ίησοϋ, έσταυρωμένον σ' εχονν,
αϊ άχραντοι σον αι πληγαί νερόν και αίμα τρέχουν.
Και δεν ευχαριστήθηκαν εις τόσα πού σον 'κάμαν
70 οι άνομοι με ραπισμούς και λόγχας σ' άποθάναν.
Δεν σε γνωρίζω, τέκνον μον, γιατί 'ναι ματωμένα
τα μέλη σον τά τρνφερά και καταξεσχισμένα.
Ω ! τέκνον μον, μακρόθυμον, πολλά ήγαπημένον,
απέθανες εις τον σταυρόν θάνατον ύβρισμένον.
75 Ω ! ουρανοί, χαλάσατε, πλακώσατε, τήν μάννα,
οπού γιά πίκρες και κλαθμούς τήν εκαμε ή "Αννα.
Κ' εσείς, βουνά, χαλάσατε, όρη πλακώσετέ με,
μαννάδες λυπηθήτε με, δλες πονέσατέ με.
Τό τέκνον μου έσταύρωσαν οι άνομοι 'Εβραίοι,
80 άδίκως, γιά τον φθόνον τους αυτοι οι Ίονδαΐοι.
Εις τάς άγκάλας, ώ υιέ, σε ειχ άνεθραμμένον,
και τώρα μας εχώρισαν και σ' εχουν σταυρωμένον.
Τις σον τήν έπροξένησε, Σταυρέ, τήν τόσην χάρι,
ν' άπλώση ό Κύριος εις σε και θάνατον νά πάρη.
85 Ω ! Ίησοϋ μου, ταπεινέ, υιέ μου, ήγαπημένε,
τούς οφθαλμούς σου άνοιξε ολίγον και ίδέ με.
Δεν μέ γνωρίζεις, τέκνον μον, τήν πολνπικραμμένην ;
'Εγώ 'μαι πού σ' ανέθρεψα ή μάννα ή λνπημένη.
Λυπήσον με τήν δνστνχην, αγαπητέ υιέ μον,
90 λόγον άπό τά χείλη σον, της ξένης, μίλησέ μον.
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Παρακαλώ σε, άνοιξε το άγιόν σον στόμα,
νά μοϋ μιλήσης της πτωχής, πρίν εμπης εις τό χώμα.
Λάλησε, τέκνον, λάλησε, δός μον παρηγορίαν,
πανέσπλαχνε, λνπήσον με τήν ταπεινήν Μαρία ν.

95 Άνοίξας δέ ο 'Ιησούς τονς οφθαλμούς και είδε

πώς εκλαιεν ή μήπηρ τον και με τήν λύπην είπε :
«Διψώ και δώστε μον νερό ολίγον άντι βρώμα,
ή γλώσσα μον 'ξηράνθηκε, τά χείλη και τό στόμα».
Χολήν και οξος, ώ υιέ, σήμερον σέ ποτίζουν
100 και της μητρός της ταπεινής τά σωθικά θερίζουν.
Και μετά τούτο 'φώναξε Χριστός προς τον πατέρα
και κλίνοντας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεύμα.
Ή δε Παρθένος, κλαίουσα, ή πολυπικραμμένη,
τήν κεφαλήν κτυπά στήν γήν και τό κορμί της δέρνει.
105 Ω ! τέκνον μου, γλυκύτατον, πολλά ήγαπημένον,

και πώς σε βλέπω, τέκνον μου, στο ξύλο σταυρωμένον.
Και πού θά κλίνω κεφαλήν, και πού θά βρω ελπίδα
και πού θά βρώ παρηγοριά στή λύπη όπου είδα
Σκότος μ' εκαταπλάκωσε κ έτύφλωσε τό φώς μον,
110 τά γόνατά μον εκόπηκαν κ εχάθη ό λογισμός μου,
διότι εχωρίσθηκα ενα υίόν και μόνον,
τον 'Ιησού μου, τον γλυκύν, κ' έχω μεγάλο πόνον.
Μονογενή μον, ακριβέ, τέκνον ήγαπημένον,
και πώς σε βλέπω χωριστά στο ξύλον σταυρωμένον.
115 Τά θάρρη μου 'χα, τέκνον μον, νά σ' έχω συντροφιά μον,
και τώρ' άλλοίμονο σ' έμέ τή δύστυχη καρδιά μον.
Ποιος θά 'ναι τώρα μετ εμού διά παρηγορία,
όπου σ' αποχωρίζομαι ή ταπεινή Μαρία.
Τήν σήμερον χωρίζομαι άπό έσέ, υιε μου,
120 κ' επιθυμώ νά κλαίγουνε τά μάτια, αγαπητέ μου.
Πώς δύναμαι νά περπατώ, νά βλέπω τά άκάνθια,
πού είναι στο κεφάλι σου και σ' εχουσι κομμάτια'
τάς χείρας τάς άγιας σον, πού βλέπω με καρφία
και τους άχράντους πόδας σου μοϋ σφάζουν τήν καρδία.
125 Και τήν άγίαν σου πλενράν, πού τρέχει αίμα και ύδωρ,
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καί νά 'βλεπα τόν Γαβριήλ, πον μέ 'πε θεομήτορ,
και μ' είπε ή βασιλεία σον τέλος ποτέ δέν έχει
και τώρα βλέπω, τέκνον μου, ό θάνατος σέ τρέχει'
κι άπό αύθέντη σέ θωρώ ώς δοϋλον, ώ υίέ μον,
130 νά γίνωνται τά μάτια μου ποτάμια, άγαπητέ μον
νά τρέχουσι τά μάτια μον, ώς τρέχουν τά ποτάμια,
τά μέλη μον νά τρέμουσι, ως τρέμουν τά καλάμια
Τέκνον, πεφιλημένον μον, ψυχής τε καί καρδίας,
πώς δέν μιλείς τής μάννας σον, τής ταπεινής Μαρίας,
135 πώς δέν άνοίγεις, ώ υίέ, τά μάτια τά χρυσά σου,
νά μέ ίδής τήν ταπεινήν, πον είμ' έδώ κοντά σου.
"Ανοιξε σέ παρακαλώ τό άγιο σου στόμα,
νά μον μιλήσης τής πτωχής, πριν έμπης εις τό χώμα.
"Ακουσε, άγαπημένον μου, κ' ίδέ τήν σήν μητέρα,
140 πού βρίσκεται στο πλάι σον στήν δεξιάν σον χέρα.
Οί μαθηταί σου έφυγαν κ' έδιασκορπισθήκαν,
ό φόβος τούς 'κυρίεψε κι άμοναχό σ' άφήκαν
μόνον ό Ιωάννης σου, ό πλέον πού σ' ήγάπα,
ευρίσκεται, παιδάκι μου, μονάχα έδώ στήν άκρα.
145 —"Ελα, ήγαπημένον μου, τέκνον μον, Ιωάννη,

άσπάσου τόν διδάσκαλον, πριν έμπη είς τόν "Αδην.

ΙΙάντοτε μοϋ παρήγγελλε ό άσπορος υιός σου,
νά βρίσκωμαι πλησίον σου καί εις τό πλάγιόν σου.
— Θρηνήσατε, φωνάξετε, πάσαι φυλαί καί γλώσσαι
150 κ έσύ, υιέ μου, άγαπητέ, παρηγοριά μοϋ δώσε.
Τί νά ειπώ πρός σέ, υιέ, νά σ' άποχαιρετήσω,
πού βλέπω κ' έπλησίασε y) ώρα νά σ' άφήσω,
γιατί φοβοϋμαι, τέκνον μου, άπό τους Φαρισαίονς,
τούς Γραμματείς καί άρχοντες, δλους τονς 'Ιουδαίους,
155 μήπως άποφασίσουνε καί έλθουν νά μ' εύρώσι,

τήν ξένην καί τήν μοναχήν καί μέ σκανδαλενθώσι.
ΓΙλήν ήθελα όλοννκτίς, τέκνον μον, νά σέ κλαίγω,
στο πλάγι σου νά κάθωμαι, τά πάθη μου νά λέγω.
Σταυρέ μου, άγιώτατε, λυπήσου τόν καημό μου,
160 καί κλίνε λίγο πρός έμέ νά πιάσω τόν υίόν μου'

ν' άγκαλιαστώ τό τέκνον μου, τό πολυαγαπημένον,
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καί να φιλήσω τό κορμί, που είναι σταυρωμένοι1.
Κλίνε, σταυρέ, πανάγιε, νά σέ καταφιλήσω,
και τοϋ νίοϋ μου τό κορμί νά τ' αποχαιρετήσω.
165 Τούτους τους πόνους ήλπιζα, υιέ μου, άπό 'σένα

ν' άξιωΟώ τά μέλη μου μέ λόγχη ν λογχευμένα.
ΙΙλήν όλα όσα έγιναν ήσαν προφητευμένα
άνωθεν, έκ τών Προφητών ήσαν μαρτυρημένα,
νά έκπληρωθώσιν αί γραφαί, τό έργον νά τελείωσης
170 καί τόν ήγαπημένον σου 'Αδάμ, νά έλευθερώσης.

Είς τόν σταυρόν άπέθανες γιά νά τούς ξαγοράσης,
καί μήν άφήσης τό λοιπόν, υιέ μον, νά τούς χάσης.
Τσ άγκάλες έχεις άνοιχτές καί δέχεσαι καθένα,
δέξου καί τούτους, ώ υιέ, τήν χάριν κάμε εμένα.
175 Κλίνε, σταυρέ, πανάγιε, καί δεϊξ' ένα σημάδι,

πώς σήμερον οί χριστιανοί 'βγήκαν άπό τόν "Αδη4
κλίνε διά νά δυνηθούν έσέ νά προσκυνήσουν,
τήν χάριν όπού έλαβες νά σοϋ εύχαριστήσουν.
Δόξα, πανάγιε σταυρέ, πού ήσουν ή αιτία,
ISO νά γίνη είς τόν άνθρωπον ή τόση σωτηρία.

Δόξα σοι, δόξα πάντοτε σ' εκείνον π' έσταυρώθη
κ' ήθέλησε μέ σπλάχνος του κι ό κόσμος έλυτρώΟη.
Δόξα τ' άνάρχω τω Πατρί, Υίώ τω συνανάρχω,
πνευμάτων τών ζωοποιών, τών μόνων πλησιάρχων.

185 Δόξα ΓΙατρί καί Υίώ καί Άγίω Πνενματι

Δόξα σοι πρέπει πάντοτε, δόξα είς τόν αιώνα,
δόξα σοι νϋν τε καί αεί καί έως τών αιώνων

καί νϋν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν.

Ναι, τέκνον μου γλυκύτατον, πολλά παρακαλώ σε,
190 συγχώρησιν τών Χριστιανών καί άφεσιν τούς δώσε.
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ΜΕΡΟΣ 13'.

1) Μελφδία έκ Κάτω Χωρίου (Ε)1

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 74 (Μουσ. άρ. 1(ί051γ, ταιν. 1193 Α,,).
Τρόπ. re, τον. mi = re Τραγ. : Κυριακή Πετάση (15)

. / L10 . I ί'ίΙ- il Κ =3 fr=3 ^--^--Jy-
ψ*'*9 * =j }--J, 3 J • î J J

Πα — pi - ο\α - ut - νη βίο οταυ-ρο η

£

Β

να - y ν ος Μα - Ρ'

6c - ο - το

χο ς

Δε

—■ '

σηοι - να

S

Τ=Ψ

παν - των η χυ-ρ, - α.

1 Τό ίίιρος της μελωδίας είναι έκκλησιαστικόν και υπενθυμίζει μουσικάς γραμμάς
ίίμνιον, ώς π. χ. είναι ή αρχή τοϋ αντομέλου τροπαρίου τοϋ Α' ήχου «Νεφέλην σε φωτός
άϊδίον, Παρθένε» (βλπ. Μουσικό; Πανδέκτης, τόμ. Γ' (είρμολόγιον), εκδοσις Άδελφότητος
θεολόγων «ή Ζωή», 'Αθήναι 1936, σ. 311).

Ήχος q πα

Γ

I «_*- ν\ -a ^ JL tr ^_«__ \\ ^

Νε φε λην σε φω το ος α ϊ δι Of Παρ θε ε νε

Δ

Λ

Ne- et - λ τι ν σι φω - Toc

α - ϊ - 61 - ου, Παρ-^c

Έκ τοϋ αύτομέλου έπίσΐ|ς τροπαρίου «ΤΙανενφημοι μάρτυρες» εχομεν τήν φράσιν,

(βλ. εν9* αν., ο. 310)

-»->-> Π

Δ __-»-»-> -»

^ χοι εν τος νε νο με νοι
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Αποκατάστασις

Πα - pi - στα - με - vu στο στατυ - ρο η

to - χος Ä€ - σττο - να

J) J-I J>

S

παν - tin - η

2) Μελωδία έξ 'Αγίου Ιωάννου (I)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 79 (Μουσ. αρ. 16061, ταιν. 1193 Β,).
Τρόπ. re, τον. do = re. Τραγ.: Νικόλαος Έμμ. Κοπανάκης (40) :

Α)

j J» J) ' J) ^

DD Π<

pi - οία - με - νη

οίο βίου - ρο

*αι CW - toc Υ* - νο - μ« — νος.

ήτις προσομοιάζει πρός τήν μουσικήν φράσιν του άσματος «Θεοτόκος Δέσποινα».

1 Μετ' άντιπαραβολήν δλθ)ν τών (^δομένων στροφών προέβημεν εις τήν ρυθμικήν

και μελφδικήν άποκατάστασιν του άσματος. Ό ρυθμός είναι ό τών , έκτελοΰμενος

- ,. „ 5 2 + 3 ,. . , . . ' , .

εις πεντε κινήσεις, ο>ς εαν ητο —— =—-—, ητοι εις εκαστην κινησιν εκτελούνται

δύο όγδοα.

5 Δια τοϋ έντύς παρενθέσεως αριθμοί' δηλοΰνται τά έ'τη ηλικίας τοϋ αδοντος.
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ιΤι

=1

m

its - να - γνος Μα - ρι - α.

η θε - ο -

Κ h h, V-1 , . 3 h h ^ H-
M

- το - χος Δε - οποί-να-

A'j. ι É É J im "

και itav - των η xu - pi - a .

ί È £

en

ΠΩ

3) Μελωδία εκ Σταυροχωρίου (Λ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 80 (Μοιό. άρ. 16062, ταιν. 1193 Β3).
Τρύπ. re, τον. do:: : re. Τραγ. : Καλλιόπη Γεωργ. Κουρουπάκι] (52).

288 )

gg iA) g J^ i, ι g J) ^

ED

Πα - pi οια - μ« - »η στο σταυ- ρο

7 L —->5-f^— ^-1--—-V-Ί H—ι 1—·γ4
« -J-ί——J ι -r » 11 ν f-.

πα να - γνος Me ρι - α,

m È ^

χαι θε - ο - το-χος
Ο

£

σ Χη - Οως

χαι του τιαν-ioç χυ - ρι - α
Α)

Ë

\ j) —

~--i «τ-

d]
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4) Μελωδία έκ Καλαμαύκας (Η)

Κ. Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445 σ. 78 (Μουσ. άρ. 16059α, ταιν. 1193 Α ,„).
Τρόπ. re, τον. re r: re. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

(J>= c^ 270)

σ Tt ο c - να των τιαν - Τα>ν η χυ

Φ

5) Μελίΰδία έκ Μιλάτου (Ο)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 82 (Μουσ. άρ. 16064, ταιν. 1193Β-).
Τρόπ. re, τον. mi ~ re. Τραγ.: ' Ελένη Λαυρεντάκη.

(C)

—β

παρ - - νος χαι χν - ρ»
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(>) Μελωδία εκ Χριστού (Ζ)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 75 (Μουσ. άρ. 16053γ, τ«ιν. 1193 Α,,).
Τρόπ. mi, τον. mi mi. Τραγ. : 'Ιωάννα ΣπαΟαράκη (15).

260 )
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7) Μελφδία έξ Όρεινοΰ (Δ)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 77 (Μουσ. άρ. 16058α, ταιν. 1193 Α,,).
Τρόπ. mi, τον. re — mi. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

(JI cvj 248 )

Πα - ρι - στα - με - νη στο - σταυ-ρο

m

πα - νο - γνος- Μα ρι - α ,

η θε - ο - το- κος

των παν - των ^ κυ - ρι - α.

É

tr—♦—tr~

S) Μελφδία έκ Βασιλικής (Ρ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 81 (Μουσ. άρ. 16063, ταιν. 1193Η,).
Τρόπ. mi, τον. do mi. Τραγ. : Καλλιόπη Κο>ν. Δερμιτξάκη (35).

§ JH^I js1 »j j)»rj^. § ■

«οι et - ο - το - χος ο - λη - ίώς - και
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W i j

(Τ)

παν - τος χυ ρι — α.

Α)

8)

»—»

9) Μελωδία έκ Βραχασίου (Σ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 84 (Μουσ. άρ. 16026, ταιν. 1192Λ2).
Τρόπ. mi, τον. si = mi. Τραγ. : Γεωργία Ν. Κυριακάκη (20).

J= c^o 264

3 „Κ· 1 g i · I I =

Πσ — pi - στα - με - νη ιω στσυ - ρω

η πα-νσ-

γνος .

m

Μα - ρι - σ. χαι θε - ο - τό - χος χαί ά

pE^ÊÉg

γνη

χσι του παν - τος.

Κυ - ρι - α.

10) Μελωδία έξ Έξω Μουλιανών (Ξ)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 83 (Μουσ. άρ. 16025, ταιν. 1192 Α,).
Τρόπ. fa, τον. do$ = fa. Τραγ.: Αικατερίνη Γ. Τσικαλάκη.

J=«XJ208

τ "ΛJtsï

Πα

ρι - στα - με - νη στο — στσυ ρο

Πά - να - γνος— Μα - ρι - α, ή θε - - ο ιό - κος
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11) Μελωδία έκ Μύθων (Θ)

Κ.Ε.Ε.Δ. χειρ. 3445, σ. 74 (Μουσ. άρ. 16052β, ταιν. 1193 As).
Τρόπ. χρωμ. sol, τον. fa$ = sol. Τραγ. : όμιλος τραγουδιστριών.

(J = ^T40)

m

m

É^S

«c - ο -
t

i

χος Äf

t

1

Tiev - των

οτιοι - va

pi

12) Μελωδία έξ 'Ανατολής (Γ)

Κ.Ε.Ε.Δ. χειρ. 3445, σ. 76 (Μουσ. άρ. 16056α, ταιν. 1193 Als).
Τρόπ. χρωμ. sol, τον. do = sol. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

(J = «-oll2 )

i

Πα - pi -οτα - με

νη — οτο

ρο

πα - να

γνος

Μα
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1' j |.·|

φ

- Ρ·

Ac -

α,

η θί - ο το

χος

τι m

καν — των

13) Μελωδία έκ Καλοΰ Χωρίου (Μ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 78 (Moυσ. άρ. 16060, ταιν. 1193 Β,).
Τρόπ. χριομ. sol, τον. fa = sol. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

( J= 92)

Φ

r r ι* ein

pi

0t - ο το κος—

και παν - των
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14) Μελωδία εκ Μεσελέρων (Ν)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 76 (Μουσ. άρ. 16055β, ταιν. 1193 Α,2).
Τρόπ. do, τον. la = do. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριώ

(*l=ro 256 )

c-k-\
JJ2_h—

Πα - ρι

στα - με - νη στο σταυ -

É

h & J)

ρο

É

η πα

να — γνος Μα - ρι —

η 9ε - ο - το - ko ϊ Δε σποι

£

£Ξ=5

-++-^

νο !wv τιαν των η χ\> ρι g-

Φ

τον.

15) Μελωδία εκ Κεντρί (Π)

Κ. Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 76 (Μουσ. άρ. 16054, ταιν. 1193 Α10).
Τροπ. re, τον. sit>r=:re. Τραγ.: Μαρία Καβουσάνου (1

1 co 224

Πα - pi - οία-μ Λ d fi1 ι· ""''M- m1  : - νη oto_ Γταυ ρό- η πά - να-γνοςΜα-
-pi - a , î  L· 1-1 ,, 1 ^y*-  θε - ο - τό - κος Λε -  κ1 h 1 Η « 1 F^P __J 9  οποί-να — τών  π κ κ
V ij J' J1 J }-Ji-J-1-'-J--h

παν - των η κν - ρ·

κο - σμου
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s

ϋ

η με - οι - τρι - α χαι μο - vu αω-τ-η-ρι - α,-

i g j

I Ρ J' J' Ρ J

ελ — πι - δα ιών α - μαρ

τω - Χων χαι η — πα —

I

- ρη - γο - ρι - α

Άποκατάστασις.

η με - Οι - τρι - α - χαι μο — νη ou - τη - ρι - α,

tX - π!- ία των ο — μαρ - τω - Χων χαι η πα-ρα-γο-ρι-α.

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Έκ τών παρατιθεμένων ανωτέρω μελωδιών τού άσματος άνήκουν εις τό
διατονικόν γένος αί έκ Κάτω Χωρίου (Ε), Άγίου 'Ιωάννου (I), Σταυροχωρίου
(Λ), Καλαμαύκας (II), Μιλάτου (Ο), Χριστού (Ζ), 'Ορεινού (Λ), Βασιλικής (Γ)
καί Βραχασίου (Ε).
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Ai τρεις πρώται (Ε, I, Λ) υπάγονται εις τον τρόπον re = πα, ό οποίος
αντιστοιχεί εις τήν κλίμακα τοϋ Α' ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσι-
κής με τήν εξής διάταξιν φθόγγων :

Εις τάς μελωδίας εκ Καλαμαυκας (Η) και Μιλάτου (Ο), αΐτινες ανήκουν εις τον
αυτόν τρόπον (re)1 παρουσιάζεται ή ιδιοτυπία τής βαρυνσεως τοΰ φθόγγου sol.

Τό υπέρ τήν ϋφεσιν σημειουμενον βέλος σημαίνει ότι ό φθόγγος soli? εκτελείται
κατά τι υπερυψωμένος. Ή διαμορφωθείσα ουτω κλΐμαξ αποτελεί χρόαν 2 τοϋ
τρόπου re = πα.

Αί μελιοδίαι εκ Χριστού (Ζ), 'Ορεινού (Δ), Βασιλικής (Ρ) και Βραχασίου (Ε)
ανήκουν εις τον τρόπον mi = βου με τήν εξής διάταξιν φθόγγων :

Ό τρόπος ούτος αντιστοιχεί εις τήν κλίμακα τού Τετάρτου (λεγέτου) ήχου
τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μοτ'σικής, ήτις έχει τονικήν βάσιν τον φθόγον
βου = mi. Αί εις τόν τρόπον τούτον άνήκουσαι μελφδίαι δεν χρησιμοποιούν όλό-
κληρον τήν έκτασιν τής κλίμακος άλλα τμήμα αυτής, ήτοι εκτείνονται μέχρι τής
τετάρτης άνωθεν τής τονικής και εις δΰο φθόγγους κάτωθεν αυτής.

Ή εκ τοΰ χωρίου Βασιλική (Ρ) μελωδία παρουσιάζει τήν ιδιοτυπίαν ότι
καταλήγει τελικώς εις τόν fa = Γα, ως εάν άνήκεν εις τόν τρόπον τού fa, αντί
τού φθόγγου mi = βου εις όν έπρεπε φυσιολογικώς νά καταλήξη.

Έκ τής συγκρίσεως τής μελωδίας ταύτης πρός τήν εξ 'Ορεινού (Δ), ήτις,

1 Τό άκουσμα τών μελωδιών έδημιοΰργησεν εις ημάς κατ' αρχήν τήν έντΰπωσιν ότι
ανήκουν είς τόν χρωματικόν τρόπον τοΰ sol. Άπό έσωτερικά όμως στοιχεία τών μελω-
διών, ώς π. χ. οΐ δεσπόζοντες φθόγγοι, τό πήδημα do - fa είς τήν αρχήν και ή ατελής
κατάληξις είς τήν συλλαβήν «νά» τής λέξεως «Δέσποινα», έπείσΰημεν τελικώς ότι πρό-
κειται περί χρόας και οτ'χί περί χρωματικού τρόπου.

2 Περί χροών τοΰ τρόπου τοϋτου, βλπ. είς Χονσάνθον, Μέγα ΰεωρητικόν τής μου-
σικής, Τεργέστη 1832, σ. 119.
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έχουσα τον αυτόν μελφδικόν πυρήνα, θεωρείται ύφ' ημών πιστότερα τής εκ Βασι-
λικής, ως προερχομένη εκ χωρίου πλέον άπομεμονωμένου ακόμη καί σήμερον,
προκύπτει ότι ή κατάληξις εις τον fa δέον, όπως θεωρηθή ώς λάθος των εκτε-
λεστών, τό όποιον συν τώ χρόνω έπεκράτησεν. Είναι όμως πιθανόν αυτη νά
είναι αποτέλεσμα επιδράσεως εκ τών γειτονικών χωρίων Κεντρί καί Κάτω Χωρίου,
των οποίων αί μελωδίαι καταλήγουν εις τον fa.

Επειδή αί ύπό εξέτασιν μελωδίαι (Ζ, Δ, Ρ, Σ) δεν έχουν μεγάλην μου-
σικήν έκτασιν, θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθ-οϋν ώς ανήκουσαι εις τον τρόπον
<1ο = νη, όποτε αμφότεραι αί καταλήξεις εις mi καί fa δύνανται νά δικαιολο-
γηθούν, ώς εκτίθεται κατωτέρω εν σελ. 217 καί εξ.

Ή έκ τοϋ χωρίου 'Έξω Μουλιανά μελωδία ανήκει εις τον τρόπον fa, όστις
αντιστοιχεί εϊς τήν κλίμακα τού Τρίτου ήχου τοϋ εναρμονίου γένους τής Βυζαντι-
νής εκκλησιαστικής μοτισικής μέ τήν εξής διάταξιν φθόγων :

Αί μελωδίαι εκ Μυθ-ων (Θ), 'Ανατολής (Γ) καί Καλού Χωρίου (Μ) υπά-
γονται εις τόν χρωματικόν τρόπον τού sol, ό οποίος αντιστοιχεί εις τήν κλίμακα
τού Δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής μέ τήν εξής διά-
ταξιν φθόγγων :

Τό υπεράνω τοϋ φ&όγγου lab βέλος ετέθη προς ένδειξιν ότι ούτος εκτελεί-
ται κατά τι υπερυψωμένος. Εις τάς δυο τελευταίας (Γ καί Μ) μελωδίας ή ΰφεσις
εις τόν εν λόγω φθόγγον άφηρέθη τελείως, διότι αί τραγουδίστριας επηρεα-
σμένοι ίσως έκ νεωτέρων τάσεων περί τήν έκτέλεσιν τών μελών τοϋ Δευτέρου
ήχου, εκτελούν τούτον φυσικόν. Παρ' όλον ότι διά τής αφαιρέσεως τής ύφέσεως
αί μελφδίαι καθίστανται διατονικαί, κατετάξαμεν αυτάς εις τόν χρωματικόν τρό-
πον τού sol, διότι, αφ' ενός μεν διατηρούν τά υπόλοιπα χαρακτηριστικά τοϋ
τρόπου, ήτοι τονικήν βάσιν, δεσπόζοντας φθόγγους κλπ., αφ' ετέρου δέ, διότι
είναι γνωστή ή προέλευσις αυτών εκ τών πρώτων μουσικών φράσεων τού αυτο-

1ον· t
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μέλου έξαποστειλαρίου τοϋ Β' ήχου «Τοις μαθηταϊς συνέλθ-ωμεν», τού οποίου τό
ποιητικόν κείμενον είναι συντεταγμένον εις στίχους πολιτικούς δεκαπεντασύλλαβους'

"Ηχος Β. Α

Τοις μα -άη χαι αις συ νε ελ. θω μεν εν ο ρει

43- - Ι- ^ ?. —I e_ -, -^Ic---, I

Γα α λι λαι αι ας πι στει Χοι στο ον Θε α α σα

~> — I «— —» —» I - JL ^____

—J W 1\

σ&αι λε γον τα ε ε ξου σι ι αν '

m

Τοΐς μα - - ταΓς - ου - νελ

-Î-»__

\>ω —

J J lUJ

-μεν εν

ο - ρει

Γα

λι

λαι

°ς

Φ

πι - oui Χρι - οίον

-ίε - α

ο α - οΛαι

— Ii --1--r""l-
-—^—^— «ι -

λί - γον - χα

ξον - σι

Έκ τής συγκρίσεως τών μελωδιών τούτων τοϋ άσματος πρός τήν άνωτέρω
ώς πρότυπον μελωδίαν τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής προκύπτει ότι
αύται άποτελοϋν παραλλαγάς (variations) αύτής, χωρίς όμως ν' άλλοιοϋται ό βα-
σικός μουσικός πυρήν τοϋ προτύπου μουσικού θέματος.

1 Βλπ. είς Μουσικόν Πανδέκτην, τόμ. Γ', Είρμολόγιον. 'Αθήναι 1936, σ. 328.
("Εκδοσις 'Αδελφότητος Θεολόγων «η Ζωή».
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Αί δυο τελευταΐαι μελφδίαι, ήτοι αί εκ τών χωρίων Μεσελέροι (Ν) και
Κεντρί (Π), είναι δύσκολον νά ταξινομηθούν εις ωρισμένην τονικότητα. Ή πρώτη
(Ν) παρουσιάζει εξ άπόψ6ως τονικότητος όλως άξιοπρόσεκτον ίδιοτυπίαν. Ούτως,
ενώ tat' αρχήν φαίνεται νά δεσπόζη ή τονικότης do, ή τελική κατάληξις πραγμα-
τοποιείται εις τον fa. Τό φαινόμενον δεν είναι άγνωστον εις τήν Βυζαντινήν
εκκλησιαστικήν μουσικήν. Ώς γνωστόν ό πλάγιος τοΰ τετάρτου ήχος εργάζεται
κατά δύο συστήματα, ήτοι τό κατά «διαπασών» με βάσιν τόν νη = do και τό κατά
«τριφωνίαν» μέ βάσιν τόν ra = fa'. Πολλάκις, ιδιαιτέρως εις κανόνας, παρατη-
ρείται άνάμειξις τών δυο τούτων συστημάτων, όπως π.χ. εις τόν Μέγα Παρακλη-
τικών κανόνα, τόν κανόνα τοΰ Σταυρού κλπ. ένθα, άλλαι μεν εκ τών ωδών ψάλ-
λονται εις τό κατά «δια πασών», άλλαι δε είς τό κατά «τριφιονίαν». Ούτως,
όταν μιας ωδής ή οποία ψάλλεται εις τό κατά «δια πασών» σύστημα επακολουθ-ή
ωδή, ψαλλομένη εις τό κατά «τριφωνίαν», τό μέλος τοΰ τελευταίοι* τροπαρίου
αυτής αντί νά καταλήξη εις τόν νη = do καταλήγει είς τόν Ta=fa, προπαρα-
σκευαζομένης ούτω τής ακοής πρός άποδοχήν τής εναλλαγής τοΰ συστήματος.

Παράδειγμα εκ τού Μεγάλου Παρακλητικού κανόνος. Τελευταΐον τροπάριον
τής η' ωδής2.

' Ηχος π (Ä νη

> — cv -» —>__Ji_-» -» t_ru.

Χαι ρε θρο νε πυ ρι μορ φε Κυ ρι ου χαι ρε θει ει α χαιμα

_ _ rv ^ -»_|1_ <_ι!_-»

να δο χε στα μνε,1^1 χαι ρε χρυ ση λυ χνι α λαμ πας α σβε

-ν^ -3 __<_w -, JL

στε ε, χαι ρε των παρθεε νων δο ξα χαι μη τε ρων

^ Γ s ^ " cri

ω ρα ι σμα χαι χλε ε ος

1 Βλπ. Ίωάν. Δ. Μαργαζιώτη, Θεωρητικόν Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής,
"Αθήναι 1958, σ. 48.

2. Βλπ. Μουσικός πανδέκτης, τόμ. Ι" (είρμολόγιον), ένθ. όν., σ. 3C2.
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Ή κατάληξις αύτη λαμβάνει χώραν ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τό έπακολου-
θοϋν μέλος θά ψαλή ε'ις τό κατά «τριφωνίαν» σύστημα, ήτοι ε'ις τήν τονικότητα
fa, πράγμα όμως τό οποίον δέν συμβαίνει εις τήν ύπό έξέτασιν μελωδίαν, ήτις
έπανέρχεται είς τήν τονικότητα do ένεκα επαναλήψεως τής αύτής μελωδίας.

'Εάν μετατρέψωμεν τόν φθόγγον fa ε'ις mi, τότε διαιρείται ή τονικότης
do, δημιουργουμένης μιας ατελούς καταλήξεως εις τόν mi, ήτις είναι συνήθης
εις τόν πλάγιον τοϋ τετάρτου ήχο ν.

Ή δευτέρα μελωδία (Π) παρουσιάζει τό άσύνηθες φαινόμενον, δηλ. ή μου-
σική αύτής στροφή νά καλύπτη άντί ενός δύο δίστιχα. Περί τούτου τίθεται τό
εριότημα, έάν είναι πρωτογενές ή προήλθε μεταγενεστέρως έκ τοϋ συνδυασμού
δύο διαφορετικών μελωδιών. Χωρίς νά φαίνεται άπίθανον τό πρώτον, δύναται
μάλλον τό δεύτερον νά θεωρηθή ώς άληθέστερον. Έκ τής συγκριτικής μουσικο-
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λογικής εξετάσεως τής εν λόγω μελωδίας προς τάς εκ Κάτω Χωρίου
(Ε) καί Μεσελέρων (Ν), φαίνεται ότι αί δύο πρώται μουσικαί φράσεις, ήτοι αί
καλύπτουσαι τό πρώτον δίστιχον, παρουσιάζουν συγγένειαν πρός τήν εκ Κάτω
Χωρίου μελιοδίαν, ενφ αί δύο τελευταΐαι πρός τήν εκ Μεσελέρων. 'Εάν ληφθη
έτι ύπ' όψιν ότι τό Κεντρί ευρίσκεται μεταξύ τών δύο άλλων, ώς προηγουμένως,
χωρίων, ή δευτέρα ύπόθεσις φαίνεται ώς ή πλέον πιθανή.

Εις τόν πρώτον στίχον επικρατεί ή τονικότης re = πα, τήν οποίαν 'ιδιαι-
τέρως τονίζει ή κατάληξις εις τόν sol, ενώ ή χαρακτηριστική τελική μουσική
κατάληξις εις τόν δεύτερον στίχον δημιουργεί τό αίσθημα τής τονικότητος fa. Ή
μελωδία τών δύο τελευταίων στίχων, αν καί συγγενεύουσα, ώς ελέχθη, πρός τήν
εκ Μεσελέρων, εις τήν οποίαν δεσπόζει, ώς έδείχθη, ή τονικότης do, εν τούτοις
ενταύθα λόγω τού υποβαλλομένου γενικωτέροτ» μουσικού αισθήματος φαίνεται
προσιδιάζουσα ή τονικότης re, ήτις καί πάλιν εις τόν τελευταίον στίχον καταλή-
γει εις τόν fa.

Έξ έπόψεως ρυθμού, αί υπό εξέτασιν μελωδίαι, επειδή παρουσιάζουν άστά-
θειαν, δύνανται νά καταταχθούν εις τήν κατηγορίαν τών ρυθμοειδών ασμάτων,
πλην τριών, ήτοι τών έκ Κεντρί, Κάτω Χωρίου καί 'Έξω Μουλιανών, αί όποίαι
εξαιρέσει περιπτώσεων τίνων, παρουσιάζουν κανονικόν ρυθμόν. Τών έκ Κεντρί
καί Κάτω Χωρίου προέβημεν εις ρυθμικήν άποκατάστασιν, έπενεγκόντες διορθώ-
σεις τινάς, αί όποίαι, ώς πιστεύομεν, ουδόλως αλλοιώνουν τόν βασικόν χαρακτήρα
τών μελωδιών.

Ή ρυθμική αστάθεια δέον νά έξετασθή, μήπως προέρχεται έκ παραφθοράς
υπό τών εκτελεστών τής αρχικής μελωδίας, καίτοι είναι δύσκολον να διαπιστωθή
τούτο, διότι οί έκτελεσταί τραγουδούν μέ τοιαύτην ευχέρειαν τάς έστω καί παρε-
φθαρμένας ρυθμικώς μελωδίας ταύτας, ώστε νά δημιουργήται ή έντύπωσις ότι
όντως αυτή είναι ή πραγματική ρυθμική μορφή αυτών. Έκ τής συγκρίσεως όμως
δύο έξ αυτών, αΐτινες, αν καί προερχόμενοι εκ διαφορετικών χωρίων, ομοιάζουν
μεταξύ των, είναι δυνατόν νά ύ.ιοστηρίξωμεν μετά τίνος βεβαιότητος τήν ϋπαρ-
ξιν παραφθοράς. ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω τάς ρυθμικάς μορφάς τών μελωδιών έξ
'Ορεινού καί Βασιλικής, έκ τών οποίων τήν πρώτην θεωρούμεν πιστοτέραν, ώς
προερχομένην έκ χωρίου, τό όποιον τυγχάνει πλέον άπομεμονωμένον τοϋ άλλου.

'Ορεινού Γ· ρ ρ ρ ρ
Πα - ρι-σταμέ-νη
Βασιλικής ρ. ρ ρ ρ ρ

Γ Ρ Γ' Ρ

στόΣιαυ-ρό ή

Γ ρ Γ Γ

υ u _ Kj

Ρ Ρ Γ Ρ

πσ-ναγνος Μο-

KJ Ο L_J KJ

ρpr Ρ

ρ ρ· = 24 Χρ· πρώτο ι

ρί-σ,

ι___

ρ· ρ λ =28 Χρ.πρώτοι
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Γ Ρ Ρ Ρ r r" =23Χρ πρωχο'

Όρεινοϋ ρ ρ ρ ρ ρ

ή θε-ο-ιο-χος

__sj KJ KJ υ

Βασιλιχης ρ Ρ Ρ Ρ Ρ

Γ Ρ Γ' Ρ

Δε-σαοι-να τών

Γ Ρ Γ' Ρ

τάνίωνή Κυ «

ι—I W ν-»

r ρ ρ ρ

Γ Γ

ρί-α·
_ 1_

ρ = 25 Χρ. πρώτοι

Έκ τής συγκρίσεως τών δύο μελωδιών τούτων παρατηροϋμεν ότι εις μέν
τήν προηην μουσικήν φράσιν τής δευτέρας έχουν προστεθή τέσσαρες επί πλέον
χρόνοι πρώτοι, ήτοι δύο εις τό τρίτον καί δύο εις τό τέταρτον μέτρον, εις δέ τήν
δευτέραν δύο χρόνοι ε'ις τό τρίτον μέτρον. Έκ τούτων δυνάμεθα νά συμπεράνω-
μεν ότι καί εις τάς λοιπάς μελωδίας συνέβησαν τοιαύται ρυθμικοί άλλοιώσεις, αί
όποΐαι κληρονομηθεΐσαι εις τούς μεταγενεστέρους, κατέστησαν συν τά) χρόνω
συνείδησις ύπό τών έκτελεστών, επικρατησάσης ούτω τής παρατηρουμέντις ρυθμι-
κής άσταθείας.

Έξ έπόι|>εως μορφολογίας παρατηρείται ότι ή μουσική στροφή εκάστης
μελωδίας άποτελεΐται συνήθως έξ δύο μουσικών φράσεων Α καί Β, αί όποΐαι
καλύπτουν άντιστοίχως τούς δύο στίχους εκάστου διστίχου. Έκ τούτων ή Α κατα-
λήγει ή εις τήν τονικήν (Ζ, Σ, Η, Ο, Α, Ρ), ή είς τήν τρίτην (I), ή είς τήν ύπο-
δεσπόζουσαν (Ε, Λ), ή ύποτονικήν (Ξ), ή τέλος εΐς τόν δεύτερον κάτωθεν τής
τονικής φθόγγου (Γ, Θ, Μ). Έντύπωσιν προξενεί τό φαινόμενον ότι καί ή Β εΐς
τινας μελωδίας (Ε, I, Λ, Η) καταλήγει άτελώς εις τήν ύποδεσπόζουσαν ή τρίτην,
ένώ θά έπρεπε κανονικώς νά καταλήξη είς τήν τονικήν πρός δημιουργίαν τής
έντυπώσεως τοϋ τέλους. Τούτο δύναται νά έξηγηθή, εάν ληφθή ύπ' όψιν ότι ή
αύτή μελφδία επαναλαμβάνεται διαρκώς μέχρι τέλους τοϋ άσματος, μή δημιουρ-
γουμένης ούτω, λόγω τήζ συνεχείας, έντονου άνάγκης τελικής καταλήξεως' φαί-
νεται δ' έτι ότι προσιδιάζει περισσότερον ή ατελής κατάληξις, διότι, άφήνουσα
οιονεί αΐωρουμένην τήν φωνήν, προπαρασκευάζει τήν άκοήν διά τήν έπομένην
έπανάληι|'ΐν.

Εκάστη μουσική φράσις δύναται έτι νά χωρισθή εις δύο μικροτέρας α' καί
β', άντιστοιχούσας εις τά δύο ήμίστιχα, αί όποΐαι ώσαύτως καταλήγουν άτε-
λώς. Εκάστη επομένως μουσική στροφή παρουσιάζει τήν μορφήν A -f- Β ή
Α (= α β) -f- Β ( — γ -(- δ). Εΐς τινας περιπτώσεις, ώς π.χ. εις τήν μελφδίαν
έκ Σταυροχωρίου (Λ), τά δύο τελευταία ήμίστιχα εκάστου διστίχου παρουσιάζουν
τήν αύτήν μελιοδικήν γραμμήν, οπότε δημιουργείται ή εξής μορφή : Α (= α-(- β) -)-
+ Β(γ + β).

Ή έκτασις τών εξεταζομένων μελωδιών περιορίζεται έντός τών ορίων δια-
στήματος έκτης μεγάλης, έκ τών όποιων σπανίως έξέρχεται ή μελωδία" οσάκις δέ
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παρουσιάζεται έξοδος, αυτη αποτελεί είδος ποικιλματικού και ουχί πραγματικού
φθόγγου.

Ή διαδοχή τών φθόγγων εμφανίζεται ομαλή, μή άπαντωμένων πηδημάτων
άποτόμων και μεγάλων. Τά μεγαλύτερα εν χρήσει διαστήματα είναι τά τής καθα-
ράς 4ης και καθαρός 5η; , τά όποια όμως άποτελούν πηδήματα εκ τής τονικής
εις τήν ύποδεσπόζουσαν ή δεσπόζουσαν ή εκ τής δεσποζούσης εις τήν τονικήν, ώς
εκ τούτου δέ είναι συνήθη εις τήν άκοήν καί εύκολα εις τήν εκτέλεσιν.

Ό εν λόγω θρήνος, θεωρούμενος εν τω συνόλω του, ήτοι ώς ποίησις καί
μουσική, αποτελεί έκφρασιν τών συναισθημάτων τών εις τό πένθος τής Μεγάλης
Παρασκευής συμμετεχόντων πιστών, ιδιαιτέρως δέ τών γυναικών, αί όποίαι, ώς
μητέρες ή ώς μέλλουσαι μητέρες, αισθάνονται πολύ βαθύτερον τόν πόνον τής
Θεοτόκου, ή οποία ατενίζει τόν υίόν αυτής αποθνήσκοντα οίκτρώς επί τού σταυ-
ρού, μή δυναμένη νά προσφέρη εις αυτόν βοήθειάν τινα.

Ουδέν άλλο ΰ-ρι^σκευτικόν ασμα άσκεί τόσην ψυχολογικήν επίδρασιν εις τήν
εξεταζομένην περιοχήν τής Κρήτης, όσην τό ασμα τούτο, δια τού οποίου έχει
ενταύθα άντικατασταθή τό πανελληνίως γνωστόν ασμα «Σήμερον μαύρος οήρανός,
σήμερον μαύρη μέρα», αδόμενον είς τήν περιοχήν ταύτην τής Κρήτης ύπο μορ-
φήν καλάντων από τά παιδιά κατά τήν ήμέραν τής Μεγ. Παρασκευής.

RÉSUMÉ

La Vierge près de la Croix. Complainte populaire sur la cruci-
fixion de Jésus - Christ chantée le vendredi saint.

par Georges Amarianakis

Dans certains villages des cantons de Jérapétra, de Sitia et de
Mérambello (Crète orientale) une complainte populaire est chantée le
vendredi saint. C'est le thrène de la Vierge Marie pour son Fils crucifié.

Il s'agit d'une rime populaire en vers de 15 syllabes rimés par
deux, dont la version originale a été composéé au iyème siècle par le
moine Akakios Diakroussis de Céphalonie, comme Γ a démontré le prof.
M. Manoussakas.

Dans le cadre d'une enquête folklorique plus ample menée dans
la région ci-dessus mentionnée au cours des années 1967 - 68 nous avons
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recueilli les paroles et enregistré la mélodie de la complainte du vendredi
saint en treize versions. L'examen de ces versions présente un intérêt
non seulement du point de vue de la formation du texte, mais aussi
du point de vue musical. Cette rime est chantée à une voix dans l'église
par un groupe de femmes. Dans certains villages la participation d'hom-
mes dans ce groupe n'est pas exclue.

Parmi les mélodies enrégistrées onze appartiennent au genre
diatonique, trois au genre chromatique et une au genre harmonique.
Elles se classent toutes dans la catégorie des chants sans mesure mais
ayant des unités de ton fixes, sauf les trois indiquées par les lettres
Ε/Π et Ξ qui présentent un rythme régulier, surtout après leur réta-
blissement rythmique et mélodique.

Du point de vue de la morphologie, la plupart d'entre elles se
composent de deux phrases musicales A et B, qui couvrent respecti-
vement les deux vers de chaque distique. Chaque phrase musicale est
souvent divisée en deux plus petites α et β, qui couvrent les deux
hémistiches de chaque vers. Alors la mélodie entière prend la forme
A (= α -j- β) -j- Β (= γ -f- δ). Dans certains cas les phrases musicales β et δ
se ressemblent beaucoup ; alors la mélodie a la forme A (= α β) -(- Β
(= Y + ß)·
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Α'). Αϊ κροκαλωταί ' διακοσμήσεις ανήκουν εις τήν ψηφοθετικήν τέχνην περί
τής οποίας γνωρίζομεν ήδη έκ τής 'Αρχαιότητος καί τών κατόπιν χρόνων. Χαρα-
κτηριστική είναι ή μαρτυρία τοϋ 'Αθηναίου (Δειπνοσ. Ε 207 c - d) καθ' ήν ή
ναϋς τού τυράννου τών Συρακουσών 'Ιέρωνος «δάπεδον είχεν εν άβακίσκοις συγ-
κείμενον έκ παντοίων λίθων, εν οίς -ήν κατεσκενασμένος πάς ό περί τήν Ίλιάδα
μύθος θανμασίως». Κατασκευαί είδικώτερον εκ κροκαλών είναι γνωσταί άπό τοΰ
τέλους τοΰ 5ου αι. π. Χ., ώς επίσης καί θαυμάσιαι ψηφιδωταί παραστάσεις είς
Πέλλαν (4°; αι. π. Χ.). Άργότερον άπό τοΰ 3°υ π. Χ. αί., ήρχισεν ή χρησιμοποίη-
ση δια τήν κατασκευήν τών ψηφιδωτών δαπέδων μικρών λίθων, κεκομμένων,
χρωματιστών 'Εν συνεχεία καί κατά τους κατόπιν Βυζαντινούς χρόνους αναφέ-
ρονται τοίχοι ' καί δάπεδα πολυτελή, επεστρωμένα με πολυχρώμους καί δή χρυ-
σοστίκτους ψηφίδας4. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος εις λόγον του αναφέρει :
πολν τών τοίχων βελτίους ήμείς και τοΰ εδάφους σεμνότεροι '. Εις τό λόγιον έπος
κατόπιν τοϋ Διγενή φέρεται ότι ((οίκον τερπνόν άνήγειρεν ό γενναίος Άκριτης
τό έδαφος εφαίδρυνεν, έψήφωσεν εν λίθοις

Ή διακόσμησις διά κροκαλών συνεχίσθη μέχρι τών νεωτέρων χρόνων εις
πλείστους Ελληνικούς τόπους, ϊδίι,ι τοϋ νησιωτικοϋ χώρου, ούτως δέ καί εν Σύμη.
Ενταύθα άπαντάται ή διακόσμησις δαπέδων οικιών καί εκκλησιών, είτα καί εξω-

1 Τά άπεστρογγυλωμένα τεμάχια πετρωμάτων τοϋ αίιτοϋ μεγέθους μέ τάς λατΰπας
καλούνται κροκάλαι. Τό σχήμα τούτων οφείλεται είς τήν τριβήν, τήν οποίαν έχουν
ύποστή ύπό τοϋ ύδατος. Βλ. Π. Σ. Ψαοιανον, Μαθήματα φυσικής γεωγραφίας, 'Αθήναι
I960, σελ. 48.

3 Donald Ε. Strong, Ό κλασικός κόσμος, Παγκόσμιος ιστορία τέχνης, μετάφρ.
"Εφης Π. Κωστοπούλου, 'Αθήναι 1967, σελ. 94, 99, 101.
3 Aligne, P. Ο. 59, 446.

1 Migne, P. G. 31, 285. 37, 659. 40, 169. 47, 338. 51, 193. 58, 509. 60, 492.
5 Αυτόθι 60, 538.

8 Διγεν. Άκρίτ. Ζ 43, 48 (ε:κδ. John Mavrogordato).



224

ΑΝΝΗΣ I. ΠΑΓΙΑΜΙΧΑΗΛ

τερικών χώρων, ιδία αυλών. Οί ψηφοθέται, ώς καί εις τήν ύπόλοιπον Δωδεκά-
νησον καί άλλαχού, μεταχειρίζονται εκ παραδόσεως πρός στρώσιν τών δαπέδων
κροκάλας έκ τών ακτών, πλακοειδούς μορφής, λόγω τής όριζοντίας αυτών τριβής
υπό τού θαλασσίου κύματος.

Είκ. 2. Αυλή τής οικίας Οϋραν. Νικολέττου

ιτικου

Είκ. 3. Οικία του ιερέως Γ. Καρακατσάνη. Είκ. 4. Οικία τής Μαρίας Κρητικού.

Ε'ις τό δάπεδον ετίθετο στρώμα ' έκ θηραϊκής γης καί άσβέστου έπί τού
οποίου, υγρού ακόμη, έπηγνύοντο αί κροκάλαι, κτυπώμεναι διά σφύρας, ώστε
τό έν λόγω στρώμα, άνυψούμενον, νά πληροί τά μεταξύ αίαών κενά. Διά τής

1 'Ενίοτε εσκαπτον εις μικρόν βάθος τήν γήν καί είτα εΰετον τό μείγμα.
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κατασκευής ταύτης τά διακοσμητικά θέματα είναι ενσωματωμένα έπί τών δαπέδων.
Είναι δέ ταύτα απλά γεωμετρικά σχήματα ή καί συνθετώτερα, ειλημμένα έκ τής
εμψύχου ή αψύχου φύσεως, χρώματος λευκού ή μέλανος. Τό λευκόν, διαφό-
ρων αποχρώσεων, είναι τό χρώμα τού βάθους. Αί μέλανος χρώματος κροκάλαι
πλαισιώνουν τάς ε'ικονιζομένας μορφάς κατά τό πλείστον εις διπλήν σειράν, τό δέ
ύπόλοιπον μέρος τού βάθους τοΰ διακοσμουμένου χώρου διατίθεται ε'ις οριζον-
τίους σειράς, 'ισοπαχείς, κατά τό ίσοδομικόν σύστημα.

Β'). Ό αύλειος χώρος τών οικιών (ε'ικ. 1, 2, 3) ' καταλαμβάνεται κυρίως
ύπό γραμμικού διακόσμου, μέλανος χρώματος, έπί λευκού έδάφους, άποτελουμέ-
νου έκ κυκλικών πλεγμάτων. Τό κέντρον κοσμείται διά κύκλου, τοΰ οποίου τό
πεδίον διακόπτεται διά μέλανος ψηφίδος (είκ. 1, 2) ή ρόδακος (ε'ικ. 3). Ό όλος διά"
κοσμος ούτος περιβάλλεται μέ κύκλον έκ διπλής σειράς κροκαλών, ό όποιος περι-
κλείεται ύπό τετραγώνου πλαισίου τής αύτής κατασκευής, τοΰ οποίου αί γωνίαι
κοσμούνται δι' άνθεμίων *.

Ό έν λόγω διάκοσμος καταλαμβάνει εις άλλας μέν ο'ικίας τό κεντρικόν
μέρος τής αύλής (ε'ικ. 2, 3), ε'ις άλλας δέ τό πρό τής κεντρικής εισόδου (είκ. 1).
Ό διάκοσμος συνεχίζεται διά ζώνης, ή όποία σχηματίζεται διά μιας τών πλευρών
τοϋ τετραγώνου καί έτέρας σειράς κροκαλών μελανού χρώματος. 'Επί τοΰ λευκού
έδάφους αύτής εικονίζεται κυματοειδής βλαστός (είκ. 2, 3) άπό τόν οποίον έκφύον-
ται άνθη κλπ. Ή ζώνη αυτη άπαντάται έπίσης τοποθετημένη μετά άπό γεωμε-
τρικόν σχέδιον, άποτελούμενον έκ τεθλασμένων γραμμών έντός ορθογωνίου, τού
όποιου αί στεναί πλευραί πλαισιοΰνται διά παρατεταγμένων τριγώνων (είκ. 4).
Πρός τήν ζώνην ταύτην έφάπτεται ετέρα μέ διάστικτους ρόμβους. Έκ τής ενώ-
σεως τών κορυφών αύτών σχηματίζονται διάφορα γεωμετρικά σχήματα (είκ. 5).

Ρομβοειδή διακόσμησιν φέρει προσέτι καί όρθογώνιον διάγραμμα, τό όποιον

1 Αί φωτογραφίαι δεικνύουν κατά σειράν τάς αύλάς τών οικιών : τής Μαρίας
Κρητικού, Ουρανίας Νικολέττου καί του ιερέως Γεωργ. Καρακατσάνη. Σημειωτέον ότι
τό θέμα τοϋ κεντρικού σχεδίου άπαντάται καί εις άλλας αύλάς.

2 Τό διακοσμητικόν θέμα τούτο παρατηρείται καί είς σφαγιδόλιθον τής Φαι-
στού (2220 - 2000 π. Χ.) (βλ. προχείρως είς 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, Έθνικ.
Όργαν. Χειρ. "Ελλ., τόμ. Β', 'Αθήναι 1965, Α 4, 3), έκ τών μεταγενεστέρων δέ βυζαν-
τινών χρόνων εις σαρκοφάγον τών 'Απιδέων, ή όποία πιθανώτατα είναι δωρεά τοΰ 'Αν-
δρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου, ώς καί είς τό τέμπλον τοϋ έκεΐ βυζαντινού ναού κ. ά.
(βλ. Άναστ. 'Ορλάνδου, 'Εκ τών βυζαντινών 'Απιδέων, 'Αρχ. τών Βυζ. Μνημ. 'Ελλά-
δος, τόμ. Α', (1935), σ. 131-132).

15
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καταλαμβάνει τόν παρά τά κυκλοτερή συμπλέγματα χώρον (είκ. 6), ώς καί τόν
παρά τό κατώφλιον (ε'ικ. 2).

Τό διακοσμητικόν τούτο διά ρόμβων θέμα σημειούμεν ότι συνεχίζεται έκ
μακράς παραδόσεως, δεδομένου ότι ευρίσκεται τούτο έπί ένδυμάτων τών πρώτων
ήδη χριστιανικών χρόνων, ώς έπί «σημείου» κοπτικών ύφασμάτων', έν συνεχεία
δέ καί εις τήν βυζαντινήν περίοδον, ώς έν Σινά εις ένδυμα αγίου, έπί εικόνος
τής Θεοτόκου (6°? αί.) καί έν Θεσσαλονίκη έπί ψηφιδωτής παραστάσεως τοΰ
Αγίου Δημητρίου (7°ς α'ι.)5.

Γ'). Έτέραν μορφήν διακοσμήσεως εις Σύμην άποτελεί ή έν σχήματι τοΰ
γράμματος -;· (οικία τής οΐκογεν. Άγαπητίδη). Εις τόν κάθετον λευκού χρώματος
χώρον (α), σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ό διάκοσμος διατίθεται καί
εις τάς τέσσαρας πλευράς εις δύο παραλλήλους ζώνας. Έκ τούτων είς τήν έξω-
τερικήν ή διακόσμησις σύγκειται έκ κυματοειδούς βλαστού μετ' άνθοφόρων κλα-
δίσκων, εις δέ τήν έσαιτερικήν εκ μαιάνδρου (ε'ικ. 7, 8)3.

Έπί τοϋ εσωτερικώς τών ζωνών τούτων ορθογωνίου ομοίως χώρου
έκφύονται έξ άγγείων διαφόρου μορφής, έκ διαμέτρου άντιθέτων, κυματοειδείς
κλάδοι συμμετρικώς ελισσόμενοι. Εις τό μέσον βαίνει εκ τών άγγείων εύθεΐα

1 "Αννης Άποστολάκι, Τά κοπτικά υφάσματα τοΰ έν 'Αί)ήναις Μουσείου κοσμητι-
κών τεχνών, έν 'Αθήναις 1932, σελ. S6.

3 Manolis Chatzidakis - André Grabar, Byzantine and Early Medieval Painting,
Eondon 1965, πίν. 48 καί 5.

3 Οί μαίανδροι μετά τών σπειρομαιάνδρων άπαντώνται ώς κοινότατον κόσμημα
τών ψηφιδωτών δαπέδων (βλ. Άναστ. 'Ορλάνδου, Παλαιοχριστιανικοί βασιλικαί Λέσβου,
'Αρχ. Δελτ. (1929), σελ. 62- 63), ώς καί άλλων τμημάτων οικοδομημάτων, χρησιμο-
ποιούνται δέ ώς πλαίσιον γεωμετρικών ή εικονικών συνθέσεων, ώς π. χ. είς τόν θόλον
τής Rotonda τοϋ "Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης (Γ. Ά. Σωτηρίου, Χριστιανική καί
Βυζαντινή άρχαιολογία, 'Αθήναι 1962, σελ. 183), είς τόν θόλον: τοϋ νάρθηκος τοϋ
'Οσίου Λουκά (11 αι.), τοΰ μαυσωλείου τής Γάλλας Πλακιδίας είς Ραβένναν (5°? αι.).
(Manolis Chatzidakis - André Grabar, ένθ' άν., είκ. 18, 7)' είς τόν θόλον ετι τοΰ πρεσβυ-
τερίου τοΰ άγίου Βιταλίου (6°; αι.), είς τάς άψίδας τής έσωτερικής όψεως τοϋ ναοϋ
(Jean Lassus, Παλαιοχριστιανικός καί βυζαντινός κόσμος, (μετάφρ. Δέσπως Π. Σολωμοΰ),
'Αθήναι 1967, σελ. 55-57), έπί έπιστυλίου άναγλύφου (Άναστ. 'Ορλάνδου, Χριστιανικά
γλυπτά τοϋ μουσείου Σμύρνης, 'Αρχ. Βυζ. Μνημ. 'Ελλ., τόμ. Γ', (1937), σελ. 145-146)
κ. ά. Μαιανδροειδή διακόσμησιν φέρει καί ένυφασμένον κόσμημα έπί κοπτικού υφάσματος
(βλ. "Αννης Άποστολάκι, ένθ' άν., σελ. 85). Ή αύτη διακόσμησις διά κροκαλών μεταξύ
άλλων διακοσμητικών θεμάτων ύπάρχει καί είς Θεσσαλοί ίκην καί Σπέτσας (Νικ. Μουτσο-
πουλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βεροίας. 'Αθήναι 1967, σελ. 103. Πόπης Ζώρα,
Οί βοτσαλωτές αύλές τών Σπετσών. Ζυγός, τεϋχ. 70 (1961), είκ. 24).
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γραμμή, εκατέρωθεν τής όποιας έκφύονται έκ τών έν λόγο; κλάδων βλαστοί
ομοίως συμμετρικούς διατιθέμενοι, έξ αύτών δ' έλικες καί άνθη (ε'ικ. 7, 8).

Τό έτερον τμήμα τού διακοσμουμένου πεδίου (β) καλύπτεται κατά τό κέν-
τρον ύπό ακτινωτού σχήματος, τό οποίον άποτελειται άπό διάφορα έπί μέρους

Είκ. 6. Οικία τής Μαρίας Κρητικού

Είκ. 5. Οικία τής Μαρίας Κρητικού

Είκ. 7. Οικία τής οικογενείας 'Αγαπητίδη. Είκ. 8. Οικία τής οικογενείας 'Αγαπητίδη.

γεωμετρικά σχήματα. Τούτο περιβάλλεται ύπό κύκλου, ό όποιος περιθέεται ύπό
ορθογωνίου, έξωτερικώς δ' αυτού ό χώρος κοσμείται διά μαιάνδρου (είκ. 9). Ό
μεταξύ τοΰ κύκλου καί τοΰ τετραγώνου χώρος κοσμείται ύπό ελίκων, βλαστών
καί άνθεμίων, τά όποια έκφύονται έκ τών γωνιών (είκ. 9) τής ιδίας βλαστικής
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διακοσμητικής μορφής προς το έτερον (α) τμήμα. Έσωθεν τού κύκλου μεταξύ
τών κορυφών τών άκτίνων υπάρχουν καμπύλαι (είκ. 9). Ίδιαίτερον τετράγωνον
πεδίον κοσμείται δι' αστεριού (γένος εχινοδέρμων τής οικογενείας τών αστε-
ριδών) (είκ. 10).

Είκ. 9. Αυλή τής οικίας Άγαπητίδη. Είκ. 10. Αυλή τής οικίας 'Αγαπητίδη.

Είκ. 11. Οικία τών αδελφών Παπαμιχαήλ. Είκ. 12. Αυλή οικίας αδελφών Παπαμιχαήλ.

Δ'). Παρυμοιον φυτικόν διακοσμητικόν, ώς άνω, θέμα, ευρίσκεται έπίσης
εις τήν αυλήν τής οικίας τών αδελφών Καλοδούκα καί Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, εις
τό οποίον, εις άγγείον υπό διάφορον πρός τά ανωτέρω (είκ. 7, 8) μορφήν, 6 έξ
αυτού φυτικός διάκοσμος διακόπτεται υπό κύκλου (είκ. 11) μέ έντός αυτού ώς
καί εις τήν είκ. 9, ακτινωτού κοσμήματος (είκ. 12). Έκ τού κυκλικού τούτου
κοσμήματος συνεχίζεται ό έν λόγω φυτικός διάκοσμος (είκ. 11). Ή δυτική πλευρά
τής αυλής κοσμείται δι' οκταγώνου, έγγεγραμμένου εις τετράγωνον. Έκ τοϋ
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μέσου τών τεσσάρων πλευρών άνυψούνται κυπάρισσοι, τών οποίων αί κορυφαί,
συγκλίνουσαι, σχηματίζουν σταυρόν" τά τρίγωνα δέ, τά προκύπτοντα εκ τής εγγρα-
φής, πληρούνται εν μέρει δι' άνθέων (είκ. 13).

Είκ. 13. Αυλή οικίας αδελφών Παπαμιχαήλ. Είκ. 14. Ναός Παναγίας Χαρτωμένης.

Είκ. 15. Ναός Παναγίας Χαρτωμένης

Είκ. 16. "Αγιος Παντελεήμων Έλεούσας

Ε'). Ό αύλειος χώρος τών εκκλησιών καλύπτεται υπό διακόσμου εκ σχημά-
των γεωμετρικών καί φυτικών μορφών, ώς εις τόν ναόν τής Παναγίας τής Χαρ-
τωμένης (= Χαριτωμένης), ένθα άποτελεΐται εκ τεθλασμένων ταινιών, ρόμβων,
τριγώνων καί εκ ζωνών επί τών οποίων κύκλοι. Εκατέρωθεν τούτων εξ άντιθέ-
του εικονίζονται κυπάρισσοι (είκ. 14).
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Έκ τής διατάξεως ταύτης τών κυπαρίσσων σχηματίζονται μεταξύ τών άνευ
φυλλώματος κορμών κύκλοι, εις τό κέντρον τών οποίων έχει τεθή ψηφίς μέλανος
χρώματος. Έπί πεδίου λευκού χρησιμοποιούνται ώσαύτως ψηφίδες μέλανος χρώ-

Είκ. 17. Ναός τοϋ Τιμίου Σταυρού

ταύροι-

Είκ. 19. Ναός "Αγίας Τριάδος.

ματος. Ή όλη διακοσμητική διάταξις περιβάλλεται μέ όριζοντίας γραμμάς διά
τεσσάρων σειρών κροκαλών. Αί έξ αύτής σχηματιζόμενοι γωνίαι κοσμούνται
δι' άνθοφόρων κλάδων (ε'ικ. 15).
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Είς τόν ναόν τού Άγίου Γεωργίου καί είς τό μονύδριον τοΰ Άγίου Παντε-
λεήμονος τής Έλεούσας (είκ. 16) έντός τετραγώνου λευκού έδάφους τό διακοσμη-
τικόν θέμα άποτελείται έκ κύκλου μέ έντός πέταλα άνθους, πιθανώς μαργαρίτας

Είκ. 20. Μονύδριον "Αγίου Παντελεήμονος Έλεούσας.

Εις τήν αύλήν τοΰ ναοΰ τής Υψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού εύρίσκονται
εις σχήμα σταυρών τετράφυλλα άνθη (είκ. 17), διά φολίδων δέ έπιτυγχάνονται
έτι ποικιλώτατα σχέδια (είκ. 18). Ή τελευταία αύτη διακόσμησις συνεχίζει παρά-
δοσιν ήδη άπό τών Μινωικών καί Μυκηναϊκών χρόνων2, τής Αρχαιότητος καί
τής κατόπιν Βυζαντινής περιόδου 3.

1 Ή διακόσμησις αύτη μέ παλαιοτέραν παράδοσιν σημειούμεν ότι άπαντάται είς

θηραϊκόν αμφορέα, ομοίως δέ καί είς άλλους τόπους, ώς είς Βέροιαν, Σπέτσας κ. ά.
(βλ. Νικ. Μουτσοπούλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βέροιας, 'Αθήναι 1967, σελ. 101
καί Πόπης Ζώρα, ένθ' άν., είκ. 16, πρβλ. καί είκ. 2, 13).

3 Σπνρ. Μαρινάτου, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, 'Αθήναι 1959, πίν. 126 (Άσά-
μινθος έκ Παχυάμμου. Διακόσμησις πτιλόεσσα) καί πίν. 209. Έκ τού θολωτού τάφου
Ρούτση 2, ΙΙύλος. ΙΙτιλόεν κόσμημα καί 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, ενθ' άν.,
Γ, 20. Γ, 8. Β, 12.

3 Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, ό "Αγιος 'Αθανάσιος τής Λοκρίδος, ένθ' άν., τόμ. Γ'
(1937), σελ. 186. Manolis Chatzidakis - André Grabar, ένθ' άν., πίν. 19, (μονή Δαφνίου,
παράστασις : είσοδος τοΰ 'Ιησού είς 'Ιεροσόλυμα (11°? αι.), Jean Lassus, ένθ' άν., σελ. 18
(κατακόμβη τής Βία Λατίνα είς Ριόμην (μέσα 4ου αί. μ. Χ.).
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Πλήν τών ανωτέρω συνδυασμών επιτυγχάνονται καί άλλοι, ώς ρομβοειδή
τετράπλευρα (είκ. 19) (ναός 'Αγίας Τριάδος) είς σχήμα σταυρού, μηνίσκοι, σχη-
ματιζόμενοι διά καταλλήλου τοποθετήσεως κροκαλών καί εναλλαγής τών χρωμά-
των (είκ. 20' μονύδριον 'Αγίου Παντελεήμονος τής Έλεούσας).

"Ετερος διάκοσμος μέλας επί λευκού πεδίου σχηματίζεται εκ τριγώνων,
ρόμβων, κύκλων, φυλλοφόρων κλάδων καί τεθλασμένων ταινιών' (είκ. 21" ναός
'Αγίου Ιωάννου).

Είκ. 21. Ναός 'Αγίου 'Ιωάννου.

Αί εν λόγω ταινίαι τών οποίων ή σύνθεσις εμφανίζεται καλλιτεχνική, απο-
τελούν σύνηθες κόσμημα, τό όποιον πλαισιώνει τμήματα διακεκοσμημένων πεδίων.
Τήν τεθλασμένην ταινιωτήν διακόσμησιν, ώς εις τήν είκ. 22, ή οποία κατέχει τό
πλείστον τού χώρου, περιβάλλουν ταινίαι, κοσμοΰμεναι διά γεωμετρικών καί φυτι-
κών σχεδίων. Ή δυτική πλευρά τής αυλής καλύπτεται κατά τό πλείστον υπό ρομ-

1 Τεθλασμένη ταινιωτή διακόσμησις περιβάλλει σχέόιον κροκαλωτής αυλής είς
Βέροιαν (Νικ. Μουτσοπούλου, ενθ' άν., σελ. 100). Είς χειρόγραφον τής 'Εθνικής
Βιβλιοθήκης τών 'Αθηνών (Όμιλίαι 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου) τήν τεθλασμένην δια-
κόσμησιν απαρτίζουν τελεΐαι (δάπεδον υπό τούς πόδας τοϋ 'Αγίου Παύλου) (Manolis
Chatzidakis - André Grabar, ενθ' άν., είκ. 78).
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βοειδών σχημάτων (είκ. 21)', τά οποία διακόπτονται υπό τετραγώνου, τό οποίον
περιβάλλει δύο όμοκέντρους κύκλους. Τό μεταξύ τών κύκλων διάστημα καταλαμ-
βάνεται υπό κλάδων, ώς καί αί γωνίαι τοϋ τετραγώνου, τό δε κέντρον τού κύκλου
υπό ακτινωτού σχεδίου, εις τού οποίου τό εσωτερικόν υπάρχει έτερον κόσμημα
άκτινωτόν, όμοιάζον καί πρός ρόδακα, γνωστόν προσέτι διακοσμητικόν θέμα κιο-
νοκράνων5, οικιακών σκευών, επίπλων κ. α. 3.

Είκ. 22. Ναός 'Αγίου 'Ιωάννου.

Εις τήν αυλήν τού ναού τής υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού υπάρχει έτι
διακοσμητική σύνθεσις έξ αγγείου μέλανος χρώματος μέ έσχηματοποιημένον επ'
αύτού φυτόν, τού οποίου διακρίνεται ό κορμός καί έκατέρωθ-εν κλάδοι έλισσόμε-

1 Τό θέμα τοΰτο άπαντάται εις μαρμαροθετήματα πρό τής πύλης τής εισόδου τοϋ
ναοϋ τοϋ καθολικού τής Λέχοβας (πιθανή χρον. 11 ή 12 αί) (βλ. Άναστ. Κ. Όρλάνδον,
Οί ναοί τών Ταρσινών καί τής Λέχοβας, 'Αρχ. Βυζ. μνημ. 'Ελλ., τόμ. Α' (1935),
σελ. 96, 98.

3 Άναστ. Κ. Όρλάνδον, Ή Πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας, ενϋ' άν., σελ. 27.

3 Άγγ. Χατζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκϋρος, 'Αθήναι 1931, σελ. 50,
161, 162, 165 Τής Λύτης, L'art populaire grec, Athènes 1937, σελ. 10, 147 κ. ά.
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νοι ελλειψοειδώς, έκ τούτων δ' έτεροι ανθοφόροι (είκ. 23). Εις τήν κορυφήν τοΰ
φυτού, καταλήγοντος εις άνθέμιον, επίκειται όρθογώνιον σχήμα εντός τοΰ οποίου
σχηματίζεται κύκλος, πληρούμενος ύπό άνθεμίου ύπό σταυροειδή μορφήν. Τό
μεταξύ τοΰ κύκλου καί τού ορθογωνίου κενόν κοσμείται δια φυλλοφόρων κλά-
δων ' (είκ. 24).

Εις τόν χώρον πρό τής εισόδου τοΰ ώς άνω ναοΰ εικονίζεται διά τών αύτών
χρωμάτων άγγεΐον μετά λαβών άπό τό όποιον βλαστάνει κρίνον μέ συμμετρικώς
διατεταγμένα φύλλα και δύο ζεύγη κλάδων μέ φύλλα καί ά'νθη. Τούτων οί μίσχοι
έλισσόμενοι καταλήγουν είς άνθη καί σχηματίζουν δύο κυκλοτερή διαμερίσματα
(είκ. 25).

Αί συνθέσεις τών είκ. 25, 24, 23 καί τών 7, 8, 11 δύνανται νά θεωρηθούν
εξελίξεις παλαιοτέρων είκονίσεων κληματίδων, εκφυομένων άπό κανθάρου ή άμφο-
ρέως έπί τών διακλαδουμένων βλαστών τών οποίων επικάθηνται ερωτιδείς καί
πτηνά, κοινού διακοσμητικού θέματος ι[>ηφιδωτών δαπέδων ρωμαϊκών επαύλεων,

1 Τοιούτοι κλάδοι καί γενικώς έλικες συμμετρικώς έκφυόμεναι, έσχηματοποιημέναι
κυματοειδείς κληματίδες καί άλλα παρόμοια απαντώνται είς πλείστα παλαιά έργα τέχνης,
κατασκευάζονται δέ καί μέχρι σήμερον ίδία έπί τών τοίχων τών ναών καί ξυλογλύπτιον
τέμπλων, ώς π.χ. είς άψϊδας τών θόλων τοϋ μαυσωλείου τής Ι'άλλας ΙΙλακιδίας (5°? αι.),
είς λεπτομέρειαν νωπογραφίας, παριστώσης τήν γέννησιν τής Θεοτόκου, έπί τοϋ κεφαλο-
δέσμου τής Παρθένου, τής λεκάνης καί τοΰ ένδύματος γιιναικός χεούσης ύδωρ έκ τοϋ
ναοϋ τής Παναγίας τής Άρακιωτίσσης είς Λαγουδέρα Κΰπρου (Βλ. Manolis Chatzidakis ■
André Grabar, ένθ' άν., πίν. 7 καί 37), είς τήν έσωτερικήν διακόσμησιν τοϋ ναοΰ τοΰ
'Αγίου Βιταλίου (546 - 548 μ. Χ.), είς τόν θρόνον τοϋ Μαξιμιανοϋ (550 περίπου μ.Χ.)
(Βλ. Jean Lassus, ένθ' άν., σελ. 56 -57, 141), είς τήν βορείαν θύραν τοΰ νάρθηκος τής
μονής Βλαχερνών μέ τά έντειχισμένα γλυπτά τοΰ τέμπλου καί είς πεσσίσκον έπί τοΰ
τάφου τής 'Αγίας Θεοδώρας (βλ. Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, Ή παρά τήν "Αρταν μονή τών
Βλαχερνών, 'Αρχ. Βυζ. μνημ. 'Ελλ., τόμ. Β' (1936), σελ. 20, 13, 21, 14, 106 κ. ά), έπί
τοΰ δαπέδου τοΰ προαυλείου έμπροσθεν τής νοτίας θύρας τής 'Αγίας Τριάδος 'Αδάμαν-
τος Μήλου (βλ. Δ. Βασιλειάδη, Συμβολή είς τούς τρουλλοκαμάρους ναούς τής 'Ελλάδος,
Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. 30 (1960- 1961), σελ. 178 - 179), τού ψηφιδωτού
δαπέδου τής 'Ελούντας Κρήτης (βλ. Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, Ή λαϊκή τέχνη τής Κρήτης,
'Αθήνα 1960, οελ. 70, είκ. 33), είς ξυλόγλυπτα (βλ. 'Ελληνικά λαϊκά καί μεταβυζαντινά
ξυλόγλυπτα, ένθ' άν., σελ. 6Β', 9Α'- Β' κ.ά.), είς ένδύματα, κοσμήματα, (βλ. Άγγ. Χα-
τζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη, 'Αθήναι 1931, σελ. 68, 167 κ.ά. Πρβλ. τής Αύτής,
Ε' art populaire grec, Athènes 1937, σελ. 10, 47, τής Αύτής, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη,
Σκϋρος 'Αθήναι 1950, σελ. 59) κ. ά.
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Είκ. 23. Ναός τοΰ Τιμίου Σταυροΰ.

Είκ. 24. Ναός τοΰ Τιμίου Σταυροΰ
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συνηθέστατου δέ καί εις τά τ|ιηφιδωτά τής παλαιοχριστιανικής τέχνης1. 'Υπάρ-
χουν έτι εις κατακόμβας απεικονίσεις δοχείων μέ άνθη, γιρλάνδες εξ ανθέων κλπ.
'Υπό ιοΰ Θεοκρίτου (Θυρσις ή ωδήι 27 κ. εξ.) αναφέρεται δοχείον κοσμούμενον

Είκ. 25. Ναός του Τιμίου Σταυροϋ.

υπό κισσού καί άκάνθης. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος αναφέρει ότι επί τοϋ εδά-
φους παριστάνοντο διά τών ψηφίδων άνθη, φυτά καί διάφορα δένδρα'. Παρο-
μοίας διακοσμητικός παραστάσεις ευρίσκομεν εις τήν λιθογλυπτικήν ', ξυλογλυπτι-

1 Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής Λέσβου, σελ. 36.

J Γ. Α. Σωτηρίου, ενθ' Av., σελ. 121. Παρόμοιαι απεικονίσεις ευρίσκονται εις
ψηφιδωτός διακοσμήσεις τών θόλων τοϋ μαυσωλείου τής Γάλλας Πλακιδίας εις Ραβένναν,
τοϋ πρεσβυτερίου τοϋ "Αγίου Ηιταλίου (βλ. Jean Lassus, ενθ' άν., σελ. 53 , 55), εις τό
ιερόν βήμα, τό τέμπλον καί τούς κίονας τής παλαιάς βασιλικής τοϋ 'Αγίου Πέτρου (βλ.
Γ. Α. Σωτηρίου, ενθ' άν., σελ. 314), καθώς καί εις σαρκοφάγους (Βλ. Jean Lassus, ενθ'
άν., σελ. 15, 86) κλπ.

' Aligne, P. G. 47, 338.

* 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, ενθ' άν., τόμ. Β', Δ8, Δ9, Δ11, Δ12, Δ14,
(ΛιΟόγλυπτα έκ τοϋ ιερού τής Παναγίας τής Μακρυνίτσας) κ. ά.
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κήν, ιδία είς τέμπλα εκκλησιών', τοιχογραφίας, ενδύματα 2 κεντήματα τής Κρι-
μαίας 3, εις άλλα είδη ρουχισμού 4 κ.ά.

Είκ. 26. Χώρος είς τό Γιαλό υπό τό δνομα Είκ. 27. Αυλή τής οικίας Γεωργ. Γεωργοί.
«Αυλή».

Είκ. 28. Αυλή τοϋ ναοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Είκ. 29. "Αγιος Παντελεήμων.

1 'Ελληνικά λαϊκά καί μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, ενθ' άν., σελ. 6Γ', καί 32Β' κ.ά.

2 Άγγ. Χατζημιχάλη, Ή λαϊκή τέχνη. Ρουμλουκι, Τρίκερι, 'Ικαρία. 'Αθήναι
1931, σελ. 82. Τής Αυτής, L' art populaire grec, σελ. 21 κ.ά.

8 "Αννης 'Αποστολάκη, Κεντήματα μάλλινα 4ου - 9ου αί. εξ Αιγυπτιακών τάφων,
'Αθήναι 1956, σελ. 29 - 30.

* Άγγ. Χατζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκϋρος, σελ. 110. 'Ελλ. διακοσμητ.
θέματα, ενθ' άν., τόμ. Β', ΣΤ' 4.
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ΣΤ"). ΙΊρός τάς ανωτέρω διακοσμήσεις απαντώνται έτι έν Σύμη καί έτεραι
απλουστέρας μορφής, συγκείμεναι, άλλαι μέν έκ τριών ζωνών (είκ. 26) έκ τών
οποίων ή μεσαία είναι εύρυτέρα, χωρίζονται δέ διά στενών παραλλήλων σειρών
μέλανος χρώματος κροκαλών. Τό πεδίον τών δύο στενών ζωνών πληρούται, τής
μέν έκ δεξιών διά φυτικής διακοσμήσεως (είκ. 26), τής δέ αριστεράς διά ρομβοει-

Είκ. 30. Ναός του 'Αγίου Γεωργίου.

δών σχημάτων. Εΐς τήν μεσαίαν ζώνην έχει κατασκευαστή στέφανος έντός τού
οποίου ή χρονολογία τής διακοσμήσεως (είκ. 26) Άλλαι διακοσμήσεις άποτε-
λοΰνται έκ κροκαλών κανονικής τομής καί έργασίας, τοποθετημένοον, ώστε τά δύο
χρώματα νά σχηματίζουν ταινιωτήν διακόσμησιν (είκ. 27" αύλειος χώρος τής οι-
κίας Γεωργίου Γεωργά).

Ζ'). Είς τήν αύλήν τού ναού τού Αγίου Γεωργίου ό διακοσμητικός πίναξ
διαιρείται διά μονοχρώμων ταινιών εις διαμερίσματα ορθογώνια ή άλλου γεωμε-

1 Αίίλειος χώρος οικιών είς τόν Γιαλό υπό τό όνομα «Αυλή».
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ιρικού σχήματος 1 (ε'ικ. 28) μέ παραστάσεις έπ' αύτών α') μυθολογικός, ώς ή
γοργόνα 2 καί β') συμβολικός, ήτοι όφεις (ε'ικ. 30) καί δικέφαλος αετός3. Είς τόν

Είκ. 31. Μονύδριον τού 'Αγίου Παντελεήμονος 'Ελεούσας.

1 Ό διακοσμητικός τρόπος ούτος άναντάται ομοίως καί είς τά ψηφιδωτά τοΰ
'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης.

2 Γοργόνα έπίσης μέ στέμμα έπί τής κεφαλής αύτής καί άπεικόνισιν είς τήν αρι-
στερών πλευράν αγκύρας, είς δέ τήν δεξιάν ιστιοφόρου πλοίου παρίσταται εις τήν αύλήν
τοΰ ναοΰ τοΰ Άγίου Παντελεήμονος έντός πλαισίου γεωμετρικής διακοσμήσεως. Ένταΰθα
ή γοργόνα καταλαμβάνει τό κεντρικόν τμήμα (είκ. 29). Περί τών τύπων τής παραστά-
σεως τής γοργόνας (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' έν Αθήναις 1904, σελ.
1170 κ. έξ.).

Ό μΰθος περί τής Γοργόνας, διαδεδομένος ευρέως (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν.,
τόμ. Α', σελ. 307 - 311 καί Β', σελ. 1164 - 1207 Τοϋ Αύτοϋ, Ό περί τών γοργόνων μύθος
παρά τφ Έλληνικφ λαφ, Παρνασσός, τόμ. Β', σελ. 259- 275), είχεν εύρεΐαν έπίδρασιν
καί είς τήν τέχνην, δεδομένου ότι δι' αύτής έκοσμοΰντο παλαιότερον ξυλόγλυπτα τέμπλα
εκκλησιών (βλ. 'Ελλ. λαϊκά καί μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, 'Εθν. Όργ. 'Ελλ. χειροτεχνίας
Αθήναι 1962, σελ. 72 Η', 9 Α'), άκρόπρωρα πλοίων, απετέλεσε δ' αύτη καί οίκόση-
μον, σήμα τυπογραφείων κ. α. (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σελ. 1171 κ. έξ. Πόπης Ζώρα,
Ή Γοργόνα είς τήν Έλληνικήν λαϊκήν τέχνην, Παρνασσός, τόμ. Β' άρ. 3 (1960),
σελ. 330-365. Τής Αύτής, Οί βοτσαλωτές αύλές τών Σπετσών, ένθ' άν., είκ. 6, 22 κ. ά.

3 Παράστασις αύτού καί είς τό μονύδριον Άγίου Παντελεήμονος Έλεούσας
(είκ. 31) καί εις τήν αύλήν τής οικίας τοΰ ιερέως Γεωργ. Καρακατσάνη.
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ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου ή μορφή τοϋ δικέφαλου αετού περικλείεται εντός ορθο-
γωνίου, αντιθέτως εις τόν "Αγιον Παντελεήμονα Έλεούσας αύτη (είκ. 31) ευρί-
σκεται ενσφηνωμένη εις εμφανή θέσιν τής αυλής άνευ τηρήσεως τού σχεδίου
διακοσμήσεως.

Ό όφις (είκ. 30) ως διακοσμητικόν θέμα ενταύθα συνεχίζει παλαιοτάτην
παράδοσιν λατρείας αυτού, ως προστάτου φύλακος τού οίκου, πηγών, τεμενών καί
άλλων τόπων'. Εις τήν νεωτέραν ελληνικήν παράδοσιν πιστεύεται ό ό'φις καί ώς
στοιχειό τού σπιτιού, εις τήν περίπτωσιν δ' αυτήν τυγχάνει σεβασμού υπό τών
ενοίκων.

Ό δικέφαλος αετός μέ παλαιά έκ τού Βυζαντίου παράδοσιν, απαντάται
ευρέως μέ συμβολικήν κατά τους νεωτέρους χρόνους σημασίαν καί εις λαϊκάς δια-
κοσμήσεις, ώς εν Σύμη, επίσης επί άναγλύφων2, γραπτών3, τοίχων οικιών4, εικο-
νοστασίων'5, φεγγιτών", οικιακών σκευών7, ενδυμάτων καί ειδών ρουχισμού8,
κοσμημάτων 9 κ. α.

Εις τήν θεματολογίαν έν γένει τών έξετασθέντων ενταύθα κροκαλωτών
διακοσμήσεων παρατηρούμεν συμπερασματικώς πλουσίαν ποικιλίαν, έπιμέλειαν
περί τήν εκτέλεσιν καί ελευθερίαν κατά τήν άπόδοσιν τοϋ θέματος.

1 Ν. Γ. Πολίτου, εν&' άν., σελ. 1076 κ. έξ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άποστολή
εις Μήλον, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11 - 12 (1958/59) 1960, σελ. 292- 294.

2 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, ενθ' άν., σχ. Ε 7 Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, Ή
Πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας, 'Αρχ. Βυζ. μνημ. τής "Ελλ., τόμ. Α', τεΰχ. I (1935),
σελ. 27.

' Βλ. Άναστ. Κ. Όρλάνδον, ενθ' άν., τόμ. Β', τεΰχ. 2 (1936), σ. 173 (ναός Μετα-
μορφιόσεως τοϋ Σωτήρος Άρτης).

* Εις αϊθουσαν υποδοχής οικίας εν Σιατίστη Μακεδονίας (βλ. Angelique Hagimi-
chali, L'art populaire grec, Athènes 1937, σελ. 63), εις τό μητροπολιτικόν μέγαρον
Βεροίας (1877) (Βλ. Νικ. Μουτσοπονλου, Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Βεροίας, 'Αθήναι
1967, σελ. 112).

5 Βλ. Άντων. Σώχου, Ή λαϊκή τέχνη στήν Τήνο, 'Αθήνα 1961, σελ. 49, 51.

" Αυτόθι, σελ. 51.

7 'Επί κρυαντηρίου, λαγηνίου, σφραγίδων διά τών οποίων άποτυποϋνται σχέδια,
δίσκων, λεβήτων, πολυελαίων κλπ. (βλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, ενθ' άν., Σκϋρος, σελ. 159,
178, 155 πρβ. Τής Αυτής, L'art populaire grec, σελ. 32, 148, 155. κ. ά.

8 Εις έφάπ?.ωμα νεκρικόν επί τοϋ κεφαλαρίου (βλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, ενθ' άν.,
σελ. 133, 146), επί μικράς γυναικείας τσάντας (βλ. Τ. Λουκίδη, 'Αττική. 'Ελληνικά
χωρικά κεντήματα, 'Αθήναι 1937, σελ. 74) κ. α.

9 'Επί ζώνης καί πόρπης (βλ. Κεντήματα καί κοσμήματα τής Έλλην. φορεσιάς,
Μουσεΐον 'Ελληνικής λαϊκής τέχνης, 'Αθήνα 1966, είκ. 59, 61.
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RÉSUMÉ
Des planchers en cailloux à Symi

par Anna Papamichael

Les desseins en cailloux, faisant partie de l'art mosaïque connu
dans l'Antiquité, se rencontrent jusqu'à nos jours par tradition ininter-
rompue dans le Dodécanèse comme dans d'autres régions de Grèce. L'au-
teur étudie ici les planchers décorés de cailloux dans l'île de Symi
(Dodécanèse). Ces planchers se trouvent devant des églises et de maisons
paysannes. Les cailloux utilisés proviennent du bord de la mer et se
présentent sous la forme de pierres plates due à la friction au sens hori-
zontal provoquée par les vagues. Les Grecs anciens avaient utilisé ce
matériel dans leurs mosaïques, ainsi que le montrent des planchers mosaï-
ques des la fin du Ve siècle av. J. C. Une admirable série de decors en
cailloux est trouvée à Pélla (Macédoine).

À Symi, le décor en question se compose de couleurs simples, blanc
et noir. Les différents tons du blanc constituent la couleur du fond. Les
cailloux, dans la plupart des cas, contournent en double série les sujets
décoratifs. Les lignes des desseins sont d'habitude courbes, afin de don-
ner une variété aux sujets. D'autres planchers ont reçu un décor géomé-
trique. L'auteur décrit et analyse les motifs des surfaces décorées et les
met en rapport avec des décors du même type ou de type semblable de
l'art ancien, byzantin et moderne de la Grèce, p. ex. le motif écailleux
qui continue la tradition minoenne à travers l'époque byzantine etc.
Suit une explication des sujets décoratifs mythologiques et symboliques
de Symi, à savoir du motif de la gorgone, de l'aigle bicéphale et des
serpents. L'auteur conclut que les sujets décoratifs des planchers en
question sont riches et exécutés avec beaucoup de soin et une liberté
dans la reproduction de leurs motifs.

15
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ΥΠΟ

ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ και ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Τό έργον τής συντάξεως τής κατωτέρω δημοσιευομένης λαογραφικής βιβλι
γραφίας διά τά έτη 1966-1967 άνέλαβον μετά προθυμίας, κατόπιν έντολής ήμα
καί έξετέλεσαν φιλοτίμως οι συντάκται τοΰ Κέντρου Άγγελος Ν. Δευτεραΐος »
Γεώργ. Ν. Αΐκατερινίδης, άκολουθήσαντες, ώς και εΐς τάς προηγουμένας δημοσιι
σεις τής εν λόγω βιβλιογραφίας, τό σύστημα καταρτίσεως αύτής, ώς τοΰτο έκ·
θεται εις τόν τόμον 9/10 (1955/57), εν Αθήναις 1958, σελ. 185 τής Έπετηρίδι

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

'Α&ηνά Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, τόμ.
(1966 -1967), έν 'Αθήναις 1967.

Ά&ηναϊκά Τά 'Αθηναϊκά. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου τών 'Αθηναίων. Άθήν
Τεύχη 33 -34 (1966), 36 - 38 (1967).

'Αρχ Ευβ Μελ 'Αρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών. ('Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών). Άθήν
τόμ. 13 (1966).

'Αρχ Θρ Θησ 'Αρχεΐον τοΰ Θρακικού λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυροΰ. Διευθ
τής : Πολ. Παπαχριστοδούλου. Έν 'Αθήναις, τόμ. 32 (1966), 33 (19(

'Αρχιτεκτονική [Τεχνικόν] περιοδικόν έκδιδόμενον άνά δίμηνον. 'Ιδρυτής - Έκδότι
Διευθυντής: 'Αντώνης Κιτσίκης. 'Αθήναι, έτ. I' (1966), τεύχη 55-
έτ. ΙΑ' (1967), τεύχη 60 -66.

'Αρχ Πόντ 'Αρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ύπό τής Έπιτρο
Ποντιακών Μελετών. Έν 'Αθήναις, τόμ. 27 (1965), 28 (1966).

Balkanologenkongress in Sofia. Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. Anlässl
des I. Internationalen Balkanologenkongresses in Sofia 26. VIII
IX. 1966, herausgegeben vom Arbeitskreis Siidosteuropa-Forschi
bei der deutschen Forschungsgemeinschaft. München.
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BNJb Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher. Internationales Wissen-
schaftliches Organ, hrsg. von. Prof. Dr. Nikos Bees (Βέης) τόμ. 19 (1966).

Αελτ Ά/ροτ Τραπ Δελτίον 'Αγροτικής Τραπέζης. 'Αθήναι, ετ. 1966- 1967, άρ. 147 - 159.

Αελ Ία τ Έ&ν Έεαιρ Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλά-
δος. Διευθυντής : Ν. Β. Τωμαδάκης, εν 'Αθήναις 1967, τόμ. 18 (1965 - 1966).

'Εκκλησία 'Επίσημον Δελτίον τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Διευθυντής: Θεοδόσιος Κ.
Σπεράντσας. 'Εν 'Αθήναις, ετ. ΜΓ' (1966), ΜΔ' (1967).

'Ελληνικά Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν καί Λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα. (Δημοσιεύ-
ματα τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). Διευθυνταί τής συντάξεως:
Ν. Π. 'Ανδριώτης - Λϊνος Πολίτης - Μ. Β. Σακελλαρίου. Θεσσαλονίκη.
Τόμ. 19 (1966), 20 (1967).

Έλλην Πολιτισμός 'Ελληνικός Πολιτισμός. Αύτοδιοίκησις - Γεωργία - Θρησκεία - 'Επι-
στήμη - Λαογραφία - Περιήγησις - Παιδεία - Τέχνη - Κοινωνιολογία - Οικονο-
μία - Φιλοσοφία. "Εκδότης -'Υπεύθυνος Δ/ντής : N.B. Σκληρός. Πάτραι,
τόμ. Α' (1960-61), Β' (1962 - 63), Γ' (1964 - 65), Δ' (1966 -67).

Έπ Βυζ Ση Έπετηρίς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ετος 35, 'Αθήναι 1966 - 1967.

'En Έταιρ Κυκλ Μελ 'Επετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής: Στυ-
λιανός Γ. Κορρές. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. Ε' (1965 -66), ΣΤ' (1967).

Έπ Έιτ Φιλ Σχ 'Α& 'Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών. Διευθυντής : Γεώργιος Θ. Ζώρας. Περίοδος δευτέρα. Τό-
μος ΙΖ'. 'Εν 'Αθήναις 1966 - 1967.

'En Κ Λ 'Επετηρίς τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας (πρφην 'Επε-
τηρίς Λαογραφικού Αρχείου) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, εκδιδομένη έπιμε-
λεία του Διευθυντού τοΰ Κέντρου. Τόμ. ΙΗ' - ΙΘ' (1965 - 1966). 'Εν 'Αθή-
ναις 1967.

'Επετ Πολντεχν 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτεχνιακής Σχολής. 'Αριστοτέλειον
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Διευθυντής : Καθηγ. Νικόλ. Κ. Μουτσόπου-
λος. Τόμ. Β' (1965 - 1966). Θεσσαλονίκη 1966.

'Ερανιστής "Εκδοση τού «"Ομίλου Μελέτης τού 'Ελληνικού Διαφωτισμού» (ΟΜΕΔ).

Συντακτική "Επιτροπή: Κ. Θ. Δημαράς, Στέφ. Μακρυμίχαλος, "Αλκής "Αγ-
γέλου. 'Αθήναι, ετ. Γ' (1965), τεύχη 12-18, ετ. Δ' (1966), τεύχη 19-24.

Έστιάς Περιοδικόν τών μαθητριών "Ελληνικού Γυμνασίου Θηλέων "Αμμοχώστου.
Τεύχη Α' (σχολ. ετ. 1960 - 61) — Ζ' (σχολ. ετ. 1967 - 68).

Ζυγός Μηνιαίο καλλιτεχνικό περιοδικό. Περ. Β', 'Ιανουάριος - 'Οκτώβριος 1966.

Ήηειρ Έατ 'Ηπειρωτική 'Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Έν Ίωαννίνοις. Ίδιοκτήται -
Διευθυνταί: Χ. Μάνος, Δημοσθ. Κόκκινος. "Ετ. ΙΕ' (1966), IÇ' (1967).

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

ετ. 9 (1966), άρ. 91 - 106, ετ. 10 (1967), άρ. 107 - 108.

Θέατρο Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση. Διευθυντής: Κιόστας Νίτσος. Χρόν. Ε'
(1966), τεύχη 25 - 30.

Θεολογία Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν. Έν 'Αθήναις, τόμ. 37
(1966), 38 (1967).
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ΑΓΓ. Ν. ΔΒΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ. Ν· ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Θεσσ Χρ Θεσσαλικά Χρονικά. "Εκτακτος εκδοσις έπ' ευκαιρία τής όγδοηκονταετηρί-
δος (1881 - 1961) άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί ενώσεως μετά
τής Μητρός 'Ελλάδος. 'Αθήναι 1965.

Θησαυρίσματα Θησαυρίσματα τοϋ 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαν-
τινών Σπουδών. Βενετία, τόμ. 4 (1967).

Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον υπό τοΰ εν 'Αθήναις «Θρακικού Κέν-
τρου». 'Αθήναι, τόμ. 40 (1966) καί 41 (1967).

'Ιόν Ήχώ 'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καί προβολής τών
'Επτανησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, περίοδος Γ', έ'τ. 21(35) (1965), τεύχη
234 - 239, ετ. 22(36) (1966), τεύχη 240 - 245, ετ. 23(37) (1967), τεύχη 246 -
251, ετ. 24(38) (1967) τεύχη 252 - 257.

Κερκυρ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά. 'Εκδότης : Κώστας Δάφνης. Κέρκυρα. Τόμ. ΧΙΤ (1966).

Κόνιτσα Μηνιαΐον περιοδικόν τής επαρχίας Κονίτσης έκδιδόμενον εν 'Αθήναις υπό
τοϋ Συνδέσμου Κονιτσιωτών «Ό Άωος». "Ετη Α' (1962 - 1963) — Στ' (1967),
τεύχη 1 - 68.

Κρητ Έατ Κρητική 'Εστία. Παγκρήτιο Ίστορικολαογραφικό καί λογοτεχνικό περιοδικό.

'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής : 'Εμμ. Ίδ. ΓΙαπαγρηγοράκης. Χανιά Κρήτης.
Χρόνος ΙΖ' (1966), τεύχη 160 - 165, χρόνος ΙΗ' (1967), τεύχη 166 - 177.

Κρίκος Ό Κρίκος. Μηνιαία εκδοσις τοϋ άποδήμου 'Ελληνισμού. Χρόν. 17 (1966),
τεύχη 181 - 192, χρόν. 18 (1967), τεύχη 193 - 204.

Κυπρ Σπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής "Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 'Εν Λευ-
κωσία Κύπρου, τόμ. Λ' (1966) καί ΛΑ' (1967).

Κυπρ Τραγ Νεάρχου Κληρίδη, Δημοτικά Τραγούδια. Λευκωσία 1967.

Κυτιρ Χρον Κυπριακά Χρονικά. Μηνιαίο πνευματικό περιοδικό Λευκωσία Κύπρου.
Τεύχη 45 ('Ιανουάριος 1965) — 54 (Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1966).

Λακωνικά Διμηνιαία έπιθεώρησις. "Οργανον τοϋ Συνδέσμου τών εν 'Αττική Λακεδαι-
μονίων. 'Αθήναι, ετος Γ' (1966), τεύχ. 13 - 18, ετος Δ' (1967), τεύχ. 19-24.

Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας. 'Εν 'Αθήναις,

τόμ. ΚΔ' (1966), ΚΕ' (1967' είς τιμήν Γεωργίου Ά. Μέγα).

Μα& Έατ Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών καί μαθητριών τοΰ «Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου». Λευκωσία - Κύπρου. "Ετ. ΙΣΤ' - ΙΗ' (1966 - 1968),
άρ. 41-44.

Μακείονιχά Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, επιμελεία
Ά. Βακαλοπούλου - Γ. Θεοχαρίδου - Γ. Κανατσούλη, τόμ. Ζ' (1966 - 1967).
'Εν Θεσσαλονίκη 1967.

Μικρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοϋ τμήμα-
τος Μικρασιατικών Μελετών τής 'Ενώσεως Σμυρναίων. 'Αθήναι, τόμ. 13 (1967).

Ν Έατ Νέα 'Εστία. Κυκλοφορεί τήν 1 καί στις 15 κάθε μηνός. Διευθυντής καί
εκδότης : Πέτρος Χάρης. 'Αθήναι, τόμ. 79 - 80 (1966), 81 - 82 (1967).

Παρνασσός Περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον. 'Αθήναι, περίοδος δευ-
τέρα, τόμ. Η' (1966), τόμ. Θ' (1967).
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Πλάτων Δελτίον τής "Εταιρείας 'Ελλήνων Φιλολόγων. 'Αθήναι, έτη ΙΗ' (1966),
ΙΘ' (1967).

Πνενμ Κύπρος Πνευματική Κύπρος. [Μηνιαία περιοδική έκδοση]. Πνευματική ομάδα:
Φρ. Βράχας, Κ. Μόντης, Γ. Φυλαχτού, 'Α. Χριστοφίδης, Κ. Χρυσάνθης.
Χρον. ΣΤ' - Ζ' (1965 - 1967), τεύχη 61-81.

Proverbium Bulletin d'Informations sur les recherches parémiologiques. (Hel-
sinki) ι - g (1965 - 1967).

Ρουμελ ΉμεροΙ Ρουμελιώτικο 'Ημερολόγιο. 'Ετησία Φιλολογική - 'Ιστορική καί Λαο-
γραφική έκδοση. 'Αθήνα. Διευθυντής : Δ. Χ. Σταμέλος. Χρόν. 10 (1966),
11 (1967).

Σιφνιακή Ή Σιφνιακή. Μηνιαία έπιθεώρησις τής νήσου Σίφνου. "Εκδοσις : Μ. Συμεω-
νίδη. 'Αθήναι, έτος Α' (1967), τεύχη 1-12.

Σκουφάς 'Ιστορία - Λαογραφία - Λογοτεχνία. "Ετη ΙΑ' (1966), τεύχ. 32, IB' (1967),
τεύχ. 33.

Φιλ Πρωτοχρ Φιλολογική Πρωτοχρονιά. 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση.

Διευθυντής: Άριστ. Ν. Μαυρίδης. 'Αθήναι, χρόνος 23 (1966), 24 (1967).

Χαριστ 'Ορλάνδου Χαριστήριον είς 'Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1965),
Β', Γ' (1966), Δ' (1967 - 68). (Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής
'Εταιρείας, άρ. 54).

Χιακή 'Επι&εώρ Χιακή Έπιθεώρησις. Περιοδική έ'κδοσις. 'Εκδόται : Δημ. 'Α. Μαγ-
γανάς-Κ. Δ. Φαφαλιός - Κ. Ν. Χαβιαράς. Τόμ. 4 (1966), τεύχη 10-12,
τόμ. 5 (1967), τεύχη 13 - 15.

Χρον Zamiv&ou Χρονικά Ζακύνθου. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τής «Ζακυν-
θινής 'Εστίας». 'Αθήναι, τόμ. Α' (1964). ("Εκατονταετηρίς τής 'Ενώσεως
τής 'Επτανήσου).

Zeitschrift für Balkanologie, herausgegeben von Franz Dôlger - Günter Reichenkron -
Alois Schmaus. Wiesbaden. Jahrgang III (1965), IV (1966), V (1967).

Volksmusik Südosteuropas. Volksmusik Südosteuropas. Beiträge zur Volkskunde und
Musikwissenschaft anlässlich der I. Balkanologentagung in Graz 1964.
Herausgegeben und redigiert von W. Wünsch 1966, 8ov σ. XIII -f-
167. (Südosteuropa - Schriften. Im Namen du Südosteuropa - Gesell-
schaft hrs von Walter Althammer, 7 Band).

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Μαζαράκης Έ. Δ. Ή λαογραφική ερευνά καί ή συστηματική οργάνωση
της. 'Αθήναι 1964, 8ον, σελ. η' -f 214.

'Εκτίθενται άπόψεις σχετικαί πρός τούς διαφόρους τρόπους οργανώσεως τής έρεύ-
νης, τής περισυλλογής τών λαογρ. στοιχείων κ.λ.π.
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Κρίσεις: "Αρχ Θρ Θησ 30 (1964) 440- 443 (Δημ. Β. Οίκονομίδης). 'Αρχ ΓΙόντ 27
(1966) 308 - 309 (Ό. Λαμψίδης).

2. Κυριακίδον Νέστορος "Αλκή Λαογραφία. Ή ούσία καί ή μέθοδος.
Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, σελ. 17. ('Ανάτυπον άπο τό περιοδικόν Φιλόλογος).

3. Μέγας Γ. Ά. Δύο λαογραφικά συνέδρια έν Πράγα (1 - 6 Σεπτεμβρίου 1966).
Λαογρ ΚΔ' (1966) 482-483.

4. - Τό Μουσειολογικόν «Συμπόσιον» τοϋ Βουκουρεστίου (7 - Ιδ Σεπτεμ-
βρίου 1966). Λαογρ ΚΔ' (1966) 483-486.

5. Οίκονομίδης Δημ. Β. Τό Α' Διεθνές Συνέδριον Σπουδών τής Βαλκανικής
καί τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Λαογραφία - Εθνογραφία). Λαογρ ΚΔ'
(1966) 486-488.

6. -Τό Α' Διεθνές Συνέδριον Σπουδών τής Βαλκανικής καί τής Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης. 'Αρχ Θρ Θησ 32 (1966) 443-449.

7. Μέγας Γ. 'Α. Ή σπουδή τής Λαογραφίας. Σκοπός καί έργον αυτής.
Λαογρ ΚΕ' (1967) 3-38. ( = Πλάτων, έτ. Γ', 1951, τ. Α')·

8. _Λαογραφία, 'Εθνογραφία, 'Εθνολογία. Λαογρ ΚΕ' (1967) 39 - 42.

( = Πρακτικά Συνεδριών τού έτους 1966 τής 'Ελληνικής 'Ανθρωπολογικής
'Εταιρείας. 'Αθήναι 1967, σ. 22-27).

II. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'· Βιβλιογραφία.

9. Φουσάρας Γ. I. Εύρετήριον καθ' ύλην τών δημοσιευθεισών μελετών εις
τούς δέκα πρώτους τόμους τοΰ «'Αρχείου Ευβοϊκών Μελετών». 'Αρχ
EUß Μελ 10 (1963) 373-382.

Αί σελ. 375 και 377 - 378 άναφέρονται είς τήν λαογραφ. βιβλιογραφίαν.

10. Directory of Institutions and Organisations concerned wholly or in
part with Folk Musik. Published for the International Folk Music
Council by W. Heffer & Sons Ltd. Cambridge 1964, 8°v [σ. 40],

Εις τάς σελ. 7-8 καί 14-15 περιέχεται λαογραφ. βιβλιογραφία.

11. 'Επιλογή βιβλιογραφίας. 'Ερανιστής έτ. 6 (1965), τεύχ. 14, σ. 87 -88.
'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

12. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. - Δευτεραΐος "Αγγ. Ν. Βιβλιογραφία τής 'Ελ-
ληνικής Λαογραφίας τών ετών 1964-1965. Έπ ΚΛ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965-
1966), εν 'Αθήναις 1967, σ. 116-180.
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13. Gillis Frank and Merrian Alan P. Ethnomusieolog-y and Folk Music :
An International Bibliography of dissertations and theses. Compiled
and Annotated by—. Published for the Society for Ethnomusicology
by the Wesleyan University Press. Middletown (1966), 8°v> σελ. 148.

14. Ζώρσς Γ. - Μπονμπονλίδης Φ. Βιβλιογρσφικόν Δελτίον Νεοελληνικής
Φιλολογίας κατά τό έτος 1964. Παρνασσός Η' (1966) 596-635. [Άνετυ-
πώθη καί αυτοτελώς, 'Αθήναι 1966 σελ. 53, ώς δημοσίευμα τοΰ Σπου-
δαστηρίου Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου
Αθηνών].

"Εν σελ. 605 - 607, άρ. λημμ. 73 - 106, δημοσ. βιβλιογραφία δημωδών ασμάτων
καί μνημείων λαϊκοϋ λόγου.

15. Λαξογιώργος -'Ελληνικός Δημ. 'Εκδόσεις, δημοσιεύσεις, ανάτυπα, άνέκ-
δοτα έργα καί λοιπά βιβλιογραφικά στοιχεία τής 'Αγγελικής Χατζημιχάλη.
Ήπειρ Έστ ΙΕ' (1966) 41-47, 160-167.

16. Μπούρος Χαράλ. Συλλογή βιβλιογραφίας τών αρχιτεκτονικών μνημείων
τής Χίου. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 4 (1966), τεύχ. 11, σ. 117-129.

17. Χρυσάνθης Κ. 'Αναλυτική βιβλιογραφία τόμ. ΚΣΤ'- Α' (1962-1966).
Κυπρ Σπ Α' (1966) XLIV + 1 — 289 + XV πίνακες.

18. Βαγιακάκος Δικ. Β. Δελτίον άναλυτικής γλωσσικής βιβλιογραφίας 1962-
1966. 'Αθηνά 69 (1966- 1967) 271 -327.

Περιλαμβάνει καί λαογραφ. βιβλιογραφίαν.

19. Γρηγοράκης Μιχ. 'Ιδομενεύς Παπαγρηγοράκης. (Βιβλιογραφικά). Κρητ
Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεύχ 173, σ. 326-336.

'Αναγραφή τών δημοσιευμάτων του.

20. Ζώρας Γ. - Μπουμπουλίδης Φ. Βιβλιογραφικόν δελτίον Νεοελληνικής
Φιλολογίας. Ζ' (1965). Παρνασσός Θ' (1967) 597 -634. [Άνετυπώθη καί
αυτοτελώς, 'Αθήναι 1967 σελ. 51, ώς δημοσίευμα τοΰ Σπουδαστηρίου
Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπ. Αθηνών].

'Εν σελ. 607- 609, άρ. λημμ. 93-117, δημοσ. βιβλιογρ. δημωδών ασμάτων καί
άλλων μνημείων λαϊκοϋ λόγου.

21. Κυπριανός Χρυσ. Σ. Το Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία. Τόμ.
Α', Λευκωσία 1967, 8°ν, σελ. 248.

*Εν σελ. 14-25 δημοσ. «Εύρετήριον Λαογραφίας τών 17 τόμων τής «Μαθητικής
"Εστίας» (τεύχη 1-43, ετη 1950- 1967)».

22. [Παπαμιχαήλ "Αννα] Λαογραφικαί συλλογαί κατατεθείσαι εις τό Κέντρον
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας κατά τά έτη 1965 καί 1966. Έπ ΚΑ
τόμ ΙΗ'-ΙΘ' (1965-1966), εν 'Αθήναις 1967, σ. 375-389.
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23. Μαμώνη Κυριακή Θρακική βιβλιογραφία 1958-1966. "Αρχ Θρ Θησ
(1967) 129-212.

Περιλαμβάνονται καί λαογρ. δημοσιεύματα κατατεταγμένα άλφαβητικώς κι
συγγραφείς.

24. Μαρκόπουλος Ά&αν. Βιβλιογραφία 1966-1967. Έπ Βυζ Σπ 35 (196
1967) 454-471.

Έν σελ. 469-470 περιλαμβ. λαογρ. βιβλιογραφία.

25. Μέγας Γ. Ά. Λαογραφικαί μελέται μή περιληφθεΐσαι ε'ις τόν τόμον τι
τον. Λαογρ ΚΕ' (1967) 669-673.— Μελέται λαϊκής αρχιτεκτονικής. /
τόθι 674-677.— Αύτοτελεΐς έργασίαι. Αύτόθι 678-683.— Βιβλιοκρισί
Αυτόθι 684-693.— Άρθρα δι' ευρΰτερον κοινόν. Αυτόθι 964-965.

26. Μικρασιατική βιβλιογραφία. Μικρ Χρον 13 (1967) 587-594.

Β'. Γενικά και Σύμμεικτα,
α') Γενικά.

27. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Σημειο'^σεις έκ παραδόσεων τοϋ μαθήματος ι
Ελληνικής Λαογραφίας. Αθήναι 1966, 8ον, σελ. 300 (έκδ. πολυγραφ.).

28. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α'. Μνημεία ι
λόγου. "Εκδοσις β'. Έν Αθήναις 1965, 8<>ν, σελ. 434. [Ακαδημία Ά(
νών. Δημοσιεύματα τοϋ Λαογραφικοΰ Αρχείου άρ. 8].

Κρίσεις: Ελληνικά 20 (1967) 270 -71 (Λ. Π(ολίτης)). Südost - Forschungi
Band 26 (1967) 518 - 519 (Hans Eideneier).

29. Λαογραφία. Θεσσ Χρον (1965) 220-222.

'Ονόματα άσχοληθέντων μέ τήν Θεσσαλικήν λαογραφίαν καί πίναξ τών έν
Κ.Α. κατατεθειμένων λαογραφικών συλλογών έκ Θεσσαλίας.

30. Λουκάτος Δημ. Σ. Εισαγωγή στήν Ελληνική Λαογραφία. Μαθήματα σ
Φιλοσοφική Σχολή'Ιωαννίνων. (Παν/κον ετος : 1964-1965). Ίωάννινα/Θε
σαλονίκη 1966, 8°ν, σελ. 158 [πολυγρ.].

31. Άντίοχος Σαράντης Ά. 'Οδηγίες γιά τή συλλογή λαογραφικοΰ ύλικι
Ζάκυνθος 1966, 4°ν, σελ. 46 [πολυγρ.].

32. Loukatos D. S. Nicolas Politis. Proverbium 5 (1966) 106-107.

Βιογραφικόν σημείωμα περί Νικολάου Πολίτου.

33. Μέγας Γ. Ά. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. "Εκθεσις Πεπραγμένα
τού έτους 1965. Λαογρ ΚΔ' (1966) 469 - 472.—"Εκθεσις Πεπραγμένι
τοΰ έτους 1966. Αυτόθι σ. 473-478.
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34. - 'Υπόμνημα περί ιδρύσεως υπαιθρίου Λαογραφικού Μουσείου. Λαογρ

ΚΔ' (1966) 479-480.
3δ. - 'Υπόμνημα (πρός τό Δημοτικόν Συμβούλιον 'Αθηναίων) περί διαθέ-
σεως τοΰ αρχοντικού Χατζημιχάλη ως Λαογραφικού Μουσείου. Λαογρ ΚΔ'

(1966) 480-481.

36. _Erich Seemann [Νεκρολογία]. Λαογρ ΚΔ' (1966) 489-491.

37. - Friedrich von der Leyen [Νεκρολογία]. Λαογρ ΚΔ' (1966)

491-492.

38. Μιστός Μαρκ. Θ. Χιακή λαογραφία καί 'Α. Πολεμίδης. Χιακή Έπιθεώρ
τόμ. 4 (1966), τεΰχ. 11, σ. 150.

39. Οίκονομίδνς Δημ. Β. D. Caracostea (1879-1964) [Νεκρολογία]. Λαογρ
ΚΔ' (1966) 492-494.

40. Παπαχαραλάμπους Γ. Τριάκοντα έτη δραστηριοτήτων τής 'Εταιρείας
Κυπριακών Σπουδών (1936 -1966). Κυπρ Σπ Λ' (1966) III - Χ.

Γίνεται λόγος καί περί συλλογής κυπριακοΰ λαογρ. ΰλικοϋ καί τοϋ Μουσείου Λαϊ-
κής Τέχνης τής Κΰπρου.

41. Παρασκευαΐδης Μ. Ή Λαογραφία διά κινηματογραφικών ταινιών υπο-
βοηθεί τήν κατανόησιν τού αρχαίου πολιτισμού. Έφημ. «Καθημερινή» τής
30 'Ιαν. 1966, σ. 9, 10.

Περί τοϋ συντελουμένου εις τό Κ. Λ. έργου τής άποτυπώσεως επί κινηματ. ται-
νιών εκδηλώσεων τοϋ λαϊκοϋ πολιτισμού.

42. - Ή δραστηριότης τού «Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής Λαογρα-
φίας». 'Ομηρικά έθιμα εκινηματογραφήθησαν εις τόν Ψηλορείτην υπό τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έφημ. «Καθημερινή» τής 4 Δεκ. 1966, σ. 9, 10.
Περί τής κινηματογρ. τελετής γάμου εις 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης καί περί
τής δραστηριότητος τοϋ Κ. Λ. γενικώτερον.

43. Σπνριδάκης Γ. Α. 'Έκθεσις ερεύνης κατά τά έτη 1964 καί 1965 εις τό
Άρχείον Παύλου Βλαστού έν τω Ίστορικφ 'Αρχείω Κρήτης εις Χανιά.
Έπ ΚΑ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965-1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 195-201.

44. _ Εκθέσεις πεπραγμένων τού Κέντρου Έρεύνης τής Έλλην. Λαογρα-
φίας (πρώην Λαογρ. 'Αρχείου) κατά τά έτη 1965 καί 1966. Έπ Κ Λ
τόμ. ΙΗ' - ΙΘ' (1965-1966), εν 'Αθήναις 1967, σ. 395-407.

45. Spyridakis Georges Situation Universitaire de la L,aographie en
Grèce. Ethnologia Europaea I (1967), No 4, p. 277.

46. 'Αφιέρωμα στον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου. Άρχ Θρ Θησ 33

(1967) 393-466.
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Λαογρ- ενδιαφέρουν κυρίως τά περιεχόμενα εΐς σελίδας 406 - 410, 411 -414, 416-420,
454 - 455, 459 - 463.

47. Γιαννάκης Γεώργ. Ίσιδ. Τό Πυργί καί οί θησαυροί του. Χιακή Έπιθεώρ
τόμ. 5 (1967), τεϋχ. 14-Ιδ, σ. 171-172.

48. Γρίαπος Π. Δασική Λαογραφία. Ήπειρ Έστ ΙΣΤ' (1967), σ. δ24 - δ28.

49. Κελαϊδής Π. Σ. Ή ΐδρυσις Λαογραφικής 'Εταιρίας στο Ρέθυμνο. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεϋχ. 166-167, σ. 61.

00. Κέντρο λαογραφικής έρεύνης. Κόνιτσα ΣΤ' (1967), αρ. 58, σ. 13 - 14.
Περί τοϋ μουσικοϋ αρχείου καί τοϋ κινηματογρ. τμήματος τοϋ Κ.Λ.

δΐ. [ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν.] Κινηματογραφήσεις εκδηλώσεων τοϋ λαϊκού
βίου κατά τά έτη 1965 -1966. Έπ ΚΛ τόμ. ΙΗ' - ΙΘ' (I960 -1966), εν
'Αθήναις 1967, σ. 390-394.
52. Μανρακάκης Γ. Ή έπιστήμη τής Λαογραφίας καί ή Κρητική Λαογραφία.
Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966), τεϋχ. 160, σ. 260-262 (=160-162), τεϋχ.
161, σ. 207-209, τεϋχ. 162, σ. 25δ - 2δ6, τεϋχ. 165, σ. 399-400, χρόν. ΙΗ'
(1967), τεϋχ. 166- 167, σ. 34-35, τεϋχ. 168, σ. 98-100, τεϋχ. 169,
σ. 137-139, τεϋχ. 170, σ. 187- 190.
53 Μέγας Γεώργ. 'Α. Εισαγωγή εΐς τήν Λαογραφίαν. 'Αθήναι 1967, 8ον,
σελ. 244.

54. - 'ΡΙ Λαογραφία καί ή συμβολή τών διδασκάλων εις τό έργον αύτής.

Λαογρ ΚΕ' (1967) 43-56. (=Γ. Ν. Παλαιολόγου, Ό θεσμός τών Παι-
δαγωγικών 'Ακαδημιών καί ή Μαράσλειος Παιδαγωγική 'Ακαδημία. 'Αθή-
ναι 1939).

55. _ Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς λαογράφος. Λαογρ ΚΕ' (1967) 57 - 66.

(= Έπ Βυζ Σπ ΚΓ' (1953) 99-109).

56. Μουσεΐον λαϊκής τέχνης Κύπρου. Κυπρ Σπ Λ' (1966) 279. ΛΑ' (1967) 308.

Κατάλογος τών έκ δωρεών καί άγοράς προερχομένων άντικειμένων δι' ών έπλου-
τίσθη τό έν λόγφ μουσεΐον κατά τό 1966.

07. Παττίχης Παναγ. Λαογραφικά στοιχεία στήν «Ελένη» τοϋ Εύριπίδη.

Κυπρ Τραγ (1967) 13-28.
δ8. Σούρλας Εύρ. Λαϊκός πολιτισμός καί Παιδεία. Κόνιτσα Στ' (1967), άρ. 58,
σ. 2-3.

59. Σηυριδάκης Γ. Κ. Ή συμβολή τοϋ Δημ. Στ. Σαλαμάγκα εΐς τήν γνώσιν
τοϋ λαϊκού πολιτισμού τής 'Ηπείρου. Ήπειρ. Έστ. ΙΣΤ' (1967) 331-333.
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60. Σπυριδάκης Κωνατ. "Εκθεσις κυπριακής τέχνης υπό τόν τίτλον «Θησαυροί
τής Κύπρου» εις τό εξωτερικόν. Κυπρ Σπ ΛΑ' (1967) 283-285.

61. - Ό λαογράφος Νέαρχος Κληρίδης. Κυπρ Τραγ (1967) 5.

62. Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας. Έπ Βυζ Σπ 35 (1966-
1967) 485-487.

Έκθεσις περί τής έπιστημ. δραστηριότητος τοϋ Κ.Λ. κατά τά ετη 1966-1967.

63. Ταάκας Νικ. Χρ. Πάργα - Στεργιά. Ήπειρ Έστ ΙΕ' (1966), σ. 48-51.
168-172. 284-287. 369-372. 601 - 603. ΙΣΤ' (1967), σ. 35 - 40. 119-
125. 205-212.

64. Χρνσάν&ης Κύπρος Νέαρχος Κληρίδης ό λαογράφος. Κυπρ Τραγ (1967)
6-7.

β') Σύμμεικτα.
1. Συλλογαί.

65. Γρήγορα Δέσποινα Λύση. Έστιάς Β' (1961 -62) 28-30.

Δημοσ. 3 παραδ., τοπωνύμια τινα καί πληροφορίαι τινές περί τοπικής ενδυμασίας.

66. Στούπης Σπ. Πωγωνησιακά καί Βησσανιώτικα. Τόμ. Α', έν Πάτραις
1962, 8ον, σελ. 384, τόμ. Β', Κέρκυρα 1964, 8ον, σελ. 304.

Δημοσιεύεται καί ποικίλον λαογραφ. ύλικόν, ήτοι : τοπωνύμια, άσματα, εΰτράπ.
ίστορίαι, ειδήσεις περί γάμου, λατρείας, κοινων. οργανώσεως, οικίας κ. α., έν
τέλει δέ λεπτομερές γλωσσάριον.

67. Ψυχονντάκης Γεώργ- 'Αητοφωλιές στην Κρήτη. Χανιά 1962, 8ον, σελ. 158.
Ό συγγρ. περιγράφει εις τό τοπικόν γλωσσικόν ιδίωμα τοΰ χωρίου 'Ασή Γωνιά
έπαρχίας Άποκορώνου νομού Χανίων τόν λαϊκόν πολιτισμόν αυτού, είδικώτε-
ρον δέ άσχολεϊται μέ : α) λα'ίκήν κατοικίαν, β) ποιμενικόν καί γεωργικόν βίον,
γ) λαϊκήν λατρείαν, δ) γάμον, ε) λαϊκόν δίκαιον, ς) τελευτήν, ζ) δημώδη ίατρι-
κήν, η) μαντικήν καί δημώδη μετεωρολογίαν. Προσέτι δημοσιεύει παραδόσεις
τινάς καί άσματα, ώς καί πληροφορίας περί τών τραγουδιστών τοΰ χιορίου, έπφ-
δάς, ονόματα (κύρια, επώνυμα, παρωνύμια), τέλος δέ παραθέτει λεξιλόγιον.
Κρίσις: Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966), τεΰχ. 161, σ. 243 -244 (Γ. Β. Άντουράκης).

68. Κράλης Στρ. Ή "Αγία Παρασκευή Λέσβου. Μυτιλήνη 1963, 8°ν, σελ. 255.
Δημοσ : Τοπωνύμια (σ. 53-54), ειδήσεις περί δημώδους ιατροφαρμακευτικής (σ. 162),
λαϊκής λατρείας (σ. 205 -222), άσματα γάμου καί νανουρίσματα (σ. 236 - 237),
παροιμίαι καί γνωμικά (σ. 246).
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69. Αΐτωλοακαρνανική καί Εύρυτανική 'Εγκυκλοπαίδεια. Δ/ντής Ίω. Ν. Κου-
φός. 'Εκδόσεις «Αιτωλία». 'Αθήναι, 8»ν; τόμ. Α' (1964), σελ. 400, τόμ.
Β' [ά. έ'.], σελ. 405-798.

Εις περιεχόμενα άρθρα παρατίθεται καί ποικίλη λαογραφ. ΰλη.

70. Πυρρός 'Αριστοκλής Χειμωνιάτικες ιστορίες άπό τήν Κόνιτσα. Κόνιτσα Β'
(1964), άρ. 21-23, σ. 11-16.

Ειδήσεις λαϊκής λατρείας καί εν ασμα.

71. Στεφάνου Άναατ. Γ. Ιστορία Κερασιας (Άρβανιτοκερασιας) 'Αρκαδίας.
("Ενωση Κερασιωτών). 'Αθήναι 1964, 8°^ σελ. 319.

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, γεωργικού καί κτηνοτροφικοί βίου,
λαϊκής λατρείας· παραδόσεις 3, δημώδη άσματα 9, δίστιχα 9.

72. Λαογραφικά τής Ζακυνθου επί Άγγλοκρατίας. Έπταν Φύλλα ΣΤ' (1965)
133 -143.

Πληροφορίαι περί λαϊκής λατρείας, ώς καί 1 τόπων., 1 παράδ., 30 παροιμιώδεις
φράσεις, 40 παροιμίαι, 19 ρίμαι καί 12 δίστιχα.

73. 'Από τά ό'μορφα χωριά τού Πηλίου. Κάτω Λεχώνια. Θεσσ Χρον (1965)
721 - 724.

Δημοσ. τοπωνϋμιά τινα, ειδήσεις περί γεννήσεως, γάμου, τελευτής, ένδύμ., παροι-
μίαι 10, αίνίγμ. 9.

74. Γκατσόπουλος Στ. 'Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Μολυβδοσκεπάστου. Κό-
νιτσα Γ' (1964-65), άρ. 30-31, σ. 1-18, άρ. 32-34, σ. 1-18.

"Εν σελ. 12-18 παραδόσεις καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας" εν σελ. 7 στίχοι
άσματος.

75. Κεφαλληνιάδης Ν. Ή Σελήνη στίς Ναξιακές παραδόσεις. [Άνατύπωσις
άπό τήν έφημερ. «Ναξιακή Πρόοδος», Νάξος 1965, 80ν, σελ. 15].

Δημοσ. παραδόσεις, δεισιδαιμονίαι, επφδαί, μετεωρολογικαί καί άστρολογικαί
ειδήσεις.

Κρίσις: Έπ "Εταιρ Κυκλ Μελ Ε' (1965 -66) 806 (Δημ. Β. ΟΙκονομίδης).

76. Λαζάρου Άχιλλ. Ό "Ολυμπος θρησκευτική καί εθνική κοιτίδα τού Ελ-
ληνισμού. Θεσσ Χρον (1965) 483, 486-490.

1 παράδ. καί 2 άσματα.

77. Ντόκας Βαγγ. Συνήθειες καί τραγούδια τοΰ χωρίου μου (Παλαιοχώρι -
Σιρακίου - Ιωαννίνων). 'Ιωάννινα 1965, 8ον, σελ. 42.

Ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, γεννήσεως, γάμου, τελευτής, λαϊκής λατρείας,
δεισιδαιμ. δοξασιών, μαντικής, παροιμίαι 50, άσματα 18.

78. Παπανικολάον Ά&αν. - Παπανικολάου Άστ. Ά. Θεσσαλικά λαογρα-
φικά. Θεσσ Χρον (1965) 567-570.
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Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμ. δοξασιών, 1 παροιμ., 1 παράδ., 2 «γη-
τέματα» (έπωδαί), 4 αίνίνμ., 2 μοιρολ. καί 1 άνέκδ.

79. Τααγκαρόπουλος "Αγγ. "Ιος (Νιός). (Μιά άσπρη πινελιά στο Αιγαίο).
'Αθήνα 1965, 8ον, σελ. 50.

Παραδόσεις 3, δίστιχα 35, ρίμες 2, αινίγματα 3, παροιμίαι 10, ανέκδοτα 8, λεξι-
λόγιον, τοπωνύμια τινα καί ονόματα (έπώνυμα καί παρωνύμια), προσέτι δ' ειδή-
σεις περί μαντικής, λαϊκής λατρείας, γάμου καί τελευτής.

80. Χατζηαντωνίου Βασ. Ό Τύρναβος όπως τόν είδε ό Γάλλος αρχαιολόγος
καί περιηγητής Leon Heuzey τήν 1 καί 2 'Ιουλίου 1858. Μετάφραση—.
Θεσσ Χρον (1965) 374-378.

Ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, λατρείας, ενδυμασίας, κοινων. όργαν. και 1 πα-
ράδοσις.

81. Άλισανδράτος Γ. Διάλεξη στον «Παρνασσό» στις 20 'Οκτωβρίου, «τοΰ
Άγίου». Ή Κεφαλονιά καί τό πνεύμα. 'Ιόν 'Ηχώ έτ. 22 (36), τεΰχ. 242-
243 (1966), σ. 7 (103) - 10 (106).

«Παρατσούκλια» (παρωνύμια), άνέκδοτα, παροιμίαι.

82. Δούκας Νικόλ. Λαογραφικά Σουφλίου. Τό Μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς.
Θρακικά 40 (1966) 139- 150.

83. Έμμανουηλίδης Μενέλ. Μπουνάρ - Χισάρ (Βρύσις) Άν. Θράκης. Άρχ
Θρ Θησ 32 (1966) 113-122.

Πληροφορίαι περί κοινων. οργανώσεως, άσχολιών τών κατοίκων, γεωργικού καί
κτηνοτροφ. βίου καί λαϊκής λατρείας.

84. Έπιφανίου - Πετράκη Στέλλα Λαογραφικά τής Σμύρνης. Βιβλίο δεύτερο.
Παραμύθια καί άλλα. Αθήνα 1966, 8ον, σελ. στ'+191.

Πληροφορίαι περί γάμου, τελευτής, παιδίου, όνειρομαντείας, λαϊκής λατρείας,
παροιμίαι καί παροιμιιόδεις έκφράσεις 16, δίστιχα 14, άσματα 10.

85. Ζερβοπούλου Αικατερίνη Αρκαδικά έθ-ιμα. Λαογρ ΚΔ' (1966) 461-468.

Ειδήσεις περί γάμου, βαπτίσεως καί λαϊκής λατρείας. Δημοσ. έπίσης καί τινα
γαμήλια ασματα.

86. Ιστορία - Λαογραφία τών χωρίων τοϋ νομοΰ Τρικάλων. 'Εκδίδεται ύπο τής
Φιλαρχαίου Εταιρείας Τρίκκης. Τεϋχ. Γ', Σεπτέμβριος 1966, 8ovt σελ. 296.
Ειδήσεις περί γεωργικού καί κτηνοτροφ. βίου, παιδίου, γάμου, χορών, γεννήσεως,
βαπτίσειος, τελευτής, λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμονιών, μαντικής, άστρολογίας καί
μετεωρολογίας, προσέτι δέ τοπωνύμια, άραί, εύχαί, παιδιαί, παραδόσεις 37, άσματα
κ. ά. ύλη, προερχομένη έκ τών χωρίων Φήκης, 'Αγναντιάς, Κλεινού, Λιοπράσου,
Άγρελιάς καί τής πόλεως τών Τρικάλων.

87. Κάργας Ίω. Παν. Άχλαδερή Εύβοιας. Αθήναι 1966, 8ον, σελ. 135.
Ειδήσεις περί γεωργικού, ποιμενικού, κτηνοτροφικού καί αλιευτικού βίου, δημώ-
δους ιατρικής, ξενιτείας, κοινων. οργανώσεως, μαγείας και δεισιδαιμόνων συνη-
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θειων, λαϊκ. κατοικίας, γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, τελευτής, λ αϊ κ. λατρεί
άσματα 2, τόπων. 50 ώς καί πλήθος επωνύμων καί παρωνυμίων.

88. Καρράς Στά&ης Στα ψηλώματα τής Ρούμελης. Νεραϊδοβούνι. Ρου|
Ήμερ 10 (1966) 161 - 164.

Λογοτεχνική περιγραφή μέ παρεμβαλλομένας λαϊκός δοξασίας περί Νεράιδων
1 σχετική εύτράπ. διήγησις.

89. Κόναολας Νικίας Νιχ. Λαογραφικά 'Ολύμπου Καρπάθου. Λαογρ Ρ
(1966) 228-253.

Ειδήσεις περί παιδοποιΐας, εγκυμοσύνης, γεννήσεως, λοχείας, βαπτίσεως, άνατ
φής παίδιον, δεισιδαιμονίαι τινές, ώς καί κανακίσματα 3, δίστιχα 8, 1 ταχτί
σμα καί 1 παιδιά.

90. Κραβαρτόγιαννος Δρόσος Λαογραφικά Σαλώνων Λ'. "Αμφισσα 1966, 8
σελ. 18.

Παροιμίαι 6, προλήψεις, μάγια καί ξόρκια, παρατσούκλια (παρωνύμια), ßaq
στικά ονόματα.

91. Κυριακοϋ Δημ. Ν. "Ανδρος. 'Ιστορία καί πολιτισμός. 'Αθήναι 1965-19'
8ον, σελ. 284.

Έν σελ. 191 - 225 δημοσ. πληροφ. περί τοπωνυμίων, έθίμωτγεννήσεως, δημ. ίαι
κής, λαϊκής λατρείας, εξορκισμών, θησαυρών, μαντικής, λαϊκών χορών, προλήψ
καί μαγικών συνηθειών, ώς καί δίστιχα 31, άσματα 1(1, τετράστ. 2, αινίγματα
Κρίσις: Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ε' (1965 -66) 806 -807 {Αημ. Β. Οίκονομίδης).

92. Κώνστας Κ. Σ. Λαογραφικά τής Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας. Λαογρ l·
(1966) 300-342.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, λαϊκού δικαίου, γάμου καί δημώδους μούσι*
παραδόσεις 10, Κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς καί Φώτων μετά μούσι
καταγραφής εις βυζαντινήν παρασημ. υπό Γ. Καηπε καί εις εύρωπαϊκήν γρα<
υπό Ση. Οίερισιέρη, 4 άσματα τού πολέμου 1940- 1941 καί τοπωνύμιά τινα.

93. Ααϊνάς Δημ. Πάρος. Κρίκος 17 (1966), τεΰχ. 189, σ. 17.

Δημοσ. 1 παράδοσις καί τινα τοπωνύμια.

94. Ααμπαδάρης Δημ. Έ. Λαογραφικά Πηλίου. "Επαινος τής Άκαδημ
'Αθηνών. Βόλος 1966, 8ον, σελ. 53.

Πληροφορίαι περί λαϊκής υφαντικής, κεντητικής, ενδυμασίας, γάμου, λατρεί
δεισιδαιμονιών καί μαγείας, μαντικής, παροιμ. 62, δίστ. 6, τετράστ. 5, νανουρ
παιδ. άσμ. 8, μοιρ. 12 ώς καί 35 διάφορα άλλα άσματα.

95. Λιανίδης Σΐμος Λαογραφικά κείμενα Σάντας. 'Αρχ Πόντ 27 (19
129-134.

Παραδόσεις 2, μύΰοι 2.

96. Αυμπερόηουλος Γ. Στον κύκλο τοϋ χρόνου. Μάρτης. Κόνιτσα Ε' (196
άρ. 47, σ. 4-5.— Μάης. Αυτόθι, άρ. 49, σ. 4-6.
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Παροιμίαι 8, έπφδή 1, παιδιαί, δεισιδαίμ. δοξασίαι.

97. Μανής Εύάγγ. 'Επίσκεψις. (Χωρίον έν Κερκύρα). Μελέτη ("Ιστορική -
Γλωσσική - Λαογραφική). 'Αθήναι 1966, 8°ν, σελ. 103.

Πλήν τής λοιπής ΰλης δημοσ. : παραδόσεις τινές, τοπωνύμια, ονόματα (κύρια, έπώ-
νυμα, παρωνύμια), ειδήσεις περί γεωργικού βίου, λαϊκής λατρείας, τελευτής, γεν-
νήσεως, βαπτίσεως, γάμου, χορών, δημ. ιατρικής και κοινων. οργανώσεως.
Κρίσις: Πλάτων ΙΗ' (1966) 382- 383 (Κ. Γεωργούλης).

98. Μουσελίμης Σπϋρ. Τό Πόποβο. ('Ιστορική μονογραφία). Ήπειρ Έστ ΙΕ'
(1966) 20-28, 120-124, 263-272, 334-342.

Δημοσ. κυρίως πληροφορίαι περί τελευτής, 4 ασματα, μέγα πλήθος αινιγμάτων καί
γλωσσοπαιγνίων, παίγνια, μϋθοι ώς καί 4 παραδόσεις.

99. Μπαράς Βασ. (1887 - 1964) Το Δέλβινο τής Βορείου Ηπείρου καί οί
γειτονικές του περιοχές 'Αργυροκάστρου, Χειμάρρας, Πωγωνίου, Φιλιατών,
Παραμυθιάς κλπ. Πρόλογος καί έπιμέλεια Λ. I. Βρανούση . . . 'Αθήναι
1966, 8ον; σελ. 14 + 2 ά. ά. + 352 + 3 είκ. έκτος κειμ. -f 1 χάρτ.

Πλήν τής λοιπής (ιστορικής κυρίως) ΰλης δημοσ. πλήθος παραδόσεων ώς καί
άσματά τινα, τοπωνύμια καί άνέκδοτα.

100. Μπόγχας Εύάγγ. Άϋ·. Τά γλωσσικά ιδιώματα τής 'Ηπείρου (Βορείου,
Κεντρικής καί Νοτίου). ('Εκδόσεις 'Εταιρείας 'Ηπειρωτικών Μελετών).
Α'. Γιαννιώτικο καί άλλα λεξιλόγια. Ίοιάννινα 1964, 8ον, σελ. ιστ' -f- 460.
Β'. Γλωσσάρια Βορείου 'Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας κ. ά. 'Ιωάννινα
1966, 8ον, σελ. 268.

Δημοσ. πλήθος ίδωματ. λέξεων καί ονομάτων βαπτιστικών, άπαντώνται δ' έγκατε-
σπαρμέναι καί πλεϊσται λαογραφικοί ειδήσεις άναφερόμεναι είς τήν λαϊκ. λατρείαν,
μαγείαν καί δεισιδαίμονας συνήθειας, καλλωπισμόν, ένδυμα καί ύπόδεσιν, γάμον,
γέννησιν, τελευτήν' τοπωνύμια, παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις, τετρά-
στιχα, δίστιχα.

Κρίσεις: 'Αθηνά ΞΖ' (1963- 64) 426 -430 (Δ. Β. Οίκονομίδης). 'Ελληνικά 20 (1967)
259 -261 (Μ. Σετάτος). Κόνιτσα ΣΤ' (1967), άρ. 59, σ. 12-13 (Ενρ. Σονρλας).

101. Μπουκουβάλας Άχιλλ. Προγονικά ήθη, έθιμα, άνέκδοτα, ιστορικά το-
πωνυμία, θρύλοι, δημοτικά τραγούδια καί παροιμίες άπο τον 'Ηπειρωτικό
χώρο. Θεσσαλονίκη 1966, 8°ν, σελ. 97 [πολυγραφημ.].

Ειδήσεις περί γεωργικού καί κτηνοτροφικού βίου, μαγείας καί δεισιδαιμόνων
συνηθειών, γεννήσεως, γάμου, τελευτής, λαϊκ. λατρείας' άσματα γαμήλια 14,
λατρευτικά 8, ιστορικά 7, ξενιτειάς 7, διάφορα 8, προσέτι δέ παραδ. 2, παροιμ.
167, άνέκδ. 2 ώς καί 1 τοπίο ν.

102. Μυλωνάκος Σταϋρ. Λ. Τό Δαφνί τής Σπάρτης καί τά γύρω χωριά. ('Ιστο-
ριογραφική - κοινωνιογραφική καί λαογραφική μελέτη). 'Αθήναι 1966, 8ον,
σελ. 206.
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Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκής κατοικίας, γεωργικού καί κτη-
νοτροφικού βίου, άλληλοβοηθείας, λαϊκής λατρείας, γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου,
τελευτής, προλήψεων καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, λαϊκών οργάνων, γλώσσης καί
τοπικών εκφράσεων, ετι δέ τοπωνύμια, γλωσσοδ. 6, 1 εύτράπελος διήγησις, παραδ. 4,
άνέκδοτα 8, αίνίγμ. 7, παροιμ. 58, γητειές 5, 1 δίστ., τετράστ. 3, μοιρολ. 6 καί
διάφορα ασματα 40.

103. Παπαϋ·ανασόπουλος Θαν. Λαογραφικά τοΰ Στρατού. Λαογρ ΚΔ' (1966)
407 - 425.

Συνθηματικόν γλωσσάριον, δίστιχα 97, άνέκδοτά τινα καί βιβλιογρ. τής Στρα-
τιωτ. λαογραφίας.

104. Παπάνης Παν. Εύατρ. Λαογραφικά έξ 'Αγιάσου τής Λέσβου. Λαογρ ΚΔ'
(1966) 373-405.

Άσματα 5, τσακίσματα είς γαμήλια άσματα 18, δίστιχα γαμήλια 31, δίστιχα
σατυρικά 25, αινίγματα 23, παραμύθια καί άνέκδ. 5, προσέτι δ' ειδήσεις περί γά-
μου, λαϊκής λατρείας καί άγροτικοΰ βίου.

105. Παπαποστόλου Τάαος Λαογραφικά τής Εύβοιας. Άρχ Εύβ Μελ 13 (1966)
131-210. [Καί άνάτυπον, Αθήνα 1966, 8ον, σελ. 84].

Πληροφορίαι περί μαγείας καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, γεωργικού, κτηνοτροφι-
κού καί κυνηγετικού βίου, λαϊκής ενδυμασίας καί υφαντικής, έλαιοκομίας, οικια-
κών σκευών, γάμου, γεννήσεως, βαπτίσεως, τελευτής, δημώδους ιατρικής, μαντικής,
μετεωρολογίας καί άστρολογίας, παραδ. 13, παροιμ. 47, αίνίγμ. 16, γητειές 14,
δίστιχα 15, άσματα λατρευτικά 15, ξενητειάς 3, γάμου 5, διάφορα 6, μοιρολό-
για 7 ώς καί 57 τετράστιχα.

106. Παπαχριστοδούλου Πολύδ. Ή Θράκη άπό τά πολύ παλιά χρόνια. 'Ιστο-
ρικό δοκίμιο εκλαϊκευμένης ιστορίας άπό άσφαλεΐς πηγές. Θρακικά μελετή-
ματα. Άρχ Θρ Θησ 32 (1966) 226-406.

Πληροφορίαι περί λαϊκής ένδυμασίας, ύποδέσεως, γάμου, τροφών, κατοικίας, μου-
σικής καί χορών, λαϊκής λατρείας, πλήθος τοπωνυμίων κ. α. ύλη.

107. Πασχάλης Δημ. Π. Κάστρα, πύργοι καί βίγλαι έν Άνδρω· Έπ Έταιρ
Κυκλ Μελ Ε' (1965-66) 362-428.

Περιγράφονται σχεδόν άπαντα τά κάστρα τής νήσου ένθα καί πληροφορίαι περί
τοπωνυμίων καί τίνες σχετικαί παραδόσεις, πρός δέ καί ειδήσεις περί πειρατών
ώς καί εν σχετικόν δημώδες άσμα.

108. Πλατάκης Έλ. Αειθαλής Πλάτανος έν Κρήτη. Κρητ Έστ χρον. ΙΖ'
(1966), τεΰχ. 160, σ. 269-272 (=169-172), τεύχ. 161, σ. 210-213.

Τοπωνύμιά τινα καί παραδόσεις.
108α. Πορτούλας Π. - Κοκμότος I. Λαογραφικά καί ιστορικά Αμυγδαλιάς
(Πλέσσα). Αθήνα 1966, 8ον, σελ. 180.

Ποικίλαι ειδήσεις περί οικίας, τροφών, γεωργικού καί κτηνοτροφικοί βίου, κυνη-
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γιου, λαϊκής τέχνης, λαϊκής λατρείας, μαγείας καί δεισιδαιμονίας, ιατρικής, γεν-
νήσεως καί παιδικού βίου, γάμου, κοινωνικής οργανώσεως, προσέτι δέ καί τινα
άσματα, παροιμίαι, αινίγματα, παραδόσεις κ. ά.

109. Σάκκας Δημ. Κοινωνιογράφημα Μεγάρων. (Γεωγραφικά, 'Ιστορικά καί
Λαογραφικά στοιχεία αυτών). 'Αθήναι 1966, 8ον, σ. 250 [πολυγραφημ.].
Περιλαμβ. ειδήσεις περί γεωργικού, ποιμενικού, κτηνοτροφικοί, αλιευτικοί καί
κυνηγετικοί βίου, ελαιοκομίας, λαϊκ. κατοικίας, ενδύματος, ϋποδέσεως, κομμώ-
σεως καί καλλωπισμοί, τροφών, βιοτεχνίας, υφαντικής, κοιν. οργανώσεως, έθίμιον
συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας, γεννήσεως, γάμου, τελευτής, λαϊκ. λατρείας, μα-
γείας καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, δημ. ιατρικής, άστρολογίας καί μετεωρολο-
γίας, μαντικής, λαϊκών μουσ. οργάνων καί χορών, άσματα 50, παραμ. 1, εύτράπελ.
διήγησις 1, μοιρολόγια 8, παιδιαί 5, παραδ. 4, ξόρκια 2, δίστιχ. 24, τόπων. 23,
παροιμ. 20, αίνίγμ. 7, χαιρετ., προπόσεις, εΰχαί καί άποτροπαί, άραί, όρκοι,
βλασφημίαι καί υβριστικά σχήματα, ώς καί πλήθος ονομάτων, παρωνυμίων «αί
ίδιωματ. λέξεων.

110. Σταματιά&ης Έπαμ. Ί. Σαμιακά. Ή λαογραφία της Σάμου. Τόμ. Ε'.
Β' έκδοση μεταγλωττισμένη. ΆΘήνα, Αυγουστος 1966, 8ον, σελ. 536.
Δημοσ. : α) "Η διάλεκτος τών νεωτέρων Σαμίων (σελ. 5-24). β) Λέξεις, φράσεις,
εύχές, κατάρες (σελ. 25 -92). γ) Παροιμίες καί γνωμικά (σελ. 93 - 156). δ) Αι-
νίγματα (σελ. 157- 167). ε) Οικογενειακός βίος, χαρακτήρες, ήθη, έθιμα καί προ-
λήψεις τών Σαμίων (σελ. 168-358). ζ") Χοροί καί τραγούδια (σελ. 359 -433).
ζ) Παραμύθια (σελ. 434 - 513). η) Παράρτημα [Δημοτ. άσματα είς Βυζαντ.
παρασημ.] σελ. 514 -533).

111. Συμεωνίδης Σΐμος Μ. Ή Κυρία Βρυσιανή. "Ηγουν συμβολή είς τήν
ίστορίαν τής έν Σίφνω Ίερας Μονής τοϋ Γενεθλίου τής Θεοτόκου. 'Αθήναι
1966, 8ον, σελ. 217.

Δημοσ. καί 1 παράδ. (σ. 13 - 17) καί πλήθος κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων.
Κρίσις: Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ε' (1965-66) 807 - 808 (Δημ. Β. ΟΙκονομίδης).

112. Τσαρτσάρας Γιάνν. Δ. Ιστορία καί έθιμα τής Φωλέας - Παγγαίου. Κα-
βάλα 1966, 8°ν, σελ. 57.

Πληροφορίαι περί γάμου, γεννήσεως, βαπτίσεως, τελευτής, λαϊκής λατρείας,
κοινων. οργανώσεως, άσχολιών τών κατοίκων, ώς καί παροιμ. 17, παραμ. 1,
αίνίγμ. 20, τόπων. 36, τετράστ. 13 καί εν ασμα.

113. Φραγκάκι Εύαγγελία Λαϊκή τέχνη. Λαογραφικά. 'Αρχιτεκτονική, τεύχ. 58
(1966), σ. 77-83, 118-119.

Πληροφορίαι είς άγγλικήν καί Ιλληνικήν περί υφαντικής, άγγειοπλαστικής, καλα-
θοπλεκτικής, γάμου και τελευτής έν Κρήτη. Έν σελ. 31 καί 33 σύντομος περί-
ληψις είς γερμανικήν καί γαλλικήν.

114. Χατζηγάκης Άλέξ. Κ. Λαογραφικά Άσπροποτάμου. Φιλ Πρωτοχρ χρόν.
23 (1966) 155-158.
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Ειδήσεις περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκοί δικαίου, λαϊκής λατρείας, χορών καί
λαϊκής ενδυμασίας.

115. Χατζόπουλος Γ. Κ. Γλωσσικά και λαογραφικά κείμενα τού χωρίον
Άντρεάντων. Άρχ Πόντ 27 (1966) 41 -104.

Άραί 10, δρκοι 10, εΰχαί 28, φράσεις καί σύνθετα αριθμητικών 83, ασματα 7,
δίστ. 41, παραδ. 14, μίθοι 58 ώς καί ειδήσεις τινές περί μαγείας.

116. _Λαογραφικά χωρίου Άντρεάντων Α'. Άρχ Πόντ 28 (1966) 309-368,

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, ξενιτειάς, λαϊκοί δικαίου, ονομάτων
προσωνυμιών, γάμου, γεννήσεως, βαπτίσεως καί τελευτής.
116α. Βαλαώρας Βαο. Γ. Περίστα- Ναυπακτίας. 'Ιστορικά καί Λαογραφικά Ανά-
λεκτα. Αθήναι 1967, 8ον, σελ. 87.

Αί σελ. 35-87 (β' μέρος) άποτελοίν φωτοτυπ. άνατύπωσιν τοί έργου τοί συγγρ. :
Περίστα Ναυπακτίας. .., έν Θεσσαλονίκη 1939. Δημοσ. ειδήσεις περί οικίας
κοινων. οργανώσεως, λαϊκής λατρείας, γεωργικοί βίου, γάμου, δημ. ιατρικής
τοπωνύμια κ. ά. ύλη κυρίως ιστορική.

117. Γεωργούλας Σωκρ. Γ. Λαογραφικά Ανατολικού Ξηροβουνίου. Ήπεις
Έστ ΙΣΤ (1967) 21-34, 106-118, 189-204, 281-289.

Πληροφ. περί υλικού βίου, λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, ύποδέσεως, τροφών
μελισσοκομικού, γεωργικού, κτηνοτροφικού καί κυνηγετικού βίου, λαϊκής βιοτε
χνίας, γάμου, γεννήσεως, βαπτίσεως, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνη
θειών, μαντικής, λαϊκού δικαίου, παιδικών παιγνιδιών, ώς καί 4 νανουρίσματα
χαιρετισμοί, εύχαί καί άραί.

118. Γιαννακίδης Δημ. Λαογραφικά Διδυμοτείχου. "Εθιμα θεμελιώσεως κα'
έπιστεγάσεως οικίας. Καθαγιασμός αύτής. Θρακικά 41 (1967) 280 - 286.
Πληροφορίαι περί άλιευτικού, γεωργικοί καί ποιμενικοί βίου καί δή δι' έργα
λεϊα ψαράδων καί γεωργών.

119. Γιούργαλης Ίωάνν. «Τά Μάρκου». Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 5 (1967), τεύχ
14-15, σ. 118-142.

Πληροφορίαι διά τά κάστρα τής Χίου, ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, τών άσχο
λιών τών κατοίκων καί τινα τοπωνύμια.

120. Γονρίδης Ίωάνν. Βρυσικά Διδυμοτείχου - "Εβρου. Θρακικά 41 (1967
224 - 280.

Πληροφορίαι περί σκευών, έπίπλων, λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, ύποδέσεως, γεωρ
γικοί, ποιμενικού καί μελισσοκομικοί βίου, λαϊκής χειροτεχνίας, κοινωνικής όργα
νώσεως, λαϊκής ιατρικής, άστρολογίας καί μετεωρολογίας, μαντικής, γάμου, γεν
νήσεως, τελευτής, παιδίου, ώς καί 2 παραδόσεις, 10 άσματα, 53 αινίγματα, 10 πα
ροιμίαι καί 4 παιδιαί.

121. Διάκος Δ. - Πρωϊκοπούλου Μ. - Δεμερτζής Ζ. "Ηθη καί έθιμα Ρωμηο
κατσιβέλλων Διδυμοτείχου. Θρςικικά 41 (1967) 131.
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Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, επίπλων, σκευών, ενδυμασίας, ύποδέσεως,
τροφών, βίων, λαϊκής τέχνης, γάμου, βαπτίσεως, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαι-
μόνων συνηθειών, δημώδους ιατρικής ώς καί τίνες χαιρετισμοί καί εύχαί.

122. Δοϋδος Π. Λαογραφικά Πραγγίου Διδυμοτείχου. Θρςικικά 41 (1967)
111-122.

Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, επίπλων, σκευών, τροφών, ένδυμασίας, κοι-
νωνικής οργανώσεως, λαϊκού δικαίου ώς καί περί μαγικών καί δεισιδαιμόνων
συνηθειών.

123. Eideneier Niki Λαογραφικά στόν Διγενή τής Κρυπτοφέρρης. Ελληνικά
20 (1967) 157-160.

Γαμήλια έθιμα καί δεισιδ. συνήθειαι.

124. Ίγνατιάδης Λ. Το Ήλιόλουστον του Κιλκίς. Κοινωνιογράφημ,α-Λαογρά-
φημα καί δυνατότητες γιά βελτίωση. Ά. τ., 1967, 8ον, σελ. 75.

Ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, φαγητών, ένδυμασίας, λαϊκής λατρείας, δεισιδαι-
μόνων δοξασιών, γάμου καί χορών.

125. Εΰ&υμίου Άν. Ιστορία καί παραδόσεις τής Λιτονιαβίστας. Κόνιτσα ΣΤ'
(1967), αρ. 66, σ. 11-14.

Παραδόσεις τινές καί ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας.

126. Καρελλας Νιχ. Συλλογή λαογραφικού υλικού συνοικισμού Σαύρας [Διδυ-
μοτείχου]. Θρακικά 41 (1967) 184-224.

Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, ύποδέσεως, υφαντικής, βαφικής,
γάμου, γεννήσεως, τελευτής, παιδίου, γεωργικού, άμπελουργικοϋ καί ποιμενικού
βίου, ώς καί 2 ασματα.

127. Κουκκίδη Άνδρονίκη Λαογραφικά από τή συλλογή τής—. 'Αρχ Θρ Θησ
33 (1967) 375-382.

Παροιμίαι (25 έκ τών Σαράντα 'Εκκλησιών καί 4 έκ τοϋ Όρτάκιόϊ), πληροφ. περί
λαϊκής λατρείας, ασματα 6 καί λεξιλόγιον.

128. Κυπριανός Χρυσ. Σ. Το Παγκύπριον Γυμνάσιον και ή Λαογραφία. Τόμ.
Α', Λευκωσία 1967, 8ον, σελ. 248.

Περιέχονται : α) «Λαογραφικές σπουδές στήν Κύπρο», υπό Κύπρου Χρυσάνθη
(σελ. 7 - 10). β) Εύρετήριον Λαογραφίας τών 17 τόμων τής «Μαθητικής 'Εστίας»,
τεύχ. 1-43, έτη 1950-1967 (σελ. 14-25). γ) Μελέται ύπό μαθητών περί δημοτ.
ασμάτων καί γλωσσικών στοιχείιον τής Κυπρ. διαλέκτου (σελ. 41-74). δ) Συλλο-
γή οισμάτων (σελ. 77 -245).

129. Κοντος Ίω. Λαογραφικά'Ακαρνανίας. Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967) 152-157.

Ειδήσεις περί γάμου, τελευτής, δεισιδαιμόνων δοξασιών καί δημώδ. ιατρικής.

130. Κώνατας Κ. Σ. Ξεφυλλίζοντας «ήρωϊκά» κείμενα. (Λαογραφικά τοΰ Ξεση-
κωμού). Ν Έστ 81 (1967) 435-441.

Παιδεμοί (τιμωρίαι, ποιναί) 8, παροιμ. 13, παρωνύμια 16.
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131. Λαογραφικά Δάδιας Σουφλίου. Συνεργασία διδασκάλων Δημοτ. Σχολείου.
Θρακικά 41 (1967) 164-179.

Π?.ηροφ. περί λαϊκής κατοικίας, ενδυμασίας, τροφών, λαϊκής τέχνης, γεωργικού
βίου, γάμου, γεννήσεως, τελευτής, λαϊκής λατρείας, μαγείας, ώς καί 20 ασματα
καί 3 τοπωνυμία.

132. Πανάρετος Ά. Κυπριακή γεωργική λαογραφία. Έκδοσις Συνεργατικής
Κεντρικής Τραπέζης ΛΤΔ. Λευκωσία - Κύπρος 1967, 8°ν, σελ. 303.

α) Σελ. 9 - 28 : «Κυπριακά μέτρα, σταθμά, μονάδες χρόνου καί σχετικαί πρός αυτά
λέξεις», β) Σελ. 29-61: «Παροιμίες γιά τόν καιρό [95] καί λέξεις σχετικαί με
τόν καιρόν καί τά διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα» [προγνωστικά καιροΰ 46,
προγνωστικά και προλήψεις γεωργ. παραγωγής 7]. γ) Σελ. 63 - 122: «Παροιμίες
καί γνωμικά [157] πού αναφέρονται στήν καλλιέργεια τοϋ έδάφους, τήν σπορά,
τήν λίπανσι, ποτίσματα κτλ. καί λέξεις σχετικές μέ τά θέματα ταϋτα». δ) Σελ.
123 - 153: «Παροιμίες [74] πού αναφέρονται στούς κήπους, στα δένδρα, τά αμπέ-
λια κτλ. καί λέξεις σχετικές μέ τά δένδρα καί κήπους», ε) Σελ. 155- 167 : «Παροι-
μίες [64] πού άναφέρονται στα ζφα καί γενικά στήν κτηνοτροφία καί λέξεις πού
αναφέρονται στήν υγιεινή κατάστασι τών ζώων», στ) Σελ. 169 - 179 : «Παροιμίες
[65] πού άναφέρονται στήν ζωή καί τό επάγγελμα τοϋ γεωργού», ζ) Σελ. 181 - 199 :
«Δημώδη ονόματα τών υπό καλλιέργειαν φυτών καί δένδρων», η) Σελ. 200 -220. :
«'Εχθρός καί καταστροφές τής γεωργικής παραγωγής, θ) Σελ. 221 -257: 'Αγροτικά
ήθη, έθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίες». [Ειδήσεις λαϊκής λατρείας, δεισιδαι-
μονίας, μαντικής, γεννήσεως, γάμου, τελευτής]. ι') Σελ. 259- 303: «Ή χλωρίδα
τοϋ τόπου μας». ['Ονόματα φυτών μέ τόν δημώδη τύπον ή καί μέ τήν έλληνικήν,
άγγλικήν καί λατινικήν όνομασίαν των],

133. Παπα&ανασόπουλος Θ. 'Ιστορικά καί λαογραφικά της Περίστας. Β' συμ-
πληρωμένη έκδοση. [Αθήνα] 1967, 8°ν, σελ. 135.

Τοπωνύμια, άνέκδοτα 36, ασματα 20, έπφδαί 4, προσέτι δ' ειδήσεις περί λαϊκής
λατρείας, ενδυμασίας, γεωργικού καί ποιμενικού βίου, λαϊκής κατοικίας, λαϊκοϋ
θεάτρου, δημώδους ιατρικής, μαγείας, δεισιδαιμ. καί λαϊκοϋ δικαίου.

134. Παπακωνσταντίνου Ρ. Λαογραφικά στοιχεία πόλεως Διδυμοτείχου. Θρα-
κικά 41 (1967) 287-89.

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, παιδικού βίου, γάμου καί τελευτής.

135. Παπααταματίου - Μηαμπολίτης Χρίστος Λαογραφικά Σουφλίου. Θρα-
κικά 41 (1967) 84-110.

Γενικαί πληροφορίαι περί λαϊκής λατρείας, δημώδους ιατρικής καί μαγείας.

136. Πιλαβάκης Κ. Άπό τό πέρασμα ενός εκπαιδευτικού. Λευκωσία - Κύπρος
1967, 8°ν, σελ. 215.

Γλωσσική καί λαογραφική ϋλη άπό σελ. 81-140. (Λαογραφία τής Κύπρου, σ. 124,
«Ό θρΰλος τής Ρήγαινας», σ. 128, «άλλες γλωσσικές καί λαογραφικές μελέτες»,
σ. 140).
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137. Πλιάτσικας Βαα. Κ. - Λώλης Νικόλ. Β. 'Ηπειρώτικες αναδρομές. 'Αθή-
ναι 1967, 8ον, σελ. 216.

"^.σματα 10, δίστιχα τινα καί ήπειρωτικόν γλωσσάριον (σελ. 173-213).

138. Σπνρόπουλος Παν. Ν. 'Ιστορίες τοΰ χωρίου. 'Αρκαδικά λαογραφικά διη-
γήματα. Τεύχος Β'. Διηγήματα «Φτώχειας καί ορφάνιας». 'Αθήναι 1967,
8°ν, σελ. 112.

Παρεμβάλλονται ποικίλαι λαογραφικοί πληροφορίαι ιδία περί γάμου καί τελευτής,
δημοσ. δέ καί τινα άσματα ώς καί στίχοι ασμάτων.

139. Σιέφσς "Αγγ. 'Ιστιαία. Ίστορικολαογραφική μελέτη άπο το 1821 καί
έντεϋθεν τών υφισταμένων συνοικισμών έν τή επαρχία. Τόμος Α', 'Αθήναι
1967, 8°ν, σελ. 334.

Περιέχονται κυρίως τοπωνύμια καί τίνες παραδόσεις.

140. Τααλίκογλου Έμμ. Λαογραφικά τών Φλαβιανών (Ζιντζί - Ντερέ) Καισα-
ρείας τής Καππαδοκίας. Μικρ Χρον 13 (1967) 290-337.

Πληροφ. περί άρραβώνος, γάμου, τελευτής, λατρείας καί 22 άσμάτια (τετράστιχα).

141. Φυλλαρίδης Θεόδωρος Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Σιδήρω Σουφλίου.
Θρακικά 41 (1967) 122-131.

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως καί λαϊκής λατρείας.

142. Χατζηγάκης 'Αλέξ. Κ. Λαογραφικά Άσπροποτάμου. Φιλ Πρωτοχρ
24 (1967) 83-84.

Ειδήσεις περί λαϊκής τέχνης καί λαϊκής λατρείας.

143. Χριστούδης Διδάσκαλος Λαογραφικά θέματα Κορνοφωλιας. Θρακικά 41
(1967) 294-306.

Πληροφορίαι περί λαϊκής λατρείας, μαγείας καί δεισιδαιμονίας, γάμου, ετι δέ 3
παραδόσεις καί 2 ςίσματα.

2. M e λ έ τ α ι.

144. Αουκάτος Δημ. Σ. Άπό τήν Καρδίτσα στα Θεσσαλικά "Αγραφα. (Λαο-
γραφικό ταξίδι τού 1959). 'Ηώς 9 (1966), άρ. 92-97, σ. 53-59.

145. Μερακλής Μιχ. Γ. Τά θέματα τής μεταμορφώσεως καί τής αναστάσεως
νεκρού ώς ειδολογικά στοιχεία τοΰ πεζού καί τοΰ ποιητικού λόγου τοΰ λαού.
Λαογρ ΚΔ' (1966) 94 -112.

146. Σπνριδάκης Γ. Κ. Λαογραφική αποστολή εις τήν Άστυπάλαιαν. 'Ηώς 9
(1966), άρ. 91, σ. 30-34.

147. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. "Εκθεσις λαογραφικών αποστολών εις Σταυρο-
πήγιον Ευρυτανίας (24 - 31 'Ιουλίου 1966) καί εις 'Ανώγεια Μυλοποτάμου
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Κρήτης (25 Αύγ. · 2 Σεπτ. 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965-1966), έν
'Αθήναις 1967, σ. 331-343.

148. Δευτεραΐος "Αγγ. Ν. Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις περιοχάς τού νομού
Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (9 Αυγ. - 9 Σεπτ. 1965). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΙΓ-
ΙΘ' (1965- 1966), εν 'Αθήναις 1967, σ. 247-261.

149. - "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης ε'ις περιοχάς Ν. Γρεβενών (25 Ίουλ. -

15 AUY. 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965-1966), εν 'Αθήναις 1967,
σ. 316-331.

150. "Ημελλος Στέφ. Δ. Λαογραφική άποστολή εις Θήραν καί 'Ανάφην
(3 Ίουλ. - 1 Αυγ. 1965). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965 -1966), έν 'Αθήναις
1967, σ. 225-235.

151. - Λαογραφική άποστολή είς τάς νήσους Σίκινον καί Φολέγανδρον

(5 - 20 Ίουλ. 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965 -1966), έν 'Αθήναις 1967,
σ. 299-308.

152. Οίκονομίδης Δημ. Β. Λαογραφική έρευνα εις τό Πωγώνιον 'Ηπείρου
(8 Ίουλ. - 7 Αυγ. 1965). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965 1966), έν 'Αθήναις
1967, σ. 202-225.

153. -Λαογραφική έρευνα εις Μονοδένδριον καί Βίτσαν Ζαγορίου 'Ηπείρου

(14 Ίουλ. - 4 Αυγ. 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ (1965- 1966), έν 'Αθήναις
1967, σ. 271 -290.

154. Παπαμιχαήλ "Αννα Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν έπαρχίαν Καρ-
δίτσης (18 Αύγ. - 18 Σεπτ. 1965). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965- 1966),
έν 'Αθήναις 1967, σ. 236-247.

155. -Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης (10-24

Ιουλίου 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965-1966), έν 'Αθήναις 1967,
σ. 308-316.

156. Ρωμαίος Κ. "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις Μ\ιρσίνην Λακωνίας
(19 'Οκτ. - 2 Νοεμβρ. 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965 -1966), έν 'Αθή-
ναις 1967, σ. 290-299.

Γ'. 'Υλικός βίος καί τέχνη τοΰ λαοΰ.

1. Συνοικισμός, οικία καί αύλή. Έπιπλα καί σκεύη.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 66. 67. 77. 80. 87. 102. 105. 106.

108α. 109. 116α. 117. 120. 121. 122. 124. 126. 131. 133].

157. Βασιλειάδης Δ. 'Αγροτικά χτίσματα άπό τή Νίσυρο. Λαογρ ΚΔ' (1966)
343 - 361 -f- πίν. XIII - XVI έκτος κειμ.
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158. _Τό λίκνο τών Κρητικών 'Επαναστάσεων. Τό μεταβυζαντινό κρητικό

σπίτι. Ν Έστ 80 (1966) 1564-1571.

159. Κουμανούδης Ίω. Ν. Τό Άρχοντικόν τού Χατζή - Γιωργάκη Σιώτου εις
Καρυάς Τήνου. Χαριστ 'Ορλάνδου Β' (1966) 361 - 374 + πίν. LXVII-
LXXVI έκτος κειμ.

160. Μουτσόπουλος Ν. Τό άρχοντικό τού Γ. Σβάρτς στα Θεσσαλικά 'Αμπελά-
κια. Ζυγός, 'Απρίλ. 1966, σ. 23 - 45, 82.

161. _ Τά Θεσσαλικά 'Αμπελάκια. Εισαγωγή εις τήν Ιστορία, τήν κοινο-
πραξία καί τά άρχοντικά τής κωμοπόλεως. 'Ηώς 9 (1966), άρ. 92-97,
σ. 113-200.

162. Μέγας Γεώργ. Ά. Αί άγροτικαί οικήσεις τής "Ανδρου. Χαριστ 'Ορλάν-
δου Δ' (1967 - 68) 83 - 118 + πίν. XVI - XXXVI έκτός κειμ.

163. Ξύδα Μαρία Όδ. Τά άρχοντόσπιτα τού Κάμπου. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 5
(1967), τεϋχ. 14-15, σ. 158-161.

164. Σπυριδάκης Γεώργ. Α. Συμβολή εις τήν μελέτην τής λαϊκής οικίας είς Ίκα-
ρίαν. Χαριστ 'Ορλάνδου Γ' (1966) 56 - 60 πίν. VIII-Χ έκτός κειμένου.

2. Ενδύματα.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθ. 65. 73. 80. 94. 100. 105. 106. 109.

114. 117. 120. 121. 122. 124. 126. 131. 133].

165. Ταρσούλη Ά&ηνά Άλμυριώτισσα. Θεσσ Χρον [σ. 400 β].— Φαρσαλίνη.
Αυτόθι.— Τρικεριώτισσα. Αυτόθι [σ. 400 γ].— Πηλειορείτΐ]ς. Αυτόθι,
σ. 457. [Εικόνες].

166. Οίκονομίδη Τατιάνα Δ. Ή γυναικεία φορεσιά τής Καρπάθου. Λαογρ. ΚΔ'
(1966) 254-267 +XII πίν. έκτός κειμ.

167. Παπαδάκης Μαν. Ή κρητική βράκα σύμβολο λευτεριάς καί λεβεντιάς.
Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966), τεϋχ. 160, σ. 285-287 ( = 185-187).

3. ΤροφαΙ καί ποτά.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρ. ύπ'άριθμ. 106 108α. 109. 116α. 124. 131],

168. Ζδράβου Εύαν&ία Καρυδάκι γλυκό. Κόνιτσα Γ' (1964), άρ. 28 - 29,
σ. 32α.

169. Μανθούλη Ίφιγ. 'Ηπειρώτικη μαγειρίτσα. Κόνιτσα Γ' (1964), άρ. 25, σ. 9.

170. Δόβα Κούλα Κρεατόπητα Πρωτοχρονιάς Κονιτσιώτικη. Κόνιτσα Γ'
(1964-65), άρ. 32-34, σ. 37.
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171. Παραδείση Χρύσα Νησιώτικη Κουζίνα. Περιηγητική άρ. 102- 103 (1967),
σ. 81 - 84.

4. Βίοι.

(Γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, αλιευτικός κλπ.).

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ΰπ' άριθμ. 67. 71. 83. 86. 97. 101. 102. 104.
105. 108α. 116α. 117. 118. 119. 120. 121. 126. 131. 132. 133].

Γοργορίνης Γεώργ. Άπό τή λιμνοθάλασσα τοΰ Μεσολογγίου. Τά σύνεργα
τών ψαράδων καί οΐ τέχνες τους. Ρουμελ Ήμερ 10 (1966) 136 - 139.
Κοντομήχης Πανταζης Λαογραφικά τής Λευκάδος. Ή Φουρνάρισσα. 'Ιόν
'Ηχώ έτ. 21 (85), τεύχ. 234-235 (1966), σ. 13.

Οίκονομίδης Δημ. Β. Ή μελισσοκομία εν Νάξω και έν Ανάφη. Έπ
Έταιρ Κυκλ Μελ Ε' (1965 - 66) 617 - 634.

Άντουράκης Γ. Β. Τό λεξιλόγιον τοΰ μητάτου. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ'
(1967), τεύχ. 172, σ. 298-299.

Ειδήσεις περί ποιμενικού βίου.

Γοργορίνης Γ. Οί έλεΰθεροι αλιείς Μεσολογγίου - Αιτωλικού. Ρουμελ
Ήμερολ 11 (1967) 113- 116.

Πριγγής Κ. Λαογραφικά τών Σαλώνων. Τό λιομάζωμα στα Σάλωνα άλ-
λοτε καί τώρα. Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967) 135-138.
Σιναπίδου 'Ελένη Λ. Λαογραφικά Διδυμοτείχου. Θρακικά 41 (1967)
152-164.

Πληροφορίαι περί γεωργικού, ποιμενικού, αλιευτικού καί κυνηγετικού βίου.
Κωστάκης Θαν. Οί γιωργατζάδες τοΰ Κοσμά καί ή γλώσσα τους. Πελοπ
ΣΤ' (1963-68) 43-91.

5. Βιοτεχνία καί λαϊκή τέχνη.

('Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική,
άγγειοπλαστική, μεταλλουργική, λαϊκά έπιτηδεύματα).

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 108α. 109. 113. 120. 121. 126. 131. 142[.

180. Ρηγατος Μάκ. Ή λαϊκή μας τέχνη. Έλλην Πολιτισμός Β' (1962 - 63) 6-8.

181. Κνριακίδου - Νέστορος "Αλκή Τά υφαντά τής Μακεδονίας καί τής Θρά-
κης. Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στη Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Αρι-
στοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης. (Εθνικός 'Οργανισμός Ελληνικής Χειροτε-
χνίας). Αθήνα 1965, 4ον, σελ. 124 -f- 37 είκ. -{- 1 χάρτ. έκτος κειμένου.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.
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182. Λαϊκαί τέχναι [Θεσσαλίας]. Θεσσ Χρον (1965) 223.

183. Μακρής Κ. Θεσσαλική λαϊκή τέχνη. Θεσσ Χρ (1965) 448.

184. Παπαζήαης Χρ. Ό ζωγράφος τοΰ Ταρσανά. Θεσσ Χρον (1965) 432-433.

Περί τοϋ έργου τοϋ λαϊκού ζωγράφου Ν. Χριστοπούλου εκ Βόλου.

185. 'Ανέκδοτος έπιστολή τής Εύας [Πάλμερ Σικελιανού] διά τήν Έλληνικήν
Λαϊκή ν Τέχνην. 'Ηώς 9 (1966), άρ. 88 -102, σ. 8 -14.

186. Διαμαντής Άδ. Τό λαϊκό μουσείο τέχνης, Λευκωσία. 'Αρχιτεκτονική,
τεύχ. 55 (1966), σ. 50 - 53.

Πληροφορίαι περί τής Κυπριακής λαϊκής τέχνης, ελληνιστί καί άγγλιστί, μετά
παραθέσεως ενδιαφερουσών σχετικών εικόνων.

187. Ζώρα Πόπη Συμβολή στή μελέτη τής ελληνικής λαϊκής γλυπτικής. Ζυγός,
Μάϊος 1966, σ. 35 - 56.

Κρήνες, υπέρθυρα καί φεγγίτες, περιθυρώματα, άρχιτεκτονικά άνάγλυφα.

188. Θεσσαλικά πιάτα στό Μουσείο τής λαογραφικής συλλογής Μυκόνου. 'Ηώς
9 (1966), άρ. 92 - 97, σ. 303.

189. Κουμανούδης Ίω. Κερκυραϊκά καμπαναριά. Ζυγός, Ίουλ. - 'Οκτ. 1966,
σ. 36 - 52.

190. Μα&ιόπουλος Παν. Σπέτσες. 'Αρχιτεκτονική, τεύχ. 56 (1966), σ. 85-90.

Ειδήσεις περί λαϊκής άρχιτεκτονικής.

191. Μουσεΐον έλληνικής λαϊκής τέχνης — Musée d'art populaire grec - Mu-
seum of greek popular art. Κεντήματα έλληνικής λαϊκής τέχνης. Bro-
deries et ornaments du costume grec. Embroideries and jewellery
of greek national costumes. 'Αθήνα 1966, 8ov, σ. 25 + 62 ε'ικ.
Κρίσιζ : Λαογρ ΚΔ' (1966) 540-541 (Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου).

192. Σούρλας Ενρ. Ή ξυλογλυπτική τέχνη στήν έπαρχ. Κονίτσης. Κόνιτσα
Ε' (1966), άρ. 55, σ. 1-4.

193. Tripodcikis D. Historical survey of the evolution of settlements
and rural dwellings in Grete. (= Ιστορική θεώρηση τής έξελίξεως τών
οικισμών καί τής χωρικής κατοικίας στήν Κρήτη). 'Αρχιτεκτονική, τεύχ. 58

(1966), σ. 35-55.

'Εν σελ. 31 καί 32 δημοσ. σύντομος περίληψις τοΰ άρθρου είς γερμανικήν καί
γαλλικήν άντιστοίχως.

194. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Έκθεσις έλληνικής λαϊκής τέχνης. 'Ηώς 9(1966),
άρ. 88-102, σ. 91-93.

195. Βασιλειάδης Δ. 'Οδοιπορικό σέ ξεχασμένα νησιά. Νίσυρος - Τήλος - Σύμη.
Ν Έστ 81 (1967) 564 - 579.—Μύκονος - "Υδρα - Πάτμος. Αύτόθι, τ. 82

(1967) 1257 -1273.
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Ειδήσεις περί λαϊκής αρχιτεκτονικής.

196. Δαζελίδης Ν. Ή λαϊκή διακοσμητική της Σίφνου. Σιφνιακή Α' (1967),
τεΰχ. 7-8, σ. 98 -99.

197. Ή έκθεση κρητικής λαϊκής τέχνης στην 'Αθήνα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ'
(1967), τεύχ. 168, σ. 116-117.

198. Κραβαρτόγιαννος Δρόσος Ή Ελληνική λαϊκή ζωγραφική καί οί άγνωστοι
Φωκεΐς λαϊκοί ζοογράφοι. Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967) 97 - 104.

199. Λύκειον τών Ελληνίδων. 'Αθήναι 1967, 4ον, σελ. 71.

Εις τάς σελ. 24-30 δημοσ. μελέτη υπό Πόπης Ζώρα υπό τόν τίτλον «'Ελληνική
λαϊκή ξυλογλυπτική».

200. Μουτσόπουλος Νικ. Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Βεροίας. 'Αθήναι 1967,
8ον μέγ., σελ. 124 + πίν. 218 + 5 πίν. ά. ά.

'Εξετάζονται : α) Ή πολεοδομία τής Βεροίας (σελ. 27 - 49, μεθ' ιστορικής εισα-
γωγής), β) οί συντεχνίες τών μαστόρων (σ. 50-63), γ) ή κατασκευή τοϋ σπιτιοΰ
(64 - 68), δ) τά μορφολογικά στοιχεία καί ή λειτουργία τοϋ Βεροιώτικου σπιτιοΰ
(69- 78), ε) τά σπίτια τής Βεροίας (79 - 90), παρατίθεται δέ καί περίληψις τοΰ
κειμένου εις άγγλικήν (σ. 93 - 115) ώς καί τών περιεχομένων πινάκων (σ. 117 - 123).

201. (Π. Ε. Τ.) Λαϊκή τέχνη. Ή ελληνική ξυλογλυπτική. Κρίκος 18 (1967),
τεΰχ. 203-4 (1967), σ. 26-27.

202. Πιερίδου 'Αγγελική Γ. Κυπριακά λαϊκά διακοσμητικά θέματα. Κυπρ
Τραγ (1967) 55 - 58.

203. Φασουλάκης Σι. Ή θεματογραφία τών λαϊκών πινάκων πλοίων. Χιακή
Έπιθεώρ τόμ 5 (1967), τεΰχ. 14-15, σ. 94-99.

204. - Λαϊκά ανάγλυφα τής Χίου. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 5 (1967), τεύχ.

14-15, σ. 154-157.

205. Hampe R. Eine kretische Töpferscheibe des 7. Jahrhunderts v.
Chr. Χαριστ 'Ορλάνδου Δ' (1967 -68), σ. 178 - 183 + πίν. LXVI έκτος
κειμένου.

Δ'. Πνευματικός βίος.

1. Λαϊκή π ί στις.

α) ΘρησκευτικαΙ και δεισιδαίμονες συνήθειαι τοΰ λαοϋ.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 75. 77. 78. 86. 87. 89. 91. 94. 96. 100.
101. 102. 105. 108α. 109. 117. 121. 122. 123. 124. 129. 132. 133. 143],

206. Δρεπανιάς Μαν. Τό φιδοπουκάμισο. Κυνηγετικά. Λακωνικά Γ' (1966),
τεύχ. 16, σ. 110-111.

207. Ζαχαροπούλου Τρισεύγενη Δεισιδαίμονες συνήθειαι έξ 'Ηλείας [2].
Λαογρ ΚΔ' (1966) 459.
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208. Ζήβα Μαρίνα Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι έκ Ζακύνθου
[30], Λαογρ ΚΑ' (1966) 455-457.

209. Γκλέκας Γ. Ή Φωτιά. Λαϊκές δοξασίες καί λατρευτικά έθιμα. Λακω-
νικά Δ' (1967), τεύχ. 20, σ. 51-52.

β') Μαγεία. Έπωδαί.

1. Μαγεία.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 87. 90. 94. 100. 101. 105. 108α.

109. 115. 117. 122. 131. 133. 135. 143].

210. Άλκος Λεων. Μαγικαί τέχναι Άθιγγανίδων. Λαογρ ΚΔ' (1966) 460-461.

211. Σκονβαράς Β. Μαγικά καί ίατροσοφικά έρανίσματα έκ Θεσσαλικού κώδι-
κος. Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965-1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 71-115.

212. Φραγκάκι Ευαγγελία Μαγεία - μάγοι - μάγισσες στή Θεσσαλία κι' αλλού.
'Ηώς 9 (1966), άρ. 92-97, σ. 284-286.

213. Μέγας Γ. Ά. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν επι-
δημικών νόσων. (Τρυποπέρασμα - Καινούργια φωτιά - Διαβολοφα>τιά. Σί-
δερο). Λαογρ ΚΕ' (1967) 481 -533. (= Έπετ Λαογρ 'Αρχ Ε'-ΣΤ',
1943-44, σ. 5-58).

2. Έπωδαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 67. 75. 78. 90. 91. 102. 105. 109. 133],

214. Ζερβάκη Μαρία 'Εμμ. Δεισιδαιμονίαι καί «γηθειές» έκ Κρήτης [5], Λαογρ
ΚΔ' (1966) 457-459.

215. Κορρίς Γεώργ. Ν. Λαογραφικά τής ΓΙάρου [24]. Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ε'
(1965-66) 104-124.

216. Λαζαρίδης Βασ. Γητειές [1], Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ. 41, σ. 155.

217. Όρφανίδης Νικ. Γητειές [3], Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ. 41, σ. 155.

218. Άντουράκης Γεώργ. Β. Οί γηθειές [12]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967),
τεϋχ. 173, σ. 340-345.

219. Ξόρκια [2], Σιφνιακή Α' (1967), τεύχ. 5, προσάρτ. σ. 16.

220. Χρυαάνθης Κύηρος "Εμμετρες κυπριακές γητειές [8]. Κυπρ Τραγ (1967)
8-11.

221. 'Ιακώβου Θεοδότη Ξηφτόνισμα. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44, σ. 32.

222. Νικολάου 'Ελένη Ό ππεκρής. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ, 44, σ. 31.

223. Ξηχείλου Μαρία Ή Παναγία. Μαθ Έστ έτ. III' (1968), άρ. 44, σ. 31.
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224. Παπαγιάννη Παρασκευή Ή γηθκειά τού φθόνου. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ'
(1968), άρ. 44, σ. 30.

225. Σταύρου Ίω. Γητειά γιά τόν πόνο τής κοιλιάς. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968),
άρ. 44, σ. 31.

γ ) Μαντική.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ' άριθ. 67. 77. 84. 86. 91. 94. 105.
109. 117. 120. 132].

226. Παπαχαραλάμπους Γ. Όνειροκριτικά. Κυπρ Σπ Λ' (1966) 77 - 113.

227. Σαριδάκης Θεοχ. Έμμ. (: Κεδραϊος Παϋλος) Ό Κλήδονας. ΡεΘυμνιακή
ηθογραφία μετά παγκρητίων στοιχείων. Ρέθυμνον, Μάρτιος 1966,8ον, σελ. 39.

228. Μέγας Γ. Ά. Ρικτολόγιον εξ 'Αμοργού. Λαογρ ΚΕ' (1967) 575 - 583.
(= Έπ Έπ Φιλ Σχ Άθ 1958-59, σ. 207 - 216).

2. Λαϊκή κοσμοθεωρία και επιστήμη.

α') Κοσμογονικοί και αστρολογικοί μΰθοι. — Μετεωρολογία.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ' άριθμ. 67. 75. 86. 105. 109. 120. 132].

229. Πετράκη Βαλεντίνη Προγνώσεις τοΰ καιρού [10]. Έστιάς Γ'(1962-63) 32.

230. Κρεκούκιας Δημ. Ά. Τά προγνωστικά τοϋ καιροΰ εις τήν άρχαίαν, τήν
μεσαιωνικήν καί τήν νεωτέραν Ελλάδα. Έναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή
υποβληθείσα είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. 'Αθήναι 1966, 8ον, σελ. XVI -f 173.

Κρίσεις: Πλάτων ΙΗ' (1966) 354-55 (Π. Γεωργοϋντζος). Μεσσηνιακά Νέα, 14-1-
1967, σ. 2 (Σ. Λυριτζής). 'Ελληνικά 21 (1968) 225- 229 (Άντ. Θαβώρης). Südost -
Forschungen, Band 26 (1967), σ. 520 (Hans Fideneier).

β ) Δημώδης ιατρική.

[Βλ. καί άνωτ. τό αρθρα ύπ" άριθμ. 67. 68. 87. 91. 97. 105. 108α.
109. 120. 121. 129. 132. 133. 135].

231. Χαβάκης Ίω. Ή άρρώστια, ό γιατρός και τά φάρμακα στήν κρητική
μοΰσα. 'Ηράκλειο, ά. ε., 8ον μικρ., σελ. 151.

232. Λαμπράκη Δήμητρα Γιατροσόφια τής τουρκοκρατούμενης Θεσσαλίας.
Θεσσ Χρον (1965) 764.

233. Παπααταματίου - Μπαμηαλίτης Χρ. Λαογραφικά Σουφλίου. «Ή λαϊκτ)
'Ιατρική στο Σουφλί». Θρακικά 40 (1966) 127 -132.

234. Χρυσάνθης Κύπρος Ένα «καραμανλίδικο» κυπ;ριακό γιατροσόφι. (Τουρκό-
φωνο ελληνικό). Κυπρ Σπ Λ' (1966) 185 -189.
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3. Δημώδης φιλολογία καί γλώσσα,
α ) "Ασματα.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρ&ρα ύπ' άριθμ. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 74. 76. 77. 78.
79. 84. 85. 86. 87. 89. 91. 92. 94. 98. 99. 100. 101. 102. 104. 105. 107.
108α. 109. 110. 112. 115. 117. 120. 127. 128. 131. 133. 137. 138. 140],

235. Ένα νέο δημοτικό τραγούδι. Έλλην Πολιτισμός Α' (1960 - 61) 74.
"Εν άσμα περί τοΰ πολέμου τοΰ 1940.

236. Μαυρίδης Ν. Τζιυμπριώτικα τραούδκια. Τά πασανάκατα τοΰ κόσμου τζι' ή
άξια τής Μεσαρκας. Νέα. Σπάρτη (Γαϊδουρας) (Μεσσαρίας 'Αμμοχώστου)
1961, 8°ν, σελ. 14.

237. Ρηγάτος Μάκ. 'Ανέκδοτες ρίμμες τής Κεφαλλονιάς. Έλλην Πολιτισμός Α'
(1960-61) 103-104.

238. Συμιγδαλας Άντ. Τό Καστοριανό δημοτικό τραγούδι. Έλλην Πολιτισμός
Α' (1960-61) 99-100, 118-119. — Πώς τραγουδά ή Κοζάνη. Αυτόθι,
σ. 136-137. —Ρουμελιώτικες καί ηπειρώτικες φωνές. Αυτόθι, σ. 166-168.
— Πώς τραγουδά ή Μακεδονία. Αυτόθι, 217-18. —Πώς τραγουδούν στα
νησιά Ψαρά, Μυτιλήνη, Σάμο. Αυτόθι, 283-4. —Πώς τραγουδούν στή
Χίο. Αυτόθι, 264. —'Από τήν Κάρπατ^ο. Αυτόθι, Β' (1962 - 63) 74 - 75.

239. Δημοτικά Κονιτσιώτικα τραγούδια [2]. Κόνιτσα Α' (1962), άρ. 1, σ. 6.
Άναδημ. άπό : Χ. Ρεμπέλη, Κονιτσιώτικα . . . [Αθήναι] 1953, σ. 25.

240. Αυμπερόποολος Γ. Ό άγιος Νικόλαος καί ή συνοικία Μπορατζιανή - Κο-
νίτσης [1], Κόνιτσα Α' (1962), άρ. 1, σ. 7-9. — Ή Κόνιτσα έδρα τού έπι-
σκόπου Βελλάς [1]. Αυτόθι, άρ. 2, σ. 6 - 9.

241. Σούρλας Εύρ. Φύσις καί τοπεΐον τής επαρχίας Κονίτσης [1], Κόνιτσα Α'
(1962), άρ. 5, σ. 2 - δ.

242. Χατζόπουλος Γ. Κ. Δημώδη ασματα Πόντου [12], Λαογρ 20 (1962)
558 - 564.

Κρίσις: Άρχ Πόντ 27 (1966) 325 -326 (Σϊμος Λιανίδης).

243. Κασίμης Κ. Τά νανουρίσματα [3], Έλλην Πολιτισμός Β' (1962-63) 35-36.

244. Κατααργύρης Π. Ή ξενητειά στον ελληνικό λαό. Έλλην Πολιτισμός Β'
(1962-63) 149-151.

Στίχοι δημ. ασμάτων.

245. Κουμουδίου Γιαννούλα Τραγούδι τού 'Αγίου Γεωργίου. Έστιάς Γ'
(1962-63) 38-39.



270 ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

246. Λυμπερόπονλος Γ. 'Αναμνήσεις τού Γενάρη. Κόνιτσα Α' (1963), άρ. 9,
σ. 2-3.

247. Μονοελίμης Ση. Γ. Δημοτικά τραγούδια τής 'Ηπείρου (περιφέρεια Σου-
λίου). Βραβειον «'Ηπειρωτικών Χρονικών». "Εκδοση : «'Ηπειρωτικής
Εστίας» τόμ. IB' (1963). Γιάννινα 1966, 8ον, σελ. 206.

"Ασματα ιστορικά 25, κλέφτικα 70, έρωτικά 110, γάμου 50, ξενιτείας 21, λατρευ-
τικά 3, έργατικά 3, διάφορα 76, μοιρολόγια 8.

248. Παπαδημούλης Τ. 'Από τά τραγούδια τής έπαρχίας μας. Λαμπάδα μου
γραμμένη [1], Κόνιτσα Α' (1963), άρ. 10, σ. 11.

249. Τραγούδια τής Κόνιτσας. Ή ξενητειά [1], Κόνιτσα Α' (1963), άρ. 12, σ. 12.

250. Χρήσιου Β. Τό μοιρολόι «Ό Νικολάκης» [1]. Κόνιτσα Β' (1963), άρ.
19-20, σ. 9-12.

251. Άπό τή δημιοτική μούσα. Βασιλαρχόντισσα [1]. Κόνιτσα Β' (1964), άρ.
21-23, σ. 31.

252. Λυμηερόπουλος Γ. Τής Ωριάς τό Κάστρο. Κόνιτσα Γ' (1964), άρ. 26,
σ. 12-13.

253. Μανθουλης Όρ. Τά κάλαντα γιά τό Πάσχα. Κόνιτσα Β' (1964), άρ.
21 - 23, σ. 29 - 30. — Τά κάλαντα. Αύτόθι, άρ. 25, σ. 5. — Τραγούδια
τής ξενιτειάς. Μιά λυγερή [1[. Αύτόθι, άρ. 25, σ. 6.

254. Πουλιανάς 'Αλέξης Ί. Λαϊκά τραγούδια τής 'Ικαρίας. (Εισαγωγή - Σχό-
λια - Κείμενα). Αθήναι 1964, 8ον, σελ. 326.

Κρίσεις: Λαογρ 21 (1963 -64) 642- 644 (Δημ. Ά. Πετρόπουλος). Ίκαριακά,
τεΰχ. 32-33 (1964), σ. 20-21 (Ί. Δ. Τσαρνάς). Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ε' (1965 -
66) 810 (Σ. Γ. Κ(ορρές)).

255. Άπό τή δημοτική μούσα. Τό Τραγούδι τοϋ Μίχου [1]. Κόνιτσα Γ' (1965),
άρ. 35-37, σ. 22.

256. Γιωτάχος 'Απόσι. Δημοτικά Θεσσαλικά τραγούδια [3], Θεσσ Χρον (1965)
724.

257. Γούναρης Τάσ. Τραγούδια τοϋ γάμου άπό τήν Δυτική Θεσσαλία. Θεσσ
Χρον (1965) 434-435, 438.

Δημοσ. 19 πολΰστ., 7 τετρ. καί 16 δίστ. γαμήλια άσματα τής περιοχής Μου-
ζακίου.

258. Kurz Marcel Ό Θεσσαλικός "Ολυμπος. Μετάφραση Έφης Στ. Άλλα-
μανή. Θεσσ Χρ (1965) 649 - 657.

Άναδημ. 4 άσματα έκ τής συλλογής τοϋ C. Fauriel.

259. Κωνβταντινίδης 'Απόστ. Στρατιωτικοί φυσιογνωμίαι τής επαναστάσεως
τοΰ 1878. Ζήσιμος Μπασδέκης [1], Θεσσ Χρον (1965) 539.
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260. Μοιρολόγι Κουμουνδούρου. Θεσσ Χρον (1965) 15.

261. Οίκονομίδης Λέων. Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας. Θεσσ Χρον (1965)
705- 707, 710- 711.

Δημοσ. 13 ασματα μέ καταγραφήν είς Βυζαντ. παρασημαντικήν.

262. Ανδρέου Ειρήνη Ή Κοτζάκαρη. Μαθ Έστ έτ ΙΣΤ' (1966), άρ. 41, σ. 150.

263. Βαγενάς Ν. Τραγούδια τοΰ Τσεπέλοβου 'Ιωαννίνων [8], Παρνασσός Η'
(1966) 100-104.

264. Βλάχος Κώστ. [Καινούργια τραγούδια] άπό τά Πράμαντα τής 'Ηπείρου
[1], Λαογρ ΚΔ' (1966) 443.

265. Γιαουμή Παναγιώτα "Αθ θέν' νά παντρευτής. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966),
άρ. 41, σ. 154.

266. Εύαγγελάτος Χρ. Γ. Ή νοτιοδυτική Α'ιτωλία. 'Ιστορία, μύθοι καί θρύλοι
τής περιοχής [1], Ρουμελ Ήμερολ 10 (1966) 65 - 74.

267. Zakhos Emmanuel Poésie populaire des Grecs. Edition bilingue
françois Maspero. Paris 1966, 8ov, ΰελ. 331.

Μετά τήν είσαγωγήν, σελ. 62 - 189, περιλαμβ. παροιμ. 19, δίστ. 5 καί 60 άσματα
μεταφρασμένα καί είς τήν γαλλικήν.

268. Θεοδωρίδου Σμαράγδα Ό Κωσταντάς. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966),
άρ. 41, σ. 145-146.

268α. Θωμάς Γεώργ. Τά Ζαγοριανά Καράβια [7]. 'Ηώς 9 (1966), άρ. 92 - 97,
σ. 63-65.

269. 'Ιωάννου Γ. Τά δημοτικά μας τραγούδια. 'Εκλογή - εισαγωγή - σχόλια—.
Έκδοση Ταχυδρόμου. ['Αθήναι 1966], 8<>ν, σελ. 525.

Συλλογή ασμάτων μετ' εισαγωγής, καταρτισθείσα κατά τό πλείστον έκ γνωστών
δημοσιευμάτων.

270. 'Ιωάννου Έληίς Ή Γριστινού τής Θεμοκρήνης (Παραλογή). Μαθ Έστ
έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ. 41, σ. 146-147.

271. Κεφαλληνιάδης Ν. Τρεις άγνωστοι παραλλαγαί έκ Νάξου τοΰ άσματος
«Ή κατάρα τής άπαρνημένης». Παρνασσός Η' (1966) 132 - 135.

272. Κομνηνός Π. Θρύλος καί 'Ιστορία. ("Ενα σύντομο Ιστορικό τής Πόλης).
Ν Έστ 80 (1966) 1223- 1227.

Έν σελ. 1226 δημοσ. έν ριζίτικο τραγούδι τής Κρήτης.

273. Κουμενίδου Μαρία Στά Ιεροσόλυμα. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ. 41,
σ. 151 -152.

274. Κουτσοχέρα Κωοταντία Μοιρολόγια [1], Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ.
41, σ. 153.
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275. Κυπριακά λαϊκά μπαλέτα. Περιοδεία Ελλάδος 1966. Γενικός Διευθυντής
Νίκος Παντελίδης. [Κύπρος 1966], 8ον, [σελ. 32],

Δημοσ. 10 δημ. άσματα.

276. Κώνατας Κ. Σ. Καινούργια τραγούδια άπό τήν Αίτωλίαν [3], Λαογρ ΚΔ'
(1966) 441-443.

277. Μουαελίμης Ση. Δημοτικά τραγούδια τής 'Ηπείρου περιφερείας Σου-
λίου [2], Ήπειρ Έστ IF/ (1966) 52-59.

278. Παπακώατας Ν. Τοπικά δημώδη τραγούδια. Τό Διπλοκάγκελο [1]. Σκου-
φάς ΙΑ' (1966), τεύχ. 32, σ. 331.

279. Πετρούνιας Βασίλ. Ε. Μανιάτικα μοιρολόγια [14], Λαογρ ΚΔ' (1966)
362-372.

280. Σγουρίτσας "Αγης Γ. Ή Ιστορία ενός τραγουδιού [1], Λακωνικά Γ' (1966),
τεύχ. 16, σ. 111.

281. Σκαφιδάς Βασ. Οί Πελαργοί [2], Ήπειρ Έστ ΙΕ' (1966) 273-282.

282. Σούφλας Κοσμ. Ευρυτανικά κάλαντα. Ρουμελ Ήμερ 10 (1966) 165-168.

283. Σταματάπος Γ. 'Από τήν συλλογή τού γάλλου Όλ. Βουτιέ. Τραγούδι τής
Μονεμβασίας [1]. Λακωνικά Γ' (1966), τεύχ. 14, σ. 45.

284. Σταυρινίδης Παναγ. Κερκελέησον. Μαίϊ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ. 41,
σ. 153.

285. Στυλιανίδης Χαράλ. Ό Παχουντής. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966), άρ. 41,
σ. 152.

286. Σωτηράκης Ν. Δ. 'Ανέκδοτα χιακά δημοτικά [14]. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 4
(1966), τεύχ. 11, σ. 133-139, τεύχ. 12, σ. 218-223.

287. Χήνας Παναγ. Τό τραούϊν τ' "Αη Γιωργού. Μαθ Έστ έτ. ΙΣΤ' (1966),
άρ. 41, σ. 147 - 149.

288. Άντονράκης Γ. Β. Ή 'Ασή Γωνιά [2]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1967),
τεύχ. 162, σ. 274-276.

289. - Σάτυρα καί ποίηση στήν 'Ασή - Γωνιά. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967),

τεύχ. 166-167, σ. 55-56.

"Ασματα σατυρικά 2 καί 1 άνέκδ., ώς καί γενικαί πληροφορίαι περί τών τραγου-
διστών τοΰ χωρίου 'Ασή - Γωνιά Χανίων.

290. 'Αποστόλου "Ολγα Χ. Οί τρεις καλοήροι. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1966-67),
άρ. 42, σ. 32.

291. 'Αταλιώτου Γεωργία Τρεις καλοήροι Κρητικοί. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1966-
67), άρ. 42, σ. 30. —Ό Γκερής. Αυτόθι, άρ. 43, σ. 151.
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292. Βασιλείου Π. Τά κάλαντα καί τά πασχαλινά τραγούδια τής 'Αγίας Τριά-
δος Ευρυτανίας. Φιλ Πρωτοχρ 24 (1967) 87 - 94.

293. Βεταόπουλος Βαα. Γ. Ή πόλη μας (όπως ήτο . . .). 'Αρχ Θρ Θησ 33
(1967) 213-296.

Λαογραφικώς ενδιαφέρουν αί σελίδες 293 - 295, ένθα δημοσ. 6 ασματα ιστορικά :
«Τραγούδια γιά τό σκλάβωμα τής πόλης».

294. Γεωργίου 'Ανιών. Ό Κοντός. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43, σ. 156.

295. Δημοτική ποίησις [2]. Έλλην Πολιτισμός Α' (1960-61) 137. —Δημοτικά
τραγούδια [2]. Αύτόθι, σ. 192. —Δημοτική ποίησις [1]. Αυτόθι, 234.—
Δημοτικά τραγούδια [2]. Αύτόθι Β' (1962 - 63) 13. — Δημοτικά τραγού-
δια τής 'Αγάπης [2], Αύτόθι Β' (1962 - 63) 40. -— Δημοτικά τραγούδια [2],
Αύτόθι, 95. — Δημοτική ποίησις [3]. Αύτόθι, 184, 203. —Δημοτικά τρα-
γούδια [4]. Αύτόθι, 246. —Δημοτική ποίησις [1], Αύτόθι Γ' (1964-65)
20. —Δημοτικό κλέφτικο. Αύτόθι, 40. —Δημοτικό τραγούδι. Αύτόθι, 162,
204, Δ' (1966-67) 46, 72, 96, 164, 184, 208, 252.

296. Διαμάντης Κ. Τοΰ Λαζάρου [1], Σκουφάς IB' (1967), τεύχ. 33, σ. 402.

297. 'Ελευθερίου Στυλ. Ά. 'Αρματολός. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1966-67),
άρ. 42, σ. 27 -28.

298. Καΐφα 'Ελένη Ν. Τό τραούδιν τοΰ Γιαννάτζικ. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1966-
67), άρ. 42, σ. 29-30. —Τζινοΰρκος νιος πραματευτής. Αύτόθι, άρ. 43,
σ. 158-159.

299. Κάφας 'Ιωσήφ Εκατόν λόγια. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43, σ. 152 -
153. — Ό Κοντός. Αύτόθι, σ. 157 - 158.

300. Κίταιος Ίω. Ή 'Αναστασιά. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1966- 67), άρ. 42,
σ. 30-31.

301. Κληρίδης Νέαρχος Θρησκευτικά τραγούδια τής Κύπρου. Κυπρ Τραγ (1967)
65-157.

Περιεχόμενα: α) 'Αντί προλόγου (σελ. 65- 69). β) Εισαγωγικό σημείωμα. Ή θρη-
σκευτική ποίηση στήν Κύπρο (σελ. 71 - 75). γ) 'Εγκώμια Άγίων καί ύμνοι [5] (σελ.
77 - 79). δ) Διάφοροι ύμνοι [3] (σελ. 81-83). ε) Παραλλαγές τοΰ τραγουδιοΰ τοΰ
Λαζάρου [8] (σελ. 85- 100). στ) Παραλλαγές τοΰ θρήνου τής Παναγίας [7] (σελ.
101-138). ζ) Παραλλαγές τοΰ τραγουδιοΰ τής Αναστάσεως [5] (σελ. 139-149).
η) Παραλλαγές τού τραγουδιοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου [3] (σελ. 151 - 157).

302. Κοντοχρηατος Χρ. Δημοτικό. Τό άρπαγμα τών ρούχων [1], Σκουφάς IB'
(1967), τεύχ. 33, σ. 409.

303. Κοσμης "Αγγ. Τής Παναγιάς τό Μοιρολόι. Σιφνιακή Α' (1967), τεύχ 4,
προσάρτημα, σ. 3.

18
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304. Κουμενίδου Μαρία Ή aUxoaLâ. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43,
σ. 153-155.

305. ΚρυατάλΙνς Κ. Ελληνικό Πάσχα [2], Σκουφάς IB' (1967), τεύχ. 33,
σ. 400 - 402.

"Εν σελ. 401 καί 402 δημοσ. 2 άσματα.

306. Κυπριανός Χρυσ. Σ. Το Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία. Τόμ.
Α', Λευκωσία 1967, 8ον, σελ. 248.

Δημοσ. : α) Παραλογαί (σελ. 77 - 183). β) 'Ιστορικά ποιήματα (σελ. 187 - 192).
γ) Σατιρικά ποιήματα (σελ. 195- 197). δ) Θρησκευτικά ποιήματα (σελ. 201-213).
ε) Νανουρίσματα (σελ. 217-219). Ç') Πλαστά (σελ. 223 -234). ζ) 'Επείσακτα
(σελ. 237 -245).

307. Μαρρες Γ. Πρωτομαγιάτικα τραγούδια. Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967)
160-164.

308. Νά&ενας Άνδρ. Οί θυσιασθέντες ήρωϊκώς έκ τής περιφερείας Ηρακλείου

'Ανωγείων κατά τήν όλοκαύτωσιν τοΰ 'Αρκαδίου. Κρητ Έστ χρον. ΙΗ'
(1967), τεύχ. 176, σ. 465-471.

Στίχοι δημωδών οισμάτων.

309. Παπακυριακοϋ Θεόδ. Χρ. Ό Διγενής. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43,
σ. 145-146. — Ό Πραματευτής. Αυτόθι, σ. 146-147. — Ό 'Αλή Ππα-
σιάς. Αυτόθι, σ. 147- 148.

310. Όρφανίδης Νικ. Ί. Ή τρελλή μάννα. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43,
σ. 157.

311. Παπατρέχας Γερ. Λαογραφικά Ξηρομέρου. "Αη - Βασίλης ό «παλιακός»
[1], Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967) 37 -39.

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς.

312. Παπαχαραλάμπους Γ. Τό τραγούδι τοΰ Χατζή - Νικόλα άπό τόν Καραβά,
τόν οποίον εκρέμμασαν οι Τοΰρκοι τό 1821 [1]. Κυπρ Τραγ (1967) 59 -61.

313. Παταίδης Χ. Πώς κλαίνε οί Κύπριοι τους νεκρούς των. Κυπρ Σπ ΛΑ'
(1967) 119- 133.

Μοιρολόγια δίστιχα 75, τετράστιχα 5, πολύστιχα 7.

314. Πέτρου Ίωάνν. Τό Σαραντάμερον. Μαθ· Έστ έτ. ΙΖ' (1966-67), άρ. 42,
σ. 28-29.

315. Σεμάοης Άνδρ. 266 άνέκδοτα δημοτικά τραγούδια [Δ. Μακεδονίας].
('Ερμηνείες - Σημειώσεις). 'Αθήνα 1967, 8ον, σελ. 112.

316. Σοφοκλέους Παναγιώτα Άριθ·μητήρι. Ή 'Αγία Εβδομάδα. Μαθ1 Έστ
έτ. ΙΖ' (1966-67), άρ. 41, σ. 31.

317. Σπηλιόπουλος Θέμ. Τό κρασί στο δημοτικό τραγούδι. 'Ιόν 'Ηχώ έτ. 24
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(38), τεύχ. 252-253 (1967), σ. 18 (90) - 19 (91), τεύχ. 254-255 (1967),
σ. 16(112), τεύχ. 256-257 (1967), σ. 139. [Συνεχίζεται],

Στίχοι ασμάτων.

318. Τραγούδια τής «Κουνίστριας». Σιφνιακή Α' (1967), τεύχ. 4, προσάρτημα,
σ. 8.

319. Στέργιου Παντ. Σ. Πάρπα - Φουκάς. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43,
σ. 148-150.

320. Δημητρίου Άναστ. Προσφυγούλα. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44, σ. 25.

321. 'Ιακώβου Θεοδότης Τό τραούδιν τής Παναΐας. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968),
άρ. 44, σ. 24.

322. Κουμενίδου Μαρία Ό Άη Γιώρκης ό Κοντός. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968),
άρ. 44, σ. 25-27.

323. Λύρας Γεώργ. Ό Άης Γιώργης. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44, σ. 30.

324. Μανρίδου Μαρία Ό Πιέρουλλος. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44, σ. 27.

325. Νικολαΐδης Άντ. Ή Λυγερή. Μαθ- Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44, σ. 28 -29.

326. Παναγιώτου Θεόδ. Λιλλέτσια μου, τριλλέτσια μου. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ'

(1968), άρ. 44, σ. 29.

327. Τζιακούρης Άντ. Χρ. Τής Μαρουλλοϋς. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44,
σ. 21 - 23.

328. Χρυσάν&ου Μιχ. Ό Μαυρόπουλος. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968), άρ. 44,
σ. 24 - 25.

2. Μελέται.

329. Ρωμαίος Κ. Τά Κάλαντα. (Ή καταγωγή τους). Έλλην Πολιτισμός Α'
(1960-61) 119.

330. Ξηροτύρης Ήλ. Ό συμβολισμός στά δημοτικά μας τραγούδια καί ή ιστο-
ρική ένότης τής Ελλάδος. Έλλην Πολιτισμός Β' (1962- 63) 48-51.

331. Bakalopoulos Α. Ε. Zur Datierung· zweier griechischer Volkslieder.
Zeitschrift der Balkanologie 3 (1965) 4-11.

332. Γιαγκούλλης Κων. Κυπριώτες ποιητάρηδες. Κυπρ Χρον τεύχ. 47 (Μάρτ.
Άπρ. 1965), σ. 75-87.

333. Τheodoridis Dim. Ein griechischer aljamiadischer Zweigeiler im
Diwan von Ahmed Pasa. Zeitschrift für Balkanologie 3 (1965)
180-183.

334. Ibrovag Miodrag Claude Fauriel et la fortune européenne des poé-
sies populaires grecque et serbe. Etude d'histoire romantique suivie
du Cours de Eauriel professé en Sorbonne (1831 - 1832). (Ouvrage
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publié avec le concours de la Caisse National des Lettres et du
Centre National de la Recherche Scientifique). Paris 1966, 8ov
σελ. 719.

Κρίσεις: Reviews of books 7 (1966) 244- 249 (Dem. Eliadou ■ Hemmerdinger)
Λαογρ ΚΔ' (1966) 524- 29 (Γ. Κ. Σπνριδάκης).

335. Λονκάτος Δημ. Σ. Τό τραγούδι «τού Μπουκουβάλα» καί ή παρουσία τοτ
στον ΐ'ιπειρωτικό χώρο. ΔΙΕΕ 18 (1965-66) 161 -176. [Καί άνάτυπον, h
'Αθήναις 1966, 8<>ν, σελ. 18].

336. Μαμμόπονλος Άλέξ. Χ. Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τραγούδι. (Βιβλίο
θήκη 'Ηπειρωτικής Εταιρείας 'Αθηνών, άρ. 11). Έν 'Αθήναις 1966, 8ον
σελ. 27.

337. Παπαγρηγοράκης Ίδ. Τά κρητικά ριζίτικα τραγούδια. Κρητ Έστ χρόν
ΙΖ' (1966), τεύχ. 163- 164, σ. 323-329.

'Ανακοίνωσις τοϋ συγγρ. είς τό Β' Κρητολογικόν συνέδριον.

338. Παπαχριστοδούλου Χ. I. Καταλόγια - Στίχοι περί έρωτος καί αγάπης
Λαογρ ΚΔ' (1966) 3-93.

339. Πετρόπουλος Δ. Ά. Σαράντα παλληκάρια άπό τή Λιβαδιά. Ελληνικά 1ί
(1966) 3-15.

340. Ρωμαίος Κ. «Ό Ξάντινον δ παντολαλεμενον». 'Αρχ Πόντ 27 (1966
150 - 206.— Ό γρίφος ενός Τραπεζουντιακού θρήνου. Αυτόθι, σ. 268 - 287

— Ό ποιητής καί τό προδομένο κάστρο. Αυτόθι, 28 (1966) 197 - 212

— Ό «Έλλεν ΚωσταντΤνον» καί τά παράπονα τών Άνθενωτικών τού 1450
Αυτόθι, σ. 213-232.— Νέες άπόψεις γιά τό τραγούδι τής Άγια Σοφιάς
Αυτόθι, σ. 499 - 525.

341. Φούφας Β. Εισαγωγικά είς τήν δημοτικήν μας ποίησιν. Πλάτων ΙΗ

(1966) 218-240.

342. Άντονράκης Γεώργ. Β. Τά «Μοιρολόγια» στά ορεινά τής Κρήτης. Κρη
Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεύχ. 168, σ. 85-88.

343. Βαγιακάκος Δ. Μάνη (Μέσα Μάνη). Ό τόπος, οί βυζαντινοί ναοί, ο
πύργοι και τό μοιρολόγι. Παρνασσός Θ' (1967) 568-586.

344. Βασιλείου Π. Τά Άγραφα στή δημοτική μας ποίηση. Ρουμελ Ήμερολ 1

(1967) 17-21.

345. Γιαγκούλλης Χ. Ένας άνέκδοτος «θρήνος τής Παναγίας». Κυπρ Σπ ΛΑ
(1967) 183-205.

346. Γιαννακοΰρος Ίω. Τά μοιρολόγια εις τήν Μάνην. Λακωνικά Δ' (1967)
τεύχ. 24, σ. 172-173.
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"Αρθρον έκ τών καταλοίπων τοϋ συγγραφέως ύπό Γεωργίου Β. Δαμιανάκου, πρεσβυ-
τέρου.

347. Καβρουλάκης Ν. Οί ρίζες τών ριζίτικων τραγουδιών. 'Αθήναι 1967, 8°ν,
σελ. 104.

348. Μέγας Γεώργ. Ά. Die Ballade von der Losgekauften. Λαογ ΚΕ'
(1967), 373 -398. (=Jahrbuch für Volksliedforschung, Jahrg. 3
(1932), σ. 54-73).

349. _ Οί Τραπεζουντιακοί θρήνοι επί τή αλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως.

Λαογρ ΚΕ' (1967) 399-408. (= Έπετ Λαογρ 'Αρχ Η', 1953 -54,
σ. 3-13).

350. - La prise de Constantinople dans la poesie et la tradition popu-
laires grecques. Λαογρ KE' (1967) 409-417. (= L'Hellénisme Con-
temporain. Athènes, 29 Mai 1953, σ. 125- 133).

351. _ Ό λεγόμιενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης ποίησις.

Λαογρ ΚΕ' (1967) 418-444. (Έπετ Λαογρ 'Αρχ Στ', 1950 - 51, σ. 297 -
324).

352. _ La civilisation dite balkanique. La poésie populaire des pays

des balkans. Λαογρ KE' (1967) 445-468. (= L'Hellénisme Contempo-
rain, 4, 1950, σ. 8-30).

353. _ Άνέκδοτον Κρητικόν ποίημα περί τοΰ Κάτω κόσμου. Λαογρ ΚΕ'

(1967) 634-644. (= Ήμερολ. Μεγ. Ελλάδος 1930, σ. 509-520).

354. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ό θρήνος τοΰ νεκρού εν Ελλάδι. (Τό μοιρολόγι
καί ή εθιμοτυπία του). Έπ ΚΛ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965-1966), εν 'Αθήναις
1967, σ. 11-40.

355. Παπαδογιάννης Μαν. Γύρω άπό τις Κρητικές μαντινιάδες. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΗ' (1967), τεύχ. 169, σ. 133-136.

356. Παπαχριατοδούλου Πολύδ. Τό θρακικό τραγούδι. Άρχ Θρ Θησ 33
(1967) 386-387.

357. Πολίτου Έλ[ένη] Ό «τάφος» τοϋ Κ. Παλαμά καί ή δημοτική μας ποίησι.
Παρνασσός Θ' (1967) 275 - 287. ['Ανετυπώθη καί αύτοτελώς : 'Αθήναι
1967, σελ. 15, εΐς τήν σειράν «Κείμενα καί Μελέται Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας, άρ. 33. Διευθυντής Καθηγ. Γ. Ζώρας].

358. Ρωμαίος Κ Ό Λουκάς Καλιακούδας καί ή μάχη τής Γαβρολίμνης. Ρουμελ
Ήμερολ 11 (1967) 24-29.

359. Σπνριδάκης Γεώργ. Κ. Περί τά δημώδη ασματα τών 'Ανδρονίκου καί
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Κωνσταντίνου Δούκα. (Νέα παραλλαγή έκ Νάξου). Έπ ΚΛ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ'
(1965-1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 3-10.

360. - Ό άγων τής 281? 'Οκτωβρίου 1940 ε'ις τήν ψυχήν τοΰ "Εθνους.

Έπ Έπ Φιλ Σχ 'Αθ ΙΖ' (1966-67) 168-183. [= Επίσημοι Λόγοι Πανε-
πιστημίου 'Αθηνών ΙΑ'(1966-67) 17-33],

Μνεία καί άνάλυσις δημοτικών ασμάτων.

361. Σιεργέλλης Άριστ. Τό δημοτικό τραγούδι εις τό ιπποτικόν μυθιστόρημα
Φλώριος καί Πλάτζια Φλώρα. Παρνασσός Θ' (1967) 413-423.

362. Ρωμαίος Κ, Ή γέννηση τοΰ οκτασύλλαβου στα μοιρολόγια τής Μάνης.
Πελοπ ΣΤ' (1963 - 68) 103 -128.

β') Δίστιχα (Συλλογαί).

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 72. 84. 89. 91. 92. 100. 102. 103. 104.
105. 109],

363. Άντίοχος Σαράντης Ά. Λαογραφικά τής Ένωσης [27]. Χρον Ζακύνθου
Α' (1964) 215-222.

363α. *Κουντονρης Θέμος Τά πεισματικά τών βοσκών τής νήσου Καλύμνου.
Δωδεκανησιακά Β' (1967) 51-56.

364. Μαντινάδες [7]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966), τεΰχ. 160, σ. 292 [=192].

365. Άλιφιεράκης Κωνστ. Ε. Διαλεχτές μαντινάδες άπ' δλη τήν Κρήτη. 'Ηρά-
κλειο Κρήτης (1967), 8ον μικρ., σελ. 168.

γ') Έπωδαί. (Βλ. Μαγεία).

δ') Μ ϋ θ ο ι.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρ. ύπ' άριθμ. 95. 98. 115].

366. Παμπούκης Ί. Τ. Μΰθοι τής Οινόης τοΰ Πόντου. 'Αθήναι 1963, 8ον,
σελ. 304. (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Περιοδικοΰ 'Αρχεΐον Πόντου,
παράρτημα 6).

Κρίσις: Λαογρ ΚΔ' (1966) 507 -509 (Γ. Ά. Μέγας).

367. Μέγας Γ. Ά. Some Oral Greek Parallels to Aesop's fables. Λαογρ
KE' (1967) 284-297. (= Humaniora Essays in Literature - Folklore -
Bibliography. Honoring Archer Taylor. New York 1960, σ. 195-207).

368. Παπαδόπουλλος Θεόδ. Ή μετανάστευσις τών μύθων ώς θέμα τής λαογρα-
φικής έρεύνης. Κυπρ Τραγ (1967) 29 - 42.
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ε') Παραμύθια.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καϊ άνωτ. τά άρθρα ύπ° άριθμ. 84. 104. 109. 110. 112].

369. Ρηγΰτος Μάκ. Τό παραμΰθ-i στα Εφτάνησα. Έλλην Πολιτισμός Α'
(1960-61) 168.

370. Klaar Marianne Zwei Liebesmärchen aus der griechischen Inselwelt
ins Deutsche übertragen von—.(Aus Schweiger Zeitschrift «Atlantis»,
Ostern 1963, σ. 209-212).

Δημοσιεύονται : Die Tochter der Zitronenbans εκ τής Ρόδου καί Der wohldu-
ftende Kuchenmann und die vierzig Tauben έκ τής Πάτμου.

371. Klaar Marianne Märchensammeln auf Karos. Hellenika, Blätter der
Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften in der Bundes-
rebublik Deutschland und in Westberlin Ε. Y. München - Glessen,
Γ (1964), σ. 37-41.

Γίνεται λόγος περί τής λαογρ. έργασίας τής συλλογέως είς Κάρον. Δημοσιεύεται
δ' έν περιλήψει εν παραμύθι.

372. Märchen der Europäischen Völker von Prinzen, Trollen und Herrn
Fro Unveröffentlichte Quellen. Im Auftrage der Gesellschaft zur
Pflege des Märchengutes der europäischen Völker hrs von Georg.
Hüllen. Jahresgabe 1965. Schloss Bentlage bei Rheine in Westfalen.
Εις τάς σελ. 61 - 76 δημοσιεύονται 3 παραμύθια έκ τής συλλογής τής Μαριάννας
Klaar έκ Κάσου, είς δέ τάς σελίδας 76 - 94 παρατίθεται γερμανική μετάφρασις
τοΰ κειμένου.

373. Ααμψίδης Όδ. Ποντιακά παραμύθια [9]. Άρχ Πόντ 27 (1966) 207 - 243.

374. Ννμφόπουλος Μιλτ. Τή σεράντα άδελφιών ή αδελφή. Άρχ Πόντ 27
(1966) 146-149.

375. Παπαδόπουλος Δ. Κ. Σταυρί [6]. Άρχ Πόντ 28 (1966) 167-190.

376. Παπαχριστοδούλου Πολύδ. Τό θρακικό παιδικό παραμύθι. Άρχ Θρ
Θησ 32 (1966) 407-442.

Εισαγωγή. Παραμύθια 9.
376α. Klaar Marianne Zwei griechische Märchen. Das Wort. Litera-
rische Beilage zur Monatsschrift «Du» 8. Jahrgang Nr. 9, September
1967, σελ. 729.

Δημοσ. 2 παραμύθια έκ Νάξου καί Σύμης.

377. Έπιφανίου - Πετράκη Στέλλα Λαογραφικά. Παραμύθια τής Σμύρνης.
Βιβλίο τρίτο. Αθήναι 1967, 8°ν, σελ. 240.
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2. Μελέται.

378. Kakridis Johannes Märchen. Lexikon der Antike, στ. 1806- 1808.

379. Μέγας Γεώργ. Ά. Πίνακες μύθων, παραμυθιών καί ευτράπελων διηγή-
σεων περιεχομένων ε'ις ελληνικά λαογραφικά περιοδικά. Συμβολή ε'ις τόν
Διεθνή Κατάλογον τύπων. Λαογρ ΚΑ' (1964) 491-509.

Κρίσις: Άρχ Πόντ 27 (1966) 314 -325 (Όδ. Λαμψίδης).

380. - Σημειώσεις εις τ' Άγιασιώτικα παραμύθια. Λαογρ. ΚΔ' (1966)

405 - 406.

Βλ. άνωτ. τό ύπ' άριθμ. 104 αρθρ.

381. Ranke Kurt Προβλήματα κατηγοριών τοΰ λαϊκού πεζού λόγου. Μετάφρα-
σις : Μιχαήλ Γ. Μερακλή. Λαογρ. ΚΔ' (1966) 426-436.

382. Μέγας Γ. Ά. Ό περί Οιδίποδος μύθος. Λαογρ ΚΕ' (1967) 145-157.
(= Έπετ Λαογρ Άρχ έτ. Γ'-Δ', 1941-42, σ. 196-209).

383. - Τό ρόδο τό αμάραντο ή τό παραμύθι τής άχάριστης γυναίκας. Λαογρ

ΚΕ' (1967) 217-227. (= Ήμερολ. Μεγ. Ελλάδος 1935, σ. 435-450).

384. -Καλλιμάχου και Χρυσορρόης ύπόθεσις. Λαογρ ΚΕ' (1967) 228-253.

(= Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τ. 2, Athènes 1956,
σ. 147 - 172). (Καί είς άνάτυπον, 1952, σελ. 1 - 26).

385. -Der Bartlose im neugriechischen Märchen. Λαογρ ΚΕ' (1967)

254-267. (= Beiträge zur vergleichenden Erzählforschung hrsg.
von Kurt Ranke. Festschrift für Walter Anderson. (FF Communi-
cations No. 157), Helsinki 1955).

385a--«Der um seim schönes Weib Beneidete». AaTh 465. Λαογρ ΚΕ'

(1967) 268-283. (= «Hessische Blätter für Volkskunde», τ. 49/50
(Textteil) : Festschrift für Hugo Hepding. Glessen 1958, σ. 135 -150).

386. -Der griechische Märchenraum and der Katalog der griechi-
schen Märchenvarianten. Λαογρ ΚΕ' (1967) 298-305. (= Interna-
tionaler Kongress der Volkserzählungsforscher in Kiel und Ko-
penhagen, Walter de Gruyter u. Co., Berlin, 1961, σ. 199-205).

387. - Märchensammlung und Märchenforschung in Griechenland

seitdem Jahre 1864. Λαογρ ICE' (1967) 306-315. (= Deutsches Jahr-
buch für Volkskunde, τόμ. 8, έτ. 1962, μέρ. I. Akademie Verlag.
Berlin, σ. 153-159).

388. __ Die Moiren als funktioneller Factor im neugriechischen Mär-
chen. Λαογρ ΚΕ' (1967) 316-332 (= Märchen, Mythos, Dichtung.
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Festchrift zum 90 Geburtstag Friedrich von der Leyens, hsg. von
H. Kuhn und K. Schier. München 1963, σ. 47-62).

389. -Der Pflegesohn des Waldgeistes (AT 667). Eine griechische

und balkanische Parallele. Λαογρ KE' (1967) 344-370 (= Volksü-
berlieferung, Festschrift für Kurt Ranke. Verlag Otto Schwartz
u. Co. Göttingen 1968, σ. 211-231).

ς-') Ευτράπελοι διηγήσεις. Άνέκδοτα. Περιπαίγματα.

[Βλ. άνωτ. τά άρθρα ύπ' αριθμ. 66. 78. 79. 81. 88. 99. 101. 102. 103.

104. 109. 133]

ζ') Παροιμίαι καί γνώμαι. Παροιμιώδεις εκφράσεις.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 68. 72. 73. 77. 78. 79. 81. 84.

90. 94. 96. 100. 101. 102. 105. 108α. 109. 110. 112. 120. 127. 130. 132].

390. Μανίας Θεοφ. Τά ζώα μας στις παροιμίες τοϋ έλληνικοϋ λαού [265],
Άνάτυπον εκ τής «'Ελληνικής Κτηνιατρικής», έτ. 2ον, τεϋχ. Στ', Θεσσα-
λονίκη 1959, σ. 289-296.

391. Λαϊκή σοφία τών Ελλήνων. 'Ελλην Πολιτισμός Α' (1960-61) 7, 68, 70,
87, 88, 100, 121, 135, 151, 155, 176, 193, 218-219, 229-230, 239, 241,
245 - 246, 263, 273, 285.

392. Σκουβαράς Βαγγ. Ζαγοριανό Παροιμιαστήριο. Άπό ανέκδοτο κώδικα
τοϋ ΙΗ' αιώνα [1283]. Θεσσ Χρον (1965) 813 - 826.

392α. Συγκέντρωση Κονιτσιώτικων λογίων καί παροιμιών [8], Κόνιτσα Δ' (1965),
αρ. 42, σ. 16.

393. Ζερβάκη Μαρία Παροιμίαι έκ Κρήτης [67]. Λαογρ ΚΔ' (1966) 444-447.

394. Ζερβοπονλου Αικατερίνη Παροιμίαι έξ 'Αρκαδίας [175]. Λαογρ ΚΔ'
(1966) 444-454.

395. Κανακάρης Άντών. Σ. Καρυστινή λαογραφία. Παροιμίες - παροιμιώδεις
φράσεις - γνωμικά Γ' [261-396]. Άρχ Εύβ Μελ 13 (1966) 40-45.

396. Κολιτοάρας Ίω. Θ. Παροιμίαι τοϋ ελληνικού λαοΰ. "Εκδοσις Χριστιαν.
'Ενώσεως Έκπαιδ. Λειτουργών. Αθήναι, τόμ. Α' (1964), 8°ν, σελ. 360,
τόμ. Β' (1965), σελ. 339 καί τόμ. Γ' (1966), 8°ν, σελ. 371.

Κρίσις: Θεολογία 37 (1966) 662 (Π. I. Μπρατσιώτης).

397. Κρητικές παροιμίες [14], Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966), τεϋχ. 160, σ. 292
[=192],



282 ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

398. Αιναρδάκη 'Ελευθερία Τό αυγό στή Λαογραφία μας [16]. Κρητ Έστ
χρόν. ΙΖ' (1966), τεύχ. 165, σ. 385-386.

399. Μανονσάκης Δημ. Κρητικές παροιμίες [36]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966),
τεύχ. 161, σ. 247, τεύχ. 162, σ. 284.

400. Παπαϋ'ανααόηουλος Θαν. Παροιμίες των Κραβάρων [268]. Λαογρ ΚΔ'
(1966) 268 - 299.

401. ΠιΙαβάκης Κ. Γλωσσικά καί λαογραφικά έκ παλαιοτέρων συλλογών [27].
Κυπρ Σπ Λ' (1966) 39-76.

402. Τερζοπούλον Μιράντα Ευρετήριο παροιμιών τοΰ Πόντου. Άρχ Πόντ 28
(1966) 391 -498.

Εύρετήριον τών περιεχομένων παροιμιών είς τόπερ. «Άρχεΐον Πόντου» τόμ. 1-24.

403. Γνωμικά [20], Σιφνιακή Α' (1967), τεΰχ. 1, σ. 4, τεύχ. 2, σ. 20, τεύχ. 4,
προσάρτ., σ. 8, τεΰχ. 5, προσάρτ., σ. 16, τεΰχ. 9-10, σ. 121, τεΰχ.
11-12, σ. 143.

404. Γρηγοράκης Μιχ. Φρασεολογικά (ή παροιμιακές έκφράσεις) [87]. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεΰχ. 176, σ. 486-491. [Καί άνάτυπον, Χανιά 1967,
8ον, σελ. 8].

405. Σΐμος Λ. Οί παροιμίες πού λέμε στήν Αμοργό. Αθήναι 1967, 80ν, σελ. 64.
Συλλογή 1268 παροιμιών άλφαβητικώς κατατεταγμένων.

2. Μελέται.

406. Loucatos Dêm. L'emploi du proverbe aux différents âges. Prover-
bium 2 (1965) 17-26.

407. Κωσιάκης Θαν. Π. Παροιμίες καί παροιμιακές φράσεις στον Αριστο-
φάνη (κατά τούς Σχολιαστές καί τούς Παροιμιογράφους). Λαογρ ΚΔ'
(1966) 113-227.

408. Λονκάτος Δημ. Σ. ΤΙ άνέκδοτη συλλογή παροιμιών τοΰ Δημητρίου Στ.
Σαλαμάγκα. Ήπειρ Έστ ΙΣΤ' (1967) 389-394.

409. Loukatos Dém. Wellérismes «latents» (Wellerismi latentes). Pro-
verbium 9 (1967) 193-196.

η') Παραδόσεις.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 65. 67. 71. 72. 74. 75. 76. 78. 79. 80. 86. 92. 93.
95. 97. 98. 99. 101. 102. 105. 107. 108. 108α. 109. 111. 115. 120. 125. 139. 143].

410. Παπαγεωργίον Μαρούλα Άκαν&οΰ [2]. Έστιάς Β' (1961-62) 30.
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411. Γεωργιάδου Γεωργία Πώς ώνομάσθη τό χωριό μου Κώμη-Κεπήρ [1].
Έστιάς Γ' (1962-63) 14. — Ό Δράκοντας [1]. Αυτόθι.

412. Εύ&υμίου Ά. 'Ιερά Μονή Στομίου. Τα θαύματα. Κόνιτσα Α' (1963),
άρ. 11, σ. 9-12.

413. Klaar Marianne Christos und das verschenkte Brot. Neugriechische
Volkslegenden und Legendenmärchen ins Deutsche übertragen, zu
einem Teil gesammelt und herausgegeben von —. Kassel (1963),
8ov, σελ. 240.

Περιέχονται 78 δημώδ. παραδ. και παραμυθ. διηγήσεις.

Κρίσεις: 'Αθηνά 67 (1963 -64) 434 - 436 (Γ. Κ. Σπυριδάκης). Zeitschrift für
Volkskunde, Jahrg. 61 (1965) 128 - 129 (Ε. Seemann).

414. Ευθυμίου Ά. Σελίδες άπό τήν ιστορία τού Παλαιοσελίου. Κόνιτσα Γ'
(1964), άρ. 26, σ. 1 - 3.

415. Σούρλας Εύρ. Ό θρύλος για τό Βαρτζομπάν τής επαρχίας Κονίτσης.
Κόνιτσα Β' (1964), άρ. 24, σ. 8-10.

416. Δρεπανιάς Μαν. Τά «Άσκηταριά» τού Βρονταμα καί δ όσιος Νίκων
ό «Μετανοείτε» [1], Λακωνικά Γ' (1966), τεύχ. 18, σ. 181-182.

417. Ζαχαροπούλου Τρισεύγενη Ήλειακαί παραδόσεις [4]. Λαογρ ΚΔ' (1966)
440-441.

418. Μαγγανάς Άντ. Δ. «Οί σωροί τής γριάς» [1], Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 4
(1966), τεύχ. 12, σ. 232-235.

419. Τράγκας Γ. Τό ονομαστό μοναστήρι τής Άναβρυτής. Ό Παπαλαδής καί
ή Φανερωμένη [1]. Λακωνικά Γ' (1966), τεύχ. 14, σ. 52.

420. Φούρλας Δημ. Β. 'Απ' τήν εκστρατεία τού Μουσταή στα 1823 [3]. Ρουμελ
Ήμερ 10 (1966) 169-170.

421. Φραγκάκι Ευαγγελία Κ. Κρητικαί παραδόσεις [2]. Λαογρ ΚΛ' (1966)
437 - 440.

422. Χατζηγάκης ΆΙέξ. Άσπροποταμίτικες παραδόσεις [4]. 'Ηώς 9 (1966),
άρ. 92-97, σ. 77 - 78.

'Αναδημοσιεύονται άπό σχετικόν βιβλίον τοΰ συγγρ. τοΰ 1948.

423. Καψωμένος Γεώργ. Ό ναός τών προφητών Ήλιου καί Έλησσαιέ μεταξύ
Άλικιανού - Σκηνέ [1]. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεΰχ. 166- 167,
σ. 65-67.

424. Κληρίδης Νέαρχος Κυπριακές παραδόσεις [22]. Κυπρ Σπ ΛΑ' (1967)
135-163.
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425. Κωοταντίνου 'Ελένη Παραδόσεις. Πως έγινε τό Θουπί. Ή Χρυσοσπη-
λιώτισσα [2]. Μαθ Έστ έτ. ΙΖ' (1967), άρ. 43, σ. 159-160.

426. Μοαχόβη Ειρήνη Θρύλοι καί παραδόσεις τής Δωδεκανήσου. Ροδία, ή
πρώτη κάτοικος τής Ρόδου ]1]. Φιλ ΙΙρωτοχρ χρ. 24 (1967), σ. 183-184.

427. Τό χέρι τής Παναγίας [2], Σιφνιακή Α' (1967), τεύχ. 6, προσάρτημα,
σ. 21.— Ό Κάβος της [1], Αυτόθι, σ. 22.

428. Φούρλας Δημ. Θρύλοι καί παραδόσεις άπ' τό Νεχώρι Ναυπακτίας [3].
Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967) 118-119.

429. Φραγκινέας Νικ. Άπό τις λαϊκές παραδόσεις τής Λακωνίας. Ή στοι-
χειωμένη πηγή. Λακωνικά Δ' (1967), τεύχ. 21, σ. 76.

430. Χασιακός Γ. Άπ' τά ιστορικά τής Κουκουβίστας [2]. Ρουμελ Ήμερολ 11

(1967) 145- 147.

431. Κονρρη Χρνατάλλα Ό Άγιος Γεώργιος τοΰ Δικώμου. Μαθ· Έστ έτ. ΙΗ'

(1968), άρ. 44, σ. 30.

2. Μελέται.

432. Οίκονομίδης Δημ. Β. «Χρονογράφου» τού Δωροθέου τά λαογραφικά.
Λαογρ 18 (1959) 113-243, 19 (1960/61) 3-95.

Κρίσεις: Πλάτων ΙΕ' (1963) 397 -401 (Γ.Ά. Μέγας). Byzantinisch — Neu-
griechische Jahrbücher 19 (1966) 469 - 471 ('Ελένη Ε. Κονκκου).

433. Παπαμιχαήλ "Αννα Δημώδεις παραδόσεις εκ Θεσσαλίας. Θεσσ Χρον
(1965) 449-453.

434. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ό Μέγας Αλέξανδρος ε'ις τήν ρουμανικήν λαϊκήν
παράδοσιν. Άρχ Θρ Θησ 32 (1966) 5-21.

434α. Τσουζσινάς Θεοχ. Άρτινά Μελετήματα. Τό γεφύρι τής "Αρτας. Σκου-
φάς ΙΑ' (1966), τεύχ. 32, σ. 333-335.

435. Μέγας Γ. 'Α. Αδάμ καί Χριστός είς τάς παραδόσεις τοΰ λαού. Λαογρ
ΚΕ' (1967) 69-101. (= Ήμερολ. Μεγ. Ελλάδος 1929, σ. 385-432).

436. - Das χειρόγραφον Adams. Ein Beitrag zu col 2, 13-15. Λαογρ ΚΕ'

(1967), 102-115 (=Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
und die Kunde der älteren Kirche, herausgegeben von Hans Lietz-
mann, τ. 27, 1927, Glessen, σελ. 205-320).

437. _ Ό 'Ιούδας είς τάς παραδόσεις τοΰ λαού. Λαογρ ΚΕ' (1967) 116-

144 (= Έπετ Λαογρ Άρχ έτ. Γ'-Δ', 1941-42, σ. 3-32).

438. _Die Sage von Alkestis. Λαογρ ΚΕ' (1967) 158-191. (= Archiv

für Religionswisseschaft XXX, 1933, 1-33).
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439. - Die Sage von Danaos und den Danaiden. Λαογρ KE' (1967),

192-206. (= Hermes, Zeitschrift für Klassische Philologie, τ. 68,
1933, σ. 415-428).

440. _ Γεροντοκτονία. Λαογρ ΚΕ' (1967) 207 -216. (= Ελληνικά Ε',

1932, σ. 351 -360).

441. - Die griechische Erzähltradition in der byzantinischen Zeit.

Λαογρ KE' (1967) 333-343. (= Λαογρ KB', 1965, σ. 290-299).

θ') Αινίγματα - Λογοπαίγνια.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 73. 78. 79. 91. 98. 102. 104. 105.
108α. 109. 112. 120].

442. Ζερβοπούλου ΑΙκατερίνη Αινίγματα εξ 'Αρκαδίας [17]. Λαογρ ΚΔ'
(1966) 454-455.

443. 'Ελευθερίου Στυλιανός Κα&αρογλωσσιές [2]. Μαθ· Έστ έτ. ΙΖ' (1966-67),
αρ. 42, σ. 32.

ι') Εύχαί. Χαιρετισμοί. Κατάραι. "Ορκοι. Βλασφημίαι.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ" άριθμ. 86. 109. 110. 115. 117. 121].

444. Μανίας Θεοφ. Ό χαιρετισμός καί οι ευχές στήν Κρήτη. Κρητ Έστ χρόν.
ΙΗ' (1967), τεύχ. 171, σ. 229-238.

ια') Γλώσσα.

1. ΣυνΘηματικαΙ γλώσσαι. Όνάματα: κύρια, επώνυμα, παρωνύμια κλπ.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 67. 79. 81. 87. 90. 97. 100. 109.
111. 116. 130. 132].

445. *Κολλίταης Άνδρ. Περί τών Κυρίων ονομάτων καί τών Επωνύμων τών
Κυπρίων. 'Αθήναι 1964, σελ. 116.

Κρίσεις: Πνευμ Κύπρος Στ' (1966), τεϋχ. 68, σ. 225 (Ν. Σπανός). 'Ελληνικά 19
(1966) 442 - 444 (Μ. Σετάτος).

446. Ζανουδάχης Έλπιδ. 'Αγριόχορτα. Κρητ Έστ χρόν. ΠΙ' (1967), τεύχ.
174, σ. 390-391.

Δημώδη ονόματα φυτών.

447. Κορρές Γεώργ. Ν. Έπωνυμίαι τής Παναγίας έν Νάξω- Έπ Έταιρ Κυκλ
Μελ ΣΤ' (1967) 558-578.

448. Λαϊνάς Δημ. Στά Μοναστήρια καί τις Εκκλησίες τής Παναγίας. Κρίκος
18 (1967), τεύχ. 199-200, σ. 15-16.

'Επίθετα τής Παναγίας.
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449. Πανάρετος Ά. Ή χλωρίδα τού τόπου μας. Κυπρ Τραγ (1967) 43-53.

Δημώδη ονόματα φυτών.

450. Πίταιος Κώστ. Μ. Πρωτοπόροι τής 'Ελευθερίας. Αάκωνες αγωνισταί τού
1821. (Όπως παρουσιάζονται στό 'Αρχείο 'Αγωνιστών τής Εθνικής Βιβλιο-
θήκης). Λακωνικά Γ' (1966), τεύχ. 13, σ. 28, τεύχ. 14, σ. 62, τεύχ. 16,
σ. 122, τεύχ. 17, σ. 150. Δ' (1967), τεύχ. 19, σ. 27, τεύχ. 20, σ. 60,
τεύχ. 21, σ. 91, τεύχ. 22, σ. 117, τεύχ. 23, σ. 153, τεύχ. 24, σ. 183.

2. Τοπωνύμια.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα υπ' άριθμ. 65. 66. 72. 73. 79. 86. 87. 91. 93. 97.
99. 100. 101. 102. 106. 107. 108. 109. 111. 112. 116α. 119. 131. 133. 139],

451. Βαγιακάκος Δικ. Β. Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυμι-
κών σπουδών έν Ελλάδι 1883-1962. 'Αθηνά ΞΓ' (1962) 301 - 424, ΞΖ'
(1963-64) 145-369.

Κρίσις: 'Ελληνικά 19 (1966) 438 - 442 (Μ. Σετάτος).

452. Άλεξάκης Ί. Τά τοπωνύμια Άλόϊδα καί Άλόϊδες. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ'
(1966), τεύχ. 160, σ. 289- 290 [=189-190].

453. Βαγενάς Θ. Τά Μοναστήρια τού Πάρνωνα. Λακωνικά Γ' (1966), τεΰχ. 18,
σ. 188.

454. Βαγιακάκος Δικ. Β. Ή έτυμολογία τοΰ τοπωνυμίου «Βουτιάνοι». Λακω-
νικά Γ' (1966), τεΰχ. 15, σ. 75- 77, τεύχ. 16, σ. 119-121.

455. Βαρβιτσιώτης Ίω. Σλαβική ή ονομασία τών Βουτιάνων. Λακωνικά Γ'
(1966), τεΰχ. 14, σ. 40, 64. — Ή έτυμολογία τών Βουτιάνων. Αύτόθι,
τεΰχ. 18, σ. 190 (=162).

456. Κουταιλιέρης Άν. ΙΙροσθήκαι εις τά Παραταινάρια τοπωνύμια. Πλάτων
ΙΗ' (1966) 57-102.

457. Πατσέλης Νικ. Β. Τοπωνυμικά Δελβινακίου. Ήπειρ Έστ ΙΕ' (1966)
358-368.

458. Πλατάκης Έλ. Τά ονόματα τών σπηλαίων καί άλλων καρστικών μορφών
τής Κρήτης. Κρητ Χρον Κ' (1966) 254-294.

459. Σταυρακάκης Γ. Τοπωνυμικά. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966), τεΰχ. 161,
σ. 231-232.

460. Τσουταινάς Θεοχ. Τοπωνυμίαι τής 'Ηπείρου. Σκουφάς ΙΑ' (1966), τεΰχ.
32, σ. 336-338.

461. Αναγνωστόπουλος Γ. Τοπωνύμια καί έπώνυμα. 'Αμύκλαι - 'Αμύκλι -
Νίκλι - Νικλιάνοι. Λακωνικά Δ' (1967), τεΰχ. 21, σ. 74-75.
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462. Άντουράπης Γεώργ. Β. Ίο 'Αρολίθι. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967),
τεΰχ. 175, σ. 436-438.

463. 'Αποστολάκης Σταμ. Ά. Τοπωνύμια 'Αγριλέ - Λιβάδας. Κρητ Έστ χρόν.
ΙΗ' (1967), τεΰχ. 166- 167, σ. 57-59.

464. _ Τοπωνύμια Καμπανοΰ. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεύχ. 172,

σ. 292-297, τεΰχ. 174, σ. 381-385, τεύχ. 175, σ. 421-426, τεΰχ. 176,
σ. 477-480, τεΰχ. 177, σ. 526-531. [Συνεχίζεται],

465. Βαγιακάκος Δικ. Β. Καί πάλιν ή ετυμολογία τών Βουτιάνων. Λακωνικά
Δ' (1967), τεΰχ. 19, σ. 19-20.

466. Βενιάδης Γεώργ. Τοπωνυμικά σημειώματα. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 5 (1967),
τεύχ. 14 -15, σ. 103.

466α. Georgakas Demetrios Place and other names in Greece of varions
Balkan origins. Part II, III, IV. Zeitschrift für Balkanologie.
Jahrgang III (1965) 77 - 100, IV (1966) 26 - 56, V (1967) 167 - 185.

467. Δρανδάκις Ίω. Γούργουθας - Γουργοΰθοι. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967),
τεΰχ. 175, σ. 433-434.

468. Θεοδωρίδης Θεόδ. Τοπωνύμια καί λαογραφικά τών Φαράσων τής Καπ-
παδοκίας [124]. Μικρ Χρον 13 (1967) 185-250.

469. Καταώρης Άντ. Ή ονομασία τής Επιδαύρου Λιμηρας καί τών Μολάων.
Λακωνικά Δ' (1967), τεΰχ. 21, σ. 72 -73.

470. Πουρης Μιλτ. Περί τά τοπωνύμια τής περιοχής Πειραιώς. Παρνασσός Θ'
(1967) 537-538.

471. Σειοτάκης Γεώργ. Τοπωνυμικά. Ή 'Αγία Ειρήνη. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ'
(1967), τεΰχ. 171, σ. 250-252.

472. Σπανός Γρηγ. Τοπωνυμικό Κουρουνίων - Έγρηγόρου [365]. Χιακή Έπι-
θεώρ τόμ. 5 (1967), τεΰχ. 13, σ. 47.

473. Φραγκινέας Νικ. Μαγούλα. Οί πρώτοι οικισταί, ή ιστορία της καί ή ση-
μασία τής λέξεως. Λακωνικά Δ' (1964), τεΰχ. 24, σ. 176- 178.

474. Παπαϊωάννου Δημ. Ή περιοχή Κρόκος. Μαθ Έστ έτ. ΙΗ' (1968),
άρ. 44, σ. 32. — Ή περιοχή Σκοτωμένοι. Αυτόθι, σ. 32.

475. Βρανούαης Α. 'Ιστορικά καί τοπογραφικά τοΰ μεσαιωνικού Κάστρου
τών 'Ιωαννίνων. Χαριστ 'Ορλάνδου Δ' (1967 -68) 439 - 515 + πίν. CX-
CXXIV έκτος κειμ.
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3. Γλωσσάρια. Λέξεις καί φράσεις λαογραφικής σημασίας.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ΰπ' άριθμ. 66. 67. 79. 100. 103. 128. 132. 136. 137].

476. Γιάκος Δημ. "Ενα πρόχειρο λεξικό από Βραχωρικους 'ιδιωματισμούς. Ρουμελ
Ήμερολ 11 (1967) 49-54.

Ίδιωματικαί λέξεις τοϋ 'Αγρινίου.

477. Σιφνέικο γλωσσάριο. Σιφνιακή Α' (1967), τεύχ. 4, σ. 57, τεύχ. 5, σ. 69,
τεύχ. 6, σ. 78, τεύχ. 9-10, σ. 121, τεύχ. 11-12, σ. 143.

ιβ') Θέατρον

[Βλ. καί άνωτ. τό άρθρον ύπ' άριθμ. 133].

478. Σ[κληρός] Ν. Ό ελληνικός Καραγκιόζης. Έλλην Πολιτισμός Β' (1962-63)
132-134, 157 - 159, 176- 177.

479. Κώνστας Κ. Κρητικές απηχήσεις στή Δυτική Ρούμελη. Ν Έστ 80 (1966)
1539-1549.

'Εν σελ. 1541 - 43 : «'Ερωφίλη στή Δυτικορουμελιώτικη λαογραφία».

480. Παπανδρέου Χρύσα Ή δεύτερη συνάντηση λαϊκού θεάτρου. Οι παραστά-
σεις καί τό συμπόσιο. Θέατρο Ε' (1966), τεύχ. 27-28, σ. 77-80.

481. Παπαϋ'ανασόπουλος Θαν. Ό Καραγκιόζης μέσα άπό τ' αστεία του.
Ν Έστ 81 (1967) 797-799.

ιγ') Δημώδη βιβλία.

482. Μιχαήλ Ίωα. Ερωτικά τραγούδια, δίστιχα καί τετράστιχα. Συνταχθεν
υπό— έξ 'Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας. "Α. τ., ά. ε., 8ον, σελ. 8.

483. __ Τραγούδι σατυρικό. Ή τρίτη άντάμωσις τζιαί ή συζήτησις τών δύο
γεναικών Χριστινοΰς (πολίτισσας) τζιαί Χρυστάλλους (χωρκατούς). Ποίημα
συνταχθεν ύπό — έξ 'Αγίας Μαρίνης, Σκυλλούρας. "Α. τ., ά. ε., 8ον, σελ. 8.

484. Μιχαήλ Ίωα. - Μαππούρας Άνδρ. "Ό τραγικός θάνατος τών δύο εργα-
τών ... καταπλακωθέντων ύπό χωμάτων καί ογκολίθων εις Λευκωσίαν τήν
25ην Αυγούστου, 1961. Συντάκται —. Ά. τ., 1961, 8ον, σελ. 8.

485. * 'Αλεξίου Στ. Ή Βοσκοπούλα, κρητικό ειδύλλιο τοΰ 1600. Κριτική έκ-
δοση —. 'Ηράκλειο 1963, 8ον μ. Σελ. νε', 56 [+ πίν. 1].

Κρίσις: 'Ελληνικά 20 (1967) 227 -231 (Λ. Πολίτης).

486. Μαρίνη 'Ελένη Μιά μεσαιωνική ελληνική ριμάτα. Φιλ Πρωτοχρ χρ. 23
(1966) σ. 173-176.

487. Τωμα,δάκης Νικ. Β. Τό τραγώδιον τής Κρήτης. Ν Έστ 80 (1966)
1550-1555.

'Αναδημ. 1 ρίμα έκ 145 στίχων άναφερομένη είς τήν Κρητικήν 'Επανάστασιν τοϋ
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1866. 'Ακολουθούν ερμηνευτικού σημειώσεις (υπόμνημα). Ή άναδημοσίευσις,
μετά τίνων διορθώσεων ύποδηλουμένων είς τό υπόμνημα, γίνεται εκ τοΰ έντυπου :
Τραγώδιον τοΰ έν έτει 1866 πολέμου τής Κρήτης μέχρι τής καταστροφής τοΰ
'Αρκαδίου ύπό Ζ. Τζόρτζη . . . 'Εν 'Αθήναις . . . 1878, 8ον, σελ. 8.

488. 'Αγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός Γεωπονικόν. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ'

(1966), τεύχ. 161, σ. 242, τεϋχ. 162, σ. 280, τεϋχ. 163, σ. 365, τεϋχ. 165,
σ. 412, χρόν. ΙΗ' (1967), τεϋχ. 166- 167, σ. 68, τεύχ. 168, σ. 120,
τεϋχ. 169, σ. 165, τεϋχ. 170, σ. 213, τεϋχ. 171, σ. 261, τεύχ. 172, σ. 303,
τεϋχ. 173, σ. 352, τεύχ. 174, σ. 394, τεϋχ. 176, σ. 494, τεϋχ. 177, σ. 540.
[Συνεχίζεται

489. Beck Hans - Georg Formprobleme des Akritas - Epos. Balkanolo-
genkongresse in Sofia 1966, σ. 137 - 146.

490. (Βλασιάς Παϋλος) Ό ροδάρης (βουκολικό). Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ' (1966),
τεύχη 160, σ. 288 [=188], τεϋχ. 161, σ. 235, τεϋχ. 162, σ. 280, τεϋχ. 165,
σ. 392, χρόν. ΙΗ' (1967), τεϋχ. 166-167, σ. 62, τεϋχ. 168, σ. 114-115,
τεϋχ. 169, σ. 149-150, τεϋχ. 170, σ. 211-212, τεϋχ. 171, σ. 258-259,
τεϋχ. 172, σ. 300-301, τεϋχ. 174, σ. 392-393, τεϋχ. 175, σ. 442-443,
τεϋχ. 176, σ. 492-493, τεϋχ. 177, σ. 538-539. [Συνεχίζεται].

491. Μέγας Γ. Ά. Παραλλαγή τής λαϊκής διασκευής τής Έρωφίλης. Λαογρ
ΚΕ' (1967) 474-478. (= Τόμος «Εις μνήμην Κ. I. Άμάντου», 'Αθήναι
1960, σ. 370-374).

491α. Μέγας Γ. Ά. Δύο χειρόγραφα τής Θυσίας τοΰ 'Αβραάμ. Λαογρ ΚΕ'

(1967) 587 -601. (= Τόμος «Ε'ις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου», έν 'Αθή-
ναις 1935, σ. 449-462],

492. - Κείμενον καί γλώσσα τής Θυσίας τοΰ 'Αβραάμ. Λαογρ ΚΕ' (1967)

602-633. (= Ν Έστ 39 (1946), τεϋχ. 452, σ. 528-536 και τεϋχ. 454,

σ. 596-604).

493. Papadopoullos Τhéod. Un monument de littérature populaire Chy-
priote. Édité et traduit par —. Nicosia 1967, 8°v; σελ. 137. (Publica-
tions du Centre de Recherche Scientifique de Chypre, I).

4. Μουσική καί χοροί.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριθμ. 86. 91. 92. 97. 102. 106. 109. 110. 114. 124].

494. *Anoyanakis Fivos, Greek Folk - Instruments. The «L,ira», «The
Folklorist», Manchester, 6, 1960, p. 341-342.

Κρίσις : Revue des Études Sud - Est Européennes, tome II, No 1-2, Buca-
rest 1964, σ. 320-21 (Tiberiu Alexandru).

18
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495. Merlier Melpo La chanson populaire grecque. A la mémoire de
Constantin Brailoiu. Acta Musicologica. Sonderdruck aus Fase. :
II-III (1960), Basel 1960, 8<>v, σελ. 68-77.

496. Petrides Τheodore and Elfleida Folk dances of the Greeks. Origins
and Instructions. Exposition press. New York (1961), 8°v, σελ. 78.

497. Ευθυμίου Ά. Οί λαϊκοί οργανοπαίκτες τής παλαιάς Κόνιτσας. Κόνιτσα
Α' (1962), αρ. 5, σ. 4-5.

498. Άνωγειανάχης Φ. "Ενα βυζαντινό μουσικό δργανο. «Δελτίον τής Χρι-
στιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας», περίοδος Δ', τόμ. Γ' (1962). 'Αθήναι
1963, 8ον, σελ. 115-125 + 4 είκ. έκτος κειμ. (1 πίν.).

499. Directory of Institutions and Organisations concerned wholly or in
part with Folk - Music. Published for the International Folk Music
Council. Cambridge, England 1964, 8ov, ά'. ά. σελ. 36.

500. Baud - Bovy S. La systématisation des chansons populaires. Studia
Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, torn. VII, 1965,
σ. 214-229.

501. Chianis Sotirios (Sam) Folk Songs of Mantineia, Greece. Folklore
Studies : 15 University of California Press. Berkeley and Los Ange-
les 1965, 8ov, σελ. 171.

Κρίσεις: Λαογρ ΚΔ' (1966) 541 - 544 (Στ. Καρακάσης). Πελοπ. Στ' (1963 - 68) 128
(Στ. Καρακάσης).

502. Cleridi Chrysanthe The Greek dance. Κρίκος 17 (1966), τεύχ. 186,
παράρτ. σ. 5.

503. loannides C. D. Notes on the rhapsodic melodies of Cyprus. Κυπρ
Σπ A' (1966) 247 - 260.

504. Κουτσογιαννόπουλος Δημ. Οι ποντιακοί χοροί. Άρχ Πόντ 28 (1966)
72- 123.

505. Λιανίδης Σ. «Μηλίτσα». "Ενας ά'γνωστος ποντιακός λαϊκός χορός. 'Αρχ
Πόντ 27 (1966) 302 - 303.

506. Τομπόλης Σώζος Κυπριακοί ρυθμοί καί μελωδίες. Λευκωσία Κύπρου
1966, 8ον, σελ. XV + 196.

507. Στράτου Δόρα Οί λαϊκοί χοροί ενας ζωντανός δεσμός με τό παρελθόν.
Ίω. Ίωαννίδου — Λενιώ Μπαρτζιώτου φωτογραφίες θεμάτων άρχαίων
άγγείων καί τοπικών ενδυμασιών. Σπύρος Βασιλείου διάταξη εικόνων καί
μακέττα έξωφύλλου. 'Αθήνα 1966, 8ον, σελ. 40 4-114 είκ. έκτος κειμένου.

508. 'Αμαργιανάκης Γεώργ. Στ. Συμβολή εις τήν μελέτην τής δημώδους Κρητι-
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κής μουσικής. (Μελωδίαι τοϋ γάμου).Ήράκλειον Κρήτης 1967, 8°^, σελ. 39.

509. Chianis Sam The Vocal and Instrumental Tsamiko of Roumeli and
the Peloponnesus. A dissertation submitted in partial satisfaction of
the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Music. Uni-
versity of California, Los Angeles 1967, 8°v μέγα, σελ. 495 [πολυγρ.].
Δημοσιεύεται ή μουσική 97 δημ. ασμάτων καί χορών είς τσάμικον ρυθμόν μέ
μετάφρασιν τών κειμένων είς τήν άγγλικήν.

510. Ή διάσωση τού μουσικού λαογραφικού ύλικού. Σκουφάς IB' (1967),
τεύχ. 33, σ. 432.

511. Καρακάσης Στ. Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών λαϊκών μουσικών οργάνων.
(Όργανολογική καί λαογραφική μελέτη). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965-
1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 41-70.

512. - Έκθεσις μουσικής αποστολής εις Ζάκυνθον άπό 5 Αυγούστου έ'ως

3 Σεπτεμβρίου 1965. Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965 -1966), έν 'Αθήναις
1967, σ. 261-270.

513. - Μουσική καί λαογραφική άποστολή ε'ις Σάμον (17 Σεπτ. - 7 'Οκτ.

1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ' - ΙΘ' (1965 -1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 366-374.

514. Περιστέρης Σηυρ. Δ. Μουσική λαογραφική άποστολή ε'ις έπαρχίαν Βονί-
τσης καί είς Λευκάδα (3-17 'Ιουλίου 1966). Έπ Κ Λ τόμ. ΙΗ' - ΙΘ' (1965 -
1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 344-365.

Ε'. Κοινωνικός βίος.
1. Οί κύριοι σταθμοί τής άνθρωπίνης ζωής.

Γέννησις, γάμος, τελευτή.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα υπ* άριθμ. 66. 67. 73. 77. 84. 85. 86. 87. 89. 91.
92. 94. 97. 100. 101. 102. 104. 105. 108α. 109. 112. 113. 116. 116α. 117.
120. 121. 123. 124. 126. 129. 131. 132. 134. 138. 140. 143].

515. Κασίμης Κ. Οί Σαρακατσάνοι (ή Σαρακατσαναίοι). Έλλην Πολιτισμός Β'
(1962-63) 113- 115.

"Εθιμα γάμου.

516. Μπΐκος Άλ. Τά έθιμα τού γάμου στο Μορηά. Έλλην Πολιτισμός Β'
(1962-63) 129-132.

517. Βαεν&ς Δημ. Λαογραφικά σημειώματα γύρ' άπ' τή ζωή καί έθιμοταξία
τών Θεσσαλικών χωριών περιοχής άνατολικοΰ Πηλίου καί Μαυροβουνίου.
Θεσσ Χρον (1965) 711-720.

Ειδήσεις περί γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου.
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518. Καβονκη Μαρία Πηλιορείτικα έθιμα. Ζαγοριανός γάμος. Θεσσ Χρον
(1965) 465-470. (Καί άνάτυπον, 'Αθήναι 1966, 8ον, σελ. 18).

519. Μιράαγεζη Μαρία Δ. "Ερευνα στή δημοτική μας ποίηση. Α'. Ό γάμος.
'Αθήνα 1965, 8ον, σελ. 206.

Κρίσις: Λαογρ. ΚΔ' (1966) 506 - 507 (Γ. Ά. Μέγας).

520. Σιονφας Βασ. Ό γάμος στήν Γραλίστα (Έλληνόπυργο). Θεσσ Χρον (1965)
498-499, 502-503.

521. Θεοφανούδη "Αννα Λαογραφικά στοιχεία Σουφλίου. Θρακικά 40 (1966)
132-138.

Ειδήσεις περί εγκυμοσύνης, γεννήσεως, βαπτίσματος και γενικώς περί παιδίου.

522. Καραχάλιου Σόφη Άπό τά έθιμα πού χάνονται. Γάμος στή Ρούμελη.
Ρουμελ Ήμερ 10 (1966) 145 -147.

523. Κουαίδης Βασ. Θρακικά ήθη καί έθιμα. "Εθιμα τοΰ γάμου στο χωριό Κου-
φόβουνον. Θρακικά 40 (1966) 174-178.

524. Τσακμάκι] Ευταξία Λαογραφικά Σουφλίου. "Ερωτας - Αρραβώνας - Γάμος
στο Σουφλί. Θρακικά 40 (1966) 150-174.

Δημοσ. καί 45 οίσματα.

525. Ρούακας Ίω. Άπ' τό Ρουμελιώτικο γάμο. Ρουμελ Ήμερολ 11 (1967)
169- 172.

Δημοσ. καί γαμήλια ασματα.

2. Θρησκευτική ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α'. Συλλογαί.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ* άριθμ. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 74. 77. 78. 80.
83. 84. 85. 86. 91. 92. 94. 97. 100. 101. 102. 104. 106. 108α. 109. 112.
114. 116α. 119. 124. 125. 127. 131. 132. 133. 135. 140. 141. 142. 143].

526. Λυμπερόπουλος Γ. Βασιλόπιττα στήν Κόνιτσα. Κόνιτσα Α' (1962), άρ. 8,
σ. 5-6.

527. Παπαδημούλης Τάκ. Αποκριές. Κόνιτσα Α' (1963), άρ. 10, σ. 2-3.
—"Εθιμα καί άναμνήσεις τής Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτόθι, άρ. 11, σ. 4-6.

528. Ρεμηέλης Νικ. Ό Λάζαρος στή Βούρμπιανη προπολεμικά. Κόνιτσα Β'
(1963), άρ. 13-14, σ. 24-26.

529. Κωστάκης Θαν. «Οί νιουψάδις» καί τά βάγια στό Τρίκερι. Θεσσ Χρον
(1965) 768-769.

Περί λατρευτ. εθίμων κατά τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου καί τήν Κυριακήν τών
Βαΐων.
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530. Λάμπρου Κ. Ό Πλάτανος καί τά πανηγύριά του. Θεσσ Χρον (1965)
618-620.

531. Λιόκης Γ. Οι παλιές ονομαστές 'Απόκριες στή Θήβα. Ν Έστ 79 (1966)
240 - 241.

532. Λυμπερόπούλος Γ. Στόν κύκλο τοΰ χρόνου. Φλεβάρης. Κόνιτσα Ε'
(1966), άρ. 46, σ. 3 - 4. —'Απρίλης. Αυτόθι, άρ. 48, σ. 5-7.—Νοέμ-
βρης. Αυτόθι, άρ. 55, σ. 5. — Δεκέμβριος. Αύτόθι, άρ. 56, σ. 2-4.

533. Παπααταματίου - Μπαμπαλίτης Χρ. Πάσχα στο παληό Σουφλί. Θρςικικά
40 (1966) 178- 188.

534. Π. Κ. Πασχαλινά έθιμα. Κρίκος 17 (1966), άρ. 184, σ. 17.

535. Σωτηράκης Ν. Δ. Χιακές παραδόσεις καί προλήψεις γιά τούς καλλικαντζά-
ρους. (Λαογραφική έρευνα). Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 4 (1966), τεύχ. 10,
σ. 18-23.

536. 'Αποκριές στήν παληά Σίφνο. Σιφνιακή Α' (1967), τεύχ. 2, σ. 20.

537. Γρηγοράχης Μιχ. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Τό έθιμο τής άσκελετούρας.
Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεΰχ. 166-167, σ. 69-70.

538. __ Τό κάψιμο τοΰ 'Ιούδα. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεΰχ. 199,

σ. 156-157.

539. Δεοαλέρμος Τ. Κεφαλονιά. Τό νησί μέ τά παράξενα. Κρίκος 18 (1967),
τεΰχ. 202, σ. 16-17.

Περί τής εμφανίσεως φιδιών γνωστών ώς «φιδάκια τής Παναγίας» κατά τήν 6*1*
Αύγουστου, εορτήν τοΰ Σιοτήρος, καί τήν 14 - 15 Αύγούστου.

540. Δημητριάδης Κ. «Καλήν Έσπέραν άρχοντες». 'Αθηναϊκά τεΰχ. 38 (1967),
σ. 4-12.

541. Μανάρας Κ. 'Αποκριά στή Χιό. Χιακή Έπιθεώρ τόμ. 5 (1967), τεΰχ. 13,
σ. 45-46.

542. Papatassos Ch. An ancient custom in Greeke. If women took over
what would the world be like ? Κρίκος 18 (1967), τεΰχ. 195, παράρτ.
σ. 4-5.

Περί τοΰ εθίμου τής «γυναικοκρατίας» είς Μονοκκλησιάν Σερρών.

543. _ The walk barefoot on fire. A strange custom traced to the

worship of Dionysos. Κρίκος 18 (1967), τεΰχ. 199-200, παράρτ. σ. 6-7.
Περί τής τελετής τών 'Αναστεναρίων είς Λαγκαδά.

544. Παραοκευόπουλος Ίω. - Κουιούδη 'Ιουλία Λαογραφικά Διδυμοτείχου.
Θρακικά 41 (1967) 290-294.
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545. Τροϋλίος Άντ. Στήν παληά Σίφνο. Χριστουγεννιάτικες συνήθειες. Σιφ-
νιακή Α' (1967), τεύχ. 11-12, σ. 142-143.

β'. Μελέται.

546. Σπνριδάκης Γ. Κ. - Αΐκατερινίδης Γ. Ν. Λαϊκαί λατρευτικαι τελεταί εις
τήν Μακεδονίαν (χωρίον Καλή Βρύση Δράμας) άπό 5 - 8 'Ιανουαρίου.
Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών έτ. 1965, τόμ. 40°?, σ. 237-240.

Πρόδρομος άνακοίνωσις μετά κινηματογρ. προβολής. Δημοσιεύεται τό κείμενον
τής άνακοινώσεως υπό τοΰ Άκαδημαϊκοΰ Άναστ. Κ. Όρλάνδον.

547. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. Ή λαϊκή πανήγυρις τοΰ αγίου Συμεώνος εις
Μεσολόγγιον κατά τήν Πεντηκοστήν. Έπ ΚΑ τόμ. ΙΗ' - ΙΘ' (1965 - 1966),
έν 'Αθήναις 1967, σ. 181-194.

548. Loukatos D. S. Masques et déguisements populaires en Grèce.
Schweiz. Archiv für Volkskunde, Jahrg. 63 (1967), [Basel 1967], 8°v,
σ. 177 - 184 -j- 63 εικόνες εκτός κειμένου.

549. Μέγας Γ. Ά. Έθιμα τής ημέρας τής μαμμής (8 Ιανουαρίου). Λαογρ ΚΕ'
(1967) 534-556 (= Έπετ Λαογρ Άρχ. Ζ', 1952, σ. 3-27).

550. -II carnevale in Grecia. Λαογρ. ΚΕ' (1967) 557-574. (= Annali

del Museo Pitré, VIII-Χ, 1957 -59, σ. 17-31).

3. Κοινωνική ζωή.

α') Κοινωνική όργάνωσις.

[Βλ. καί άνωτ. τά αρθρα ύπ' αριθμ. 66. 71. 80. 83. 87. 97. 102. 108α. 109.
112. 114. 116. 116α. 120. 122. 134. 141].

551. Καραβίδας Κ. Μορφές αυτοδιοικήσεως. Έλλην Πολιτισμός Α' (1960-61)
78-79. — Τό βαλκανικό κεφαλοχώρι καί ή κοινότης. AUtÔÎH, σ. 93.

552. Ρεμπέλης Ν. Λαογραφικά θέματα. Τό ξεπροβόδημα άλλοτε καί τώρα.
Κόνιτσα Λ' (1965), άρ. 44, σ. 9-10.

553. Καρανικολαΐδης Εύστ. Λαογραφικά στοιχεία Διδυμοτείχου. Θρακικά 41
(1967) 179-184.

β') Λαϊκόν δίκαιον.

[Βλ. καί άνωτ. τά άρθρα ύπ' άριΟμ. 67. 92. 114. 116. 117. 122. 132. 133],

554. Παΐσιος Γ. Άπό τό ο'ικογενειακόν άρχεΐον τοΰ ίερομονάχου Χρυσάνθου
Λαϊνά. Κόνιτσα Β' (1963), άρ. 13-14, σ. 21 -24.

Δημοσ. 1 προικοσύμφωνον, κατάλογος έπιστραφέντων ειδών, έκ τών αναφερομέ-
νων είς τό προικοσύμφωνον, λόγω θανάτου τής προικοδοτηθείσης καί 1 άπόφασις
επιτροπής διαιτησίας.
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555. Εύϋ'νμίον Άν. Δικαστήρια - Δικαστικοί 'Υπάλληλοι - Δικηγόροι στήν Κό-
νιτσα έπί Τουρκοκρατίας. Κόνιτσα Γ' (1964), άρ. 28-29, σ. 24-27.

556. Παπαδημούλης Τ. Κονιτσιώτικα. Ή Ρήνα τού Βιολτζή. Κόνιτσα Γ'
(1964-65), άρ. 32-34, σ. 35-37.

'Εν σελ. 36 -37 δημοσ. 1 προικοσύμφωνον.

557. ΓκΙνης Δημ. Σ. Περίγραμμα 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινοΰ Δικαίου.
(Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τόμ. 26). Έν 'Αθήναις 1966, 8°ν
μέγα, σελ. 422.

558. Τοιφετάκης Ίω. Τό μετρικό σύστημα στήν Κρήτη. Κρητ Έστ χρόν. ΙΖ'

(1966), τεΰχ. 162, σ. 277 -279.

559. Φιλυτπάκης Μαν. Τό «πινάκι», ό «νάπφος» καί τά άλλα μέτρα χωρη-
τικότητος στήν παλιά Σίφνο. Έφ. Σιφναϊκά Νέα, έτ. Β' (1966), άρι&.
φ. 23, σ. 5.

560. Κιαγιαδάκης Χαρ. Άλλη γνώμη γιά τό μουζούρι καί τό μύστατο. Κρητ
Έστ χρόν. ΙΗ' (1967), τεΰχ. 169, σ. 161.

561. Φρόνιμος Εϋάγγ. Ή πάκτωσις μύλου έν Κρήτη. Κρητ Έστ χρόν. ΙΗ'

(1967), τεύχ. 166-167, σ. 39-42.

4. Παιδική ζωή. Παιδιαί.

[Βλ. και άνωτ. τά άρθρα υπ* άριθμ. 86. 89. 96. 98. 109. 117. 120].

562. Νυμφόπουλος Μιλτ. Παιγνίδια Σάντας [29]. Άρχ Πόντ 27 (1966)
135-145.

563. Παπαχαραλάμπονς Γ. Χ. Πώς παίζεται τό παιδικόν παιγνίδι «Βασιλέας»
είς τήν Κύπρον. Κυπρ Σπ ΔΑ' (1967) 261 -281.

III. ΞΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Λαογραφία τών Βαλκανικών λαών.
Γενικά.

564. Wünsch Walter Über die Aufgaben der Musikwissenschaft in der
Epenforschung. Volksmusik Südosteuropas σ. 7 - 13.

565. Schmaus Alois Probleme und Aufgaben der balkanischen Epenfor-
schung. Volksmusik Südosteuropas, σ. 14-28.

566. Burkhart Dagmar Vampirglaube und Vampirsage auf dem Balkan.
Balkanologenkongresse in Sofia 1966 σ. 211-252.



Α'. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

"Αγάπιος Μοναχός ό Κρής 488
Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. 12, 51, 147,

546, 547
'Αλεξάκης Ί. 452.
Alexandra Tiveriu 494
"Αλεξίου Στ. 485
Άλισανδράτος Γ. 81
Άλιςριεράκης Κωνστ. Έ. 365
"Αλκος Αεων. 210
'Αμαργιανάκης Γεώργ. Στ. 508
Αναγνωστόπουλος Γ. 461
'Ανδρέου Ειρήνη 262
Anoyanakis Fivos Βλ.'Ανωγειανάκης Φ.
Άντίοχος Σαράντης Α. 31, 863
Άντουράκης Γεώργ. Β. 175, 218, 288,

289, 342, 462
Άνωγειανάκης Φ. 494, 498
'Αποστολάκης Σταμ. 'Α. 463, 464
'Αποστόλου "Ολγα 290
'Αταλιώτου Γεωργία 291

Βαγιακάκος Δικ. Β. 18, 260, 343, 451,

454, 465
Βαγενάς Θ. 453
Βαγενάς Ν. 263
Βαενάς Δημ. 517
Bakalopoulos Α.Ε. 331
Βαλαώρας Βασ. Γ. 116α
Βαρβιτσιώτης Ίω. 455
Βασιλειάδης Δ. 157, 158, 195
Βασιλείου Π. 292, 344
Baud-Bovy S- 500
Beck Hans - Georg 489
Βενιάδης Γεώργ. 466

Βετσόπουλος Βασ. 293
Βλαστός Π. 490
Βλάχος Κώστ. 264
Βρανούσης Λ. 475
Burkhart Dagmar 566

Chianis Sotirios (Sam) 501, 509
Claar Marianne 376α
Cleridi Chrysanthe 502

Georgakas Dem. 466a
Γεωργιάδου Γεωργία 411
Γεωργίου 'Αντών. 294
Γεωργούλας Σωκρ. 117
Γεωργοΰλης Κ. 97
Γεωργοΰντζος Π. 230
Γιαγκοΰλλης Κων. 332
Γιαγκούλλης Χ. 345
Γιάκος Δημ. 476
Γιακουμή Παναγιιότα 265
Γιαννάκης Γεώργ. 47
Γιαννακίδης Δημ. 118
Γιαννακούρος Ίω. 346
Gillis Frank 13
Γιωτάκος 'Απόστ. 256
Γκατσόπουλος Στ. 74
Γκίνης Δημ. Σ. 557
Γκλέκας Γ. 209
Γοργορίνης Γεώργ. 172, 176
Γούναρης Τάσ. 257
Γούργαλης Ίωάνν. 119
Γουρίδης Ίωάνν. 120
Γρήγορα Δέσποινα 65
Γρηγοράκης Μιχ. 19, 404, 537, 538
Γρίσπος Π. 48
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Δαζελίδης Ν. 196

Δαμιανάκος Γεώργ. Β. 346

Δεμερτζής Ζ. 121

Δεσαλέρμος Κ. 539

Δευτεροΐος Άγγ. Ν. 12, 148, 149

Δημητριάδης Κ. 540

Δημητρίου Άναστ. 320

Διάκος Δ. 121

Διαμαντής Άδ. 186

Διαμάντης Κ. 296

Δόβα Κούλα 170

Δοΰδος Π. 122

Δούκας Νικ. 82

Δρανδάκις Ίω. 467

Δρεπανιάς Μαν. 206, 416

Eideneier Hans 28, 230
Eideneier Niki 123
'Ελευθερίου Στυλ. Ά. 443
Eliadou - Hetnmerdinger Dem. 334
'Εμμανουηλίδης Μενέλ. 83
Έπιφανίου - Πετράκη Στέλλα 84, 377
Εύαγγελάτος Χρ. Γ. 266
Εύθυμίου Άν. 125, 412, 414, 497, 555

Zakhos Emmanuel 267
Ζανουδάκης 'Ελπιδ. 446
Ζαχαροπούλου Τρισεύγενη 207
Ζερβάκη Μαρία 'Εμμ. 214, 393
Ζερβοπούλου Αικατερίνη 85, 394, 442
Ζήβα Μαρίνα 208
Ζώρα Πόπη 187, 199
Ζώρας Γ. 14, 20

"Ημελλος Στέφ. Δ. 150, 151

Θαβώρης Άντ. 230
Θεοδωρίδης Θεόδ. 468
Θεοδωρίδου Σμαράγδα 268
Θεοφανούλη "Αννα 521
Θωμάς Γεώργ. 282

'Ιακώβου Θεοδότη 221, 321

Ibrovag Miodrag 334

Ίγνατιάδης Λ. 124

Ioannides C. D. 503

Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μαρία 191

Ιωάννου Γ. 269

Ιωάννου Έλπίς 270

Καβούκη Μαρία 518

Καβρουλάκης Ν. 347

Καϊάφα 'Ελένη Ν. 298

Kakridis Johannes 378

Κανακάρης Άντ. Σ. 395

Καππές Γ. 92

Καραβίδας Κ. 551

Καρακάσης Στ. 501, 511, 512, 513

Καρανικολαΐδης Εύστ. 553

Καραχάλιου Σόφη 522

Κάργας Ίω. Παν. 87

Καρελλάς Νικ. 126

Καρράς Στάθης 88

Κασίμης Κ. 243, 515

Κατσαργύρης Π. 244

Κατσώρης Άντ. 469

Κάφας Ιωσήφ 299

Καψωμένος Γεώργ. 423

: Κεδραΐος Παύλος Βλ. Σαριδάκης Θεοχ.

Κελαϊδής Π. Σ. 49

Κεφαλληνιάδης Ν. 75, 271

Κιαγιαδάκης Χαρ. 560

Κίτσιος Ίω. 300

Klaar Marianne 370, 371, 372, 413
Κληρίδης Νέαρχ. 301, 424
Κολιτσάρας Ίω. Θ. 396
Κολλίτσης Άνδρ. 445
Κομμότος Ί. 108α
Κόνσολας Νικίας 89
Κοντομήχης Πανταζής 173
Κοντός Ίω. 129
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 - 1968

I. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1967

Α'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΣΕΡΙΦΟΝ
(2 - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967)

υπο Στεφ. Δ. Ημελλου

Μετά πρότασιν τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τού Κέντρου Έρεύνης τής
Έλληνικής Λαογραφίας καί άπόφασιν τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
(συνεδρ. 816/14-7-67), κοινοποιηθείσης μοι διά τοΰ υπ' άρ. 56427/26-7-67
έγγραφου, μετέβην εις τήν νήσον Σέριφον πρός διεξαγωγήν λαογραφικής έρεύνης
καί συλλογήν σχετικής ύλης. Ή άποστολή μου διήρκεσεν οκτώ ήμέρας, διό περιω-
ρίσθη μόνον εις τήν πρωτεύουσαν τής νήσου, ήτις καλείται, ώς συνηθίζεται περί
τών νήσων, Σέριφος ή Χώρα.

Τό χωρίον άριθμεί σήμερον περί τούς 1000 κατοίκους, οΐ πλείστοι τών
οποίων είναι μεταλλωρύχοι καί γεωργοί. Ώς γνωστόν, έν τή νήσω υπάρχουν
σημαντικά μεταλλεία σιδήρου, τά όποια έχουν παύσει μέν λειτουργούντα, προσωρι-
νώς ίσως, πρό τοΰ 1940 όμως άπησχόλουν πολλάς έκατοντάδας έργατών εντο-
πίων καί έξ άλλων νήσων τών Κυκλάδων προερχομένων.

Παρά τόν βραχύν χρόνον παραμονής μου έν τή νήσω έπέτυχον τήν συγκέν-
τρωσιν σημαντικής λαογραφικής ΰλης, ήτις, καταγραφείσα είς 127 σελίδας τετραδ.
σχήμ. 8ου μεγ., κατετέθη ώς χειρόγραφον εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνι-
κής Λαογραφίας (έφεξής συντομογραφικώς ΚΛ) ύπ' αϋξ. άρ. 3190.

Ή ύλη αύτη, άναφερομένη εις πολλάς έκφάνσεις τοΰ κατά παράδοσιν βίου
τοΰ λαοΰ, περιλαμβάνει εΐδικώτερον : Παραδόσεις 56, πολύστιχα ασματα 28,
δίστιχα 50, παροιμίας 19, έπφδάς 4, αινίγματα 4, παραμύθια 1, εύτραπέλους
διηγήσεις 2, λατρευτικά έθιμα ποικίλα, μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας,
μαντείαν, μετεωρολογίαν, ειδήσεις περί τοΰ γεωργικού βίου, έθιμα κατά τήν γέν-
νησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, πληροφορίας περί τοΰ ενδύματος καί άλλα.

20
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ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Έπί πλέον ηχογράφησα επί ταινιών μαγνητοφώνου 38 μελωδίας ασμάτων καί
λαϊκών χορών1.

Έκ τής συλλεχθ-είσης ταύτης ύλης 2 σημειωτέοι ιδιαιτέρως αί τοπικαί παρα-
δόσεις, αΐτινες παρουσιάζονται ενδιαφέρουσαι. Μία αύτών άναφέρεται εις τό
καλούμενον κάστρον τής Γριάς (είκ. 1 καί 2). Τούτο οφείλει τήν όνομασίαν του
είς τό γεγονός ότι γραία ύπέδειξεν εις τούς πολιορκοΰντας αύτό πειρατάς τόν τρό-

Είκ. 1. Τό κάστρον τής Γριάς.

Είκ. 2. Τό κάστρον τής Γριάς.

1 Άπό τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς τόν έφημέριον τής Σερίφου (πρω-
τευούσης) αίδ. Γαβριήλ Ραβιόλον, τόν κ. Γεώργιον Παπαδάκην, καί τήν δα Χρ Κοσκό-
ρου διά τήν ύπ' αύτών παρασχεθεΐσάν μοι βοήθειαν πρός έπιτυχίαν τής άποστολής μου.

2 Σημειωτέον ότι έν τω ΚΔ εύρηνται μόνον δύο χειρόγραφοι συλλογαί, καί αύται
ούχί σημαντικαί, περιέχουσαι ύλην έκ Σερίφου, ήτοι : Χειρ. άρ. 835 (Γεωργ. Ί. Σταυ-
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πον αλώσεως αυτού, συμβουλεύσασα αυτούς νά αποκόψουν τους σωλήνας, δι' ών
ύδρεύετο τό κάστρον, ινα εξαναγκασθούν εις παράδοσιν οί εντός αυτού εγκεκλει-
σμένοι, όπερ καί έγένετο. Πρός τήν παράδοσιν ταύτην συνάπτονται άναποσπά-
στως οί αρχικοί μόνον στίχοι δημώδους ασματος, όπερ αποτελεί παραλλαγήν τοϋ
ασματος τοϋ κάστρου τής Ώριας (χειρ., σ. 7 καί 35)'.

Είκ. 3. Ή σπηλιά τοϋ Κύκλωπα.

Πρός τους Κύκλωπας καί τόν Πολύφημον συνδέεται σπήλαιον τής νήσου
καλούμενον κοινώς «σπηλιά τοϋ Κύκλωπα» (εικ. 3). 'Αναφέρεται ότι έν τω σπη-
λαίω τούτω έλαβε χώραν τό γνωστόν έκ τής μυθολογίας έπεισόδιον τοΰ Όδυσ-

ρακάκη, Λεξιλόγιον Σερίφου καί "Ίου, 1887, σχ. 4ον, σ. 3) καί χειρ. άρ. 1148 (συλλ.
Μαρίας Λιουδάκη, 1938, σ. 194" τό πλείστον ύλικόν τούτου έξ άλλων τόπων). Πρβλ.
καί χειρ. ΚΑ ύπ' άρ. 960 (άνήκει εις τό Κέντρον Συντάξεως τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού
τής 'Ελληνικής Γλώσσης τής "Ακαδημίας 'Αθηνών), έξ οΰ έχει άντιγραφή ή έν αύτφ
λαογραφική ύλη έκ Σερίφου. Λαογραφικήν ΰλην ευρίσκει τις καί εις τά βιβλία : α) Τρύ-
φωνος Ε. Εύαγγελίδου, Ή Νήσος Σέριφος καί αί περί αυτήν νησίδες, έν "Ερμουπόλει
1909 β) Φωκίωνος Γαλανού, Σέριφος, μέρος Α', 'Αθήναι 1962, ιδία έν σ. 185- 202.

1 Περί τής παραδόσεως ίδέ εις Στεφ. Δ. Ήμέλλου, Ή περί πειρατών
λαϊκή παράδοσις, έν 'Αθήναις 1968, σ. 42 κ. έξ., ενθα καί βιβλιογραφία. Πρβλ. αυτόθι
καί σ. 32-33Ç" καί γενικώτερον περί τής δράσεως τής γραίας σ. 29 κ. έξ. "Εκ τής παρα-
τιθεμένης βιβλιογραφίας ίδέ κυρίως τήν πρόσφατον μελέτην τοΰ Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη,
Ή γραία ώς προδότις εις δημώδεις νεοελληνικάς παραδόσεις, 'Επετ. Λαογρ. Άρχε'ου,
τόμ. 17 (1964), σ. 3 - 7 ( - Die alte Frau als Verräterin in einigen neugriechischen
Volkssagen, Λαογρ., τόμ. 22 (1965), σ. 527 - 530).



308

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

σέως καί τού Πολυφήμου (χειρ., σελ. 10,34-35). Το σπήλαιον όμως τούτο άνεκα-
λύφθη μόλις τφ 1893 κατά τάς εις τήν περιοχήν ταύτην εκσκαφάς προς εξόρυ-
ξιν σιδηρομεταλλεύματοςΠροφανώς ήμιλόγιός τις γνωρίζων τόν μύθο ν εκ τής
διδασκαλίας εν τώ σχολείορ ή άλλως προσήρμοσεν αύτόν ενταύθα, ε'ις τούτο
δ' ύπεβοήθησαν ίσως ή θέσις τοΰ σπηλαίου υπέρ τήν θάλασσαν, ή ΰπαρξις

Είκ. 4. Ό Ψαρός πύργος.

υπεράνω αυτού εν ερειπίοις νΰν κατακειμένου ορθογωνίου πύργου εκ μεγάλων
λαξευτών λίθων εκτισμένου, τού καλουμένου «Ψαρού πύργου» 2 (είκ. 4) κ. ά.

Έκ τών λοιπών παραδόσεων άξιοσημείωτοι είναι αι περί παλαιοτέρας συνή-
θειας τού φονεύειν τούς γέροντας (χειρ., σ. 7), περί Νεράιδων (χειρ., σ. 15),
περί τών θαυμάτων τής αυτόθι ύπαρχούσης περίφημου μονής τού Ταξιάρχου
Μιχαήλ (χειρ., σ. 37, 65 - 68)3, περί αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έξ αιτίας
καταφρονήσεως ύπό τοϋ Κωνσταντίνου τού προσφερομένου εις αυτόν ύπό τής
Παναγίας ξυλίνου σπαθιού (χειρ., σ. 38)4 κ. ά.

Έκ τών λατρευτικών συνηθειών μνημονεύομεν έθιμον, κατά τό όποιον αί
δαπάναι διά τήν πανήγυριν αγίου τινός, οίον τού αγίου Γεωργίου, τής αγίας Αίκα-

1 Ίδέ Φωκίωνος Γαλανού, ενθ' άν., σ. 28- 29.

2 Πρβλ. καί ενθ1 άν., σ. 61.

3 Πρβλ. καί τήν μελέτην Περ. Γ. Ζερλέντου, Ίστορικαί ερευναι περί τάς εκκλη-
σίας τών νήσων τής ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. 1, έν Έρμουπόλει 1913.

4 Ίδέ περί τών σχετικών παραδόσεων έν έκτάσει είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. 17 (1964), σ. 194- 196.
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τερίνης, τοΰ αγίου Κωνσταντίνου, τοΰ άγίου Χαραλάμπους κ. ά., ήτοι τά άπαιτού-
μενα χρήματα πρός παρασκευήν γευμάτων ε'ις τούς προσκυνητάς κατέβαλλον άπό
κοινού τινές τών κατοίκων τής νήσου διάφοροι συνήθως δι' έκάστην πανήγυριν,
οΐτινες έξ αύτοϋ τοΰ λόγου έκαλοΰντο «άδελφοί» (χειρ., σ. 22-23), τό έθιμον
άροτριάσεως κατά τάς άπόκρεως ύπό μετημφιεσμένων (χειρ. σ. 28-29), έθιμά
τινα τοΰ Κλήδονα (χειρ., σ. 25) καί τό κατά τό Πάσχα κάψιμον τοϋ 'Ιούδα
(χειρ., σ. 27).

Θά ήτο εύκταιον, αν άνελαμβάνετο προσπάθεια ύπό τίνος ήσκημένου συλ-
λογέως συστηματικής συγκεντρώσεως τοΰ λαογραφικού θησαυρού ολοκλήρου τής
νήσου, ϊνα ούτως έχωμεν έπαρκή οπωσδήποτε εικόνα τοΰ λαϊκού πολιτισμού αύτής.

RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à l'île de Sériphos
(2-9 octobre ig67)

par St. I m e 1 1 ο s

L'auteur pendant les huit jours de sa mission à Sériphos, une île des
Cyclades, en octobre 1967, a recueilli un matériel folklorique très varié,
qui constitue un manuscrit de 127 pages de cahier déposé au Cen-
tre de recherches du folklore hellénique (No 3190). Il a aussi procédé à
l'enregistrement de 38 mélodies populaires sur bandes de magnétophone.

Le manuscrit d'Imellos comprend 56 légendes, 28 longues chan-
sons, 50 distiques, 19 proverbes, 4 incantations, la description de cou-
tumes du culte populaire et de la vie sociale, ainsi que certaines super-
stitions et croyances magiques. La partie la plus importante du manus-
crit est celle qui comprend les légendes locales dont la plus intéressante
est la légende du château de la vieille femme, à laquelle se rattachent
inséparablement les premiers vers d'une variante de la chanson du
«Château - fort d' Orià».

Une caverne de l'île, communément appelée «La caverne du Cyclope»
rappelle le fameux épisode de l'Odyssée. Suivant une tradition locale crée
par un lettré l'épisode d'Ulysse et de Polyphème a eu lieu dans
cette caverne de Sériphos. Une autre légende de Sériphos notée par
Imellos nous parle de la coutume selon laquelle les jeunes gens de
l'île tuaient les personnes âgées.
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Des coutumes du culte populaire l'auteur mentionne celle qui veut
que les frais de la fête d'un Saint, c.à d. l'argent dépensé pour les repas
servis aux pèlerins, soient payés par certains habitants de l'île appelés
«frères», le labourage se fait par des travestis pendant la période du
carnaval etc.

B'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967)

υπο αννησ i. παπαμ1χαηλ

Ή έρευνα ε'ις τήν έπαρχίαν Τρικάλων 1 ένεκα τής βραχείας χρονικής διαρ-
κείας αύτής (16 Σεπτεμβρίου - 3 'Οκτωβρίου) περιωρίσθη είς τήν κωμόπολιν
Πύλη καί τά χωρία "Αγιος Προκόπιος καί Καλόγηροι. Ή συλλεχθεισα δέ διά
καταγραφής λαογραφική ύλη καί περιληφθείσα είς τετράδιον (σελ. 468, σχ. 8
μεγάλ.) κατετέθη ε'ις τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άριθ. 3212.

Είς τήν ύλην ταύτην περιέχονται :

α) 'Εκ τοΰ πνευματικού βίου : ασματα 181, νανουρίσματα 2, παραδόσεις
156, έπωδαί 4, παραμύθια 3, παροιμίαι 2, παιδιαί 6, αινίγματα 35, ειδήσεις περί
μετεωρολογίας, άστρολογίας, μαντικής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών,
λαϊκής λατρείας καί δημώδους 'ιατρικής.

β) 'Εκ τοΰ κοινωνικού βίου πληροφορίαι άναφερόμεναι εις τό λαϊκόν
δίκαιον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό παιδίον, τόν γάμον, τήν τελευτήν κ. ά.

γ) Έκ τοΰ φυσικού (ύλικοΰ) βίου ειδήσεις περί τής λαϊκής κατοικίας, έπί-
πλων και σκευών, μελισσοκομίας, ποιμενικού καί γεωργικού βίου κ.λ.π.

Φωτογραφίαι παρατίθενται σχετικαί πρός τήν συγκομισθεΐσαν ύλην. Πρός
τούτοις έπραγματοποιήθη έτι καί ήχογράφησις 133 μελωδιών ασμάτων καί μου-
σικής λαϊκών χορών (βλ. ε'ις τό βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης άρ. 15112-15244).

Έκ τών καταγραφεισών παραδόσεων άναφέρεται ή άκόλουθος έκ Πύλης.

Μια βολά ό πατήρ Κοσμάς πέρασε όλον τού Ξηρόμερον κ έφτασε στόν
Κραβασαρά, ήθιλι νά πηγαίν' στήν Πάτρα κ' ήθελε νά άνταμωθή μι τις μαθητές τ'
άλλά δέν μπόρ'γι νά πηγαίν' γιατί ήτανι θάλασσα κ' ερριξι άπάν' στήν θάλασσα

1 Συμφώνως πρός τήν ύπ' αριθμ. 56427/1967 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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τήν κάπα τ' και τό κοντοκάπ'τ' και πέρασι και ξαναεπέστρεψε μέ τ ς μαθητές τ
μι χουν ίδιον τρόπου (χφ., σ. 30).

Παρόμοιαι διηγήσεις φέρονται περί τοΰ 'Αγίου Φανουρίου (Άρτα), των
οσίων Παταπίου (Γεράνεια), Χριστοδούλου (Λέρος), μοναχών καί ασκητών (Πά-
τμος, Θήρα, Μεγανήσιον Λευκάδος, Κρήτη, Σίκινος, Κύπρος) κ. ά. '.

Τό θέμα τούτο παρελήφθη ύπό τοϋ λαού πιθανώτατα εξ αγιολογικών διη-
γήσεων, αί όποΐαι προέκυψαν έκ τής εις τό ευαγγέλιον περιεχόμενης θαυματικής
διηγήσεως περί βαδίσεως τοΰ Ίησοϋ επί τοΰ ύδατος τής θαλάσσης καί τοΰ Πέτρου
έκ τών μαθητών (Ματθ. 14, 25 - 29)2.

Περί τούτου διδακτική είναι ή διήγησις εις τό συναξάριον τοΰ Αγίου 'Ιωάν-
νου τοϋ Έρημίτου. «Καί ό άγιος έρχεται μέ μεγάλην πίστιν εις τον αιγιαλόν,
καί κάμνων τό σημείον τοΰ τιμίου σταυροΰ, καί άπλώσας τό ράσο του είς τά
ύδατα τής θαλάσσης, καί θέσας τήν ράβδον αυτοΰ ώς κατάρτιον καί τό ήμισυ
τοϋ ράσου του ώς άρμενον, προσηύχετο μέ πίστιν νά τόν όδηγήση ό Θεός νά
περάση άβλαβής εις Κρήτην νά άπολαύση τους αδελφούς. Όμοίως καί οι άλλοι
Πατέρες προσηύχοντο μετά πίστεως, ίνα τύχωσι τό ποθούμενον. Καί πάλιν ό
'Ιωάννης ποιών τό σημείον τοϋ τιμίου σταυρού, καί λέγων τόν άγιον σύμβολον
καί άλλα κατανυκτικά, ψαλμούς καί τροπάρια, καί σφραγίσας τόν αιγιαλόν τφ
σημείω τοϋ τιμίου σταυροΰ, άνέβη επάνω εις τόν μανδύαν αύτοΰ καί, ώ τοϋ θαύ-
ματος, ήρχισεν εν ονόματι τοΰ Κυρίου νά πλέη τήν θάλασσαν καί ούτω πλέων
καί ψάλλων έτρεχεν άδιστάκτως προς τους άδελψούς . . . » 3.

Αναφέρεται προσέτι καί διάσωσις αιχμαλώτων επί μανδύου τής Παναγίας
ή επί τοΰ ράσου αγίων 4.

1 Βλ. Στεφάνου Δ. Ήμέλλου, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, εν 'Αθήναις
1968, σ. 71.

2 «Τετάρτη φυλακή τής νυκτός απήλθε προς αυτούς δ Ίησοϋς περίπατων επί τής

θαλάσσης και Ιδόντες αντον οί μαθηταΐ επί τήν θάλασσαν περιπατοΰντα ίταράχθησαν λέγοντες

βτι φάντασμά έστι, καί άπό τοϋ φόβου έκραζαν, ευθέως δέ ελάλησεν αυτοις ό ' Ιησούς λέγων

θαρσεϊτε, εγώ ειμί' μή φοβεΐσθε. 'Αποκριθείς δέ αϋτω ό Πέτρος είπε' Κύριε, ει σύ εϊ, κέλευ-

σόν με προς σε έλθειν επί τά ϋδατα. Ό δέ είπεν, έλθέ. Καί καταβάς άπό τον πλοίου ό Πέτρος
περιεπάτησεν έπϊ τά νδατα έλθειν προς τον Ίησοϋν». Πρβλ. Μάρκ. 6, 48. Ίωάνν. 6, 19.

Τό θέμα καί είς τήν Παλαιάν Διαθήκην : Ίώβ 9, 8 «Ό τανύσας τόν ονρανόν μόνος καί
περίπατων επί θαλάσσης ώς επί εδάφους».

8 Ν. Β. Τωμαδάκη, Ύμνογροφικά καί αγιολογικά Ιωάννου τοϋ Ξένου καί τρεις
νέοι συγγραφείς κανόνων, Μάρκος Χαμετής, Γαβριήλ Ροδίτης καί Δημήτριος Σουρούμλης.
Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20 (1950), σ. 327.

1 Στεφ. Λ. Ήμέλλου, ενθ' άν., σελ. 70.
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Έκ τών τοπικών διηγήσεων παρα&έτομεν τήν ίστορικήν περί τής διελεύσεως
από τήν Πύλην τού 'Αλή Πασά καί τινας περί τού 'Αγίου Βησσαρίωνος1.

α) «Ού 'Αλής Πασάς πέρασι άπου 'δώ άπ τήν Πόρτα (Πύλη) κ εφτειασι
καταυλ'σμό στον Πλάτανο στή βρύσ' (νοτιοανατ. τοΰ χωριού) και φαίνεται άκόμα,
τό κάψιμο δπου έκανε καταυλ'σμό (χφ., σελ. 26 Πύλη) (βλ. είκ. 1)

β) 1) «Στήν Πόρτα - Παναγιά2 είχ τού καλύβι τ' ό άγιος Βησσαρίων κ'

Είκ. 1. Ό πλάτανος μέ τό κάψιμο Είκ. 2. Ή Πόρτα - Παναγιά

ύπό τού 'Αλή Πασά

ύστερα άπού καιρό 'έμεινε μιά πέτρα μεγάλη, εκεί αφ'σι τήν πατ'σιά άπου μπλάρ'.
Μιά βολά πήγαν νά σπάσουν τήν πέτρα γιά νά βρουν λ.ιφτά και παρουσιάστκι ου
άγιους κι τ'ς χτύπησε κι τ'ς εφτειασι μιγάλα πράματα. Αύτά τά 'φτειασι ού
"Αγιους γιά νά δείξ' δτ τό μέρος ήταν θ'κότ» (χφ., σελ. 25. Πύλη) (βλ. καί
σελ. 201)3.

2) «"Οταν πέθανι ού "Αγιους4 αφ'σι εντολή νά τονν ξιθάχρουν σι σαράντα μέ-

1 Περί τοΰ Άγίου Βησσαρίωνος βλ. Κ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, Αθήναι
1894, Μήν Σεπτέμβριος, σελ. 193 -226.

2 Σήμερον υπάρχουν έλάχισται οίκίαι καί ή περίφημος Βασιλική τής Πόρτας Πα-
ναγιάς (βλ. είκ. 2), ήτις ανήκει είς τήν Πύλην (Πόρταν).

3 Αναφέρεται τό όνομα τοΰ έπιχειρήσαντος τήν σύλησιν (Συμεών Τσαμόπουλος).

4 Τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1541. Ή χρονολογία αύτη άναγράφεται έπί χειρογράφου
κώδικος τής 'Ιεράς Μονής. Ό 'Ιερόθεος τοποθετεί ταύτην «περί τό 1550» (βλ. Βίκτωρος
Ματθαίου, ένθ' άν., σελ. 377). Ή μνήμη τοΰ Άγίου ώσαύτως έορτάζεται τήν αυτήν
ήμερομηνίαν. (Αύτόθι, σελ. 359).
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ρις. Αυτά τά 'πι σ' έναν άράπ' ύπηρέτ' πού 'χι κι πήγι κι τούν ξέθαψι κι τονν
βρήκι οϋλου έχτός άπου τήν κάρα κι τον εν α τον χέρ'» (χφ·, σελ. 4 Πύλη).

3) (("Αμα επισι ή βλογιά ήτανι 'κει ατού 1914 φέραν τήν κάρα τον αι-Βησ-
σάριον κι πέρασι». (χφ., σ. 178, Καλόγηροι).

Κατά τό 1926- 1927 έπίσης ό άγιος έσωσε τήν περιοχήν έκ τής καταστρε-
πτικής ακρίδος (χφ., σ. 3, Πύλη).

Είκ. 3. Ή γέφυρα τοϋ Κοράκου.

Είκ. 4. Ή καμάρα τής γέφυρας τοϋ Κοράκου.

4) ((Στούς χρόνους πού ζοϋσι ού "Αγιους Βησσάριους, τόν κιρό πού'ταν
'πίσκονπονς εϊχι πέσ' πανούκλα κι ' στή Μολδοβλαχία. Τότι τονν κάλισαν τονν
άγιου γιατί ήταν άκ'στά οτ φτειάν' θάματα. Ού άγιους πήγι κ' εφτειασι λιτανεία
μιγάλ' κι παρακάλισι πουλύ τού Θιό κί άπ τή μέρα πού πήγι κ' εφτειασι τή
λιτανεία πέρασαν δυο μέρις κ έπαψι τού κακό '. Τότι ού τότι βασ'λιάς τ'ς Μολδο-

1 Καί εις τό συναξάριόν του άναφέρεται : «έδωκε καί εις τόν "Αγιον Βησσαρίωνα
τό νά διώκη τήν πανώλην καί διά μέσου τής σεβασμίας αΰτοΰ καί παντίμου κάρας νά
γίνεται πανταχού τοϋ πάθους τούτου ιατρός ταχύτητος καί μέγας άντιλήπτωρ καί βοη-
θός . . . καί έν τφ άμα πάει ή φθορά τής άσθενείας αύτής καί όχι μόνον εις τούς τόπους
τής Θεσσαλίας, τής Στερεάς καί τής 'Ηπείρου θαυματουργεί ή αγία αύτοΰ κάρα καί
ή αγία του σιαγών καί προσκαλείται διά τήν τοιαύτην τής πανώλους άσθένειαν . . . άλλά
καί εις αύτήν τήν περίφημον Ούγγροβλαχίαν εις τήν οποίαν έχομεν παράδοσιν ότι ύπήγεν
έν τή ζω[| του ό "Αγιος ή προσκληθείς διά τήν πολλήν του φήμην καί αγιότητα ή διά
χρείαν τής οικοδομής τοΰ Μοναστηρίου». (Βλ. Βίκτωρος Ματθαίον, ένθ' άν., σ. 380 - 381)'
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βλαχίας έστειλι χρυσάφ' εν α φόρτουμα κι ού άγιους τότι έφτειασι τον μαναστήρ' ».
(χψ., σ. 202, Πύλη).

5) «Τή Γέφυρα τοϋ Κοράκου τήν έχτισι ου άγιους Βησσάριους, όταν τήν
τελείωσαν οί μαστό ρ' άνέβ'κι ον "Αγιονς άπαν' κί τ'ς λέει '■ Πώς φαίνουμι ιδώ ;
ΚΙ τότι τοϋ 'παν. — Σάν κόρακας, Παπούλη μ'. Κ' έτσ' άπού τότι πήρι τ' όνομα
κ' ή γέφυρα τοϋ Κοράκ'». (χφ., σ. 34 Πύλη), (βλ. είκ. άρ. 3 καί 4).

Άλλαι παραδόσεις άναφέρουν περί τού χρόνου (1514) των μέσων κατα-
σκευής ώς καί τών προκυψασών άντιξοοτήτων εξ αιτίας διαβολών κακών άνθ-ρώ-
πων (βλ. χφ., σ. 3 καί 202).

6) «Στήν Καμάρα τ'ς Πύλ'ς δούλιβαν οί μάστορ κι πάει κι ου άγιους Βησ-
σάριους 1 μ' έ'να ταγάρ' καί τ'ς πάει τρία πρόσφουρα κ' ένα κανάτ' κρασί. Ου
άγιους τ'ς είπι ελάτι νά φάμι κί νά πιοϋμι. 'Κείν' ήταν Ου μον μέν' γιατί είχαν
μάθ' πώς δέν είχι λιφτά νά τ'ς πληρώσ' κί πήγαν μί κρύα καρδιά κί θυμουμέν'
λέν στούν άγιου Βησσάριου· λιφτά πρέπ' νά'χ'ς γιά νά γίν' ή δ'λειά' έτσ' δέν
φτειάν'μι δ'λειά. Τότι ού άγιους Βησσάριονς σήκονσι μιά πλάκα κί τ'ς είπι :
Πάρτι δσα σάς χρειάζοννται. Ού προντονμάστουρας τότι πδφτειασι τή φασαρία,
πίστιψι πουλύ στούν άγιου κ' έκατσαν ονλ' κ' έφαγαν κ' ήπιαν κι άμα τιλείονσι
ή καμάρα είπαν δτ' θά πιτάξονν τον τσόκ' ( = σφυρί) κι δπου τούν βροϋν ΙκεΙ θά
χτίσουν ίκκλησά. "Ετσ' έφτειασαν πέταξαν τού τσόκ' κ ίκεϊ πού τού βρήκαν
χτίσαν μαναστήρ' μέ 365 κιλλιά. Ού "Αγιους Βησσάριους πέθανι ρακέντ'τους
(χφ., σ. 59-60 Άγιος Προκόπιος) (βλ. καί χφ., σ. 169 Καλόγηροι).

Κατ' άλλην παράδοσιν τό μονύδριον ειχε 366 κελλιά (χφ., σ. 229, Πύλη).

7) Ον άγιονς είχι καταραστή τ'ς γ'ναίκις γιατί μιά παλιονγνναίκα έγινι
ίτία (αιτία) γιά νά τούν ποϋν λόια. Καταράστ'κι κί τή Λάρ'σα. "Οταν ού άγιονς
ήταν έπίσκουπους Λαρίσης είχι φτειάσ' ένα χάν' κί μέσα στ ού χάν' πήγινι δποιονς
ήθιλι, δέν είχι κλειδιά, άν'γις κ' έμπινις μέσα κί κοιμόσ'να. Ίκεί έμινι κι ον
άγιονς. Μιά μέρα 'κείν' πον τούν ζήλιβαν ήθιλαν νά τούν φτειάσ'νι κακό γιαύτό
έβαλαν μιά γ'ναίκα άπού κάτ' άπ' τού κρεββάτι τ'" αυτός δπους είπαμαν δέ κλεί-
νουν ι κι αυτή ή παλιογ'ναίκα μόλ'ς κοιμήθ'κι ού άγιους βγήκι κί πήγι κουντά
στούν άγιου κ έπειτα άπ' αύτό αν'ξ αν αντοί πού θέλαν νά τούν κατηγορήσονν
κ' είπαν δτ πήγαινι μί τ'ς γ'ναίκις' άμέσονς τότι ον άγιονς έφνγι άπού έπίσκου-
πους κί καταράστ'κι τ'ς γ'ναίκις κί πήγι στού μαναστήρ'. Σ' αύτό τό μαναστήρ'

1 Παραλλαγή τής παραδόσεως βλ. εις Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Τ" "Ασπροπόταμο
Πίνδου, Α', Τρίκαλα 1946, σ. 11. Τοϋ Αύτοϋ, Παραδόσεις τ' Άσπροπόταμου, Τρίκαλα
1948, α. 47.
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είχι 365 κιλλιά. "Αμα καμμιά γ'ναίκα ήθιλι νά πάη σ' αυτό τού μαναστήρ' ου
άγιους δεν τήν δέχοννταν. (χφ., σ. 60-61, Άγιος Προκόπιος) βλ καί σ. 3-4 Πύλη).

8) ((Μια φονρά σηκώθ'κι μια τουρκάλα και πήγι στή μονή τοϋ Άγιου
Βησσαρίωνος στο Ντούτσικου κ' οί καλογέρ' ôèv τήν άφ'ναν νά μπή μέσα καί νά
πάη νά προυσκννήσ', γιατί αυτό εΐνι τού θέλ'μα τ' Άγιου. Γυναίκα, νά μή πατήσ'
στον μουναστήρι τ'. Τ ότι ή τουρκάλα, α μα οί καλόγερ' μπήκαν μέσα κ' έκλεισαν
τήν πόρτα, πήγι ν' άνιβή άπ' τούν τεΐχον, άλλα κι τον μον ν αστή ρ' δεν τήν εδεχτ'
κ' έσχίστ ου τοίχους κ' εφτειασι μιγάλον ρήγμα. "Ετριξαν οί καλογέρ' κι άμα
τήν είδαν τ'ς είπαν πάλι ό'τ' δεν μπορεί νά μπή μέσα, γιατί ετσ' θέλ' ον άγιους,
νά μή μπή μέσα. Αυτή ή γ'ναϊκα αναγκάστηκε νά φύγ', φεύγοντας όμως άπει-
λοϋσι ή τονρκάλα ό'τ' θά τ ς χαλάσ', θά στείλ' τ'ς Τούρκ νά τ'ς φτειάσονν μιγάλ'
ζημιά. "Ομως, όταν αντή πήγαινε τήν έπιασι ή βροχή καί πήγι κάτου άπον μιά
πέτρα γιά νά μήν βρέχεται, ή πέτρα όμως επεσε καί τήν πλάκωσε καί λέγεται
μέχρι σήμερα τ'ς Κνρας τό μάρμαρο. Αντή ήτανι άφεντίνα. Είναι λίγα χρόνια
τώρα πού έσπασαν τήν πέτρα καί βρήκαν τά κόκκαλά τ'ς». (χφ. σ. 24- 25, Πύλη).

Αί παραδόσεις αύται αναφέρουν περί τού βίου καί τής δράσεως τού ιδία
είς τήν περιοχήν τής Πύλης ζήσαντος Άγιου Βησσαρίωνος Β', τού καλουμένου
τοΰ Σωτήρος1, Μητροπολίτου Λαρίσης. Έκ τούτων ή πρώτη λέγει περί τιμωρίας
υπό τοΰ Αγίου ίεροσύλων, θέματος γνωστού εκ διηγήσεων καί άπό πλείστους
άλλους τόπους.

Εις τήν αυτήν διήγησιν λέγεται περί ίχνους τής οπλής τοΰ ήμιόνου τοΰ
Αγίου έπί μεγάλου λίθου. Πρόκειται περί θέματος2 μέ παλαιάν παράδοσιν καί
ευρεΐαν διάδοσιν είς διηγήσεις ελληνικός καί άλλων λαών 3.

1 ΙΙρός διευκρίνησιν άπό τοΰ 'Αγίου Βησσαρίωνος τοΰ Αου τοΰ Ήγιασμένου, επί-
σης Μητροπολίτου Λαρίσης. Κατ' αρχάς οί δυο άγιοι εταυτίξοντο. Ή διασάφησις έγέ-
νετο έκ τής ένεπιγράφου τοιχογραφίας τοΰ άριστεροΰ κλίτους τοΰ έν Τρικάλοις ίεροΰ
ναοΰ τών 'Αγίων 'Ανάργυρων, ήτις άπεικονίζει τόν Άγιον Βησσαρίωνα Α', τόν πριρην
άριστερά, καί δεξιά τόν τοΰ Σωτήρος. Ό κυρίως ναός τών 'Αγίων 'Αναργύρων έτοιχο-
γραφήθη τφ 1575, τό δέ άριστερόν κλίτος τω 1627. (βλ. Βίκτωρος Ματθαίου, ό Μέγας
Συναξαριστής τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, εκδ. Β', 'Αθήναι 1963, τόμ. Θ' (μήν Σεπτέμ-
βριος), σ. 359.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 733 - 735, 742 - 743,
1139. Κ. Α. Ρωμαίου, Άχνάρια έπάνω σέ βράχους, Άρχεΐον Θρακ. Θησ., τόμ. ΙΓ'
(1946 - 1947), σ. 209 - 227, τόμ. ΙΔ', σ. 374-376. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, "Εκθεσις
λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης, ΕΚΛ., ΙΗ'/ΙΘ'/1965 - 66),
σ. 241 -242.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 742 - 743.
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Είς τήν δευτέραν διήγησιν γίνεται λόγος περί τών αγίων λειψάνων καί τού
άνοίγματος τού τάφου τοΰ άγίου ύπό τίνος ύπηρέτου. Εις τό συναξάριον αύτοΰ άνα-
φέρεται περί τίνος Άγαρηνοΰ, όστις εύρίσκετο έκεΐ διά τάς έξωτερικάς άνάγκας.
Ούτος μίαν ήμέραν ήνοιξε κρυφίως τόν τάφον τοΰ άγίου, ήσδ'άνθη άρρητον εύω-
δίαν καί αφήρεσε πάντα τά οστά έκτος τής κάρας, τήν οποίαν δέν εύρεν. Μετέβη
κατόπιν εις τήν Δύσιν όπου τά έπώλησε1. Νομίζω ότι πρόκειται περί τής αύτής
διηγήσεως.

Περαιτέρω εις τάς παραδόσεις 3 καί 4, ώς καί έν τφ Συναξαρίω του2, ό
άγιος άπαντάται ώς προστάτης κατά διαφόρων νόσων, ώς τής εύλογίας, τής
πανώλους, διώκτης δ' έτι καί τής άκρίδος.

Εις τάς παραδόσεις 5 - 6 άναφέρεται περί τής ύπό τοΰ 'Αγίου χορηγήσεως
τών μέσων πρός κατασκευήν τής πρός δυσμάς τής Πύλης ευρισκομένης γεφύρας,
τής έπονομαζομένης τοΰ Κοράκου, ή όποία φκοδομήθη, διότι ποταμός, όστις
«άπό τούς παλαιούς έκαλείτο 'Αργυροδίνης καί Αχελώος, τώρα ονομάζεται ύπό
τοΰ λαού Άσπροπόταμος, . . . πλημμυρών πολλάκις εις τόν καιρόν τοΰ χειμώνος
έγίνετο άδιάβατος καί κανείς τών οδοιπόρων δέν άπετόλμα νά τόν διαβή » \

Αΐ παραδόσεις 6, 4 λέγουν περί τής ιδρύσεως ύπό τοΰ Άγίου τοΰ Μονα-
στηρίου Δουσίκου4. Αύται άνήκουν εις τάς περί ιδρύσεως έκκλησιών καί είναι
γνωσταί καί εις άλλους τόπους συνδεόμεναι μετ' άλλων τοπικών άγίων καί
έκκλησιών.

Είς τήν ύπ' αριθμ. 7 αιτιολογείται ή άπαγόρευσις τής μεταβάσεως γυναικών
εις τό μοναστήριον, ή όποία, ώς νομίζω, θά διεπλάσθη έκ σχετικής διατάξεως
ύπαρχούσης εις τήν διαθήκην του «μηδαμώς γννή τις εισερχέσθω έν τή μονή καν
άνάγκαι καταπείγωσιν δ,τι πλεΐσται και μεγάλαι» 5.

'Εκ τού συναξαρίου φαίνεται έπίσης ότι διεμορφώθη καί ή ύπ' άρ. 8 διή-
γησις περί τιμωρίας γυναικός, μή χριστιανής, άποπειραθείσης νά είσέλθη εις τό
μοναστήριον 6.

1 Βλ. Βίκτωρος Ματθαίου, ένθ' άν., σ. 378- 379. Περί τής διηγήσεως ταύτης βλ.
καί Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Τ' Άσπροπόταμο, Α', Τρίκαλα 1946, σ. 11.

2 Βίκτωρος Ματθαίον, ενθ' άν., σελ. 380 - 381.

» Αύτόθι, σ. 372-373.

1 Τούτο άναφέρεται καί είς τό συναξάριον τοϋ άγίου, ένθ' άν., σ. 375.

5 Βλ. άρθρ. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Άγιος Βησσαρίων, Θρησκ. καί Ήθικ.
Έγκυκλ. 3, στ. 854.

8 Βίκτωρος Ματθαίου, ένθ' άν., σ. 384-385.
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Έκ τών παιδιών ενδιαφέρουσα είναι ή μέ τό όνομα «γ'ρούνα».

1) Παίζουμε τή γ'ρούνα' δσα π'διά μαζευτοϋμι για νά παίζουμε τή γ'ρούνα
τόσις τρύπις εχ'μι άνοίξ' γύρου γύρου και στή μέσ' εχ'μι μια μεγαλύτερ' τρϋπα.
Κάθε π'δί πού θά παίξ' τού παιγνίδ' κρατάει ενα μπαστούν'' του μπαστούν' αντό
πρέπ' νά τό 'χ μέσα στή γούρνα του κάθι π'δί. Κείνου τού π'δί πού θά τά φ'λάη,
φ'λάη τή γ'ρούνα. Ή γ'ρούνα εϊν' ενας ντενεκές πού είνι απ' δξου άπ' τή γούρνα
τή μιγάλη' πρέπ' αυτό νά φ'λάη καλά τή γ'ρούνα μήπονς κάποιους άπ' τ'ς αλλ'
σπρώξ' τού ντενεκε κι τούν ρίξ' μέσα στή γούρνα πού τότι πρέπ' νά τούν ξ αν α-
βγά?.'. Αυτό τό π'δί πρέπ' νά φ'λάη τή γ'ρούνα κι πρέπ' νά προυσπαθή νά πιάσ'
καμμιά γουρνίτσα άπου κανένα π'δί, άμα αυτό σπρώχν' τή γ'ρούνα νά τήν ρίξ'
ατή τρϋπα και δέν έχ τού μπαστούν' τ' μέσα στήν τρϋπα. "Αμα τού π'δι πού
τα φ'λάει μπήξ' σι μια γούρνα τού μπαστούν' τ' πού 'νι αδεία, τότι 'κείνου τού
π'δί κιρδίζ' κι τ' άλλου χάν' κι τά φ'λάει ίκεΐνον κι ξαναρχίζ' άπ' τήν άρχή τού
παιγνίδ'. Τ'ς πιο πολλές βολές παίζουν 9 π'διά' τό ενα τά φ'λάει' εχ'νι τά μπα-
στούνια τ'ς μέσα στις τρϋπες, τ' άλλου πού τα φ'λάει στέκιτι στή μέσ κει στή
γ'ρούνα κι στή μιγάλ' τή γούρνα.

Πρόκειται περί παιδιας ή οποία είναι ευρύτατα γνωστή ώς «γουρνίδα»
(Τρίκαλα Κορινθίας, Συκιά)', «γουρουνίτσα» (Μάνη) «μουρούνα» (Βιθυνία)3
«γ'ρούνα» (Ευρυτανία) \ «γκτζουνάρς» (Σουφλί Έβρου) «γουρούνα» (Κατούνα
και Καριώται Λευκάδος)δ, «γουρουνίτσα» (Ήλις - 'Αχαΐα)7, «γ'ρούνα» (Σχωρέ-
τσανα νύν Καταράκτης Άρτης) ", «γουρούνα», «κόσκα» (Καστοριά9, Νεστόριον)ι0,
«γουτζί» (Λέσβος Άγιάσος)", «γ'ρούνα» (Αιτωλία)15 καί άλλαχού «γκιόσια» καί
«γουρουνίτσα» Ι3.

1 Κ. Λ., άρ. 1098, σ. 251- 256, 577 (συλλ. 'Ιωάννου Κακριδή, 1924).

» Κ. Α., άρ. 334, σ. 95- 97 (συλλ. Κ. Νεστορίδου, 1894).
s Κ. Α., άρ. 300, σ. 25, άρ. 56 (συλλ. II. Μακρή, 1894).

ι Κ. Α., άρ. 124, σ. 40 (συλλ. Στ. Βίου, 1918).

s Κ. Λ., άρ. 2336, σ. 24 (συλλ. Δ. Σεϊτανίδου, Σουφλί 1960).

« Κ. Λ., άρ. 2008, σ. 65 - 66 (συλλ. Εύστ. Γουρζή, 1953).

' Κ. Λ., άρ. 2268, σ. 330-31 (συλλ. Χ. Κορύλλου, 1926).

s Κ. Α., άρ. 865, σ. 50 (συλλ. Ί. Παπαγεωργίου, 1922).

» Κ. Α., άρ. 1101, σ. 21,1 (συλλ. Ί. Μπακάλη, 1937).

>° Κ. Α., άρ. 2459, σ. 36 (συλλ. Χαριλάου Χατζή, 1962).

" Κ. Λ., άρ. 1446 Γ, σ. 130 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1940).

12 Κ. Λ., άρ. 880, σ. 324 (συλλ. Δ. Λουκοποΰλου, 1923).

13 Μ. Λελέκου, Έπιδόρπιον, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1888, σ. 151-152 Κ. Α., άρ. 474,
σ. 9-11.
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Παίζεται αύτη πανταχού όμοιομόρφως μέ μικράς μόνον διαφοράς, ώς έν
Λέσβω (ύπό τών προσφύγων Άδραμυττίου), καλουμένη ενταύθα «τσίκι
μπί» 1 Κορώνη Πυλίας «γουρουνίτσα»3 καί Καρπά&ω «μαντόξυλα»3. Ε'ις τήν
Ααμίαν * ή «γουρούνα» παίζεται ώς έξης : «Δέν σκάβουν γουβίτσες τά παιδιά παρά
έχουν γιά σημάδι κάποια πέτρα κι επάνω σ'αύτήν ακουμπούν τό μπαστούνι
τους τό «γουρουνόξυλο». Γιά «γουρούνα» μεταχειρίζονται κάποιον «παλιοτενεκέ».
'Αμέσως μετά τό λάχνισμα μπορεί νά άπαλλαχτή ό «γουρνάρης» από τήν ταπει-
νωτική θέσι του σαν προφτάση «ν' άλατίση» τή «γουρούνα» νά τήν χτυπήση μέ
τό «γουρουνόξυλο» και πιάση άδειανό άπό άλλον παίχτη τό σημάδι του' καί τότε
γίνεται έκεΐνος «γουρνάρης». Χτυπάει λοιπόν τή «γουρούνα» μέ τό σκοπό νά
έγγίξη νά «κάψη» στά πόδια κανέναν άπό τούς άλλους παίχτες. Άν ό «καμένος»
δέν προφτάση νά τήν «άλατίση» καί νά ξαναπιάση πάλι γρήγορα γρήγορα τό
σημάδι του, πριν τού τό πιάση ό γουρνάρης τότε γίνεται τελειωτικά ό «καμένος»
«γουρνάρης» καί ελευθερώνεται ό άλλος.

Ή ύπό συζήτησιν παιδιά νομίζω, ότι προέρχεται άπό τόν άρχαΐον κυνδα-
λισμόν ή πατταλισμόν, δεδομένου ότι ή κυνδάλη έπαίζετο ομοίως διά πασσάλων.
"Εκαστος τών παίδων βαστάζων εις χείρας πασσάλους προσεπάθει νά έμπήξη ένα
έξ αύτών εις λάκκον κάθυγρον, ένφ έτερος παις νά έκκρούση τούτον διά τών
ιδίων αύτοϋ πασσάλων καί νά έμπήξη τόν εαυτού' ό κατορθώσας τοΰτο ένίκα.

Ή κυνδάλη βεβαίως θά έπρεπε νά παίζεται καθ·' ώρισμένην έποχήν, διά νά
ύπάρχη τό ύγρόν έδαφος, δηλ. έν καιρώ φθινοπώρου ή χειμώνος καί καθ' όλας
τάς έποχάς εις περιοχάς τών οποίων τό έδαφος ηύνόει τήν έμπηξιν τών πασσάλων.

'Εκ τοϋ πρακτικοΰ τούτου λόγου ή άρχαία παιδιά θά μετεπλάσθη εις τήν
νεωτέραν αυτής μορφήν μέ τά αυτά χαρακτηριστικά της. Σκάπτουν βεβαίως
«λάκκους» ύποτυπώδεις έπί τοϋ έδάφους καί κρατούν έπ' αύτών τούς πασσάλους,
ένφ ό φύλαξ «γουρνάρης» προσπαθεί νά έμπήξη εις κάποιον λάκκον τόν πάσσα-
λόν του, νά νικήση καί άπελευθερωθη, αφού δέν είναι δυνατόν έξ αιτίας τοϋ εδά-
φους καί διά πρακτικούς λόγους νά γίνη άλλως. Εις τήν Ααμίαν δέν έχομεν τήν
έκσκαφήν τών ύποτυπωδών λάκκων. Διά τοϋ πασσάλου του δηλ. πρέπει νά
έκκρούση εις σημεϊον και καταλάβη τήν θέσιν άλλου, οπότε νικά καί άπολάσσεται
τής θέσεως τοϋ «γουρνάρη».

» Κ. Λ., άρ. 1446Β, σ. 147 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1940).

2 Κ. Α., άρ. 1481, σ. 10 (συλλ. Γεωργ. Ταρσούλη, 1940).

3 Μ. Μιχαηλίδου - Νουάρον, Λαογραφικά Σύμμ. Καρπάθου, τόμ. Β', σ. 205-6.

4 Δημ. Λ ουκοπούλου, Ποιά παιγνίδια παίξουν τά "Ελληνόπουλα, 1926, σ. 134.
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Ουτω βλέπομεν ότι τό κύριον σημείον τής παιδιάς είναι ή έκκρουσις καί
κατάληψις τοϋ σημείου τοΰ αντιπάλου.

Σημειωτέον ότι ή παιδιά αύτη δεν άπαντςί είς περιοχάς ένθα υπάρχουν άλλαι
συναφείς παιδιαί, ώς τά λεγόμενα καζίκια (Σύμη1, Σάμος2, Λειβήσιον3), έχοντα
ώς εξής : «Δύο συμπαίκτορες ώπλισμένοι μέ πασσάλους μικρούς καί μεγάλους ήρχοντο
εις έδαφος μαλακόν καί έρριπτον τους πασσάλους έμπήγοντες έπιτηδείως διά τής
βολής. Ό πάσσαλος ό άνατρέψας τόν τοΰ άντιπάλου ενίκα καί ό αντίθετος έχανε
τόν πάσσαλον» 3.

«Τά καρφιά» (Μεγίστη - Καστελλόριζον) \ «μπρόκος» (Σύμη)3, «Ππίνα»
(Καρπασία Κύπρου)6 παίγνιον μέ μικράς ράβδους. Έκ τών παικτών έ'καστος
κρατεί 4 - 5 ράβδους ήμίσεος πήχεως μήκους. Οΰτοι συγκεντρώνονται εις μέρος
όπου τό έδαφος είναι μαλακόν έ'νεκα βροχής ή απλώς άπό άρδευσιν. ΈκεΙ παις
τις ρίπτει κατά τοιούτον τρόπον τήν ράβδον του, ώστε νά καρφωθη κατακορύφως
ή ολίγον τι πλαγίως, άκολουθεί έτερος παις ρίπτων τήν ράβδον του πλησίον
τής πρώτης προς τόν σκοπόν νά τήν καταρρίψη, οπότε επιτυγχάνων τήν κερδίζει,
καί νά μένη ή ιδική του έμπεπηγμένη

Πάλοι έν Ρόδω \ καί τσούνια εν Πλαγιά Λέσβου8, Σίφνω9, Μήλφ 10,
Θήρα", 'Άνδρω καί Καρύστω 18 ονομάζεται ή αυτή παιδιά, ή οποία παίζεται
ώς εξής : (<Ε'ίχαμ εννιά ξύλα στο μάκρος το καθένα 40 πόντοι. "Ησανε κάτω 'ίσια
καί τά στήναμε κάτω στο χώμα, είχαμε και μια μπάλα ξύλινη· τά εννιά ξύλα τά
βάζαμε κάτω, τά οχτώ γύρω γύρω καί τό άλλο στή μέση καί τό λέγαμε ό εννιάς.

1 Ί. Κακριδή, 'Ελληνικά παιγνίδια, Ήμερ. Μεγ. 'Ελλ., ετ. 1925, σ. 172.

3 Κ. Λ., άρ. 509, σ. 63 (συλλ. Ε. Μυρογιάννη, Σάμος, 1924).

3 Κ. Α., άρ. 231, σ. 107. Λειβήσιον, 1873.

* Αυτά παίζονται δι' ήλων (Κ. Α., άρ. 166, σ. 13, (συλλ. 'Αχ. Διαμαντάρα. Με-
γίστη, 1892).

5 'Εξ ιδίας πείρας.

« Κ. Δ., άρ. 720, σ. 144 (συλλ. Ξ. Φαρμακίδου 1918).

7 Κ. Α., άρ. 751, σ. 111 (συλλ. Θ. Κωνσταντινίδου, 1925).

s Κ. Α., άρ. 2152, σ. 99- 100 (συλλ. 'Εμμ. Σαρέλλη, 1955).

9 Κ. Α., άρ. 470, σ. 122, 1923. Κ. Λ. άρ. 655, σ. 60 καί 14p (συλλ. 'Ιωάννου

Δραγάτση, 1924).

Κ. Λ., άρ. 2304, σ. 418 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1959).

» Κ. Α., άρ. 424, σ. 142 (συλλ. Ί. Κυριάκου, 1889-1900, 1914).

>3 Κ. Α., άρ. 771β, σ. 718, 742 (συλλ. Ί. Βογιατζίδου, 1918).

'3 Κ. Λ., άρ. 432, σ. 33 (συλλ. Εΰαγγ. Παπαχατζή, 1922).
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"Υστερα έστενόντανε οί δυο παρέες τριάντα μέτρα μακριά. Έπιάναμε ή κάθε
παρέα μέ τή σειρά δλοι τή μπάλα και τή ρίχταμε (== έπετούσαμε) πάνω στον
κύκλο. 'Εάν έπιτύχαινε ή μπάλα τον εννιά, δλη ή παρέα έκέρδιζε εννιά καλοϋκες
(= πόντους). "Οσα άλλα ξύλα έπεφταν άπό τό ρίξιμο τής μπάλας έδιδαν κέρδος
μιά καλοϋκα (= πόντο)

Παρατηρούμεν ούτως ότι καί αύτη υπέστη μεταβολάς άπομακρυνθεισα τής
αρχικής της μορφής, ή οποία διατηρείται εις τήν έκ Πλαγιάς Λέσβου παραλλα-

Είκ. 5. Άνθρώπινον ομοίωμα καί σταυρός
είς εσπαρμένον άγρόν.

γήν' «τά τσούνια παίζονταν πολύ τά παλιά χρόνια μέ παλούκια πού προσπαθούσαν
μέ τή σειρά οί παίκτες καί μ' ένα χέρι τινάζοντας τα νά τά καρφώνουν σέ λάσπη
λέγοντας : «βούρ, τΚοικάρ. Τά παλούκια τά 'λεγαν ματσούκες. Τώρα εξέλιπε πλέον
κι οϋτε κανείς τό θυμάται, τό άκούσαμε άπό γιαγιάδες μας οϋτε καί τό είδαμε
παιζόμενο»

Έκ τοϋ γεωργικού βίου αναφέρω τήν συνήθειαν καθ' ήν «στού χουράφ'
άμα τελειώσ' μι τού σπαρμό γιά τού φύτιμα βάνουμι σ' ένα ξύλου χρ'λό ένα
σταυρό γιά μιά κούκλα ώραία πού πολλές βουλές τήν έχ'μι ντυμέν' σά νύφ' γιά
νά τηράνι τή νύφ' κί νά πέφτ κει τού μάτι τ'ς κι οχ' στού σπαρμό. Αύτά, τού

»Κ.Λ., άρ. 2304, σ. 418 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Μήλος (Πολλώνια 1959).
Έν Σύμη άντί τών ξυλίνων πασσάλων χρησιμοποιούν λίθους αιχμηρούς τούς όποιους
στήνουν ομοίως, όπως τούς πασσάλους (Κ. Λ., άρ. 161, σ. 224 (συλλ. Δ. Χαβιαρά, Σύμη
1920 καί Κ. Α., άρ. 898, σ. 217 (συλλ. Γ. Εαρινού, 1895).

» Κ. Λ., άρ. 2152, σ. 99 - 100 (συλλ. Έμμ. Σαρέλλη, 1955).
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σταυρό κι τήν κούκλα, τά βάνονμι για τού μάτ' κι γιά κάθι κακό»' (χφ., σ. 121 -122,
"Αγιος Προκόπιος) (βλ. είκ. 5-6).

Τό άνθρώπινον ομοίωμα χρησιμεύει πρός περισυναγωγήν τού μιάσματατος,
ώς έγίνετο διά τών αρχαίων φαρμακών1 καί πρός άποπομπήν τοΰ κακοΰ2.

Είκ. 6. "Ανθρώπινον ομοίωμα (νύφη) είς άγρόν.

Ώς γνωστόν κατά τήν πρωτόγονον άντίληψιν δύναται νά έπιτευχθ-η μετα-
βίβασις τοΰ κακού εις τό ομοίωμα, ίσως δέ καί έξαπάτησις τοΰ δαίμονος ούτως,
ώστε νά ασχοληθή ούτος με τό άνθρώπινον ομοίωμα και ούχί μέ τήν σποράν 3.

1 Περί αύτών βλ. Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ., τόμ. 7 (1923),
σ. 507-514 όπου καί αί παραπομπαί.

2 Είς Βραχώρι 'Ηπείρου : «"Οταν ξεκινά κάποιος νά ταξιδεύψη ή νά πάη στό χω-
ράφι καί βρή στό δρόμο του κανένα γρουσούζη θά τόν βρή κακό. Γιά νά μήν τόν βρή
τό κακό, μόλις βγή έξω άπό τό χωριό κάνει ένα λάκκο καί βάζει μέσα ένα λιθάρι καί
λέει: Θάφτω τόν .... (τό όνομα τοΰ γρουσούζη)». Κ. Λ., άρ. 1432, σ. 389, (συλλ.
Μ. Αιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου, 1940). Είς Καλλίπολιν : «Διά νά καρποφορήση άγρός
καί πριν σπαρή, πρέπει είς μίαν τών γωνιών αύτοΰ νά ταφή άρτιγέννητον γαλίδιον».
'Αποστ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφικά Καλλιπόλεως, 'Αρχ. Θρςικ. Λαογραφ. καί Γλωσσ.
θησαυρού, τόμ. Ι" (1936 -37), σ. 86.

3 Είς Κορώνην : «"Αν έχουν πεθάνει δυό στό χρόνο ή κοντύτερα μέσα στό ίδιο
σπίτι βάνουν στοΰ δεύτερου τήν τσέπη μιά κουτσούνα (κούκλα) καί τή θάφτουν μαζί του
γιά νά μήν τριτώση». Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα 'Ελλ. Λαογραφ., (άνατ. έκ τής Έπετ.
τοΰ Λαογρ. Άρχ. 1941-42, τεΰχ. Β', σ. 7).

21
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Είδικώτερον τίθεται τούτο καί πρός άπόκρουσιν τής βασκανίας. Ή λαϊκή συνή-
θεια νά τίθενται άντιβασκάνια ή προβασκάνια ουχί μόνον επί ανθρώπων καί
ζώων αλλά καί επί αψύχων είναι ευρυτέρα. Ούτως αναρτούν «τσόβολο (κρανίον
ζώου ή τρύπιο λιθάρι άπό σκοινί» βοϊδοκέφαλο2, πέταλο, σκόρδα 3 κρανίον ο'νου
ή ήμιόνου4, κεφάλι ζώου3, σταυρόν6, άδειο άβγό η ένα πούλο ' επί δένδρων ή
ιστών, τοποθετημένων ε'ις καλλιεργουμένας εκτάσεις.

Ή πίστις εις τήν άποτρεπτικήν δύναμιν τού σταυρού κατά παντός κακοποιού
πνεύματος, ήτις είναι ευρύτατα διαδεδομένη εις τόν λαόν, προέρχεται έκ τής χρι-
στιανικής παραδόσεως.

Recherche folklorique dans la province de Trikala
du 16 septembre au 3 octobre 1967

par Anne J. Papamichail

Selon l'ordre sub no 56427 de l'Académie d'Athènes l'auteur Anne
Papamichail a effectuée des recherches sur la vie populaire tradition-
nelle et culturelle de la province de Trikala. Elle a travaillé au Bourg
Pyli, ainsi qu'aux villages Aghios Procopios et Kaloghiri où elle a re-
cueillie un matériel folklorique varié qu'elle a noté dans un cahier, in
80 grand format, de 468 pages, déposé au Centre des Recherches sub
no 3212. Elle a enregistrée également, sur bandes magnetiques, 133

1 Κ.Λ., άρ. 916, σ. 502 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Αιτωλία, 1928). Κ. Α., άρ. 976,
σ. 695 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Σούλι, 1912). Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ.,
Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 3 - 4 (1941 - 1942), σ. 83.

s Κ. Α., άρ. 36, σ. 303 (συλλ. Δ. Σάρρου, Ήπειρος, 1888 - 1893). Κ. Α., άρ. 2310,
σ. 52-53 (συλλ. Κώστα Μάνου, Έπταχώριον Καστοριάς, 1958).

3 Κ. Α., άρ. 1974, σ. 41 (συλλ. Δημ. Παπαδούλη, Άμούριον 'Ελάσσονος, 1953).
Κ. Α., άρ. 1105, σ. 247 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 'Ανατολική Κρήτη, 1937)

4 Κ. Λ., άρ. 2339, σ. 25 (συλλ. Κων. Βήχου, Μήλος, 1960). Κ. Λ., άρ. 1105.
σ. 247 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Κρήτη, 1937). Κ. Λ. άρ. 2303, σ. 117 (Στεφ. Ήμέλλου,
Νάξος Φιλώτιον, 1959). Κ. Α., άρ. 1973, σ. 9 (συλλ. Β. Σαμαρά, Τρίκαλα, 1952).

5 Κ. Α., άρ. 2302, σ. 574 (συλλ. Δημ. Β. Οϊκονομίδου, Πράμαντα 'Ιωαννί-
νων 1959).

6 Κ. Α., άρ. 976, σ. 695 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Σούλι, 1912).

7 Βλ. Εύαγγ. Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στα Λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα,
1949, σ. 36.
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chansons et danses populaires. Cette collection est complétée par un grand
nombre de photos.

De ce matériel l'auteur examine seulement certains éléments tra-
ditionnels à savoir : parmi les légendes, celle de St. Cosma qui croit-on
a traversé la mer en étendant sa capote. Ce sujet qui est commun et à
d'autres Saints provient, selon l'auteur, du récit miraculeux de l'Evangile.
(Mathieu 12, 25 - 29, Marc 6, 48, Jean 6, 19) ou du passage de Job, qui
est lu dans l'église durant le grand Carême avant de Pâques, ou même du
récit miraculeux de Jean l'Etranger, qui se trouve dans le livre de Saints.

Parmi les récits locaux, elle mentionne celui du passage d'Aly
Pacha du bourg Pyli (voir photo 1) et quelques légendes qui relatent la vie
et l'oeuvre de St. Bessarion II. Les deux premières racontent la puni-
tion que le Saint a infligée à des sacrilèges et aux traces sur une pierre
du sabot de son mulet. Des récits similaires qui sont d'une tradition
ancienne existent encore chez d'autres peuples.

Aux légendes no 4, 5 et 6, le Saint est présenté comme chassant
la petite Vérole, la peste et les sauterelles. Dans son synaxaire Saint
Bessarion est présenté comme protégeant les fidèles de ces fléaux et
surtout de la peste.

Les légendes no 7, 8, 9 et 10 se rapportent à la construction par le
Saint du pont qui se trouve à l'ouest du bourg de Pyli et les no 6, 10
et 11 à la fondation du Couvent de Doussikon et autres.

Parmi les jeux d'enfants qu'elle a recueillie elle examine celui de
«γ'ρούνα» (la truie). Ce jeu est connu d'après l'auteur en plus à d'autres
régions de Grèce et a son origine au jeu antique «κυνδαλισμός» ou «πασσα-
λισμός», qui est joué également avec des piquets. Les différences, qui
existent entre le jeu ancient et le jeu contemporain, proviennent des
raisons pratiques et climatologiques tandis que les principales caracté-
ristiques sont restées les mêmes.

Elle remarque également que ces jeux ne se racontrent pas aux
régions où existent des jeux similaires comme p. ex. le jeu «καζίκια» les
clous etc., et que d'autres jeux ont subit des transformations pareilles
s'éloignant de leur aspect d'origine.

Enfin, elle rapporte la coutume de poser sur un champ une belle
poupée ou une croix pour empêcher qu'on jette le mauvais oeil ou autre
maléfice sur leur récolté. Il s'agit, dit l'auteur, d'une habitude primitive
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ou selon les croyances populaires l'idole humain empêchait les mauvais
ésprits d'agir et les épurait les miasmes en les transférant sur lui-même,
(voir photos No 5, 6). Plus particulièrement ce coutume a comme but
d'empêcher le mauvais oeil. Pour cette même raison que dans d'autres
régions de Grèce, on pose aux champs des crânes d'animaux, des oeufs etc.

Γ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΣΕΡΡΩΝ
(26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1967)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Πρός τόν σκοπόν έρεύνης εθιμικών εκδηλώσεων τήν 1ην Μαρτίου καί τήν
Δευτέραν τής Τυρινής είργάσθην από τής 26*15 Φεβρουαρίου μέχρι τής Μαρ-
τίου 1967 εις τά χωρία: α) Άγριανή, β) Σιτοχώρι καί γ) Άγια 'Ελένη τοϋ νομού
Σερρών, ένθα εκινηματογράφησα :

α'. Άγερμόν παίδων, αδόντων τό χελιδόνισμα κατά τήν Μαρτίου ε'ις
Άγριανήν καί Σιτοχώρι.

β'. Φάσεις εκ τής τελέσεως τοΰ εθίμου τοϋ Καλόγερου είς Άγίαν Έλένην
κατά τήν Δευτέραν τής Τυρινής (6 Μαρτίου 1967), πρός δέ καί τρόπους εκτε-
λέσεως μελωδιών : α) διά γκάιντας (άσκαύλου), συνοδείοι νταχαρέ είς Άγριανήν
καί β) διά τής Θρακικής λύρας, συνοδεία νταβουλιοϋ (μεγάλου νταουλιοΰ) εις
Άγίαν Έλένην.

Αντιστοίχως προς τάς κινηματογραφήσεις ταύτας ηχογράφησα έτι 55 μελορ-
δίας ασμάτων καί χορών, ώς καί άλλην λαογραφικήν ύλην, κατέγραψα σχετικάς
πρός τά κινηματογραφηθέντα θέματα πληροφορίας, είς δέ τήν Άγριανήν επεξέ-
τεινα τήν έρευνάν μου και εις θέματα 'ιδία τοΰ ύλικοΰ βίου τοϋ λαοΰ.

Έκ τής καταγραφείσης σχετικής ύλης άπηρτίσθη χειρόγραφον έκ σελίδων
207, σχήμ. 8ου, τό όποιον κατετέθη ε'ις τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άριθμ.
είσαγ. 3168. Τά κινηματογραφηθέντα θέματα κατεγράφησαν ε'ις τό είδικόν βιβλίον
ύπό τούς άριθμ. 48-52, αϊ δ' ηχογραφήσεις υπό τούς άρ. 14507-14552 καί
H.A.Υ. άρ. 449-454.

Α'. Είς Άγριανήν1, τής έπαρχίας Φυλλίδος, έκινηματογραφήθη τό έθιμον

1 Τό παλαιότερον όνομα τοΰ χωρίου ήτο Κλεπούσνα «διότι είχε πολλά χωριουδά-
κια γΰρω - γύρω, εφτά, καί μετά ρήμαξαν καί μαζεύτηκαν εδώ καί επειδή πήρε τά αλλα
τά χωριουδάκια, σά νά τά εκλεψε, τό έβγαλαν Κλεπούσνα». (Κ.Λ. χφ. άρ. 3168, σ. 47).
Τό σημερινόν όνομα εδόθη εκ τών 'Αγριάνων, λαοΰ παιονικοΰ, κατοικοΰντος τήν περί



ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΣΕΡΡΩΝ 325

τής 1ης Μαρτίου, κατά τό όποιον όμιλοι αγοριών καί κοριτσιών τής σχολικής
ηλικίας φέροντες ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος, τό όποιον δύναται νά περιστρέφεται
περί κάθ-ετον άξονα, περιέρχονται τάς οικίας καί άδουν (είκ. 1) τό κατωτέρω
ασμα :

Είκ. 1. Τό χελιδόνισμα είς 'Αγριανήν. Είκ. 2. Τό χελιδόνισμα είς Σιτοχώρι.

Χελιδόνα 'έρχεται
από Μαύρη Θάλασσα.
Θάλασσα μάς πέρασε,
έκατσε και λάλησε·
5 λάλησε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά,
πού μαθαίνουν τά παιδιά,
τά παιδιά τοϋ δάσκαλου.
Δάσκαλος μας έστειλε,
10 νά μας δώστε πέντε άβγά·
άν δέν έχ'τε πέντε άβγά,
παίρνουμε τή κλωσσαριά,

τήν Ροδόπην καί τόν Στρυμόνα χώραν. (Βλ. Γ. Καφταντζή, Φυλές τής περιφερείας Σερ-
ρών. Σερραϊκά Χρονικά Ε', 1970, σ. 58-60).
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νά γεννά καί νά κλωσσά
και νά σέρνη τά πουλιά.
15 Μάρτης μας ήρθε'
καλώς μας ήρθε.
Τά λουλούδια άνοιξαν,
τόπος μυρίζει
καί Άγια Πασχαλιά
20 μέ τά κόκκινα τ' αβγά 1.

Τό έθαμον τούτο, γνωστόν ως χελιδόνισμα, εκινηματογραφήθ-η καί είς Σιτο-
χώρι τής επαρχίας Βισαλτίας. 'Ενταύθα έκτελεΐται μόνον υπό τών αγοριών, ανά δύο,
φερόντων τήν χελιδόνα, έστολισμένην δια κλάδων ελαίας (είκ. 2 - 3), καίαδόντων 2 :
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1 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ενθ' άν., σ. 108-109, άρ. είσ. μουσ. 14517, άρ. ταιν.
1076 Β4. Μουσικήν καταγραφήν τοϋ άσματος βλ. εις Γ. Κ. Σπνριδάκη - Σπ. Περιστέρη,



ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΣΕΡΡΩΝ 327

Μάρτης μας ήρθι,
τά λουλούδια ανοίγουν
γης βουδιάζει,
τόπους μυρίζει.

5 Μάρτη - Μάρτη μου καλέ,
καί Φλιβάρη φλιβερέ,
τόσον τόπου γύρισες
χ έμαθες τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά.

10 Σήκου συ, νοικουκυρά,

νά μας δώσ'ς τά πέντε αβγά'
κράτα σν τήν όρνιθα
νά γεννά και νά κλωσσά
καί νά σέρνη τά πουλιά '.

Μετά τήν έκτέλεσιν ταύτην τού ασματος, τά παιδιά εις τε τήν 'Αγριανήν
καί τό Σιτοχώρι, αφού λάβουν ως φιλοδώρημα έν αβγό, προσφέρουν εις τήν οίκο-
κυράν τεμάχιον έκ τού επί τής χελιδόνος λευκού καί ερυθρού νήματος, καλουμένου
μαρτινίκι ή μάρτης, τό όποιον προσδένεται εις τόν καρπόν τής χειρός «για νά μή
τους μαυρίση ό Μάρτης», δηλονότι ό ήλιος τοϋ Μαρτίου.

Τό έθιμον τούτο τοϋ άγερμοΰ τών παίδων κατά τήν 1'1ν Μαρτίου, άσκού-
μενον ένταϋθα έκ παλαιάς παραδόσεως, απαντάται προσέτι καί εις πολλά άλλα
χωρία τοΰ νομού Σερρών, εις τινα δ' έχει διακοπή εσχάτως, ενφ τούτο συνετη-
ρείτο κατά τά προηγούμενα μόλις έτη.

Εις 'Αγριανήν τελείται «πάππο πρός πάππο τό άντέτι (έθιμον). Κάθε χρόνο
γίνεται. Kai στή κατοχή τό κάναμε. Και στή τουρκοκρατία. "Οταν ήταν οί Βούλ-
γαροι εδώ γυρίζαμε με τό Βούλγαρο δάσκαλο καί μας είχαν άναγκάσει νά τό

'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική 'Εκλογή), έν 'Αθήναις 1968,
σ. 177- 78.

2 Αί δημοσιευόμενοι μουσικαϊ καταγραφαί έγένοντο υπό τοΰ συντάκτου - μουσικού
τού Κ. Λ. Σπ. Περιστέρη, τόν όποιον καί εντεύθεν ευχαριστώ θερμώς.

1 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ένθ' άν., σ. 106 - 107, άρ. είσ. μουσ. 14515, άρ. ταιν.
1076 Β2.

1 'Εννοεί τήν βουλγαρικήν κατοχήν τής περιοχής Σερρών. (Βλ. : Π. Πέννα, 'Ιστο-
ρία τών Σερρών άπό τής αλώσεως αύτών υπό τών Τούρκων μέχρι τής άπελευθερώσεώς
των υπό τών 'Ελλήνων. 'Αθήναι 19662, σ. 331 κ. έξ. Γ. Λαιφάκι, Αί βουλγαρικαί θηριω-
δίαι έν Σέρραις τφ 1916 καί 1917 καί τά μαρτύρια τών 'Ελλήνων ομήρων έν Βουλγαρία
τφ 1917 καί 1918. Θεσσαλονίκη 1948, σ. 17 κ. έξ. Άθ. Χρυσοχόου, Ή κατοχή έν Μακε-
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γνρίσωμε (μεταφράσωμεν) στα βουλγάρικα και τό τραγουδούσαμε. "Οταν έφυγαν
οί Βούλγαροι τό συνεχίζομε πάλι όπως στά παλιά χρόνια ελληνικά». (Χφ., σ. 38).

Τό χελιδόνισμα, ώς άγερμός προερχόμενος έκ τής 'Αρχαιότητος (μαρτυρείται
ύπό τοϋ 'Αθηναίου '), συνεχισθέν δέ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, διετηρήθη
άνευ διακοπής μέχρι σήμερον. Τό ασμα θά ήτο εις τήν άρχικήν του μορφήν

Είκ. 3. ΧελιδονισταΙ είς Σιτοχώρι (1967).

επωδικόν πρός τόν σκοπόν τής άποδιώξεως τοϋ έκ τοϋ χειμώνος κακού, άμα δέ
καί λατρευτικόν πρός τήν θεότητα, ή οποία έπιστεύετο ώς έφορος έπί τής άνα-
ζωογονήσεως τής βλαστήσεως καί τής έπιτυχίας τής καρποφορίας ä.

Β'. Ή εις Άγίαν Έλένην τής έπαρχίας Σερρών κινηματογράφησις σκηνών
έκ τοϋ έθίμου τοϋ Καλόγερου, άπεσκόπει εις συμπλήρωσιν προηγηθείσης κινημα-
τογραφήσεως τοΰ θέματος κατά τό έτος 1965 3.

δονία. Βιβλ. 4ον. Οί Βούλγαροι έν 'Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη, τεϋχ. Α', 1941 - 42.
Θεσσαλονίκη 1951, σ. 16). Καί έπί τουρκικής κατοχής τό χωρίον είχε καταστή στόχος
συνεχών προσβολών καί δολοφονιών 'Ελλήνων ύπό τών Βουλγάρων, ώς λ. χ. τήν 12 Δεκ.
1906. Τότε Βούλγαροι έπέδραμον είς αύτό, κατέκαυσαν 7 οικίας, έδολοφόνησαν 11 άτομα
καί προύκάλεσαν μεγάλας ζημίας εις γεωργικά προϊόντα. (Βλ. Π. Πέννα, ένθ' άν.,
σ. 251, 295 κ. άλλ.).

1 Δειπνοσ. Η 60.

2 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τό άσμα τής Χελιδόνος (χελιδόνισμα). Έπετ ΚΑ.,
τόμ. 20/21 (1967/68), έν 'Αθήναις 1969, σ. 49 κ.έξ.

? Βλ. Κ. Λ. χφ. άρ. 2938, συλλ. Γ. ΝΑίκατερινίδου, σ. 7-17, άρ. κινημ. ταιν. 28.
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Τό έθιμον τούτο τελείται, ως γνωστόν, τήν Δευτέραν τής Τυρινής εβδομά-
δος ύπό των εκεί εγκατεστημένων προσφύγων άπό τό Κωστή τής 'Ανατολικής
Θράκης '.

Έκ συγκρίσεως τής τελέσεως αύτού κατά τά έτη 1965 και 1967 παρετηρή-
σαμεν ότι τούτο τείνει βραδέως μέν αλλ' ασφαλώς είς εγκατάλειψη*.

Φροντίς κατεβλήθη πρός μαγνητοφώνησιν των κατά τόν έορτασμόν τούτον
οργανικών μελωδιών καί τών ασμάτων, ώς καί τών έκφωνουμένων εύχών κατά
τήν ε'ικονικήν σποράν καί άροτρίασιν (είκ. 4).

Είκ. 4. Ή άροτρίασις κατά τήν τελετήν τοΰ εθίμου τοΰ Καλόγερου.
('Αγία 'Ελένη Σερρών. 6 Μαρτ. 1967).

Παραθέτομεν κατωτέρω τό άσμα «Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι.. . » τό
όποιον συνοδεύει όμώνυμον μιμητικόν χορόν.

Τήν μελφδίαν τοΰ άσματος τούτου έκτελοΰν περισσότερον πάσης άλλης τά
μουσικά όργανα (λύρα 3 - νταβούλι4) κατά τήν διάρκειαν τής όλης τελετής.

1 Βλ. : Κ. Ά. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης. 'Αναστενάρια. Τελετή Τνρι-
νής Δευτέρας. Άρχ. Θρακ. Θησ. τ. 11 (1944/45), σ. 80 κ.έξ., Γ. Ά. Μέγα, Αναστενάρια
καί έθιμα τής Τυρινής Δευτέρας είς τό Κωστή καί τά πέριξ αΰτοΰ χωρία τής Άνατολ.
Θράκης. Λαογραφ. ΙΘ' (1960/61), σ. 525 κ.έξ., Κατερίνας Κακούρη, Διονυσιακά. Αθήναι
1963, σ. 31 κ.έξ.

2 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ένθ' άν., σ. 131, άρ. είσ. μουσ. 14539, ταιν. 1077 Β4.

3 τρίχορδος θρακική λΰρα.

4 μέγα τύμπανον.
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Μέ τά γόνατα τό τρίβουν,
μέ τή γλώσσα τό μαζεύουν.

Γ'. Έκ τής εις τό χωρίον Άγριανή καταγραφείσης άλλης λαογραφικής
ύλης, ϊδιαίτερον διαφέρον παρουσιάζει ή σχετική πρός τόν ποιμενικόν βίον, τήν
λαϊκήν λατρείαν καί δεισιδαίμονάς τινας συνήθειας.
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Έκ τών ασθενειών είς τά αιγοπρόβατα ή πλέον επικίνδυνος θεωρείται τό
νταλάκι (ό άνθραξ). Πιστεύεται ότι παρουσιάζεται γάτα, κατσίκι, σάν βαμπίρ
(= βρυκόλακας). Πρός θεραπείαν παλαιότερον «έβαζαν σ' ένα μέρος φωτιά, νύχτα,
άπό δυο μεριές και άπό μέσα περνούσαν τά πρόβατα, άπό τή φωτιά πηδούσαν.
Τό νταλάκι φοβόταν τή φωτιά και έμνησκε. Μετά φεύγουν άπό 'κει, άπό κείνη
τή περιοχή, άλλου, γιά νά μή τούς βρή τό νταλάκι. Τά περνούσαν άπό τή φωτιά
χωρίς κουδούνια, χωρίς ομιλία, και τά σκυλιά άλλος τά κρατούσε μακριά νά μή
φωνάζουν γιά νά μή τούς βρή πάλι τό νταλάκι. 'Άλλη γιατριά γιά τό νταλάκι εΐναί
νά πάρης άλας μέ πίττερα καί θά πας σ' ένα σταυροδρόμι, θά τά πάη ένα παι-
δάκι γυμνό, θά πάη νά ρίξη τό άλας νύχτα καί θά πάν τά πρόβατα νύχτα καί
μόλις θά πάνε νά γλείφουν τά πρόβατα, θά τά διώξουν άπ' έκεί. Άλλοι πάλι
πάαιναν στο μπαίρ (βουνό) καί εκεί έβγαζε τά ρούχα του ό τσιομπάνης, άπό
μάννα γεννημένος γινόταν, καί άρχινοϋσε νά κυνηγάη τά πρόβατα μέ μιά βέργα.
Καί αύτό νύχτα.. . "Αλλοι περνούσαν άπό νερό, πάλι νύχτα καί πάλι φευγάλα»·
(Χφ. σ. 12-13) '.

Τούς προσβαλλομένους ύπό εύλογιάς «τούς τύλιγαν σέ μαλακό παννί άμα
έπεφτε τό δέρμα καί έβαζαν γλυκίσματα στή φωτιά, στο τζάκι, σάν ερθη ή Ευλο-
γιά νά μή 'ρθή δυναμωμένη. Παρουσιάζεται σάν γυναίκα ειδών - ειδών». (Χφ. σ. Ιδ).

Τό τρυποπέρασμα ασθενών πρός θεραπείαν αυτών απαντά καί ενταύθα, ώς
καί εις άλλους ελληνικούς τόπους2 : «Στόν "Αι Γιάννη τό Πρόδρομο έχει μιά
σπηλιά. "Εχει μιά πέτρα καί μιά τρύπα καί άπό κει μέσα περνάν γιά νά γενούν
καλά. Οί αμαρτωλοί σκαλώνουν». (Χφ. σ. 17).

Τά Χριστούγεννα, τήν Πρωτοχρονιά καί τά Θεοφάνια παρασκευάζουν
μικράν κουλλούραν διά τά μιέλη τής οικογενείας, επίσης δέ καί διά τά ζώα. Τήν
παραμονήν τών Χριστουγέννων παρασκευάζεται έτι είδικόν κουλλούρι, τό κουλ-
λάκι, διά τόν Καλικάτζουρο καί τοποθετείται εις τό είκονοστάσιον τής οικίας.
(Χφ. σ. 28).

Καθ' όλον τό διάστημα τού Δωδεκαημέρου καίει άσβεστος ή φωτιά εις τήν
εστίαν, ή δέ στάχτη συγκεντρώνεται καί τήν πρωΐαν τής 6*1? 'Ιανουαρίου ραντί-

1 ΙΙρβλ. Γ. Α. Μέγα, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν επιδη-

μικών νόσων. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. 5-6 (1943 -44), σ. 32 κ. έξ. (= Λαογραφία 25, 1967,
σ. 481 κ. έξ.).

3 Βλ. Στ. Ή μέλλον, Περί τοΰ έν τή νήσο) Νάξφ έθίμου «τοΰ τρυποπεράσματος».
Έπετ. Έταιρ. Κυκλ. Μελ. Α' (1961), σ. 515-528, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
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ζεται δι' αύτής έξωτερικώς κύκλω ή οικία πρός έκδίωξιν τών καλικαντζάρων
οι όποιοι καθ' όλον τό 12ήμερον πιστεύεται ότι ευρίσκονται έπί τής γης αλλ'
είναι «σαν αέρας», αόρατοι.

Τήν πρωίαν τής Πρωτοχρονιάς τά παιδιά περιέρχονται τάς ο'ικίας τοΰ
χωρίου, κτυπούν μέ χλωρούς κλάδους έλαίας τάς θύρας και έπάδουν 2 :

Jco 96

—ρ- h κ Ν=Ι —ί—I ^—h—^—
---It*------ « *

Σουρ - βα, σουρ - βα, κό - λιν - τρα,

fr=i F=l N=l ι— *- "Ï—M—
<3> " U , Χ Χ. X -* *-3 r

ΐρείς χι - λιά - δες πρό - βα - τα

=#= F=P  r -  1 —- V {<) -

κι όίλ -λα τό σα γι - δια

-f—-h- κ-h- -Ν-h-f-^r1\-
-*-! t—^-±- -^-#-^^-

δΰκ5' , nu - ρά , κα - ρΰ - δια.

Σοϋρβα - σοϋρβα, κόλιντρα,
τρεις χιλιάδες πρόβατα
κι άλλα τόσα γίδια
δώσ', κυρά, καρύδια.

Διά τών κλάδων τούτων κτυπούν καί όσα άτομα συναντήσουν καθ' όδόν3.
(Χφ., σ. 30-31).

1 Πρβλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη - Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Λαϊκαί λατρευτικοί τελεταί είς τήν
Μακεδονίαν (Καλή Βρύση Δράμας) άπό 5-8 "Ιανουαρίου, Πρακτ. Άκαδ. 'Αθηνών τ. 40
(1965), σ. 237 -240.

2 Κ. Λ. χφ. άρ. 3168, ενθ" άν., σ. 117, άρ. είσ. μουσ. 14526, άρ. ταιν. 1076Β,3.

3 Βλ.: Ν. Γ. Πολίτου, Πυρομαντεία καί έμπυροσκοπία παρά τφ λαώ. Λαογραφία Γ'
(1912), σ. 349 -351 (=Λαογρ. σύμμ. Ι", σ. 154 -55). Γ. Καψάλη, Λαογραφικά έκ Μακε-
δονίας. Λαογραφία S" (1918), σ. 468 κ. έξ. Πρβλ. Δ. Βογαζλή, "Ηθη, έθιμα καί προλή-
ψεις . . . "Αρχ. Θρ. Θησ., τόμ. 21 (1956), σ. 199 - 200.
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Τό πανελληνίως τελούμενον «ποδαρικό» συνηθίζεται ενταύθα, ως καί άλλα-
χού τοΰ νομού Σερρών, τήν 2αν 'Ιανουαρίου. 'Ακολούθως ό νοικοκύρης στέλλει
τά παιδιά και κομίζουν νερό «γιά κινούργιο μπερικέτι. Μετά ρίχνουν άλας στο

Είκ. 5. Ραντισμός τάφου δι' ϋδατος κατά τό Ψυχοσάββατον.

(Άγριανή Σερρών. 4 Μαρτ. 1967).

τζάκι καί λένε ένφ άνεκατώνονν τή φωτιά με κλαδί ελιάς: όπως σκάζει το Άλας
έτσι νά σκάζϊ] τό σπίτι άπό καπνό, άπό ζωα, άπό μπερικέτι». (Χφ. σ. 30-31).

Τήν 8ην 'Ιανουαρίου είναι ή ημέρα τής μαμμής1.

Κατά τάς τρεις Κυριακάς τών 'Απόκρεων άνάπτονται υπό τών παιδιών
πυραί τάς οποίας υπερπηδούν καί αναφωνούν : «Ή αρκούδα φοβάται, έγώ δέ
φοβάμαι». Μεταμφιέσεις λαμβάνουν χώραν τήν Κυριακήν τής Τυροφάγου.

Τό Ψυχοσάββατον αϊ γυναίκες κομίζουν βρασμένον σΐτον εις τήν έκκλησίαν,
τον οποίον εν συνεχεία διανέμουν. 'Ακολούθως μεταβαίνουν είς to νεκροτα-
φεΐον, ένθα θυμιατίζουν καί ραντίζουν τους τάφους δι' ύδατος ή οίνου (εικών 5,
χφ. σ. 69).

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, "Εθιμα τής ήμέρας τής μαμμής. Έπετ. Λαογρ. Άρχ. 7 (1952),
σ. 3-27 (= Λαογραφία 25, 1967, σ. 534 - 556).
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Έκ τών λατρευτικών έθίμων κατά τό Πάσχα άναφέρομεν τό τής αιώρας
(κούνιες) καί τήν κύκλω περιφοράν τών εικόνων διά τών αγροτικών ορίων τού
χωρίου κατά τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου καί τήν κατ' αυτήν τοποθέτησιν
υψώματος εντός τού κορμού δένδρων. Κατά τήν περιφοράν εύχονται υπέρ προ-
στασίας τών άγρών έκ τής χαλάζης '.

Λιτανεΐαι τελούνται κατά τήν πανήγυριν τοΰ προφήτου Ήλιού, ώς καί εις
περιπτώσεις ανομβρίας, ότε ή έκκίνησις τής πομπής γίνεται εκ τοΰ παρεκκλησίου
τοϋ προφήτου Ήλιού, όστις θεωρείται καί ένταϋθα ότι «είναι για τις βροχές» 2
(χφ. σ. 41).

Κατά τήν τοπικήν πανήγυριν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου συνηθίζεται ή
τέλεσις διαφόρων αγωνισμάτων 3 (χφ. σ. 38-42).

Ή εορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου θεωρείται, ώς πολλαχοϋ, ημέρα αρχής
τής θερινής περιόδου δια τήν πρόσληψιν επί μισθώ ποιμένος (χφ. σ. 17).

Διά τοϋ άγιασμοΰ τής εορτής τής 'Υψώσεως τοΰ Σταυροΰ (14 Σεπτεμβρίου)
άνανεοΰται τό προζύμι (φύραμα) τής χρονιάς (σ. 42), άπό τό πρώτο δέ σιτάρι τής
παραγωγής παρασκευάζεται ειδική πίττα, τήν οποίαν άναρτοΰν εις τήν κρήνην
έξ ής υδρεύονται καί έπεύχονται : «Ώς τρέχει τό νερό, νά τρέχη τό γέννημα»
(χφ. σ. 52).

Έκ τών ήχογραφηθέντων ασμάτων, πλην τών λατρευτικών, lis Μαρτίου,
Λαζάρου, Καλόγερου, και τών συνδεδεμένων πρός παιδιάς, πολλά άναφέρονται
ε'ις τόν Μακεδονικόν άγώνα καί ε'ις τοπικούς μακεδονομάχους ήρωας, ώς τό
τραγούδι τοϋ καπετάν Μητρούση 4 κ. ά.

1 Τό εθιμον τοϋτο τής περιφοράς τών εικόνων εις τά αγροτικά σύνορα τοΰ χωρίου
πρός προστασίαν τής παραγωγής είναι λίαν διαδεδομένον εις τόν νομόν Σερρών. Βλ. σχε-
τικώς : Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό εορτασμός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου εις Νέον Σούλι Σερρών.
Σερραϊκά Χρονικά Ε' (1970), σ. 142.

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σΰμμ. Α', σ. 91.

9 Ή τέλεσις άγωνισμάτων κατά τάς τοπικάς πανηγύρεις συνηθίζεται πολλαχοϋ τοΰ
νομοΰ. (Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, ενθ' άν., σ. 139).

4 Περί τής δράσεως καί τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου αΰτοΰ βλ. εις Π. Πέννα, ενθ' άν.,
σ. 241 κ. έξ. καί Δ. Πετροπούλου, Δημοτικά τραγούδια τοϋ Μακεδονικοΰ άγώνα. Μακε-
δονικά Η' (1968), σ. 356 -57.
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RÉSUMÉ

Rapport sur une enquête folklorique spéciale, menée
dans le département de Serrés du 26 février à 8 mars 1967

par Georges Ékatérinidis

L'auteur expose les résultats de l'enquête folklorique spéciale qu'il
a mené dans les villages Agriani, Sitochori et Aghia Éléni du départe-
ment de Serrés (Macédoine orientale). Dans ces villages il a filmé sur
pellicule de 16 mm. les sujets suivants :

1) À Agriani et à Sitochori la coutume de «chélidonisma» (de
chelidoni, hirondelle). Cette coutume s'observe aussi dans d'autres villa-
ges du dép. de Serrés, ainsi que dans des villages du reste de la Macé-
doine et ailleurs en Grèce (p. ex. à Rhodes). Des groupes d'enfants, âgés
de 6 à 12 ans, vont chanter de porte en porte dans le village la chanson
du retour de l'hirondelle et par conséquent du retour du printemps.
Chaque groupe tient une hirondelle de bois, qui tourne autour d'un axe
vertical. Il s'agit d'une coutume qui survit depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours sans interruption. Athénée dans ses «Deipnosophistes» (chap.
VIII, 60) nous la rapporte de Rhodes.

2) À Aghia Eléni des scènes de la cérémonie du «Caloghéros» (=le
moine) qui à lieu le lundi de la troisième semaine du carnaval. C'est une
fête des réfugiés du village Costi en Thrace orientale, installés à Aghia
Éléni de Serrés en 1923. Un paysan déguisé en moine (en grec caloghé-
ros) et suivi d'autres personnes travestiés rend visite, suivant un rituel
spécial, dans toutes les maisons du village, pour souhaite aux gens la
bonne santé et une récolté abondante. La procession fait le tour du
village et à la fin de cette manifestation on tue le caloghéros, qui rés-
suscite au bout de quelques instants, ce qui donne le signal pour que la
danse commence à la place centrale du village.

3) À Aghia Éléni la lyre de Thrace et le davoul et à Agriani la
cornemuse (gaïda) et le daharé, instruments de musique populaire locaux.

L'auteur a enrégistré pendant cette mission 55 mélodies populaires
sur bande de magnétophone et recueilli des renseignements divers con-
cernant les sujets filmés. Ces renseignements, ainsi qu'une matière
folklorique variée sont notés dans un masuscrit de 207 pages, déposé
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aux archives du Centre du Folklore sous le No 3168. De cette matière
notons les superstitions et les coutumes du culte populaire au village
Agriani, p. ex. : le feu conservé dans le foyer de chaque maison pendant
les 12 jours qui vont de Noël à l'Épiphanie (25 décembre - 6 janvier),
la guérison par des moyens magiques ou par le passage de la personne
ou de l'animal malade par un trou, la préparation de gimblettes spécia-
les le jour de Noël, le jour de l'an et à l'Épiphanie, les rassemblements
d'enfants le jour de l'an, les feu du carnaval etc.

Δ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ NOMON ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Κατά τήν από 24 Αυγούστου έ'ως 18 Σεπτεμβρίου 1967 λαογραφικήν έρευ-
νάν μου είς τόν νομόν Λασιθίου Κρήτης1 ε'ιργάσθην κατά σειράν εις τά χωρία :
α) Μαρμακέτον επαρχίας Λασιθίου' β) Λίθινες καί Καρύδι
επαρχίας Σητείας, καί γ) Βρύσες επαρχίας Μιραμβέλλου.

α) Είς τό Μαρμακέτον, 8πΙ τοϋ οροπεδίου τοΰ Λασιθίου2, έκινηματογρα-
φήθησαν αί εργασίαι τής συγκομιδής των γεωμήλων (είκ. 1), τά όποια άποτελοΰν
τό κύριον εισόδημα τών κατοίκων, και ό άλωνισμός τών ρεβιθιών (είκ. 2).

β) Είς Λίθινες3, ένθα καί παρέμεινα έπ! τόν περισσότερον χρόνον, ήρεύ-
νησα θέματα κυρίως τοΰ γεωργικού βίου καί τής λαϊκής λατρείας.

1 Δυνάμει τής ύπ' άριθμ. 56427/26.7.67 εντολής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

2 Τό όροπέδιον Λασιθίου (ύψόμ. 817-850) εκτείνεται έπί τής οροσειράς τής Δίκτης
είς έκτασιν 12 περίπου χιλιομ. μήκους καί 6 χιλ. πλάτους. Ή άρδευσις τοΰ εδάφους,
τό όποιον είναι γονιμώτατον, έπιτυγχάνεται διά χιλιάδων φρεάτων, ή δ' άντλησις τοΰ
ύδατος δι' άνεμομύλων, ό αριθμός τών οποίων σήμερον φθάνει τάς 11.000. (Βλ. καί
Στ. Σπανάκη, Ή Κρήτη . . . Ήράκλειον 1964, σ. 241 -42. Τοϋ αύτοϋ, Οί μύλοι τοΰ Λα-
σιθίου. Κρητ. 'Εστία Α', τεΰχ. 4 (1949), σ. 25).

3 Τό χωρίον θεωρείται ιδρυθέν ύπό τοΰ Λουκά Λιθίνου, ό όποιος φέρεται μεταξύ
τών 12 άρχοντοπούλων, τά όποια κατήλθον είς Κρήτην έκ Βυζαντίου τό 1182 έπί 'Αλε-
ξίου Β' Κομνηνού. (Βλ. Μ. Καταπότη, Σητεία. Τοπωνύμια. Μύσων Α' (1932), σ. 198,
άρ. 31, Έμμ. Άγγελάκη, Σητειακά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 85-86).



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ NOMON ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 337

γ) Εις Καρύδι1 ή έρευνα περιεστράφη κυρίως είς τόν ποιμενικόν βίον καί
τήν άρχιτεκτονικήν τής λαϊκής κατοικίας.

δ) Τέλος εις Βρύσες κατέγραψα ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμο-
νίας, μαγείας καί γεωργίας.

Είς τους ώς άνω συνοικισμούς, Αιθίνες, Καρύδι καί Βρύσες, έπραγματοποίησα
προσέτι 116 ηχογραφήσεις ασμάτων καί άλλης λαογραφικής ύλης, προς δέ εκινη-

Είκ. 1. Συγκομιδή γεωμήλων εις τό όροπέδιον Λασιθίου.

ματογράφησα κα τά εξής θέματα : 1) Εις Λ ι θ ί ν ε ς : Παλαών άδρόμνλον
(ύδρόμυλον), ήτοι τό εξωτερικόν, τό έσωτερικόν ως καί τήν λειτουργίαν αυτού.
2) Εις Καρύδι: α) Παλαιάν οΐκίαν (καμαρόσπιτο), καί β) περισχοινισμόν
εκκλησίας, εις εκτέλεσιν σχετικού «τάματος». Συνεκέντρωσα δ' έτι δι' άγοράς η
δωρεών 32 αντικείμενα προς πλουτισμόν τής μουσειακής συλλογής τοϋ Κέντρου
Λαογραφίας.

Ή καταγραφείσα λαογραφική ύλη, ε'ις χειρόγραφον εκ σελ. 580, σχήμ. 8ου,
κατετέθη υπ' άρ. εισαγωγής 3205. Είς τό χφ. τούτο περιέχονται πλήν τών ειδή-
σεων περί υλικού, κοινωνικού καί πνευματικού βίου, τά κείμενα τών ήχογραφη-
θέντων ασμάτων, περιγραφή τών γενομένων κινηματογραφήσεων, φωτογραφίαι

καί σχεδιαγράμματα
__\

1 Περί τοϋ ονόματος βλ. είς Μύσωνα, ενθ' άν., άρ. 12. Τό χωρίον (κάτοικοι 310,
άπογρ. 1951) είναι έκτισμένον επί άσβεστολιθικής, παντελώς άγονου, εκτάσεως, κείται
δέ έπί ύψομ. 750.

2 Αί κινηματογραφήσεις εισήχθησαν εις τό σχετικόν βιβλίον ύπό τούς άριθμ.
54-58, αί ηχογραφήσεις μελφδιών καί ασμάτων άπό τοϋ άρ. 14840- 14940, ή δέ ήχο-
γραφηθείσα λαογραφική ύλη άπό τοϋ άρ. 460 -473.

22
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Σημειούμεν κατωτέρο) παρατηρήσεις τινάς έπί τής συλλεχθείσης ύλης :
Αϊ πλεΐσται τών περισυλλεχθεισών παραδόσεων αναφέρονται ε'ις 'Αγίους καί
Εκκλησίας.

Ούτω δια παλαιάν καί θαυματουργόν έκκλησίαν τής Παναγίας (τών Είσο-
δίων τής Θεοτόκου) εις Λιθίνες, γνωστήν εις όλην τήν έπαρχίαν Σητείας ώς

Είκ. 2. Άλωνισμός ρεβιθιών εις τό όροπέδιον Λασιθίου.

Παναγία ή Λιθινιώτισσα, αφηγούνται ότι ((τήνε κτίσανε μέ νηστεία, μόνο ψωμί κ'
ελιές. Μετά, στο τέλος, που τήνε ποκτίσανε, βάλανε οί μαστόροι στον τοίχο καί
χτίσανε τά πιατάκια πού τρώγανε μέσα. Δεν τ' αγγίζουν ε» (χφ., σ. 10). Κατά πρό-
ληψιν ευρέως διαδεδομένην «απαγορεύεται νά περάσωμε άπ' όξω ψάργια κα1
κρέατα, ούτε νεκρό νά δούμε καί νά περάσωμε μέσα. Άλλοίμονός τον πού θά
περάση» (αυτόθι). Εις πολλάς παραδόσεις λέγεται περί τιμωρίας ασεβών, οΐτινες
δέν ύπήκουσαν είς τάς ανωτέρω απαγορεύσεις ή άλλως πως ήσέβησαν πρός τήν
Θεοτόκον ή πρός άλλους 'Αγίους \

Ή πίστις είς τήν ύπαρξιν δαιμονικών ό'ντων, Νεράιδων, 'Ανασκελάδων,
Γελλούδων, Τελωνίων κ.ά., συντηρείται ζωηρά μέ πλήθος σχετικών παραδόσεων
ή καί τοπωνυμίων, ώς π.χ. 'ς τσ' Άνεράΐδες (Λίθινες, χφ. σ. 14).

1 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Δημώδεις παραδόσεις έκ τών περιφερειών Σητείας καί
Μεραμβέλλου. Κρητ. Πρωτοχρ. 1964, σ. 113-115. Βλ. καί Ά. Χατζηγάκη, "Εκκλησίες
Κρήτης. Παραδόσεις. Ρέθυμνο 1954, σ. 169, άρ. 171. Περί τής έπικολλήσεως πινακίων
έπί τών εξωτερικών τοίχων τών ναών βλ. είς Φ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τ. Δ' (1951), σ. 268 -69.
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Είς Βρύσες κατά τήν Πρωτοχρονιάν «το πρωί βγαίνει, στό δρόμο ένας άπό
τό σπίτι, ό πιο χερικάρης (τυχερός), παίρνει μια πέτρα, μπαίνει μέσα στό σπίτι,
κάθεται απάνω και λέει :

Κλου - κλου στ άρνίθια μας"

καλοχρονιά στό σπίτι μας·

μπέ - μπέ στά πρό βατά μας·

τήν υγειά ντως τά παιδιά μας,

■ψωμί στήν κοφινίδα μας,

παράδες στό σακκούλι μας.

Καί τοϋ χρόνου νά είμαστε ευτυχισμένοι

καί χαρούμενοι καί καλοκαρδισμένοι.

Τό λέει τρεις φορές. Τήν πέτρα τήν αφήνει σ' ένα ρούκουνα (γωνίαν) τοϋ σπιθιοϋ
μέχρι τόν άλλο χρόνο καί μετά τήνε βγάζουνε. Παίρνουνε καί μιά άσκελετούρα
(σκίλλην) καί τήνε πετούνε μέσα στό σπίτι γιά καλοχρονιά. "Οπως σκελλώνει
αυτή, νά σκελλώνη καί τό σπίτι». (Χφ., σ. 268, 280).

Ή ήμέρα αύτη ε'ις Καρύδι καλείται ήμέρα τών καλώ χερώ έκ τοΰ έθίμου
τής προσφοράς δώρων, τά όποια ονομάζονται «καλές χέρες». Κατ' αύτήν φέρουν
ε'ις τάς οικίας «αμίλητο νερό» και αποφεύγουν νά δανείσουν ό,τιδήποτε (χφ.,
σ. 165).

Είς τό αύτό χωρίον «οι παλαιοί ψήνανε τών Φωτώ τά λεγόμενα παλλη·
κάργια. Ψήνανε φακή, κουκκιά, στάρι, άπ' όλα τά σπέρματα τσή γης βράζανε,
άπού 'χει ό γεωργός στό σπίτι ντου μέσα, καί τά δίδανε στά βούγια και τά τρώ-
γανε, γιατί λέγανε πώς κατά τά μεσάνυχτα έμιλούσανε κι αύτά μεταξύ ντως σάν
τόν άνθρωπο ... Ρίχνομε κι άπό πάνω στό δώμα καί λέμε :

Φάτε, πουλάκια, άσκορδαλλοί,

μή φάτε τή σπορά μου». (Χφ·, σ. 164,223).

Τό αυτό έθιμον συνηθίζεται καί εις Βρύσες1, όταν δέ προσφέρουν «τά παλ-
ληκάργια» εις τά πτηνά αναφωνούν:

Φάτε, πουλιά, χορτάσετε

καί τοϋ ζευγά σχωράτε (σ. 255).

1 Τό έθιμον άπαντφ πολλαχοΰ τής νήσου. (Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Κρητικά έθιμα
και κάλαντα τών Φώτων. Κρητ. 'Εστία, τεΰχ. 193- 5 (1969), σ. 129- 130).
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Είς Καρύδι «τήν πρώτη τοϋ Μάρτη δέρνεις τά βονγια μέ μιά δροσερή
άσφεντρονλιά 1 και λές '■

Μάρτης έμπήκε, βούι μου,
κι άλλαξε τή ντριχιά σου.
και κάμε πήχες τό λαρδί

Χτυπούμε και τσ' ανθρώπους νά παχύνουνε. Λένε : Ν à σέ μαρτ ιάσ ω και
χτυπούνε μέ τήν άσφεντρονλιά». (Χφ., σ. 165).

Διά τών μαστιγώσεων τούτων επιδιώκεται προφανώς ή μετάδοσις τής δυνά-
μεως τήν οποίαν έγκλείει ό άσφόδελλος εΐς τό δι' aUtoC τυπτόμενον σώμα'.

Εις Λίθινες «τοϋ προφήτη 'Ηλία (20 Ιουλίου) όσες κοπελλιες θένε (θέλουν)
νά παντρευτούνε λένε τή γηθειά :

"Αγιε 'Ηλία καί προφήτη 'Ησαΐα,
προφήτεψες Χριστό και Παναγία'
προφήτεψε κ' εμένα τή Μοίρά μον
και πές της νά μήν αργή νά 'ρθή.
5 'Ανέ πάρω εκειονά πού αγαπώ,
νά δω όρη καί βουνά
καί σνρνάμενα νερά.
Κι άνέ δε τόνε πάρω
νά δώ εκκλησιά λειτρουημένη
10 ή γυναίκα άγαστρωμένη.
Τρεις φορές θά τό πής καί άπόκειας θά πάς νά κοιμηθής». (Χφ., σ. 57).

Διαφόρους μαντικάς ενεργείας έχομεν καί κατά τήν τελετήν τοϋ Κληδόνου
τήν 23ην 'Ιουνίου * (χφ., σ. 105, 107 κ. ά.).

Εις Καρύδι μαντεύονται καί έκ τής κουτάλας τοϋ όζοϋ, ήτοι τής ώμοπλάτης
τοϋ ζώου4.

1 άσφόδελλον (Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή είς τήν δημώδη όρολογίαν τών
ψυτών, 'Αθήναι 1969, σ. 62, έν λ.). Βλ. περί τοΰ έθίμου καί είς Κατσιδώνι Σητείας:
Κωνστ. Σπυριδάκη, "Εθιμα λαϊκής λατρείας καί δοξασίαι έκ Κατσιδονίου Σητείας. Έπ.

Έτ. Κρητ. Σπουδ., Γ' (1940), σ. 419.

3 Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια. Λαογραφία Ç' (1918), σ. 330.

3 Βλ. Μ. Λιουδάκη, Λατρεία στήν 'Ανατολική Κρήτη. Έπετ. Έταιρ. Κρητ.
Σπουδ. Α' (1938), σ. 488-89. Περί τών κατά τήν ήμέραν αυτήν άπτομένων πυρών
βλ. αυτόθι, σ. 489-90.

4 Περί τοΰ τρόπου τοΰτου τής μαντικής βλ. εΐς τήν μελέτην Γ. Ά. Μέγα, Βιβλίον
Ώμοπλατοσκοπίας. Λαογραφία Θ' (1926), σ. 3-51.
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Τό έθος τοΰ περισχοινισμοΰ εκκλησίας απαντά ευρύτατα διαδεδομένον.
Ούτως εις ΛιίΚνες περιβάλλεται διά κηρωμένου νήματος ή έκκλησία τής Πανα-
γίας κατά τήν πανήγυριν τής 81? Σεπτεμβρίου καί οσάκις λοιμική νόσος άπειλη τό
χωρίον (χφ., σ. 104), είς δέ τό Καρύδι ό περισχοινισμός άποτελεί έν άπό τά συνήθη
τάματα ε'ις "Αγιον.

Παλαιότερον ό περισχοινισμός, κοινώς έν Κρήτη «τό κερόδεμα», έγίνετο διά
νήματος «άπό λινάρι μονημερίς» (χφ., σ. 212).

Τό έθος τοΰτο τοΰ περισχοινισμοΰ διασώζει, ώς γνωστόν, άρχαίαν παράδοσιν '.

Έκ τών λοιπών εθίμων άναφέρομεν τούς άγερμούς τών παιδιών κατά τό
Σάββατον τοΰ Λαζάρου και τήν Μ. Παρασκευήν (χφ., σ. 212) καί τό κάψιμον τοΰ
'Ιούδα κατά τό Μ. Σάββατον, μετά τό «Χριστός Ανέστη» (σ. 122, 276).

Έκ τών δεισιδαιμόνων συνηθειών σημειοΰμεν τάς επομένας: «7α κοπέλλια,
άπου δε τώσε στεργιώνει τώ μαννάδω, τά βάζουνε στο φούρνο. Τό πρώτο παιδί
ζfj, τ άλλα όμως ποθαίνοννε και λένε πώς τό πρώτο κοπέλλι έχει άδερφοδιώχτη
καί διώχνει τ' άλλ.α καί τό βάζουνε στο φούρνο. Τό άρμηνεύουνε όμως νά μή
φωνάξη τή μάννα γή τόν πατέρα ντου άμα τοϋ βάλουνε φωθιά, γιατί θά ποθά-
νουνε. Τό κοπέλλι πρέπει νά πή τρεις φορές «αγαπώ τ αδέρφια μου» καί μετά
τό βγάζουνε. Κάνουνε καί μονομερίτικο πουκάμισο γιά νά στεργιώση τό κοπέλλι *.
"Αμα πάλι τό κοπέλλι άργή νά προπατήξη, τότεσας το βάζουνε στο κοφίνι, τό
γυρίζουνε στο χωργιό καί τοΰ δίδουνε διακονίκια καί αυτά τά τρώει καί προπατε'ι»
(χφ., σ. 80-81, Λιθίνες).

Διά τάς Μοίρας υπάρχει ή δοξασία ότι «ή μάννα γεννά καί ή Μοίρα μοιρά-
ζει. "Ηπεσε τό παιδί χάμαι (έγεννήθη) είναι καί μέ τό τυχερό ντον, εχει γραφή
ή τύχη ντου»' εις δέ τό Καρύδι πιστεύεται περί καθορισμού τής μοίρας ε'ις έ'καστον
άναλόγως πρός τήν ήμέραν τής γεννήσεώς του (χφ. σ. 118, 188):

Τρίτη γεννάται ό φρόνιμος
Τετάρτη ό άντρειωμένος,
Πέφτη τό κακορρίζικο
καί Παρασκή τό ξένο.
Σάββατο τό πολύξερο
καί Κυργιακή τό πλοϋσο.

'Αλληλοβοήθεια μεταξύ τών χωρικών εκδηλοΰται κυρίως κατά τό φύτευμα
άμπέλου : «"Ερχονται οί καερετιλήδες καί βοηθούνε » (σ. 78, Λιθίνες).

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών. Λαογρ. Ζ' (1923), σ. 492.
» Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 497 κ. εξ.
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Τήν σειράν αρδεύσεως έκ τού κοινοτικού ύδατος καθορίζει ό νερολόγος, τοϋ
όποιου ή θητεία διαρκεί από τοϋ μηνός Μαρτίου έως τοϋ 'Οκτωβρίου.

Τά δένδρα, τών οποίων έχει τις τήν κυριότητα καί ευρίσκονται είς ξένον
άγρόν, καλούνται σηκωματάρικα, είναι δέ κυρίως έλαιόδενδρα' σηκωματάρικες

Είκ. 3. Αύρα μέ γερακοκούδουνα καί νταούλι. (Λίθινες Σητείας).

ελιές. 'Γα δένδρα αύτά έδίδοντο παλαιότερον ώς μπατίκια, δηλαδή ώς δωρεά πάπ-
που πρός νεογέννητον έγγονόν. Τοιαϋται δωρεαί έγένοντο καί πρός ναούς ή μονάς.

Ή δίοδος διά μέσου άλλοτρίου κτήματος πρός τούς 'ιδίους αγρούς ονομάζε-
ται έμπασα (χφ., σ. 76-80, Λίθινες).

Περί τής λαϊκής οικίας παρατηροϋμεν ότι καί εις τάς έρευνηθείσας περιο-
χάς, ώς καί άλλαχοϋ έν Κρήτη, Ιπιχωριάζει ό τύπος τοΰ καμαρόσπιτου μέ στέ-
γην έπίπεδον, τό δώμα.

Εις Καρύδι έκινηματογραφήθη, ώς έλέχθη άνωτέρο), τοιούτον καμαρόσπι-
τον, άπετυπώθησαν δ' ή κάτοψις καί δύο τομαί αυτοϋ.

Βασικόν μουσικόν όργανον εξακολουθεί νά παραμένη ή τρίχορδος λύρα,
ένίοτε μέ γερακοκούδοννα ' εις τό δοξάρι. Ευρίσκονται έπίσης εις χρήσιν τό νταούλι
(είκ. 3), τό λαγοΰτο, τό βιολί, ώς καί διάφοροι αυλοί έκ καλάμου. Παλαιότερον
ή άσκομαντούρα8 (άσκαυλος), ήτις σήμερον σχεδόν έχει έξαφανισθή, άπετέλει
δημοφιλέστατον μουσικόν όργανον, ίδί$ διά τούς ποιμένας.

' Τά γερακοκούδουνα είναι μικροί χαλκοί κωδωνίσκοι, τούς όποιους έξαρτοΰν άπό
τού οπισθίου μέρους τοΰ δοξαριού τής λύρας. Βλ. Γ. Κονρ/ιονλη, Κρητικά ανάλεκτα.
Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδ. Α' (1938), σ. 207.

2 Βλ. Δ. Περιστέρη, Ό δσκαυλος (τσαμούνα) είς τήν νησιωτικήν Ελλάδα. Έπετ.
Λαογρ. Άρχ. 13/14 (1960-61), σ. 52 κ.έξ.
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Τό παλαιόν γυναικεΐον ένδυμα έχει καί ένταύθ-α έξαφανισθή προ πολλού, τό
δ' άνδρικόν, οί βράκες, φέρεται ακόμη υπό ελαχίστων γερόντων.

Γενικώς παρατηρούμεν ότι ό λαϊκός πολιτισμός είς τάς έρευνηθείσας πε-
ριοχάς ευρίσκεται έν πολλοίς εις ταχεΐαν υποχώρησιν, υπάρχουν όμως έτι ευκαι-
ρίαι πρός διάσωσιν στοιχείων τούτου, ε'ίτε διά καταγραφής ε'ίτε δι' ηχογραφή-
σεων καί κινηματογραφήσεων.

RÉSUMÉ

Rapport sur les recherches folkloriques dans le département
de Lassithi, Crète (24 août - 18 septembre 1967)

par Georges Ékatérinidis

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique qu'il a
effectué dans le départment de Lassithi (Crète) du 24 août au 18 sep-
tembre 1967. L'enquête a été menée dans les villages Marmakéto (canton
de Lassithi), Lithines et Karydi (canton de Sitia) et Vrysses (canton de
Mirambello). La matière folklorique receuillie au cours de cette mission
constitue un manuscrit de 580 pages (No 3205 des Archives du Centre
du Folklore). L'auteur a procédé aussi à l'enrégistrement de 116 mélo-
dies et a réuni 32 objets populaires à l'intention du musée du Centre du
Folklore. Enfin, il a filmé sur pellicule de 16 mm les sujets suivants :

1) récolté de pommes de terre à Marmakéto.

2) battage de pois-chiches à Marmakéto.

3) un vieux moulin à eau et son fonctionnement à Lithines.

4) une vieille maison à Karydi.

5) la coutume d'entourer une église avec des cordes à Karydi (culte
populaire).

La matière folklorique notée dans le manuscrit concerne quelques
légendes (p. ex. celle de l'église de Notre-Dame à Lithines), des coutumes
de culte populaire observées le jour de l'an, à la fête de l'Epiphanie
(6 janvier), le 1 mars, à Pâques (la mise au feu du Juda), des actes divi-
natoires des jeunes filles le jour de la fête du prophète Élie. Enfin, des
informations sur le droit populaire, les instruments de musique, locaux etc.



344

ΓΕΩΡΓ. Ν- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Ε'.

εκθεσισ λαογραφικησ αποστολησ εισ αετον

ξηρομερου Αιτωλοακαρνανίας

(25 - 27 νοεμβριου 1967)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Τό χωρίον 'Αετός τού νομού Αιτωλοακαρνανίας, εκτισμένον άμφιθεατρικώς
επί βραχώδους καί ανωμάλου εδάφους, κείται επί ύψομ. 260, εις τους πρόποδας
τής άνατολικής πλευράς τού όρους Μπούμιστον, θεωρείται δέ ότι κατέχει τήν
θέσιν τής άρχαίας άκαρνανικής πόλεως Μητρόπολις1.

Είκ. 1. Τό μοιρολόγημα.

Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, 920 κατά τήν άπογρ. τοΰ 1951, άσχολοΰνται είς
τήν κτηνοτροφίαν καί τήν γεωργίαν, κυρίως δέ εις τήν καπνοκαλλιέργειαν.

Ή άποστολή μου ενταύθα άπό 25 έως 27 Νοεμβρίου 1967 εγένετο πρός

1 Κατά δημώδη παράδοσιν ή ονομασία τοΰ χωρίου οφείλεται είς τό όμώνυμον
ΰρνεον. Κατά τήν ϋεμελίωσιν τοΰ χωρίου είς διαφορετικήν τής σημερινής τοποΟεσίαν
λέγεται ότι ένεφανίσθη αετός, ό όποιος ήρπασε τά σύνεργα τών οικοδόμων καί τά μετέ-
φερεν έκεΐ δπου σήμερον κείται τό χωρίον. (Βλ. έν Αίτωλοακαρνανική καί Εύρυτανική
'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Α' (1964), σ. 242).
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κινηματογράφησιν τοπικών έθιμων κατά τήν τελετήν τεσσαρακονθημέρου μνημο-
σύνου 1 ε'ις νέον εύρόντα τον θάνατον έκ πτώσεως κεραυνού.

Έκινηματογραφήθησαν πρός τούτο: Ή άποψις τοΰ χωρίου' ή έκκίνησις
τών συγγενών τοΰ αποβιώσαντος εκ τής πατρικής του οικίας καί ή μετάβασις εις
τήν έκκλησίαν διά τήν τέλεσιν τοΰ μνημοσύνου" ή έκεΐθεν ομαδική μετάβασις τών
γυναικών πρός τό νεκροταφεΐον' ό θρήνος (μοιρολόγι) επί τοΰ τάφου' ή προσφορά
ποτού, φαγητού, άρτου καί γλυκύσματος εις τάς μοιρολογούσας" τέλος ή μετά
κοπετών καί θρήνων άποχώρησις έκ τοΰ νεκροταφείου.

Είκ. 2. Προσφορά φαγητοΰ (βακαλάου) κατά τήν διάρκειαν τοΰ μοιρολογήματος.

Προσέτι ήχογραφήθη τό μοιρολόγι, διαρκείας πλέον τής μιάς ώρας, κατε-
γράφη δέ καί ύλη σχετική πρός τήν τελευτήν '.

Έκ τής τελευταίας άναφέρομεν τά εξής :

I. Ή συμμετοχή τοΰ χωρίου εις τό πένθος τής οικογενείας έξ ης ό νεκρός
παρετηρήθη καθολική. «Τα δυστυχήματα στά χωριά γίνονται συντρομητικά», μοΰ
έλέχθη παρά γραίας (χφ., σ. 3).

II. Έπί τεσσαράκοντα ήμέρας άπό τοΰ θανάτου 1 προσκομίζουν οί συγγε-

1 ΙΙερί τής ιδιαιτέρας σημασίας τοΰ μνημοσύνου τούτου εις τόν λαόν βλ. Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Ό άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζανιινοίς καί νεωτέροις "Ελλησι. 'Εν
'Αθήναις 1939, σ. 17 κ. έξ.

2 Τό χφ. έκ σελ. 26, κατετέθη εις τό Κ. Λ. ύπ' άριθμ. είσ. 3208. Αί κινηματο-
γραφηθείσαι σκηναί κατεγράφησαν ύπό τόν άριθμ. 59 τοΰ βιβλ. είσαγ. κινημ. ταινιών,
ή δ' ήχογράφησις κατεχωρίσθη ύπ' άριθμ. είσαγ. μουσ. 14941, άριθμ. ταιν. 1112.



346

ΓΕΩΡΓ. Ν- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

νεΐς καί φίλοι παρηγοριές, ήτοι φαγητόν και άλλα είδη, εις τήν πενθούσαν οϊκίαν
και τά τρώνε μέ τους πικραμμένονς* (χφ., σ. 6).

III. Μετά τύ μνημόσυνον εις τήν εκκλησίαν, γίνεται μετάβασις είς τό
νεκροταφεΐον μόνον τών γυναικών, άπαγορευομένης τής παρουσίας άνδρών. Αύται
επάνω εΐς τό κουλού ρ , ήτοι τόν τάφον, άνάπτουν κηρία, είτα δ' άρχίζουν
τό μοιρολόγημα (εϊκ. 1) ώς καί κατά τήν κηδείαν. «'Αρχίζει πρώτα ή μάννα
ή ή άδερφή ή μιά πρωτοΟειά ή ή γυναίκα του. Μετά άλλη, μετά οί άποξε-
νώτερες. "Ολες οί γυναίκες. 'Αρχίζει μιά και οί άλλες τήνε βοηθάνε. Κάθε μιά
μοιρολογά άναλόγως τόν πόνο της. Θά μοιργιολογήσης πρώτα τό νεκρό, θά τόνε
χαιρετήοης και μετά κλαις τό δικό σου . . . Τά μοιργιολόγια τά ξέρομε καί τά
συνοδεύομε μέ τόν πόνο μας, βάζομε καί άπό τόν πόνο μας. Σάν τά τραγούδια
είναι καί αύτά. Τά φτειάνομε μοναχές μας»3. (Χφ., σ. 4-5, 8).

IV. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μοιρολογήματος προσφέρεται, ώς ελέχθη,
ποτόν, άρτος, κρέας ή άλίπαστος βακαλάος τηγανιτός καί γλύκυσμα1 (εϊκ. 2).
'Ακολούθως παρατίθεται γεύμα εις τήν οϊκίαν τής πενθούσης οικογενείας, εις δέ
τήν τράπεζαν παρακάθηνται άνδρες καί γυναίκες, έθιμον τό οποίον ένθυμίζει
τούς τάφους τοΰ 'Ομήρου '.

RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à Aétos Xiromérou
du département d'Étolo-acarnanie (25 - 27 novembre 1967)

par Georges Ekatérinidis

L'auteur a filmé du 25 au 27 novembre 1967 dans le village d'Aétos

1 Ή περίοδος αύτη άποτελεί τύν κατ' εξοχήν χρόνον τοϋ πένθους (Βλ. Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, ένθ'άν., σ. 26 - 27).

2 Είς τήν συνήί)ειαν ταύτην συνεχίζεται προφανώς τό περίδειπνον τών αρχαίων
(Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. σύμμ. 1", σ. 343 -344). 'Αλλαχοϋ κατά τάς τρεις πριότας
ημέρας παρατίθεται δεΐπνον είς τήν οϊκίαν τοΰ άποθανόντος είς συγγενείς καί φίλους,
επειδή δ' άπαγορεύεται νά άνάπτεται πΰρ έν αΰτη, έκαστος τών δαιτυμόνων προσκο-
μίζει φαγητόν. (Αύτόθι, σ. 342).

3 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Ό θρήνος τοΰ νεκροΰ έν 'Ελλάδι. Έπ. Κ. Α., τόμ.
18/19 (1965/66), σ. 13 κ. έξ. Του αύτοϋ, Ή λαϊκή ορολογία τοΰ έλληνικοΰ δημοτικού
τραγουδιοΰ. Ένθ' άν., τόμ. 20/21 (1967/68), σ. 135.

4 Πρόκειται περί συνήθειας άρχαίας ήδη καί βυζαντινής. (Βλ. Φ. Κουκουλ.έ, Βυζαντι-
νών νεκρικά έθιμα. ΕΕΒΣ τ. 16 (1940), σ. 63 (= Τοΰ αύ τ ο ΰ, Β. Β. II., Δ'., 1951, σ. 209).

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 344.
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(canton de Xiroméro du département d'Etolo-acarnanie) les manifesta-
tions qui ont lieu sur le tombeau et dans la maison d'une personne morte,
le quarantième jour après sa mort.

Il est à noter qu'au cours de ces manifestations toutes les femmes
de la commune participent au deuil de la famille du défunt. À noter
aussi les lamentations funèbres (mirologues) des femmes sur la tombe
(voir fig. ι) et l'offre de repas, de gateau et de boisson à ces femmes
pendant qu'elles chantent les mirologues (voir fig. 2). Ensuite le retour
à la maison de la famille du défunt et le banquet auquel sont invités
les femmes aussi bien que les hommes.

L'auteur souligne la continuité historique de ces contumes depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, à travers l'époque médiéval.

ΣΤ'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
(7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 1 ΣΕΠΤ. 1967)

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

Κατόπιν τής ύπ' αριθμ. 56427/26.7.67 έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών μετέβην επί 25 ημέρας, άπό 7 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου
1967, εις χωρία βορείως τής πόλεως τής Κοζάνης πρός συγκέντρωσιν πληροφο-
ριών περί τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού.

Πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου κατά τό δυνατόν καλύτερον ειργάσθην
μόνον ε'ις δύο χωρία, ήτοι τήν Έ ρ μ α κ ι ù ν (πρώην Φραγκότσι ή Φραγκότζ')
καί τήν Κ α ρ δ ι ù ν (πρώην Τρέμπενο), τά όποια υπάγονται εις τήν έπαρχίαν
Εορδαίας (τέως Καϊλαρίων) καί άποτελοΰν ιδίας κοινότητας, τό μέν πρώτον μέ
πληθυσμόν 1 592, τό δέ δεύτερον 692 κατοίκων, γηγενών.

Ή Έ ρ μ α κ ι à κείται έπί τοΰ όρους Βερμίου είναι δ' ό τελευταίος
σταθμός κατά τήν άνοδον πρός τήν κορυφήν τοΰ όρους έκ τής δυτικής πλευράς

1 Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1961.

3 Περί τοΰ ονόματος γλιοσσικώς βλ. Άντ ων. Κεραμοπονλλον, "Η 'Αρχαία ιστορία
τών 'Εβραίων. Ή Αίγυπτος καί οί Βλάχοι. (Δημοσιεύματα τής "Εταιρείας Μακεδόνικων
Σπουδών, 7). Θεσσαλονίκη 1952, σ. 14.
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αυτού, ένφ ή Καρδιά ευρίσκεται εις τό μέσον περίπου τής πεδινής εκτάσεως,
τής εκτεινομένης μεταξύ τής δημοσίας οδού τής άγούσης άπό Κοζάνης ε'ις Πτολε·
μαΐδα καί τού όρους Βερμίου.

Έκ τής γεωγραφικής θέσεως ταύτης των έν λόγω χωρίων, οί μεν κάτοικοι
τής Έρμακιάς ασχολούνται κατά κύριον λόγον περί τήν κτηνοτροφίαν, οί δέ τής
Καρδιάς εϊς τήν γεωργίαν. Έκ τών κέντρων τούτων κατέγραψα ποικίλην λαο-
γραφικήν ύλην, ήτις καλύπτει σχεδόν πάσας τάς έκδηλώσεις τοΰ κατά παράδοσιν
λαϊκού πολιτισμού, α') Έ κ τοΰ υλικού βίου' ειδήσεις περί τών τρο-
φών, τοΰ ενδύματος, τής λαϊκής κατοικίας, τοΰ γεωργικού, κτηνοτροφικοΰ καί
μελισσοκομικού βίου κ. ά. β) Έκ τοΰ πνευματικού βίου" ειδήσεις
περί τής λαϊκής λατρείας, τών μαγικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών, τής μαντικής,
τής δημώδους μετεωρολογίας καί άστρολογίας, τής δημώδους ιατρικής, άσματα
60, παραδόσεις 44, ευτράπελους διηγήσεις 4, παροιμίας 6, παραμύθια 9 καί
γ) έκ τοΰ κοινωνικού βίου' τά κατά τήν γέννησιν, βάπτισιν, γάμον
καί τελευτήν έθιμα.

Τό καταρτισθέν χειρόγραφον τής λαογραφικής ύλης ταύτης, άποτελούμενον
έκ 436 σελίδων τετραδίου, σχ. 8ου μεγ., κατετέθη εις τό Κέντρον Έρεύνης τής
Ελληνικής Λαογραφίας ύπ' αύξ. αριθμόν 3206. Επίσης επί ταινιών μαγνητο-
φώνου, τύπου Butoba, ήχογραφήθησαν 55 μελφδίαι ασμάτων καί λαϊκών χορών.

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής ώς άνω συλλεχθείσης ύλης παρατηροΰ-
μεν τά ακόλουθα.

Ή λαϊκή κατοικία 1 εκτισμένη έντός περιμανδρωμένης αυλής είναι κυρίως
μονώροφος. Τό άνώγειον, ε'ις τό όποιον άνέρχεταί τις δι' έσωτερικής κλίμακος,
χρησιμεύει ώς κατοικία, αποτελείται δ' έξ ενός κεντρικού δωματίου, πέριξ τοΰ
οποίου υπάρχουν άλλοι βοηθητικοί χώροι. Ό 'ισόγειος χώρος χρησιμεύει διά τόν
σταυλισμόν τών ζώων καί προφύλαξιν αυτών καί τών κατοίκων, ιδία παλαιότερον,
έξ επιδρομών ληστών, Τούρκων! καί άλλων έχθρών. Έκ λόγων άσφαλείας ή

1 'Εκ τών δύο έρευνη&έντων χωρίων τήν λαϊκήν κατοικίαν δύναται τις νά έρευνήση
μόνον εις τό χωρίον Καρδιά, διότι είς τό έτερον, τήν "Ερμακιάν, αί οίκίαι κατεστρά-
φησαν τό 1944 έ'νεκα τών τότε πολεμικών γεγονότων (χφ., σ. 67).

2 "Η έρευνηθεϊσα περιοχή άπετέλει σταθμόν τής όδοΰ τής άγούσης, παλαιότερον,
έκ τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας πρός τήν Νάουσαν. Πλείστοι επιδρομείς ειχον κατα-
λάβει τήν έν λόγω περιοχήν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, μεταξύ αύτών καί ο1
Τούρκοι τήν πρός Νάουσαν δίοδον, κειμένην πλησίον τής 'Ερμακιάς. Βλ. Ίω. Βασδρα-
βέλλη, 'Ιστορικά περί Ναούσης έξ ανεκδότου χειρογράφου. Μακεδόνικα 3 (1956), σ. 139.
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κεντρική είσοδος ήτο έκτισμένη εις σημεϊον έσοχής, ώστε τα δύο ακραία δωμά-
τια τού ισογείου χώρου προεξέχοντα νά καλύπτουν εκατέρωθεν τήν κυρίαν εΐσο-
δον (βλ. σχ. 1). Επομένως ό μέλλων νά εϊσέλθη κατά τήν στιγμήν, καθ' ήν θά

Σχ. 1. Κάτοψις ισογείου οικίας οίκογενείας 'Αραμπατζή. (Χωρίον Καρδιά).
1. Ό πρό τής εισόδου χώρος (έστεγασμένος). 2. Όπαί, όθεν παρετήρουν τόν κρούοντα
τήν θΰραν. 3. Μικραί όπαί μετά κιγκλιδώματος διά τήν εϊσοδον τοϋ φωτός. 4. Κλΐμαξ

άνόδου είς άνώγειον.

έκρουε τήν θύραν, θά είχε δεξιά και άριστερά τοΐχον, εις τόν όποιον ύπήρχον δύο
όπαί δίκην μικρών παραθύρων, διά τών οποίων κατωπτεύετο ό έπισκέπτης και εις
ην περίπτωσιν ήτο έχθρός έπυροβολειτο ύπό τών όπισθεν τών οπών φυλασσόντων
καθ' όλην τήν διάρκειαν τού εικοσιτετραώρου ενοίκων. Ή διαμόρφωσις αύτη τής
εισόδου άπετέλει τό μόνον μέσον άσφαλείας τών κατοίκων έκ τών διαφόρων έπι-
δρομών καί δή κατά τάς νυκτερινός ώρας. Ό υπόλοιπος ισόγειος χώρος έχρη-
σίμευε δι' άποθήκευσιν τής έσοδείας καϊ διά σταυλισμόν τών ζώων" διά τούτου
δ'άνέρχεταί τις δι' έσωτερικής κλίμακος εις τό άνώγειον άνευ ιδιαιτέρας τινός διαρ-
ρυθμίσεως. Ίδιαιτέραν μόνον κατασκευήν παρουσιάζει ή στέγη. Αύτη είναι πλα-
κόστρωτος ή κεραμοσκεπής. 'Οσάκις οί κάτοικοι δέν ήδύναντο νά άντιμετωπίσουν
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τόν επερχόμενον έχθρόν εις τήν εϊσοδον τής κατοικίας, έπρεπε νά φύγουν ή κάπου
νά κρυφθούν. Ούτω λοιπόν παρατηροϋμεν τό άξιοσημείωτον, ότι κατά τήν διάρ-
θρα>σιν τών «γριντιών» δημιουργείται μία κρύπτη μεταξύ εξωτερικής καί εσωτε-
ρικής επιφανείας τής στέγης, ήτις είναι κατά τοιούτον άριστοτεχνικόν τρόπον
κατεσκευασμένη, ώστε ό παρατηρών ταύτην έξωθεν ή έσωθεν, νά μή δύναται νά

■β

εντόπιση ταύτην. Ή στέγη καί άπό τήν έξωτερικήν ώς καί άπό τήν έσωτερικήν
έπιφάνειαν έφαίνετο συμμετρική, ούτω δε εις ουδένα έπρόδιδε τήν κρύπτην, (βλ.
σχ. 2) (χφ., σ. 239-241)'.

Έκ τών εθίμων τοϋ γεωργικού βίου άναφέρομεν τό τοΰ αγιασμού τοϋ σπό-
ρου υπό τοΰ ιερέως προ τής ένάρξεως τής σποράς. Τήν ήμέραν τοϋ Σταυρού (14
Σεπτ.) «πάμε στην Εκκλησία καί αγιάζει τον σπόρο ό παπάς και παίρνουμε βασι-
λικό, πού μετά τόν βάζουμε στον ντρονβά τήν πρώτη μέρα, πού θά πάμε νά σπεί-
ρουμε» (χφ., σ. 204). Τόν σπόρον τούτον ό γεωργός άναμειγνύει μέ τόν άλλον σπό-
ρον κατά τήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν θά άρχίση ή σπορά καί θά πρόσθεση
«μέσα στο σπόρο ρόδι, σκόρδο, δαχτυλίδι ασημένιο, βούρτσα», (χφ., σ. 135, Καρ-
διά" πρβλ. καί σ. 79, Έρμακιά). Εις τόν άγρόν θά ρίψη πρώτον τόν ήγιασμένον
σπόρον καί κατόπιν θά άρχίση τήν σποράν.

Ώς εις τόν λοιπόν ελληνικόν κόσμον ούτω καί ενταύθα άπαντάται ή πίστις
εις δαιμονικά όντα, τους Καλικαντζάρους, οί όποιοι περιφέρονται άπό τής παρα-
μονής τών Χριστουγέννων μέχρι τών Θεοφανείων, πολλάκις δ' εισδύουν καί εντός
τών οικιών. Επίσης πιστεύεταιι ότι «ή γή στηρίζεται σέ τρεις στύλους», (χφ·,
σ. 205, Καρδιά). ((■. ■ Οι Καλικάντζαροι πάνε καί τρώγουν τους στύλους. Κου-

1 Πρβλ. τούς φεγγίτας τής Θράκης. (Βλ. Γεωργ. Ά. Μέγα, Θρακικαί οικήσεις, Λαο-
γραφία 26 (1968- 69), σ. 23, 32).
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ράζονταν τύ βράδυ καί πήγαιναν νά ξεκουραστούν. Οί στύλοι γινόντουσαν διπλοί»
(χφ., σ. 24, Έρμακιά). Κατά τήν διάρκειαν ούτω τής νυκτός, καθ' ήν θά ανα-
παυθούν τά δαιμονικά όντα, γίνονται έκ νέου οί στύλοι, οί όποιοι κρατούν
τήν γήν δια νά μή πέση. Κατά τήν δοξασίαν τών κατοίκων τής περιοχής οί
στύλοι αύτοί δέν είναι τυχαίοι, είναι οί τρεις Ίεράρχαι, οί όποιοι δίδουν τήν

Είκ. 1. "Ο σταυρός έπί τής έξωύΰρας τής αυλής (χφ., σ. 54 καί 118).

δύναμιν είς τούς στύλους νά αναπτυχθούν έκ νέου. Κατά τούς κατοίκους ό
μόνος τρόπος προφυλάξεως κατά τό Δωδεκαήμερον από τά δαιμονικά αύτά
όντα είναι τό άναμμα «τοϋ κούτσουρου» (χφ., σ. 24, Έρμακιά) και τοΰ ραν-
τισμοΰ τής οικίας καί τοΰ σταύλου μέ τήν στάκτην τοΰ ξύλου αυτού (χφ., σ. 191,
Καρδιά). ΙΙρός προφύλαξιν άπό τά κακά δαιμόνια καί τάς ασθενείας, κατά
τό ϊδιον χρονικόν διάστημα, οί κάτοικοι έχουν τήν συνήθειαν νά σχημα-
τίζουν έπί τής θύρας σταυρούς ' (βλ. είκ. 1) έκ τοΰ αίματος τοΰ κατά τήν
παραμονήν τών Χριστουγέννων σφαζομένου χοίρου (χφ., σ. 53-54, Έρμακιά).
«Τό κάνουμε, γιά νά μή ερχωνται οί Καλικατζάρου) (χφ., σ. 24), καί διότι ((όταν
γίνγι αύτό, φεύγουν οί διάβολοι άπό τό σπίτι» (χφ., σ. 191, Καρδιά). Τό έθιμον
τοΰτο τών σταυρών είς τήν εΐσοδον τής κατοικίας άπαντάται ομοίως καί βορειό-

1 ΙΙρβλ. και τά έθιζόμενα κατά τήν Πρωτομαγιάν είς τό χωρίον Έρμακιά δτε
«στις πόρτες καί στά ζφα κάνουν μέ βουνιά ή κατράμι σταυρό» (χφ., σ. 40).
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τερον τής έξεταζομένης περιοχής, ειδικώς δέ εις τά χωρία "Αγιος 'Αντώνιος τού
νομού Πέλλης 1 καί Κάτω Κλειναί τοΰ νομοΰ Φλωρίνης

Κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς λαμβάνουν χώραν μεταμφιέσεις3
(χφ., σ. 90, Έρμακιά καί σ. 159, Καρδιά). Τά παιδιά είς τό χωρίον Έρμακιά
ενδύονται τότε «καρναβάλια», χρησιμοποιούντα διαφόρους παλαιάς καί ρυπαράς
ενδυμασίας, έκ τούτων δέ κυρίως τήν φουστανέλλαν \ Αι μεταμφιέσεις, εϊς μικρο-
τέραν όμως έκτασιν, απαντώνται καί κατά τάς 'Απόκρεως (χφ., σ. 159, Καρδιά),
έχουν δέ καθαρώς σκωπτικόν χαρακτήρα. Τότε άνάπτονται κατ' έθιμον καί πυραί °
εις έκάστην συνοικίαν (χφ., σ. 24 καί 90, Έρμακιά" 183-184, Καρδιά), επάνω
άπό τάς οποίας τά μικρά παιδιά μασκαρευμένα πηδοΰν, συγχρόνως δέ γίνεται
χορός εις τήν κεντρικήν πλατεΐαν τοΰ χωρίου άνευ τοπικών λαϊκών μουσικών
οργάνων, τά όποια ήδη εξέλιπον.

Ζωηραί άπαντώνται καί ενταύθα αί λατρευτικοί τιμαί πρός τόν "Αγιον
Μηνάν, ιόν "Αγιον Τρύφωνα (1 Φεβρ.), τόν "Αγιον Γεώργιον 6 (23 Άπριλ.), τόν

1 Ενταύθα χαράσσονται σταυροί είς τήν θύραν κατά τό εσπέρας τής παραμονής
τοΰ 'Αγ. Γεωργίου" βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Έπ. A.A., τόμ. ΙΖ'- ΙΔ' (1960-61), έν

"Αθήναις 1962, σ. 378.

3 Βλ. "Α. Ν. Δευτεραϊον, έν Έπ. Λ. Α., τόμ. ΙΖ' (1964), έν "Αθήναις 1965, σ. 233,
ένθα οί έν λόγφ σταυροί χαράσσονται κατά τήν ήμέραν τής 'Αναστάσεως.

3 Περί μεταμφιέσεων κατά τό Δωδεκαήμερον έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Κ. Μαρίνη,
Δωδεκαμερίτικα πανηγύρια ['Αθήναι 1958], σ. 87.

4 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Φ. Δ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας,
τόμ. Α', Θεσ/νίκη 1962, σ. 169.

5 Δεισιδαίμων συνήθεια ανήκουσα εΐς τά διαβατήρια καί καθαρτήρια έθιμα.
Ό λαός τής έξεταζομένης περιοχής αποδίδει μεγίστην ιερότητα καί δύναμιν καθαρτικήν
είς τάς πυράς. Ούτω <ϊάπ' αυτόν τον καπνό περνούσαμε όλα τά ζφα, τά βόδια, τά αρρωστη-
μένα» (χφ·, σ. 41). «Τά λυσσασμένα σκυλιά τά καΐμε και μετά πηδάμε τόν καπνό αυτό, γιά
νά μή μας πιάση ή λύσσα» (χφ. σ. 77 καί 185). «Τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τοϋ γά-
μου, μόλις ξημερώση ολοι μαζί πάμε σ ίνα πλατύ μέρος εξω άπό τό σπίτι και πάντα στο
άλώνι. Πάμε εκεί ό γαμπρός, νύφη, συμπέθερος και ολοι μαζί βάζουμε στή μέση ενα δέμα
σιτάρι. Μετά βάζουμε φωτιά στο δεμάτι αυτό του σταριού και ολοι μαζι χορεύουμε γύρω άπό
τό δεμάτι» (χφ., σ. 96, Έρμακιά). Πρβλ. Στίλπ. Π. Κνριακίδου, Έορταστικαί πυραί έν
Μακεδονία, Μακεδόνικα 3 (1956), α. 407 -408, ενθα δημοσιεύονται πληροφορίαι περί
πυρών κατά τάς "Απόκρεως καί κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων έξ "Αργούς
Όρεστικοΰ καί έκ Λεχόβου.

6 "Εορτάζεται ιδιαιτέρως ύπό τών ποιμένων. Κατά τήν ήμέραν ταύτην σμίγουν οί
ποιμένες τά ποίμνιά των, τελούμενης συγχρόνως λαμπράς πανηγύρεως μέ κοινήν συνεστία-
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"Αγιον Άθανάσιον (2 Μαΐου), τήν 'Αγίαν Μαύραν (3 Μαΐου) καί τόν Προφήτην
Ήλίαν, όστις ((προφήτευε ότι θά βρέξη ή δεν θά βρέξη. Τότε ό αυτοκράτορας
άρχισε νά τόν κατατρέχω, εφυγε γιά τά βουνά. Έκεΐ ψηλά τοϋ πάγαινε τροφή
ενας κόρακας και γι αυτό εχει τήν εκκλησιά του εκεί ψηλά» (χφ., σ. 54). Τιμάται
ωσαύτως ενταύθα ή 'Αγία Παρασκευή, ό "Αγιος Νικόλαος, ό "Αγιος 'Ελευθέ-
ριος', ό "Αγιος Συμεών καί ό "Αγιος Νικάνωρ ώς προστάται τών αγροτών διά

Είκ. 2. Ή εκκλησία τοϋ χωρίου Καρδιά (χφ., σ. 404).

τήν γεωργικήν παραγωγήν καί τά ζφά των (χφ., σ. 41, 44, 55, 118, 149, 150,
159 καί 161). Πρός τιμήν τοϋ 'Αγίου Νικάνορος, προστάτου ιδία τών ζώων,
φέρονται εις τήν Έκκλησίαν κατά τήν έορτήν του ειδικά πρόσφορα (χφ., σ. 202-
203), ώς καί κατά τήν έορτήν τού 'Αγίου 'Αθανασίου (2 Μαΐου), όστις «βοηθά
τις γυναίκες νά πιάσουν παιδί καί τοϋ πηγαίνουν τάμα στήν εκκλησιά τον»
(χφ., σ. 47, Έρμακιά' πρβλ. καί χφ., σ. 62).

Εις τήν Καρδιάν υπάρχει ώραιότατος ναός (βλ. είκ. 2) πρός τιμήν τοϋ
'Αγίου Δημητρίου (χφ., σ. 112), όστις λατρεύεται ώς προστάτης τών κατοίκων

σιν καί δωρεάν διανομήν γάλακτος καί κρέατος (χφ., σ. 63 καί 95). Βλ. γενικώτερον
G. Κ. Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire. Hell. Contemp., 6ènle année
(1952), Athènes 1952, (άνάτυπον, σ. 18).

1 Ό "Αγιος 'Ελευθέριος ελευθερώνει τάς έγκύους (χφ., σ. 150), ό δέ "Αγιος Συ-
μεών προφυλάσσει αϋτάς (σ. 149).

23
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εξ ασθενειών. 'Γοσαύτη είναι ή πίστις τών κατοίκων εις τήν θαυματουργόν δύνα-
μιν τοϋ 'Αγίου, ώστε έπλάσθησαν εξ αυτής παραδόσεις ενταύθα περί διελεύσεώς
του ώς εφίππου. Διηγούνται, ότι εις τινα μέρη διακρίνονται τά ίχνη της διαβά-
σεως τοϋ ίππου του. «Κοντά στο χωριό Άκρινή πάνω στο Βέρμιο, που είναι
χαράδρες και λόφοι, υπάρχουν τά πατήματα τοϋ αλόγου τοϋ 'Αγίου Δημητρίου.
Μια φορά περνοϋσε άπό κει ό "Αγιος Δημήτριος και ήταν καβάλλα στο άλογο
του καί πηδούσε από λόφο σέ λόφο. Τότε τό άλογο άφισε τά πατήματα του πάνω
στο βράχο καί φαίνονται άκόμη σήμερα» (χφ., σ. 177, χωρ. Καρδιά).

Έκ κυκλουμένων δημωδών παραδόσεων περισσότερον γνωσταί καί διαδε-
δομένοι είναι αι αναφερόμενοι εις τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον καί τόν ιππον του'.
Ούτως «στο μέρος 'Αλληλα κοντά μια ωρα, είναι οί πατησιές άπο τά άλογο τοϋ
Μεγαλέξαντρου. Τό άλογο αυτό ήταν άπό βόδι κεφάλι, βουκέφαλο."Οπως περνοϋσε
τό άλογο και εβγαζε άφρό από τό στόμα του, δ αφρός είναι κολλημένος στην πέτρα
καί φαίνεται. Άπό τήν μιά μεριά φαίνονται οι πατησιές καί άπό τήν άλλη οι
αφροί πάνω στις πέτρες» (χφ., σ. 22, Έρμακιά). Δυστυχώς δεν ήδυνήθην νά
μεταβώ εις τήν εν λόγω περιοχήν πρός λήψιν καί σχετικής φωτογραφίας, διότι ή
τοποθεσία ευρίσκεται έτι βορειότερον καί πρός τήν κορυφήν τού Βερμίου, ή δέ
πρός τα εκεί προσπέλασις καθίσταται σχεδόν αδύνατος λόγω τοϋ βραχώδους καί
άποκρήμνου τοϋ εδάφους.

ΑΙ διηγήσεις αΰται περί άποτυπώσεως Ιχνών Ιπί βράχων των ποδών τών
ϊππων 'Αγίων ή τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου έχουν πολύ παλαιάν παράδοσιν, γνω-
σταί ήδη έκ τής αρχαιότητος 3.

Μεταξύ άλλων παραδόσεων κατέγραψα τήν πολλαχοϋ τοϋ Ελληνικού
χώρου γνωστήν περί τής πτώσεως τής Κων/πόλεως, είς τήν οποίαν συνυφαίνεται
τό επεισόδιον τής ψυχώσεως (ζωντανέματος) τών τηγανισμένων ψαριών. Ή παρά-

1 Περί τοϋ ίππου τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Γεωργ. Κ. Σπυρι-
δάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοϋ Μεγ.
"Αλεξάνδρου, Γέρας Άντων. Κεραμοποΰλου, 'Αθήναι 1953, σ. 388, ώς καί Ά. Ν. Δευ-
τεραίου έν Έπ. Κ.Α., τόμ. ΙΗ'- ΙΘ' (1965-66), έν 'Αθήναις 1968, σ. 318-320.
Σχετικήν παράδοσιν έκ τής νοτιώτερον τής έξεταζομένη; περιφερείας κειμένης περιοχής
(χωρίον Σισάνιον), βλ. έν Κ.Λ. άρ. χφ. 3358, σ. 17.

» Πρβλ. καί χφ. σ. 107 (Καρδιά)- «στήν Άναρράχη [παρακείμενον χωρίον] φαί-
νονται τά ίχνη πού πάτησε τό άλογο τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου».

• Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' (1904), σ. 733 - 735, 742 - 743, 1139,
καί Κ. Α. Ρωμαίου, "Αχνάρια επάνω σέ βράχους, 'Αρχ. Θρ. Θησ., τόμ. ΙΓ' (1946-47),
σ. 209-227 καί τόμ. ΙΔ' (1947-48), ο. 374-376.
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δοσις έχει ώς εξής : «Τις ημέρες πού ό Τούρκος είχε κυκλώσει τήν Κωνσταντι-
νούπολη ό παπάς είπε : ας φάμε ψάρια. Τότε ό καλόγερος τά τηγάνιζε. Τά είχε
τηγανίσει άπό τήν μιά μεριά. Έτρεξε ενας άλλος καλόγερος και λέει ότι έμπήκαν
οί Τούρκοι. Τότε ό πρώτος καλόγερος είπε ότι άν ζωντανέψουν τά ψάρια, τότε θά
μπουν οι Τούρκοι. Τότε τά ψάρια πήδηξαν και μπήκαν σ' ένα γκιονμι και τηγα-
νισμένα άπό τήν μιά μεριά άρχισαν νά κολυμπάνε. Τά δυό ψάρια μετά πέθαναν
τό ένα φαίνεται άκόμη» (χφ., σ. 34, Έρμακιά)1. Κατ' άλλην επίσης καταγραφεί-
σαν παράδοσιν έκ τοϋ χωρίου Καρδιά (χφ., σ. 200) «δ πατέρας μον πήγε στήν
'Εκκλησία στήν Κωνσταντινούπολι και μ ού είπε, ότι τό ιερό δέν μπόρεσαν οί
Τούρκοι νά άνοίξοννε, νά δούνε τί 'ναι μέσα και ό Διάκος κάθεται άκόμη μέσα.
Και όταν θά πάμε νά τήν πάρουμε, τότε θά σηκωθή ό Διάκος καί θά μας παρα-
δώση τά κλειδιά» (χφ., σ. 44 χωρ., Έρμακιά).

Πλεΐσται έπίσης κατεγράφησαν διηγήσεις, αναφερόμενοι εις θαυμαστά συμ-
βάντα κατά τήν άνέγερσιν έκκλησιών, ώς τοϋ άγίου Νικάνορος * εις τήν Ζάβορδαν
(χφ., σ. 201 - 202, Καρδιά), τοϋ 'Αγίου Διονυσίου είς τόν "Ολυμπον (χφ., σ. 41 - 42,
Έρμακιά), τής 'Αγίας Σοφίας εις τήν Κων/πολιν (χφ., σ. 200), Άγίου Δημητρίου
(χφ., σ. 112), ώς καί περί τής ευρέσεως τοϋ Τιμίου Ξύλου ύπό τής μητρός τοϋ
Μεγάλου Κωνσταντίνου Αγίας Ελένης (χφ., σ. 198-199).

Έκ τών παραμυθιακών διηγήσεων εις τήν έρευνηθεΐσαν περιοχήν κατε-
γράφησαν δύο, άναφερόμεναι είς τήν κατάργησιν τοϋ παναρχαίου καί σκληρού
έθίμου τού φόνου τών γερόντων ', άφ' ης στιγμής έδείχθη εις τόν βασιλέα ή σοφία
αύτών. Ούτω : «Μον 'λεγε ό πατέρας μον, ότι τά πολύ παλιά χρόνια τούς
σκότωναν τούς παππούδες, γιατί ήσαν άχρηστοι. Δέν δονλεύανε. Τούς πετάγανε
κάτω σέ μιά χαράδρα. Κάποτε ενας λυπήθηκε τόν πατέρα του καί τόν 'κρύψε. Πέ-
ρασαν πολλά χρόνια. Κάποτε ενας βασιλιάς κάλεσε δλους καί τούς είπε νά βροϋν άπό
ποϋ βγαίνει ό ήλιος. "Ολοι κοίταζαν πρός τά πάνον * πρός τό Βέρμιο, δηλαδή πρός
τήν 'Ανατολή. Πρωι - πρωϊ κοίταζαν καί δέν έβλεπαν τόν ήλιο. 'Εκείνος, πού είχε
κρυμμένο τόν πατέρα τον τόν γέρο, πήγε καί τοϋ είπε, «πατέρα τό και τό».

1 Όμοιας παραδόσεις βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α' (1904), σ. 21,

άρ. 31-32 καί τόμ. Β' (1904), σ. 656 - 657.

3 Παραδόσεις σχετικαί έκ Δυτικής Μακεδονίας περί τών Όσιων Νικάνορος καί Διο-
νυσίου βλ. Ά. Ν. Αευτεραίου, έν Έπ. Κ.Α., τόμ. ΙΗ'-ΙΘ' (1965-66), έν 'Αθήναις
1968, σ. 253 - 254.

8 Γενικώτερον περί τοϋ έθίμου βλ. Γ. Α. Μέγα, Γεροντοκτονία, Ελληνικά, τόμ. Ε'
(1932), σ. 351 -360. (=Λαογρ., τόμ. ΚΕ' (1967), σ. 207 - 216.

* Ή καταγραφή τής διηγήσεως έγένετο είς τό χωρίον Έρμακιά.
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Τότε ό πατέρας τον τοϋ είπε νά κοιτάξη πρός τό Σνιάτσικο, τό βουνό, πρός τή
Δύση, και θά δη πρώτος τόν ήλιο. "Ετσι και έκαμε. "Ετρεξε πρός τόν βασιλέα
και λέει ότι κοίταξε πρός τήν Δύση και είδε πρώτος τόν ήλιο. (Πράγματι όταν
βγαίνη ό ήλιος, πρώτα φαίνεται 'κει πέρα καί μετά έρχεται σέ μας, γιατί άπό
πάνου μας είναι τό Βέρμιο καί μας σκεπάζει). Μόλις άκουσε αντά, που είπε τό
παιδί στο βασιλιά, τότε ό βασιλιάς τοϋ λέει : «νά μοϋ πής άπό που τά 'μαθές
αυτά». Τό παιδί φοβότανε νά πή, γιατί τά ήξερε άπό τόν πατέρα του, πού τόν
είχε παράνομα κρύψει. Μετά άπό πολλές πιέσεις τό μαρτύρησε τό μυστικό. Μόλις
τ' άκουσε ό βασιλιάς, άπό τότε έβγαλε διαταγή νά μη ξανασκοτώσονν τούς γέρους
και άπό τότε οί παππούδες ζάνε πολλά χρόνια» (χφ., σ. 84-86, Έρμακιά). Επί-
σης είς ετέραν διήγησιν έκ τοΰ χωρίου Καρδιά λέγεται : «Μιά φορά ενας έκρυψε
τόν πατέρα του, τόν γέροντα. Τελείωσε ό σπόρος τοΰ σταριού καί τούς διέταξε ό
βασιλιάς νά πάνε νά βροϋνε σπόρο. Τότε αυτός πού είχε κρύψει τόν πατέρα του,
πήγε καί τόν ρώτησε τόν πατέρα του. Ό γέρος πατέρας του τοϋ είπε νά πάη
σε μυρμηγκοφωλιά. Πράγματι πήγε καί βρήκε μια χούφτα στάρι. Τό πήγαν στο
βασιλιά καί έσπειραν στάρι καί έβγαλαν πάλι σιγά - σιγά τά χωράφια. Τότε ό
βασιλιάς τόν ρώτησε, ποϋθε βρήκε τό σπόρο. Είπε στο βασιλιά. Τότε τόν ρώτησε
ξανά ό βασιλιάς, ποιός τοϋ τά είπε. 'Αναγκάστηκε τότε νά μαρτυρήση. Μετά
διέταξε ό βασιλιάς νά ζάνε οί γέροι» (χφ. σ. 109).

Εις τόν κύκλον τών μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών υπάρχει, πλήν
τών άλλων, καί τό έθιμον τής «ντουντούλας», ήτοι τής διά μαγικών μέσων προ-
κλήσεως βροχής εις περιστάσεις ανομβρίας. (("Οταν δεν βρέχη παίρνουμε ενα
ορφανό, τοϋ βάζουμε πάνω λουλούδια, χόρτο, το γυρίζουμε στο χωριό, τό βρέχουν
τό παιδί καί τοϋ δίνουν παράδες. Τήν ημέρα εκείνη, κατά τό γύρισμα, άλλοι
κλέβουν ένα εργαλείο, τό παραχώνουν στο χώμα καί τό βρέχουμε. Τό παιδί κρα-
τάει στο κεφάλι του κόσκινο καί το βρέχουμε. "Ετσι αρχίζει νά βρέχη» (χφ., σ.
48). Κατά τήν τέλεσιν τού μαγικού αυτοΰ εθίμου τραγουδούν :

Κύριε, βρέξε. Κύριε, στάξε
μιά ψιλή, ψιλή βροχή,
γιά νά γένουν τά σταράκια
καί νά φαν' τά κατσ'κάκια.

Βάΐ, ντουντούλε, νά βρέξη ό θεός' (χφ., σ. 49, Έρμακιά).

1 Πρβλ. Έκ Δυτ. Μακεδονίας : Ίφιγενείας Διδασκάλου, Παρακαλώντας τή βροχή,
ή «Ντουντούλκα», περιοδ. 'Αριστοτέλης, τεΰχ. 7 (1958), σ. 26 -27.
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Ε'ις τήν συλλεχθεΐσαν ύλην, τήν σχετικήν πρός τά κατά τήν γέννησιν, τόν
γάμον καί τήν τελευτήν νόμιμα παρατηρείται ταυτότης πρός άναλόγους εκδηλώ-
σεις ε'ις άλλους ελληνικούς τόπους. Ούτως είναι καί ενταύθα λίαν έπιθυμητή ή
άπόκτησις άρρενος τέκνου (χφ., σ. 46, 47 καί 58).

Αί Μοΐραι πιστεύεται ότι τήν τρίτην 1 νύκτα άπό τής γεννήσεως καθορίζουν
τήν τύχην εις τό νεογέννητον βρέφος καί διά τόν λόγον aUtôv οί οικείοι του παρα-
θέτουν τράπεζαν πλήρη εδεσμάτων καί στολίζουν τούτο ιδιαιτέρως (χφ., σ. 105-
106, 153 καί 157, Καρδιά).

Περί τών ψυχών μετά θάνατον πιστεύεται ότι αύται οδηγούνται ύπό τοΰ
αρχαγγέλου Μιχαήλ εις τό μέσον τοΰ ουρανού, ένθα κρίνονται. «"Οταν πεθάνη
κάποιος, τήν ψνχή τον τή παίρνει ό "Αγγελος. Ό "Αγγελος στέκεται στή μέση
άπό τόν ουρανό καί εκεί κρατάει μια ζυγαριά *. "Οταν πεθάνη κάποιος, τή ψυχή
του τήν πάει εκεί στήν ζυγαριά καί τή ζυγίζει. 'Από τήν δεξιά μεριά στέκονται
οί άγγελοι καί άπό τήν αριστερή μεριά ό διάβολος καί περιμένουν νά δουν, ποϋ
θά γυρίση ή ζυγαριά, γιά νά πάρουν τή ψυχή» (χφ., σ. 93, Έρμακιά καί σ. 173-
176, Καρδιά).

RÉSUMÉ

Rapport de la mission folklorique dans la région
nord de Kozaui (Macédoine du Sud)
du 7 août au ι septembre 1967

par Ange N. Deftéréos

L'auteur publie les résultats de sa mission folklorique aux villages
Ermakià et Kardià que se situent au sud-ouest de Vermion et à l'est de
la ligne Kozani-Ptolemais, dans le Macédoine du Sud. Les habitants sont

1 Ai σχετικαί καταγραφεΐσαι λαϊκαί διηγήσεις είναι επιβιώσεις παραλλαγών τοΰ
αρχαίου μύθου τού Μελεάγρου βλ. '/. Θ. Κακριδή, Τό παραμύθι τοΰ Μελεάγρου, Λαο-
γραφία 10 (1929/32), σ. 487 εξ. καί 579 εξ.

» Πρβλ. τό δίστιχον έκ τής νοτιώτερον κειμένης περιοχής (χωρ. Σισάνιον) :
«'Εκεί ζυγίζουν τς έμορφες κι αυτές τις μαυρομάτες'
ζυγίζουν κ' ενα έμορφο κι ενα ροϋσο παλληκάρι».
Κ.Λ. άρ. χφ. 3358 (Α. Ν. Δευτεραίου, Σισάνιον Κοζάνης, 1968), σ. 32 καί 2959, τοΰ
ιδίου, σ. 218.— Περί τής πίστεως βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα
τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. "Επετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20
(1950), σ. 97-98.



358

ΑΓΓ- Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

en majeure partie d'agriculteurs et d'éleveurs des bestiaux. Malgré les
destructions et autres maux, qu'ils ont subies, durant des siècles de la
part des turcs, albanais et bulgares, qui invahissaient leur partie, ils
maintiennent encore les anciens aspects de leur vie et les coutumes
traditionnelles helléniques.

De cette région exploré, l'auteur a noté dans un cahier (in 80
grand format) de 436 pages diverses informations relatives aux aliments,
aux costumes, à l'habitation populaire, à la vie pastorale et agraire, au
culte, à la magie et croyances de superstition, à la divination, la météo-
rologie populaire, l'astrologie, la médecine populaire, les croyances et
coutumes relatives à la naissance, le baptême, le mariage et la mort.
Egalement il a enrigestré sur bandes de magnétophone 55 chansons et
danses populaires et 10 contes.

En étudiant le matériel réuni on remarque qu'anciennement
l'habitation populaire avait de deux côtés de l'entrée centrale deux
chambres, bâties en dehors du principal bâtiment et qui servaient aux
habitants comme une forteresse pour repousser les attaques éventuelles
des bandits, des turcs, bulgares ou putres énémies.

Si le visiteur, qui battait la porte centrale la nuit était l'identifié
comme étant un énemie, les habitants de la maison tiraient sur lui des dos.
Si on n'arrivait pas a le viser de là, recourraint dans une cachette qui
se trouvait entre les poutres du toit. Le toit était construit de tel façon
qu'il était impossible de discerner soit de dehors, soit de dédans la
cachette d'où on tirait.

L'auteur mentionne la croyance de culte populaire de Δωδεκαημέρου
(de douze jours, du 25 décembre au 6 janvier) selon laquelle les Καλι-
κάντζαροι (êtres démoniaques qui aparaissent durant cette période) tâchent
de scier les trois colonnes sur lesquelles la terre est posée. On raconte
que ces trois colonnes sont les trois Hiérarques.

Le carnaval et les travestissements sont fêtés la veille du 1er
de l'an.

On honore également les Sts Mina, Tryphon, Georges, Athanase,
Nicolas, Eleftére, Siméon, Nicânor, le Prophète Elie et Ste Paraskevi.

Parmi les légendes, qui circulent oralement, les plus répandues,
sont celles qui se rapportent à Alexandre le Grand et son cheval. Dans
plusieurs endroits on montre les traces du Bucéphale. Il a noté égale-
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mant deux récits, relatifs à l'abolition du coutume inumaine de mettre
à mort les viellards pour prouver leur sagesse.

Parmi les croyances de magie, il a noté celle de «doudoula» (περπε-
ρούνας) par laquelle on invoque la pluie, pendant les périodes de séche-
resse.

Les croyances relatives à la naissance, le mariage et la mort cor-
respondent à celles de la plus part des régions du pays. On croit égale-
ment ici que la troisième nuit de la naissance de l'enfant viennent les
Moiras (les Fées) pour fixer son destin. Pour apaiser les Moiras, les
parents dresent cette nuit une table pleine des mets. Enfin, on croit que
les âmes après la mort sont conduites par l'Archange Michel, au milieu
du ciel où ils sont jugées.

Z'.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ
(16-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967)

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν λαογραφικήν, ιδίςι μουσικήν, έρευναν ταύτην είς Κεφαλληνίαν,
συμφώνως πρός τήν ύπ' άριθμ. 56427/26.7.67 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
είργάσθην, πλήν τής πόλεως, πρωτευούσης τής νήσου, 'Αργοστολίου και
εις τά χωρία : Λ ι λ ι ν α τ α, Βαλσαμάτα, Φραγκατα, Διγαλέτο,
Χ α ρ ά κ τ ι καί Τσακαρασιάνο, ένθα έξετέλεσα 98 ηχογραφήσεις δημω-
δών ασμάτων καί χορών (άρ. ε'ισ. μουσ. 14729 -14825), πρός δέ καί 9 εκκλη-
σιαστικής μουσικής έκ τής χορωδίας Ιεροψαλτών Κεφαλληνίας. Κατέγραψα έτι
καθ' ύπαγόρευσιν ύπό διαφόρων πληροφορητών κείμενα 17 δημοτικών τραγου-
διών, πρός δέ καί άλλην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην εις τόν άγροτικόν
βίον, έθιμα τού γάμου, τής τελευτής, τής λαϊκής λατρείας κλπ., έξορκισμούς, δει-
σιδαίμονας συνήθειας κ. ά.

Ή ύλη αύτη κατετέθη εις τό Κέντρον ύπ' άρ. είσαγ. χειρ. 3191/67, σύγ-
κειται δέ έξ 160 σελ. σχ. 8ου μεγάλου.

Ώς διεπίστωσα καί εις τήν Ζάκυνθον1, ομοίως καί εις Κεφαλληνίαν τρα-
γουδείται ή έντεχνος, γνωστή ώς επτανησιακή μουσική ή καντάδες, μόνον εις τήν

» Μουσική αποστολή είς Ζάκυνθον. Έπ. Κ. Λαογρ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), α. 261-270.
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πρωτεύουσαν καί τους πέριξ συνοικισμούς, ένφ είς τά ορεινά καί άπομεμονωμένα
χωρία, κατά τάς κοινωνικός καί θρησκευτικός έκδηλώσεις (γάμους, πανηγύρεις,
κηδείας κλπ.) αδονται δημοτικά τραγούδια, έκ τών όποιων πολλά είναι πανελλή-
νια, προσηρμοσμένα εις τό μουσικόν ύφος τής νήσου.

Τά κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων καί τού Λαζάρου, είναι
λίαν διαδεδομένα καί ε'ις μεν τήν πρωτεύουσαν, τό Άργοστόλιον, εκτελούνται εις
τετραφωνίαν, συνοδεία μουσικών οργάνων, εις δέ τήν ένδοχώραν μονοφωνικώς.
Τούς νεκρούς μοιρολογούν ενταύθα ώς καί ε'ις τήν λοιπήν Ελλάδα.

Είκ. 1. Όργανοπαικται είς τό χωρίον Δειλινάτα.

Έκ τών καντάδων ένδιαφέρον παρουσιάζουν «οί άριέτες», λαϊκά δίστιχα εις
τριφωνίαν ή τετραφωνίαν, ώς οί «άρέκιες» τής Ζακύνθου καί τά κάλανδα, τά
όποΐα ηχογράφησα άπό μέλη τής χορωδίας 'Αργοστολίου, μέ συνοδείαν παιδικής
μανδολινάτας ύπό τήν διεύθυνσιν τού Νίκου Παναγιωτάτου ' καί άπό τήν χορω-
δίαν «Ό Σπύρος Ποταμιάνος» ύπό τήν διεύθ-υνσιν τοϋ Ίωάνν. Άρβανιτάκη*.

Τά τραγούδια τοϋ Λαζάρου, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, καθώς καί τά σχετικά
μέ τά "Αγια πάθη τοϋ Χριστού, συνηθίζονται εις όλα τά χωρία ε'ις τά όποΐα ε'ιρ-
γάσθην, ομοιάζουν δέ πρός τά τής λοιπής Ελλάδος.

' 'Αρ. είσ. μουσ. 14731 - 14732 - 14733.
» "Αρ. είσ. μουσ. 14760 - 14761 - 14762.
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Κατά πληροφορίας τής Σοφίας EU. Παπαδάτου, ετών 80, από τό Διγαλέτο '
«όταν πέθαινε κανείς, οί γυναίκες πιάνανε τά χέρια σταυρωτά κ' έμοιρολογούσανε,
λέγοντας διάφορα τραγούδια σέ ύφος μοιρολογιών. Τά ίδια τραγούδια, σέ άλλες
περιπτώσεις, τά λέγανε ώς χορευτικά μέ άλλο σκοπό». Ούτως ή πληροφορήτρια
έτραγούδησε τήν παραλογήν τής Εύδοκιάς (τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ) πρώτον ώς
χορευτικόν καί δεύτερον ώς μοιρολόγι. (Βλ. άσματα ύπ' άρ. 2 - 3).

Χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τής δημοτικής μουσικής τής Κεφαλληνίας άπο-
τελοΰν τά τσακίσματα, τά όποια παρεμβάλλουν οί τραγουδιστοί μεταξύ
τών στίχων καί τά όποια φθάνουν εις έν όκτάστιχον καί πλέον, όπως π. χ. εις τό
ασμα «τό μάθατε τί γίνηκε»

Έμάθατε τί γίνηκε, στή Πάτρα τί συνέβη ;

μά τόν ουρανό
στήν Πάτρα τί συνέβη, μά τήν θάλασσα'
μά τόν σταυρό πού κάνουμε
γιά σέ αού λέω χάνουμαι'
μά τήν σταυροπροοκύνηση
εσύ 'σαι ή παρακίνηση'

πού ντύθηκε μιά μελαχρινή μέ αντρικά μαλλάκια,

μά τήν θάλασσα,

μά τόν σταυρό, μά τόν Χριστό,

σέ παίρνω δέν σ' άπαρατώ'

μά τήν σταυροπροοκύνηση

ν- εσύ 'σαι ή παρακίνησις'

μά τόν σταυρό πού κάνουμε

γιά σένα έγώ χάνουμαι κλπ.

Τό πόσον βαθέως είναι ριζωμένη ή παράδοσις εις τήν μνήμην τοΰ λαοΰ,
έμφαίνεται άπό τό άκόλουθον περιστατικόν : Εις τό όρεινόν χωρίον Χαράκτι μοΰ
υπέδειξαν τήν 'Αφροδίτην Γερολυμάτου, ετών 90, γνωστήν μέ τό παρωνύμιον
«ή Κρητικιά», ώς γνωρίζουσαν πολλά τραγούδια. Πραγματικώς ή Α. Γερολυ-
μάτου, παρά τήν προχωρημένην ήλικίαν της, έτραγούδησε 10 τραγούδια, τά
όποια ηχογράφησα, καί μοΰ ύπηγόρευσε τά κείμενα άλλων 8 πολυστίχων τραγου-
διών. Χαρακτηριστικόν συντηρητικότητος είναι ότι αύτη, αν καί κάτοικος Χαρα-
κτίου πλέον τών 60 έτών, όμως όλα τά τραγούδια πού γνωρίζει προέρχονται άπό

1 Βλ. χφ., σ. 64.

3 "Αρ. είσ. μουσ. 14808, σελ. 76. (Τραγ. : Α. Λυμπεράτος, Β. Παυλάτος' βιολί :
Π. Παυλάτος).
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τόν τόπον, όπου Ιγεννήθη, τό χωρίον Γερακάρι (Ρεθύμνης Κρήτης), όπου τά
είχε μάθει άπό τήν γιαγιά της καί τήν μητέρα της. Άναφέρομεν μερικά άπό τα
πλέον ενδιαφέροντα Κρητικά άσματα :

α) 'Εκλέγανε οί ΣφακιανοΙ δυο Γεργιανές κοπέλλες,

τήν μιά τή 'λέγανε Ντουντοϋ, τήν αλλη Ζαριφάκη κλπ. 1
β) 'Επήραν τόν παπα Βορριά τις τρεις τον θυγατέρες,
τήν μιά τήν πήρε ό Βελής, τήν αλλη ό Βεζίρης,
τήν τρίτη τήν καλύτερη ό βασιλιάς τήν πήρε
γ) "Ενας παπάς ' Πιακοπιανός έβγαλ' ένα τσαρκάρι,
νά πιάσουν τόν Άρίφ Άγά τ' όμορφο παλληκάρι \
'Επίσης ή ιδία ύπηγόρευσε καί κατέγραψα Κρητικάς παραλλαγάς ακριτικών,
παραλογών και λατρευτικών ασμάτων.

'Εκ τών ήχογραφηθέντων ασμάτων έν Κεφαλληνία δημοσιεύομεν κατω-
τέρω επτά, τά έξης :

1) Τό άκριτικόν άσμα «Τό κάστρο τής Συρίας»', πανελληνίως
γνωστόν. Ή παραλλαγή αυτή έχει άπλήν μελωδικήν γραμμήν, ή οποία καλύπτει
είς 8 μέτρα τών 6/8 δύο στίχους δεκατρισυλλάβους άνευ τσακισμάτων η γυρι-
σμάτων. Ή τονική άπό τό sol* μετετέθη ε'ις τό la.

Ό τρόπος άνήκει ε'ις τό ré (ré lâ) άντίστοιχον τοΰ Α' ήχου τής Βυζαντινής
εκκλησιαστικής μουσικής.

J J> I J) J _ J. e>o 72
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' 'Αρ. είσ. μουσ. 14773, χφ., σ. 39.
' Άρ. είσ. μουσ. 14780, χφ., σ. 46.
s Άρ. είσ. μουσ. 14784, χφ., σ. 47.

* Βλ. Χφ. άρ. 3191, σ. 59, μουσ. εΐσ. 14791. (Τραγ. ό Διονύσιος Παυλάτος,
ετών 90, άπό τό Τσακαρασιάνος, 1967.)
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Σ' ούλα τά κάστρα πήγα κι ονλα τά γύρισα,
σαν τής Συριάς το κάστρο, κάστρο δεν ηύρηκα'
οί πόρτες ατσαλένιες και τά κλειδιά χρυσά
(τοϋ) γύρου, γύρου πύργος, δλο σίδερα.
5 Τούρκοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα
κι άλλους δεκατεσσάρους τά Τουρκόπουλα.
"Ενα σκυλί, σκυλάκι, Τούρκου, παπά παιδί.

— Σάν τί τό χάρισμά μου τό κάστρο νά παρ τή ;

— Μά σάν τό κάστρο πάρης, χίλιά 'ναι ή ρόγα σον
10 κ' ή κόρη πού 'ναι μέσα, γιά γυναίκα σου.

Βάνει μαξιλαράκι, τό βάνει γιά κοιλιά,

τοϋ παίρνει και δυό λεμόνια στό στήθος γιά βυζιά.

Τόν πύργο, πύργο, πάει και λιανοκλαίοντας :

— Άνοίξετέ μου νά 'μπω τής έλεεινής,

15 πού 'μαι γκαστρωμένη νά κάνω τό παιδί.
Κι ίσα ν' άνοίξ' ή πόρτα χίλιοι έμπήκανε
κι ίσα νά καλανιίξη τό κάστρο πήρανε.

2-3) Ή Σοφία EU. Παπαδάτου έτραγούδησε τήν παραλογήν τοΰ «Νε-
κρού αδελφού», πρώτον ώς μοιρολόγι καί έπειτα εις ρυθμόν χορευτικόν.

Ή 1*1 παραλλαγή1, ώς μοιρολόγι, είναι ρυθμοειδής καί είς τόν τρόπον
τοΰ do (do = ré), άντίστοιχον τοΰ πλαγίου Δου ήχου τής Εκκλησιαστικής μου-
σικής. Ή έκτασις τής μελωδίας είναι μία 6*)·

185

-=1 ν-- \—I— V-I
Φ ti «  □D Άτ i α 4-.  - Kf J-—«  η σ'ό - η τ'σ j - ρ 3 - V 3Ü ΚΙ άτί ά - κρ
η

fl ·' Jl -L-J^PP

aa - κοό κό σιιου

1 (Κ. Λ. χφ. 3191, σ. 62. "Αρ. είσ. μουσ. 14794 (ταιν. 1100Α,). (Τραγ.: Σοφία
Παπαδάτου (έτών 80). Διγαλέτον, 1967).
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'/1π' άκρη σ' άκρ^ τ' ουρανού κι απ άκρη σ' άκρ»7 κόσμου
προξενητάδες ήρθανε τήν Ευδοκία và πάρουν.
Τά 'ννιά 'δέρφια δεν θέλανε, ή μάννα κι ό πατέρας,
κι ό Κωνσταντής τήν ήθελε στ' άλαργινά, στά ξένα.

5 — Μάννα μ', νά τήν παντρέψουμε τήν Εύδοκιά στά ξένα-
στά πέλαγα πού περβατώ νά 'χω κ' εγώ άποκούμπιο.

— Μ' άν άρρωστήσω, Κώστα μου, και ποιός θά μοϋ τήν φέρη ;

— Μ' άν άρρωστήσης, μάνα μου, έγώ θά σου τήν φέρω.

Ή δευτέρα παραλλαγή 1 εις τόν τρόπον τοϋ ré καλύπτει ένα δεκαπεντα-
σύλλαβον στίχον ε'ις 7 μέτρα τών 4/8, έκαστον τών οποίων μετρείται ε'ις δύο
κινήσεις.

Ή τονική τοϋ ré μετετέθη εις τήν φυσικήν θέσιν της.

κι στι' α - κρη σ'ά

κρη χο

1 'Αρ. μουσ. είσ. 14795 (χφ. σ. 62).
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Άπ ακρη σ' άκρη τ' ουρανού κι άπ' Άκρη σ' άκρη κόσμου
προξενητάδες έστειλε τήν Εύδοκιά νά πάρη.
'Εννιά άδέρφια δεν εθέλανε, ή μάννα κι ό πατέρας,
κι ό Κωνσταντής τήν ήθελε στ άλαργινά ατά ξένα.

5 —Μάννα, νά τήν παντρέψοννε στ' άλαργινά, στά ξένα.
στά ξένα, δπου περβατώ, νά 'χω κ' εγώ άποκούμπι.

— Μ' άν άρρωστήσω, Κώστα μον, ποιός θέ νά μοϋ τήν ψέρη ;

— "Αν άρρωστήσης, μάνα μον, εγώ θά σοϋ τήν φέρω,
τό καλοκαίρι δυο βολές και τόν χειμώνα μία '.

4-5) Τό ασμα «αμάραντος» έτραγούδησεν ό Διον. Παυλάτος, 90 έτών
άπό τό Τσακαρασάτο', εις ρυ9·μόν 6/4, όπως είναι γνωστός έν Πελοποννήσω, είς
τόν τοΰ τσάμικου χορού. Τήν 2αν παραλλαγήν έτραγούδησεν ό υιός του Βασίλης,
έτών 40, εις ρυθμόν καλαματιανόν 7/8, εις νεωτέραν μελωδίαν, προσαρμοσθεί-
σαν εις τήν νησιωτικήν νοοτροπίαν.

Ό τρόπος είναι τοΰ fa (fa - do), άντίστοιχος τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντι-
νής 'Εκκλησιαστικής μουσικής καί τοΰ fa μείζονος τής ΕυρωπαϊκήςΠάντως
πρόκειται διά τραγούδι τό οποίον δεν είναι τοπικόν αλλ' εισήχθη άπό τήν ήπει-
ρωτικήν Ελλάδα, ούτω δέ δέν άφωμοιώ9·η μέ τήν έγχώριον μουσικήν αίσθ-ητικήν.

1 Κ. Λ. χφ. 3191, σ. 62 -63. 'Αρ. εϊσ. μουσ. 14795 (ταιν. 1100 Α 2). (Τραγ. Σοφία
ΙΙαπαδάτου έτ. 80. Διγαλέτον 1967).

2 Κ. Λ. χφ. 3191, σ. 60. 'Αρ. εϊσ. μουσ. 14792 (ταιν. 1099 Α9).

3 Άρ. 4 μουσ. εΐσ. 14792, α. 60, άρ. 5 μουσ. εϊσ. 14793, σ. 61.
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μάν - να καί - \>υ

γα - τε - - ρα δυο·

£ξξξΡΞ

ta

'μα Çeu αν τον
Toy. ,_

Πάνω σέ τρί-κιάμάν, άμάν, αμάν πάνω σέ τρίκορφο βουνό
μάννα και θυγατέρα δυό
μαζεϋαν τόν αμάραντο
και τό σερνικοχόρταρο'
5 κ' έκεϊ παύ τό μαζεύανε
και τό κορφολογούσανε

μαν - να και - γα - ΐ£, γα - τε - ρα δυο —
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Άπό λαγκάδι, σ' όρη, σε βουνό '
μάννα και θυγατέρα δυό
μαζεϋαν τόν άμάραντο
και τό σερνικοχόρταρο.

5 Κ' έκεϊ πού τόν μαζεύανε,
έδίψασε ή καλύτερη
κι άπ' δλες ή όμορφήτερη.
Πάνε στή βρύση γιά νερό
κ' έκεϊ βρήκαν έναν νιο καλό.

10 — Μάννα μου, νά τόνε πάρουμε,
γαμπρό νά τόνε κάνουμε.

— Μωρή, ψωμί δέν έχουμε,
τόν ξένο τί τόν θέλουμε ;

— Μάννα, τό καρβελάκι μου

15 δικά τό λεβεντάκι μου.

— 'Εμείς κρασί δέν έχουμε,
τόν ξένο τί τόν θέλουμε ;

— Μάννα, τό καρτουσάκι μας
δικάει τό λεβεντάκι μον.

20 — Κρεββάτι έμεϊς δέν έχουμε,
τόν ξένο τί τόν θέλουμε ;

— Μάννα, τό κρεββατάκι μου
χωράει τό λεβεντάκι μου.

6) Ή «ρίμα τοΰ Μανέττα» είναι διαδεδομένη εις τάς νήσους
τοΰ Αιγαίου, τοΰ 'Ιονίου και είς τήν Δωδεκάνησον. Ή Κεφαλληνιακή παραλ-
λαγή αδεται εΐς τρόπον τοΰ do (do = fa), πλαγίου τοΰ Δ' ήχου, καί αποτελείται
άπό δύο μοτίβα Α-|-Β εξ 8 μέτρων των 4/8 (εΐς 2 κινήσεις), έκαστον τών οποίων
καλύπτει ένα στίχον 13σύλλαβον

1 Χφ., σ. 61. Άρ. εϊσ. μουσ. 14793 (ταιν. 1099 Α»). (Τραγ. ό Βασίλης Παυλά-
τος έτ. 40. Τσαρκασιάνος 1967).

' Άρ. μουσ. είσ. 14749, χφ., άρ. 3191, σ. 19. (Τραγ. ό Άνδρ. Μαυροειδής άπό
τά Βαλσαμάτα).
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Ή ρίμα τού Μανέττα (χορός σαρτικός - στά δύο)1

«0 <->92
in duo A!

41

Ρ ^

m -,

"Ο - ποιος θε - Χει

να - κου - ση και να

"Η - τα - νε στην Π ο

Φ

ΓΙο - Χι ξα - κου - σμε

νος

και πρω - το

ê

J> f Ρ

m τα - νος κα - μω - με - νος

m

il

ED "Η - 3ε - λ'ό Μα - νέτ - τας, Μα - νέτ - τας νά μι - σέ - ψη----

m

"Οποιος θέλει ν' άκούση και và μάθη,
τή ρίμα τοϋ Μανέττα πώς έστάθη.
"Ητανε στήν Πόλη ξακουσμένος
καί πρωτοκαπιτάνος καμωμένος.
5 "Ηθελε ό Μανέττας và μισέψη,

1 Χφ., σ. 19. "Αρ. είσ. μουσ. 14750 (ταιν. 1095 Β9). (Τραγ. ό "Ανδρέας Μαυροειδής
έτ. 73. Βαλσαμάτα, 1967).
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με τό καράβι τον νά ταξιδέψω.

— Φεύγεις, Μανέττα μου, κ ε με μ' άφήνεις,
τήν άμοιρη, τίνος με παραδίνεις ;

— "Εχω παπα, παπά, πνευματικό μον,
10 νά μον προσεχή τό σπίτι τό δικό μον.

Λεν επρόκαμε ό Μανέττας νά άλαργάρη

πού άρχισε ό παπάς και τήν τρακάρει (δρακάρει).

— Σοϋ είπα, παπά, παπά, φϋγ' άπό μένα,
γιά Οά σον κόψοννε μαλλιά και γένεια'

15 σοϋ είπα, παπά, παπά, κάνε δουλειά σου,
γιά θά σοϋ κόψοννε τή λειτονργιά σον . . .

7) Κάλαντα τού Λαζάρου. Εις τό Χαράκτι τό Σάββατον τοϋ
Λαζάρου όμιλος δ - 6 παιδιών, φερόντων τόν Λάζαρον, περιέρχεται τάς οικίας
άδων τό τροπάριον τής εορτής. Τόν Λάζαρον κατασκευάζουν ώς εξής : «Παίρνουν
ένα μεγάλο κόκκινο γυναικείο μαντήλι και σκεπάζουν μ' αυτό έ'να καλαμένιο
σταυρό πού τόν στολίζουν μέ κάτι άσπρα άγριολούλουδα σάν πρός μαργαρίτες
καί άλλα λουλούδια της έποχής. Τόν Λάζαρο κρατούν σ' ένα ψηλό καλάμι, σάν
λάβαρο καί πηγαίνουν άπό σπίτι σέ σπίτι λέγοντας τά κάλαντα καί παίρνοντας
διάφορα δώρα»1.

Τό δημοσιευόμενον ασμα ! είναι παλαιός σκοπός, όστις σήμερον έχει άντικα-
τασταθή άπό άλλον, νεώτερον, τόν όποιον οί μαθηταί μαθαίνουν είς τά σχολεία.

Ή μελφδία άνήκει εις τόν τρόπον τοϋ do, άντίστοιχον τού Δ' διατονικοϋ
ήχου τής 'Εκκλησιαστικής μουσικής, μέ χαρακτηριστικήν κατάληξιν εΐς τήν πέμ-
πτην, καλύπτει δέ ε'ις 6 μέτρα τών 4'8 δύο δισυλλάβους στίχους.

-Γρ c—3 112

tin dut ___

Χ Λ n Ji j'^Ti^-r^r^

I I I Ήρ-î ο —— Λα - ζα - ρος, ήρΛ - αν τα βα - για'

I j) > ^ j> u j * $ k J ^

■Jp - -ίε xo κλει - δι τής i - βδο - μά - δας

» Βλ. χφ. 3191, σ. 137. (Πληροφ. Ν. Μπενετάτου, έτών 14).

3 Χφ. άρ. 3191, σ. 22, άρ. μουσ. 14753 (ταιν. 1035 Β,,). (Τραγ. ή Μαριγώ Κου-
ρούκλη, έτών 72. Φραγκάτα 1967).

24
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φ μ i fe^

m

m

Ε] ήρ Λε κι ό υί - ός τής Πα - να - γί - ας

WW

*ι ό Ά - φέν - της μας τής μα - κα - ρί - ας.

m

□Q Μαρ - ·5α 'ξευ -

ρε το; ιιρο · υ - παν - τα το,

1Ρ3

σκυ - φτει,προ - σκυ
Tor.

να - ει και χαι - ρε - τα το-

τ Ηρθ' ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια,
ήρθε τό κλειδί τής εβδομάδας,
ήρθε κι ό υιός τής Παναγίας
κι ό 'Αφέντης μας τής μακαρίας.

5 Μάρθα 'ξευρέ το, προϋπαντΛ το,
σκύβει προσκυνάει και χαιρετά το.

— ΓΙοϋ 'σονν, Λάζαρε, δέν έφαινόσουν,
πού σέ κλαίγανε οι άδελφές σου ;

— "Ημουνα ατή γή βαθιά χωσμένος

10 κι άπό τους νεκρούς άπεθαμένος.
Τότ' ό Λάζαρος ευθύς άνέστη
κι άπό τους νεκρούς έφανερέθη.
Δός μ , άφέντη μου, λίγο νεράκι,
πού 'ν' τά χείλη μου πικρό φαρμάκι,

15 γιατί στήν Κόλαση πολλά πικράδια
νά τό ξεύρετε δλοι καθάρια.
Κ' εσείς, χριστιανοί, όπού τ' ακούτε,
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κάνετε καλά μήν κολασθήτε4
νά πηγαίνετε στήν εκκλησία
20 νά προσεύχεστε με εύταξία.

Πρέπει νά σημειωθή ότι ένταύθα, εις Κεφαλληνίαν, δέν απαντώνται κλέ-
φτικα καί γενικώτερον τραγούδια τής τάβλας είς ελεύθερον ρυθμόν καθώς καί
μελφδίαι εις χρωματικούς τρόπους, καί τούτο, διότι τά μή διατονικά καί εις ομα-
λούς ρυθμούς άσματα είναι άντίθετα πρός τό ύφος τής νησιωτικής μουσικής.

Οί κυριώτεροι λαϊκοί χοροί σήμερον εις τήν Κεφαλληνίαν είναι ο συρτός
εις δύο πάσσα (βήματα), ό λεβαντίνικος, ό σταυρωτός, ό χορός συρτός, ό πηδηκτός
ή κουτσός, ό Κεφαλονίτικος μπάλλος, ό χορός συρτός διπλός κ. ά.

Εις τό πρόσφατον παρελθόν ύπήρχον εν χρήσει εις τήν νήσον, πλήν τοϋ
βιολιού, κιθάρας καί μαντολίνου, καθώς καί τών πνευστών μουσ. οργάνων τών
Φιλαρμονικών, καί τά καθαρώς λαϊκά όργανα, ώς ή φλογέρα, τό σκορτζάμπουνο
καί τό άνακαρί (πίπιζα - ζουρνάς), τά όποια όμως σήμερον έχουν εκλείψει σχεδόν
παντελώς.

Τελειώνων τήν σύντομον ταύτην έκθεσιν σημειώνω, ότι λόγω τ°ύ ορεινού
τού έδάφους τής Κεφαλληνίας τό όργωμα εις πολλάς περιοχάς εξακολουθεί νά
γίνεται μέ τό τσαπί καί τύ ξυλαλέτρι. Συνήθως ό διαθέτων έν μόνον ζώον,
γίνεται σέμπρος μέ άλλον, έχοντα επίσης έν ζώον, ούτω δέ οργώνουν
άπό κοινού τά χωράφια των ζευγνύοντες τά ζα>ά των εις τό άροτρον. Άν

Είκ. 2. Ληνός είς τό έσωτερικόν οικίας. (Δειλινάτα).
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χρειασ9·ή καμμιά ζεψιά άλλος χωρικός, μισθώνονται οι δύο τους καί πληρώ-
νονται εις χρήμα ε'ίτε μέ έργασίαν.

Ή παρεχομένη βοήθεια τοϋ ενός εις τόν άλλον στήν σπορά, στό όργωμα
ή στον τρύγο, λέγεται δανεικαριά '.

Είκ. 3. Ληνός έξω τής οικίας. (Χαράκτι).

Είκ. 4. Ξυλίνη πρέσσα διά τό τσίπουρο. (Ζυφτηριά).

' Βλ. χφ. άρ. 3191, σ. 120. Βλ. καί Δημ. Πετροπούλου, "Εθιμα συνεργασίας καί
αλληλοβοήθειας τοϋ ελληνικού λαοϋ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. 5/6 (1943-1944), έν
"Αθήναις 1949, σ. 60.
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Τό πατητήρι (ό ληνός) ή γίνεται κτιστόν ή είς δωμάτιον τού ισογείου τής
οικίας ή έξωθεν αυτής (βλ. είκ. 2-3). Τό μέρος όπου είναι έσκαμμένη ή γούρνα
ε'ις τήν οποίαν χύνεται τό γλεύκος (ό μούστος) λέγεται π ο δ ό χ ι. Ή πρέσσα
δια τό «τσίπουρο» λέγεται ζ υ φ τ α ρ ι à είς Δειλινατα καί παλαιότερον εις τό
Χαράκτι τ ρ ό κ ο λ ο. (βλ. εικ. 3). Κατασκευάζεται δ' αύτη έξ ξύλου ή μετάλλου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει έν Κεφαλληνία καί ό μουνουχισμός (ευνουχισμός)
των ζώων, όστις εκτελείται κατά τρεις τρόπους, γίνεται δέ όταν afoà συμπλη-
ρώσουν τό 1°ν έτος τής ηλικίας των (βλ. χφ., σ. 127).

Mission musicale et folklorique dans l'île de Céphalonie
du i6 28 Septembre ig67

par St. Caracassis

Au cours de sa mission en Céphalonie, l'auteur a réalisé 98 enre-
gistrements de chansons et de danses populaires et 9 enregistrements de
chants (hymnes etc) ecclésiastiques byzantines sur bandes magnétiques.
Il a d'autre part noté dans un cahier de 160 pages le texte de 17 chansons,
ainsi qu'un matériel folklorique varié, se rapportant à la vie agricole,
aux coutumes, à des pratiques de sorcellerie, à des superstitions etc.
Ce manuscrit a été déposé au Centre (sub no 3191/67) ainsi que les dix
bandes magnétiques. L'enquête de l'auteur a été menée dans la capitale
de l'île, Argostoli, et dans les villages Dilinata, Valsamata, Frangata,
Dighaleto et Tsakarassiano.

L'auteur a constaté qu'à Céphalonie tout comme à Zante, ce n'est que
dans la capitale et ses environs que le peuple chante de la musique dite
«septinsulaire» (sérénades, cantates, duo, etc.) dans le style de la musique
savante occidentale ; dans les villages on chante toujours, pendant les
manifestations de la vie sociale on religieuse, des chansons folkloriques
communes dans toute la Grèce. Ainsi, parmi les chansons enregistrées
il y a des calendes et des chansons du culte, des mirologues (chants
funèbres), des chansons akritiques et des ballades, des chansons d'amour etc.

Dans cet exposé sont publiées sept mélodies receuillies au cours de
cette mission.

1 Voir son article dans Έπειηρίς Κ. Λ. 18-19(1965/1966), pp 261-270.
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ϊ) (Ρ· 362)· Est une chanson akritique, variante du «Chateau de la
Belle». Le mode est de ré (re = la) équivalent du mode de la musique
ecclésiastique byzantine. La strophe mélodique correspond, en 8 mésures
de 6/8, à deux vers de 13 syllabes.

2 " 3) (P- 363-64). Ce sont deux variantes de la ballade du «Frère
mort». La première en rythme libre est chantée comme mirologue ; la
seconde est une danse au rythme de 4/8 (en deux mouvements). Il s'agit
d'une coutume locale, où la même chanson accompagne une danse dans une
festivité, tandis qu'elle sert de mirologue à l'occasion d'un décès, si le
texte s'y prête bien entendu. Le no 2 est dans le mode de ré et la stro-
phe mélodique correspond à un vers de 15 syllabes.

Le no 3 (p. 364) est dans le mode de do (do = ré) équivalent du IV
mode plagal de la musique ecclésiastique byzantine. Son étendue est
d'une sixte.

4" 5) (P· 365 - 67). Cette chanson d'amour est chantée d'abord par un
vieillard de 90 ans, au rythme de tsamikos (6/4) et ensuite par son fils,
âgé de 40 ans, au rythme de calamatianos (7/8). Dans les îles le tsamikos
n'est pas dansé, étant une danse de la Grèce continentale. Le second
chanteur a adapté, sur le même texte la mélodie d'une autre chanson,
dans un rythme plus proche de l'esthétique musicale insulaire. Mais les
deux mélodies sont importées. Le mode de ces chansons est en fa
(fa = do), équivalent du Ille mode ecclésiastique (byzantin) et du ton de
fa mj de la musique occidentale.

6) La «rime» de Manettas (p. 367 - 69) est une ballade répandue dans
toutes les îles. Le mode est endo (do = fa) équivalent du IV mode plagal
de la musique ecclésiastique. La strophe mélodique est composée de deux
motifs A-f-B de 8 mesures de 4/8 (en deux mouvements) dont chacun
correspond à un vers de 13 syllabes.

7) La chanson de «Lazare» (p. 369- 371) est répandue dans tous les
villages, où l'auteur a travaillé.

La variante ici publiée est chantée par une dame de 72 ans et n'est
pas très connue ; les enfants actuellement apprennent cette chanson de
culte et de quête à l'école dans une mélodie plus récente. Le mode est en
do, comme celui de la mélodie précédente, et la strophe mélodique cor-
respond à six mesures de 4/8, en deux vers de 10 syllabes.

Les principales danses populaires de Cephalonie sont: le syrtos en
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deux pas, le syrtos double, le ballos, le stavrotos, le levantinikos, le
calamatianos et autres.

Les instruments de musique populaire sont en voie de disparition.
Il y avait jusqu'à nos jours le pipeau de berger, en roseau, bois ou metal,
le skortzabouno (la cornemuse des îles grecques) et l'anakari (pipiza-
zourna). Dans la capitale de Γ île on trouve des violons, des guitares, des
mandolines, des pianos et les instruments à vent des bandes philarmo-
niques.



II. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968

A'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΙΟΝ
(19 - 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο Στεφ. Δ. Ημελλου

Συμφώνως πρός τήν ύπ' αριθ. .08819/21-8-68 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών μετέβην ώς απεσταλμένος τού Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
εις τήν νήσον Ίον πρός μελέτην τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού αυτής καί
περισυλλογήν σχετικής λαογραφικής ύλης. Ή άποστολή μου αύτη ύπήρξεν ολιγοή-
μερος, έπραγματοποιήθη δέ άπό 19-27 Σεπτεμβρίου 1968.

Κατά τήν εν τή νήσω παραμονήν μου συνέλεξα ποικίλην λαογραφικήν ύλην,
καταγραφεΐσαν ε'ις 188 σελίδας τετραδίου, σχήμ. 8ου ((εγ. κα\ περιλαμβάνουσαν
είδικώτερον : παραδόσεις 24, πολύστιχα άσματα 120, ποικίλου περιεχομένου δί-
στιχα 88, έπφδάς 10, παροιμίας 46, ναναρίσματα - ταχταρίσματα 11, αινίγματα
12, ειδήσεις άναφερομένας εις τήν λαϊκήν λατρείαν, δ?]μώδη 'ιατρικήν, άστρολο-
γίαν, μετεωρολογίαν, μαντικήν, μαγείαν, γεωργικόν καί ποιμενικόν βίον κ. ά.

Πρός τούτοις ηχογράφησα επί τριών ταινιών μαγνητοφώνου τάς μελωδίας
45 ασμάτων.

Έκ τοϋ συλλεχθέντος τούτου υλικού 1 τό μέγιστον μέρος καταλαμβάνουν τά
παλαιά πολύστιχα ασματα πρός τήν περισυλλογήν τών οποίων έστρε\1·α κυρίως
τήν προσοχήν μου. Τούτο ώφείλετο τό μέν ε'ις τό ότι ό ελάχιστος χρόνος, ον ειχον
εις τήν διάθεσίν μου, δέν επέτρεπε τήν κατά πλάτος έρευναν καί καταγραφήν
παντός τοΰ λαογραφικού υλικού, τό δέ εις τό ότι διά τήν συγκέντρωσιν τών ασμά-
των τούτων, κυρίως ειπείν τήν άνακάλυ-ψιν τής ύπάρξεώς των, εχρειάζετο έμπειρος
οπωσδήποτε συλλογεύς, γνώστης τής ύλης καί έξ άλλων μερών τού Ελληνισμού.

Τά ασματα ταύτα ηδοντο παλαιότερον κατά τάς άπόκρεως ή κατά διαφόρους

1 'Εν τψ Κέντριρ 'Ερεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας ούδεμία αξία λόγου χειρόγρα-
φος συλλογή ευρίσκεται. Πρός τόν κ. Γεώργ. Στίνην, τόν κ. γραμματέα τής κοινότητος
"Ιου καί τόν διδάσκαλον κ. Ίσπανόπουλον έκφράζω καί εντεύθεν τάς εύχαριστίας μου
διά τήν παρασχεόεΐσάν μοι βοήβειαν πρός εύόδωσιν τού έργου μου.
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αλλας διασκεδάσεις ή έχορεύοντο καί ώς έκ τούτου θά ήσαν εύρύτερον γνωστά.
Σήμερον βεβαίως, λαμβανομένης πλήν τών άλλων ύπ' ό\|»ιν τής μεγάλης τουριστι-
κής κινήσεως, ήν παρουσιάζει ή νήσος, καί τής έκ ταύτης έξελίξεως καί προσαρ-
μογής έκάστοτε εις τούς έξωθεν εισβάλλοντας συγχρόνους τρόπους ζωής έχουν
ταύτα λησμονηθή ύπό τών πολλών, παραμένοντα μόνον έν τή μνήμη τών ολίγων
ότέ μέν πλήρη κατά τό δυνατόν ότέ δέ άποσπασματικώς ή εις έφθαρμένας παραλ-
λαγάς. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τάς μελωδίας αύτών, τάς οποίας ένθυμούνται
μόνον ολίγοι προβεβηκυίας ηλικίας.

Γενικώς παρετήρησα ότι οί πληροφορηταί μου δέν ειχον πρόχειρον εις τήν
μνήμην των τό ύλικόν τών ασμάτων, διό έχρειάζετο ούχί σπανίως νά δίδω εις
αύτούς άφορμάς, ύπενθυμίζων λ. χ. στίχους τινάς ή τήν άρχήν αύτών. 'Εργαζόμε-
νος ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας κατώρθωσα νά συλλέξω οπωσδήποτε ίκανόν άρι-
θμόν ασμάτων (ώς καί τάς μελωδίας αυτών) πάσης σχεδόν κατηγορίας, ήτοι άκρι-
τικά, παραλογάς, ιστορικά, σατιρικά, έρωτικά, θρησκευτικά, διδακτικά κ. ά. Δεί-
γματος χάριν παραθέτω τό κείμενον ένός αύτών, όπερ όμα)ς ό ύπαγορεύσας ήκουσε,
ώς τούλάχιστον ίσχυρίσθη, πρό 30ετίας παρά τίνος διαμένοντος προσωρινώς έν
"Ιω, καταγομένου δ' έκ ΙΙειραιώς. Τούτο άφορα εις τάς ηλικίας τού άνθρώπου
καί έχει ούτω :

Τό παιδί άμα γεννιέται
σαν τό πωρικό λογιέται'
καί ατά δέκα μεγαλώνει
καί τόν κόσμο καμαρώνει.

5 Στά είκοσι 'ναι γλεντιστής,
είναι καλός τραγουδιστής'
στα τριάντα δυναμώνει
καί τό σπίτι θεμελιώνει.
Στά σαράντα άρχινάει νά δένγι
10 καί τό σπίτι τό άνεσαίνει.
Καί στά πενήντα γιά βουλή,
άν έχης όμως κεφάλι).
Στά έξήντα καμπουρώνει
καί μαγκοΰρ άναμαζώνει.
15 Στά εβδομήντα σώνεται
κι όρνιθοτυφλώνεται.
Στά ογδόντα δέν φελά
μόνο τά ψωμιά χαλά.
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ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Στα ενενήντα οί δικοί σον
20 βαριστοννε τή ζωή σου :

Θεέ μον, και πάρ' τον' άπό δώ
νά μή μας φτάστ) εκατό. (Χειρ., σ. 128-129)1
Έκ τών δημωδών παραδόσεων σημειωτέα ή περί τής Παναγίας τής μαχαι-
ρωμένης, εικό\ος έν τω ναφ τού αγίου 'Ανδρέου, φερούσης μαχαιριάν είς τό πρό-
σωπον, έξης φαίνεται ότι έρρευσεν αίμα (χειρ., σ. 7), αί περί στοιχειωμένων δέν-
δρων (χειρ., σ. 138) κ. ά.

Έκ τών εθίμων σημειούμεν τό τής κατασκευής τού άρμυροπιτταριού, δι' ου
αί νεανίδες μαντεύονται τόν μέλλοντα σύζυγόν των (χειρ., σ. 111 -112)' καί τό

ΕΙκ. 1. "Εκκλησία τοΰ αγίου Χαραλάμπους.

τού περισχοινισμού τής εκκλησίας τοϋ αγίου Χαραλάμπους (είκ. 1) έν καιρώ
έπιζωοτίας, δια κηρίων, έπικολλωμένων έπί τοΰ τοίχου καί τοϋ θόλου, τό έν
πλησίον τοϋ άλλου 3.

1 Ίδέ καί Βασ. Λαονρδα, Αί ήλικίαι τής ζωής τοΰ άνθρώπου κατά Σόλωνα καί
κατά τήν δημώδη νεοελληνικήν παράδοσιν, Ιΐρακτ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 21 (1946),
σ. 257 -263. Τό φσμα τοΰτο άπαντφ διαδεδομένον κυρίως είς τάς νήσους. Παραλλαγήν
αύτού έκ τής γειτονικής πρός τήν "Ιον Κιμώλου έδημοσίευσεν ό Γ. Κ. Σπυριδάκης (Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 15- 16 (1962- 63), σ. 313-314).

2 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί
γάμου, Λαογρ. Σύμμεικτα Γ', 1931, σ. 109 κ. έξ.

8 Περί περισχοινισμού έκκλησιών διά «νηματοκεριοΰ» ίδέ έν Λαογρ. Β' (1910-11),
σ. 483, Ζ' (1923), σ. 491. Βλ. καί Ε.Λ.Λ. 13/14 (1960/61), σ. 333, 17 (1964),
σ. 253 -54, άρ. 19.
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RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique à Ios (Cyclades)
(19-27 septembre 1968)

par St. I m e 1 1 ο s

Pendant le peu de jours qu'a duré sa mission à Ios pour l'étude de
la civilisation populaire de cette île des Cyclades l'auteur a procédé à la
récolte d'un matériel folklorique très varié, qui constitue un manuscrit
de 188 pages de cahier grand format (in- 80), déposé aux archives du Cen-
tre de recherches du folklore hellénique. Il a également procédé à l'enre-
gistrement de 45 mélodies populaires sur bandes magnétiques.

Le manuscrit d' Imellos comprend 24 légendes, 120 textes de
chansons longues, 88 distiques, 10 incantations, 46 proverbes, 12 devinet-
tes et une grande variété d'informations concernant le culte populaire,
l'astrologie, la météorologie, la divination, la magie etc. Les chansons
longues constituent la plus grande partie de la collection. Ce sont des
chansons usitées jadis à la période du carnaval ou à diverses autres
occasions; il y en a parmi elles qui accompagnaient des danses populai-
res. Très peu de gens se souviennent aujourd'hui des paroles et des airs
de ces chansons, qui appartiennent à plusieurs catégories suivant leur
contenu: acritiques, ballades, satiriques, historiques, chansons d'amour, etc.

L'auteur donne dans son rapport le texte d'une chanson intéres-
sante : la chanson des âges de l'homme. Ensuite il cite la légende d'une
icône de la Vièrge qui porte un coup de couteau au visage, ainsi que
quelques légendes concernant des arbres hantés. Enfin il cite une cou-
tume divinatoire usitée par les jeunes filles afin de deviner leur futur
mari et une coutume pour les époques d'épizooties.

B'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΣΙΣΑΝΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(15 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968)

υπο αγγ. ν. δευτεραiov

'Από τάς Νοτιοδυτικός κλιτύς τοϋ όρους Σινιάτσικον τής έπαρχίας Βοΐου
τοϋ νομού Κοζάνης πηγάζει ό παραπόταμος τοϋ 'Αλιάκμονος Σισάνιος ή Σισάνης
(πρώην Μύριχος), όστις ρέει πρός νότον πλησίον τής Νεαπόλεως (Άνασελίτσης).
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ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Σχεδόν παρά τάς πηγάς τοΰ παραποτάμου τούτου είναι έκτισμένον τό
χωρίον Σισάνιον1, τό όποιον εκτείνεται κατά μήκος μέν τοΰ ποταμού επί διαστή-
ματος δύο περίπου χιλιομέτρων, κατά δέ τό πλάτος εκατέρωθεν των όχθων
αυτοΰ καί επί εκτάσεως περίπου πεντακοσίων μέτρων. Αί εκατέρωθεν τών όχθών
τοΰ ποταμού έκτάσεις είναι πεδιναί, ένφ ή λοιπή πέριξ τοποθεσία είναι κατ' εξο-
χήν ορεινή. Ούτω τό χωρίον περιβάλλεται ανατολικώς άπό τό βουνόν ((Κλαζονρα»,
βορείως άπό τό «Τζέμιακουμ», ένθα τό χωρίον Βλάστη, καί βορειοδυτικώς πρός
τήν κατεύθυνσιν τής Καστοριάς άπό τό όρος Μουρίκιον. Μόνον ή πρός νότον
πλευρά είναι κάπως έλευθέρα, έκτεινομένη κατά τό ρεύμα τοΰ ποταμού.

Τά περιβάλλοντα τό χωρίον βουνά ταύτα εμποδίζουν σχεδόν παντελώς τήν
πνοήν άνεμων μέ άποτέλεσμα ή έκ τοΰ ποταμού δημιουργούμενη υγρασία νά παρα-
μένει έντός τοΰ χωρίου, τό δέ κλΐμα κατά μέν τό θέρος νά είναι τροπικόν μεθ' υψη-
λής θερμοκρασίας καί υγρασίας, κατά δέ τους χειμερινούς μήνας ψυχρόν μέ σοβα-
ρός έπιπτώσεις επί τής υγείας τών κατοίκων, οΐτινες σχεδόν πάντες καί άπό τής
νηπιακής των ηλικίας υποφέρουν άπό στηθικά νοσήματα, ΐδίςι δ' έκ βρογχίτιδος.

Αόγφ τής διαμορφώσεως ταύτης τοΰ έδάφους καί τών κλιματικών
συνθηκών, πλήν τής κυρίας ένασχολήσεώς των μέ τήν γεωργίαν, οι κάτοικοι
καταγίνονται μέ τήν κτηνοτροφίαν. Πολυάριθμα ποίμνια βόσκουν είς τάς εκατέ-

1 "Αλλοτε σπουδαία κωμόπολις, νυν αποτελεί Ιδίαν Κοινότητα μέ 565 κατοίκους,
συμφώνως πρός τήν άπογραφήν τοΰ 1961. Κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας διετέ-
λεσεν εδρα ομωνύμου 'Επισκοπής" βλ. Άνθιμου Σεβαστείας, Περί τών έν τή έπαρχίςι Σισα-
νίου ίερών μονών, Έκκλ. 'Αλήθεια Κ' (1900), σ. 454. Γιάννη Άργ. Τόζη, Σιατιστινά,
Μακεδόνικα Β' (1941 - 1952), σελ. 314, σημείωσ. 4. Πρβλ. Κωνσχ. Σ. Γούναρη, Μακεδό-
νικα άπηχήματα, ετ. Β' (1959), σ. 68, σημείωσις. Δημητρ. ΚΙτσιου, Ή Σέλιτσα, Μακεδ.
Ήμερολόγιον, έτ. Β' (1909), σ. 245- 246. Α. Γ. Λαζάρου, Σιάτιστα, ενθ'άν., ετ. Γ,
(1910), σ. 140. "Ετι Γ. Π. Σ. Παναγιωτίδου, Ζουμπάνιον, ενθ'άν., ετ. ΣΤ' (1913), σ. 219.
Ανωνύμου, 'Επαρχία Σισανίου καί Σιατίστης, ενθ'άν., σ. 216-271. Άλιάκμων, 'Επαρ-
χία Σισανία, ενθ' άν., σ. 65- 73. Γ. 77. Κουρνούτου, Σχολεία τής τουρκοκρατουμένης Καστο-
ριάς, Γέρας Α. Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 433, ενθα καί βιβλιογραφία περί μητρο-
πόλεως Σισανίου, πρβλ. καί έν σ. 460 -461. Βλ. καί Μιχ. Καλλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα
τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1676- 1808. (Δημοσιεύματα Δημοτ. Βιβλιοθήκης Κο-
ζάνης, 2). 'Εν Θεσσαλονίκη 1951, σ. 129 καί 139. Περί μετοικίσεων έκ Σισανίου πρός
Βλάστην, Κοζάνην καί Σιάτισταν βλ. : Π. Λιούφη, 'Ιστορία τής Κοζάνης, 'Αθήναι 1924,
σ. 89. Wace - Thompson, The Nomads of the Balcans, London (1914), σ. 212. G. Weigernd,
Die Aromunen, Leipzig 1894 - 1895, τόμ. Α', σ. 129. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, "Εκθεσις
τής "Επιτροπείας τών κριτών τοΰ Χατζηλαζαρείου αγώνος περί τής λαογραφίας τής
Μακεδονίας, άναγνωσθεϊσα ύπό —. εν τφ Έθνικφ Παν/μίω τήν 13 'Ιουνίου 1910. 'Εν
'Αθήναις 1910, σ. 7.
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ρωθεν τοΰ ποταμού άρδευομένας πεδινάς έκτάσεις, ένθα καλλιεργούνται αραβό-
σιτος, βρύζα, όσπρια, σίτος, κριθή καί Ιδία κηπευτικά. Είς τά εις τούς πρόποδας
τών πέριξ ορέων εύρισκόμενα κτήματα εύδοκιμεί ή αμυγδαλιά, ή καρυδιά καί
ίδίςι ή άμπελος, έξ ης παρασκευάζεται όλιγοστός, άλλ' εξαίρετος, οίνος.

01 κάτοικοι είναι γηγενείς καί τό είσόδημά των επαυξάνεται έκ τής υλο-
τομίας έκ τών παρακειμένων πυκνών δασών.

Εις τό ώς άνω χωρίον Σισάνιον κατόπιν τής ύπ' άριθμ. 58629/11 - 7 -1968
έντολής τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών εΐργάσθην έπί είκοσαήμερον,
συγκεντρώσας άξιόλογον καί πλούσιον λαογραφικόν ύλικόν, περιλαμβάνον στοιχεία
έξόλων σχεδόν τών εκδηλώσεων τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού, τό όποιον
κατέγραψα εις τετράδιον, σχήματος 8 μεγ. έκ 447 σελίδων, καί κατέθεσα είς τό
Κέντρον 'Ερεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας ύπ' αριθμόν εισαγωγής 3358. Πρός
τούτοις έπραγματοποίησα 94 ήχογραφήσεις μουσικής δημωδών ασμάτων καί
λαϊκών χορών έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba. (Βλ. εις τό βιβλίον
Μουσικής "Υλης τοΰ Κέντρου Λαογραφίας άρ. 15666-15759).

Εις τήν έν λόγω συλλεγεΐσαν ύλην περιλαμβάνονται 22 παραδόσεις, 18 παρα-
μύθια καί εύτράπελοι διηγήσεις, 9 τοπωνύμια, 12 παρωνύμια καί άλλα ονόματα,
3 παροιμίαι, 14 αινίγματα καί πληροφορίαι διά τήν λαϊκήν κατοικίαν, τό ένδυμα,
χάς τροφάς, τόν έπαγγελματικόν, ποιμενικόν, γεωργικόν καί άλιευτικόν βίον, τήν
κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνή-
θειας, τήν δημώδη ίατρικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν,
τήν λαϊκήν λατρείαν, τούς λαϊκούς χορούς, τά μουσικά όργανα, ώς καί τά έθιμα
τά σχετικά πρός τήν γέννησιν, τήν άνατροφήν τοΰ παιδιού, τόν γάμον καί τήν
τελευτήν.

Περιοριζόμεθα εις τινας παρατηρήσεις, αϊ όποιαι άναφέρονται εις μέρος
μόνον τοΰ συλλεγέντος τούτου υλικού.

Λόγω τής ορμής τών ύδάτων τοΰ ποταμού Σισάνη καί λόγω τοΰ σχηματι-
σμού εις τινα μέρη καταρρακτών, μεγάλη εδόθη ώθησις κατά τό παρελθόν εις
τήν άνάπτυξιν τής λαϊκής βιοτεχνίας. Ούτω διατηρούνται καί σήμερον ύπολείμματα
τοϋ «μπατανιον», ένθα εναποθέτουν τά «δίμιτα» υφάσματα πρός έπεξεργασίαν.
Τό «μπατάνι» άποτελεΐται άπό μίαν μεγάλην λεκάνην ξυλίνην, διαστάσεων 2X2,50
τοΰ μέτρου, έντός τής οποίας υπάρχει πάντοτε ύδωρ. Μέσα εις τήν λεκάνην αυτήν
υπάρχουν τά «κοπάνια», τά όποια γυρίζουν έναλλασσόμενα καί κτυπούν τά υφά-
σματα. Τά «κοπάνια» αύτά κινούνται ύπό τού κεντρικού άξονος, όστις λαμβάνει τήν
κίνησιν άπό τήν («ρτερωτήν», τήν οποίαν ωθεί τό όρμητικώς καί έξ ϋιμους ρέον
ύδωρ. Τοιαύτα <(μπατάνια» έλειτούργουν παλαιότερον πολλά (χφ., σ. 35-38). Ση-
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μερον διατηρούνται μόνον τά έρείπια πλην ενός, τό όποιον ευρίσκεται είς καλήν σχε-
τικώς κατάστασιν καί ενίοτε λειτουργεί. "Ετερον είδος λαϊκής βιοτεχνίας, τό όποιον
διατηρείται ακόμη καί σήμερον, είναι ή «ντριστέλλα» (βλ. είκ. 1). Καί αύτη οφεί-
λει τήν δημιουργίαν της πάλιν εις τήν ύπαρξιν άφθονων υδάτων. Ή «ντριστέλλα»
(χφ., σ. 22-23) άποτελεΐται άπό μίαν μεγάλην ξυλίνην στρογγύλην ΰποδοχήν,
ένθα πίπτει μέ μεγάλην δύναμιν τό φερόμενον έδώ μέσω τήζ «καρούτας» ύδωρ.
'Ενταύθα τό ύδωρ πίπτει μέ τόσην δύναμιν, ώστε δημιουργεί δίνην καί πάν ό,τι
ευρίσκεται εντός αύτής περιστρέφεται μέ μεγάλην ταχύτητα. Εις αύτήν οί κάτοι-
κοι τοποθετούν πρός έπεξεργασίαν τις «βελέντζες», αί όποΐαι μέ τό κτύπημα τοΰ
ύδατος περιστρεφόμενοι μαλακώνουν, άποβάλλουν τό «χνούδι», γίνονται πλέον
κρουσταί καί άποκτοΰν άρίστην έμφάνισιν. Κατά πληροφορίας τών κατοίκων τό
χωρίον ήτο παλαιότερον βιοτεχνικόν κέντρον κατεργασίας τής « βελέντζας» καί τών
«διμίτων» υφαντών. Κατά τάς ημέρας τής έκεϊ παραμονής μου είδον νά μεταφέ-
ρωνται «βελέντζες» πρός κατεργασίαν έπί ήμιόνων έκ τοΰ πλέον άπομεμακρυσμέ-
νου ελληνικού χωρίου τής Βορειοδυτικής Μακεδονίας, τοΰ Βροντερού τοΰ νομού
Φλωρίνης. Αί έν λόγω "βελέντζες» μετά τήν κατεργασίαν, τήν οποίαν θά ύφί-
σταντο έντός τών «ντριστελλών», θά έπανεφέροντο έκ νέου εις τό χωρίον, έξ ού
είχον μεταφερθή πρός περαιτέρω κατεργασίαν. Τοιαύτα έργαστήρια, λειτουργούντα
διά τοΰ φυσικού λευκού άνθρακος, διατηρούνται καί λειτουργούν σήμερον άκόμη
είς τό χωρίον τέσσαρα.

Αί καταγραφεΐσαι δημώδεις παραδόσεις είναι συναφείς πρός εύρύτερον γνω-
στά θέματα, τινές δέ τούτων, και ιδία αί ίστορικαί, άναφέρονται κυρίως εις τούς
χρόνους τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Εις τήν τοποθεσίαν «το πάτωμα», ένθα παρα-
τηρείται άνεπτυγμένη έπίπεδος έκτασις, παραδίδεται ύπό τών κατοίκων ότι έκεϊ
ό Μέγας 'Αλέξανδρος έγύμναζε τόν στρατόν του (χφ., σ. 21), μάλιστα δέ λέγεται
ότι καί ό ίδιος ό Μέγας 'Αλέξανδρος έγυμνάσθη έκεϊ καί ότι άπό τό μέρος έκεΐνο
ήρχισε τήν έκστρατείαν του. «Ό Μέγας 'Αλέξανδρος πολέμησε άπό 'δώ. Έδώ
ήταν τά στρατόπεδα τοϋ πατέρα τοϋ Μέγας 'Αλέξαντρου και έκεϊ ό Μέγα Άλέ-
ξαντρος γυμνάστηκε» (χφ., σ. 17). Καί περί τοΰ ίππου τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου
θρυλούνται σχετικαί παραδόσεις καί ιδία περί τών πατημάτων' αύτοΰ, χωρίς όμως
νά ύποδεικνύωνται καί ώρισμένα σημεία, ένθα δύναται τις νά ΐδη τά ίχνη τής
έκειθεν διαβάσεώς του. "Ισως μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου έλησμονήθησαν τά

1 'Εκ τής βορειότερον κειμένης περιοχής πρβλ. Ά. Ν. Δευτεραϊον έν Ε. Λ. Α.
τόμ. ΙΖ (1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 380 καί έν Έπ. Κ.Λ. τόμ. Κ' - ΚΑ' (1967/68),
έν 'Αθήναις 1969, σ. 354.
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παλαιότερον δεικνυόμενα σημεία, διότι καθώς οί κάτοικοι μού διηγήθ·ησαν «εκείνα
τα χρόνια φαίνονταν τα πατήματα άπό τό άλογο τον Μέγα Αλέξανδρου» (χφ.,
σ. 17). Εις τι σημείον τής τοποθεσίας «Παναγίτσα» αναφέρουν οι κάτοικοι, ότι
ή ΐιπάρχουσα εις τόν βράχον οπή ήτο ή είσοδος μεγάλου κτηρίου, τό όποιον υπήρξε
σχολεΐον, ε'ις ό έδιδάχθη τα γράμματα ό Μέγας 'Αλέξανδρος. «Είς τήν τοποθεσίαν
«Παναγίτσα», πού είναι καί εκκλησία, ήταν παλιά έκεϊ τό σχολείο τον Μέγα
'Αλέξανδρου. Έκεϊ μέσα είναι μιά τρϋπα, γαλαρία, πού αργότερα, όταν ήρχοντο
οί Τούρκοι, έμπαιναν μέσα τα παιδιά, πού μάθαιναν γράμματα» (χφ., σ. 17). Προ-
φανώς ή έν λόγω παράδοσις συμφύρεται μέ διηγήσεις διά τό «κρυφό σχολειό» τής
τουρκοκρατίας.

'Εκ τών θρησκευτικών παραδόσεων αξιομνημόνευτος είναι ή αναφερομένη
εϊς τήν διάσωσιν κάποτε τού χωρίου υπό τοΰ πολιούχου αυτοΰ 'Αγίου Δημητρίου
άπό ένσκήψασαν καταιγίδα, ότε τά ύδατα τοΰ ποταμού ύπερεκχειλίσαντα κατέκλυ-
σαν τάς οικίας. «Μιά φορά ό Μουρίκης έτρεχε ό ποταμός, τό βράδυ βγήκε ό
"Αγιος Δημήτριος καβάλλα στο άλογο καί τό γύρισε τό ποτάμι σέ τοϋτο τό μέρος,
για νά μή πνίξη τήν εκκλησία καί τό χωριό. Τό είδαν οί γερόντοι πού βγήκαν
εξω άπό τόν θόρυβο. Πνιγήκαμε τότε εφτά σπίτια» (χφ., σ. 14 καί 16). Πράγματι
εις τό μέρος έκεΐνο, ένθα ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου, ή κοίτη τοΰ ποταμού δέν φέρε-
ται κατ' ευθείαν γραμμήν ώς εις όλον σχεδόν τό ύπόλοιπον μήκος, άλλα παρου-
σιάζει μίαν λίαν αισθ-ητήν παρακαμπτήριον κάθοδον. Άπό τότε οΐ κάτοικοι έθεώ-
ρησαν τόν Άγιον προστάτην τοΰ χωρίου των (χφ., σ. 137).

Ευρέως διαδεδομένοι άπαντοΰν τοπικαί παραδόσεις περί τοΰ Κοσμά', τοΰ
'Αγίου Νικάνορος καί τού 'Αγίου Διονυσίου. Καί οί τρεις θεωρούνται θεράπον-
τες ιατροί περιερχόμενοι τά χωρία τής πέριξ περιοχής καί θεραπεύοντες άπό σοβα-
ρός άσθενείας τούς κατοίκους. «ΤΗταν τρεις άγιοι. Ό Άγιος Νικάνορας, ό Άγιος
Διονύσιος καί ό Κοσμάς. ΤΗταν περιηγηταί μέ φάρμακα καί γιάτρευαν ασθενείς,
χωρίς νά πάρουν άργυρά, ύστερα πήγαν γιά κατάλυμα τό βράδυ σέ μιά γριά καί

1 Ούχί τοϋ Αιτωλοί. Κοσμάς καί Δαμιανός τιμώνται βορειότερον τής έξετασθείσης
περιοχής ώς ιατροί" βλ. Γεώργ. Κ. Σπνριόάκην, έν Ε. Λ. Α. τόμ. ΙΓ'- ΙΔ' (1960-61), έν
'Αθήναις 1962, σ. 380. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ' (1931),
σ. 73, 98, ώς καί Anneliese Wittmann, Kosmas und Damian. Kultausbreitung und
Volksdevotion, Berlin 1967, σ. 165. Σ. Β. Κουγέα, Βιβλιογραφία (Papadopoulo - Kera-
meus, Varia graeca sacra) Λαογρ. Γ (1911), a. 290, ένθα κατά τό Συναξάριον 1 Δεκεμ-
βρίου : ούτοι θεραπεύουσι «πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν καί ουκ άνθρώποις άλλα
καί κτήνεσι». 'Εν τή Δυτική Μακεδονίρ: τιμώνται τήν πρώτην τοΰ μηνός "Ιουλίου- βλ.
κα ι Φώτη Δημ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτ. Μακεδονίας, Θεσ/νίκη 1962, σ. 181.
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είχε κορίτσι άρρωστο. Τους έδωσε δώρο ή γριά, δεν δέχτηκαν αυτοί, γιατί τό είχαν
όρκιστή. Τότε στήν πίεση πήρε ό "Αγιος Διονύσιος ενα άβγό και άπό τότε χώρι-
σαν. Ό Κοσμάς και ό Νικάνωρ λέγονται τώρα "Αγιοι 'Ανάργυροι» (χφ., σ. 32).
Ή έν λόγω παράδοσις είναι σχετική μέ τάς διηγήσεις έκείνας, εις τάς όποιας γί-
νεται προσπάθεια ύπό τών κατοίκων αιτιολογήσεως τοΰ χωρισμού τοΰ 'Αγίου Διο-
νυσίου άπό τόν "Αγιον Νικάνορα, ώστε ό μέν νά κτίση τήν σκήτην του εις τόν
"Ολυμπον, ό δέ εις τήν Ζάμβορδαν, νοτιοδυτικώς τής πόλεως Κοζάνης. Τοιαύτας
παραδόσεις κατέγραψα έκ τής Δυτικής Μακεδονίας καί άλλαχοΰ'.

Αιτιολογική τής ιδρύσεως τών έκκλησιών πρός τιμήν άγίου τινός καί ένταΰθα
τοΰ προφήτου Ήλιού είς τάς κορυφάς τών βουνών είναι καί ή άκόλουθος
διήγησις.

«Ό Προφήτης 'Ηλίας ήταν θαλασσινός κι άπό κάνα ναυάγισμα πήρε τό
κουπί στον ώμο καί ρωτούσε, άν τό ξέρουν, τί είναι αυτό. "Οταν έφθασε σ' ενα
βουνό καί τού είπαν ότι είναι ξύλο, τότε έκεϊ έκανε τό μοναστήρι του καί άπό
τότε είναι στις κορυφές» (χφ., σ. 30-32). Ή παράδοσις αυτή άπαντφ εύρύτερον
γνωστή καί είς άλλους τόπους \

Έπί άνομβρίας3 πλήν τοΰ μαγικού έθίμου τής «περπερούνας», συνήθεις
είναι καί αί λιτανεΐαι μέ παρακλήσεις πρός τόν Προφήτην Ήλίαν (χφ., σ. 33).
Τό έθος τούτο τών λιτανειών εις τόν Προφήτην Ήλίαν είναι, ώς γνωστόν,
πανελλήνιον ', προέρχεται δέ έκ τής διδασκαλίας εις τήν έπιστολήν τοΰ 'Ιακώβου

1 Βλ. Κ. Ε. Ε. Λ. άρ. χφ. 2959, σ. 153 - 154 (συλλ. Ά. Ν. Αευτεραίον, χωρ. Καισα-

ρεία 1965) καί άρ. χφ. 3470, σ. 209, ήμετέρα συλλογή κατά τό 1969 έκ τοΰ χωρίου 'Ελάτη
νοτίως τής Κοζάνης.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α' (1902), σ. 116, 207-208, τόμ. Β'
(1904), σ. 801-803, καί Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Ε.Λ.Α., τόμ. ΙΓ'- ΙΔ (1960-61), έν'Αθή-
ναις 1962, σ. 334 καί τόμ. ΙΕ'- ΙΣΤ' (1962 -63), έν 'Αθήναις 1964, σ. 238 -39.

3 Πρβλ. όταν πίπτη χάλαζα, ίνα σταματήση ή βροχή είς τό χωρίον Ζουμπάνιον
καί Σισάνιον είς Φ. Κουκουλέ, Μνεία δεισιδαιμονιών τίνων καί μαγικών συνηθειών είς
νομοκάνονας. ("Ανάτυπον άπό τόν τιμητικόν τόμον τοΰ 'Αμίλκα 'Αλιβιζάτου), "Αθήναι
1958, σ. 282.

4 Λιτανεΐαι έπί άνομβρίας είς ίδρυμένας έκκλησίας έπί κορυφών τών ορέων βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α' (1920), σ. 89 - 92, καί τόμ. Γ' (1931),
σ. 6 κέξ. Πρβλ. καί τήν άκόλουθον παράδοσιν έκ τών βορειότερον κειμένης περιοχής
καί δή έκ τοΰ χωρίου Έρμακιά, έν ή παρατηρείται συμφυρμός τής άνεγέρσεως έκκλη-
σιών του είς υψηλά σημεία καί περί βροχής: «Ό Προφήτης 'Ηλίας προφήτευε ότι θά
βρέξη ή δέν θά βρέξη. Τότε ό αύτοκράτορας άρχισε νά τόν κατατρέχη κ' έφυγε γιά τά
βουνά. ΈκεΤ ψηλά τοΰ πήγαινε τροφή ένας κόρακας καί γι' αυτό έχει τήν έκκλησιά
του έκεϊ ψηλά» (Κ.Ε.Ε.Λ. άρ. χφ. 3206, σ. 54, συλλ. *Α. Ν. Δευτεραίου, 1967).

25
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5, 17, ότι «Ηλίας.. . προσηύξατο τοϋ μή βρέξαι καί ουκ εβρεξεν έπί τής γης
ένιαντονς τρεις καί μήνας έξ" και πάλιν προσηνξατο καί ό ουρανός νετόν εδωκεν» '.
Επομένως ό Προφήτης 'Ηλίας θεωρείται καί ενταύθα ώς έφορος τών βροχών-
«όταν δεν βρέχη, τρεις κοπέλες παίρνουν μιά κεραμίδα καί τήν φέρνουν στήν
άκρα τού πουτάμ τού Μύριχον καί τήν άφήνουν εκεί εως δτον βρέξη. Μόλις
β ρ έξη, παίρνουν λάδ', πηγαίνουν, παίρνονν τήν κεραμίδα, πηγαίνουν στήν εκκλησιά
τοϋ Προφήτη 'Ηλία, βάζουν τήν κεραμίδα, πού τήν είχαν πάρει άπό τήν εκκλη-
σιά, έκεί, πού ήτανε, άνάβουν τά καντήλια και τόν εύχαριστοϋν, διότι τούς
εκαμε τό χατήρι» (χφ., σ. 153).

Ε'ις αλλας καταγραφείσας ένταύθα παραδόσεις περί 'Αγίων παρατηρούμεν,
ότι έχουν κοινά στοιχεία καί γνωρίσματα πρός τάς καί εις τούς άλλους ελληνικούς
τόπους. Ούτως ό "Αγιος Μηνάς θεωρείται προστάτης τών ποιμνίων καί κατά τήν
παραμονήν τής εορτής του «κλοϋμε τά ψαλίδια καί τα βαστούμε δλη τήν ήμέρα
κλειστά, γιά νά μή πηγαίνη ό λύκος στο κοπάδι» (χφ., σ. 137-138). Ή 'Αγία
Βαρβάρα καί ό "Αγιος Χαράλαμπος πιστεύεται ότι θεραπεύουν καί προστατεύουν
τούς πάσχοντας εκ γρίππης, ιλαράς καί κυρίως άπό τήν ευλογίαν (χφ., σ. 138
καί 144). Τήν παραμονήν τοΰ εορτασμού τής 'Αγίας Βαρβάρας ((κάνουμε λαγγΐτες
καί λέμε δτ ι είναι τά σπάργανα τής Παναγίας» (χφ., σ. 138).

Έκ τών λατρευτικών έθίμων άναφέρομεν τά κατά τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων, οπότε «κάνουμε μικρά ψωμάκια, πού τά λέμε «κόλιαντα»' είναι
στρογγυλά. Τά ψήνουμε στο φούρνο ή στή γάστρα, έρχονται τά παιδιά, μας λένε
τά κόλιαντα καί τούς δίνουμε άπ' αυτά. Τά παιδιά τραγουδούν :

— Κόλιαντα, Μπάμπω, κόλιαντα
και μένα κολιαντίνα,

κι άν δέ μέ δώσης κόλιαντα,
δώσ' μον τή θυγατέρα.

5 — Τί τήν θέλεις, γάιδαρε,

τή δική μον τή θυγατέρα ;

— Νά τήν τσιμπώ, νά τήν φιλώ,

νά μέ ζεσταίνη τό βράδυ» (χφ., σ. 139).

Εις τήν συλλεγεισαν ύλην, σχετικήν πρός τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον
καί τήν τελευτήν νόμιμα, παρατηρείται ταυτότης πρός αντιστοίχους εκδηλώσεις
εις άλλους ελληνικούς τόπους. Αί δοξασίαι περί τών Μοιρών, ώς ερχομένων τήν

' Βλ. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκην, έν Ε.Λ.Α. τόμ. ΙΓ'- ΙΔ', ενθ'άν., σ. 333- 334.
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τρίτην νύκα από τής γεννήσεως τοϋ νεογνού διά νά τό μοιράνουν, απαντούν καί
εις τό Σισάνιον.

«Στις τρεις ήμερες έρχονται οί Μοίρες. Το βάζουμε στήν σαρμανίτσα
(= κούνια), τοϋ βάζουμε άσημικά, γιά νά το γράψουν οί Μοίρες πλούσιο. Κάνουμε
τότε και μπουγάτσα και έρχονται οί γυναίκες με πιλάφια. Στις τρεις τό λούζει
ή μπάμπω και ρίχνουν άσημικά μέσα στο νερό καί τά παίρνει ή μπάμπω» (χφ.,
σ. 71). Αί παρατιθέμεναι προσφοραί έχουν ώς σκοπόν νά εξευμενίσουν τάς Μοί-
ρας, ώστε να καθορίσουν ευτυχές μέλλον διά τό βρέφος. Πλεΐσται κατεγράφησαν
παραδόσεις γνωσταί καί άλλαχοΰ περί δυσμενών άποφάσεων τών Μοιρών κατά
τήν τρίτην ήμέραν. Τό δυσμενές τοΰτο πεπρωμένον παρά τάς μυρίας προφυλάξεις
δέν καθίσταται δυνατόν νά τό άποφύγη τό άτομον (χφ., σ. 72).

Ευρύτατα γνωσταί είναι αί παραδόσεις περί Νεράιδων, αϊ όποΐαι λευκοφο-
ροΰσαι καί χορεύουσαι πλησίον ποταμών ή νερομύλων, συγχέονται πρός τούς
κακοποιούς δαίμονας τοϋ Δωδεκαημέρου, τούς Καλικαντζάρους, καί άλλα φαντά-
σματα, μεθ' ών έχουν κοινά χαρακτηριστικά (χφ., σ. 25 καί 33).

Διάχυτος είναι μεταξύ τών κατοίκων τοϋ χωρίου ή δοξασία, ότι πολλά
δένδρα είναι στοιχειωμένα '. Τό ενοικοΰν στοιχειό εις τά δένδρα ούτά τιμωρεί
τρόπον τινά τους έπιχειροΰντας τήν άποκοπήν ή έκρίζωσίν των. To oUto συμβαί-
νει καί μέ τά δένδρα τής εκκλησίας, τά όποια θεωροΰνται, συν τοις άλλοις, ιερά.
«Μιά φορά έκοψα ένα κλωνάρι καί άπό ένα δέντρο μεγάλο τής έκκλησίας (κουρί -
βακούφικο) καί εκεί. πού το λιάνιζα, έκοψα τό πόδι μου καί το άφησα καί έφυγα»
(χφ., σ. 96).

'Αμείλικτος επίσης είναι καί ή τιμωρία τών επιχειρούντων τήν άφαίρεσιν
άντικειμένων έκ τών ναών. Διηγούνται ότι εις τό χωρίον έν άτομον «τρελλάθηκε
στο χρόνο, που έκλεψε τσιμέντα τής έκκλησίας καί, άφοϋ τά πήγε πίσω κρυφά -
κρυφά, έγινε σχεδόν καλά» (χφ., σ. 96)*.

'Ιδιάζον είναι καί ένταΰθα τό θρησκευτικόν έθιμον, τοΰ «υψώματος» τοϋ
άρτου κατά τάς πανηγύρεις, διά τό όποιον ό ιερεύς δέν δέχεται πρόσφορον άπό
«άκληρη γυναίκα». Καταγραφείσα σχετική παράδοσις αιτιολογεί τήν γέννησιν τής

1 Πρβλ. Ά. Ν. Δευτεραϊον, έν Έπ. Κ. Λ., τόμ. ΙΗ'-ΙΘ', ενθ" άνωτ.,

σ. 251 - 253, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

3 Πρβλ. σχετικήν παράδοσιν έκ τοϋ χωρίου τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας: *Μιά
φορά ίνας Τούρκος εκοψε ενα δένδρο άπό τό περίβολο τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 'Αθανα-
σίου. Τότε τό δέντρο τόν εκλεισε μέσα. Τότε ό Τούρκος εταξε ενα ντενεκε λάδι. Ό "Αγιος
'Αθανάσιος δέν τόν άφηνε. Τότε ό Τούρκος εταξε μιά 'γελάδα καί ενα μοσχάρι καί μετά τόν
απελευθέρωσε». (Κ.Ε.Ε.Λ. χφ., 2959, σ. 25).
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Παρθένου, κατόπιν παρακλήσεως τής μητρός της πρός τόν Θεόν, όπως απόκτηση
τέκνον, διότι ό Ιερεύς τήν προσέβαλε και δέν εδέχθη τό πρόσφορόν της, επειδή
ήτο μέχρι τότε ακληρος. Ούτως ((εκείνο το πρόσφορο, πού πάει πρώτο στήν
εκκλησία, εκείνο βάζει ό παπάς και κάνει τήν λειτουργία και τήν Κοινωνία.
Ή Άννα, ή μάννα τής Μαρίας, επήγαινε κάθε μέρα πρώτη τό πρόσφορο στό
Μοναστήρι και έκανε μέ αυτό ό παπάς τήν λειτουργία. Ή "Αννα ήτανε στείρα.
Ό παπάς τήν φώναξε πού πήγαινε αυτή στό μοναστήρι. Αύτή τό πήρε προσβολή.

ΕΙκ. 2. Ό δράκος.

Τότε έβαλε συνέχεια νά προσεύχεται και είπε : — Θεέ μου, δός μου ένα παιδί καί
θά στό προσφέρω. "Ετσι έμεινε έγκυα ή Άννα καί έκανε τήν Μαρία, τήν μητέρα
τοϋ Χριστού. Αέν ξέρω σέ ποιο Μοναστήρι» (χφ., σ. 39).

Πλήθος αγροτικών έθίμων δύναται τις νά σημείωση εϊς τό Σισάνιον καί
ίδί(? κατά τον θερισμόν καί τήν συγκομιδήν τών σιτηρών. 'Ιδιαιτέρου ένδια-
φέροντος είναι τά τελούμενα κατά τό τέλος τοϋ θερισμοΰ. 'Αναφέρω τό έθιμον
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τού «δράκοντος» δηλ. τής μικρας δέσμης σταχύων, τήν οποίαν κατασκευάζουν
άπό τά τελευταία χειρόβολα τοΰ θερισμοΰ. Ένα μικρό μέρος τοΰ χωραφιού μένει
άθέριστον. Κατόπιν όλοι μαζί οι θερισταί, άφοΰ σχηματίσουν πέριξ αυτού
κύκλον, θερίζουν αυτό άδοντες τό κατωτέρω ασμα, σχηματίζοντες συγχρόνως
έκ τών σταχύων ένα σταυρόν, όστις ονομάζεται «δράκος» (βλ. είκ. 2). Ό <ΐ<5ρά-
κος» ούτος φέρεται εις τήν ο'ικίαν καί τοποθετείται πλησίον τοΰ εικονίσματος,
διατηρούμενος καθ-' όλον τό έτος, διά νά ριφθή έντός τοΰ άλωνίου κατά τόν
άλωνισμόν τής νέας εσοδείας (χφ., σ. 13 καί 135), οπότε καί αντικαθίσταται δια τοΰ
«δράκοντος» τοΰ νέου έτους. Χορεΰοντες* λοιπόν μέσα εις τόν άγρόν σχηματίζουν
τόν «δράκοντα», ενώ άδουν τό άκόλουθον ασμα '·

Γιά ίδέστ' αυτό τού δέντρου,

πώς τού δέρν' αέρας,

πώς τού δέρν' αέρας,

πώς τό δέρν' άέρ', πώς τό κυματίζει.

5 "Ετσι με δέρν' ό πόνος μου,

πώς νά πάω στά ξένα !
'Εγώ κάναν' δεν ξέρω,
κάναν' δέ γνωρίζω,
κάναν' δεν γνωρίζω
10 άπό τούς συγγενείς μου.

Πώς νά πάω στά ξένα
καί στά πεθερικά μου !
'Εγώ κάναν' δεν ξέρω,
κάναν' δεν γνωρίζω.

[χφ., σ. 391-392. 'Αρ. ε'ισ. μουσ. 15756 (άρ. ταιν. 117885)].

1 Πρβλ. »κοτσανούλα» εκ τοϋ χωρίου Κέδρος 'Αγράφων. Δημ. Σ. Δουκάτου, Λαο-
γραφική άποστολή εις τά Θεσσαλικά "Αγραφα. 'Επετ. Λαογρ. "Αρχείου, τόμ. ΙΑ' - IB'

(1958 -59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 298.

3 Πρβλ. τό τέλος τοϋ θερισμοΰ έκ τής βορειότερον κειμένης περιοχής (νομός
Πέλλης) υπό Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, έν Ε.Λ.Α. τόμ. ΙΓ'- ΙΔ' (1960 -61), 'Εν 'Αθήναις
1962, σ. 382, ένθα, όταν τελειώνη ό θερισμός, άφήνουν μερικούς στάχυς αθέριστους,
τούς οποίους θερίζουν όλοι μαζί, άφοΰ προηγουμένως θά χορέψουν πέριξ αύτών.



390

ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

RÉSUMÉ

Rapport de la mission folklorique dans le village Sissanion

du Département de Kozani (Macédoine Occidentale)
(du 15 juillet au 3 août 1968)

par Ang. N. Deftéréos

Au Sud-Ouest de la rue Kozani-Ptolemais et prés des sources du
fleuve Aliakmon, à la montagne Sniatsikon (ou Askiô) de la province
Voiou, (département de Kozani) est bati sur un plateau le village
Sissanion.

Tous les habitants sont des indigènes et s'occupent principalement
avec l'élévage des bestiaux et en second lieu avec l'agriculture.

L'auteur a travaillé dans ce village durant 20 jours et a recueillie
un matériel interessant et varié, qu'il a noté dans un cahier de 447 pages
(in 40 grand format), déposé au Centre sub. no 3358. Ce materiel com-
prend : 22 légendes, 18 contes et récits plaisants, plus de 100 chansons
et danses populaires enregistrés sur 8 bandes magnétiques sur deux pistes
(vitesse 3 3/<) des toponymie, des proverbes et des énigmes. Diverses
informations relatives à l'habitation populaire, le costume, les aliments,
la vie pastorale et agraire, l'organisation sociale, le droit populaire, les
coutumes de magie et de superstitions, la divination, le culte populaire,
les croyances populaires relatives à la naissance, au mariage et à la
mort etc.

De la vie professionnelle, il décrit le «batani» (μπατάνι p. 381 - 382.
Voir fig. η® 1) où avec l'aide du charbon blanc (chutes d'eau) on travaille
les tissus sur les métiers. Avec la même force motrice, fontionne au
village et les «dristella» (ντριστέλλα p. 382) où on fini l'élaboration des
couvertures «flocates» en laine, des couvre-lits et des tapis.

De la vie culturelle l'auteur a noté plusieurs légendes historiques
relatives à Alexandre le Grand. On relate, que aux plateaux qui se trou-
vent aux environs du village Alexandre le grand exerçait ses armées et
que lui-même lorsqu'il était jeune il s'exerçait lâ-bàs. Dans plusieurs
emplacements de cette région, les habitants montrent des traces des sabot
de son chaval et des ruines sont considérées, comme l'école où a étudié.

Parmi les légendes du culte, sont intéressantes, celles qui se rappor-
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tent à St. Démétrios protecteur du village, à St. Cosma de l'Etolie, St.
Nikanor et Denys. Ces trois derniers saints, sont considérés comme des
médécins qui parcourent les villages en guérissant les malades gratuite-
ment. Les croyances sur l'édification miraculeuse d'églises sont similai-
res aux légendes d'autres régions de la Grèce.

Une croyance très repandue entre les habitants de ce village, est
que les arbres qui appartiennent à l'église sont sacrés et sont protégés
par le démon (στοιχειό) qui les habitent : Ce demon punie, ceux qui essay-
ent de les couper ou les déraciner. Comme on puni sevèrement ceux qui
essayent de voler des objets sacrés de l'église.

Parmi les coutumes agricoles, il mentionne celui de «draconta» (du
dragon) qui consiste à deux petits fagot d'épis en croix, qui sont glanés
à la fin, de la moisson.

Les moissonneurs en chantant et en dansant moissonnent la dernière
section du champs, et avec ces épis confectionnent le «draconta» qui le
portent à leur maison où l'ont gardés pendant toute l'année.

1".

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο αννησ i. παπαμιχαηλ

Λαογραφική έρευνα έπραγματοποιήθη ύπ' έμού ' άπό τής 16 Αυγούστου
μέχρι τής 2 Σεπτεμβρίου 1968 ε'ις τόν νομόν Τρικάλων, ειδικώς είς τά χωρία
Καλλιρρόη, "Αγιοι Θεόδωροι καί εις τήν κωμόπολιν Καλα-
μπάκα. Ή συλλεχθ-είσα ύλη καταγραφείσα εις τετράδιον έκ σελίδων 383,
σχ. 8ου μεγάλου, καιετέθ-η είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας
ύπ' άριθ·. 3241.

Εις τήν ύλην ταύτην περιλαμβάνονται πληροφορίαι περί τού κατά παράδο-
σιν ένταύθα λαϊκού πολιτισμού : α) έκ τοϋ ύλικοϋ βίου : περί τοΰ γεωργικού καί
τοϋ ποιμενικοϋ βίου, τής βιοτεχνίας (βαφικής κ. ά.), τής κατοικίας, τοϋ ένδύματος
κ.λ.π. β) έκ τοΰ κοινωνικοΰ βίου : διά τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν,
τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον κ.ά. και γ) έκ τοϋ πνευματικού

1 Συμφώνως πρός τήν ύπ' άρ. 58819 εντολήν τής 'Ακαδημίας "Αθηνών.
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βίου: δημώδη άσματα 148, ταχταρίσματα - νανουρίσματα 3, προσευχαί 2, παρα-
δόσεις 149, αινίγματα 16, παραμύθια 3, παροιμίαι 4 καί άλλη ύλη, άναφερομένη
εις τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν δημώδη ίατρικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολο-
γίαν, τήν μαντικήν, τήν μαγείαν, ώς καί εις δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνή-
θειας. 'Αντιστοίχως εγένετο καί έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba Mt,
ήχογράφησις 120 μελωδιών δημωδών ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών' (άριθ.
είσαγ. μουσ. ύλης 15760- 15879).

Είκ. 1. Τό ξύλινον δροτρον.

Έκ τών άπασχολησάντων ημάς θεμάτων γίνεται λόγος ενταύθα
περί τίνων μόνον ζητημάτων : Έκ τοΰ γεωργικού βίου ενδιαφέρουσα είναι ή
τεχνική τής κατασκευής τοϋ ξυλίνου άροτρου, τό όποιον καλείται: ξνλάλετρον 1
ή αλέτρι ή άλέτρ'. Τούτο άποτελείται έκ τοΰ κουντονριοϋ, τής χερολάβας, τής
σπάθης, τής σφήνας, τοΰ σταβαριοϋ, τοϋ κλειδιού, τής σκάλης, τοΰ λονριον, τών
παραβόλων ή φτερών, τοΰ ννιοϋ καί τοϋ ζνγον μετά τών ζενλών (βλ. είκ. 1, 2).

Τό κουντούρι κατασκευάζεται έκ κορμού δρυός, ώς καί παρ' Άρχαίοις τό
έλυμα, τοΰ οποίου τό μέν έν άκρον, αίχμηρότερον, δέχεται τήν ύνιν, τό δ' έ'τερον
καταλήγει εις τήν χερολάβα' παρά τοις άρχαίοις χειρολαβίς Ή σπάθη κατα-

1 Περιγράφεται ό τύπος τοϋ ξυλαλέτρου είς Καλλιρρόην Τρικάλων. Ή γεωργία
σήμερον ευρίσκεται ένταίθα έν υποχωρήσει ένεκα τής όσημέραι έντεινομένης δασικής
έκμεταλλεΰσεως· οΰτως είς τό χωρίον υπάρχει μόνον έν ξυλάλετρον.

» Βλ. Πολυδεύκ., Α, 252.
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σκευαζομένη εκ ξύλου τής άσφενδάμου είναι εις τήν μορφήν μάλλον πλατεία,
στερεουμένη δέ μέ σφήνα 1 συγκρατεί τό κονντονρι καί τό σταβάρι έκ τού οποίου
εξέρχεται υπεράνω διά διανοιχθ-είσης οπής. Ή σπάθη φέρει έτι τρήμα, εις δ
τίθεται ξύλινος -ήλος. Δι' αότής ρυθμίζεται καί κρατείται σταθερώς ή θέσις τοΰ
σταβαριοϋ καί τοΰ κουντονριοϋ.

Τό σταβάρι έκ ξύλου ελάτης εξαρτάται άπό τόν ζυγόν διά τής σκόλης,
περιδεδεμένης διά δερματίνων ή μάλλινων ιμάντων έπί τοΰ ζνγοϋ. Κλειδί καλεΐ-

Είκ. 2. Τμήμα τοΰ άροτρου.

ται ήλος εκ ξύλου, ό οποίος έντιθέμενος εις τρήμα κείμενον παρά τό άκρον τοΰ
σταβαριοϋ χρησιμεύει, όπως δεχθή τήν σκάλην δι' ής συνδέεται ό ζυγός μετά τοΰ
σταβαριοϋ. Ή σκάλη εκ ξύλου κέδρου συνδέει τό σταβάρι καί τόν ζνγόν διά τών
λουριών. Τό λουρί ή τά λουριά κατασκευάζονται κυρίως έξ ερίου αίγός κεκλωσμέ-
νου πρώτον καί είτα πλεκομένου διά τής χειρός ώς πλόκαμος (πλεξίς) ή εκ δέρ-
ματος (προβιάς). Διά τούτων συνδέεται ή σκάλη μετά τοΰ ζνγοϋ. Όμοίως καλούν-
ται τά έξαρτήματα ταύτα εις Αίτωλίαν (δύνανται νά είναι δερμάτινα καί σιδηρά)2,

1 Τεμάχιον ξΰλου ή σιδήρου, σχήματος άκανονίστου τριγώνου δι' ου τό σταβάρι
στερεοΰται έπ'ι τοΰ κουντονριοϋ καί τής σπάθης. 'Ομοίως καλείται καί έν Αίτωλίι?, Νάξω
καί Κρήτη· (βλ. Δημ. Λουκοπούλου, ενθ' άν., σ. 20. Κ. Λ. άρ. 663, σ. 36, 1924, άρ. 433,
σ. 24, 1891).

» Κ. Λ., άρ. 869, σ. 228, 1902, άρ. 868, σ. 17, 1927. 'Ενταΰθα καλοΰνται καί
λωριά. (Βλ. Δημ. Λ ουκοπονλου, ενθ' άν., σ. 17).



394

ΑΝΝΗΣ I. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

"Αρταν1, Χαλκιδικήν ', Τριφυλλίαν ', "Ανδρον 4' είς άλλα μερη τής Θεσσαλίας
καλούνται ζευγόσκοινα5 ώς καί ε'ις Λακωνίαν 6, Σούλι7, Κύθνον β, Μέγαρα" καί
Ήπειρον10. Ε'ις Κών καλούνται λούρα".

Τά παράβολα12 ή φτερά έκ ξύλου πλατάνου προσαρμόζονται ε'ις τό κουντονρι
παρά τήν ύνιν προς τόν σκοπόν τής άνυψώσεως καί διαχωρισμού τοΰ χώματος.
Πλην τοΰ τύπου παράβολα (Θεσσαλία ",Ήπειρος ", Αίνος 1S, Κύθνος Αιτωλία 17,
Σύρος ", Σέριφος ,9, Στερεά Ελλάς*"), άπαντα καί to όνομα παράβολος, παράβουλον
(Εύβοια", Θράκη*4), παράβονλον (Σάμος)", περάβολο (Μεσσηνία)*4, παραβόλι,

' Κ. Λ., αρ. 454, σ. 104, 1923.

» Κ. Α., άρ. 769Α, σ. 244, 1920, άρ. 769Β, ο. 247, 1920.

8 Κ. Α., άρ. 396, σ. 437, 1894.

* Κ. Α., άρ. 771Α, σ. 14, 1918. Είναι γνιοστά καί υπό τόν τύπον ζευγόσκοινα
(Κ. Α., άρ. 771Α, σ. 14).

5 Κ. Α., άρ. 669, σ. 22, 1924.

6 Κ. Λ., άρ. 446, σ. 80, 1895.

' Κ. Λ., άρ. 976, α. 708, 1933.

8 Κ. Α., άρ. 714, σ. 152, 1925.

9 Κ. Λ., άρ. 889, ο. 115, 1915.

10 Κ. Λ., άρ. 320, σ. 8, 1880, άρ. 420, α. 53, 1923.
» Βλ. Άναστ. Γ. Βρόντη, ενθ' άν., ο. 211-212.

13 'Ονομάζονται ούτως επειδή είναι παρεμβεβλημένα άνά δύο έπί τοΰ έλύματος
(Βλ. 77. Α. Φουρίκη, ενθ'άν., α. 364).

" Βλ. Π. Α. Φονρίκη, ενθ'άν., σ. 361, Κ. Α., άρ. 669, σ. 50, 1924.

14 Κ. Α., άρ. 422, σ. 176, 1908, άρ. 420, σ. 53, [1922].

15 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ'άν., σ. 361.

'« Κ. Α., άρ. 702, σ. 1, 2 [1925], άρ. 714, σ. 387, [1925].

» Βλ. Δημ. Λουκοπούλου, ενθ'άν., σ. 20. Κ. Α., άρ. 868, σ. 17, 1927. 'Ενταύθα
φέρονται καί υπό τούς τύπους παράβουλον καί φτερά (βλ. Δημ. Λουκοπούλου, ενθ' άν.,
σ. 20, Κ. Α., άρ. 785, σ. 11, 1921 -1922, άρ. 402, σ. 238, 341 [1922],
" Κ. Α., άρ. 773, α. 185, 1919.
'» Κ. Α., άρ. 960, σ. 245, [1923].

30 Κ. Α., άρ. 468, σ. 8, 1902, Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 827, σ. 238. Είναι γνωστός
καί ό τύπος παράβουλα (Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 718, σελ. 22).

Κ. Λ., άρ. 713, σ. 115, 1925, άρ. 417, σ. 50, 1912, Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 499,
σ. 63, άρ. 799, ο. 47.

33 Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 725Β, α. 79.

38 Κ.Ά., άρ. 753, σ. 420, 1925, άρ. 391, σ. 364, 1921.

3« Κ. Λ., άρ. 456, σ. 195, [1923].
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παράβουλας, παράβολο, παράβολος καί φτερά (Τήνος)1, περιβολάδα (Μέγαρα)',
παρασπάθια, παρώφτι (Κάρπαθος)1, φτερά (Κυπαρισσία', Λεντεκάδα", Άρτα",
Λακωνία7, Παραμυθιά ", Καλάβρυτα, Κεφαλληνία, Τριφυλία 9, Χίος10, Λεπενού11,
Βούρβουρα Κυνουρίαςlä), φτερά καί φτερίτης (Κύπρος)", φτερωτή (Νάξος)1',
παρώτια (Καππαδοκία15), παρούτια (Κρήτη, Μήλος)16, παροϋτθες και παρουτα
(Κως)17, μπαρούτι (Κίμωλος)18, μπαρούτι καί παρούτι (Ρόδος)19, παρσότια
(Σίφνος),0, αντι (Άνδρος)11, παράβολο ("Ιος)", παράβιλου (Σκόπελος, Αλόν-
νησος) 11 και άλλως έν άλλοις τόποις

Τό σπουδα.ότερον των έξαρτημάτων τοϋ άροτρου είναι τό εννι " καί ύνίν
(διά τού δευτέρου ονόματος είναι γνωστή ή ύνις ε'ις πλείστα μέρη τοΰ Ελληνικού
χώρου).

1 Κ. Λ., άρ. 948, σ. 172, 246, [1922J, άρ. 947, σ. 13, [1929]. Ίστορ. Λεξ. χφ.,
άρ. 824, σ. 41, 281, 299.

» Κ. Α., άρ. 637, σ. 71, 1883.

3 Βλ. Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νουάρον, ενθ' άν., σ. 22. Κ. Α., άρ. 397, σ. 14, 15, 1890,
άρ. 431, σ. 215, 1893.

4 Κ. Α., άρ. 443, σ. 16, 1914.

5 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ' άν., σ. 361, Κ. Α., άρ. 396, σ. 443, 1894.

6 Κ. Α., άρ. 454, σ. 104 [1923].

' Κ. Α., άρ. 446, σ. 80, 1895.

« Κ. Α., άρ. 53, σ. 43, 1902, άρ. 883, σ. 14, 1927.

9 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ' άν., σ. 361.

■ο Κ. Α., άρ. 117, σ. 159, [1919],
" Κ. Α., άρ. 709, σ. 13, [1925].
>» Κ. Α., άρ. 784, σ. 272, 1921.

'» Κ. Α., άρ. 339, σ. 9, 1919, άρ. 347, σ. 86, [1921], άρ. 950, σ. 92, 1921.
'« Κ. Α., άρ. 663, σ. 37, [1924], άρ. 703, σ. 30, 1919.

>» Κ. Α., άρ. 352Γ, μέρ. 2°ν, σ. 29, 1884 -85.

»« Κ. Α., άρ. 450, σ. 48, [1923], άρ. 443, σ. 23, 1891.

»' Βλ. Άναστ. Μ. Καραναατάση, ενθ' άν., σ. 210. Κ. Α., άρ. 58, σ. 63, 1919.

'β Κ. Α., άρ. 779, σ. 296, 1920.

>» Κ. Α., άρ. 751, σ. 20, [1925], Άναστ. Γ. Βρόντη, ενθ' άν., σ. 108.

«» Κ. Α., άρ. 655, σ. 47, [1924],
" Κ. Α., άρ. 771Α, σ. 5, 1918.
" Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 779, σ. 47.

33 Ίστορ. Λεξ. χφ., άρ. 758, σ. 185.

34 Βλ. 77. Α. Φονρίκη, ενθ' άν., σ. 361 -364.
« Κ. Α., άρ. 886, σ. 158, [1928].
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Ό ζυγός 1 (βλ. φωτ. 3 ■ 4) κατασκευάζεται έκ φυλλουριάς αί δέ ζεϋλαι έκ
κρανέας, προσδένονται δ' εις τόν ζυγόν τό πλείστον διά μάλλινου ίμάντος.

Αί ζεϋλαι μέ τήν αύτήν λέξιν άπαντώνται έπίσης καί εις τήν βυζαντινήν

Εϊκ. 3. Αί ζεϋλαι καί ό ζυγός.

περίοδον *. Είς τούς λοιπούς τόπους τής Ελλάδος καλούνται ζεϋλα, ζεϋλες (πλεί-
στοι τόποι), ζζεϋλες (Σύμη)3, ζευγλιν και ζευλή (Πόντος, Όρδόν, Άραβάνιον)4

1 Ό ζυγός φέρεται ύπό τούς τύπους ζυγός (πλείστα μέρη τής 'Ελλάδος), ζνγ'
("Αραβάνιον Πόντου), ζεγός (Χίος), ζυός (Σύρος, Κύπρος, Κύθνος, Σίφνος, Κάρπαθος,
Κως, "Αμοργός), ζύος καί ζνός (Ρόδος), ζζυός (Σύμη), ζζυγός (Καρδάμυλα Χίου), ζ'γός
(Αιτωλία, Τήνος), ζουγός (Μέγαρα), ζωγόνιν (Πόντος), ποϊντουρούκιν (Αειβήσιον Μ. 'Ασίας)
κ. δ. (Κ. Α., άρ. 314, σ. 34, 1891, άρ. 692, σ. 14, 1918, άρ. 773, σ. 80, 1919, άρ. 339,
σ. 9, 1919, άρ. 347, σ. 86, [1921], άρ. 714, σ. 155, 1920, άρ. 702, σ. 1,2, [1925],
άρ. 665, σ. 18, 1904, άρ. 431, σ. 205, 1893, Μ. Γ. ΜιχαηλΙδου Νουάρου, ένθ" άν., σ. 22,
Άναστ. Μ. Καραναστάση, ένθ' άν., σ. 211, Κ. Α., άρ. 503, σ. 41, [1924], άρ. 751, σ. 46,
[1925], Άναστ. Γ. Βρόντη, ένθ' άν., σ. 108 - 109, Κ. Α., άρ. 146, σ. 80, 1910, άρ. 117,
σ. 159, [1919], άρ. 785, σ. 11, 1921- 1922, άρ. 402, σ. 88, 1922, άρ. 948, σ. 79, 1922,
άρ. 889, σ. 117, 1915, άρ. 119, σ. 232, [1919], άρ. 875, σ. 82, 1889.

' Βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 5, έν 'Αθήναις 1952,
σ. 256.

* Κ. Α., άρ. 146, σ. 80, 1910.

4 Κ. Α., άρ. 119, σ. 227, [1919], άρ. 329, σ. 10, 1890, άρ. 314, σ. 34, 1891.
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ζ,ίβα (Τσακωνιά) ', ζεύγλα (Σκοπός', Άνακού Μ. 'Ασίας', Νάξος)4, ζεϋγλες
(Ζουπάνιον Σισανίου3, Μηχανιώνα Κυζίκου)6, ζέχλα (Τήνος)7.

Έκ τών παραδόσεων ενταΰθ-α άναφέρονται αί περί τών άρχαίων Ελλήνων,
ώς άνδρειωμένων, γιγάντων 8.

Είκ. 4. Πρόσδεσις τοΰ ζυγοΰ.

1. «Οί αρχαίοι "Ελληνες δεν πέθαιναν. Αυτοί ήταν πουλύ δυνατοί καί ψηλοί.
Αυτοί πέθαιναν μονάχα άμα σκόνταβαν κ έπεφταν κάτου δεν μπόραγαν μετά νά
ξανασηκωθούν. Άπό τότε έμεινε ή παροιμία «Μα τό σκονταμό». (χφ. 3241,
σ. 139 "Αγιοι Θεόδωροι).

2. «Οί αρχαίοι "Ελληνες ήταν πολύ δυνατοί κι μπορούσαν καί σ'κώναν
βάρ' πουλλά. 7α κάστρα πόχ'νι χτίσ' ε χ'ν ι μιγάλα κουτρώνια, δεν ήταν σάν
κ' εμάς ψόφι . Οί αρχαίοι "Ελληνες δέν πέθιναν, αυτοί σκόνταβαν κ επιφταν κάτ

' Κ. Λ., άρ. 707, σ. 21, [1925].

» Κ. Α., άρ. 155, σ. 34, 1893.

» Κ. Α., άρ. 871, σ. 12, [1927].

4 Κ. Α., άρ. 703, α. 30, 1919.

s Κ. Α., άρ. 214, σ. 128, 1895.

8 Κ. Α., άρ. 209, σ. 5, 1877.

' Κ. Α., άρ. 947, σ. 7, 1929, άρ. 948, σ. 78, [1922],

8 Γίνεται λόγος ενταΰθα καί περί τίνων παραδόσεων έκ τής κατά τό έτος 1967
άποστολής μου είς τήν αυτήν περιοχήν.
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κι άμα σκόνταβαν κ' έπιψταν κάτ' δεν μπόραγαν νά σ'κωθοϋν. Άπ' αυτούς εμεινι
μέχρι σήμιρα ή παροιμία «Μά τονν κακό τούν σκουνταμό».(χφ.3241,a.b. Καλλιρρόη).

3. «Στή Λακκοπούλα (βορ. δυτ.) 'κει ήταν, οί δυνατοί άνθρώπ', πού ήταν
μιγαλόσωμ' κι μπορούσαν μ' ένα βήμα νά άμπ δήαονν μιγάλου τόπου. Αυτοί
ήταν οί "Ελληνες» (χφ. 3212, σ. 51. "Αγιος Προκόπιος 1967).

4. «Αύτοί πδχτισαν το κάστρου ατού Παλιόκαστρου (νοτ. τοϋ χωρίου) ήταν
δυνατοί άνθρωποι. "Ήταν "Ελληνες. Αυτοί ήταν ή πουλύ ψηλοί ή κουντοί, ψηλοί
κι μαλλιαροί ή κουντοί, πού όταν πιρπατούσαν βούλιαζι ού τόπους», (χφ. 3212,
σ. 27, Πύλη).

5. «'Υπάρχουν κτίσματα άπού κάστρα. Σιή Αακκοπούλα (βορ. δυτ.) πού'ν ι
κάστρου τό 'χτισαν μιγαλόσωμ' αθρωπ', οί αρχαίοι "Ελληνις πού 'τανι πουλύ
δυνατοί. "Οταν τά 'χτιζαν ου ένας ήταν στούν "Ιταμού καί ού άλλους στον ΙΙαλιό-
καστρου (δυτ.) στο θ'κό μας Παλιόκαστρον, κι φοννάζ' ού ένας στούν άλλου :
δώσ' μ' τού τσόκι σ' (= σφυρί) κι ού άλλους τού πέταξι κι τό 'δονσι άπό τον
ενα μέρους στον άλλου άπαναθέ πού ήτανι· ήτανι τότι πουλύ δυνατοί», (χφ. 3212,
σ. 42. Άγιος Προκόπιος).

6. «Τά τείχ τά 'φτειασαν οί αρχαίοι "Ελληνες πού 'σαν δυνατοί, δεν σ'κώ-
σαν τότι αυτά τά κουτρώνια τίπουτα βίτσια», (χφ., 3212, σ. 33 Πύλη).

Παραδόσεις ομοίως άναφέρουσαι περί τής εξαιρετικής σωματικής ρώμης
τών αρχαίων Ελλήνων υπάρχουν καί εις τήν περιφέρειαν Καρδίτσης (Σμόκο-
βον1, Ρεντίναν*), εις Θράκην 3, Αίτωλίαν 1 (Καλάβρυτα)', Τρίπολιν3, Βούρβουρα
Κυνουρίας4, Σφακιά5, Ίθ·άκην", Νάξον 7, Κάλυμνον 8 κ. ά. 9.

1 Κ. Λ., άρ. 2301, σ. 177 και 176 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1959).

3 Κ. Λ., άρ. 2301, σ. 467 (συλλ. Δ. Δουκάτου, 1959).

3 Κ. Λ. άρ. 2392, σ. 41 (συλλ. Στεφ. Δ. Ήμέλλου, "Αβδηρα Θράκης 1961).
1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 52 - 53.
3 Κ. Α., άρ. 763, σ. 243 (συλλ. Γ. Παπανδρέου, 1918).

3 Κ. Α., άρ. 2255, σ. 207-208 (συλλ. Γρηγ· Δημητροπούλου, 1956).

4 Κ. Λ., άρ. 784, 2. 230 (συλλ. Κ. Α. Ρωμαίου, 1921).

s Κ. Α., άρ. 120, σ. 37 καί 40, 1908.

6 Κ. Α., άρ. 884, σ. 63 (συλλ. Σπύρου Ν. Μουσούρη, 1928).

7 Κ. Α., άρ. 1535, σ. 20 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Άπείρανθος 1934), Κ. Α., άρ. 2342,
σ. 23 (συλλ. Στεφ. Δ. Ήμέλλου, "Αγιοι "Απόστολοι Μελάνων, 1960).

8 Βλ. Παν. Ζερβοϋ, Παραδόσεις Ίστορ. Παραμυθολογήματα, προλ. στοιχειά, κακά
πνεύματα, Δωδεκαν. 'Αρχ. 3 (1958), σ. 264.

9 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ'άν., σ. 53- 56, 58, Johann. Theoph. Kakridis, Die alten
Hellenen im neugriechischen Volksglauben, München 1967, σ. 9 κ.Ιξ.
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Ή σωματική τών Ελλήνων ισχύς είναι κατά πολύ ύπερτέρα τής τών σημε-
ρινών. Ούτοι (οί σημερινοί) κατά τήν κρατούσαν άντίληψιν είναι «ψόφιοι», αδυ-
νατούντες νά έκτελέσουν έργα, ώς οί πρόγονοι των.

Ή πίστις εις τόν λαόν περί τοϋ παρελθόντος ώς καλυτέρου τοϋ παρόντος 1
ύπήρχεν ομοίως καί εις τήν 'Αρχαιότητα' άλλα καί παρ' άλλοις σήμερον λαοίς 3.

Οί «"Ελληνες» ήδύνατο νά κατασκευάσουν τά διά πελωρίων ογκολίθων
έκτισμένα κάστρα, νά μετακινούν ευχερώς τούτους καί νά ρίπτουν εις μακρινός
άποστάσεις ό,τιδήποτε*.

Τά σχετικά περί τοϋ θανάτου αυτών έκ πτώσεως 3 ομοιάζουν πρός τά περί
Σαρανταπήχων Παρόμοιαι διηγήσεις άπαντοΰν καί παρά τοις Βουλγάροις7.

Έκ τών τοπικών θρησκευτικών καί λατρευτικών συνηθειών άναφέρομεν
τάς περί τών 'Αγίων Θεοδώρων.

α) «Μια γ'ναϊκα ήταν άφ' τα Κουτοομύλια (τά Τρίκαλα μέσα)' αύτη ήταν
χ'λή κι τήν πήρι ού άντρας τ'ς στον ώμο νά τή φέρ' άπαν' στούν αι Θόδουρου.
rΗρθαν στούν αι Θόδωρ' 'κείνου τού βράδ' κ' έμειναν αλλα δυό. Τήν τρίτη μέρα
τού βράδ' τήν είπι ού αι Θόδονρας νά σ'κωθή νά πάη στα Τρίκαλα, στού σπίτι
τ'ς. Είχιγίν' καλά», (χφ., σ. 191).

1 Σχετικώς λέγεται και ή παροιμία «κάθε πέρσι και καλύτερα»' (βλ. Κ. Χουρμου-
ζιάδου, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Πετροχωρίου (Τσακηλίου) Μετρών, Θρςικ.,

τόμ. ΙΣΤ' (1941), σ. 248. Γ. Δρακίδου, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 187. Έμμ. Μανωλα-
κάκη, Καρπαθιακά, έν 'Αθήνας 1896, σ. 285, άρ. 258. Ά. Κριάρη, Πλήρης συλλογή Κρη-
τικών δημωδών Ασμάτων κλπ., εκδ. Β', έν 'Αθήνας 1920-21, σ. 401. Ν. Γ. Κνριαζή,
Κυπριακαί παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σ. 217. Νίκης Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. Β', 'Αθή-
ναι 1943, σ. 69 κλπ.

3 Ίλ. Α, 206- 272. Ήσιόδ. "Εργ. καί Ήμέρ, 109 κ.έξ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Με-
λέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων, Νεοελληνική μυθολογία, Μέρος Β', έν 'Αθή-
ναις 1874, σ. 501 έξ.

» Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 730.

* Ή πίστις αΰτη υπήρχε καί παρά τοις άρχαίοις. (Βλ. Βιργ. Atv. XII, 896-902,
*Ομ. Ίλ. Ε 302 - 310, Υ 285 - 289 κ. ά. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, ένθ" άν., σ. 731 - 732),
ώς καί παρ' άλλοις λαοϊς. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 730. Τοϋ αύτοϋ, Νεοελλ.
μυθολ. Β', 1874, α. 504.

5 Σχετικαί παραδόσεις είναι γνωσταί καί εις δλλα μέρη τής Θεσσαλίας κ.ά. (Βλ.

Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', 1904, σ. 52, άρ. 89. Κ. Α., άρ. 2301, σ. 258 (συλλ. Δ.
Λουκάτου, Θραψίμι Καρδίτσης 1959). Κ. Α., άρ. 1146, σ. 251 (συλλ. Δ. Πουλάκη, 'Αλμυ-

ρός Βόλου 1824) άναφέρεται ό όρκος «μά τό σκονταμό».

8 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Ό άριΰμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζαντινοϊς καί νεω-
τέροις "Ελλησι, έν 'Αθήναις 1939, σ. 97-98. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ'άν., Β', σ. 749 - 751.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 749- 750.
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β) «"Εχ μι άκ'στά άπ' τ'ς παπποϋδις μας δτ ένας νιος μια βούλα ήταν ι
παράλυτους κ' οί άγιοι Θόδωροι κόσιβαν (= έτρεχαν) κι μί τ' άλουγα τ'ς τούν
πάτ'σαν κ' εγινι αμέσους καλά» (χφ., σ. 193).

γ) «"Αμα ήρθι 'ιδώ ού άγιους Θόδουρους, ού ένας ήρθι άπ' τούν Παλαμά ',

Είκ. 5. Τό ίχνος τοϋ ίππου τοϋ 'Αγίου Θεοδώρου.

πάτ'σι κ' έμεινι ή πατ'σά άπ' τ άλουγου τ' κι άπού κουντά έφτειασι τό άσκη-
ταριό τ' 'κει δίπλα» (χφ., σ. 193) (βλ. είκ. 5).

δ) «Κάποτε ένας Τσαβέας (επών. Τσαβέας) γέρος πήγι νά κόψ' ξύλα,
πουρνάργια, πού ήταν τής μονής και τότε ού 'γούμενονς θύμουσι και πήγι νά
πιτάξ' τήν εικόνα τών Άγίων Θοδώρων κάτ' κί άμέσους τά βουβάλια πού 'ταν
ζιμένα στούν άρ'μπά ψόφ'σαν κ έτσ' οί άγιοι φτειάσαν τού θάμα τ'ς» (χφ., σ. 194).

ε) «Οί άγιοι Θόδωροι φτειάνουν πουλλά θαύματα. "Ενας Πανάγους είχι
τρακόσα πρόβατα καί τά είχι στού λημέρ' ίκεϊ γύρου άπ' τού μαναστήρ' τ' άι
Θοδώρ'. Τούν έκανι παρατήρ'σι ού 'γούμινους νά φύγ' τά πρόβατα, άλλά ού
Πανάγους δέν άκουγι τ'ς έντολές τοϋ 'γούμενου κι ού 'γούμινους παρακάλαγι νά

1 "Οσον ήδυνήθην vù ερευνήσω δέν εΰρον ΰγιον Θεόδωρον ή Θεόδωρον καταγόμε-
νον ή γεννηθέντα είς Παλαμά. "Ισως πρόκειται περί τοπικού αγίου ή μοναχού, όστις
ήσκήτευεν ένταύθα φέρων τό όνομα Θεόδωρος, τούτου δ' ή λατρεία εχει συνδεθή πρός
τήν τοΰ Τήρωνος. Κατά πληροφορίας έκ τών γεροντοτέρων τής περιοχής τό μονύδριον
ύπήγετο είς τήν μονήν 'Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, ύπήρχεν δέ ηγούμενος εΐς αύτό, όστις
έδιδεν άναφοράν είς τόν τού 'Αγίου Στεφάνου.

Ή έδαφική έκτασις τού χωρίου "Αγιοι Θεόδωροι άνήκεν είς τό μονύδριον, τής
οποίας άπαλλοτρίωσις έγένετο τώ 1923 (χφ., σ. 193 -194).
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τιμωρηθούν, άλλα τίπουτα κι τότι κι ον 'γούμινονς πήρι τήν 'Αγία τών 'Αγίων
να τήν πιτάξ' κάτον κι αμέσως πλάγιασαν χάμον τά πρόβατα καί δεν σ'κώνονν-
ταν νά βονσκήσονν. "Εδειξι τον θάμα τ'ς. 'Αλλά τούν δείπνου παρονσιάστ κι ου
άγιους κι τούν χτύπ'σι τούν 'γούμινον κΐ τούν εΐπι : "Αλλ' βονλά νά μή τού
ξαναφτειάσης αυτό' τό 'χς φτειάσ' πουλλές βουλές κι νά μή τού ξανακάν'ς, γιατί
έτυχα νά εΐμι 'δώ κ' έδειξα τού θάμα μ'» (χφ., σ. 194-195).

Είκ. 6. Τό μοναστήριον τών 'Αγίων Θεοδώρων

ς-) «Μια βονλά πήρι φωθχιά τού μαναστήρ κι καίγουνταν. "Επιασ' άπ'
τού μπουχαρι ή φωθχιά κι τότι άμέσονς ενας Θόδονρονς Χοντος άνέβ'κι άπάν'
στή σκιπή κι τούν βόηθ'σαν κι αλλ' κ έσβησι τή φωθχιά, αλλά αντός ό Χοϋτος
μόλ'ς έσβησι τή φωθχιά παραπάτ'σι κι κριμάστ'κι νά πέσ' κάτον νά σκουτουθή
κι τούν κράτ'σι ου "Αγιους στονν αέρα σχιδόν, πιάστ'κι άπου μιάν κιραμίδα καί
σιγά, σιγά άνέβ'κι στή σκιπή τον μαναστηργιοϋ καί γλντονσι. ΤΗταν θαύμα
τ' άγιου» (χφ., σ. 195) (βλ. είκ. 6-7).

ζ) «Στούν άγιου Θόδουρου μέσα έχ ενα κούτρων' αυτό είνι κάτ' στή σκήτ'.
'Απ' τού κούτρων' αυτό ξύνονμι λίγου κι τό 'χ'μι γιά φνλαχτ'κό. Μέ τή σκόν'
φτειάν'μι κι χαϊμαλ.άκ» (χφ., σ. 193).

Αί παραδόσεις (α'- ε') είναι σχετικαί πρός τά θαύματα τοϋ 'Αγίου καί τόν

26
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βίον αυτού. Τό θέμα περί τού ίχνους τής οπλής τοΰ ζώου του είναι κοινόν καί
ε'ις άλλας αγιολογικός καί μή διηγήσεις'.

Ή πανήγυρις τών 'Αγίων Θεοδώρων είς τό όμώνυμον χωρίον εις τήν οποίαν
μετέχει καί πλήθος κόσμου έκ τών πέριξ χωρίων καί κωμοπόλεων άρχεται άπό
τής εσπέρας τής Παρασκευής τής α' εβδομάδος τών νηστειών καί διαρκεί μέχρι

Είκ. 7. Τό τμήμα τής στέγης τοϋ μοναστηρίου
ένθα Ιλαβε χώραν τό Οαΰμα.

καί τής Κυριακής. Τήν πρωΐαν τοΰ Σαββάτου, ήμέραν τής εορτής, μετά τό πέρας
τής θείας λειτουργίας ευλογείται τό ύψωμα τού (("Αι Θοδώρ'» *, δίσκος μέ έψη-
μένον σΐτον (κόλλυβα), όστις έχει παρασκευασθ-ή φροντίδι τής εκκλησίας, ((τον
φτειάχν' αντό τον σ'τάρ' τον μαναστήρ'». 'Από τό ύψωμα τούτο παραλαμβάνουν
πάντες μερικούς κόκκους σίτου διά μαντικούς σκοπούς. Δι' aUtcöv μαντεύονται οί
νέοι καί κυρίως αί νεανίδες περί τοΰ μέλλοντος συζύγου των. Οί έκ τών έγγάμων
λαμβάνοντες άπό τό ύι^ωμα παραδίδουν τά κόλλυβα ε'ις άγάμους. Οί άγαμοι τοπο-

1 Βλ.. "Αννης I. Παπαμιχαήλ, Έκθεσις λαογραφικής έρεΰνης είς τήν έπαρχίαν Καρ-
δίτσης, Ε. Κ. Α., τόμ. III' - ΙΘ' (1965- 1966), έν 'Αθήναις 1967, σ. 241 - 242.

2 Κατ' έκείνην τήν ήμέραν κομίζονται είς τήν έκκλησίαν πρόσφορον καί πινάκια
περιέχοντα έψημένον ύφ' εκάστης οικογενείας σΐτον, τής οποίας μέλος φέρει τό όνομα
Θβόδωρος, καλούμενα υψώματα, ώς γίνεται καί μέ κάθε έορτήν. Ταύτα ύψούνται μετά
τό πέρας τής θείας λειτουργίας. Ή εύλογία δέ τελείται χωριστά ούχί μετά τοΰ υψώμα-
τος τοΰ άγιου.
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θετούν τούς κόκκους τού σίτου έκ τοΰ ύψώματος ύπό τό προσκεφάλαιόν των
επάδοντες:

"Αγιε Θόδωρε'
αύτοϋ πού πάς
και τις μοίρες συναντάς,
αν ôfjç και τή δικιά μου,
πές της νά 'ρθη στ' όνειρο μου,
νά μοϋ πή κι τ' δνομά της.
ή "Αγιοι Θόδωροι, καλοί,
κάλοι θαυματουργοί'
'κει στήν έρημο πού πάτε
και τις τύχις συναντάτι,
άν δήτε και τή δική μου,
τήν άποχαιρετάτε.
"Αν τήν ίδήτε νά κάθεται,
πές της νά σηκωθή,
κι άν τήν ίδήτε νά τρέχη

πές της νά κάνη γρήγορα, (χφ., σελ. 118-119).

Πρόκειται ενταύθα περί πανελληνίου μαντικής συνήθειας1. Τό 'ιδιάζον εις
τήν περιοχήν ταύτην έγκειται ότι ό σίτος πρός μαντικόν σκοπόν παρασκευάζεται
φροντίδι τής εκκλησίας καί είναι ό δίσκος «τ αι Θοδώρ'»

Τήν Κυριακήν μετά τό πέρας τής θείας λειτουργίας λαμβάνει χώραν έξωθι
τής έκκλησίας χορός μέχρι έσπέρας, ό χορός «τ' αι Θοδώρ'» καθ' 8ν αδεται τό
άσμα «τ' αι Θοδώρ'».

Κάτου στούν άγιου Θόδωρου στούν άγιου Κουσταντϊνου
πανηγυρίτσι γίνουν τ αν στούν άγιου Κουσταντϊνου
τού πανηγύρ' ήταν πουλύ κι τού νιρό ήταν λίγου-
ή (τού πανηγύρ' ήταν πουλύ κι ού τόπους ήταν λίγους)
τού πίν' ου δράκους τό νιρό διψάει τού πανηγύρι.
'Αλέξης 3 κι ό Βλαχόιπουλους αντάμα τρών και πίνουν.

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γά-

μου, (Τοϋ αύτοϋ, Λαογρ. σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 116-117, 121-126).

3 Έν Κρήτη ή σύζυγος του ιερέως τού χωρίου ή νεάνίς τις εψηνε τόν σΐτον. (Βλ.
Μαρίας Λιουδάκι, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών,
Γ' (1940), σ. 335.

3 Ή συνέχεια είναι τό γνωστόν $σμα τοΰ Μικροΰ Βλαχόπουλου.
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'Αντάμα έχουν τούς μαύρους τους σ' έναν τάβλα δεμένους
έχουν κί μάννα καλουγρά γιά νά τούς όρμηνεύΐ]

— Παιδιά μου, τρώτε, πίνετε κ' οί Τούρκοι σας κουρσεύουν.

— Μάννα μου, κι άν μάς κούρσεψαν, ποτέ τους δέ μάς πήραν... κλπ.

Παραθέτομεν τήν μουσικήν τοΰ άσματος κατά καταγραφήν ύπό τοΰ συν-
ιάκτου μουσικοΰ κ. Σπυρ. Περιστέρη :

Ό συμφυρμός τοΰ άσματος μέ τό τοΰ Μικροΰ Βλαχόπουλου έχω τήν γνώ-
μην ότι προήλθεν έκ τοΰ ότι τά ασματα ταΰτα ηδοντο είς χορευτικόν ρυθ·μόν,
κατά τάς πανηγύρεις ή αλλας περιστάσεις, ώς κατά τάς άπόκρεως, καθ·' ας λαμ-
βάνει χώραν χορός, ό όποιος εςετελείτο παλαιότερον διά τών άδομένων ασμάτων
καί ήτο συνεχής.

Τά ασματα ταΰτα τοΰ αυτού κυρίως ρυθμού, χρόνου, ηδοντο τό εν κατόπιν
τοΰ άλλου άνευ διακοπής1. Σύν τώ χρόνω όμως τά πολύστιχα ασματα δέν ηδοντο
πλήρη, διό ελησμονοΰντο, ούτω δέ έλαβε τό άνωτέρω ασμα τήν σημερινήν του
μορφήν.

1 Τοΰτο συμβαίνει καί σήμερον κατά τόν πασχαλινόν χορόν, όπου τό εν χορευτι-
κόν $σμα ακολουθεί τό άλλο.
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RÉSUMÉ

Recherche folklorique dans la province de Trikala en Thessalie
(du 16 août au 2 septembre 1968)

par Anne J. Papamichail

Faisant suite à sa mission de l'année précédente dans cette région
(i) l'auteur a travaillé aux villages Aghios Théodoros, Kalliroï et Kalam-
baka, où a recueilli un matériel folklorique varié, noté dans un cahier
(in 8° grand format) de 383 pages, déposé au Centre de Recherches sub
no 3241. Également elle a enregistré sur bandes magnétiques 120 chan-
sons folkloriques et danses populaires.

De ce matériel l'auteur, commente certains éléments seulement:
a) De la vie agricole elle rapporte du village Kalliroï des informations
relatives à la charrue en bois «ξυλαλέτρι», «ξυλάλετρο», «αλετρο» ou «αλέτρι»
comme on le nomme presque dans toute la Grèce. Elle donne une des-
cription minutieuse des différentes parties de cet instrument de travail
archaïque en les nommnat et en les comparant avec celles de la charrue
de Byzance et de l'Antiquité.

b) Parmi les legendes recueillies elle commente celle des géants
Hellènes qui étaient considérés par les Grecs anciens et d'autres peuples
comme ayant une force surnaturelle. Cette croyance est répandue presque
dans toute la Grèce.

c) Des coutumes locales elle mentionne les légendes de St. Théodore
ainsi que la foire qui est célébrée en son honneur le jour de sa fête.
Cette foire dure trois jours : du premier vendredi du grand carême au
dimanche. Le samedi, après la messe, on bénit le plateau du St. Théo-
dore où on y met des grains du blé cuits. Ces grains du blé sont distri-
bués aux fidèles et servent à des buts devinatoires.

Le dimanche après la messe on danse dans la cour de l'église la
danse du St. Théodore en chantant la chanson du Saint.

Selon l'auteur cette chanson constitue une synthèse des chansons
du cycle akritique soit : «du dragon retenant les eaux», et du «Petit Vla-
chopoulo». Cette synthèse est due, selon l'auteur, au fait que ces chansons
étaient chantées et dansées pendant la fête du St. Théodore aux foires
et en d'autres circonstances l'une après l'autre sans interruption pour
faire durer la danse. Avec le temps ces chansons polystiques n'étaient
plus chantées en entier, du fait de la disparition des vieux qui les con-
naissaient et ainsi prirent leur forme actuelle.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ TON NOMON ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 26ης Αυγούστου έως τής 141? Σεπτεμ-
βρίου 1968 έπραγματοποιή9·η ύπ' εμού λαογραφική αποστολή εις τόν νομόν
Ρεθύμνης Κρήτης, κυρίως πρός μελέτην καί κινηματογράφησιν τού τρόπου εργα-
σίας τών αγγειοπλαστών εις τό χωρίον Μαργαρίτες τής έπαρχίας Μυλοποτάμου,
πρός δέ καί δι' ήχογραφήσεως καί κινηματογραφήσεως συλλογήν λαογραφικού
υλικού καί έξ ετέρων περιοχών τού νομού. Ούτως ειργάσθην πλήν τών Μαργα-
ριτών καί εις τά χωρία Μιξόρρουμα καί Σπήλι τής έπαρχίας 'Αγίου Βασιλείου,
ώς καί ε'ις τήν πρωτεύουσαν τού νομού, τό Ρέθυμνον.

Κατά τήν άποστολήν μου ταύτην έκινηματογράφησα 4 λαογραφικά θέματα,
περί ών κατωτέρω, ηχογράφησα 77 ασματα καί χορούς καί κατέγραψα εις Μαργα-
ρίτες σύμμεικτον ύλην περί τού αύτόδ-ι λαϊκού πολιτισμού, ήτοι : παραδόσεις,
ασματα, έπο.)δάς (γηθειές), δίστιχα, τοπωνύμια, παροιμίας, ώς καί ειδήσεις περί
γεωργικού, ποιμενικού καί κυνηγετικού βίου, λαϊκής λατρείας, ένδύματος, οικίας
καί ιδί(? περί αγγειοπλαστικής.

Τό χφ., έκ σελ. 402, κατεχωρίσθη εις τό ε'ιδικόν βιβλίον μέ αριθμ. εισα-
γωγής 3359, αί ηχογραφήσεις υπό τούς αριθμ. 15557 - 15634, τά δέ κινηματο-
γραφη&έντα θέματα κατεγράφησαν εις τό βιβλ. ε'ισαγ. κινημ. ταινιών ύπ' αύξ.
αριθμ. 60-62.

Α'. Οί Μαργαρίτες 1 ευρίσκονται παρά τούς πρόποδας τοΰ όρους "Ιδη

1 Κατά τινα παράδοσιν τό χωρίον ώνομάσΰη ούτως έκ τοΰ ονόματος τής Μαργα-
ρίτας, βασιλίσσης τής έγγύς κειμένης άρχαίας ΕλευΟέρνας, ή οποία άπό ϋαυμασμόν
πρός τό τοπίον, ενθα νΰν οί Μαργαρίτες, διέθεσε τά κοσμήματά της διά τήν ϊδρυσιν
συνοικισμού είς αυτό. Πιθανώς τό χωρίον οφείλει τό δνομά του εις τό πλήθος τών ομω-
νύμων άν&έων, τά όποια φύονται έν άφΟονία είς τήν περιοχήν. (Βλ. Δέση. 1Ιο0ον?.άκη,
Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Κρητ. 'Εστία, χρ. Α' (1949), τεΰχ. 8, σ. 7. Πρβλ. καί Έμμ.
Λαμπρινάκη, Γεωγραφία τής Κρήτης. Ρέϋυμνα 1890, σ. 95).

Παλαιότερον οί Μαργαρίτες άπετέλοΐ'ν εδραν ομωνύμου δήμου, αί δ' οίκίαι τής
τότε κώμης άνήρχοντο είς 600. (Βλ. Έμμ. Λαμπρινάκη, ενθ' άν., σ. 96). Σήμερον οί
κάτοικοι τών Μαργαριτών άνέρχονται είς 604 (άπογρ. 1961), τό δέ χωρίον άποτελεί κοι-
νότητα.
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(Ψηλορείτη), εις τό μέσον τοϋ μεγάλου λεκανοπεδίου τοϋ Μυλοποτάμου, έχουν δέ
πλουσίαν ίστορικήν παράδοσιν'.

Μέχρι πρό τίνος τό χωρίον άπετέλει έν τών μεγαλυτέρων κέντρων άγγειο-
πλαστικής έν Κρήτη2. Μία εκτεταμένη περιοχή, το Πάνω Λιβάδι, νοτίως τοϋ
χωρίου περί τά 500 μ. εξ αύτοϋ, ήτο πλήρης άπό τσικαλαργειά, ήτοι έργαστήρια
άγγειοπλαστικής, πολλά τών όποιων σώζονται έτι.

Ή άσκησις τής βιοτεχνίας ταύτης εις χρόνους παλαιοτέρους άπετέλει τήν
κυρίαν βιοποριστικήν άσχολίαν διά τούς περισσοτέρους τών κατοίκων, οί όποιοι
κατεσκεύαζον εκ πηλού παντός είδους άντικείμενα καί δοχεία διά τάς άνάγκας
τής χωρικής οικογενείας.

Ή βιοτεχνία όμως αύτη σήμερον εύρίσκεται καί εις Μαργαρίτες, ώς καί έν
τή λοιπή Κρήτη, εις διαρκή ύποχώρησιν, άποτελοϋσα έπικουρικόν πλέον έπάγγελμα.

Χαρακτηριστικώς άναφέρομεν, ότι κατά τό 1968 έλειτούργησαν ένταϋθα περί
τά δέκα έργαστήρια, έξ ών συστηματικώς τά πέντε, κυρίως πρός κατασκευήν
σταμνιών.

Οί λόγοι τής παρακμής τής παναρχαίας τέχνης τής άγγειοπλαστικής πρέπει
νά άναζητηθ·οΰν καί εις τό έπίπονον τής έργασίας, κυρίως όμως εις τά σύγχρονα
μέσα ύδρευσεως καί άρδεύσεως καί τήν κατασκευήν δοχείων οικιακής χρήσεως διά
τής χρησιμοποιήσεως άλλων πρώτων ύλών, κυρίως τοϋ νάυλον.

Διά τούτο, πρός τόν σκοπόν διασώσεως τοΰ παραδοσιακού τρόπου έργασίας
τών άγγειοπλαστών τού χωρίου, έκινηματογράφησα καί έφωτογράφησα πάσας τάς

1 Ότε τό 1333 επεβλήθησαν νέαι φορολογίαι ύπό τών 'Ενετών καί οί Κρήτες έξη-
γέρθησαν κατ' αύτών, ή κώμη τών Μαργαριτών πρώτη ήρνήΟη μετ' αντιστάσεως νά κατα-
βάλη τούς νέους φόρους, προσέτι δέ υπαρχηγός τής έπαναστάσεως έξελέγη ό έκ Μαργα-
ριτών καταγόμενος Νικόλαος Πρικοσυρίδης ή Προκοσύρρης. Διά τούτο μετά τήν^νίκην των
οί 'Ενετοί έλαφυραγώγησαν καί έπυρπόλησαν τήν κώμην, κατέσφαξαν δέ καί τούς κατοί-
κους αύτής. (Βλ. Π. Κριάρη, 'Ιστορία τής Κρήτης. Τόμ. Λ', έν 'Αθήναις 1930, σ. 213-
215). 'Επίσης είς Μαργαρίτες μετεκινήΟη τό 1829 ή έδρα τού Κρητικού Συμβουλίου.
(Βλ. '/. Δ. Μουρέλλου, 'Ιστορία τής Κρήτης, "Ηράκλειον 19502, σ. 782). Τό χωρίον
είναι πρός τούτοις γενέτειρα τού ήρωος τοΰ 'Αρκαδίου ηγουμένου Γαβριήλ (Τ. Βενέρη,
Τό 'Αρκάδι διά τών αιώνων, 'Αθήναι 1938, σ. 146 κ. έξ.), τοΰ οποίου προτομή έχει
στηθή εις τήν κεντρικήν πλατείαν τών Μαργαριτών, σώζεται δ' εισέτι καί ή πατρική
οικία αύτοΰ ένταΰθα.

2 Έκ τής βιβλιογραφίας περί τής άγγειοπλαστικής τής νήσου σημειούμεν ένταΰθα
τό έργον: R. Hampe-Α. Winter, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien
und Zypern. Mainz 1962 (σ. 1-46 κ. ά., πίν. 1-17). Βιβλιογρ. άνάλυσιν αύτοΰ βλ. ύπό
Γ. Ά. Μέγα είς Λαογρ. Κ' (1962), σ. 621 - 625.
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φάσεις τής κατασκευής τών σταμνιών, ε<ρωτογράφησα δέ τάς τής κατασκευής
τών πίθων. Κινηματογράφησιν κατασκευής πίθων έπραγματοποίησα παλαιότερον,
κατ' Αύγουστον 1965, είς έργαστήριον πιθαράδων εκ Θραψανοΰ Ηρακλείου,
παρά τήν Γεωργικήν Σχολήν 'Ασωμάτων 'Αμαρίου Ρεθύμνης1.

Είκ. 1. Τό τροχί. (Κατασκευή πιθαριοΰ). Είκ. 2. Ό τροχός. (Κατασκευή σταμνιοϋ).

Ίδιαιτέραν φροντίδα κατέβαλον διά τήν καταγραφήν πάσης εΐς τήν άγγειο-
πλαστικήν άναφερομένης πληροφορίας, ιδία δέ τής σχετικής ορολογίας.

Οί Μαργαριτσανοί μαστόροι έχουν εργαστήρια μόνιμα, έν αντιθέσει πρός
τούς έκ Θραψανοΰ ομοτέχνους των οί οποίοι περιέρχονται καθ' ομίλους τήν νήσον
κατά τήν κεραμευτικήν περίοδον 2.

Βασικόν όργανον κατασκευής τών σταμνιών, τών πίθων καί τών λοιπών
πήλινων δοχείων άποτελεί καί ένταΰθα ό έκ παραδόσεως κεραμικός τροχός, ό
όποιος διακρίνεται εις δύο είδη : α) τό τροχί (εΐκ. 1), διά τήν κατασκευήν τών
πιθαριών καί άλλων μεγάλων δοχείων, καί β) τόν τροχον (εϊκ. 2), διά τάς στάμνας
και έ'τερα μικρότερα δοχεία.

1 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Τά πιθάρια τής Κρήτης. Ή τεχνική τής κατασκευής
των. 'Ηώς, άρ. 110 (1969), σ 5-12.
» Βλ. ενθ" άν., σ. 7.
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Ώς πρώτη ύλη χρησιμοποιείται τό τσικαλόχωμα, άργιλλώδης γη, ή οποία
έξορύσσεται άπό τό πηλιωρνκι1 καί άναμειγνύεται μέ λεπίδα, άντιπλαστικόν χώμα,
διά νά επιτυγχάνεται ή πλαστικότης τού πηλοΰ, ή άποξήρανσις τών άγγείων άνευ
στρεβλώσεως καί ή άνθεκτικότης αυτών ε'ις τήν όπτησιν.

Είκ. 3. Καλαθοπλεκτική. (Μιξόρρουμα). Είκ. 4. Άσκομαντούρα. (Μαργαρίτες).

Ή κατασκευή εκάστη άγγείου έκτελείται τμηματικώς, ίνα, κατά τό χρονικόν
διάστημα άπό της κατασκευής εκάστου τμήματος μέχρι τοϋ νέου, αποξηραίνεται
τό παλαιόν, ώστε νά δύνανται νά φορτισθοϋν τά τοιχώματά του διά νέας ποσό-
τητος πηλού πρός κατασκευήν τοϋ επομένου.

Β'. Εις Μιξόρρονμα εκινηματογράφησα καί έφωτογράφησα τόν τρόπον
κατασκευής τών καλαθιών (είκ. 3), κατέγραψα δέ καί σχετικάς πληροφορίας παρ'
ειδικού καλαθοπλέκτου.

Ή καλαθοπλεκτική άσκεΐται ενταύθα έκ παραδόσεως καί άποτελεΐ ε'ισέτι
κυρίαν βιοποριστικήν άπασχόλησιν διά πολλούς τών κατοίκων.

Γ'. Είς Ρέθυμνον εκινηματογραφήθησαν οί χοροί: Σούστα ρεθεμνιώτικη καί

1 "Εκ τοϋ μσν. πηλωρνγιον. (Βλ. Κ. I. 'Αμάντου, Γλωσσικά μελετήματα. Έν 'Αθή-
ναις 1964, σ. 232, 374. Γ. Παγκάλον, Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης, τόμ. Γ,
έν 'Αθήναις 1961, α. 282, έν λ.).
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Πεντοζάλης, έκτελεσθέντες πρός τούτο ύπό τής χορευτικής ομάδος τοΰ τοπικού
παραρτήματος τοΰ Λυκείου τών Ελληνίδων.

Δ'. Τά ήχογραφηθέντα άσματα είναι κυρίως δίστιχα (μαντινάδες), έρωτικά
ή σκωπτικά, τά δέ πολύστιχα ιστορικά ή περιεχομένου λατρευτικού καί θρησκευ-
τικού, ώς λ. χ. κάλαντα, τό τραγούδι τοΰ Άγίου Γεωργίου, τό μοιρολόγι τής
Παναγίας κλπ.

Μουσικά όργανα έν χρήσει εις τήν έρευνηθεΐσαν περιοχήν είναι ή λύρα,
ένίοτε μέ γερακοκούδουνα ', το λαγούτο, ή άσκομαντούρα (άσκαυλος1, είκ. 4,
Μαργαρίτες) καί διάφοροι αύλοί (μπαντούρα κ. ά.) έκ καλάμου κατασκευαζόμενοι.

Ε'. 'Εκ τής εις Μαργαρίτες καταγραφείσης ύλης άναφέρομεν ότι : περί
τού Διγενή κυκλεΐται ένταύθα ή παράδοσις ότι ((στο Λιβάδι, στη ρεμαθιά Λαγ-
γόςs, στη δυτική μπάντα (μέρος) είναι μιά τρύπα στό δέτη (κρημνόν) και είναι
μέσα μιά πέτρα μεγάλη σά μύλος καί λένε πώς είναι ή ά μ ά δ α1 τοϋ
Δ ι γ ε ν ή. Τήνε πετούσε άπό τήν άπό πέρα μπάντα κ' έμπαινε στήν τρύπα
μέσα. Λένε πώς ή άμάδα ήκαμε τήν τρύπα. Λέγεται άκόμα πώς έπάθειενε άπό
τή μιά μπάντα τσή ρεμαθιάς μέχρι τήν άλλη κ' ήσκυβε κ' ήπινε νερό άπό τόν
ποταμό, τοϋ Λάγγου τόν ποταμό». (Χφ., σ. 5).

Διά τάς περί τού Διγενή παραδόσεις σημειοϋμεν ότι αύται άπαντοΰν πολλα-
χού τής Κρήτης, τινές δέ τούτων έχουν δημοσιευθή ύπό Ίω. Κονδυλάκη5 καί

1 ήτοι μικρούς έκ χαλκού κωδωνίσκους, οί όποιοι έξαρτώνται έκ τού οπισθίου
μέρους τοΰ δοξαριού τής λύρας. (Βλ. Τ1. Κουρμούλη, Κρητικά ανάλεκτα. Έπετ. Έτ. Κρητ.
Σπ. Α', 1938, σ. 207).

2 Βλ. Σπ. Δ. Περιστέρη, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) είς τήν νησιωτικήν Ελλάδα.
Έπετ. Λαογρ. "Αρχ. τ. 13/14 (1960/61), σ. 52 κ. έξ.

3 Τόπων., νοτίως τοΰ χωρίου, περί τά 600 μ. έξ αύτού. Αί λ. ρεμαθιά καί λαγγος
ταυτόσημοι.

4 Ή λ. δηλοϊ μικράν, λιθίνην, στρογγύλην καί όμαλήν πλάκα. Κατά πληϋυντικόν
(οί άμάδες) σημαίνει όμώνυμον παιδιάν καΰ' ήν δύο ή περισσότεροι έκ τών μετεχόντων
είς αύτήν ρίπτουν άπό τοΰ αύτοΰ σημείου τσ άμάδες των κατά λιθίνου στόχου, έπί τοΰ
οποίου θέτουν νομίσματα, τά όποια προσπαθοΰν νά καταρρίψουν, χωρίς όμως νά δια-
σκορπίσουν αύτά, έκαστος δέ λαμβάνει έκ τούτων όσα εύρίσκονται πλησιέστερον πρός τήν
άμάδαν αύτοΰ παρά είς τόν στόχον. (Βλ. λ. έν Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. Άκαδ. 'Αθηνών,
τ. Α', σ. 493).

5 Βλ. Ίω. Κονδυλάκη, Νεοελληνική τής Κρήτης Μυθολογία. Δ.I.E.Ε.Ε. Α' (1883),
σ. 275- 76 (=Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Λ', 1904, άρ. 120-121, σ. 63 -64).
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Π. Βλαστού1. Ό Ν. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις, Β', σ. 751) παρατηρεί σχετικώς
ότι «αί παραδόσεις περί τού ήρωος τής μεσαιωνικής έποποιίας ημών, τοΰ Διγενή,
καθ' όσον άπεμακρύνοντο τής κοιτίδος αύτών προσελάμβανον χαρακτήρα φαντα-
στικώτερον καί θαυμασιώτερον. Ό γενναίος Άκριτης έν Κρήτη προσλαμβάνει τάς
διαστάσεις Τιτάνος, σχεδόν ούδέν διατηροΰντος πλέον τό άνθρώπινον».

Διά τήν γένεσιν τής αγγειοπλαστικής λέγεται ένταΰθα ότι ((μιά φορά ήτανε
κάποιος σ' ενα χωράφι κ 'ίδρωσε κ' έσταξε ό ίδρως του στο χώμα κ' έκαμε
λάσπη. Τήν έτριψε μέ τά δάχτνλά ντου. Άπής (άφοΰ) εϊδενε πώς ήτανε μαλακιά,
εϊπενε (έσκέφθη) πώς κάποια δουλειά θά κάνη τοϋτονά τό χώμα και άπό 'κειά
έξεκίνησεν ή τέχνη καί κάνουνε τά χρειασίδια» *. (Χφ., σ. 10).

Δια τόν άζώγυρο 1 (άρχ. άνάγυρος ή δύσοσμος) πιστεύεται ότι, ((άμα 'τανε
νά κρεμάσουνε τό Χριστό, δέ βρέθηκε κανένα δέντρο νά δώση ξύλο γιά τό Σταυρό,
παρά μόνον ό άζώγυρος \ γι' αυτό 'ναι αφορεσμένο ξύλο» (χφ., σ. 87), έκ τούτου
δ' ερμηνεύεται ή δυσοσμία τοΰ φυτού, ή οποία άλλαχοΰ τής Κρήτης αποδίδεται
εις άπαγχονισμόν έξ αυτού τοΰ 'Ιούδα μετά τήν προδοσίαν τοΰ Κυρίου 5.

Τήν Μ. Παρασκευήν τοποθετούν εις τήν όροφήν τών οικιών κλάδους
δάφνης6, τό δέ Μ. Σάββατον, μετά τήν τελετήν τής Αναστάσεως, καίονν τόν
'Ιουδαίο. Τό έθιμον τούτο, τελούμενον κυρίως κατά τήν νύκτα τής Αναστάσεως,
άπαντα, ώς γνωστόν, πολλαχοϋ τοΰ ελληνικού χώρου7.

Τήν παραμονήν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου, 23 'Ιουνίου, «κάνουνε τόν κλή-
δονα. Μετά, άμα τελείωση, βάζουνε οί κοπελλιές καί οί ντελικανήδες (οί νέοι),
όσοι τύχουνε έκειά, νερό στο στόμα ντως καί πορίζουνε όξω (εξέρχονται) και οποίο
όνομα άκούσουνε πρώτα τέθοιο θά πάρουν», τελούνται δέ καί καθρεπτομαντεΐαι.

1 Βλ. Π. Βλαστού, Ό Διγενής, αρχαίος γίγας καί μέγας ήρως τής Κρήτης. Κρητι-

κός Λαός Α' (1909), σ. 12-16 [=Κρητ. 'Εστία, χρ. Β' (1951), τεΰχ. 20, σ. 9-13].

3 Ή λ. δηλοΐ τά πήλινα γενικώς αγγεία.

3 Βλ. Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή είς τήν δημώδη όρολογίαν τών φυτών. 'Αθή-
ναι 1969, σ. 29, έν λ. άζόγερας. Περί τής γραφής βλ. Ίστορ. Λεξ., ενθ' άν., σ. 295.

4 Πρβλ. Στ. Κνριακίδου, Ή λοιδοριά. Λαϊκή παράδοσις περί τοΰ ξύλου τού Σταυ-
ρού. Λαογρ. 7 (1923), σ. 265 -274.

5 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό Ιούδας είς τήν δημώδη παράδοσιν τής Κρήτης.
Κρητ. 'Εστία, χρ. 19 (1968), τεΰχ. 187, σ. 460 -61.

6 Τό εθος ενθυμίζει όμοιον άρχαΐον. (Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άποστολή
εις Κύπρον. Ε.Λ.Α. 13/14 (1960/61), σ. 328, ενθα καί ή σχετική βιβλιογραφία).

7 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ό Ιούδας είς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ. Ε.Λ.Α. ετ. 3/4
(1941/42), σ. 27 -28 (= Λαογρ. ΚΕ', 1967, σ. 139).
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Τήν εσπέραν τής ιδίας ημέρας αι νεανίδες τοποθετούν «μαύρη ταή και άσπρη
ταή κάτω ατό μαξελάρι και λένε τρεις φορές :

Με τ αι - Γιαννιού τή χάρι,
σπέρνω άσπρη ταή και μαύρη
και τόν άντρα πού θά πάρω
νά τόν ονειρευτώ όμάδι»,

πιστεύουν δέ ότι θά ΐδουν έν ονείρω τόν μέλλοντα σύζυγον1. (Χφ., σ. 146-148).

Είκ. 5. Εικονοστάσι (επί τοΰ τοίχου) είς δισταύρι. (Μαργαρίτες).

Πυραί άνάπτονται, πλήν τοϋ Μ. Σαββάτου (κάψιμον τοΰ Ιούδα), καί είς
τ' ανγικάδηλ. κατά τούς όρθρους τής Μ. Εβδομάδος, έπίσης δέ και κατά τήν
παραμονήν τοΰ Άγ. 'Ιωάννου (23 Ιουνίου) ότε καίουνε τσοί Μάηδες, ήτοι τά
κατά τήν πρωΐαν τής πρώτης Μαΐου συλλεγέντα άνθη, τά όποΐα έχουν αναρτήσει
εξωτερικώς υπεράνω τής εξώθυρας τής οικίας. (Χφ., σ. 56-57, 148).

Ή περί υπάρξεως δαιμονικών όντων πίστις φαίνεται εκ ποικίλων παραδό-
σεων καί δεισιδαιμόνων ενεργειών. Ούτω, τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων
((βάζουνε στή παρασθιά (εστίαν) ενα κόσκινο ανάποδα, νά μετρούνε τσοί τρύπες
οί Καλικάντζαροι νά μή μαγαρίζουνε το σπίτι». (Χφ., σ. 151).

1 Βλ. Γ. Ν· Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γά-
μου. Λαογρ. Γ' (1911), σ. 3-45. (= Τοϋ αύτοϋ, Λαογρ. σύμμεικτα, Γ', σ. 105-144).

» Βλ. λ. έν Ίστορ. Λεξ., ενθ'άν., τόμ. Γ', σ. 287.
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Συνήθεις τόποι συγκεντρώσεως τών δαιμονικών όντων θεωρούνται τά
δισταύρια (σταυροδρόμια), διό και Ιδρύονται εις aUrà εικονοστάσια πρός προστα-
σίαν 1 (είκ. 5). ((Παλαιά μαθαίνανε λύρα στά δισταύρια, στα δρη, νά μήν ακούεται
πετεινός. Κάνανε ενα κύκλο με μανρομάνικο μαχαίρι καί κάνανε κ' ενα σταυρό καί
μετά καθίζανε μέσα. "Εκανε ό λυράρης πώς δέν έκάτεχε νά παίζη ... "Ηθελα νά
πάη — Παναγία μου βλέπε ! — τό κακό πράμα κ' έκανε έτσέ 8 χωρίς νά πορίζη
άπό τό κύκλο καί τήν έδιδε στο κακό πράμα κ' έπαιζε αυτό καί μετά τήν έδινε
πίσω στο λυράρη κ' έπαιζε καί ό λυράρης μιά λύρα άπού 'παίρνε τ' άνθρώπου τό
νού ύστερώτερα» (Χφ., σ. 100).

"Οταν τά παιδιά άσθενήσουν τά πηγαίνουν «στήν 'Αγία Παρασκευή στο
Λαγγό· έχει ένα παραθύρι μικρό, βορεινό. 'Εκεί τά πάνε δυό Μαρίες, μιά άπό
μέσα καί μιά άπ' όξω, καί δίδει ή μιά τσ' άλλης τό παιδί τρεις φορές καί γίνεται
καλά»'. (Χφ., σ. 102).

Ε'ις περίπτωσιν βασκανίας παιδιού «γύριζε μιά Μαρία σέ τρία δισταύρια
κ' έπαιρνε ένα ξυλαράκι, δ,τι 'πιάνε άμα 'θελα σκύχρη, καί μετά τό βάζανε στο
καψί5, σέ φωθιά, καί τσουκνίζανε (εθυμίαζον) τό παιδί»*. (Αυτόθι).

'Οσάκις έπεκράτει άνομβρία ετελούντο λιτανεΐαι, οτε δέ κακόν τι, ιδία λοι-
μική νόσος, ήπείλει τό χωρίον, περιεσχοινίζοντο at έκκλησίαι. (Χφ., σ. 96 κ. εξ.).
Τό έθος τούτο, τό όποιον ένθυμίζει, ώς γνωστόν, όμοιον άρχαΐον7, άπαντςί πολ-
λαχοΰ τής Κρήτης 8.

Έν τέλει άναφέρομεν, ότι πρό της ένάρξεως τής σποράς, κατ' Όκτώβριον,
έκαστος γεωργός τοποθετεί εντός πινακίου άπ' όλα τά σπορίσιμα, τά όποια εύχο-

1 Βλ. και Π. Βλαστόν év Κρητ. Έστίςι, ενθ" άν., σ. 10, σημ. 1.

' "Η αφηγήτρια είς τό σημεϊον τοΰτο μιμείται τήν ΰποθετικήν κίνησιν τοΰ λυράρη.

» Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 702, σ. 412-414.

1 Περί τής "Αγίας Παρασκευής ώς προστάτιδος κατά ασθενειών βλ. Δ. Β. Οίκο-
νομίδου, Ή 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον τοϋ έλληνικοΰ καί τοΰ ρουμάνικου λαοΰ,
Ε.Λ.Α. 9/10 (1955/57), σ. 73 -76. Περί τοΰ εθίμου τοΰ τρυποπεράσματος βλ. Στ. Ήμέλ-
λου, Περί τοΰ έν τή νήσφ Νά|φ έθίμου τοΰ Τρυποπεράσματος. "Επετ. Έτ. Κυκλ. Μελ.
Α' (1961), σ. 515-528, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

5 μικρόν πήλινον θυμιαστήριον.

6 Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν έπι-
δημικών νόσων. Ε.Λ.Α. ετ. 5/6 (1943/44), σ. 48 Λαογρ. 25, 1967, σ. 523).

' Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών. Λαογρ. 7 (1923), σ. 493.

8 Βλ. ανωτέρω, σ. 341 τοΰ παρόντος τόμου, έκθεσιν άποστολής είς Ν. Λασιθίου.
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λογά ο ιερεύς τοΰ χωρίου, περιερχόμενος πρός τούτο τάς οικίας, καί «άμα βγάζγ)
πρωτοσπόρι ό γεωργός τά βάζει μέσα και σπέρνει» (χφ., σ. 57)' άρχεται δέ ή
σπορά εις περίοδον πανσελήνου «γιατί γεμώζει τό σπαρμένο» (χφ., σ. 122).

RÉSUMÉ

Rapport sur la mission folklorique au département
de Réthymnon (Crète). (26 août - 14 septembre 1968)

par Georges Ekatérinidis

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique qu'il a effec-
tuée du 26 août au 14 septembre 1968 dans les villages Margarites, Mixo-
rouma et Spili du département de Réthymnon (Crète), ainsi que dans la
ville de Réthymnon, chef-lieu dudit département. Il s'occupa surtout de
filmer et étudier la vie et le travail des potiers (πιθ-αράδες) dans le village
de Margarites, qui constitue un des plus grands centres de poterie arti-
sanale en Crète. Les potiers continuent là-bas à travailler d'une manière
traditionnelle, mais la concurrence de la poterie industrielle fait que cet
artisanat perd de plus en plus du terrain et tend à s'éteindre.

L'auteur a également filmé le travail des vanniers dans le village
de Mixorouma, ainsi que les danses «sousta» et «pendozalis» dans la
ville de Réthymnon. D'autre part il a recueilli de la matière folklorique
en enrégistrant 77 chants et airs populaires et en notant, à Margarites,
des informations concernant la vie intellectuelle et sociale des paysans,
et des récits populaires se rapportant à l'héros médiéval Digénis. Il a
noté aussi des coutumes du culte populaire observées pendant la période
de Noël, le jour de l'an et la fête de Pâques, ainsi que des procédés
de divination (23 et 24 Juin), de la vie agricole (en particulier des
semailles) etc.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 ΚΑΙ 1968

(Collections de materiel folklorique, déposées au Centre de Recherches
du Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore)
pendant les années 1967 et 1968)

A'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967 (ANNÉE 1967)

1. "Ανθ. Πανάρετος, Γεωργικαι παροιμίαι και γνώμαι εκ Κύπρου, Λευ-
κωσία 1965, σχ. 4ον, σελ. 56 (Α.Ε. 3164).

2. Θεοφ. Σάββας, Σάββ. Τσιφούτης, Κυρ. Ζίγκας κ. ά., Λαογραφική
συλλογή έκ Κύπρου (διά μαθητών), Κύπρος 1966, σχ. σελ. 90 (Α.Ε. 3165).

3. Γεώργ. Ήλιάδης, Λαογραφικά σύμμεικτα εκ τής επαρχίας Πάφου
Κύπρου (δια τών μαθητών του), Κτήμα Πάφου 1967, σχ. 4ον, σελ. 21 (Α.Ε. 3166).

4. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης καί "Αγγ. Ν. Δευτεραΐος, Κινηματογρά-
φηση, ήχογράφηαις καί φωτογράφησις των άγερμών τών παίδων (κάλαντα) κατά
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων 1966 εις Νικαίαν Αττικής καί παραμονήν
Πρωτοχρονιάς 1967 είς τό χωρίον Κορωπί 'Αττικής, 1966/1967, σχ. 8°ν) σελ. 18
(Α.Ε. 3167).

5. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Ειδική λαογραφική άποστολή εις τόν νομόν
Σερρών πρός κινηματογράφησιν, φωτογράφησιν καί ήχογράφησιν εθιμικών τελε-
τών, ώς καί καταγραφήν πληροφοριών τοϋ έκ παραδόσεως λαϊκού πολιτισμού,
1967, σχ. 8°ν, σελ. 207 (Α.Ε. 3168).

6. Λουκάς Κοκολιός, Λαογραφικά έκ Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1967,
σχ. 8ον, σελ. 7 (Α.Ε. 3169).

7. Μανώλης "I. Καλοκύρης, Λαογραφική συλλογή έκ τής περιοχής
'Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, 'Ανώγεια 1967, σχ. 4ον, σελ. 99 (Α.Ε. 3170).

8. Χρ. Παναγιωτόπουλος, Λαογραφικά Λόφου Πιερίας, Λόφος 1965,
σχ. 4ον, σελ. 45 (Α.Ε. 3171).

9. Δημήτρ. Σέττας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ έξ Ευβοίας (Μνη-
μεία τοϋ λόγου - παραδόσεις - λαϊκή τέχνη), Εύβοια 1961, σχ. 4ον, σελ. 631
(Α.Ε. 3172).



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΛΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΙΙ 1967 - 1968 416

10. Δίον. Μπερερής, «Καραγκούνηδες τής 'Ακαρνανίας», έν Γουριφ Μεσο-
λογγίου 1967, σχ. 4°ν, σελ. 12 (Α.Ε. 3173).

11. Γλωσσική συλλογή εκ Κύπρου, Κύπρος 1966, σχ. 4°ν, σελ. 22
δακτ/μέναι (Α.Ε. 3174).

12. Κωνστ Ζαμπούνης, Συλλογή δη μ or. τραγουδιών έκ Πολυγύρου Χαλ-
κιδικής, εν Πολυγυρω 1967, σχ. 4ον, σελ. 31 (Α.Ε. 3175).

13. Σωκράτ. Γεωργούλας, 'Ηπειρώτικα παραμύθια, περιοχή 'Ανατολικού
Ξεροβουνίου, Πλατανούσα 'Ιωαννίνων 1967, σχ. 4°ν, σελ. 90 (Α.Ε. 3176).

14. "Ανδρ. Στεφόπουλος, Λαογραφική συλλογή έξ 'Ανθοχωρίον τής
επαρχ. Μετσόβου 'Ηπείρου, 'Ιωάννινα 1967, σχ. 4°ν( σελ. 57 -f- 63 σχεδ. καί
φωτ. (Α.Ε. 3177).

15. Ίω. Κλουκίνας, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών έκ Γραίκα 'Ολυμ-
πίας, Γραίκας 1967, σχ. 4ον, σελ. 7 (Α.Ε. 3178).

16. Εύαγγελία Κ. Φραγκάκι, «'Από τά φυτά τής Κρήτης». Συλλογή έκ
τής χλωρίδος τής Κρήτης, έν 'Αθήναις 1954 -1967, σχ. 2°ν, σελ. 91 (Α.Ε. 3179).

17. Αικατερίνη Οικονόμου, Δημοτικά βλάχικα τραγούδια άπό τό χωρίον
Μικρό Περιβολάκι Μαγνησίας, εν 'Αθήναις 1967, σχ. 8°ν, σελ. 34 (Α.Ε. 3180).

18. Προκ. Στάθης, Καταφύγιον Καρδίτσης. Κοινωνιογραφία - Λαογραφία,
'Αθήναι 1964, σχ. 4°ν, σελ. 83 (Α.Ε. 3181).

19. Πέτρος Μπενέκος, «Τά σ'βάσματα κι ό γάμος στά Χουλιαροχώρια»,
Χουλιαράδες 1961, σχ. 4ον, σελ. 31+5 φωτοτυπ. (Α.Ε. 3182).

20. Δημήτρ. Σταματόπουλος, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ τής Λογ-
γάς κ.ά. (διά τών μαθητών), έν Καλαμάτα 1965, σχ. 4ον_ σελ. 111 (Α.Ε. 3183).

21. Α. Ί. Κοκολιός, Λαογραφικά έκ Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1967,
σχ. 8ον, σελ. 4 (Α.Ε. 3184).

22. Ίω. Κλουκίνας, Μοιρολόγια έκ τοϋ χωρίου Γραίκα 'Ολυμπίας,
Γραίκα 1965, σχ. 8ον, σελ. 16 (Α.Ε. 3185).

23. Εύάγγ. Ί. Κουκουλέτσος, Λαογραφικά στοιχεία Ξινονερίου Καρδί-
τσης, Ξινονέριον 1952, σχ. 8ον, σελ. 95 (Α.Ε. 3186).

24. Σπ. Περιστέρης - Στ. Καρακάσης, Ήχογράφησις δημοτικών τραγου-
διών (ή ήχογράφησις έγένετο είς το Λ. Α. τής 'Ακαδημίας), 'Αθήναι 1964,
σχ. 8ον, σελ. 18 (Α.Ε. 3187).

25. Κωνστ. Κώνστας, Συλλογή δημωδών ασμάτων έκ Μεσολογγίου
Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγιον 1966, σχ. 8ον, σελ. 27 (Α.Ε. 3188).

26. Χρήστος Βουνάς (Βουτσινάς), «Θαλασσινές ρίμνες», 'Αργοστόλιον
Κεφαλληνίας 1967, σχ. 8ον, σελ. 40 (Α.Ε. 3189).
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27. Στέφ. Δ. Ήμελλος, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής εις νήσον
Σέριφον, Σέριφος 1967, σχ. 8ον, σελ. 142 (Α.Ε. 3190).

28. Σταϋρ. Καρακάσης, Μουσική συλλογή έξ αποστολής εις Κεφαλλη-
νίαν, Κεφαλληνία 1967, σχ. 8ον, σελ. 161 (Α.Ε. 3191).

29. "Ασημίνα Πατριτσοπούλου, Λαογραφικαΐ σημειώσεις έκ τοϋ χωρίου
Φύκη Τρικάλων, Φύκη 1962, σχ. 4ον, σελ. 132 δακτυλ/μέναι (Α.Ε. 3192).

30. Κωνστ. Λαζαρίδης, ((Το χωριό μου Κουκούλι τοϋ Ζαγοριοϋ και
ή λαογραφία του», τόμ. Δ'. Οί παροιμίες τοϋ χωριού, Κουκούλι 1967, σχ. 40ν,
σελ. 225 δακυλ/μέναι (Α.Ε. 3193).

31. Κωνστ. Σπανός - Μολόχας, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ Δε-
σκάτης Γρεβενών, Σάικα Ευρυτανίας 1967, σχ. 4ον) σελ. 51 (Α.Ε. 3194).

32. Δημ. Χατζηλ(ας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ έκ τοϋ χωρίου Κέν-
ταυρος τοϋ Νομού Ξάνθης, Φίλια Ξάνθης 1967, σχ. 4°ν, σελ. 69 δακτυλ/μέναι
(Α.Ε. 3195).

33. Ειρήνη Ούσταγιαννάκη - Ταχατάκη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ
τής περιοχής Καστελλίου Πεδιάδος, Άρχανών και Βιάννου, Άρχάναι 1967,
σχ. 4ον, οελ. 151 (Α.Ε. 3196).

34. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Λαογραφική συλλογή έκ τής Άπολλωνιά-
δος Μ. Ασίας, έν Θήβαις 1967, σχ. 4ον, σελ. 237 (Α.Ε. 3197).

35. Μιχ. Β. Κατσάνης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης (διά μαθητών) έκ
Παλαιομονάστηρου, Άγίου Βησσαρίωνος, Πορτής Τρικάλων, Μακρινίτσης Βόλου,
Άφροξυλιάς Ναυπακτίας, 'Εδέσσης Μακεδονίας, 1967, σχ. 4°ν + 8°ν, σελ. 111
(Α.Ε. 3198).

36. Πέτρ. Παγώνης, Λαογραφικά σημειώματα άπό τό χωριό Πέτρα
(Δέλγα) Τριφυλίας, 'Ανδρίτσαινα 1967, σχ. 4°ν, σελ. 13 (Α.Ε. 3199).

37. Κωνστ. Άθανασάτος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Καραβάδου
Κεφαλληνίας, Καραβάδος 1967, σχ. 4<>ν; σελ. 30 (Α.Ε. 3200).

38. Άνδρ. Στεφόπουλος, «Τό παρόν ίατροβιβλίον είναι τοϋ κυρίου
Νικόλα», 1885, 'Ιωάννινα 1967, σχ. 4ον, σελ. 12 (Α.Ε. 3201).

39. Κωνστ. Σιόντης, (('Ηπειρώτικος γάμος τοϋ παλαιότερου καιρού»,
έν Μουζακαίοις 'Ιωαννίνων 1967, σχ. 4°ν, σελ. 72 (Α.Ε. 3202).

40. Γεώργ. Ήλιάδης, Λαογραφικά σύμμεικτα Κύπρου. Συλλογή μαθητών
γυμνασίου Πάφου, Κύπρος 1967, σχ. 8ον, σελ. 102 (Α.Ε. 3203).

41. Γεώργ. Ν. ΑΙκατερινίδης, Ήχογράφησις και κινηματογράφησις
λαϊκών μουσικών οργάνων είς τήν συνοικίαν Λόφος Γερμανού 'Υμηττού Αθηνών
κατά τήν 11ψ Μαρτίου 1967, σχ. 8ον, σελ. 14 (Α.Ε. 3204).

27
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42. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής εις
νομόν Λασιθίου Κρήτης, 1967, σχ. 8ον, σελ. 580 (Α.Ε. 3205).

43. "Αγγελ. Ν. Δευτεραΐος, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής εις
Έρμακιάν καί Καρδίαν Κοζάνης, 1967, σχ. 8ον, σελ. 436 (Α.Ε. 3206).

44. Φραγκ. Πλατάκης, 7α χρησιμοποιούμενα γεωργικά έργαλεΐα είς τό
όροπέδιον Λασιθίου Κρήτης, Μαρμακέτον Λασιθίου 1967, σχ. 8<>ν, σελ. 83
(Α.Ε. 3207).

45. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Ειδική λαογραφική αποστολή είς Άετόν
Ξηρομέρου προς κινηματογράφησιν, ήχογράφησιν καί φωτογράφησιν νεκρικών
έθίμων κατά τό 40θήμερον μνημόσυνον, 1967, σχ. 8ον, σελ. 26 (Α.Ε. 3208).

46. Έμμαν. Φραγκεδάκις, ((Πίσω μου σ έχω σατανά». Ή ζωή στο
χωριό, Ρέθυμνον Κρήτης 1967, σχ. 8ον, σελ. 72 (Α.Ε. 3209).

47. Γεώργ. Ήλιάδης, Λαογραφικά σύμμεικτα Κύπρου. Συλλογή μαθητών
γυμνασίου Πάφου, Κύπρος 1967, σχ. 8ον, σελ. 157 (Α.Ε. 3210).

48. Νικόλ. Σπυράτος, Σατιρικά τοπικά ποιήματα. Δειλινάτα Κεφαλληνίας
1967, σχ. 8°ν, σελ. 36 + 8 (Α.Ε. 3211).

49. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής εις τήν
έπαρχίαν Τρικάλων, 1967, σχ. 8°ν, σελ. 468 (Α.Ε. 3212).

50. M. Nagler, Λαογραφικά σύμμεικτα έξ Άσιγωνίας Χανίων, Άσι-
γωνία 1967, σχ. 8ον, σελ. 78 (Α.Ε. 3213).

51. Σταμ. 'Α. "Αποστολάκης, Ριζίτικα τραγούδια περιοχής Καμπανοϋ
Σελίνου Χανίων, Καμπανός 1967, σχ. 8ον, σελ. 112 (Α.Ε. 3214).

52. Διονύσ. Μπερερής, «Καραγκούνηδες τής Ακαρνανίας», Πεντάλοφον
Ξηρομέρου 1967, σχ. 4ον, σελ. 29 +δ' δακτυλ/μέναι (Α.Ε. 3215).

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968. (ANNÉE 1968)

53. Γεώργ. Δημ. Πετρόπουλος ή Σαγιάς, «Ευνουχισμός ζώων μέ τά
δόντια» είς τό χωρίον Καμενίτσα Γορτυνίας, Καρβούνι Γορτυνίας 1968, σχ. 4°ν,
σελ. 4 (Α.Ε. 3216).

54. Κωνστ. Κύρκος, «Άπό τις παραδόσεις και τις δοξασίες τοΰ χωρίου
Άγιοχωρίου Σερρών, έν Άγιοχωρίω 1968, σχ. 4°ν, σελ. 5 (Α.Ε. 3217).

55. Θεόδ. Κων. Τρουπής, Αντίγραφαν εγγράφου εθιμικού δικαίου, Μετό-
χιον 1968, σχ. 4°ν, σελ. 7 δακτυλ/μέναι (Α.Ε. 3218).

56. Γρηγ. Δημητρόπουλος, Συλλογή λαογρ. ϋλης έκ τής νήσου Πάτμου,
Πάτμος 1966, σχ. 8ον, σελ. 78 (3219).
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57. Ήχογραφηθέντα Άσματα είς Όρχομενόν Βοιωτίας, 'Ορχομενός 1958 - 59,
σχ. 8ον, σελ. 30 (Α.Ε. 3220).

58. Σπυρ. Περιστέρης, Ηχογραφήσεις εκ διαφόρων τόπων (Ροδοδάφνη
Αιγιαλείας 'Αχαΐας, Πόντος κ. α.), Ροδοδάφνη -'Αθήναι 1955, σχ. δον-Μον,
σελ. 30 + 4 (Α.Ε. 3221).

59. Δουμάκος, "Ασματα καί χοροί τής Σιατίστης Βοΐου Κοζάνης, Σιά-
τιστα 1958, σχ. 8ον, σελ. 67 (Α.Ε. 3222).

60. Λουκάς Ί. Κοκολιός, Λαογραφικά Μαυροθαλάσσης Βισαλτίας Σερ-
ρών, Θεσσαλονίκη 1968, σχ 8°ν, σελ. 4 (Α.Ε. 3223).

61. Άλέξ. Άδαμίδης, Δημώδης Ιατρική καί μαντική, "Αγιος Βασίλειο?
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 1968, σχ. 8ον, σελ. 85 (Α.Ε. 3224).

62. Νικ. Γ. Δασκαλάκης, Λαογραφικά Καστοριάς, Α' Δημοτικά τραγού-
δια-παροιμίαι, εν Καστόρι? 1968, σχ. 8ον, σελ. 84 (Α.Ε. 3225).

63. Ίω. 'Αναγνωσταράς, Ποίημα Ziska (έμπνευσμένον εξ Ελληνικού
άσματος τοϋ χάρου), 'Αθήνα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 5 (Α.Ε. 3226).

64. Κωνστ. Στρατάκος, Λαογραφική συλλογή έκ Κροκεών Λακεδαίμο-
νος, Κροκεαί 1967-1968, σχ. 4°ν, σελ. 26 (Α.Ε. 3227).

65. Χρ. Γ. Παπαδημητρίου, Λαογραφικά τοϋ χωρίου Σπάρτου 'Αμφι-
λοχίας, έν Σπάρτω 1968, σχ. 4ον, σελ. 144 (Α.Ε. 3228).

66. Κώστας ΛαζαρΙδης, Τό χωριό μου (Κουκκούλι Ζαγορίου) καί ή λαο-
γραφία του. Τόμος Ε', Ό φυτικός κόσμος και ό άνθρωπος, Κουκκούλι 1967,
σχ. 4ον, σελ. 210 + 41 (Α.Ε. 3229).

67. ΕΙρήνη Ούσταγιαννάκη - Ταχατάκη, Ίατροσόφιον καί άλλα μαγικά
κείμενα έκ Κρήτης (άλληλογρ.), έν Άρχάναις 1968, σχ. 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 3230).

68. Κώστας Καρυδάκης, Πηλιορείτικη Λαογραφία, έν Βόλω 1968,
σχ. 4ον, σελ. 53 (Α.Ε. 3231).

69. Γεώργ. Μ. Μπόντας, Λαογραφικά σημειώματα Σιατίστης, Σιάτιστα
1968, σχ. 4°ν, σελ. 64 (Α.Ε. 3232).

70. "Ηρακλής Κ. Κέτσος, Λαογραφική συλλογή περιφερείας Κατσαναχω-
ρίων νομοϋ 'Ιωαννίνων 'Ηπείρου, Ιν Δάφνη Πλατανούσσης 1968, σχ. 4°ν, σελ. 108
(Α.Ε. 3233).

71. Άριστο cp. Π. Κουλερής, Προγονική ζωή. "Ηθη καί έθιμα τοϋ χω-
ρίου Άμφια τοϋ νομοϋ Ροδόπης, Κομοτηνή 1968, σχ. 4°ν, σελ. 89 (Α.Ε. 3234).

72. Κωνστ. Στρατάκος, Λαογραφική συλλογή έκ Κροκεών Λακεδαίμο'
νος, Κροκεαί 1968, σχ. 4°ν, σελ. 38 (Α.Ε. 3235).
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73. Άναστάσ. Γ. Στεφάνου, Βαπτιστικά ονόματα γυναικών Ξυλαγανής
και Κοσμίου Κομοτηνής Ροδόπης, έν 'Αθήναις 1968, σχ. 40ν, σελ. 3 (Α.Ε. 3236).

74. Παναγ. Κουμουτσίδης, «Γιά νά γνωρίσουμε τά χωριά μας», Λαο-
γραφική ερευνά τοϋ χωρίου Παλαιοπαναγίας Λακεδαίμονος, Παλαιοπαναγία (1968),
σχ. 4ον, σελ. 19 (Α.Ε. 3237).

75. Ellen Frye, "Ασματα ηχογραφημένα είς Μύκονον, Ρόδον και Τήνον,

1967, σχ. 8ον, σελ. 25 (Α.Ε. 3238).

76. 'Ηχογραφημένα άσματα έκ Σκύρου και Ευβοίας, 'Αθήναι 1966,
σχ. 8ον, σελ. 14 (Α.Ε. 3239).

77. Παΰλ. Λάμπρος, Λαογραφική συλλογή έξ 'Ηπείρου κ. ά. [1830-39],
σχ. 8ον, σελ. 146 + 50 (Α.Ε. 3240).

78. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Λαογραφική συλλογή έξ άποστολής είς τόν
νομόν Τρικάλων (χωρ. Καλλιρρόη, "Αγιοι Θεόδωροι, Καλαμπάκα), 1968, σχ. 8°ν,
σελ. 422 (Α.Ε. 3241).

79. Σπυρ. Περιστέρης, Συλλογή δημωδών ασμάτων έκ Βυτίνης Γορτυ-
νίας 'Αρκαδίας, 'Αθήναι 1957, σχ. 4ον( σελ. 2 (Α.Ε. 3242).

80. Σπυρ. Περιστέρης, Συλλογή δημωδών ασμάτων έξ 'Αραχόβης, Ροδο-
δάφνης, Μελισσιών Αιγιαλείας 'Αχαίας, Καρουσίου Καλαβρύτων 'Αχαΐας, Ροδο-
δάφνη 1958, σχ. 4<>ν, σελ. 4 (Α.Ε. 3243).

81. Γ. Γεωργίου, Συλλογή δημωδών άσμάτων έκ Καρπάθου, Κάρπαθος
1958, σχ. 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 3244).

82. Δικ. Βαγιακάκος, Συλλογή δημωδών άσμάτων έκ Κοιτάς Οιτύλου
Λακωνίας, Κοίτα 1957, σχ. 4ον, σελ. 2 (Α.Ε. 3245).

83. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, Σπ. Περιστέρης, Δημώδη άσματα έξ 'Αστυ-
πάλαιας καί Ψερίμου Καλύμνου Δωδεκανήσου ήχογραφηθέντα είς τό Κέντρον
Λαογροφίας, 'Αθήναι 1956/57, σχ. 4ον, σελ. 5 (Α Ε. 3246).

84. Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, Δημώδη ασματα έκ Μάζης
Σελίνου Κρήτης, ήχογραφηθέντα είς το Κέντρον Λαογραφίας κατά Νοέμβριον
1958, 'Αθήναι 1958, σχ. 4°ν, σελ. 9 (Α.Ε. 3247).

85. Άντ. Χασαπάς, 'Ιστορική καί λαογραφική ύλη έκ Μεθώνης, έν Μεθώνη

1968, σχ. 4°ν, σελ. 24 (Α.Ε. 3248).

86. Πέτρ. Δ. Θεοχαρίδης, Πομάκοι, οί Μουσουλμάνοι τής Ροδόπης
('Ιστορία, Καταγωγή, Γλώσσα, Θρησκεία, Λαογραφικά). Έχϊνος 1968, σχ. 4°^
σελ. 457 (Α.Ε. 3249).

87. Νικ. Κωτούλας, ((Ή Σταυρούπολις Ξάνθης, Λαογράφημα-Κοινω-
νιογράφημα», έν Σταυρουπόλει 1968, σχ. 4ovt σελ. 147 (Α.Ε. 3250).
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88. Δήμητρα Βασιλειάδου, Συλλογή λαογρ. ύλικοϋ έξ Άσωποϋ Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον( σελ. 9 (Α.Ε. 3251).

89. Σοφία Βλαχάκη, Συλλογή λαογραφικής ϋληςέξ 'Ασωπού Έπιδ. Λιμη-
ράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον, 0ελ. 14 (Α.Ε. 3252).

90. Παν. Άτσιδάκος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4°ν) σελ. 7 (Α.Ε. 3253).

91. Μαρία Περδίκη, Συλλογή λαογραφικού υλικού έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον, σελ. 24 (Α.Ε. 3254).

92. Μεταξία Βλαχάκη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον, σελ. 41 (Α.Ε. 3255).

93. Μάρθα Μιχελάκου, Συλλογή λαογραφικής ΰλης έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4<>ν) σελ. 20 (Α.Ε. 3256).

94. Εύάγγ. Σκριβάνος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον, σελ. 14 (Α.Ε. 3257).

95. 'Ιωάννα Μακρή, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ ' Ασωπού Έπιδ. Λι μη-
ρός Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4°ν, σελ. 10 (Α.Ε. 3258).

96. Δωροθέα Σταθάκη. Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4°ν, σελ. 40 (Α.Ε. 3259).

97. Γρηγόρ. Ίατρόπουλος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον, σελ. 6 (Α.Ε. 3260).

98. Ματΐνα Μπελεγρή, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ 'Ασωπού Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Ασωπός 1968, σχ. 4ον, σελ. 52 (Α.Ε. 3261).

99. Σούλα Μιχελάκου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον, σελ. 32 (Α.Ε. 3262).

100. Λαμπρινάκος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ. Λιμη-
ράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον, σελ. 5 + 2 (Α.Ε. 3263).

101. Ελένη Κρυπωτοΰ, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4°*, σελ. 5 (Α.Ε. 3264).

102. Λεβαντίνη Μαζαράκη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4°ν, σελ. 12 (Α.Ε. 3265).

103. Βασιλική Γιαννιού, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4°ν, σελ. 15 (Α.Ε. 3266).

104. Γεωργία Καρυτσιώτου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων
Έπιδ Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον, σελ. 11 (Α.Ε. 3267).

105. Γεώργ. Τζώρτζης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον, σελ. 15 (Α.Ε. 3268).
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106. Πέτρος Μανουσόπουλος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Μολάων
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4<>ν( σελ. 5 (Α.Ε. 3269).

107. Ζωή Ρεπαπίνου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ. Λι-
μηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4°ν, σελ. 3 (Α.Ε. 3270).

108. Κωνσταντίνο 'Αποστολάκη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων
Έπιδ. Λιμηρας Λακωνίας, Μολάοι, 1968, σχ. 4ον, σελ. 8 (Α.Ε. 3271).

109. Λέλα Σταμογιάννου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηρας Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον, σελ. 16 (Α.Ε. 3272).

110. 'Αναστασία Γιαννιού, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον( σελ. 4 (Α.Ε. 3273).

111. Αικατερίνη Σταμαδιάνου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων
Έπιδ. Λιμηρας Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 3274).

112. Λεων. Μαζαράκης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μολάων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Μολάοι 1968, σχ. 4ον, σελ. 16 (Α.Ε. 3275).

113. Σπυριδούλα Τσαντρίζου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4ον, σελ. 35 (Α.Ε. 3276).

114. Ελένη Χουσάκου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων Έπιδ.
Λιμηρ&ς Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4<>ν, σελ. 22 (Α.Ε. 3277).

115. Παναγιώτα Καρούνη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων Έπιδ.
Λιμηρας Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4ον, σελ. 14 (Α.Ε. 3278).

116. Άντών. Καρούνης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4ον, σελ. 7 (Α.Ε. 3279).

117. Παναγιώτα Γιοτσαλίτου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων
Έπιδ. Λιμηρας Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4ον, σελ. 13 (Α.Ε. 3280).

118. Γεώργ. Κουτσογιαννόπουλος, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ
Πακίων Έπιδ. Λιμηρας Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4°ν, σελ. 17 (Α.Ε. 3281).

119. Γρηγορία Νικολακάκου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4ον( σελ. 7 (Α. Ε. 3282).

120. Κ. Μπουντούνης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πακίων Έπιδ. Λι-
μηράς Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4°ν, σελ. 4 (Α.Ε. 3283).

121. "Αθηνά Κουτσογιαννοπούλου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Πα-
κίων Έπιδ. Λιμηρας Λακωνίας, Πάκια 1968, σχ. 4«ν_ σελ. 6 (Α.Ε. 3284).

122. Γεώργ. Κυριακούλης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μεταμορφώσεως
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Μεταμόρφωσις 1968, σχ. 4°ν, σελ. 12 (Α.Ε. 3285).

123. Γεώργ. Δ. Κουτσογιαννόπουλος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ
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Μεταμορφώσεως Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Μεταμόρφωσις 1968, σχ. 40ν,
σελ. 15 (Α.Ε. 3286).

124. 'Αργυρή Λάγγη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Μεταμορφώσεως
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Μεταμόρφωσις 1968, σχ. 4°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 3287).

125. Χριστίνα Γραμματικάκη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Συκέας
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 34 (Α.Ε. 3288).

126. Παρασκευή Στάππα, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Συκέας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 6 (Α.Ε. 3289).

127. Χρήστ Άβδοΰλος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Συκέας Έπιδ.
Λιμηρας Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4<>υ, σελ. 14 (Α.Ε. 3290).

128. Λυγερή Άλεξάκη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Συκέας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 2 (Α.Ε. 3291).

129. Μαρία Στάππα, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Συκέας Έπιδ. Λιμη-
ράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 23 (Α.Ε. 3292).

130. Εύσταθία Στάππα, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Συκέας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 3 (Α.Ε. 3293).

131. Σωτηρία Κουτσογιαννοπούλου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Συ-
κέας Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 10 (Α.Ε. 3294).

132. Ώραιάνθη Στάππα, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκ Συκέας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Συκέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 20 (Α.Ε. 3295).

133. Παναγ. Θεοδωρακάκος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ Άπιδέας
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Άπιδέα 1968, σχ. 4ον, σελ. 14 (Α.Ε. 3296).

134. Ίω. Μπίλιας, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ Άγιου Δημητρίου
Μονεμβασίας, "Αγιος Δημήτριος 1968, σχ. 4ον, σελ. 9 (Α.Ε. 3297).

135. 'Αναστασία Λύρα, Συλλογή λαογραφικής ϋλης, έκ Δαιμόνιας Έπιδ.
Λιμηρας Λακωνίας, Δαιμόνια 1968, σχ. 4°ν, σελ. 15 (Α.Ε. 3298).

136. Δημ. Μακρής, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Παππαδιανίκων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Παππαδιάνικα 1968, σχ. 4ον, σελ. 35 (Α.Ε. 3299).

137. Αναστασία Κορφιάτη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Παππαδιανί-
κων Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Παππαδιάνικα 1968, σχ. 4ον) σελ. 8 (Α.Ε. 3300).

138. Π. Άτσιδάκος, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκ Παππαδιανίκων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Παππαδιάνικα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 3 (Α.Ε. 3301).

139. Μαρία Μπέλεση, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μονεμβασίας Έπιδ.
Λιμηρας Λακωνίας, Μονεμβασία 1968, σχ. 4ον, σελ. 5 (Α.Ε. 3302).

140. Πολυτίμη Άνδρεσάκη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Μονεμβασίας
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Μονεμβασία 1968, σχ. 4ον, σΕλ. 9 (Α.Ε. 3303).
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141. Δήμητρα Σπυριδάκου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Μονεμβασίας
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Μονεμβασία 1968, σχ. 4ον, σελ. 41 (Α.Ε. 3304).

142. Αικατερίνη Σταμαδιάνου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Κουπιών
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Κουπιά 1968, σχ. 4<>ν( σελ. 10 (Α.Ε. 3305).

143. Παγώνα Σταμαδιάνου, Συλλογή λαογραγικής ϋλης έκ Κουπιών
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Κουπιά 1968, σχ. 4«™, σελ. 3 (Α.Ε. 3306).

144. Φωτεινή Σαράντη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Νιάτων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Νιάτα 1968, σχ. 4ον, σελ. 13 (Α.Ε. 3307).

145. Γεωργία Χαροκόπου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Νιάτων Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Νιάτα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 4 (Α.Ε. 3308).

146. Χρ. Ζούτης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Νιάτων Έπιδ. Λιμηράς
Λακωνίας, Νιάτα 1968, σχ. 4ον, σελ. 4 (Α.Ε. 3309).

147. 'Ελένη Έξαρχάκου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ ΓΙλΰτρας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Πλύτρα 1968, σχ. 4ου, σελ. 4 (Α.Ε. 3310).

148. Δημ. Φραντζέσκος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ Έλαίας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Έλαία 1968, σχ. 4ον, σελ. 10 (Α.Ε. 3311).

149. Παναγιώτα Γκουβούση, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ Άγιου Νι-
κολάου Μονεμβασίας, "Αγιος Νικόλαος 1968, σχ. 4ον, σελ. 12 (Α.Ε. 3312).

150. Νικόλ. Γιώργος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ Άγκυλώνας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, 'Αγκύλωνα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 10 (Α.Ε. 3313).

151. Αικατερίνη Κοκκαλιάρη, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ Άγκυλώ-
νας Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, 'Αγκύλωνα 1968, σχ. 4ον; σελ. 13 (Α.Ε. 3314).

152. "Αγγελική Σεμπέκου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Βελιών Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Βελιαί 1968, σχ. 4ον, σελ. 12 (Α.Ε. 3315).

153. Άννα Δρίβα, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Ρειχέας Έπιδ. Λιμη-
ράς Λακωνίας, Ρειχέα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 30 (Α.Ε. 3316).

154. Έλευθ. Κουσούλης, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έξ Έλικας Έπιδ.
Λιμηράς Λακωνίας, Έλίκα 1968, σχ. 4ον( σελ. 14 (Α.Ε. 3317).

155. Βαρβάρα Νεοφώτιστου, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Φοινικίου
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Φοινίκιον 1968, σχ. 4ον( σελ. 3 (Α.Ε. 3318).

156. Θεμιστοκλ. Σιρμαλής, Σαλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Φοινικίου
Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Φοινίκιον 1968, σχ. 4°ν, σελ. 4 (Α.Ε. 3319).

157. Μαρία Μπελεγρή, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκ Μολάων και Φοι-
νικίου Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Φοινίκιον 1968, σχ. 4°ν, σελ. 4 (Α.Ε. 3320).

158. Κοινότης "Ανω Καστανέας, Συλλογή λαογραφικής ύλης έξ Ανω
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Καστανέας Έπιδ. Λιμηράς Λακωνίας, Άνω Καστανέα 1968, σχ. 4°ν) σελ. 4
(Α.Ε. 3321).

159. Κοινότης Μελίσσης Λακεδαίμονος, Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ
Μελίσσης Λακεδαίμονος Λακωνίας, Μέλισσα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 7 (Α.Ε. 3322).

160. Κοινότης Συκεας, Συγκέντρωσις λαογραφικού υλικοϋ, Συκέα 1968,
σχ. 4ον, σελ. 1 (Α.Ε. 3323).

161. Συλλογή λαογραφικής ϋλης έκ Ποταμιάς Λακεδαίμονος Λακωνίας,
Ποταμιά 1968, σχ. 4ον, σελ. 13 (Α.Ε. 3324).

162. Κωνστ. Βοσίνης, «Οι αρχαιότητες τής περιοχής Πομακικοϋ χωρίου
'Ωραίου τοϋ νομοϋ Ξάνθης», Ώραΐον 1968, σχ. 4°ν, σελ. 24 (Α.Ε. 3325).

163. Κωνστ. Βασιλείου, «Ό "Λραχθος, τό δάσος τής Σιορόκας καί τά
γύρω χωριά», Πεντάτιον Κερκύρας 1968, σχ. 4°v, σελ. 68 (Α.Ε. 3326).

164. Στυλ. Κακαβελάκης, Άγία Μαρίνα χωρίου Ραβδούχα Κισσάμου
Χανίων Κρήτης, έν Αθήναις 1968, σχ. 4°ν, σελ. 21 (Α Ε. 3327).

165. Μίλτ. Παρασκευαΐδης, Συλλογή λαογραφικής καί γλωσσικής ϋλης έκ
Λισβορίου Λέσβου, έν Μυτιλήνη 1966, σχ. 4<>ν, σελ. 9 (Α.Ε. 3328).

166. Άθαν. Κουστένης, Λαογραφικά έξ Αρχαίας Κορίνθου καί Καρπερής
Σερρών, έν Αρχαία Κορίνθω 1968, σχ. 4°ν, σελ. 23 (Α.Ε. 3329).

167. Άντ. Χασαπδς, Λαογραφική συλλογή έκ Μεθώνης, έν Μεθώνη,
1968, σχ. 4ον, σελ. 18 (Λ.Ε. 3330).

168. Άλέξ. Σ. Μπακαΐμης, Δημοτικά τραγούδια Ζώνης, Δραγασιάς,
Κλεισωρίας καί Δαμασκηνιάς Βοΐου Κοζάνης, Χάλκη Κων/πόλεως, 1968, σχ. 4°ν,
σελ. 93 (Α.Ε. 3331).

169. Γεώργ. Μιχ. Μανόπουλος, Λαογραφική συλλογή έξ Άετορράχης
'Ιωαννίνων, Άετορράχη 1968, σχ. 4ον, σελ. 138 (Α.Ε. 3332).

170. Άριστ. Μπακαΐμης, 'Ιφιγένεια Βρανάκη, Ό πνευματικός βίος
είς τήν λαογραφίαν τής Ροδιανής Κοζάνης καί Ζώνης Βοΐου, Κοζάνη 1968, σχ.
4°ν, σελ. 132 (Α.Ε. 3333).

171. Καλλιόπη Τζανιδάκη, Λαογραφική συλλογή Ανατολικής Κρήτης, έν
Ίεραπέτρςι 1968, σχ. 4<>ν, σελ. 124 (Α.Ε. 3334).

172. Θεόδ. Σιάκας, Λάμπρος Σιάκας, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ χωρίου
Φωτεινοϋ "Λρτης, Αθήναι 1968, σχ. 4ον, σελ. 111 (Α.Ε. 3335).

173. Σταύρος Σμύρνης, Στοιχεία Λαογραφίας έκ τής περιοχής Λινισταί-
νης 'Ολυμπίας νομοϋ 'Ηλείας, Λινίσταινα 1968, σχ. 4°ν, σελ. 44 (Α.Ε. 3336).

174. Άπόστ. Καστραντάς, Λαογραφική συλλογή έκ τοϋ χωρίου Τζίβα
Αρκαδίας, Καράτουλα 1968, σχ. 4ον, σελ. 59 (Α.Ε. 3337).
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175. Εύαγγ. Τσακίρη, «Ό γάμος στην Τριφυλία» (Πελοπόννησος), 'Αθή-
ναι 1968, σχ. 4°ν, σελ. 22 (Α.Ε. 3338).

176. Σπυρ. Ν. Παντελής, Συλλογή λαογραφικής ϋλης εκ Σταυροχωρίου
Πατρών, Σταυροχώριον 1968, σχ. 4°ν, σελ. 42 (Α.Ε. 3339).

177. Δημήτρ. Παπανΐκος, Λαογραφική συλλογή χωρίον Σταγιάδων έπαρχ.
Καλαμπάκας, Σταγιάδες 1968, σχ. 4ον, σελ. 115 (Α.Ε. 3340).

178. Δέσποινα Σανταλίδου, «Ό γάμος εις τόν Πόντον», 'Αθήναι 1968,
σχ. 4ον, σελ. 17 (Α.Ε. 3341).

179. Άνδρ. Κωστόπουλος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ 'Ερύμαν-
θε ίας Πατρών, εν Αθήναις 1968, σχ. 4ον, σελ. 19 (Α.Ε. 3342).

180. Μιχ. Κυριάκος, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ τού χωρίου Άλα-
μινός έπαρχ. Λάρνακος Κύπρου, Άλαμινός 1968, σχ. 4ον, σελ. 48 (Α.Ε. 3343).

181. Έμμ. Ί. Καλοκύρης, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ τής περιοχής
'Ανωγείων Ρεθύμνης, Ανώγεια 1968, σχ. 4ον, σελ. 64 (Α.Ε. 3344).

182. Χρήστος Θεοφιλίδης, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ Λουβαρά
Λεμεσού, Λουβαράς 1968, σχ. 4ον, σελ. 64 (Α.Ε. 3345).

183. Γεώργ. Κρασανάκης, Λαογραφική συλλογή έκ Καλού Χωρίου Πεδιά-
δος Ήρακλείον Κρήτης, Καλό Χωριό 1968, σχ. 4ον, σελ. 55 (Α.Ε. 3346).

184. Ήλ. Ταξίδης, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ Στανροχωρίον Νεο-
χωρίον Ξάνθης, έν Δράμι? 1968, σχ. 4ον, σελ. 19 (Α.Ε. 3347).

185. Ίάκ. Ά. 'Ηλίας, «Παραβολές, αινίγματα, παροιμίες και ανέκδοτα»,
έν Αθήναις 1968, σχ. 4°ν, σελ. 278 (Α.Ε. 3348).

186. Νικόλ. Β. Ζάγκος, «Ή λαογραφία ενός χωριού, τοϋ χωριού Λακκιά
νομού Θεσ,'νίκης», Λακκιά 1966, σχ. 4ον) σελ. 25 (Α.Ε. 3349).

187. Άθανάσ. Γεωργόπουλος, Λαογραφικά στοιχεία κοινότητος Παππα-
δατών Πρεβέζης, έν Αθήναις 1968, σχ. 4ον, σελ. 209 (Α.Ε. 3350).

188. Άχιλ. Κουμίδης, Έλέν»; Παπαδημητρίου, Συλλογή λαογραφικού
νλικοϋ έξ "Ανω Λενκάρων Λάρνακος καί Καραβά Κερύνειας Κύπρου, Κύπρος 1960,
σχ. 4ον, σελ. 6 (Α.Ε. 3351).

189. Κων/νος Λαζαρίδης, «Τό χωριό μον Κουκούλι τοϋ Ζαγοριοϋ καί
ή Λαογραφία του», τόμ. Τ' Λαογραφικά ποικίλα, Κουκκούλι 1968, σχ. 4°ν,
σελ. 111 (Α.Ε. 3352).

190. Πάρεση Κανονίδου, "Ηθη, έθιμα, τραγούδια κ. α. Κρυονερίου Γα-
λατά Μεσολογγίου, Κρυονέριον 1967-68, σχ. 4ον, σελ. 65 (Α.Ε. 3353).

191. Θεόδ. Πετρίδης, Δημοτική μουσική τής Βουλγαρίας. Μεταγραφή έκ
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δίσκων συλλογής Α. L. Lloyd, 'Οκτώβριος - Νοέμβριος 1954 και 'Ιανουάριος -
Φεβρουάριος 1963, σχ. 4<>ν, σελ. 7 (Α.Ε. 3354).

192. Δ. Σ. Δάνου, Λαογραφικά άποθησαυρίσματα. Στον Βίκου τή χα-
ράδρα, έν 'Αθήναις 1961-1968, σχ. 4ον, σελ. 451 δακτυλ/μέναι (Α.Ε. 3355).

193. Ίω. "Αρβανίτης, Τραγούδια άπό τόν 'Αγιάννη Κυνουρίας, 'Αθή-
ναι 1968, σχ. 8ον, σελ. 30 (Α.Ε. 3356).

194. Στέφ. "Ημελλος, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις "Ιον, 1968,
σχ. 8ον, σελ. 227 (Α.Ε. 3357).

195. "Αγγ. Ν. Δευτεραΐος, Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής είς Σισά-
νιον Βοΐου Κοζάνης, 1968, σχ. 8ον, σελ. 444 (Α.Ε. 3358).

196. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής εις
νομόν Ρεθύμνης Κρήτης, 1968, σχ. 8ον, σελ. 401 (Α.Ε. 3359).

197. Σπυρ. Περιστέρης, Δημήτρ. Οίκονομίδης, Λαογραφική αποστολή
είς "Ηπειρον, 1951, σχ. 8°ν, σελ. 60 (Α.Ε. 3360).

198. Θεόδ. Πετρίδης, Δημοτική μουσική 'Αλβανίας. Μεταγραφή εκ δίσκων.
Συλλογή Α. L. Lloyd, 1965, σχ. 8ον, σελ. 8 (Α.Ε. 3361).

199. Θεόδ. Πετρίδης, 'Αλβανική λαϊκή μουσική. Μεταγραφή εκ 4 δίσκων,
σχ. 8°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 3362).

200. Θεόδ. Πετρίδης, α ) Μακεδονικοι λαϊκοί χοροί Σκοπίων, β') Τρα-
γούδια Δαλματίας, 1964, σχ. 8°ν, σελ. 30. γ') Τραγούδια καί χοροί Πορτογα-
λίας, σελ. 31-39 (Α.Ε. 3363).



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967-1968

(Archives de Cinematographic. Materiel folklorique cinematographié
pendant les années 1967 - 1968).

Ή περισυλλογή έκδηλώσεων τού λαϊκού πολιτισμού δια κινηματογραφήσεως
συνεχίσθη ύπό τοΰ συντάκτου Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου καί κατά
τά έτη 1967 καί 1968 ώς κατωτέρω.

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967. (ANNÉE 1967)

1.— ' Αγ έρμοι παίδων κατά τήν 1ψ Μαρτίου («Χελιδόνισμα») είς τά χωρία
'Αγριανή και Σιτοχώρι Σερρών.

Όμιλοι παίδων φέροντες ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος περιέρχονται τάς
οικίας καί άδουν to ασμα τής χελιδόνος. Δέχονται ώς φιλοδώρημα αύγά,
προσφέρουν δ' εΐς τήν οίκοκυράν τεμάχιον έρυθ·ροΰ καί λευκού νήματος
καλουμένου μάρτης ή μαρτινίκι, τό όποιον περιδένεται εις τόν καρπόν τής
χειρός πρός αποφυγήν προσβολής ύπό τοΰ ηλίου τού Μαρτίου. (Βλ. έκθεσιν
ανωτέρω σ. 324-328).

Κινηματογρ. είς τά ανωτέρω χωρία κατά τήν 11» Μαρτίου 1967. Ταινία 120 μ.
"Αριθ. είσ. 48- 49. "Αρ. χφ. 3168, σ. 95, 96.

2.— Λαϊκά μουσικά όργανα : Γκάιντα και νταχαρές είς 'Αγριανήν Σερρών.
Κινημ. εις τό ώς ävco χωρίον τήν 3ΐν Μαρτίου 1967. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 50·
Άρ. χφ. 3168, σ. 95-96.

3.— Έκ τής τελετής τοϋ εθίμου τοϋ Καλόγερου κατά τήν Τυρινήν Δευτέραν είς
'Αγίαν Έλένην Σερρών.

Διάφοροι σκηναί τοϋ εθίμου πρός συμπλήρωσιν όμοιας κινηματογραφήσεως,
γενομένης κατά τό έτος 1965. (Βλ. έκθεσιν ανωτέρω σ. 328-330).
Κινημ. τήν 6ιν Μαρτίου 1967. Ταιν. 60 μ. Άρ. είσ. 51. Άρ. χφ. 3168, σ. 97.

4.— Λαϊκά μουσικά όργανα: Θρακική λύρα καί νταβουλι.

Κινημ. τήν 6Τιν Μαρτίου 1967 είς Άγίαν Έλένην Σερρών. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 52.
Άρ. χφ. 3168, σ. 98.
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5.— Λαϊκά μουσικά όργανα : Σαντούρι - κλαρίνο - βιολί - κιθάρα.

Κινημ. είς τήν άθηναϊκήν συνοικίαν τοϋ λόφου Γερμανού (Ύμηττοϋ), τήν 11ΐν
Μαρτίου 1967. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 53. Άρ. χφ. 3204, σ. 12.

6.— Συγκομιδή γεωμήλων είς τό όροπέδιον Λασιθίου Κρήτης.

Ό τρόπος συγκομιδής τών γεωμήλων τη βοηθ-είςι ξυλίνου αρότρου.
Κινημ. είς Μαρμακέτον Λασιθίου κατ' Αΰγουστον 1967. Ταιν. 90 μ. Άρ. είσ. 54.
Άρ. χφ. 3205, σ. 487.

7.— Τό άλώνισμα τών ροβιθιών είς τήν περιοχήν του οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης.
Κινημ. είς Μαρμακέτον Λασιθίου κατ' Αίίγουστον 1967. Ταιν. έγχρωμος 30 μ.
Άρ. εϊσ. 55. Άρ. χφ. 3205, σ. 488.

8.— Παλαιός υδρόμυλος («άδρόμυλος») είς τήν περιοχήν τοΰ χωρίου Λίθινες
Σητείας Κρήτης.

Εξωτερική καί εσωτερική ό'ψις. Λειτουργία αυτού.

Κινημ. εις τήν τοποθεσίαν «Άδρόμυλοι» τοϋ χωρίου Λιθίνες κατά Σεπτέμβριον
1967. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 56. Άρ. χφ. 3205, σ. 489.

9.— Περισχοινισμός εκκλησίας είς Καρύδι Σητείας Λασιθίου Κρήτης.
Περισχοινισμός τής κεντρικής εκκλησίας τοΰ χωρίου (πρός τιμήν τής Κοι-
μήσεως τής Θεοτόκου καί τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου) διά κηρωμένου νήματος
ύπό γυναικός, είς εκτέλεσιν σχετικού «τάματος» αύτής.

Κινημ. κατά Σεπτέμβριον 1967. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 57. Άρ. χφ. 3205, σ. 489.

10.— Παλαιά οικία («καμαρόσπιτο») είς Καρύδι Σητείας Λασιθίου Κρήτης.
Εξωτερική καί έσωτερική ό'ψις.

Κινημ. κατά Σεπτέμβριον 1967. Ταιν. 30 μ. Άρ. είσ. 58. Άρ. χφ. 3205, σ. 490.

11.— Νεκρικά έθιμα κατά τήν τέλεσιν 40θημέρου μνημοσννον είς Άετόν Ξη-
ρό μέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Μετάβασις εις έκκλησίαν καί νεκροταφεΐον. Μοιρολόγιον' Προσφορά γλυ-
κίσματος, ποτού καί φαγητού κατά τήν διάρκειαν αυτού. (Βλ. έκθεσιν
άνωτ. σ. 344 - 346).

Κινημ. τήν 26ΐν Νοεμβρίου 1967. Ταιν. 90 μ. Άρ. είσ. 59. Άρ. χφ. 3208, σ. 13.

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968. (ANNÉE 1968)

1.— Ή κατασκευή σταμνιών είς Μαργαρίτες Ρεθύμνης.

Αί διαδοχικοί φάσεις τής κατασκευής τών σταμνιών είς τόν εκ παραδόσεως



430

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑ Ϊ ΚΟΥ ΒΙΟΥ

κεραμικόν τροχόν καί ή έν συνεχεία υπτησις τούτων. (Βλ. έκθεσιν ανωτέρω
σ. 407 · 409).

Κινημ. είς τήν τοποθεσίαν «ΙΙάνω Λιβάδι» τοϋ χωρίου Μαργαρίτες κατ' Αΰγου-
στον καί Σεπτέμβριον 1968. Ταιν. 140 μ. Άρ. είσ. 60. Άρ. χφ. 3359, σ. 335.

2.— Χοροί Κρήτης : I. Σούστα ρεθεμνιώτικη. II. Πεντοζάλης.
(Βλ. ανωτέρω έκθεσιν σελ. 409-410).

Κινημ. τήν 1ην Σεπτεμβρίου είς ΡέΟυμνον. Ταιν. 60 μ. Άρ. είσ. 61 Λ-Β. Άρ.
χφ. 3359, σ. 336.

3.— Καλαθοπλ.εκτική είς Μιξόρρουμα Ρεθύμνης. (Βλ. ανωτέρω έκθεσιν σ. 409).
Κινημ. είς Μιξόρρουμα τήν 2-3 Σεπτεμβρίου 1968. Ταιν. 60 μ. Άρ. είσ. 62.
Χφ. άρ. 3359, σ. 337.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 ΚΑΙ 1968

(Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du Folklore Hellénique
pendant les années 1967 et 1968)

A'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967 (ANNÉE 1967)

Τό έκτελούμενον έπιστημονικόν έργον ε'ις τό Κέντρον Ελληνικής Λαογρα-
φίας συνεχίσθη καί κατά τό έτος 1967 δια τού αυτού προσωπικού, ώς αναφέρεται
περί τούτου εις τήν προηγουμένην έκθεσιν τού έτους 1966, ένισχυθέντος δια τής
αποσπάσεως ε'ις αύτό άπό τής 21 Μαρτίου μέχρι τής 1δ Αυγούστου τοΰ διδασκάλου
Δημ. Σ έ τ τ α.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ί>λης

α) Νέαι συλλογαί λαογραφικής ύλης εισήχθησαν 52 (χειρόγραφοι ή δακτυ-
λογραφημένοι) έκ σελίδων έν συνόλω 5.686. Έκ τών συλλογών τούτων 30 απε-
στάλησαν υπό εκπαιδευτικών, ίδίςι τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, 12 υπό διαφό-
ρων τρίτων, αί δέ υπόλοιποι 10 κατετέθησαν υπό τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού
τοϋ Κέντρου, προελθοΰσαι εξ ειδικών εις τήν ϋπαιθ-ρον λαογραφικών έρευνών
αυτού' ήτοι : 1) υπό τοΰ συντ. Κ. Ρωμαίου έξ άποστολής του εις "Αρναν
Λακωνίας" 2) υπό τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου έξ άποστολής του εις τήν
νήσον Σέριφον" 3) υπό τής συντ. "Αννης Παπαμιχαήλ έξ άποστολής
της εις τήν έπαρχίαν Τρικάλων' 4) υπό τοϋ συντ. Γ. Αίκατερινίδου έξ
άποστολής του εις 'Ανατολικήν Μακεδονίαν (συνοικισμούς τοϋ νομοϋ Σερρών), ε'ις
Κρήτην (συνοικ. τών επαρχιών Μεραμβέλλου καί Σητείας), Ξηρόμερον Αιτωλοακαρ-
νανίας' καί 5) υπό τοϋ μουσ. Στ. Κ α ρ α κ ά σ η εις Κεφαλληνίαν' 6) υπό τοϋ
συντ. Άγγ. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ εις χωρία βορείως τής Κοζάνης καί 7) υπό τοΰ
άπεσπασμένου εις τό Κέντρον δημ)λου Δημ. Σ έ τ τ α, δαπάναις τής Εται-
ρείας Ευβοϊκών Σπουδών, εις βόρειον Εϋβοιαν.

β) Μουσική υλη. Ε'ις τό Μουσικόν τμήμα τού Κέντρου εισήχθησαν 811
νέαι ηχογραφήσεις μουσικής δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών. Έκ τούτων
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623 έξετελέσθησαν ύπό τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τάς
έρευνητικάς ώς άνω άποστολάς αύτού. Έκ τών υπολοίπων 19 εγένοντο έν τω
Κέντρω, 169 δέ προήλθον έκ προσφοράς τρίτων, φίλων τοΰ έκ παραδόσεως λαϊ-
κού πολιτισμού.

γ) Εις τήν Δισκοθήκην κατετέθησαν, συμφώνως πρός τόν Νόμον 4545/1966,
ύπό παραγωγών δίσκων δημώδους και λαϊκής μουσικής, 178 δίσκοι, αύξηθέντος
ούτω τοΰ άριθμοΰ τών έν τή Δισκοθήκη δίσκων είς 928.

δ) Ε'ις τό Τμήμα κινηματογραφήσεων λαογραφικών θεμάτων, παρά τά
ανεπαρκή πρός τόν σκοπόν τούτον διατιθέμενα οικονομικά μέσα, επετεύχθη διά
τοΰ συντάκτου Γεωργ. Αίκατερινίδου ή άποτύπωσις έπί 570 μέτρων
κινηματογραφικής ταινίας 12 θεμάτων παραδοσιακών εκδηλώσεων τού βίου τοΰ
λαού (λαϊκής λατρείας, τελευτής, λαϊκής άρχιτεκτονικής κ. ά.) έκ περιοχών τών
νομών Σερρών καί Λασιθίου Κρήτης, ώς καί εξ 'Αετού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρ-
νανίας. (Βλ. άνωτ., σ. 428-430).

ε) Μουσειακή Συλλογή. Εις τήν Μουσειακήν Συλλογήν τού Κέντρου
εισήχθησαν 100 νέα αντικείμενα τής λαϊκής τέχνης καί τοΰ παραδοσιακού βίου
τοΰ λαού : α) έκ δωρεάς 67, ήτοι : 1 έκ Λεβαδείας (δωρ. Ίακ. Ηλία),
2 έκ Προύσσης (δωρ. Ίφιγενείας Ψύχα), 27 έκ Κρήτης (έξ ων 2 έκ δωρεάς Ευαγγ.
Φραγκάκι καί 25 φροντίδι τοΰ συντ. Γεωργ. Αίκατερινίδου), 1 έκ Σικίνου (φροντ.
Στεφ. Ήμέλλου), 2 έκ Λαγκαδά (φροντ. Ν. Κοσμά), 1 έξ Άνδρου (φροντ. τού
συντ. τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού Δημ. Κρεκούκια), 1 έξ Ιθάκης (φροντ. τοΰ συντ.
Άγγ. Δευτεραίου), 1 έκ Διδυμοτείχου (δωρεά Άπ. Σαπουντζή), 2 έκ Θηβών (δωρεά
Δεσποίνης Παπαδοπούλου), 3 εκ Κεφαλληνίας (φροντ. τοΰ μουσικού Στ. Καρα-
κάση), 11 έκ Τρικάλων (φροντ. τής συντ. Άννης Παπαμιχαήλ), 14 έκ Σερίφου
(φροντ. τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου), 1 έξ Άστυπαλαίας (δωρεά Ευαγγελίας
Δογραματζή)' β)έξ αγοράς 33, ήτοι : 6 έκ Μεγάρων, 9 έκ Κρήτης, 4 έκ
Καβάλας, 7 εκ Τρικάλων, 1 έκ Σερίφου, 5 έκ Νάξου καί 1 έξ Εύρυτανίας. (Έκ τού-
των 13 ήγοράσθησαν ύπό τοΰ «Συλλόγου τών Φίλων τοΰ Λαο-
γραφικού Αρχείο υ»),

Β'. Βραβεύσεις λαογραφικών συλλογών του έτους 1966.

Έκ τών ύπό λειτουργών ίδίςι τής πρωτοβαθμίου παιδείας άποσταλεισών
κατά τό έτος 1966 λαογραφικών συλλογών έν συνόλω 176 (σελ. 7.663) έτυχον τιμη-
τικής διακρίσεως μετ' είσήγησιν τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου, άπόφασιν καί πρό-
τασιν έπ' αυτής τής 'Εφορευτικής Επιτροπής καί άπόφασιν τής Συγκλήτου τής
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'Ακαδημίας, συμφώνως προς τήν ύπ'αρ. 27761 Ί952 έγκύκλιον αύτής, αί κατω-
τέρω συλλογαί :

I. Πρώτος έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ.

3.000 ε'ις τούς κάτωθι:

1) Κωνσταντΐνον Π. Ααζαρίδην, διδάσκαλον, διά τάς σύλλογος αυτού «Τό

χωριό μου (Κουκούλι τού Ζαγοριού) καί ή λαογραφία του». Τόμ. Β'.
Τά παραμύθια τού χωριού (Συλλογή πρώτη), σ. 182-225. (Άρ. χφ. 3018
καί 3036).

2) Δημήτριον Παππάν, διδάσκαλον, δια τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

Μεγάλου Περιστερίου 'Ιωαννίνων, σ. 484. (Άρ. χφ. 3023).

II. Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως

δρχ. 2.000 ε'ι ς τούς κάτωθι:

1) Άντώνιον Γαϊτάνην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

Μεσσηνίας (Βασιλιτσίου Πυλίας), σ. 198. (Άρ. χφ. 2988).

2) Ίάκωβον Ήλίαν, έκτελεστήν δημώδους μουσικής, διά τάς λαογραφικάς συλ-

λογάς του : α) «Ό τρυγητός, ό θερισμός, τό άλώνισμα καί τό μάζεμα τής
έλιάς τά παλιά χρόνια εις τά Μέγαρα», σ. 79 καί β) «Διάφορες σημειώσεις
καί παρατηρήσεις διά τούς ρυθμούς τών Δημοτικών ελληνικών χορών»,
σ. 96. (Άρ. χφ. 3162 καί 3163).

3) Παναγιώτην Κερεζούδην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του :

«Λαογραφικά Πυθίου», σ. 232. (Άρ. χφ. 3089).

4) Νικ. Β. Κοσμά ν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

Λαγκαδά, σ. 172. (Άρ. χφ. 2999).

5) Σπϋρον Μουσελίμην, διδάσκαλον, δια τό δημοσίευμα αύτού : Δημοτικά τρα-

γούδια τής 'Ηπείρου (περιφέρεια Σουλίου), Γιάννινα 1963, σ. 206.

6) Άνδρέαν Μπούτσικαν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του :

α) έκ Βουστρίου καί Τρικόρφου Αιτωλοακαρνανίας, β) έκ Σαγαίϊκων καί
'Ιτέας Αχαΐας, σ. 256. (Άρ. χφ. 3021).

7) Ίωάννην Τριανταφυλλίδην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Ποντιακή

Λαογραφία», Νάουσα 1966, σ. 236. (Άρ. χφ. 3022).

III. Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως
δρχ. 1.500 εις τούς κάτωθι:

1) Γεράσιμον Ίωάν. Καφύρην, διδάσκαλον, καί Ίωάννην Γ. Καφύρην,

σπουδαστήν, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν των έκ Παξών, σ. 414.
(Άρ. χφ. 3035).
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2) Άλέξανδρον Μπακαΐμην, καθηγητήν φιλόλογον, διά τήν συλλογήν του :

«Λαογραφικά Δαμασκηνιάς Βοΐου Κοζάνης», σ. 86. (Άρ. χφ. 3161).

3) Ίωάννην Νασιόπουλον, διδάσκαλον, δι i τήν λαογραφικήν συλλογήν του :

«Λαογραφικά Έρατύρας Βοΐου Κοζάνης», σ. 238. (Άρ. χφ. 3030).

4) 'Απόστολον Σαπουντζήν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του:

«Λαογραφία τοΰ χωρίου Μαυροκκλησίου Διδυμοτείχου», σ. 85. (Άρ. χφ.
3117).

5) Δημήτριον Σεϊτανίδην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του .

«Τό Σουφλί άλλοτε καί τώρα», σ. 88. (Άρ. χφ. 2976).

6) Καλλιόπην Τζανιδάκη, διδασκάλισσαν, διά την λαογραφικήν συλλογήν της:

«Λαογραφικά Ανατολικής Κρήτης», 'Ιεράπετρα 1966, σ. 99. (Άρ. χφ. 3020).

7) Γεώργιον Τσίλην, καθηγητήν φιλόλογον, διά τάς λαογραφικός συλλογάς

του: α) «'Ηχογραφημένα μοιρολόγια καί τραγούδια χωρίου Πραμάντων
Ιωαννίνων», σ. 18. β) Συλλογή λαογραφικοΰ υλικού χωρίου Πραμάντων
'Ιωαννίνων, σ. 170. (Άρ. χφ. 3012, 3013).

8) Κωνσταντΐνον Ί. Τσοΰχλον, διδάσκαλον, καί Θωμαΐδα Ί. Τσούχλου,

διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν των: «Τσακώνικη λαογρα-
φία», σ. 175. (Άρ. χφ. 3024).

9) 'Απόστολον Δ. Ψαθδν, διδάσκαλον, καί Βασιλικήν Μητρακλή - Ψαθά,

διδασκάλισσαν, διά τήν συλλογήν των : «Ό Σκοπός Ανατολικής Θράκης»,
σ. 201. (Άρ. χφ. 3004).

IV. "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως εις τούς
κάτωθι:

1) Άναστάσιον Γεωργαντζήν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του: «Λαογρα-

φικά στοιχεία τής περιοχής Ζαλόγγου», σ. 107. (Άρ. χφ. 2996).

2) Σωκράτην Γεωργούλαν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Λαογραφικά

περιφερείας Ανατολικού Ξεροβουνίου», σ. 125. (Άρ. χφ. 3007).

3) Ίωάννην Γουρίδην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Βρυσικά Διδυ-

μοτείχου "Εβρου (Λαογραφική έρευνα)», σ. 110. (Άρ. χφ. 3039).

4) Έλένην Γραμματίκογλου, διδασκάλισσαν, διά τήν συλλογήν της : «Λαϊκή

λατρεία εΐς Πύθιον Διδυμοτείχου», σ. 26. (Άρ. χφ. 3107).

5) Άνάργυρον Έσκιτζόγλου, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Λαογρα-

φική μελέτη Σιταριάς Διδυμοτείχου», σ. 58. (Άρ. χφ. 3104).

6) Νικόλαον Καρελλαν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν λαογραφικής ύλης έκ

Σαύρας Βρυσικών Διδυμοτείχου, σ. 53. (Άρ. χφ. 3097).
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7) Εύαγγελίαν Νικολαΐδου, διδασκάλισσαν, διά τάς συλλογάς λαογραφικής

ύλης έκ τοϋ χωρίου Σταυροχωρίου Σητείας, σ. 49 + 21. ('Αρ. χφ. 2979, 2810).

8) Δημήτριον Παπαναούμ, δια τήν συλλογήν του : «'Ήθη καί έθιμα Σιατί-

στης καί ό παραλληλισμός τους μέ τά βυζαντινά», σ. 99. ('Αρ. χφ. 3034).

9) Πασχάλην Κοντόν, διδάσκαλον, διά τήν έν συνεργασίςι μετά των διδασκα-

λισσών Μεταξίας Λααηίδου καί 'Ελισάβετ Βαββατζίκη συλλογήν:
«Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Ίσαακίου», σ. 82. ('Αρ. χφ. 3121).

10) Νικόλαον Ρουσσομουστακάκην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν λαογραφι-

κής ύλης έκ τής 'Ανατολικής Κρήτης, σ. 75. ('Αρ. χφ. 2991).

11) Τρισεύγενην Τρυποσκούφη - Πορφύρη, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφι-

κήν συλλογήν της έκ τών χωρίων Λιοπράσου Τρικάλων καί Λεήμονος
Λακωνίας, σ. 117. ('Αρ. χφ. 2977).

Γ'. Άποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις λαογραφικής ύλης.

Έξ 71 χειρογράφων συλλογών καί ένιύπων άπεδελτιώθη ύπό τών γραφέων
(Γρηγ. Δημητροπούλου, Ευφροσύνης Καλαβρουζιώτου καί 'Αλίκης Γιαννοπούλου)
ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτοι : ασματα 276, δίστ. 36, παροιμ. 143, παραμύθια,
παραδόσεις, ευτρ. διηγήσεις 57 καί άλλο ύλικόν έπί 9090 δελτίων, άναφερόμενον
εις τήν λαϊκήν λατρείαν, είς δεισιδαίμονας δοξασίας, μαγείαν, μαντικήν καί είς
άλλας έκδηλώσεις τοΰ φυσικού, κοινωνικοΰ καί πνευματικού βίου.

Μετ' άρχειακήν έπεξεργασίαν έγένετο κατάταξις εις τά οικεία κεφάλαια ύπό
τών συντακτών Δημ. Οίκονομίδου καί Άννης Παπαμιχαήλ έκ τής ώς άνω άπο-
δελτιω9·είσης ύλης καί άλλης παλαιότερον έπί 10738 δελτίων, πρός δέ καί τοπο-
θέτησις 4290 κατεταγμένων δελτίων αυτής εις τά οικεία 'Αρχεία.

Ύπό τών συντακτών Κων. Ρωμαίου καί Στεφ. Ήμέλλου έγένετο σχετική
κατάταξις 141 δημωδών ασμάτων, πρός δέ καί τοποθέτησις 110 είς τούς οικείους
φακέλους. 'Αντιστοίχως πρός τό έργον τούτο οί συντάκται ούτοι ήσχολήθησαν
καί είς τήν έκλογήν καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν παραλλαγών ασμάτων διά
τόν πρός έκδοσιν Β' τόμον Δημοτικών τραγουδιών, μελετηθέντων πρός τούτο
ασμάτων έκ τών φακέλων τών μοιρολογιών, σατιρικών, διδακτικών καί στρα-
τιωτικών.

Εις τό Τμήμα παροιμιών καί γνωμικών κατετάχθησαν κατά λήμμα καί έτο-
ποθετήθησαν εις τό είδικόν άρχεΐον ύπό τοΰ συντ. Γεωργ. Αικατερινίδου παροι-
μίαι καί γνωμικά 2786.

Είς τό Τμήμα τής δημώδους μουσικής κατεγράφη ύπό τοΰ συντ. μουσικού
Σπυρ. Περιστέρη έκ ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν
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ή μουσική 39 ασμάτων, συνεχίσθη δέ ύπό τής γραφέως 'Ελευθερίας Δήμου - Πα-
παδοπούλου ή καταγραφή τών στοιχείων ηχογραφημένης νέας μουσικής ύλης
εις τό Βιβλίον Εισαγωγής αύτής.

Δ'. Δημοσιεύματα.

Κατά τό έτος τούτο : α) εγένετο έναρξις τής έκτυπώσεως τών τόμων
ΙΗ'/ΙΘ' (1965-1966) τής επιστημονικής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου είς τόν όποιον
θά περιληφθούν μελέται τού προσωπικού, πρός δέ καί ή συνταχθείσα ύπό τών
συντ. Γ. Αίκατερινίδου καί 'Αγγ. Δευτεραίου Λαογραφική βιβλιογραφία τών
έτών 1964/65 κ. ά. β) έγένετο ύπό τοϋ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη προεργασία
δια τής συντάξεως ύπ' αύτοϋ ειδικού 'Ερωτηματολογίου κλπ. πρός έκδοσιν ύπό
τοΰ Κέντρου έπί ώρισμένων θεμάτων Λαογραφικού 'Άτλαντος, ό όποιος θά περι-
ληφθή εις γενικώτερον Εύρωπαϊκόν λαογραφικόν άτλαντα, γ) Διά τών συντ.
Κ. Ρωμαίου καί Στεφ. Ήμέλου συνεχίσθη, ώς έλέχθη ανωτέρω, ή εργασία τής
παρασκευής πρός έκδοσιν τοΰ Β' τόμου τής 'Εκλογής δημοτικών τραγουδιών.

Ε'. Βιβλιοθήκη.

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έπλουτίσθη δι* 194 (άρ. εϊσ. 4330-4519)
τόμων, φυλλαδίων καί περιοδικών, έκ τών όποιων 51 προήλθον έξ άγοράς, 35 έξ
ανταλλαγής πρός τήν 'Επετηρίδα καί 108 έκ δωρεών ύπό τών συγγραφέων.

ΣΤ'. Επιστημονικά Συνέδρια καί γενικωτέρα έπιστημονική
δράσις τοϋ Κέντρου.

Ή συμμετοχή τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τό έτος 1967 εις διεθνή
συνέδρια υπήρξε λίαν περιωρισμένη. Τοΰτο άντεπροσωπεύθη μόνον διά τοΰ Διευ-
θυντοΰ (Καθηγητοϋ) Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη : α) διά δαπάνης τοϋ 'Υπουργείου
'Εξωτερικών καί τής Γιουγκοσλαβικής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής εις Βαλκανικήν
σύσκεψιν έν Βελιγραδίφ άπό 18- 23 Μαρτίου πρός έξέτασιν τοϋ θέματος τής έπί
κοινοϋ προγράμματος κινηματογραφήσεως εκδηλώσεων τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού
πολιτισμοϋ εις τάς χώρας τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου, β) διά δαπάνης τής 'Ακα-
δημίας καί τής έν Γερμανία 'Οργανωτικής 'Επιτροπής εις εύρωπαϊκήν σύσκεψιν
εις Freiburg τής Δυτ. Γερμανίας άπό 13-18 Νοεμβρίου πρός συζήτησιν τοΰ
θέματος τής έρεύνης καί έκδόσεως τών πηγών περί δημώδους ποιήσεως καί μου-
σικής έκ τής περιόδου πρό τοΰ 15ου αιώνος.
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'Υπό τού Κέντρου τής Ελληνικής Λαογραφίας, ευρύτατα γνωστού είς τήν
Εί'ρώπην, ώς καί είς τήν 'Αμερικήν καί άλλαχοΰ, ώς ειδικού 'Επιστημονικού
'Ιδρύματος, παρεσχέθησαν άπ' ευθείας ή δι' άλληλογραφίας επιστημονική βοήθεια
ή πληροφορίαι, πλην ημεδαπών καί ε'ις αλλοδαπούς επιστήμονας καί ειδικά
Ινστιτούτα" εϊργάσθησαν δ' έτι κατά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τούς
θερινούς μήνας, εις τό Κέντρον πρός μελέτην θεμάτων λαογραφικών, έθνολογι-
κών, κοινωνιολογικών, άρχαιογνωστικών κ. ά. άρκετοί, ιδίςι βορειοαμερικανοί,
έπιστήμονες.

'Εν 'Αθήναις τή 31ΐ) Δεκεμβρίου 1967.

Ό Διευθυντής
Καθηγητής : Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

Β'. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968. (ANNÉE 1968)

Τό έπιτελεσθέν έργον κατά τό έτος 1968 ύπήρξεν ίκανοποιητικόν παρά τό
ολιγάριθμον έν σχέσει πρός τούς έπιδιωκομένους σκοπούς τού 'Ιδρύματος, επι-
στημονικών προσωπικόν αυτού. Άπό τοΰ 'Οκτωβρίου ό συντ. Στεφ. "Ημελλος
έκαμε χρήσιν έτησίας άδειας άπουσίας αυτού πρός μετάβασιν εϊς τήν άλλοδαπήν
(Δυτ. Γερμανίαν) δι' εύρυτέρας λαογραφικός σπουδάς.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ύλης.

α) Ε'ις τό Κέντρον εισήχθησαν κατά τό 1968 νέαι λαογραφικοί συλλογαί
148 (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημένοι) εκ σελίδων έν συνόλω 6.302. Έκ τού-
των 43 κατηρτίσθησαν υπό εκπαιδευτικών, ίδίςι τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως,
73 απεστάλησαν υπό τού Νομάρχου Λακωνίας (70 έκ τοΰ Γυμνασίου Μολάων,
καταρτισθεΐσαι υπό μαθητών τής Ε' τάξ., καί 3 έκ Κοινοτήτων) διά τοΰ 'Υπουρ-
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, υπό διαφόρων δέ τρίτων, άσχολουμένων εις τόν
πολιτισμόν τοΰ λαού, 21 συλλογαί. Αί υπόλοιποι 11 προήλθον : 1) έκ τών λαο-
γραφικών άποστολών, ώς κατωτέρω, τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ Κέν-
τρου, ήτοι τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου εις τήν νήσον "Ιον' τής Ά ν ν η ς
Παπαμιχαήλ είς συνοικισμούς τής έπαρχίας Τρικάλων' τοϋ συντ. Αγγέ-
λου Δετεραίου είς χωρία τοΰ νομού Κοζάνης καί τοΰ συντ. Γ. Αίκα-
τερινίδου ε'ις τόν νομόν Ρεθύμνης Κρήτης. 2) έξ ηχογραφήσεων εις τό
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Κέντρον Λαογραφίας τής μουσικής δημοτικών ασμάτων, έκτελεσθέντων ύπό
λαϊκών τραγουδιστών.

β) Μουσική ΰλη. Εις τό Τμήμα τής δημώδους Μουσικής εισήχθησαν
776 νέαι ηχογραφήσεις (307 έγένοντο ύπό τού ώς άνω προσωπικού τοϋ Κέντρου,
49 προήλθον έκ προσφοράς ύπό τρίτων, φίλων τοϋ Κέντρου, και τέλος 420 εκ
μεταγραφής ηχογραφημένης δημώδους μουσικής (371 ελληνικών δημοτικών τρα-
γουδιών καί χορών, 49 δέ ξένων) ύπό συλλογέων ελλήνων καί άλλοδαπών, οί
όποιοι έχορήγησαν άντίγραφον αύτης πρός χρήσιν ύπό τοΰ Κέντρου.

γ) Δισκοθήκη. Συμφώνως πρός τήν σχετικήν διάταξιν τοΰ Νόμου
4545/1966 κατετέθησαν ύπό παραγωγών δίσκων δημώδους καί λαϊκής μουσικής
759 δίσκοι, εκάστου εις δύο άντίτυπα, αύξηδέντος ούτω τοΰ άριθμοϋ τών εΐς
τήν Δισκοθήκην δίσκων εις 2446.

δ) Εις τό Τμήμα κινηματογραφήσεων λαογραφικών θεμάτων καί λαϊ-
κών χορών, τό όποιον έλειτούργησε δι' όλως άνεπαρκών οικονομικών μέσων,
άπετυπώθησαν ύπό τοϋ συντ. Γ. Αίκατερινίδου έπί ταινίας 270 μέ-
τρων (16 χιλ.) θέματα έκ τοΰ έπαγγελματικοΰ βίου εις Κρήτην (βλ. άνωτ.,
σ. 429-430).

ε) Μουσειακή Συλλογή. Εΐς τήν Μουσειακήν στ'λλογήν, άποτελοΰσαν
άπαραίτητον τμήμα τοΰ 'Ιδρύματος, προσετέθησαν 40 νέα άντικείμενα τής λαϊκής
τέχνης καί τοΰ παραδοσιακοϋ βίου τοϋ λαοΰ. α) έκ δωρεάς 17, ήτοι 2 έκ
Μεγάρων (δωρεά Χρ. Σύσκου και Ίακ. Ηλία)" 1 έξ "Ιου Κυκλάδων (φροντίδι τοΰ
συντ. Στ. Ήμέλλου), 11 έκ Κρήτης (έκ τούτων 3 φροντίδι τής συντ. "Αννης
Παπαμιχαήλ" 3 φροντίδι τοΰ συντ. Γ. Αίκατερινίδου καί 5 εκ δωρεάς Εύαγγελίας
Ψραγκάκι), 1 έκ Τριφυλίας (φροντίδι τοΰ συντ. τοΰ Ίστορ. Λεξικοΰ Δημ. Κρε-
κούκια), 1 έκ Πάτμου (φροντίδι τής Διευθυντρίας τοΰ Μουσείου 'Ελληνικής λαϊ-
κής τέχνης κ. Πόπης Ζώρα) καί 1 έξ Εύρυτανίας (φροντίδι τοΰ συντ. Γ. Αίκα-
τερινίδου). β) έ ξ ά γ ο ρ ά ς 23, ήτοι : 1 έκ Μεγάρων, 2 έξ Όρεστιάδος, 2 έξ
"Ιου Κυκλάδων, 11 έκ Τρικάλων (έξ ων 3 ένδυμασίαι), 1 έκ Φλωρίνης καί 6 έκ
Καβάλας. (Έκ τούτων 15 ήγοράσθησαν ύπό τοΰ «Συλλόγου τών Φίλων
τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείο υ»).

Β'. Βραβεύσεις λαογραφικών συλλογών τοΰ ίτους 1967.

Έκ τών άποσταλεισών κατά τό έτος 1967 ύπό λειτουργών ιδία τής πρωτο-
βαθμίου Εκπαιδεύσεως 28 συλλογών λαογραφικής ύλης έκ σελίδων 3.158 έτυχον
τιμητικής διακρίσεως μετ' εΐσήγησιν τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ Κέντρου, άπόφασιν καί
πρότασιν έπ' αύτής τής Εφορευτικής Επιτροπής καί άπόφασιν άκολούθως τής
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Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας, συμφώνως πρός τήν ύπ' αρ. 27761/1952 έγκύκλιον
αύτής, αί κατωτέρω συλλογαί.

I. Πρώτος έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ. 3.000

εις τούς κάτωθι:

1) Άνδρέαν Π. Στεφόπουλον, διδάσκαλον, διά τάς λαογραφικός συλλογάς του :

α) έξ Άνθοχωρίου Μετσόβου 'Ηπείρου, 1967, σ. 57 κειμένου μετά 63 φωτο-
γραφιών καί σχεδιασμάτων, καί β) δι' Ίατροσόφιον τού κυρίου Νικόλα 1885,
σ. 12. (Άρ. χφ. 3177 καί 3201).

2) Δέσποιναν Παπαδοπούλου, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογρ. συλλογήν αύτής

έκ προσφύγων έξ Άπολλωνιάδος Μ. Ασίας, 1967, σ. 237. (Άρ. χφ. 3197).

II. Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 2.000

εις τούς κάτωθι:

1) Σταμ. Άποστολάκην, διδάοκαλον, διά τήν συλλογήν του έκ 38 ριζίτικων

καί άλλων τραγουδιών μετ' ήχογραφήσεως τής μουσικής αύτών καί άλλης
λαογραφικής ύλης, 1967, σ. 114. (Άρ. χφ. 3214).

2) Άσημίναν Πατριτσοπούλου, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφικήν συλλο-

γήν της έκ τού χωρίου Φΰκη Τρικάλων, 1962, σ. 132. (Άρ. χφ. 3192).
(Ή συλλογή αύτη έχει δημοσιευθή τω 1966 ύπό τόν τίτλον «'Ιστορία -
Λαογραφία τής περιφερείας τοΰ νομοΰ Τρικάλων», τεΰχ. Γ', Τρίκαλα 1966,
σ. 11-110. Παρά τούτο άπονέμεται εις τήν συλλογέα τιμητική διάκρισις
δι' ένθάρρυνσιν αύτής πρός συνέχισιν τοΰ λαογραφικού τούτου έργου αύτής).

3) Άνδρέαν Σεμάσην, διδάσκαλον, διά τό δημοσίευμά του: 266 δημοτικά τρα-

γούδια (Ερμηνείες - Σημειιόσεις), Αθήνα 1967, σ. 112. (Συλλογή έκ περιο-
χών τής Δυτ. Μακεδονίας).

III. Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως
δρχ. 1.5 00 εις τούς κάτωθι:

1) Μανόλην Καλοκύρην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

τής περιοχής Ανωγείων Μυλοποτάμου, 1967, σ. 99. (Άρ. χφ. 3170).

2) Εύάγγελον Κουκουλέτσον, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του: «Λαογρα-

φικά στοιχεία Ξυνονερίου Καρδίτσης καί περιοχής της», 1967, σ. 95.
(Άρ. χφ. 3186).

3) Δημ. Χατζηλίαν, διδάσκαλον Μουσουλμανικού σχολείου Φιλίων Α' έκπαι-



440

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 ΚΑΙ 1968

δευτικής περιφερείας Ξάνθης, διά τήν συλλογήν λαογραφικού υλικού έκ τού
χωρίου Κένταυρος τού νομού Ξάνθης, 1967, σ. 69. ('Αρ. χφ. 3195).

IV. "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως εις τούς
κάτωθι :

1) Σωκρ. Γεωργούλαν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του: «'Ηπειρωτικά

παραμύθια (περιοχή 'Ανατολικού Ξεροβουνίου)», 1967, σ. 90. (Ά ρ. χφ. 3176).

2) Προκόπ. Στάθην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του ύπό τόν χίτλον: «Κατα-

φύγιον Καρδίτσης - Κοινωνιογραφία - Λαογραφία», 1964, σ. 83. (Άρ. χφ.
3181).

3) Δημ. Σταματόπουλον, Καθηγητήν Γυμνασίου, διά τήν λαογραφικήν συλλο-

γήν ήν κατήρτισε τφ 1965 διά τών μαθητών του εις τό Γυμνάσιον Λογγάς
Μεσσηνίας (ό έπαινος απευθύνεται καί είς τούς μαθητάς συλλογείς), σ. 111.
(Άρ. χφ. 3183).

4) Κωνστ. Σπανόν (Μολόχαν), διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του

έκ Αεσκάτης Γρεβενών, 1967, σ. 51. (Άρ. χφ. 3194).

5) Μιχ. Κατσάνην, φιλόλογον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν ήν κατήρτισε

διά τών μαθητών του έκ διαφόρων τόπων, 1967, σ. 111. (Ό έπαινος απευ-
θύνεται καί εις τούς μαθητάς συλλογείς). (Άρ. χφ. 3198).

6) Φραγκ. Πλατάκην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του ύπό τόν

τίτλον «Τά χρησιμοποιούμενα γεωργικά έργαλεΐα εις τό όροπέδιον Λασιθίου
Κρήτης», 1967, σ. 83. (Άρ. χφ. 3207).

7) Είρήνην Ούοταγιαννάκη Ταχατάκη, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφικήν

συλλογήν της έκ τής περιοχής Καστελλίου Πεδιάδος, Άρχανών καί Βιάννου,
1967, σ. 151. (Άρ. χφ. 3196).

Γ'. Άποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις λαογραφικής υλης.

α) Έξ 63 χειρογράφων λαογραφικών συλλογών καί έντύπων άπεδελτιώθη
ύπό τών γραφέων τοϋ Κέντρου (Γρηγ. Δημητροπούλου, Ευφροσύνης Καλαβρου·
ζιώτου καί Αλίκης Γιαννοπούλου) λαογραφική ύλη ώς ακολούθως: άσματα 610,
παροιμ. 980, δίστ. 240 καί άλλη ποικίλη ύλη τοΰ φυσικού, κοινωνικού καί πνευ-
ματικού πολιτισμοΰ τοΰ λαοΰ έπί 8204 δελτίων.

β) 'Αρχειακή κατάταξις έκ τής ώς άνω ύλης καί παλαιοτέρας έγένετο μετά
σχετικήν έπεξεργασίαν ύπό τών συντακτών : 1) τοΰ Δημ. Οικονομίδου καί τής
Άννης Παπαμιχαήλ ε'ις 5691 δελτία, αναφερομένης εις έκδηλώσεις τοΰ φυσικού,
κοινωνικού καί πνευματικού βίου, πλην τών ασμάτων καί τών παροιμιών καί
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γνωμικών. Έκ τής καταταχθείσης ύλης ταύτης έτοποθετήθ-ησαν εις τά οικεία
αρχεία 2115 δελτία. 2) υπό τοΰ συντ. Γ. Αίκατερινίδου κατετάχθησαν κατά
λήμμα καί μερικώς έταξιθετήθησαν εις τό άρχείον 4298 παροιμίαι καί γνωμικά.

γ) Εις τό Τμήμα τών κειμένων τών δημωδών ασμάτων οι συντάκται Κ.
Ρωμαίος καί Στέφ. "Ημελλος ήσχολήθησαν κυρίως είς τήν παρασκευήν πρός
έκδοσιν τοΰ Β' τόμου Δημοτικών Τραγουδιών, έξετασθέντων πρός τούτο 150
ασμάτων έκ τών κατηγοριών : μοιρολόγια, σατιρικά, διδακτικά καί στρατιωτικά.

δ) Εις τό Τμήμα τής δημώδους Μουσικής ό συντ. μουσικός Σπ. Περιστέ-
ρης κατέγραψεν έκ ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν
τήν μουσικήν 110 ασμάτων, ή γραφεύς δέ Ελευθερία Δήμου - Παπαδοπούλοί'
συνέχισε τήν καταγραφήν εις τό Βιβλίον εισαγωγής Μουσικής ύλης τών στοιχείων
τής ήχογραφηθείσης νέας κατά τό έτος τοΰτο μουσικής.

Δ'. Δημοσιεύματα.

Έπερατώθη ή έκτύπωσις : α) τού περιοδικού τοΰ Κέντρου Έπετηρίς
ε'ις διπλούν τόμον (ΙΗ' καί ΙΘ') διά τα έτη 1965-1966. Έκ τών περιεχομένων
δέον νά μνημόνευση ιδιαιτέρως, πλή τών καταχωρισθεισών επιστημονικών πρα-
γματειών τού προσωπικού, ή λαογραφική βιβλιογραφία τών ετών 1964-1965.

β) τοΰ δημοσιεύματος τού Κέντρου: 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ'
(Μουσική Εκλογή) (σχ. 4°ν, σελ. ν' 4" 437 + 5 δίσκοι μουσικής) υπό Γ ε ω ρ γ.
Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Διευθυντού, καί τοΰ Σπυρ. Δ. Περιστέρη συντ. -
μουσικού. Τό έργον τούτο, κυκλοφορηθέν από τοΰ τέλους τοΰ έτους, περιλαμβάνει
μουσικήν δημωδών ασμάτων μετά τών κειμένων καί παρατηρήσεων έπ' αύτών,
εκτενή φιλολογικήν καί μουσικήν είσαγωγήν, επισυνάπτονται δέ καί 5 δίσκοι,
έφ' ων έχει άποτυπωθή ή μουσική 56 ασμάτων πρός τόν σκοπόν τής έπιστημονι-
κωτέρας χρήσεως τοΰ βιβλίου. Παρατίθεται τέλος καί ευρεία περίλη\|ας τοΰ περιε-
χομένου τοΰ έργου εις τήν άγγλικήν.

γ) Έγένετο έναρξις τής έργασίας πρός σύνταξιν Λαογραφικού
Ά τ λ α ν τ ο ς τών θεμάτων : 1) γεωργικός βίος καί β) κατ' έθιμον πυραί, δια
τής εκτυπώσεως τού συνταχθέντος υπό τοΰ Διευθυντού σχετικού ερωτημα-
τολογίου πρός άποστολήν τούτου ιδίςι εις εκπαιδευτικούς διά τήν συγκέντρωσιν
τής σχετικής ύλης.

Έξ υλικού περί τών κατ' έθιμον πυρών, συλλεχθέντος έξ εντύπων ίδιοι
πηγών, συνετάχθησαν δύο προσωρινοί χάρται, εις διά τόν σημερινόν έλληνικόν
χώρον καί έτερος διά τάς μέχρι τοΰ 1922 έλληνικάς περιοχάς είς Μικράν 'Ασίαν
καί εις Άνατολικήν καί βόρειον Θράκην.
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Ε'. Βιβλιοθήκη.

Ή ειδική Βιβλιοθήκη τοΰ Ιδρύματος έπλουτίσθη δι' 177 νέων τόμων, φυλ-
λαδίων καί περιοδικών. Έκ τούτων 49 προήλθον έξ αγοράς, 20 έξ ανταλλαγής
πρός τήν Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Λαογραφίας και 108 έκ δωρεών ύπό τών συγ-
γραφέων.

ΣΤ'. Επιστημονικά Συνέδρια.

α) Τό έπιστημονικόν προσωπικόν τοΰ Κέντρου εις ούδέν συνέδρων άντε-
προσωπεύθη έπισήμως. Προσωπικώς μόνον μετέσχον εξ αύτοΰ : α) ό Διευθυντής
Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς καί οί συντάκται Δ. Οικονομίδης καί Κ. Ρ ω -
μ α I ο ς τής ύπό τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος έν συνεργασία
μετά τοΰ International Burgen Institut όργανωθείσης Η' Διεθνούς Επιστη-
μονικής Συνόδου έν 'Αθήναις άπό 25-29 'Απριλίου μετά σχετικών άνακοινώ-
σεων : ύπό τοΰ πρώτου «Volkerzählungen über Festungen und Burgen in
griechischen Inserlaum»,ύπό τοΰ δευτέρου «Légendes néohelléniques
populaires sur les chateaux en ruines» καί ύπό τοΰ τρίτου «Popular
Traditions. Their types and motives», β) ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυρι-
δάκη ς τών Γ' Όμηρείων έν Χίφ άπό τής 17 -19 Αύγ. καί γ) ό συντ. Κ. Ρω-
μαίος καί ό έκτ. μουσ. Στ. Καρακάσης τών Παλαιολογείων έν Σπάρτη
άπό 26-28 Μαΐου.

Εις τό Κέντρον είργάσθησαν, χρησιμοποιήσαντες τάς συλλογάς υλικού καί
τήν Βιβλιοθήκην αύτού, άρκετοί άλλοδαποί (περί τούς 25), πρός δέ καί ημέτεροι,
λαογράφοι έρευνηταί. Παρεσχέθησαν δ' έτι καί δι' άλληλογραφίας έπιστημονικαί
πληροφορίαι έπί διαφόρων λαογραφικών θεμάτων, ίδίςι εις αλλοδαπούς.

Ζ'. Εορτασμός τής συμπληρώσεως πεντηκονταετοϋς δράσεως
τοϋ Κέντρου (1918-1968).

Κατά τό έτος 1968 (13 'Απριλίου) τό Κέντρον Έλληνικής Λαογραφίας
(πρώην Λαογραφικόν Άρχεΐον) συνεπλήρωσε πεντηκονταετή δράσιν άπό τής ιδρύ-
σεως αύτού τφ 1918. Κατά τήν 943ΐν τής 21 Νοεμβρίου 1968 δημοσίαν συνεδρίαν
τής Ακαδημίας ώμίλησε, κατόπιν άποφάσεως τής Συγκλήτου, ό πρόεδρος τής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής τοΰ 'Ιδρύματος, Ακαδημαϊκός, κ. Άναστ. 'Ορλάνδος
περί τοΰ έπιτελεσθέντος εις αύτό άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον έπιστη-
μονικοΰ έργου. (Βλ. τήν σχετικήν όμιλίαν εις σελ. 5-13 τοΰ παρόντος τόμου).

Αντιστοίχως άπεφασίσθη ύπό τής Έφορευτ. Επιτροπής, όπως εις τήν
Επετηρίδα τοΰ Κέντρου τών έτών 1967-1968 (τόμ. Κ - ΚΑ') παρακληθούν
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εγγράφως ύπό τού Διευθυντού τοΰ Κέντρου καί οί εκ τοΰ έπιστημονικοΰ προσω-
πικοΰ τοΰ Κέντρου άποχωρήσαντες συνεργάται, ίνα πέμψουν πρός δημοσίευσιν
μελέτην αυτών1.

Έν 'Αθήναις τή 31ll Δεκεμβρίου 1968.

Ό Διευθυντής
Καθηγητής : Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

1 Είς τόν παρόντα διπλοϋν τόμον Κ' - ΚΑ' (1967 - 68), σ. 171 - 184 περιελήφθη καί
ή ενδιαφέρουσα μουσικολογική μελέτη τοϋ συνεργάτου τοϋ 'Ινστιτούτου Λαογραφίας καί
'Εθνολογίας είς Βουκουρέστιον Nicolas Radulescu «Choreios alogos (χορείος άλογος).
Contemporanéité et Protohistoire dans la rythmique musicale». Ό συγγρ. είργάσθη
είς τό Κέντρον ημών άπό τής 24 Νοεμβρ. 1968- 16 Μαρτίου 1969, προσκληθείς είς 'Ελ-
λάδα έπί τή βάσει τοϋ Προγράμματος άνταλλαγης ερευνητών μεταξύ 'Ελλάδος καί Ρου-
μανίας.
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ΕΞ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

(Revues reçues pendant les années 1967 et 1968 par donations,

achat et en échange de l'Annuaire du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore))

A'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(en langue grècque)

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής "Εταιρείας. 'Εν
'Αθήναις, τόμ. 69 (1966 - 1967).

'Αρχεΐον θρςικικοϋ Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού. Έν 'Αθήναις, τόμ.
30 (1964), 31 (1965), 32 (1966), 33 (1967).

'Αρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν, Έκδιδόμενον ύπό τής Επιτροπής Πον-
τιακών Μελετών, έν 'Αθήναις, τόμ. 28 (1966).

Δελτίον της "Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος. Έν 'Αθή-
ναις, τόμ. 13 (1959), 14 (1960), 15 (1961), 16 (1962), 17 (1964).

'Ελληνικά. Φιλολογικόν 'Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα. Έν
Θεσσαλονίκη, τόμ. 18 (1964), 19 (1966), 20 (1967).

"Ελληνικός Πολιτισμός. Περιοδικόν άφιερωμένον είς τήν άνάπτυξιν τών Επαρ-
χιών. Πάτραι, τόμ. Α' (1960- 1961), Β' (1962- 1963), Γ' (1964- 1965), Δ' (1966- 1967).

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Έν 'Αθήναις, έτ. ΑΓ' (1964),
ΑΔ' (1965).

ΈπετηρΙς "Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν 'Αθήναις, τόμ. Ε' (1965- 1966).

'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών. Έν 'Αθήναις, τόμ. ΙΖ' (1966 - 1967).

"Επτανησιακό 'Ημερολόγιο 1962, 1963.

Έστιάς. Περιοδικόν τών μαθητριών τοΰ "Ελληνικού Γυμνασίου Θηλέων 'Αμμο-
χώστου. Τεύχη 1 - 7 (1960 -1967).

Θεσσαλικά Χρονικά. Έκτακτος εκδοσις έπ' εύκαιρίςι τής 80ετηρίδος (1881 - 1961)
άπό τής απελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί τής Ενώσεως μετά τής .Μητρός "Ελλάδος.
'Αθήναι, 1965.

θησαυρίσματα τού Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών. Βενετία, τόμ. 4 (1967).

Κρητική Πρωτοχρονιά. 'Αθήναι, έτ. 1964, έτ. 1965.
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Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής "Εταιρείας. 'Εν 'Αθήναις, τόμ.
ΚΔ' (1966), ΚΕ' (1967).

Μακεδόνικα. Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εν
Θεσσαλονίκη, τόμ. 6 (1964- 1965).

Μικρασιατικά Χρονικά. Τόμ. 13 (1967).

Νέα 'Εστία. Εύρετήριον τόμων ΚΑ' - Μ' (1937 - 1946). ['Αθήναι 1967].
Παρνασσός. Έν 'Αθήναις, τόμ. Β' (1960), Γ' (1961).
Πελοποννησιακά. 'Αθήναι, τόμ. Ε' (1962).
Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 1962, 1963, 1964.

Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο. 'Αθήνα, ετ. Γ' (1959), Δ' (1960), Ε' (1961), Η'
(1962- 1963), Θ' (1965), Γ (1966), ΙΑ' (1967).

Σερραϊκά Χρονικά. 'Αθήναι, τόμ. 4 (1963).

Β' ΞΕΝΑ
(en langues étrangères)

Arts et Traditions Populaires, Année XIV (1966). Paris.

Cl. Marcel - Dubois, Le tambour - bourdon. Son signal et sa tradition (Τό τύμπα-
νον - ίσοκράτημα. Ό χαρακτήρ καί ή παράδοσίς του), σ. 3-16 + 12 είκ. έκτός κειμ.
Συνδυάζεται διά πρώτην φοράν ό όρος τνμπανον καί ό όρος ίσοκράτημα. Τούτο
ανήκει εις τήν πολυφωνίαν καί εφαρμόζεται εις όργανα διαρκούς ήχου. Είς τήν
έκ παραδόσεως γαλλικήν μουσικήν έχομεν συνδυασμόν διπλών οργάνων, π.χ. αύλοΰ -
τυμπάνου έν Προβηγγία. Πλήν τής μελέτης τών ποικιλιών τών τυμπάνων καί τής
ιστορικής καί λαογραφικής τοποθετήσεως τοΰ tambour - bourdon, ή συγγρ. άνα-
φέρει άλλους τύπους μεικτών οργάνων μέ ίσοκράτημα, ώς είναι π.χ. ό ασκαυλος
(τσαμπούνα) κ.ά. Ή μελέτη συνοδεύεται μέ δύο δίσκους περιέχοντας μουσικά
παραδείγματα. Είς αύτα αποδεικνύεται ή διαφορά μεταξύ τοϋ ήχου ρυθμικού
τυμπάνου καί τοϋ bourdon (ίσοκράτου), πού συνοδεύει τόν αύλόν.

Marcelle Bouteiller, L'oeuvre et les collections folkloriques de Lionel Bonne-
mère (1843 - 1905) (Τό έργον καί αί λαογραφικαί συλλογαί τοΰ L· Bonnemère),
σ. 17-42.

Δημοσιεύονται στοιχεία περί τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ L. Bonnemère, ό όποιος
ύπήρξεν έκ τών ιδρυτών τής έν ετει 1866 έκδοθείσης Revue des traditions popu-
laires καί συλλογεύς 3.000 αντικειμένων, έκ τών οποίων τά ήμίση είναι λαογρα-
φικά, σχετικά μέ έθιμα τοΰ γάμου, τής λαϊκής λατρείας καί τής ιατρικής. Μερικά
έξ αύτών απεικονίζονται είς σχέδια καί φωτογροφίας εντός καί έκτός τοΰ κειμέ-
νου τής μελέτης.

Marie-Louise Tenèze, Genevieve Massignon (1921 - 1966), σ. 241 -243.

Νεκρολογία διά τήν προώρως άποθανοϋσαν Γαλλίδα λαογράφον G. Massignon.
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Marie-Louise Tenèze, avec la collaboration de Laurence Offroy, Bibliographie
d'ethnologie française, σ. 381 - 462.

Année 15 (1967)

Jean - Michel Guilcher, Conservation et renouvellement dans la culture paysanne
ancienne de Basse - Bretagne (Συντήρησις καί άνανέωσις είς τόν παλαιόν άγρο-
τικόν πολιτισμόν τής Κάτω - Βρετάνης), σ. 1-18.

'Εξετάζονται άφ' ενός μέν τό περιεχόμενον τοϋ λαϊκοϋ πολιτισμοΰ τής άγροτικής
περιοχής τής Κάτω - Βρετάνης, άφ' έτερου δ' αί δυνάμεις, αί όποϊαι άσκοΰν έπιρ-
ροήν έπ' αυτό, τό σχεδιάζουν καί τό μορφοποιούν.
Henri Raulin, A propos de cérémonies agraires dans les Alpes du Nord ('Επ' ευ-
καιρία τών άγροτικών τελετουργιών είς τάς βορείους "Αλπεις), σ. 101 - 118.
Ή μελέτη ένέχει πλήν τοϋ λαογραφικού καί έθνολογικόν διαφέρον, διότι πρός
άγροτικά έθιμα εορταστικών τελετών τών βορείων "Αλπεων συγκρίνονται άνάλογα
διαφόρων άνατολικών λαών.
Maurice de Meyer, Le diable d'argent. Evolution du thème du XVIe au XIXe siècle
(Ό άργυροϋς διάβολος. 'Εξέλιξις τοϋ θέματος άπό τοϋ 16ου μέχρι τοΰ 19ου αι.),
σ. 283 -289.

'Εξετάζεται τό παραδοσιακόν είκονογραφικόν θέμα περί τοΰ «άργυροΰ διαβόλου»
μέ σχέδια καί εικόνας.
Marie-Louise Tenèze avec la collaboration de Laurence Offroy, Bibliographie
d'ethnologie française 1966, σ. 346 -424.

Δ. Β. Οίκ.

Bulletin folklorique d'île-de-France, Nos 37 - 40, Paris 1967.
Σημειοΰμεν τά άρθρα: α) «Μπαλλέτον της Αυλής καί άσμα κατά τόν 17οναί.»
τοΰ S. Wallon (σελ. 1192- 1193), β) «Λαογραφία καί λογοτεχνία» τοΰ M. Françon
(σελ. 1230 - 1231). Εις τό β' τοϋτο άξιόλογον μελέτημα γίνεται λόγος διά τόν
Rabelais, τόν Montaigne καί τήν λαογραφίαν, διά τά επικά ασματα καί τόν
Verlaine, τούς ίππότας χωρίς 'ίππους, τέλος δέ διά τόν Pascal καί τήν λαογραφίαν.

Δ. Β. Οίκ.

Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke, Berlin,
Band 9 (1967).

Kurt Ranke, Kategorienprobleme der Volksprosa, σ. 4 -12.

Τίθενται καί έξετάζονται λεπτομερώς καί επιμελώς βασικά προβλήματα τών δια-
φόρων κατηγοριών τοϋ λαϊκοϋ πεζοΰ λόγου.
Κ. V. Ôistov, Das Problem der Kategorien mündlicher Volksprosa nicht-märchen-
haften Charakters, σ. 13 - 26 (ρωσιστί) καί 27 - 40 (γερμανιστί).
Είς τήν μελέτην ταύτην συζητείται τό πρόβλημα τών κατηγοριών τοΰ προφορικού
πεζοϋ λόγου.

Max Lüthi, Urform und Zielform in Sage und Märchen, σ. 41-54.

'Εξετάζονται ή πρωταρχική μορφή καί ό μορφολογικός χαρακτήρ τών παραδόσεων
καί τών παραμυθιών τοΰ λαοΰ.
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Mihai Pop, Aspects actuels et recherches sur la structure des contes, σ. 70- 77.

'Εκτίθενται σαφώς καί μετ' επιμελείας αί σήμερον έπικρατοΰσαι είς τήν έρευναν
απόψεις, όσον άφορα είς τήν δομήν τών λαϊκών διηγήσεων.
IuLiAN Krzyzanowski, Legend in Literature and Folklore, σ. 111-117.

'Εξετάζεται ή παράδοσις έν γένει ώς έμφανίζεται αΰτη έν τ[ί λογοτεχνία καί έν
τ[ί λαογραφία.

Hermann Bausinger, Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen,
σ. 118-136.

'Εκτός τών σημαντικών παρατηρήσεων έπί τών εύτραπέλων διηγήσεων, έξετάζονται
καί οί διάφοροι μορφολογικοί τύποι αύτών.
Siegfried Neumann, Volksprosa mit komischen Inhalt, σ. 137-148.

'Εξετάζεται είς γενικός γραμμάς ό δημώδης πεζός λόγος με εύτράπελον περιε-
χόμενον.

Lutz Röhrich, Das Verzeichnis der deutschen Totensagen, σ. 270-284.

Μέ ίστορικήν άναδρομήν είς τήν μέχρι τοΰδε ερευναν έπί τοΰ θέματος ύ συγγρ.
έξετάζει τά προβλήματα τά σχετικά μέ τόν Κατάλογον τών γερμανικών λαϊκών
παραδόσεων. Ή μελέτη είναι υποδειγματική είς τό είδος της καί χρήσιμος είς
πάντα έρευνητήν τών παραδόσεων τοΰ λαού.
Cvetana Romanska, Sagen und Lokalitäten, die mit historischen Gestalten der
bulgarischen Heldenlieder in Verbindung stehen, σ. 285-292.
'Αξιόλογος έξέτασις τών παραδόσεων καί τών τοποθεσιών, αί όποιαι συνδέονται
μέ ιστορικός μορφάς τών βουλγαρικών ηρωικών τραγουδιών.
Tony Brill, Der rumänische Sagenkatalog, σ. 293 -302.

Τό άρθρον άναφέρεται εις τήν άκολουθηθεΐσαν μέθοδον καί είς τό διάγραμμα τής
συντάξεως τοΰ Καταλόγου τών ρουμανικών παραδόσεων. "Η κατάταξις έχει ώς
έξης : α) παραδόσεις αιτιολογικοί, β) μυθολογικοί, γ) θρησκευτικαί, δ) ίστορικαί
καί ε) άναφερόμεναι είς ιστορικά καί τοπικά γεγονότα.

Δ. Β. Οίκ.

Folklore, London, vol. 78 (1967).

L· V. Grinsel, Barrow, Treasure in Fact, Tradition and legislation, σ. 1-38.
(Οί θησαυροί τών προϊστορικών τύμβων, ώς έχουν είς τήν πραγματικότητα, τήν
παράδοσιν καί τήν νομοθεσίαν).

Είς τό πρώτον μέρος τής μελέτης γίνεται λόγος περί τής ύποστηριχθείσης άπό-
ψεως ότι οί προϊστορικοί τύμβοι, ίδίσι είς Βρεταννίαν, έχρησιμοποιοΰντο ώς άπο-
θήκη φυλάξεως νομισμάτων καί άλλων θησαυρών. Έν συνεχείς είς τό β' μέρος
έξετάζονται διάφοροι παραδόσεις περί θησαυρών είς τύμβους. Είς τό γ' κεφάλαιον
συζητείται τό θέμα τής έπιδράσεως τής πίστεως περί θησαυρών, υπαρχόντων έντός
τύμβων, είς τήν σχετικήν νομοθεσίαν εις τήν Σκανδιναυίαν καί Βρεταννίαν.
D. Kenrick, Three Gypsy Tales from the Balkans, a. 59 - 60. (Τρία βαλκανικά
'Λθιγγανικά διηγήματα).

Έξετάζονται : 1) τό τραγούδι τής γεφύρας· 2) διατί ό άνθρωπος ζή έως τά 80 ;
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3) διατί οί 'Εβραίοι καί οί 'Αθίγγανοι είναι έχθροί. Ή συλλογή τοΰ ύλικοΰ τού-
του έγένετο είς Βουλγαρίαν κατά τά ετη 1965 - 1966.
Ε. F. Coote Lake, Folk Life and Traditions, σ. 61-66. (Λαϊκή ζωή καί παραδόσεις).
Ό συγγραφεύς έκ διαφόρων περιστατικών τά όποια έδημοσιεύθησαν είς εφημερί-
δας συνέλεξεν ένταΰθα δσα έχουν σχέσιν μέ τήν λαϊκήν ζωήν καί τάς παραδόσεις,
ώς έπί παραδ. έκ τής έί(ημ. Times τοΰ έτους 1966 τά έξης: 1) κόρη, ή οποία
έφόνευσεν εξ διά μαγείας" 2) κατάρα Voodoo έπί γυναικός, ή όποία άπέθανεν"
3) δώρα νεκρών πρός παιδιά κλπ., είτα δ' έκ τής έφημ. Daily Telegraph τοϋ έτους
1966 : 1) κιβώτιον μαγίσσης τό όποιον ευρέθη είς παραλίαν τής κομητείας τοΰ
Sussex" 2) "Αραβες τοΰ Alamein οί όποιοι ειδον τό φάντασμα τοΰ Rommel κλπ.
Richard Μ. Dorson, The shaping of Folklore Traditions in the United States,
a. 161-183. (Ή δημιουργία τών λαϊκών παραδόσεων είς τάς Η. Π. Α.).
'Εξετάζεται ή δημιουργία τών λαϊκών παραδόσεων εις Η. Π. Α. ύπό τήν έπίδρα-
σιν τών άκολούθων παραγόντων : 1) τής έθνικής ιστορικής παραδόσεως. 2) τής
συγχρόνου βιομηχανίας τών μεταφορικών μέσων καί τής επικοινωνίας τής μάζης.
3) τών θρησκευτικών αιρέσεων καί τών κοινωνιών ενθα τά πάντα είναι κοινά.
Christina Hole, Superstition and Beliefs of the Sea, σ. 184-189. (Προλήψεις καί
δοξασίαι διά τήν θάλασσαν).

Άναφέρονται διάφοροι προλήψεις καί δοξασίαι τών ναυτικών είς τήν Άγγλίαν καί
Σκωτίαν αί όποΐαι άναφέρονται είς τήν έμφάνισιν είς τούς οικείους των πνιγέν-
των ναυτικών, εΐς λέξεις ταμπού κλπ.
Elma G. Suhr, The Griffon and the Volcano, a. 212 - 224. (Ό γρύψ καί τό ήφαί-
στειον).

Ό συγγραφεύς έχων ύπ' όψιν αρχαίας κυρίως πηγάς υποστηρίζει τήν δποψιν ότι
ό γρύψ έχρησιμοποιήθη ώς σύμβολον τοΰ ηφαιστείου.
R- L· Tongue, Folksong and Folklore, σ. 293-303. (Δημοτικό τραγούδι καί Λαο-
γραφία).

'Εξετάζονται τά άνθη, τά δένδρα, τά πτηνά, τά χρώματα, ή μαγεία καί τά φαν-
τάσματα εΐς τό δημοτικό τραγούδι.

Vol. 79 (1968)

G. Ζαμμιτ - Maempel, The Evil Eye and the Protective Cattle Horns in Malta,
σ. 1 - 16. (Τό κακό μάτι καί τά προστατευτικά (αποτρεπτικά) κέρατα έν Μάλτςι).
'Εξετάζεται ή σημασία τοΰ προχριστιανικού έθίμου τής χρησιμοποιήσεως ζεύγους
κεράτων ώς μέσου άποτρεπτικοΰ τής βασκανίας.
Martin Puhvel, Beowulf and Irish Battle Rage, σ. 40 - 47. (Ό Beowulf καί τό
Ίρλανδικόν πολεμικόν μένος).

Παρατηρείται ότι τό πολεμικόν μένος τοΰ ήρωος Beowulf τής 'Ιρλανδίας άπαν-
τάται ώσαύτως είς όλα τά έπη τοΰ δυτικού κόσμου τής Εύρώπης.
Violet Alford, The Hobby Horse and Other animal masks, σ. 121 - 134. (Τό προ-
σωπεϊον (μάσκα) ίππου καί άλλα προσωπεία άπό ζφα).

Τό προσωπεΐον διαφόρων ζφων ('ίππου, άρρενος έλάφου, μόσχου) έκ τών προχρι-
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στιανικών χρόνων συνεχίσθη ώς εθιμον κατά τάς 'Απόκρεως ή τήν Πρωτομαγιάν
είς πολλάς χώρας παρά τήν άπαγόρευσιν τών πατέρων τής 'Εκκλησίας.
Margaret Dean Smith, The Pre-disposition to Folklory, a. 161 -175. (Ή προ-
διάθεσις πρός τόν λαϊκόν πολιτισμόν).

"Η συγγραφεύς υποστηρίζει ότι ένω αί λαογραφικοί έκδηλώσεις, ώς τό παραμύθι,
ή μπαλλάντα καί τά άλλα δημοτικά τραγούδια, δέν έχουν εθνικά σύνορα, όμως
ή προδιάθεσις πρός τόν λαϊκόν πολιτισμόν είναι άναποσπάστως συνδεδεμένη μέ
τό έθνικόν αίσθημα.
Ε. Ο- James, The tree of life, σ. 241-49. (Τό δένδρον τής ζωής).

Τό δένδρον τής ζωής, ή μυθολογία περί αύτοΰ καί αί αναπαραστάσεις του, έχουν
άσκήσει σημαντικήν έπίδρασιν είς πάσας τάς κοσμογονικάς καί έσχατολογικάς
θεωρίας, δοξασίας, έθιμα, ώς καί είς τελετουργικός παραστάσεις.
Veronika Berry, Neapolitan charms Against the Evil Eye, σ. 250 - 56. (Φυλακτά
έν Νεαπόλει διά τό κακόν μάτι).

Είς τά φυλακτά (φυλακτήρια) τής Νεαπόλεως παρατηρείται ύπό τής συγγρ. ή
ή έπίδρασις κυρίως έκ τής ρωμαϊκής θεάς Diana καί ό προορισμός τής χρήσεως
αυτών α) είς ενηλίκους- β) είς παιδιά. Άπό άπόψεως δέ μορφής διακρίνονται είς
τά σχήματος ίπποκάμπου καί Σειρήνος.

Άνν. Γουήλ.

Journal of American Folklore, τόμ. 80 (1967).
Venetia Newal, Easter Eggs, σ. 3-32 (= Πασχαλινά αυγά).

'Εξετάζεται τό θέμα τής χρήσεως τών αύγών είς τούς μύθους διαφόρων λαών'
κατά τήν άρχαιότητα είς τούς Αιγυπτίους, 'Ινδούς καί Έλληνας, (Ήσιόδ. Θεογ.,
Άριστοφ., 'Ορφικοί), είτα είς νεωτέρους, τούς Φιλλανδούς κ. ά., περαιτέρω αί
μαγικαί ιδιότητες αυτών, ή ιδέα τής Αναστάσεως (αύγά παρά τοις χριστιανοΐς),
ή χρήσις αυτών ώς φυλακτών κλπ.
iulius Ε· Heuscher, A Critique of Some Interpretations of Myths and Fairy
Tales, a. 175-181 (Κριτική είς μερικάς ερμηνείας μύθων καί παραμυθιών).
'Υποστηρίζεται ότι τό φαινόμενον εις τούς μύθους καί τά παραμύθια ώς παρά-
δοξον, ύπερβολικόν καί παράλογον είς τόν κόσμον τών προγόνων ήμών καί είς τόν
τών σημερινών πρωτογόνων άφείλεται είς τήν δγνοιαν τής έμπειρίας καί τής θεω-
ρήσεως τού κόσμου ύπ' αυτών.
Alan Eomax, The Good and the Beautiful in Folksong, a. 213-235 (Τό Καλόν
καί τό Ώραΐον είς τό δημοτικόν τραγούδι).

Μελέτη περί τής σχέσεως μεταξύ τού προσαρμοσίμου (καλού) καί τού καταλλήλου
(ωραίου) είς τό δημώδες $σμα καί τής αναζητήσεως τής έφαρμογής ταύτης είς τήν
συμπεριφοράν τοϋ άνθρώπου κατά τήν πολιτιστικήν του έξέλιξιν.
α. Scharbach, Folklore Scholarship in Bulgaria, σ. 297-99 (Λαογραφικοί ερευ-
ναι είς Βουλγαρίαν).

Τό Ίνστιτοΰτον τής Λαογραφίας είς Σόφιαν αναφέρεται ότι ασχολείται είς τήν
έξέιασιν τών λαϊκών διηγήσεων, τών μύθων, τών τραγουδιών, τών παροιμιών καί
αινιγμάτων, τής εθνογραφικής ιστορίας καί τής κοινωνικής ανθρωπολογίας. Δημο-

29
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σιεύματα αύτοΰ μέχρι του 1970 έχουν προγραμματισθή τρεις τόμοι δημοτικών
τραγουδιών. 'Εκ τούτων είς τόν πρώτον θά περιληφθούν 12 τραγούδια άπό τού
14 αί., είς τό δεύτερον τά διηγηματικά τής περιόδου τουρκοκρατίας είς Βουλγα-
ρίαν (έπί 517 έτη), είς δέ τόν τρίτον αί μπαλλάντες καί τραγούδια τής άγάπης.
"Εκδιδόμενα λαογραφικά περιοδικά είναι ή Izwestia (τόμ. 1-8), περιέχουσα μελέ-
τας τών συνεργατών τού 'Ινστιτούτου καί τό Sbornik, είς τό όποιον έκδιδόμενον έπί
70 ετη, έχουν δημοσιευθή μελέται, άναφερόμεναι είς τάς εθνογραφικός σπουδάς.
Vol. 81 (1968)

George List, Toward the Indexing of Ballad Texts, σ. 44-61 ( Προσπάθειαι
κατατάξεως τών κειμένων τών μπαλλαντών).

Ό συγγρ. τάσσεται υπέρ τής μεθόδου κατατάξεως μέ βάσιν τό δραματικόν - άφη-
γηματικόν είς αύτάς στοιχεΐον, ή όποια έχει ήδη χρησιμοποιηθή υπό τών Child,
Coffin καί Laws, άλλ' όχι συστηματικώς. Κατά τήν έφαρμογήν τής έν λόγω
μεθόδου δέον νά γίνεται λεπτομερής σύγκρισις μεταξύ ομάδων μπαλλαντών όμοιας
πλοκής τοϋ θέματος, ώστε δι' αυτής νά άναζητηθη τό ούσιώδες στοιχεΐον, τό καί
βασικόν διά τήν έπ' αύτοΰ στήριξιν τής κατατάξεως.
Ahmet Ε. Uysal, Street Cries in Turkey, σ. 193 · 213 ( Φωναί τών πλανοδίων έπαγ-
γελματιών έν Τουρκία).

'Εξετάξονται αί φωναί τών πλανοδίων έπαγγελματιών είς Τουρκίαν σχετικαί πρός
τήν δσκησιν τοΰ έργου των. Αύται δύνανται νά διακριθούν είς τάς εξής κατηγο-
ρίας: α) τών πλανοδίων εμπόρων' β) τοΰ θυρωρού" τοϋ στιλβωτοϋ καί τοΰ όδηγοϋ
αύτοκινήτου (taxi)" γ) τοΰ τελάλη καί τοΰ μουεζίνη.
D. Κ. wilgus and Lynwood Montell, Clure and Joe Williams. Legend and
Blues Ballad, σ 295-315 (Clure and Joe Williams. Μπαλλάντα τοΰ μύθου
(ιστορίας) καί τοΰ Blues).

'Υποστηρίζεται ή θεωρία τού Herbert Halpert ότι τό τοπικόν δημοτικόν τραγούδι
είναι συνήθως τό πλέον άξιόλογον τραγούδι είς μίαν κοινότητα, πρός δέ τονίζε-
ται ότι ή έρευνα βάθους μιας λαϊκής μπαλλάντας δύναται νά εχη μεγιστην σπου-
δαιότητα είς τήν κατανόησιν ενός λαϊκοϋ πολιτισμού.

Άννα Γουήλ

Journal of the International Folk Music Council, London, vol. XIX, 1967.
Τό τεύχος είναι άφιερωμένον είς τάς άνακοινώσεις τοΰ 18ου ετησίου Συνεδρίου,
τό όποιον έγένετο άπό τής 27η« 'Ιουλίου μέχρι τής 3n? Αύγούστου 1966 είς τό
Πανεπιστήμιον τής Γκάνας (είς Λέγκος 'Αφρικής).; Πρόκειται διά τό πρώτον έν
'Αφρική συνελθόν μουσικολογικόν Συνέδριον. Είς τοΰτο ελαβον μέρος 90 μέλη
άπό 34 χώρας.

Τά κύρια συζητηθέντα θέματα ήσαν τά εξής :

1. Ή μετανάστευσις τής δημώδους μουσικής καί ή έπίδρασις αυτής είς τό μουσι-
κόν ύφος καί τό περιεχόμενον του.

2. Πολυμερείς μέθοδοι εις τήν δημώδη μουσικήν καί τούς χορούς :

α) Πολυφωνικά! καί πολυρυθμικαί μορφαί εις τήν προφορικήν παραδοσιακήν μου-
σικήν. β) Πολυφωνικοί καί πολυρυθμικαί μορφαί καί ή σημασία αυτών είς τόν χορόν.
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Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έν λόγφ συνεδρίου έγιναν αί κάτωθι άνακοινώσεις, συμ-
φώνως πρός τά προκαθορισθέντα ώς ανωτέρω θέματα :

"Η μετανάστευσις τής δημώδους μουσικής.

Catherine J. Ellis, Folksong migration in Aboriginal South Australia. (Μετανά-
στευσις δημοτικών τραγουδιών είς τούς αύτόχθονας πρωτογόνους λαούς τής Νοτίου
Αύστραλίας), σ. 11-16.

Edith gerson - Kiwi : Migrating Patterns of inélody among the Berbers and Jews
of the Atlas mountains. (Μετανάστευσις προτύπων μελφδιών μεταξύ τών Μπαρ-
μπερίνων καί τών 'Εβραίων τών όρέων τοϋ "Ατλαντος), σ. 16-22.

GyOrgy Martin, Dance type in Ethiopia (Χορευτικοί τύποι Αιθιοπίας), σ. 23-27.

Paul Rovsing Olsen, La musique africaine dans le gorfe Persique. (Ή άφρικα-
νική μουσική τοϋ Περσικού κόλπου), σ. 28 -36.

Luis Felipe Ramon Rivera, The Existence of inverted Reed Clarinets among
the Indian of the Goajira Peninsula. (Έν αίνιγμα μορφωτικής έξαπλώσεως. Ή
υπαρξις άντιστρόφου κλαρίνου έκ καλάμου μεταξύ τών 'Ινδιάνων τής χερσονήσου
τής Goajira, κειμένης μεταξύ Βενεζουέλας καί Κολομβίας), σ. 37 - 41.

Darius L. Thième, Three Yoruba Members of the Mbira-Sanza Family. (Τρία μέλη
Γιορούμπα τής οικογενείας Mbira-Sanza), σ. 42-48.

Πολυμερείς μέθοδοι είς τήν δημώδη μουσικήν καί τόν χορόν.

Isabel Aretz, The Polyphonic chant in South America (Τό πολυφωνικόν ίσμα τής
Νοτίου 'Αμερικής), σ. 49 - 53.

D. Bertonoff, A Comparative Study of the Movement Accentuation of the body
in different nations (Συγκριτική μελέτη τών ρυθμικών κινήσεων τοϋ σώματος είς
διάφορα έθνη), σ. 53 - 54.

Ernst Emsheimer, Georgian F'olk Polyphony (Γεωργιανή πολυφωνική δημώδης μου-
σική), σ. 54 -57.

Συνήθως συνδέομεν τήν δημώδη μουσικήν μέ τήν άπλότητα. "Η δομή όμως τής
Γεωργιανής πολυφωνικής μουσικής είναι άπιστεύτως πολύπλοκος, διαφέρει δέ άπό
τήν δημώδη μουσικήν τών άλλων λαών τής 'Ανατολής, 'Αρμενίων, Περσών,
Τούρκων κ. ά.

Τό Γεωργιανόν δημώδες $σμα έκτελεϊται άπό τρία φωνητικά μέρη. Θά ήτο ένδια-
φέον νά μελετηθούν αί σχέσεις καί ή άλληλεξάρτησις τών τριών αύτών φωνών.
Πρέπει έπίσης νά σημειωθή ότι ή μουσική τής 'Ανατολικής διαφέρει άπό τήν
μουσικήν τής Δυτικής Γεωργίας. Ή διαφορά έγκειται είς τό ότι τά δημώδη άσματα
τής 'Ανατολικής Γεωργίας είναι ομόφωνα, ένφ τά τής Δυτικής είναι άκρως πολυ-
φωνικά. Μία συγκριτική μελέτη μέ τά πολυφωνικά τραγούδια τής Β. 'Ηπείρου θά
ήτο έποικοδομητική καί ίσως νά συνέβαλε είς τήν έξακρίβωσιν τής προελεύσεως
της πολυφωνικής ταύτης μουσικής, ή όποία μέχρι σήμερον παραμένει άγνωστος.

Nicholas Μ. England, Buschman Counterpoint ('Αντίστιξις τών Βουσμάνων),
σ. 58-66.



452

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΙΙ 1967 ΚΑΙ 1968 452

Akin Euba; Multiple Pitch Lines in Yoruba Charal Music (Πολυφωνική χορφ-
διακή μουσική τών Γιορούμπα), σ. 66-71.

Felix Hoerburger, Oriental Elements in the Folk Dance and Folk Dance Music
of Greek Macedonia. (Στοιχεία ανατολικά είς τούς λαϊκούς χορούς καί τήν δη-
μώδη μουσικήν χοροΰ τής 'Ελληνικής Μακεδονίας), σ. 71 - 75.

Ό συγγραφεύς φαίνεται άγνοών τήν ίστορίαν καί, τήν γεωγραφικήν έξάπλωσιν τοΰ
Έλληνικοΰ έθνους. Είς τήν περιοχήν, μέ τήν οποίαν ασχολείται, κατοικοΰν "Ελ-
ληνες άπό 3.000 ετών καί πλέον. Ούτος, βασιζόμενος είς τά ονόματα ώρισμένων
χορών τής Μακεδονίας, παρουσιάζει αυτούς ώς τουρκικής προελεύσεως, ώς γράφει
π. χ. διά τόν «σαμψουντέϊκο», τόν «χασάπικο», τήν «καραγκούνα», τόν «μουστα-
φαμπέϊκο» κ. ά. Λέγει βεβαίως ότι «τά ονόματα τών λαϊκών χορών δέν είναι
κάτι τό σημαντικόν. Παντού καί είς τήν Εύρώπην τά ονόματα τών λαϊκών χορών
μεταναστεύουν άπό χώρας εΐς χώραν». 'Αλλ' εις τήν μελέτην του παρουσιάζει
όλους τούς χορούς, τούς όποιους αναφέρει, ώς τουρκικούς, βασιζόμενος άποκλει-
στικώς εΐς τά ονόματα αύτών. Ό συγγραφεύς δέν καταβάλλει καμμίαν προσπά-
θειαν, διά νά έξετάση έθνομουσικολογικώς τήν προέλευσιν τών χορών αύτών.
Τό ότι ή πόλις Σαμψοΰς ευρίσκεται είς τήν Μ. 'Ασίαν τό θεωρεί άρκετόν, διά νά
χαρακτηρίση τόν «σαμψουντέϊκον» χορόν ώς τουρκικόν, άποσιωπών ότι ή έν λόγω
πόλις ήτο έλληνικωτάτη άπ' άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 1922, ή ότι ό «χασά-
πικος» είναι ό χορός τών «μακελλάρηδων» τού Βυζαντίου καί ούχί ό «kasaplia-
vasi» τών Τούρκων. 'Αγνοεί έπίσης ότι οί άναστενάρηδες χορεύουν καί τραγου-
δούν φσματα τοϋ ελληνικού άκριτικού κύκλου. Τό γεγονός δ' ότι άνάλογοι έκδη-
λώσεις άπαντοΰν καί είς τήν "Ανατολικήν Βουλγαρίαν καί είς τήν Εύρωπαϊκήν
Τουρκίαν δέν άποδεικνύει ότι «δέν πρόκειται περί ελληνικού εθίμου».
Δέν έχομεν τήν πρόθεσιν νά άνασκευάσωμεν τήν μελέτην τοΰ Hoerbuger,
άλλ' είναι έκπληκτικόν ότι ενας έπιστήμων τής άξιας του άγνοεΐ τάς μελέτας δια-
κεκριμένων μουσικολόγων παλαιών καί νέων, οί όποιοι αποδεικνύουν ότι ή δη-
μώδης μουσική τών Βαλκανικών λαών, άπό τήν 'Ελλάδα έως είς τήν Ούγγαρίαν,
βασίζεται είς τούς τρόπους καί τούς ρυθμούς τών άρχαίων "Ελλήνων καί ότι αΰτη
έχει ύποστή καί τήν έπίδρασιν τής ελληνικής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
Τό ότι δ' υπάρχουν είς τόν τομέα αύτόν αλληλεπιδράσεις τών διαφόρων λαών
αύτό είναι άναμφισβήτητον. Είς τόν έπιστήμονα έθνομουσικολόγον ένοπόκειται
νά τάς μελετήση καί νά τάς εντόπιση.

Atta Annan Mensah, The Polyphony of Gyil-gu, Kudzo and Awautu Sakumo
(Ή πολυφωνία τών guil-gu), σ. 75- 79.

J. Η. Kwabena Nketia, Multi-Part Organization in the Music of the Gogo of
Tanzania (Πολυμερής όργάνωσις είς τήν μουσικήν τών gogo τής Tanzania),
σ. 79 -88.

David Rycroft, Nguni Vocal Polyphony (Φωνητική πολυφωνία τών Nguni),
α. 88-103.
Vol. XX (1968)

Τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ ώς άνω τόμου (1968) είναι άφιερωμένον εΐς τό δέκατον
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ενατον Συνέδριον, τό όποιον συνήλθεν είς τό Kursaal τής Όστάνδης Βελγίου
άπό τής 281? 'Ιουλίου μέχρι τής 30ή? Αυγούστου 1967. Παρευρέθησαν 113 μέλη
άπό είκοσι τρεΐ; χώρας τής Εύρώπης, ιής Βορείου 'Αμερικής, τής 'Ασίας καί τής
'Αφρικής.

Κύρια θέματα ήσαν :

1) Γενική ιδέα καί έφαρμογή τής δημώδους μουσικής καί τών χορών είς τόν είκο-
στόν αιώνα.

2) Τεχνική (μέθοδος) τής μελέτης τής δημώδους μουσικής.

3) Τρόπος έκτελέσεως τού δημώδους άσματος, της οργανικής μουσικής καί τού χορού.
Κατά τήν εναρξιν τού Συνεδρίου ό Paul Collaer άπέτισε φόρον τιμής είς τήν
μνήμην τοΰ άποθανόντος τόν Μάρτιον τοΰ 1967 προέδρου τοΰ Συμβουλίου, μεγά-
λου Ούγγρου συνθέτου Ziltan Kodaly. 'Ακολούθως έγένοντο είς τά πλαίσια τοΰ
πρώτου θέματος, αί κάτωθι άνακοινώσεις :

Maud Karpeles, The Distinction between Folk and Popular Music. (Ή διάκρισις
μεταξύ δημώδους καί λαϊκής μουσικής), σ. 9-12.

Συμφώνως μέ τόν προσωρινόν όρισμόν, όστις υίοθετήθη ύπό τοΰ Συμβουλίου τό
ετος 1951 είς Säo Paulo, «Δημώδης μουσική είναι τό προϊόν μιας μουσικής παρα-
δόσεως, τό όποιον διαδίδεται διά μέσου τού προφορικοΰ λόγου. Οί συντελεσταί,
οί όποιοι διαμορφώνουν τήν παράδοσιν ταύτην είναι : 1) ή συνέχεια, ήτις συνδέει
τό παρόν μέ τό παρελθόν. 2) Παραλλαγαί, αΐτινες πηγάζουν άπό τήν δημιουργι-
κήν παρόρμησιν τοΰ άτομου ή τής ομάδος. 3) 'Επιλογή άπό τήν κοινότητα, ή
οποία καθορίζει τήν μορφήν ή τάς μορφάς μέ τάς οποίας ή μουσική αύτη δύναται
νά έπιζήση».

Ό ορισμός ούτος δέν καλύπτει ολας τάς πλευράς τοΰ προβλήματος καί χρήζει
ώρισμένων συμπληρώσεων. Θά ημπορούσε νά γίνη διάκρισις μετοξύ μουσικής
καταγεγραμμένης καί μουσικής άγράφου, άλλά καί πάλιν κάθε μουσική, ή οποία
δέν έχει καταγραφή, δέν είναι πάντοτε δημώδης.
Fritz Bose, Traditional Folksong and «Folklore» Singers. (Παραδοσιακά δημώδη
ςίσμαια καί «λαϊκοί» τραγουδιστοί), σ. 17-21.

Λέγεται ότι τό δημώδες $σμα έχει άποθάνει. 'Εάν μέ τόν δρον «δημοτικόν τρα-
γούδι» έννοοΰμεν δ,τι ό Gottfried Herder, ό δημιουργός αυτής τής λέξεως είχε
κατά νοΰν, τότε θά πρέπει νά δεχθώμεν πράγματι ότι τοΰτο έχει άποθάνει εις τό
μεγαλύτερον μέρος τής Εύρώπης. Ό Herder άπεκάλει δημώδες φσμα «τό άληθι-
νόν, τό χαρακτηριστικόν τραγούδι ενός λαού» καί τό διέκρινε σαφώς μεταξύ τής
μπαλλάντας τοΰ δρόμου, τοΰ έντεχνου τραγουδιοΰ καί τών λαϊκών δημιουργημά-
των τών μορφωμένων τάξεων.
Radmila PetroviC, The Concept of yugoslav Folk Music in the Twentieth
Century. (Γενική δποψις τής δημώδους μουσικής τής Γιουγκοσλαβίας κατά τόν
είκοστόν αιώνα), σ. 22 - 25.

'Αναφερομένη ή συγγραφεύς όχι μόνον είς τάς παλαιάς χειρογράφους συλλογάς
άλλα καί είς τάς σημερινός έρεύνας είς τήν ύπαιθρον τής Γιουγκοσλαβίας, συμ-
περαίνει ότι ή δημώδης έν τή χώρςι ταύτη μουσική κατά τόν είκοστόν αιώνα
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ακολουθεί τάς παραδοσιακός παλαιάς αύτής μορφάς. Οί κάτωθι μουσικολογικοί
γενικοί χαρακτηρισμοί επεξηγούν πλέον συγκεκριμένως τους λόγους τής επιβιώ-
σεως ταύτης : 1) "Η μή συγκερασμένη μουσική κλΐμαξ, ούσιώδες στοιχεΐον τής
δημώδους μουσικής, ή οποία χρησιμοποιεί μικρόν αριθμόν φθόγγων (ambitus) μέ
μικράς μελφδικάς βαθμίδας χωρίς μεγάλα διαστήματα. 2) Μόνον άπλας μετατροπάς
συναντώμεν, καί τούτο σπανίως εις έλαχίστας μόνον περιοχάς. 3) "Εκτός ολίγων
έξαιρέσεων είς τάς περισσοτέρας περιοχάς τής Γιουγκοσλαβίας τραγουδούν άνευ
συνοδείας μουσικών οργάνων. 4) "Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμοί : α) Οί τοΰ έλευθέ-
ρου ρυθμού, ώς είναι πολλαί άργαί μελωδίαι τών ορεινών περιοχών (Βοσνία,
Δυτ. Σερβία καί αλλαι περιοχαί). β) Κανονικαί ρυθμικαί μορφαί, αί όποΐαι είναι
περισσότερον συνήθεις. 5) "Η μουσική στροφή είναι γενικώς μικρά (μία ή τό
πολύ δύο φράσεις) ή όποία συμπληρώνεται είς τήν ήμίσειαν κατάληξιν ή είς κατά-
ληξιν είς τήν τονικήν.

Οί ίδιοι λόγοι, προσθέτομεν ημείς, ισχύουν καί διά τάς άλλος βαλκανικός χώρας
συνεπώς δέ καί διά τήν 'Ελλάδα.

Felix Hoerburger, Once Again : On the Concept of «Folk Dance» ("Ακόμη μίαν
φοράν: ή έννοια «λαϊκός χορός»), σ. 30-32.

Samuel Baud - Bovy, L'évolution d' un chanson grecque. (ή έξέλιξις ενός ελλη-
νικού τραγουδιού), σ. 39- 47.

Ό διακεκριμένος 'Ελβετός ελληνιστής, μουσικολόγος, έξετάζει εν δεκαπεντασύλλα-
βον άφηγηματικόν πολύστιχον τραγούδι μέ διαφόρους παραλλαγάς καί σημειώνει
τά κοινά είς αύτό υπάρχοντα στοιχεία μέ άναλόγους μελωδικούς τύπους, άπαν-
τώντας εις τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν. 'Αλλ' ό ευρωπαϊκός ούτος τύπος εις τήν
'Ελλάδα υπέστη έξέλιξιν, ή όποία μεταμορφώνει ριζικώς τό ύφος του.
Κατά τήν συζήτησιν ό W. Sweets (Χάγη) έξέφρασε τήν γνώμην ότι ή ελληνική
δημώδης μουσική ύπέστη επιδράσεις έκ τής τουρκικής καί ότι, πριν όμιλήσωμεν
δι' εύρωπαϊκάς επιδράσεις, θά πρέπει νά άναφερθώμεν είς τά «magan». 'Απαντών
ό καθηγητής S. Baud-Bovy, παρεδέχθη ότι υπάρχουν εξωτερικοί έπιδράσεις,
άλλά αύτάς ή ελληνική μουσική τάς εχει άφομοιώσει χωρίς νά χάση τόν προ-
ταρχικόν αύτής χαρακτήρα.

Bruno Nettl with Stephen Blum, Towards the Comparative Study of the
Structure of Traditional Repertoires (Πρός συγκριτικήν μελέτην τής δομής τού
παραδοσιακού ρεπερτορίου), σ. 47-50.

Τό γεγονός, κατά τούς συγγραφείς, ότι ή έθνομουσικολογία άλλοτε καί έως σήμε-
ρον άκόμη ονομάζεται υπό πολλών «συγκριτική μουσικολογία» μας οδηγεί είς τό
συμπέρασμα ότι μέγα μέρος τής δραστηριότητος ενός μουσικολόγου πρέπει ν" άπο-
τελή ή σχετική συγκριτική έρευνα.

Σ. Κ.

Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. 56 (1965).

Ingeborg Weber - Kellermann, Der Berliner Versuch einer Grossstadtvolkskunde
und Stammescharakteristik, a. 9-30.
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Συζητείται ή προσπάθεια έν Βερολίνο) διά τήν δημιουργίαν λαογραφίας τής μεγά-
λης πόλεως, ή οποία περιλαμβάνει δμορφον πλήθος ατόμων μέ άνεξέλεγκτον γενι-
κώς βίον. Παραμένει καθήκον τής λαογραφίας, ή όποία ήσχολειτο μέχρι προ ολί-
γου μόνον μέ τούς χωρικούς, νά αντιμετώπιση ιστορικώς καί συγκριτικώς μέ νηφα-
λιότητα καί άντικειμενικότητα τά φαινόμενα τής μεγάλης πόλεως είς τήν έθνικήν,
κοινωνικήν καί λαϊκήν πολιτιστικήν των μορφήν.
Ernst Burgstaller, Die brauchtiiniliche Begehung des Matrinstages in Öster-
reich. Eine Materialdarbietung, σ. 31-73.

Παρατίθεται καί έξετάζεται λαογραφικών ύλικόν, σχετικόν πρός τήν έορτήν έν
Αυστρία τοΰ άγίου Μαρτίνου, ζήσαντος κατά τόν ioy αιώνα.
Wolfgang Suppan, Volkskundliches im «Ästhetischen Lexikon» von Ignaz Jeit-
teles, Wien 1835/37.

Λαογραφικαί ειδήσεις έκ τοΰ λεξικοΰ αισθητικής τοΰ Ignaz Jeitteles, εκδοθέντος
έν Βιέννη τφ 1835/37.

Alfred Höck, Beiträge zur hessischen Töpferei. i : Michelsberg im Kreis Ziegen-
lipin, σ. 87 - 94.

Ειδήσεις περί άγγειοπλαστικής μετά παραθέσεως εικόνων.
Bd. 57 (1966).

Helmut Möller, Altdeutsch. Ideologie, Stereotyp, Verhalten, σ. 9-30.
Wolfgang Stangel, Redensarten im Dorf leben. Feldstudien in Niederselters/Tau-
nus, σ. 31 -82.

'Εκφραστικοί τρόποι άναφερόμενοι είς τόν οίκιακόν βίον, τήν οίκονομίαν, τήν
θρησκευτικήν ζωήν κ. ά.
Gotthilde GOtebock, Kirchenrechungen als Brauchtumsspiegel eines Odenwäl-
der Marktfleckens, σ. 83 - 99.

Λαογραφικαί ειδήσεις έξ έκκλησιαστικών λογαριασμών κατά χρονολογικήν σειράν
σημειουμένων.

Friedrich Karl Azzola, Die alten Grabsteine des Dorffriedhofs von Oberwal-
gern im Kreis Marburg - eine Inventarisation, σ. 101-125.

Ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τάς έπιτυμβίους ένεπιγράφους πλάκας τοΰ νεκροταφείου
τοΰ Oberwalgern, τών όποιων παραθέτει καί 16 εικόνας.
Alfred Höck, Hessische Ringelstecken. Bemerkungen zu einem alten Hirten-
gerät, σ. 127 - 135.

Παρατηρήσεις τοΰ συγγρ. έπί ενός παλαιοΰ ποιμενικοΰ έργαλείου.
Alfred Höck, Beiträge zur hessischen Töpferei. II : Dreihausen im Kreis Mar-
burg, σ. 137 - 148.

Δευτέρα συνέχεια τής περί άγγειοπλαστικής (ώς άνωτ. έν τφ προηγούμενο) τόμφ)
συμβολής τοΰ συγγρ.
Bd. 58 (1967).

Roger Ρινον, Probleme einer europäischen Kinderspielforschung, σ. 9-45.

Ό συγγρ. επιχειρεί : 1) νά τονίση τήν άνάγκην συγκριτικής έξετάσεως τούλάχι-
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στον έπί ευρωπαϊκού έπιπέδου τών παιδικών παιγνίων' 2) νά υπόδειξη οδούς πρός
τήν συγκριτικήν ταύτην έξέτασιν καί 3) νά υπόδειξη δυνατότητας σχετικής ιύρω-
παϊκής συνεργασίας.

Karl veit Riedel, Volkstiimhiche Strukturen des Fernsehspiels, a. 47 - 67.

Περί τής λαογραφικής δομής τών «μικρού μήκους ταινιών τής τηλεοράσεως».
Hans Trümpy, Der Wandel im Sagenbestand eines schweizerischen Bergdorfes
während eines Jahrhunderts, σ. 95 103.

Ή μεταβολή τών μύθων ενός ορεινού χωρίου έν 'Ελβετία κατά τήν διάρκειαν
μιας έκατονταετίας.

Karel Dvorak, Eine mittelalterliche Teufelsgeschichte und ihr Nachleben in
der mündlichen Überlieferung, σ. 95- 103.

"Ο συγγρ. άσχολείται μέ πολωνικάς προφορικός διηγήσεις περί διαβόλου (ζωγρά-
φος καί διάβολος» ή «σιδηρουργός καί διάβολος»), αί όποϊαι κατ" αϋτόν προέρ-
χονται έκ διηγήσεως έν χειρογράφφ του 14°" αί. Γίνεται προσπάθεια εντάξεως
τών διηγήσεων τούτων είς τόν διεθνή κατάλογον παραμυθιακών θεμάτων.
Friedhelm Debus, Zur Methodik der Namendeutung, σ. 105 - 120.

Περί τής μεθοδολογίας διά τήν έξέτασιν τής σημασίας τών ονομάτων.
Alered Höck, Beiträge zur hessischen Topferei. III : Giesel im Kreis Fulda,
σ. 121-134.

Τρίτη συνέχεια τής περί άγγειοπλαστικής συμβολής τοΰ συγγρ. (ίδέ καί άνωτ.
είς τούς προηγουμένους τόμους).

Bd. 59 (1968).

Werner Abraham, Studien zu einem Wahrsagetext des späten Mittelalters,
a. 9-24.

Ό λόγος περί μαγικού τίνος κειμένου τοΰ μεταγενεστέρου Μεσαίωνος, τοΰ οποίου
παρατίθενται καί άποσπάσματα.
Frederik C. Tubach, Strukturanalytische Probleme — Das mittelalterliche Exem-
plum, σ. 25-29.

Συζητοΰνται ύπό τοΰ συγγρ. προβλήματα δομής άναφερόμενα εις τήν διηγηματικήν
μορφήν τοΰ «Exemplum», ίδίς( είς τήν κατά τόν Μεσαίωνα μορφήν αύτοΰ.
Hermann Bausinger, Exemplum und Bispiel, σ. 31-43.

Περί τής διαφοράς τοΰ «Exemplum» (ίδέ άνωτ.) καί τοΰ παραδείγματος.
Hans Wagener, Eberhard Werner Happel ■ Vernunft und Aberglaube im Spätba-
rock, σ. 45-55.

Είς τόν Eberhard Werner Happel (1647- 1690), έκ τών δημοφιλεστέρων συγγρα-
φέων (συμπιλητών) τής έποχής Barock, άνήκει ή συλλογή Relationes Curiosae,
είς τήν οποίαν ούτος προσπαθεί νά θέση ύπό όρθολογιστικόν έλεγχον φυσικοεπι-
στημονικά φαινόμενα (ώς π.χ. έάν ή σαλαμάνδρα καίεται ύπό τοΰ πυρός), συζητη-
θέντα ήδη παρά τοις άρχαίοις, τά όποια ύπό τοΰ λαοΰ καί τών πεπαιδευμένων
έξελαμβάνοντο ώς άληθή. Κατά τόν Wagener ό ορθολογισμός τοΰ Happel δέν
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είναι άνευ ορίων καί ούτω τό έργον του αποτελεί καί πηγήν ειδήσεων περί δεισι-
δαιμονιών κ. ά.

Karl Rumpf, Bauernmöbel - Oberhessische Schränke, σ. 57- 86.

Μελέτη περί γεωργικών επίπλων ίδίςι ντουλαπών μετά πολλών σκαριφημάτων αυτών.
Alfred Höck, Beiträge zur hessischen Töpferei. IV : Stadt Allendorf im Kreis
Marburg, σ. 87- 92.

Τετάρτη συνέχεια τής περί αγγειοπλαστικής συμβολής τοϋ συγγρ. (ίδέ καί άνωτ.
είς τούς προηγουμένους τόμους). Σ. Δ. "Ημ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie, Paris, torn. VI (1966),
No 1-4.

Jean Benoist, Du social au biologique : étude de quelques interactions ('Από τού
κοινωνικού είς τό βιολογικόν : μελέτη μερικών άλληλεπιδράσεων), No 1, σ. 5-26.
'Εξετάζεται κοινωνικώς καί βιολογικώς ό πληθυσμός τής νήσου τοΰ 'Αγίου Βαρ-
θολομαίου τών Μικρών 'Αντιλλών.
José Garanger, Recherches archéologiques aux nouvelles - Hébrides ('Αρχαιολο-
γικοί ερευναι είς Νέας Έβρίδας), Nr 1, σ. 59-81.

Δημοσιεύονται τά αποτελέσματα αρχαιολογικής έρεύνης μετ' εικόνων καί σχεδίων
πολλών εύρημάτων είς τάς Νέας Έβρίδας τής Πολυνησίας.
Jean Pouillon, L'analyse des Mythes (Ή άνάλυσις τών Μύθων), Nr 1, σ. 100- 105.
'Αναλύεται καί κρίνεται τό έργον τοϋ Cl. Lévi-Strauss, «Le Cru et le cuit»
(Τό ώμόν καί τό ψημένον), ένθα εξετάζεται τό πρόβλημα τής δομικής άναλύσεως
τών μύθων, ή οποία είναι πολυσύνθετος καί άνάγεται εις διαφόρους κλάδους τής
εθνολογίας. "Απορρίπτων ό Levi - Strauss διαφόρους μέχρι τοΰδε χρησιμοποιη-
θείσας ύπό τών έρευνητών μεθόδους, εκθέτει τάς ίδικάς του άπόψεις, τάς όποιας
ό Pouillon παραδέχεται καί άναλύει. Ό μύθος δέν είναι κατ' αύτούς τυχαϊον
συνονθύλευμα συμβόλων είς μίαν διήγησιν, ήτις φαινομενικώς είναι δυνατόν νά
παρουσιάζεται ώς ακατανόητος, αλλά μία ιδιαιτέρα εκφρασις τοΰ σύμπαντος, σχε-
τιζομένη μέ ενα ώρισμένον τρόπον ζωής καί κοινωνικής οργανώσεως. Είναι ή
«φυσική λειτουργία μιας σκέψεως πεπιεσμένης καί μή συνειδητής, ήτις άποτελεϊ
εν μέρος τού κόσμου».

Émile Benveniste, Convergences typologiques (Τυπολογικά! συγκλίσεις), Nr 2,
σ. 5-12.

Γλωσσική μελέτη, άναφερομένη κυρίως είς τήν σύνθεσιν ονόματος καί ρήματος
τής διαλέκτου Paiute, όμιλουμένης νοτιοανατολικώς τής Utah καί βορειοανατο-
λικούς τής 'Αριζόνας.
Pierre Clastres, L'arc et le panier (Τό τόξον καί τό καλάθι), Nr 2, σ. 13-31.

Τό άρθρον άναφέρεται είς τήν ζωήν καί τάς πολιτιστικάς έκδηλο'ισεις τής πρωτο-
γόνου φυλής τών Guayaki τών 'Ινδιών.
Ignacy Sachs, La notion de surplus et son application aux économies primitives
(Ή έννοια τοΰ περισσεύματος καί ή χρήσις αύτοΰ είς τάς πρωτογόνους οικονο-
μίας), Nr 3, σ. 5-18.
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Τό άρθρον αποσκοπεί νά θέση άπό τήν οΐκονομίαν τών πρωτογόνων ώρισμένα ζητή-
ματα, τά όποια θά βοηθήσουν τό έργον τοϋ άνθρωπολόγου ή καί τοϋ ίστορικοϋ.

Denise Paulme, Une légende Africaine du conquérant (Μία 'Αφρικανική παράδοσις
τοΰ κατακτητοΰ), Nr 3, σ. 19-40.

Μελέτη τής λαϊκής διηγήσεως : «Ό φίλος τοΰ λέοντος» έν συγκρίσει πρός τόν περί
Οιδίποδος μΰθον. 'Εν συμπεράσματι γίνεται έπιτυχής ψυχολογική σύγκρισις
μεταξύ τής πατρικής αγάπης καί τής υίικής άχαριστίας.

Michel Cartry, Clans, lignages et groupements familiaux chez les Gourmantché
de la région de Diapaga (Πατριαί, γενεαί καί οίκογενειακαί ομάδες είς τούς
Γκουρμαντσέ τής περιοχής Διάπαγα), Nr 2, σ. 53 - 81.— Attitudes des familiales
chez les Gourmantché (Οίκογενειακαί καταστάσεις παρά τοις Γκουρμαντσέ),
Nr 3, σ. 41 - 67.

'Εθνογραφική μελέτη περί τών κατοίκων τής 'Αφρικανικής Άνω-Volta. Άξιολό-
γου ενδιαφέροντος διά τήν λαογραφικήν ερευναν είναι ίδίςι τό δεύτερον μέρος,
πραγματευόμενον περί τών συζύγων, τών γονέων καί τών παίδων, τοΰ θείου, τής
άδελφής τοϋ πατρός, τοϋ άνεψιοΰ, τής άνδραδέλφης, τής γυναικαδέλφης καί τών
μεταξύ των σχέσεων.

Lorenz G. Löffler, L'alliance asymétrique chez les Mru (Ή άσύμμετρος έπιγαμία
παρά τοις Μροΰ), Nr 3, σ. 68 - 80.

Μελετώνται οί οικογενειακοί δεσμοί τής πατριός, ή κληρονομιά καί αί άσύμμε-
τροι έπιγαμίαι τών κατοίκων Μροϋ τοΰ άνατολικοΰ Πακιστάν.

Evelyne Patlagean, Une représentation byzantine de la parenté et ses origines
occidentales (Μία βυζαντινή παρουσίασις τής συγγενείας καί τών δυτικών άρχών
της), Nr 4, σ. 59 - 81.

"Η μελέτη συμβάλλει είς τήν ίστορικήν ερευναν περί τής συγγενείας είς τάς χρι-
στιανικός κοινωνίας τής μεσαιωνικής μεσογείου. Τά δημοσιευόμενα στοιχεία άνα-
φέρονται είς τήν άπεικόνισιν τής παρά τοις βυζαντινοΐς συγγενείας μετά τοΰ σχε-
τικοΰ λεξιλογίου. Ή συγγραφεύς εις τήν σύνταξιν τής μελέτης ελαβε κυρίως
ύπ' όψιν τά νομικά ελληνικά χειρόγραφα τής μεσημβρινής "Ιταλίας.

Paul Riesman, Mariage et vol du feu. Quelques catégories de la pensée symbo-
lique des Haoussa (Γάμος καί κλοπή τοΰ πυρός. Μερικαί κατηγορίαι τής συμβο-
λικής σκέψεως τών Χαούσα), Nr 4, σ. 82- 103.

Ή μελέτη άποσκοπεΐ τόν προσδιορισμόν τών σχέσεων τής τελετής τοΰ γάμου τών
Haoussa, κατοίκων τής πρός βορράν τής Νιγηρίας περιοχής, καί ενός μύθου,
άφορώντος είς τήν άπόκτησιν τής φωτιάς. Μερικά κοινά στοιχεία, άπαντώντα είς
τήν τελετήν τοΰ γάμου καί είς τόν μΰθον, ώς τό ύδωρ, τό πΰρ καί ή τροφή,
κατά τόν συγγρ., λειτουργοΰν ομοίως καί είς τάς δύο περιπτώσεις, ή δέ άνάλυ-
σίς των έπιτρέπει τήν έξερεύνησιν τών εθνολογικών των πηγών.

Δ. Β. Οίκ.
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Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des Associations
des Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, τεΰχ. 17 -20 (1966).
Είς τό ώς άνω ύπ' άριθ. 17 -19 τεύχος δημοσιεύονται άνακοινώσεις, γενόμεναι
είς τό άπό 12 εως 14 Σεπτεμβρίου 1965 έν Velenje τής Γιουγοσλαβίας συνελθόν
20ν Διεθνές Συμπόσιον διά τά έργατικά τραγούδια ύπό Duäan Nedeljkovic,
Hermann Strobach, Radoslav Hrovatin, Friedrich Vogl, Maria Kosova,
Antal Szatmâri, Gheorghe Ciobanu, Dragoslav Antonijevic κ. ά.
'Εξετάζονται συστηματικώς αί συνθήκαι τής δημιουργίας των, οί τύποι των έν
σχέσει πρός τά άλλα δημώδη άσματα, ό δυναμισμός των, ή μορφολογία καί ή
δομή των, ή προέλευσίς των, ή σημασία καί τό καθήκον τής μελέτης των, αί
μελφδίαι των. ή σχέσις των μέ τήν έργασίαν κλπ.
_ Έκ τοΰ ύπ" άριθ. 20 τεύχους σημειοϋμεν : α) τήν μελέτην τοΰ AbdURAHMAN
Ναμετακ. Nepoznata «Ganibegovica» i «Hasanaginica», σελ. 1433- 1439, εις
τήν οποίαν έξετάζεται άγνωστος παραλλαγή τής μπαλλάντας «Ganibegovica», τής
οποίας οί τελευταίοι στίχοι ένθυμίζουν τό άσμα «Hasanaginica», τό όποιον είχε
μεταφράσει ό Γκαίτε είς τήν γερμανικήν, καί β) τό άρθρον τοΰ ÜRAGOSLAV
Antonijevic (σελ 1460- 1467) ένθα γίνεται λόγος διά τά έθνικοψυχολογικά χαρα-
κτηριστικά τών ποιμενικών ςίσμάτων έκ τής περιοχής Svrljikscher.

Δ. Β. Οίκ.

Objets et Mondes. La revue du Musée de l'Homme. Paris, Tome VII,
1967.

J. Chelhod, Problèmes d'ethnologie jordanienne. Nomadisme et sédentarisation,
σ. 85 - 102.

Δημοσιεύονται παρατηρήσεις, άναφερόμεναι είς τούς νομάδας καί τούς μονίμους
κατοίκους τής 'Ιορδανίας μετά σχετικών εικόνων εκ τής ζωής τοΰ πληθυσμοΰ καί
τής λαϊκής ένδυμασίας.
D. Lavallee, La poterie de Aco (Andes centrales du Pérou), σ. 103- 120.

"Αρθρον μετ' ένδιαφερουσών εικόνων περί τής κεραμικής εις τάς κεντρικάς Άνδεις
τοΰ Περοΰ.

S· Thierry, Un jeu de cartes Indien, σ. 121 - 132.

Έξετάζονται τά παλαιότερα τής έποχής μας παιγνιόχαρτα τών 'Ινδιών. Ενδιαφέ-
ρουσα λίαν είναι ή πλουσία καί ποικίλη διακόσμησίς των, παρέχουσα έξαιρετικά
δείγματα λαϊκής εικονογραφίας.
Marie - Rose Rabaté, La mascarade de l'Aïd el Kébir à Ouirgane (Haut Atlas),
a. 165 - 184.

Δημοσιεύεται περιγραφή μετ' εικόνων τών είς χωρία τοΰ Μαρόκου μεταμφιέσεων
κατά τόν πρώτον μήνα τοΰ νέου έτους δι' εύετηριακούς σκοπούς.

Tome VIII, 1968.

Ε. Fél, Paysans et bergers. Exposition d'art populaire hongrois a. 3 - 40.

Δημοσιεύονται 23 έξαιρετικαί εικόνες άντικειμένων λαϊκής τέχνης έκ τού άγροτικοΰ
καί ποιμενικού βίου τής Ουγγαρίας μέ σύντομον πρόλογον καί είσαγωγήν. Τά έν
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λόγφ αντικείμενα, ανήκοντα είς τό «Έθνογραφικόν» Μουσεΐον τής Βουδαπέστης,
εξετέθησαν είς Παρισίους.
Β- Dupaigne, Aperçus sur quelques techniques afganes, σ. 41 - 84.

Ό συγγρ. παρουσιάζει έν γενικαϊς γραμμαΐς περιγραφάς μετ' είκόνων άπό τούς
επαγγελματικούς βίους καί τήν λαϊκήν τέχνην του 'Αφγανιστάν.
j. Dournes, La figuration humaine dans l'art funéraire jörai, a. 87 -118.

"Ο συγγρ. πραγματεύεται τάς έπί τών τάφων τών Ίνδοκινέζων Jörai άνθρωπο-
μόρφους παραστάσεις.
S. Thierry, Note sur quelques brachelets sacrés, a. 119-128.

'Εξετάζονται τύποι βραχιολιών τής μεσημβρινής 'Ασίας, παρατιθεμένων τών σχε-
τικών είκόνων.

Roussel de Fontanes, Une donation bulgare, σ. 159- 164.

Γίνεται λόγος περί 500 άντικειμένων βουλγαρικής λαϊκής τέχνης, συλλεγέντων έσχά-
τως διά τό Μουσεΐον τοϋ "Ανθρώπου τών Παρισίων.

Δ. Β. Οίκ.

Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Neue Serie. Bd. XXI,
Gesamtserie. Bd. 70, Wien 1967.

Ernst Schneider, Bergwörterbücher als volkskundliche Quelle, σ. 1-32.

Μεταξύ τών πηγών διά τόν λαϊκόν πολιτισμόν τών μεταλλωρύχων πρέπει, κατά
τόν συγγρ., νά καταλαμβάνουν προνομιακήν θέσιν τά είς αυτούς άναφερόμενα
λεξικά, διότι ταϋτα προσφέρουν πολυτίμους ειδήσεις περί τής έργασίας, τών έργα-
λείων καί τών γενικωτέρων λαϊκών άντιλήψεών των. Έν τή μελέτη έξετάζονται
λεξικά κυρίως τών 17ου καί 18ου αϊ.
Wolfgang Haid, Ein bergmännisches Rechsdenkmal aus Eisenerz, σ. 33 -38.

Γίνεται λόγος περί παλαιού «νομικής φύσεως» κειμένου, άναφερομένου είς τούς
μεταλλωρύχους.

Hans - Hagen Hottenroth, Randbeschlagene Spaten im niederösterreichischen

Voralpenland, σ. 39 - 40.
Friedrich Waidacher, Zwei Priigelkrapfenrezepte aus Steiermark, σ. 41-42.
Δύο νέαι συνταγαί έψήσεως τού γαμήλιου Brügelkrapfen έκ παλαιών βιβλίων
μαγειρικής.

Iris Barbara Graefe, Hexengeschichten aus Vorarlberg, σ. 43 - 45.

Ό λόγος ένταϋθα περί ζώνης ΰπάνδρου γυναικός 70 έιών θεωρουμένης ώς μαγίσ-
σης έν Vorarlberg, τήν οποίαν αποφεύγει τις γενικώς ώς λίαν έπικίνδυνον.
Melanie Wissor, 90 Jahre Stadt Môdling. Eine Rückschau in volkskundlicher
Hinsicht mit Einbeziehung einiger umliegender Ortschaften, σ. 81-114.
Έπ' εύκαιρίςι τής ένενηκονταετούς ζωής ώς πόλεως τής Môdling καί τών πρός
τούτο έορταστικών έκδηλώσεων έξετάζονται γενικώς άπό λαογραφικής απόψεως αί
μεταβολαί, τάς όποιας υπέστη ό λαϊκός ενταΰθα πολιτισμός.
Wolfgang Haid, Volkskundliches aus der Leobener Polizeiordnung von 1790,
σ. 115-119.
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Έκμετάλλευσις λαογραφική αστυνομικών διατάξεων τοΰ 1790 είς τήν πόλιν Leoben.
Otto Hierhammer, Aus dem Schützenleben der hochfürstlichfreisingschen Stadt

Waidhofen a. d. Vbbs, σ. 120- 129.
Anton Fritz, Das «Scheibenschiessen» in Voralberg, σ. 130- 135.

Ό λόγος ένταΰθα περί έθιμικής θραύσεως υαλοπινάκων πρός παιδικήν καί γενι-
κώτερον λαϊκήν διασκέδασιν.
Lily Weiser - Aall, Zu den Täuflingstrachten in Österreich, σ. 136 - 138.

Παρατηρήσεις τινές περί τοΰ ένδΰματος τών παιδιών κατά τήν βάπτισιν έν Αύστρίςι.
Peter Assion, Walldürner Heilig-Blut-Bilder in Polen. Ein Beitrag zu volksreli-
giösen Beziehungen zwischen Mittel- und Osteuropa (mit 2 Abbildungen),
σ. 165-175.

Περί μικρογραφιών έν Πολωνίςι μέ θέμα τό θαΰμα κατά τό όποιον έξ ανατρεπό-
μενου "Αγίου ποτηριού χύνονται δώδεκα «άκτΐνες» αίματος, είς τήν κορυφήν τών
ένδεκα τών οποίων σχηματίζεται ή κεφαλή τοΰ έσταυρωμένου Χριστού πέριξ τής
είς τό μέσον όλοσώμου μορφής τοΰ έσταυρωμένου.
Leopold Schmidt, Zu einem polnischen Walldürn - Holzschnitt, σ. 176 - 177.

Συμπληρωματικά τινα είς τήν αμέσως ανωτέρω μελέτην τοΰ Peter Assion.
Elfriede Grabner, Die «Transplantatio morborum» als Heilmethode in der
Volksmedizin, σ. 178 - 195.

Έν τή ένδιαφερούσχ) μελέτη ταύτη έξετάζεται ή μεταβίβασις ασθενειών είς ζφα,
φυτά, μέταλλα κ.δ. οργανικά καί ανόργανα όντα ώς θεραπευτική μέθοδος λαϊκής
ίατρικής έν Αύστρίςι. 'Αναζητούνται, δπου τοΰτο είναι δυνατόν, καί τά άρχαΐα
καί μεσαιωνικά παράλληλα καί δεικνύεται ότι ή λαϊκή αΰτη μέθοδος θεραπείας
διατηρείται σχεδόν άναλλοίωτος έκ τής άρχαιότητος μέχρι τών ημερών μας.
Hans Hochenegg, Gebetsformeln gegen Zauberei, Pest und jähen Tod, a. 196-202.
Μορφαί ευχών (έπωδών) κατά τής μαγείας, τής πανώλους καί τοΰ αιφνίδιου
θανάτου, διασωζόμεναι μέχρι σήμερον.
Alfred Höck, Volkskundliche Erwägungen zur Zeitwanderung anhand der älteren

Trauungslisten der Pfarrei Elbigenalp im Lechtal, σ. 203 - 314.
Hans - Hagen Hottenroth, Schifferlsetzen. Nikolausschiffchen in Trübenbach,
Bez. Scheibbs (Mit 3 Abbildungen), a. 215-219.

Ό συγγρ. κάμνει λόγον περί παιδικής συνήθειας κατασκευής έκ χάρτου πλοίων,
τά όποια τήν 5*1ν Δεκεμβρίου εναποθέτουν τά παιδία κρυφίως πρό τών θυρών τών
συγγενών καί τών γειτόνων, διά νά τά παραλάβουν πλήρη διαφόρων δώρων τήν
έπομένην ήμέραν, εορτήν τοΰ άγιου Νικολάου.
Franz Kollreider, Osttirolen Bauermöbel. Eine Übersicht (Mit 15 Abbildungen),
σ. 241 - 245.

Έπισκόπησις επίπλων τινών τών γεωργών έν άνατολικφ Τυρόλφ. Έν τέλει τοΰ
τόμου παρατίθενται 15 ένδιαφέρουσαι απεικονίσεις αύτών.
Walter Berger, Der Bildinhalt der hochmittelalteclichen Wiener und verwandten
Pfennige in volkskundlicher Sicht (Mit 109 Abbildungen im Text),
σ. 246-275.
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"Ο λόγος ένταϋθα περί τοϋ περιεχομένου τών απεικονίσεων άπό λαογραφικής πλευ-
ράς παλαιών μεσαιωνικών νομισμάτων.

Bd. XXII, 1968.

Leopold Schmidt, Jagglschutzen und Fuchsprellen. Zur Bezeugungsgeschichte
eines Brauchelementes (Mit 2 Abbildungen), σ. 1-31.

Πρόκειται ένταϋθα περί έθίμου κατά τό όποιον καθ' ώρισμένας εορταστικός εκδη-
λώσεις, ώς αί τοϋ θερισμοΰ, τοποθετείται έπί τεμαχίου υφάσματος ή δέρματος
ζφου πλαγγών καί άναπάλλεται υπό τίνων τών μετεχόντων τών έκδηλώσεων. Τό
νόμιμον έξετάζεται έν τή εξελίξει του άπό τών άρχαίων χρόνων, καθ' ους άπαν-
τοΰν ενδείξεις περί αύτοϋ ('Ηρόδοτος, Λατίνοι συγγρ.), μέχρι σήμερον.
Wolfgang Haid, Toni Scharf - Ein Maskenschnitzer aus Trofaiach, Steiermark
Mit 4 Abbildungen), σ. 32 - 34.
Περί τοΰ προσωπιδοποιοΰ Toni Scharf.
Rudolf Kriss, Zum Problem der religiösen Magie und ihrer Rolle im volkstüm-
lichen Opferbrauchtum und Sakramentalien - Wesen, σ. 69-84.
Μελέτη περί τοϋ προβλήματος τής θρησκευτικής μαγείας καί τής σημασίας της είς
τά λαϊκά έθιμα θυσιών καί τάς έκκλησιαστικάς θυσίας.
Friederike Wirth, Die «Leichbretter». Ein absterbendes Brauchtum im Pinzgau
(Mit 4 Abbildungen), σ. 85- 104.

Γίνεται λόγος περί έξαφανιζομένου νεκρικοΰ έθίμου έν Pinzgau, κατά τό όποιον
τοποθετοΰνται παρά τάς οδούς τεμάχια σανίδων έπί τών όποιων έχει τοποθετηΰή
ό νεκρός πρός ταφήν ή μέ τός όποιας ήλθεν ούτος καθ' οιονδήποτε τρόπον είς
έπαφήν μετά τόν θάνατον του.
Franz Hutter, Das Spielberger Kreuz nächst Melk (Mit 2 Abbildungen), σ. 105-107.
Ernst Brogyanyi, Zum Trofaiacher Maskenschnitzer Toni Scharf, a. 108.

Περί τοΰ κατασκευαστοΰ προσωπίδων Toni Scharf (ίδέ καί άνωτέρω).
Franz Maresch, Das bäuerliche Handwerk. (Nach Beobachtungen in der Loich,
Niederösterreich) (Mit 11 Abbildungen), σ. 141 -154.

Μελέτη περί γεωργικών έργαλείων τών όποιων παρατίθενται καί 11 σχεδιαγράμματα.
Melanie Wissor, Volkskundlicher Katalog zum Museum der Stadt Mödling,
Niederösterreich (Mit 8 Abbildungen), σ. 155-171.
Λαογραφικός κατάλογος διά τό μουσεΐον τοΰ Mödling.
Hiltraud Ast, Die Lienzer Museumstrasse. Die Idee einer Freilichtmuseums-
strasse und ihre teilweise Verwirklichung. (Mit 1 Planskizze und 7 Abbildun-
gen), σ. 172 - 174.

Ulrich Steinmann, Die Bundschuhsage. Ihre Entshehung im Zusammenhang

mit der Kärntner Herzogseinsetzung (Mit 5 Abbildungen), σ. 203-217.
Misch Orend, Aus dem Nachlass von Adolf Schullerus. Ein Beitrag zur sieben-
bürgischen Märchenforschung, σ. 218- 224.
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Συμβολή είς τήν ερευναν τών παραμυθιών τής περιοχής Siebenbürgen έπί τή
βάσει τών καταλοίπων τοϋ Adoff Schullerus.
Felix Karlinger, Über das Sammeln von Volkserzählungen in Klöstern der
Romania. Ein fragmentarischer Bericht, σ. 225-227.

Περί τών δυσκολιών καί άντιξοοτήτων τάς οποίας συνήντησεν ό συγγρ. κατά τήν
συλλογήν λαϊκών διηγήσεων είς διάφορα μοναστήρια τών χωρών τής Μεσογείου.
Leopold Schmidt, Burgenländisches Brauchtum am Stefanitag. Aus der Arbeit
am Atlas der burgenländischen Volkskunde. (Mit 1 Vebreitugskarte),
σ. 228- 249.

Έξετάζονται τά ήθη καί έθιμα έν Burgenland κατά τήν έορτήν τοϋ 'Αγίου Στε-
φάνου (26 Δεκεμβρίου).

Σ. Δ. Ήμ.

Revista de Etnograiie §i Folclor, tomul XII, 1967.

Vintila Mihailescu, Simion Mehedinti §i etnografia (Ό Simion Mehedinti καί
ή έθνογραφία), No 1, σ. 3-11.

Εξετάζεται τό έπιστημονικόν έργον τοϋ Mehedinti. 'Ασχοληθείς ούτος κατ'άρχάς
μέ τήν γενικήν φυσικήν γεωγραφίαν, εστράφη κατόπιν είς τήν ερευναν θεμάτων
άνθρωπογεωγραφίας καί εθνογραφίας. Τήν τελευταίαν ένόμιζεν ώς έπιστήμην, έρευ-
νώσαν τά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά έκάστου λαοϋ.
Elisabeta Dolinescu, Cercetari de folclor muzical la Teodor T. Burada (Έρευ-
ναι μουσικής λαογραφίας τοϋ Θ. Τ. Μπουραντά), No 1, σ. 13-25.
Τό άρθρον άναφέρεται είς τό λαογραφικόν μουσικολογικόν έργον τοΰ Burada.
Ούτος, πλήν τής μελέτης τών λατρευτικών έθίμων καί τών λαϊκών χορών τής
πατρίδος του, κατέγινε καί μέ τήν «όργανολογίαν», δηλαδή τήν έρευναν τών μου-
σικών οργάνων τοΰ ρουμανικού λαοϋ καί τόν σχηματισμόν συλλογής έξ αύτών.
Nie. Both, Activitatea de folclorist a lui I. G. Sbiera (Ή λαογραφική δράσις τοΰ
I. Sbiera), No 1, σ. 27 -37.

Ό I. Sbiera διετέλεσε καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τού Cernauti καί ίδρυτικόν
μέλος τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Έξέδωκε τήν πρώτην συλλογήν λαϊκών διηγή-
σεων έκ Μπουκοβίνης (1855-56), ήτις έδημοσιεύθη τό έτος 1866, καί μίαν συλλογήν
Χριστουγεννιάτικων 4®μάτων.
Ion Talos, Vuk St. Karadzic în folcloristica româneascâ din secolul al ΧΙΧ-iea
(Ό Vuk Karadzic είς τήν ρουμανικήν λαογραφίαν κατά τόν 19ον αί.), No 1,
σ. 39 -49.

Εξετάζεται ή χρησιμοποίησις τοϋ λαογραφικού έργου τοΰ Γιουγκοσλάβου λαογρά-
φου ύπό Ρουμάνων λογίων, îôiç τοΰ παρελθόντος αιώνος.
Romulus Vulcanescu, Agricultura de munte în vestul Carpatilor meridionali
("H ορεινή γεωργία πρός δυσμάς τών μεσημβρινών Καρπαθίων), Nr. 2, σ. 89-99.
Ό συγγρ. μελετά τήν όρολογίαν, τάς μορφάς καί τό περιεχόμενον τής γεωργίας
είς τά Καρπάθια.

Lucilia Georgescu, Relatia läutä - cobzä în picturile mänästirilor din Moldova de
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Nord('H σχέσις λαούτου - κόβζας εΐς τάς τοιχογραφίας τών μολδαβικών μοναστη-
ριών), Nr. 2, σ. 145.

Λίαν αξιόλογος όργανολογική μελέτη μετ' είκόνων.
Andrei Bucsan, Clasificarea morfologicä a dansurilor populäre româneçti (Μορφο-
λογική κατάταξις τών λαϊκών ρουμανικών χορών), Nr. 3, σ. 169 - 186.
"Η μελέτη άφορφ είς τήν μορφήν τών λαϊκών ρουμανικών χορών, τόν αριθμόν τών
χορευτών, τήν θέσιν των, τήν σύνθεσιν κατά φΰλον, τό ύφος και τήν διαδοχήν
τών εικόνων, τών κινήσεων, τοΰ χρόνου καί τών ρυθμικών μορφών. Κατόπιν έξε-
τάζεται ή μελφδία, τό κείμενον, τά θέματα καί ό έν γένει χαρακτήρ αύτών. Τούς
χορούς διαιρεί ό συγγρ. είς 6 κυρίως κατηγορίας.
Georgeta Moraru - Ρορα, Comentarii etnografice la arheologia plugului ('Εθνο-
γραφικά σχόλια είς τήν άρχαιολογίαν τοΰ αρότρου), Nr 3, σ. 213-221.
Έπί τή βάσει λαογραφικών καί άρχαιολογικών στοιχείων ή συγγρ. προσπαθεί
νά άναπαραστήση τό άροτρον, τό όποιον έχρησιμοποίουν οί Γέται καί Δάκες, πρό-
γονοι τοΰ σημερινοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ.
Gottfried Habenicht, Caracteristici stilistice zonale ale semnalelor de buciutn
(Τοπικά χαρακτηριστικά ύφους τών μουσικών σημάτων τοΰ αυλού bucium), Nr. 4,
σ. 261 -276.

Josef Farago, Cîteva date eu privire la povestitul bilingy în Europä räsäriteanä
(Μερικαί ενδείξεις έν σχέσει πρός τάς διγλώσσους διηγήσεις έν τή άνατολική Ευ-
ρώπη), Nr 4, σ. 277 - 282.
P. D. Idu» Constructible din Poiana Märului - Tara Bîrsei - casa, Nr 5, a. 397-408.

Έξετάζεται ή λαϊκή κατοικία έν Poiana.
G. Suliteanu, Poemul popular: cînd §i-a pierdut ciobanul oile (Τό δημώδες άσμα:
πόιε έχασε ό βοσκός τά πρόβατα), Nr 6, σ. 435 -460.

Φιλολογική καί μουσικολογική μελέτη τοΰ φσματος έπί τή βάσει παραλλαγής άπό
τό Negrileçti τής Vrancea.
Monica Bratulescu. Contributii la cercetarea poeticii colindelor (Συμβολαί είς

τήν έρευναν τής ποιητικής τών καλάνδων), Nr 6, σ. 461 - 475.
Al. Dobre, Petre Ispirescu, Nr 6, σ. 477 -490.

Σκιαγραφία τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ Π. Ίσπιρέσκου, 80 έτη μετά τόν θάνα-
τον του. Ό Ispirescu είναι συλλογεύς τών ρουμανικών παραμυθιών.
Maria Louiza Ungureanu, Scrisorile lia Gustav Weigand cätre Artur Gorovei
(Αί έπιστολαί τοΰ G. Weigand πρός τόν A. Gorovei), Nr 6, σ. 491 -505.
Ένδιαφέρουσαι έπιστολαί τοΰ Γερμανοΰ έπιστήμονος διά ποικίλα ρουμανικά φιλο-
λογικά καί λαογραφικά θέματα.

Tomul 13, 1968.

Nicolae Radulescu, Variante româno - balcanice ale unor melodii de dans §i
rituale (Ρουμανοβαλκανικαί παραλλαγαί μελφδιών τίνων χορευτικών καί λατρευ-
τικών), Nr 1, σ. 3 - 25.

Εξετάζονται ζητήματα τών σχέσεων τής ρουμανικής μουσικής λαογραφίας μετά
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τής αντιστοίχου τών βαλκανικών λαών. Πρός άπόδειξιν τών μουσικών τούτων
σχέσεων ό συγγρ. αναφέρει παραδείγματα, ώς π.χ. τήν μελωδίαν τού άσματος χοΰ
Λαζάρου, τήν οποίαν χρησιμοποιούν άπό κοινού μέ τούς Ρουμάνους καί οί Βούλ-
γαροι τοΰ Μπανάτου, εν φσμα Χριστουγεννιάτικον μέ κοινήν μελωδίαν παρά
Ρουμάνοις καί Σέρβοις, τόν ρουμανικόν χορόν rata, άπαντώντα καί έν Ούγγαρίςι,
Μοραβίςι, Πολωνίςι, Ούκρανίςι, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία χ. ά.

Josee Farago, Cu privire la motivul päsärii ascunse în vas (Έν σχέσει μέ τό
θέμα τού πουλιού τοΰ κρυμμένου είς δοχεΐον) Nr 1, σ. 27 -35.
Ό συγγρ. σημειώνει τήν ΰπαρξιν 6 ρουμανικών καί 5 ούγγρικών παραλλαγών τοΰ
παραμυθιακού τύπου Aa Th 1416 καί άσχολεΐται κατόπιν μέ τήν ύπαρξιν τού
αύτοΰ μοτίβου εις τόν τύπον 875.

C. Eretescu, Mâçtile de priveghi-origine, functionalitate (Προσωπίδες κατά τήν
φύλαξιν τοΰ νεκρού (έπαγρύπνησιν) - άρχή, λειτουργία), Nr 1, σ. 37-43.
Είς τό άρθρον τούτο εξετάζεται ή μαγική άρχή καί λειτουργία τών προσωπίδων
τών χρησιμοποιουμένων κατά τήν φύλαξιν τοΰ νεκροΰ.

Cornelia Belcin, Ocupatiile Daco-Getilor în lumina literaturii antice (Ai άσχο-
λίαι τών Δακο - Γετών εις τό φώς τής άρχαίας γραμματείας), Nr 1, σ. 63- 73.
Πρός ένίσχυσιν τής άληθείας τών είς τήν γραπιήν φιλολογίαν στοιχείων διά τάς
άσχολίας τών άρχαίων κατοίκων τής Ρουμανίας ή συγγρ. άντλεΐ σχετικάς πληρο-
φορίας έκ τών άρχαιολογικών ευρημάτων.

Olga Nagy §i Hanni Markel, Variantele româneçti §i maghiare ale basmului
«Dracul ispâçeçte» (Αί ρουμανικοί καί ουγγρικοί παραλλαγαί τοΰ παραμυθιού
«Ό δράκος έξιλεώνεται»), Nr 1, σ. 81-93.

Πρόκειται περί τοΰ διεθνοΰς παραμυθιακοΰ τύπου Aa Th 810 Α.

G. Ciobanu, National §i universal în folclorul muzical românesc (Τό έθνικόν καί
τό παγκόσμιον είς τήν ρουμανικήν μουσικήν λαογραφίαν), Nr 2, σ. 105-110.
Ό συγγρ. υπογραμμίζει τά εθνικά στοιχεία τής μουσικής λαογραφίας, τά όποΐα
συνυπάρχουν μέ τά κοινά είς τούς διαφόρους λαούς.

G- Suliteanu, Kinestezia §i ritmica folclorului copiilor (Κιναισθησία καί ρυθμική
τής παιδικής λαογραφίας), Nr 3, σ. 211 - 227.

Συγκριτική μουσικολογική μελέτη τών ρουμανικών παιδικών <£σμάχων.

Ε· NeculaU, Folkloristlll Dumitiu Fortunä (Ό λαογράφος Δημήτριος Φορτούνα)
Nr 3, σ. 281 - 284.

C. Barbulescu, Cîteva observatii la basmul <In§irä-te märgäritar» (Μερικαί παρα-
τηρήσεις είς τό παραμύθι «Όρμάθιαζε μαργαριχάρι»), Nr 4, σ. 293 -298.
Τό παραμύθι διά «χά παιδιά μέ χά χρυσά μαλλιά» (Aa Th 707) είναι εύρύταχα
διαδεδομένον είς όλόκληρον τόν κόσμον καί ίδίςι έν Εύρώπη. Είναι πρός τούτοις
γνωσταί γραπχαί παραλλαγαί αύτοΰ άπό τοΰ 16ου αί. Έκτός τοΰ τύπου 707, όστις
άπαντφ καί έν Ρουμανίςι (18 παραλλαγαί), παραλλήλως υπάρχει έκεΐ καί ετερος
τύπος μή σημειούμενος είς τόν διεθνή κατάλογον τών παραμυθιών. Τούτον εξετά-
ζει ό συγγρ. καί ύπό τήν ενδειξιν 707C* άναφέρει 42 ρουμανικός παραλλαγάς.

F. Georgescu, Valoarea contributiei stiintifice a lui Constantin Bräiloiu raportatä

30
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la bazele actiiale ale cercetärii folelorului ("Η αξία τής έπιστημονικής συμβο-
λής τοϋ Κ. Μπραϊλόϊου σχετικώς πρός τάς σημερινάς βάσεις τής λαογραφικής ερεύ-
νης), Nr 4, σ. 299-308.
Ε. Bernea, Introducere teoreticä la studiul obiceiurilor (Θεωρητική εισαγωγή είς
τήν μελέτην τών εθίμων), Nr 5, σ. 379-388.

"Η μελέτη διαιρείται εις δύο κεφάλαια : είς τό πρώτον έξετάζεται τό πρόβλημα
τής φύσεως καί τής λειτουργίας τών έθίμων, είς δέ τό δεύτερον ό ημερολογιακός,
ό οικογενειακός καί ό μαγικός κύκλος αύτών.
Monica Budiç. Ada-Kaleh. Aspecte istoricoetnografice. Açezare - Gospodärie,
('Αντά-Καλέ. Ίστορικο - εθνογραφικοί απόψεις. "Εγκατάστασις - Νοικοκυριό),
Nr 5. σ. 409 - 420.

Μελετάται ή λαϊκή κατοικία είς τήν έντός τής κοίτης τοϋ Δουνάβεως μικράν νήσον
Άντά - Καλέ.

V. Adascalitei, Jocul cerbului in Moldova (Ό χορός τής έλάφου έν Μολδαβίςι), Nr 5,
σ. 421 -438.

'Εξετάζεται τό μαγικολατρευτικόν έθιμον -/αί ό χορός τής έλάφου έν Μολδαβίςι.
T. Alexandru, Constantin Bräiloiu (1893 - 1958), Nr 6, σ. 457-480.

Ή μελέτη αύτη, ώς καί τά κατωτέρω έν τω 6<Ρ τεύχει τοΰ 13ου τόμου τοΰ ώς άνω
περιοδικοΰ δημοσιευόμενα, άναφέρονται είς τόν βίον καί τό μουσικολογικόν έργον
τού Κ. Μπραϊλόϊου.

Δ. Β. Οίκ.

Revue des Études Sud - Est Européennes, tome V. Bucarest 1967.
N. 1-4.

A. Balota, «Radu Voïvod» dans l'épique sud-slave (Ό βοεβόδας Ράντου είς τήν
Νοτιοσλαβικήν έπικήν ποίησιν), σ. 203- 228.

'Εξετάζονται άσματα σερβικά καί βουλγαρικά, είς τά όποια μνημονεύονται Ρου-
μάνοι τινές ηγεμόνες.

Α. Fochi, Les travaux de la commission AIESEE pour l'étude du chant popu-
laire dans les Balkans (Αί έργασίαι τής 'Επιτροπής AIESEE διά τήν ερευναν
τοϋ δημοτικού τραγουδιού είς τά Βαλκάνια), σ. 302-303.
Α. Fochi, Ρ· Stahl, M. Musicescu, Ee premier congrès international d'études
balkaniques et du sud-est européen (Τό πρώτον διεθνές συνέδριον σπουδών
τής Βαλκανικής καί τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης), σ. 309 - 314.
Έν σ. 309 -311 γίνεται λόγος περί τών λαογραφικών έν τφ Συνεδρίφ άνακοινώ-
σεων, έν σ. 311-313 περί τών εθνογραφικών καί έν σ. 313-314 περί τών σχετι-
κών μέ τήν λαϊκήν τέχνην.

Tome VI, 1968.

A- Fochi, Recherches de folklore comparé sud-est européen en Roumanie (XIX«
siècle) (Έρευναι συγκριτικής λαογραφίας τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης έν Ρου-
μανίςι) (19»? αί.), α. 113-139.

Ό συγγρ. εξετάζει εργα τοΰ Al. Odobescu, τοΰ Β. P. Hasdeu, τοϋ Ν. Ierga,
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τοΰ D. Caracostea, τοΰ Μ. Gaster, τοΰ Ε. §äineanu κ. ά., είς τά όποια ούτοι
διεπραγματεύθησαν θέματα συγκριτικής λαογραφίας τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Rosa Del Conte, Le due madri délia peregrinatio virginis rumena.Nota col nome
di «cäutarea maicii Domnului» (Αί δύο μητέρες τής peregrinatio virginis,
μοτίβου γνωστοΰ έν Ρουμάνι^ ύπό τό όνομα «άναζήτησις, τής μητρός τοΰ Κυρίου»),
σ. 191 -226.

'Εξετάζεται ή ρουμανική παραλογή, «άναζήτησις τοΰ Κυρίου ύπό τής μητρός του»,
ή σχέσις της μέ άπόκρυφα κείμενα, μέ τό νεοελληνικόν μοιρολόγι τής Παναγίας,
μέ τήν παραλογήν «Miorita» κ.τ.λ.
Ρ. Η. Stahl, Bäuerliche Rundbauten in Südosteuropa. Kuppel - und Kegelhütten
('Αγροτικά κυκλικά οικοδομήματα εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην. Θόλος καί
κωνικαί καλΰβαι), σ. 227 -238.

Τό άρθρον άναφέρεται κυρίως είς τήν έρευναν τής ποιμενικής καλύβης είς Γιουγ-
κοσλαβίαν, εις τούς Κουτσοβλάχους καί είς τούς Σαρακατσάνους.
Elena Siupiur, La chanson du frère mort dans la poésie des peuples balkaniques
et la correspondance de I. D. Schischmânoff, B. P. Hasdeu et I. Bianu (Τό
φσμα τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ εις τήν ποίησιν τών βαλκανικών λαών καί ή αλληλο-
γραφία τών I.D.S-i Β.Ρ.Η. καί Ι.Β.), σ. 347 -364.

Έκ τών κειμένων τών έπιστολών τών ώς άνω λογίων, δύναται νά ώφεληθή ή
έρευνα τοΰ τραγουδιοΰ τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ.
Α· Fochi, Südosteuropäische volkskundliche Motive im Werk des rumänischen
Dichters George Coçbuc (Νοτιοευρωπαϊκά λαογραφικά μοτίβα είς τό έργον τοΰ
Ρουμάνου ποιητοΰ Γ. Κοσμπούκ), σ. 595- 607.

Ό συγγρ. έξετάζει : α) τό μοτίβον τοΰ ποιήματος τοΰ Κοσμπούκ «Romanta», τό
όποιον έχει ώς βάσιν τό περιεχόμενον τοΰ Νεοελληνικού δημώδους άσματος :
«Κόρη, όντας έφιλκόμασταν νύχτα ήταν, ποιός μας είδε ; | Μάς είδ' ή νύχτα κ' ή
αύγή, τ' άστρι καί τό φεγγάρι ...» καί β) τό περιεχόμενον τοΰ ποιήματος Ange-
lina τοΰ αύτού ποιητοΰ, τό όποιον έχει ώς άφετηρίαν μίαν άλβανικήν παραλλαγήν
τοΰ ^σματος : «Ή άπιστος σύζυγος».
L· Ρ· Marcu, Aspects de la famille musulmane dans l'île d'Ada-Kaleh ("Οψεις
τής μουσουλμανικής οικογενείας είς τήν νήσον Άντά - Καλέ), σ. 649 - 669.
Εξετάζονται τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής οικογενείας τών Μουσουλμάνων
κατοίκων τής είς τήν κοίτην τοΰ ποταμοΰ Δουνάβεως ευρισκομένης μικράς νήσου
Άντά - Καλέ.

Thérèse Carolus - Barré, Chez les Vlaques du Pinde (Είς τούς Βλάχους τής Πίν-
δου), σ. 671 -678.

Ή συγγρ., είς τό σύντομον τούτο σημείωμά της, έξετάζει τά τής προελεύσεως
τών βλάχων τής Πίνδου, τήν οϊκίαν, τά έργα τών γυναικών των, τάς δοξασίας,
τάς δεισιδαιμονίας καί τήν κοινωνικήν των ζωήν.

Δ. Β. Οίκ.
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Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Bd. 63 (1967).

Εις τό ύπ' αριθ. 1 - 2 τεύχος τοϋ ώς άνω τόμου δημοσιεύονται άρθρα, ύπό δια-
φόρων ερευνητών, αναφερόμενα εις τινα τών έν Εύρώπη νέων υπαιθρίων Λαογρα-
φικών Μουσείων. "Εξ τών άρθρων τούτων είναι άφιερωμένα είς τά ώς άνω έν
Ρουμανίςι Μουσεία, έν διά τά έν Γιουγκοσλαβία, εν διά τό έν Graz - Stübing τής
Αύστρίας καί έν διά τό έν Gutach τής "Ελβετίας.

Είς τό έπόμενον τεύχος 3-4 δημοσιεύονται άρθρα, μετά πολλών εικόνων, έν σχέ-
σει μέ λαϊκάς προσωπίδας (Masken) έκ Λιθουανίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ρου-
μανίας, Γιουγκοσλαβίας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας. Τό άρθρον διά τάς ελληνικός
προσωπίδας τών μετημφιεσμένων έγράφη ύπό τοΰ Δ. Λουκάτου.

Bd. 64 (1968).

Είς τό ύπ' άρ. 1-2 τεύχος τοΰ τόμου τούτου συνεχίζεται ή δημοσίευσις άρθρων,
άναφερομένων είς τάς προσωπίδας καί τά μετ' αύτών συνδεόμενα έθιμα είς τάς
χώρας τών Τσέχων καί τών Σλοβάκων.
Hans Trümpy, Fuhren die Leute von Saanen schon im 18. Jahrhundert Ski ?
σ. 29- 54.

'Εξετάζεται τό ζήτημα έάν οί κάτοικοι τοΰ Saanen έχρησιμοποίουν σκι κατά τόν
18ον αι., έπί τή βάσει στοιχείων περιλαμβανομένων εις βιβλία, ώς καί είς τόν
τύπον καί είς έπιστολάς λογίων τής περιοχής.
Ρ. Walter Heim, Klimawechsel in der katholischen Volksfrömmigkeit der
Schweiz, a. 55 - 67.

Γίνεται λόγος περί τής άλλαγής είς τό πνεύμα τής εύλαβείας τών καθολικών τής
'Ελβετίας. 'Ενδιαφέροντα είναι τά ύπό τοΰ συγγρ. λεγόμενα διά μίαν Volksli-
turgie (λαϊκήν λειτουργίαν).
Dragoslav Antonijevic', «Premlaz» - Ein Ritual bei Viehzüchtern auf dem Bal-
kan, σ. 68 -73.

'Εξετάζεται τό εις τινα χωρία τής περιοχής Crna Trava τής Νοτιοανατολικής
Σερβίας παρά τά βουλγαρικά σύνορα άπαντών παλαιόν έθιμον τής είς μίαν ώρι-
σμένην ήμέραν τών μέσων Μαΐου κοινής φυλάξεως καί βοσκήσεως τών ποιμνίων,
τοΰ άπό κοινού άμέλγματος καί τής διανομής τοΰ γάλακτος κατά οικογενείας. Είτα
περιγράφονται αί μαγικολατρευτικαί πράξεις (χοροί, τραγούδια, πυραί) τών ποιμέ-
νων διά τήν συντήρησιν τών ζφων καί τόν πολλαπλασιασμόν τών παραγομένων
κτηνοτροφικών προϊόντων.
Walter Heim, Das Erntedankfest bei den Katholiken der deutschen Schweiz,
σ. 115-134.

Γίνεται λόγος περί εύχαριστηρίων έορτατικών εθίμων τοϋ θερισμοΰ είς τούς Καθο-
λικούς τής γερμανικής 'Ελβετίας.
Theodor Bühler, Die Mandate der Basler Fürstbischöfe als volkskundliche
Quelle, a. 135 - 162.

Ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών επισκοπικών έγκυκλίων ώς πηγών λαογρα-
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φικών ειδήσεων, αναφερομένων είς στοιχεία τοΰ ύλικοΰ, κοινωνικού καί πνευμα-
τικού βίου τοΰ λαοΰ τής έν 'Ελβετίςι περιοχής τής Βασιλείας (Basel).

Δ. Β. Οίκ.

Studia Fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie Finnoises,

tome XII, Helsinki MCMLXV.

Ό προκείμενος τόμος περιλαμβάνει μελέτας καί δρθρα γλωσσολογικού κυρίως
περιεχομένου. Σημειοΰμεν είτα τό δρθρον τής Leea Virtanen, Tätigkeitsbe-
richt des folkloristischen Seminar der Universität Helsinki 1962- 1964,
σ. 86 - 98, είς τό όποιον περιέχεται βιβλιογραφική αναγραφή τών δημοσιευμάτων
τοΰ Λαογραφικού Σεμιναρίου τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Helsinki κατά τά ώς δνω ετη.
'Ακολουθεί ή ύπό Sulo Haltsonen δημοσιευομένη Finnische linguistische und
volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1962 - 1964, σ. 99 - 170.

Tome XIII. Helsinki MCMLXVII.
Kustaa Vilkuna, Zur Geschichte des finnischen Pferdes, σ. 5-49.

'Εν άρχή ό συγγρ. περιγράφει τόν τρόπον ζωής καί άναπτύξεως τοΰ μικρού άγριου
ίππου έν Φιλλανδίςι, 8ica εξετάζει τά Ιστορικά καί πολιτιστικά διά τόν ΐππον
στοιχεία, παλαιότερα καί νεώτερα, τά εΐς τά Μουσεία υπάρχοντα έν σχέσει πρός
αυτόν άντικείμενα, τήν προέλευσιν τού φιλλανδικοΰ ίππου έκ Μογγολίας κ.δ.
R. Ε. Nirvi, Finn. Täsmä «Genau», σ. 50- 70.

Γλωσσική μελέτη έν τή όποίςι άπαντώμεν καί δύο μαγικάς έπφδάς «κατά τοΰ
στραγγουλίσματος τού ίππου» (σ. 61-63).
Heikki Paunonen, Das Verhältnis der Märchentypen AT 552 A und 580 im Lichte
der finnischen Varianten, σ. 71-105.

Μελέτη περί τής σχέσεως τών ξένων παραλλαγών τών παραμυθιών τοΰ τύπου
AT 552 Α καί 580 πρός τάς άντιστοίχους φιλλανδικάς παραλλαγάς.
Sulo Haltsonen, Finnische linquistische und volkskundliche Bibliographie jür
die Jahre 1965- 1966.

Δ. Β. Οίκ.

Zeitschrift für Balkanologie. Wiesbaden Jahrgang III (1965).

Apostolos Bakalopoulos, Zur Datierung zweier griechischer Volkslieder (Χρο-
νολόγησις δύο ελληνικών δημοτικών $σμάτων, σ. 4 - 11.

Ό συγγρ. έξετάζων πρώτον (σ. 4-8) τό τραγούδι τοΰ Κάστρου τής Ώριας τάσ-
σεται πρός τήν γνώμην τοΰ Ν. Γ. Πολίτου περί τής άρχετύπου συνθέσεώς του έκ
διαφόρων μυθικών καί ιστορικών στοιχείων, δέχεται δ' όμως ότι τό όνομα Μ α ρ ο ΰ
είς παραλλαγάς τοΰ άσματος δύναται νά συνδέεται πρός τό *Α μ ό ρ ι ο ν.
Είδικώτερον συζητείται τό θέμα περί τής άμύνης είς ποντιακός παραλλαγάς
τοϋ «"Ηλ" ό κάστρος» καί τής σχέσεως του πρός τό Κάστρον τής Κορδύλης, τό
όποιον ύπερησπίσθη ή φρουρά του κατά τών Τούρκων. Περαιτέρω παρατηρεί περί
τών δυσχερειών ενεκα τοϋ πλήθους τών παραλλαγών καί τών διαφορών είς αϋτάς
είς τόν προσδιορισμόν άπό άπόψεως τόπου καί χρόνου της άρχετύπου μορφής
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τοΰ φσματος κλπ. (Ό συγγρ. φαίνεται έκ τής παρατιθεμένης βιβλιογραφίας ότι
δέν είχεν ύπ' όψιν του τήν πληρεστέραν μελέτην περί τοΰ έν λόγφ τραγουδιοΰ εις
τήν 'Επετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 13/14 (1960/61), έν 'Αθήναις 1961,
σ. 3-34).

Άπό τής σελ. 8-14 αναζητείται υπό τοΰ συγγρ. ή ιστορική αρχή τού Ποντια-
κού φσματος (Βλ. εις Π. Τριανταφυλλίδον, Οί φυγάδες, σ. 47) περί τοΰ Παλαιο-
κάστρου, παραδοθέντος ύπό τοΰ Μαρθά· «ήταν κι ό σκύλος ό Μαρθάς τοΰ
κάστρου παραδότες». Ό Τριαντ. έταύτισε τό έν λόγιρ κάστρον πρός τό κείμενον
εγγύς τού Ζαβέρα. Ό συγγρ. έχων ύπ" όψιν του δημοσιευθέν τουρκικόν κτηματο-
λόγιον περιοχών τοΰ Πόντου εις τό όποιον άναφέρεται μετά τήν κατάκτησιν
αύτοΰ ύπό τών Τούρκων παραχώρησις τιμαρίου είς τόν Merte (κατά τόν συγγρ.
Μαρθάν τού τραγουδιοΰ), προδότην τοΰ κάστρου τοΰ Τορούλ (Άρδασα), υπο-
στηρίζει ότι πρόκειται περί τοΰ κάστρου τούτου είς τό δημώδες φσμα.

Mil. S· Filipovic, Einige Motive in der balkanischen Folklore (Θέματά τινα είς
τήν Βαλκανικήν λαογραφίαν), σ. 64 - 76.

1) Γίνεται γενικώς λόγος περί τών τοπικών είς έκάστην περιοχήν παραδόσεων καί
τής σημασίας τών στοιχείων είς αύιάς άπό άπόψεως ιστορικής. 'Εξαίρεται ή έπι-
βίωσις είς αύτάς θεμάτων έκ τής άρχαίας μυθολογίας καί παραδόσεως, συνδεόντων
πολιτικώς τούς λαούς τής χερσονήσου τού Αίμου, μεταξύ δέ τών θεματικών στοι-
χείων παραδ. : τοΰ ίχνους (άποτυπώματος) ποδός θεότητος, άνθρώπου ή ζφου
έπί λίθου. 'Εξετάζονται περαιτέρω τά θέματα: 2) τής Διδοΰς διά τήν ϊδρυσιν τής
Καρχηδόνος (είς τήν Γιουγκοσλαβικήν παράδοσιν). 3) τοΰ Δαιδάλου καί τού "Ικά-
ρου. 4) τού μίτου τής Αριάδνης. 5) τών χηνών τού Καπιτωλίου. 6) αυτοκρατόρων:
του Τραϊανού μέ τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ Μίδα κ. δ. 7) κατοχής περιο-
χής διά περιοδεύσεως αύτής κατά τήν διάρκειαν μιας ημέρας. 8) χάλκινου άλω-
νίου, ώς τοπωνυμίου. 9) περί παλαιών κατοίκων. 10) περί ώρισμένων άρχαίων τάφων.

Demetrios J. Georgacas, Place and other names in Greece of Various Balkano-
rigins, Part II. (Τοπωνύμια καί άλλα ονόματα είς τήν 'Ελλάδα διαφόρου Βαλκα-
νικής άρχής. Μέρος II), σ. 77 -99.

Είς τό Β' μέρος τοΰτο (βλ. περί τού Α' είς Ε.Λ.Α., 17 (1964), 'Αθήναι 1965,
σ. 271) τής μελέτης του ό συγγρ. έξετάζει έτυμολογικώς τοπωνύμια καί λέξεις
είς τήν 'Ελληνικήν, ώς τά : Βάβω, Βάλτος καί τά συγγενικά, Μπάλτα, Βελούχι,
Βιρός καί Βίρος, Δολοί (Δολιανός - Δολιανά), Ποτόκι, Ράδος, Ρομίρης, Σιρά-
κος, Ζαπάντης, Μπράτης, Τσιπιανά, Κράβαρης (Κράβαρα, Κραβαρίτης) κ. ά.

Vladimir Georgiev, Zum Dakischen (Δακικά), σ. 101-105.

'Εξετάζονται : α) αί είς τόν Διοσκορίδην άπαντώσαι λέξεις : προδιάρνα (μελανόρ-
ριζον) καί βλίς. β) τό τόπων. Ballanstra. γ) Ρατακήνσιοι (είς Πτολεμ. 3, 8, 3).
δ) περί τού ονόματος τής φυλής είς τήν άρχαιότητα Κοστοβώκοι, Κοιστοβώκοι,
Κασταβώκοι κ. δ. ε) περί τοΰ ονόματος τής φυλής Σαβώκοι.

Karel Hora'lek, Kleine Beiträge zur balkanischen Märchenkunde (=: Μικραί συμ-
βολαί είς τήν βαλκανικήν παραμυθολογίαν), σ. 106- 125.
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Hans - Joachim Kissling, Die türkische geographische Nomenklatur auf dem
Balkan als Erkenntnismittel für die Südosteuropaforschung (Ή τουρκική
γεωγραφική ονοματολογία είς τόν βαλκανικόν χώρον ιός μέσον γνώσεως είς τήν
μελέτην τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης), σ. 126 - 142.

Συζητείται τό θέμα τής σημασίας τών τουρκικών τοπωνυμίων κ.ά. είς τήν νοτιοα-
νατολικήν Εύρώπην διά τήν έν γένει μελέτην τής περιοχής.

Jahrgang IV (1966)

Ljiljava Crepajac, "Αβαντες, Βάντιοι - "Αμαντες, 'Οδό - μαντες, σ. 20-25.

Γλωσσική μελέτη περί τών ανωτέρω κυρίων ονομάτων ώς 'Ιλλυρικών. Έν σ. 22
γίνεται λόγος καί περί τοϋ ονόματος Γραικός.
Demetrius J. Georgacas, Place and other names in Greece of various origins.
Part III. (Τοπωνύμια καί άλλα ονόματα είς τήν Ελλάδα διαφόρου βαλκανικής
άρχής. Μέρος Γ'.), σ. 26 - 54.

'Εξετάζονται έτυμολογικώς τά τοπωνύμια καί κύρια ονόματα : Γρίζη, Μπιζάνι,
Σφεντούρι, Βεντούρη, Σφραντζής, Βεριστιά. Τόπων, μέ κατάληξιν zë καί éza
(Γούρνιζα, Καμάριζα, Βάλεζα, Βάσεζα, Χώρεζα κλπ., "Αγριλέζα, Βελανιδέζα,
Καλογρέζα κ.ά.), Κούκης - Κριεκούκης - Κριεκούκι, Γάρδι, Λούμπα, Λούμπιτσα,
Ρέντα, Ρέντης, Μερζές, Βραγιά.
Leopold Kretzenbacher, Des Teufels Sehnsucht nach der Himmelschau. Zu
einem Motiv der slovenischen Legenden-ballade (= Ή νοσταλγία τοΰ διαβό-
λου πρός θέαν τοΰ Ούρανοΰ. Θεματικόν στοιχεΐον θρησκευτικής παραλογής είς
Σλοβενίαν), σ. 57 - 66.
Alois Schmaus, Studien zu balkanischen Balladenmotiven (Μελέται εις θέματα
βαλκανικών παραλογών), σ. 100 - 138.

Ερευνάται τό θέμα : Ή Νεράιδα (ή νύφη) εμβάλλει διχόνοιαν καί χωρίζει τούς
αδελφούς.

Jahrgang V (1967)

Norbert Reiter, Der Artikel in den Balkansprachen (Τό άρθρον είς τάς βαλκανι-
κάς γλώσσας), σ. 103 - 119.

Γλωσσική μελέτη είς τήν οποίαν έρευνάται τό σύστημα, ίôiçt είς τήν Έλληνικήν,
όλιγώτερον δέ είς τήν Βουλγαρικήν, τής θέσεως λέξεων μέ όριστικόν άρθρον, άόρι-
στον ή άνευ άρθρου.

Michail Arnaudov, Der Familienschutzgeist im Volksglauben der Bulgaren (Τό
πνεϋμα, προστάτης τής οικογενείας, είς τήν λαϊκήν πίστιν τών Βουλγάρων)
σ. 129 - 137.

Εξετάζεται είς τόν βουλγαρικόν λαόν τό καί είς τήν λαϊκήν πίστιν τοϋ έλληνικοϋ
λαοΰ θέμα «τοΰ στοιχειοΰ», ώς πνεύματος, τό όποιον προστατεύει άπό κακόν τήν
κατοικίαν τής οικογενείας ή άλλο οίκημα ή καί άγροτικήν περιοχήν.
Dagmar Burkhart, Zum Drachenkampfthema. Motivparallelen in der südsla-
vischen und griechischen Volksepik (Τό θέμα τής πάλης τοΰ δράκοντος.
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Παράλληλα στοιχεία εις τήν νοτιοσλαβικήν και έλληνικήν λαικήν έπικήν ποίησιν),
σ. 146 -159.

"Ερευνάται τό θέμα τής δρακοντοκτονίας είς τό $σμα τοΰ Άγ. Γεωργίου καί εις
Αλλάς έλληνικάς παραλογάς καί ακριτικά τραγούδια, τής πάλης οΰτω πρός δράκοντα
ή στοιχειό πηγής, πρός αντίστοιχα θεματικά στοιχεία είς επικά φσματα τών
βορείων τής "Ελλάδος σλαβικών περιοχών καί δή τής τών Σκοπίων. ΕΙς τά αντί-
στοιχα σερβοκροατικά τραγούδια τήν θέσιν ταύτην τοΰ δράκοντος κατέχει ή
Νεράιδα (vilaj.

C. Th. Dimaras, Notes sur l'évolution des idées du XVIe au XIX* siècle dans le
domaine culturel grec et sur les doctrines qui l'ont enregistrée. (Σημειώσεις
περί τής εξελίξεως τών Ιδεών άπό τοϋ 16ου μέχρι τοΰ 19ο" αίώνος είς τήν έλληνι-
κήν πολιτιστικήν περιοχήν και περί τών διδαχών είς τάς οποίας αΰτη έπραγματο-
ποιήθη), σ. 160-166.

Συζητείται τό θέμα τής κινήσεως διά τήν έξέλιξιν καί άνανέωσιν τών ανθρωπι-
στικών Ιδεών ύπό τής Έκκλησίας, τών Φαναριωτών καί Αλλων παραγόντων κατά
τήν περίοδον άπό τόν 16 -19 αίώνα.
Demetrius J. Georgacas, Place other names of various Balkan origins. Part. IV.
Addenda. (Τοπωνύμια καί &λλα ονόματα διαφόρου βαλκανικής προελεύσεως.
Μέρος Δ'. Προσθήκαι), σ. 167-185.

Προσθήκαι καί συμπληρωματικοί παρατηρήσεις είς τήν δημοσιευθεϊσαν είς τό
περιοδικόν τοΰτο μελέτην (τόμ. II, III, IV) περί τοπωνυμίων xai κυρίων ονο-
μάτων είς τόν έλληνικόν χώρον έλληνικής ετυμολογικής άρχής, σλαβικής, αλβανι-
κής, ρουμανικής καί τουρκικής.
vojmir Vinja, Le Grec et le Dalmate (Ό Έλλην καί ό Δαλματός), σ. 203 - 223.

"Ερευνώνται ελληνικά γλωσσικά στοιχεία είς τήν άρχαίαν δαλματικήν γλώσσαν,
ώς καί είς τήν σύγχρονον, περαιτέρω δέ και είς τήν σερβοκροατικήν.

Γ. Κ. Σ.
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'Αγία Βαρβάρα Βεροίας 27
'Αγία Ελένη Σερρών 324,
328

'Αγία Παρασκευή Σερρών
28

Άγιάσος Λέσβου 317
'Αγία Τριάς Κρήτης 47
"Αγιοι Θεόδωροι Τρικά-
λων 391
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"Αγιος "Αθανάσιος Πέλ-
λης 27
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352
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τρας 204, 213
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λων 310, 321
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41, 44
Άγχαθιά 'Ημαθίας 28
Άγόριανη Παρνασσίδος 26
Άγραψα 78, 96
Άγριανή Σερρών 19, 25,

29, 36, 324, 327, 330
Άδάμας Μήλου 234
Άδραμύττιον Μ. Ασίας
146

Άδριανοΰπολις 18, 130,
138

Αετός Ξηρομέρου 344
"Αηδονοχώρι Σερρών 20,

28, 29

"Αθήναι 25, 61, 64, 66,

72, 74, 77, 79, 130
Αίνος 140, 394
ΑΙτωλία 65, 68, 74, 76,
77, 93, 95, 134, 135,
319, 393, 394, 396

"Ακαρνανία 62, 63, 86
Άκρινή Κοζάνης 354
Άλιστράτη Σερρών 28
"Αλόννησος 395
Άλπεις 24
"Αμοργός 396
Άνακοϋ Μ. "Ασίας 397
"Αναστασία Σερρών 28,

39, 41
"Ανατολή Ίεραπέτρας 185,
187, 188, 197, 210, 215
Άνδρος 136, 319, 394, 395
Άνεράιδες 338
"Ανώγεια Βουλισμένης Μι-

ραμπέλλου 189
Άνω Καμήλα Σερρών 22,

29, 34, 41, 42
Άνω Κλειναί Φλωρίνης
164

Άπείρανθος Νάξου 137,
138, 140, 141, 145, 146
Άραβάνιον Πόντου 396
"Αράχοβα Παρνασσίδος

134, 135, 145
Άργος 87

Άργος "Ορεστικόν 352
"Αργοστόλι 359
Άργυράδες Κέρκυρας 129
Αρκαδία 87
Άρμένι Θεσσαλίας 94
Αρναία Χαλκιδικής 28
Άρνισσα Πέλλης 20, 27,

39, 40
"Αρτα 234, 394, 395
Αχαΐα 93

Βαλσαματα Κεφαλληνίας
359

Βάλτος Ξηρομέρου 24, 26
Βαμβακόφυτον Σερρών 28

Βασιλική "Ιεραπέτρας 185,
188, 189, 208, 213, 214
Βέροια 231
Βιθυνία 317

Βουλισμένη Μιραμπέλλου
187

Βούρβουρα Κυνουρίας 395
Βρακάδες 'Ικαρίας 18
Βράχα Ευρυτανίας 26
Βραχάσι Μιραμπέλλου
185, 188, 209, 213, 214
Βραχώρι 'Ηπείρου 321
Βρύσες Μιραμπέλλου 336,
337, 339

Γανοχώρια Άνατ. Θρά-
κης 18, 30, 40
Γελλίνι Κορινθίας 145
Γερακάρι Ρεθΰμνης 362
Γίδας 'Ημαθίας 28
Γιουμουλτζίνα- βλ. Κομο-

τινή
Γκούρζονον 129
Γλυκύ Σουλίου 135
Γορτυνία 82
Γύθειον 60

Δάφνη Σερρών 28, 42,
43, 44

Δημητρίτσι Σερρών 16,
20, 28
Διγαλέτο Κεφαλληνίας 359
Διδυμότειχον 130
Διλινδτα Κεφαλληνίας 359
Δοξάτον 27
Δωδεκάνησος 224

'Εβυθός Ανδραβίδας 85
Έλασσών 26, 27

30α
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"Ελούντα Κρήτης 234
"Ελύμνιον Εύβοιας 140,
143

"Εμμ. Παπάς Σερρών 28,
39, 41

"Έξω Μουλιανά Σητείας
185, 188, 209, 215, 219
Επτάνησος 98
Έρμακιά Εορδαίας 347,
348

Εύβοια 26, 168, 394
Ευρυτανία 317

Ζαγόριον 27
Ζάκυνθος 85

Ζίτσα "Ιωαννίνων 79, 80
Ζουπάνιον Σισανίου 397

"Ηλεία 63, 64, 65, 67, 99
*Ηλις "Αχαΐας 25, 84, 317
"Ηπειρος 27, 39, 61, 65,
67, 70, 71, 77, 79, 81,
84, 89, 90, 93, 134, 136,
153, 168, 394

Θερμά Σερρών 16, 28,

39, 41, 42
Θεσπρωτία 27
Θεσσαλία 16, 26, 36, 67,

86, 87, 89, 394
Θήρα 47, 319
Θρςικη 16, 29, 39, 63, 66,
69, 72, 74, 75, 79, 82,
142, 394
θραψανόν 'Ηρακλείου 408

Ίνέπολις Σινώπης 159
"Ιος 376, 395
"Ιωάννινα 27, 95

Καγιάννι Λέσβου 137
Καλάβρυτα 133, 395
Καλαμάτα 89
Καλαμαύκα Ίεραπέτρας
185, 188, 206, 213, 214
Καλαμπάκα Τρικάλων 391
Καλέντζι 'Ηπείρου 62
Καλιρρόη Τρικάλων 391
Καλλίπολις 321

Καλόγηροι Τρικάλων 310
Καλόν Χωρίον Μιραμπέλ-
λου 185, 188, 211
Κάλυμνος 134
Καπλάνι Πυλίας 145
Καππαδοκία 91, 94, 129,
395

Καραμπουρνάς Σμύρνης

138

Καρδάμυλα Χίου 396
Καρδαμύλη Λακωνίας 25
Καρδιά Εορδαίας 347, 348
Καρδίτσα 16

Καρδιτσομαγούλα Καρδί-

τσης 22
Καριώται Λευκάδος 317
Κάρπαθος 142, 162, 318,

395, 396
Καρύδι Σητείας 336, 337,
339

Κάρυστος 26, 319
Καστέλλι Φούρνής Μιραμ-
πέλλου 185
Καστελλόριζον 32
Καστόρια 168, 317
Καταράχτης "Αρτης 317
Κατσιδώνι Σητείας 16,

18, 19, 32
Κάτω Καμήλα Σερρών 29
Κάτω Κλειναί Φλωρίνης
352

Κάτω "Ορεινή Σερρών 29
Κάτω Χωρίον Ίεραπέτρας
185, 188, 212, 215, 219
Κεντρί Ίεραπέτρας 185,

188, 212, 215, 219
Κεράσους 130
Κέρκυρα 32, 98
Κεσάνη 'Ανατ. Θράκης 29
Κεφαλληνία 60, 62, 65, 67,
69, 78, 81, 93, 97, 371,
395

Κίμωλος 84, 133, 134, 395
Κιρκάσιοι ('Αγία Τριάς)

"Ημαθίας 27
Κλεπούσνα 324° βλ. καί

'Αγριανή
Κολοφών 51

Κομοτινή Δυτ. Θράκης 16
Κονιατσή Έλασσόνος 16

Κόνιτσα 27, 93
Κορινθία 68
Κορμίστα Σερρών 28
Κορώνη 18, 49,51,318,321
Κοτύωρα Πόντου 67, 129,
130

Κουβούκλια Μ. "Ασίας 16
Κουμαριά Σερρών 30
Κρήτη 22, 32, 45, 65, 71,
92, 124, 134, 138, 140,
168, 185, 187, 395
Κριμαία 237
Κρώμνη Πόντου 139
Κύζικος Προποντίδος 16,

139

Κύθνος 133, 134, 138, 394,
396

Κυκλάδες 129
Κυπαρισσία 395
Κύπρος 58, 62, 92, 128,
129, 132, 137, 141, 395,
396

Κωνσταντινούπολις 30
Κώς 140, 141,394, 395, 396
Κωστή· βλ. Κωστί
Κωστί 'Ανατ. Θράκης 147,
329

Λαγγός 413

Λάγινά Θεσσαλονίκης 27
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Λιβάδι 410. — Πάνω Λι-
βάδι 407
Λιβίόιον Μ. 'Ασίας 140,

319, 396
Λιγονοιό 'Αργολίδος 155
Λιθίνες Σητείας 336, 337,
338

Λυγαριά Σερρών 28, 39, 41

Macedoine- βλ. Μακεδο-
νία

Μάδυτος 138

Μάζα Σελίνου Χανίων 113
Μακεδονία 16, 20, 27, 28,
36, 39, 49, 53, 80, '89,
136, 155
Μάλγαρα 'Ανατ. Θράκης
29

Μάλλες Ίεραπέτρας 188,
189

Μανδήλιον Σερρών 28
Μάνη 25, 135, 317
Μανιάκι Πυλίας 155
Μανταμάδος Λέσβου 31
Μαργαρίτες Ρεθύμνης

406, 407, 410
Μαρμακέτον Λασιθίου 336
Μαυρατζαΐοι Σάμου 31
Μέγαρα 394, 395, 396
Μελενικίτσι Σερρών 28,

40, 41, 42, 44
Μελένικον 28, 40
Μεσελέροι "Ιεραπέτρας

185, 188, 212, 219
Μεσημβρία Άνατ. Θρά-
κης 138, 147
Μεσσηνία 25, 62, 77, 79,

133, 134, 394
Μέτραι Άνατ. Θράκης

29, 42
Μήλος 319, 395
Μηχανιώνα Κυζίκου 397
Μικρά Ασία 80
Μικρό Σούλι Σερρών 28,
36

Μίλατος Μιραμπέλλου
185, 188, 201, 213, 214
Μιξόρρουμα Ρεθύμνης

406 , 409
Μονοκκλησιά Σερρών 30

Μονόλιθος Ρόδου 31
Μύθοι 'Ιεραπέτρας 185,
186, 188, 189, 210, 215

Ναίμονας 147 ·
Νάξος 128, 129, 133, 395,
397

Ναυπακτία 26, 168
Νέα "Εφεσος 140
Νεόκαστρον 'Ημαθίας 28
Νέον Σούλι Σερρών 28,

29, 36
Νεστόριον 317
Νησέλλι 'Ημαθίας 28
Νιγρίτα Σερρών 28, 44
Νικηθιανός Μιραμπέλλου
32

Νίσυρος 22, 31, 39, 134

Ξηρόμερον Ακαρνανίας
135

Ξηρότοπος 'Ορεινής Σερ-
ρών 28
Ξηροχώριον Αχαίας 25
Ξινονέριον Καρδίτσης 26,
44

Ξινόν Νερόν Αμυνταίου
159

Όρδόν 396

Όρεινόν Σητείας 185,188,

208, 213, 214
Ούλαγάτς 129

Παλαικώμη Σερρών 28, 36
Παλαμάς Καρδίτσης 26
Πάνω Λιβάδι· βλ. Λιβάδι
Παξοί 140
Παραμεριάρης 146
Παραμυθία 395
Πάργα 27
Πάτραι 85
Πέλλη 152

Πελοπόννησος 97, 155
Περιστερά Θράκης 16
Πέτρα Άνατ. Θράκης 30
Πλαγιά Λέσβου 319, 320
Πληγώνι Λέσβου 133, 139
Πολύλακκος Βοΐου 27

Πόντος 65, 67, 76, 129,

130, 138, 142, 396
Πρώτη Σερρών 28, 29,

34, 39, 41
Πύλη Τρικάλων 310
Πυλία 68
Πύλος 231

Πωγώνιον 64, 81, 82

Ρέθιιμνον 406 , 409
Ρεϊσδερέ Σμύρνης 161
Ροδολεΐβος Σερρών 28,
39, 41

Ρόδος 24, 31, 35, 39, 42,
46, 49, 134, 319, 395,
396
Ρούμελη 89

Ρουμούλκι Ημαθίας 28,
41

Σάλακος Ρόδου 31, 35, 38
Σαμοθράκη 139
Σαμονίβα Σουλίου 135
Σάμος 31, 42, 46, 51, 136,

140, 319, 394
Σάντα 130
Σαρακήνα 118, 123
Σαραντάπηχον Κορινθίας
145
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Σουφλί 29, 317
Σπέτσαι 231
Σπήλι Ρεθύμνης 406
Σταυροχώριον Σητείας
185, 188, 205, 213, 220
Στενήμαχος 'Ανατ. Ρωμυ-
λίας 27, 28, 79
Στενίμαχος' βλ. Στενήμα-
χος

Στερεά "Ελλάς 89, 394
Σύμη 74, 83, 124, 145,
223, 226, 238, 319, 240,
396

Σύρος 394, 396
Σχωρέτσανα' βλ. Ιίατα-

ράκτης
Σωσάνδρα Πέλλης 27

Τελμεσός 129

Τερπνή Σερρών 28
Τζετώ Θράκης 30, 161
Τήνος 145, 395, 396
Τίρναβος 26
Τραπεζούς 129, 130
Τρίκαλα Κορινθίας 317
Τριφύλλια 394, 395
Τσακαρασιάνο Κεφαλλη-
νίας 359
Τσακωνιά 397
Τσενιώ' βλ. Τζετώ

"Υδρα 168

Φαιστός 225

Φάρασα Καππαδοκίας 16,

17, 18
Φθιώτις 86

Φιλιππούπολις 29, 35, 36,
37, 42, 43

Φολέγανδρος 20, 24, 31,

33, 42, 44, 49
Φραγκάτα Κεφαλληνίας
359

Φραγκότζ' ή Φραγκότσι
'Εορδαίας 347

Χαλδία 129, 130
Χάλκη 31, 35, 38, 39, 42
Χαλκιδική 28, 394
Χαράκτι Κεφαλληνίας 359,

361, 373
Χίος 122, 395, 396
Χουλιαράδες 'Ιωαννίνων
135

Χουμνικόν Σερρών 28
Χριστός Ίεραπέτρας 185,
187, 188, 207, 213, 214
Χώρα (Σέριφος) 305
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άβγά κόκκινα 44
"Αβειρών 87
Άγαρηνά 121
Άγαρηνοί 121
άγγεΐον 226
"Αγγελος 94
'Αγγελική 94
άγείρειν πΰρνα 108
άγείρω 106, 107, 108
άγερμικός χαρακτήρ ά-
σμάτων 44
άγερμός 106, 107

— 1η? Μαρτίου 20
'Αγία "Αννα 97" βλ. καί

παραδόσεις

— Βαρβάρα 96, 97

— Ίουλίττη 86

— Κυριακή 86

— Μαρίνα 87, 88' βλ.
καί παραδόσεις

— Μαύρα 77" βλ. καί
παραδόσεις

— Παρασκευή 89, 90

— Πελαγία 78

— Πέφτη 72

— Τριάς 82
άγιασμός 80

άγιοι 55 - 105 — δυσοίω-
νοι έκ παρετυμολογίας
100 — εύεργετικοί 100

— εύοίιονοι έκ παρετυ-
μολογίας 100 — θερα-
πευταί 58, 100—μικροά-
γιοι 57 —πάτρωνες τών
βαπτιστικών ονομάτων
58, 100.— πολιούχοι 58,
100 — προστάται έπαγ-
γελμάτων καί συντε-
χνιών 58 — προστάται
χωρίου 166 — συντε-
χνιών 100—σωτήρες 100

Άγιοι'ΑνάργυροΓ βλ. πα-
ραδόσεις

— 'Απόστολοι 84' βλ.
καί παραδόσεις

— Θεόδωροι' βλ. πα-
ραδόσεις

— Σαράντα 68, 69
"Αγιον Πνεύμα 82
άγιος 55 - 105— εκδικητι-
κός 88— έπίφοβος 56—
έποχικός 59— μικρός
57, 64, 70, 93—νεκρο-
δαιμονικώς έπίφοβος 62

— τιμωρός 55, 62—το-
πικός 58

"Αγιος 'Αθανάσιος 62, 77

— 'Ανδρέας ό Τρυπο-
τηγανάς 96

— 'Αντώνιος 60, 61,
62' βλ. καί παραδό-
σεις

— Βαρθολομαίος 82

— Βασίλειος 23, 60

— Βησσαρίων' βλ. πα-
ραδόσεις

— Βλάσιος 67, 68 —
ό «μουσκαροπνί-
χτης" 59

— Γεράσιμος Κεφαλ-
ληνίας 98

— Γειόργιος 73, 75,
76, 309' βλ. καί πα-
ραδόσεις

— Δημήτριος 93, 353'
βλ. καί παραδόσεις

— Διονύσιος' βλ.παρα-
δόσεις

— 'Ελευθέριος 98, 99,
353

Άγιος Ευδόκιμος 90

— Εύθύμιος 62, 63

— Θεόγνιος 118

— Θεόδωρος' βλ. "Αι
Θοδώρ'

'Ιωάννης 60, 78,79,
84' βλ. καί παραδό-
σεις — Άπαρνιαστής
83 — Αποκεφαλιστής
91 — Βαρελάς 93 —
Βλαστολόγος 83 —Βρο-
χάρης 78 — Θεολό-
γος 78, 92 — Κλή-
δονας 83 — Ιίρυαδίτης
91 — Λαμπαδάρης
83 — Λαμπροφόρος 83

— Διοτρόπης 83 —
Μελάς 83 — Νηστευ-
τής91 — Νηστικός 91

— Παροξυσμός 91 —
Πρόδρομος 60, 83 —
Ριγανάς 83 —Ριγολόγος
59, 91 —Σπαζοκάδης 59,
93, 100 — Σπαζοκαρού-
της 92' βλ. καί παραδό-
σεις — Τριανταφυλλάς
78 — ό Φανιστής 83—
Χαλαζίας 78 — ό Χρυ-
σόστομος 17, 49, 63,
236

"Αγιος Ινήρυκος' βλ. πα-
ραδόσεις

— Κοσμάς' βλ. παρα-
δόσεις

— Κωνσταντίνος 80,
101

— Λουκάς 93
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"Αγιος Μακάριος 62

— Μάμας 91

— Μάρκος 76
Μηνάς 95, 386

— Μόδεστος 99

— Νέστωρ 93

— Νικάνωρ 353' βλ.
καί παραδόσεις

— Νικόλαος 97, 80,
101

— 'Ονούφριος 82, 83

— Παντελεήμων 90

— Πολύκαρπος 68

— Προκόπιος 86

— Σάββας 97

— Σπυρίδων 98' βλ.
καί παραδόσεις

— Στέφανος 99

— Στυλιανός 96

— Συμεών 66, 67, 353'
βλ. καί παραδόσεις

— Τρύφων 63' βλ. καί
παραδόσεις

— Φίλιππος 95

— Χαράλαμπος 67, 68,
309

— Χριστόφορος 78, 79
'Αγίου Θεογνίου βίος 118

— 'Ιωάννου 'Ερημί-
του συναξάριον 311

άγίου ονόματος ευοίωνος
παρετυμολογία 101
αγίων στοιχειά 114 —το-
πικών λατρεία 58
άγκώμι 134, 135
άγκώμια 135
αγόρια (μεταξοσκώληκες)

75

'Αγριάνες 324
άγυρτάζειν 109
άγυρτεύειν 108
άγυρτική 106
«αδελφοί» 309
αδιάντροπα τραγούδια'

βλ. τραγούδια
άδραχτανάστασις 74
άζώγυρος 411' βλ. καί πα-
ραδόσεις
"Αη Ζαρέας' βλ. Προφήτης
Άζαριάς

Άη Θανάσης' βλ. "Αγιος
'Αθανάσιος

— Λευτέρης" βλ. "Αγιος
'Ελευθέριος

— Λιάς' βλ. Προφήτης
'Ηλίας

— Λυσσέας' βλ.Προφήτης
Έλισσαΐος

— Νούφρης' βλ. "Αγιος
"Ονούφριος

— Ντώνης' βλ. "Αγιος
Αντώνιος

—· Ρούφνης' βλ. "Αγιος
'Ονούφριος

— Συμιός" βλ. "Αγιος Συ-
μεών

— Χρυσόστομος' βλ. "Α-
γιος 'Ιωάννης

Αθηναίος 46, 328
Αιθίοπες 119
"Αι Θοδο'ιρ' : ασμα 403—
δίσκος 403 — ύψωμα
402— χορός' βλ. χοροί
άκληρη γυναίκα 387
άκρόπρωρον πλοίου 239
άκσάκ 183, 184' βλ. καί
aksak

aksak 171, 173, 177, 178,
179, 181, 182, 183, 184
άκτινωτόν κόσμημα 228
άλαφρογιορτάδα'βλ.γιορτή
άλαφρογιορτή' βλ. γιορτή
αλέκτωρ μέλας 113
άλέτρ', άλέτρι 392
Alexandre le Grande 358
Άλή Πασάς' βλ. παραδό-
σεις
Άλιάκμων 379
άλίφονας 84
Άλλάτιος Λ. 114
Άλωνάρης (Ιούλιος) 84
άμάδα 410' βλ. καί παρα-
δόσεις
αμανές 140
'Αμφιάραος 87
αμφιθαλής 152, 153
Άναγυράσιος δαίμων 58
Άνάγυρος 58
άνακάλημα (λέω τό—) 135
άναλείβω 80

άναλήβομαι 80
Άνάληψις 101
ανεμοστρόβιλος 78
άνθέμια (διακοσμ. θέμα)

227, 234
Ανθεστήρια 46
άνθη (διακοσμ. θέμα)
227

άνθοφόροι κλάδοι 230
άντιαπαγόρευσις 95
άντιαργία 69, 95, 101' βλ.
καί άργία — εύετηρική
68

Άντίπασχα 60
Άντίφωτα 60
άπαρχαί 51
απόθεμα 144
Αποκριά μικρή 95
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γαμήλια 152 -167 —δρά-
κου 389 — ήλικίαι τον
άνθρωπου 377 - 378 —
Λαζάρου 370 - 371 —
Μανέττα ρίμα 368 - 369
—Νεκρού άδελφοΰ 364 -
365—Πάθη του Χρίστου
εις θρήνον καί κλαθμός
τής Κυρίας 189 - 197 —
Παρισταμένη 197 - 202

— Πώς τό τρίβουν τό
πιπέρι 330 — Συρίας
Κάστρο 363 — Τό μά-
θατε τί γίνηκε ; 361

— Χελιδονίσματος 32 -
35, 40-44, 325-326, 327.
β) μ ο υ σ ι κ ή : 36-39,
156, 162, 203- 213, 216,
218, 326, 330, 332, 362,
363 - 64, 364 - 65, 366,
368, 369 - 70, 404.—χο-
ρείος άλογος 182 · 84

Άσπροβδόμαδο 73
άστέριος 228

άσφεντρουλιά 340' βλ. καί

άσφόδελος
άσφόδελος 51, 18'βλ. καί
άσφεντρουλιά

Athénée 53
Άτζουμπάδες 121
αΰγικά (όρθροι Μ. 'Εβδο-
μάδος) 412
αύλειος χώρος: εκκλησιών

229 — οικιών 225
αυλή 224
αυτί άροτρου 395
άφείίικό 141
άφεντρεία 141

ballade(s) 131, 149
βαμπίρ 331

baraboiul' βλ. danses
βγαλιτό, βγαριό τραγού-
δι· βλ. τραγούδι
βελέντζες 382
βιβλιογραφία τής ελλη-
νικής λαογραφίας τών
έτών 1966 - 1967 242 -
304

β'λάρι (υφαντό) 61

βλαστός κυματοειδής 225
Βλαχέρνα' βλ. Παναγία
βντάνα (επιτραπέζια καί
τοϋ χορού ασματα) 143
βουλιάγματα 57
βράκες 343
βρονταριά 144
Bucéphale 358

«calanda» 54
calandârides 111
calenda 111, 112
carnaval 358
Centre de recherches du
Folklore Hellénique ;
l'oeuvre pendant les
50 ans de son fonction-
nement (1918 - 1968)
13 - 14

chansons : 1) t e x t e s :
de l'hirondelle (cheli-
donisnia) 51 - 54, 325 -
27, 335 — des âges de
l'homme 377, 379 —
du jour de l'an 111 —
La Vièrge près de la
Chroix. Complainte
populaire etc. 189 -
202 — terminologie
popul. des ch. popul.
grecques 148 - 150.
2) musique; chan-
sons : a) de la cérémo-
nie du «Caloghéros»
330, 335 — de Lazare
369 -71,374—du culte ;
de l'hirondelle 36 - 39,
326, 330, 335 — du
jour de l'an 332 — La
Vierge près de la Croix.
Complainte popu-
laire etc. 203 - 222.
b) choreios alogos (é-
tude) 171 - 182. c) d'
amour 365 - 67, 374 —
de noces 156, 162 —du
Chateau de la Belle
363, 374 — du frère
mort 363 -65, 374 —
du petit Vlachopoulo

404, 405 —la «rime» de
Manettas 367 - 69, 374.
d) instruments :
335, 342, 343, 375
«chelidonisma» 53, 335
choreios alogos (μουσ.)

171 - 182
cinematographie : maté-
riel cinematographic
428 - 430.
Cornomannia 45
coutumes du mariage 169

Γαβριέλα 94
Γαβρίλης 94
geampara' βλ. danses
Γέννα 60, 73- βλ. καί

Χριστούγεννα
γερακοκούδουνα 342, 410
ΓεργεσαΧοι 120
γεροντοκτονία' βλ. παρα-
δόσεις

γιορτή : άλαφρή 87 —άλα-
φρογιορτάδα 55 — άλα-
φρογιορτή 55, 77 — βα-
ρεία 55 —γιορτή - άρ·
γία 55 — δεύτερη 55 —
μεγάλη 97 — μεγαλο-
γιορτή 53 — μικρογιορ-
τή 55 — μικροσκόλη
55 — μέ σταυρό 55
γκάιντα 324
γκιόσια" βλ. παιδιαί
γκτζουνάρς" βλ. παιδιαί
Γονατιστή (Πεντηκοστή)
81

Γονατοκκλησιά 81
γοργόνα (διακ. θέμα) 239
γουρνάρης 318
γουρνίδα' βλ. παιδιαί
γουρούνα' βλ. παιδιαί
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Δαΰάν 87

δαίμων άγαθοποιός - φύ-

λαξ τοΰ οίκου 116
δανεικαργιά 372
danses : baraboiul 172—
geampara 172 — horon

173—ikosiena 174—ka-
lamatianos 173, 174 —
laziko 174 — latäina

174—makedonsko horo
172 — maranghile 172
— mintita 172 — ma-
samaua 172 — pande-
lasul 172 — raëenitsa
172 — serra 174 — ti-
ntarasul 172 — tîrna
172 — zancunele 172'
(U. καί χοροί

δάπεδον (εκκλησιών - οι-
κιών) 223, 224, 225
Deipnosophistes 53
δένδρα παλαιά, ενδιαιτή-
ματα Σαρακηνών 113
Δευτέρα : "Αγίου Πνεύμα-
τος ή 'Αγίας Τριάδος
81 — Άντιπάσχα 74 —
Θωμά 74—Παλιά Δευτ.
74 —Πεντηκοστής 82—
Τυρινής 329
Διγενής 130, 410, 411' βλ.

καί παραδόσεις
διδασκάλου άμοιβή 45
δικέφαλος άετός 239, 240
δίμιτα υφάσματα 381, 382
Διόσκουρος 97
δισταύρι 413
δίστιχα (κείμενα): 131,137,
139, 146, 160, 161, 162
δουλειά γιορτιάτικη 56
δοχεία παλαιά πλήρη τέ-
φρας 18
δράκος (εθιμον θερισμοΰ)

389' βλ. καί άσματα
Δωδεκαήμερο 331, 358
δώμα 342

δώρων προσφορά 45

έαρος : ελευσις (συμβολι-
σμός) 47—επάνοδος(πα-
ράστασις) 47

εβδομάδα άσπρη 74, 75
έβδομάς Διακαινησίμου 73
'Εβραίοι 72

'Εθνική Μουσική Συλ-
λογή 5
Είρεσιιόνη 46, 106
Είρεσιώνης κλάδος 51
'Εκθέσεις λαογραφικών
αποστολών κατά τά έτη
1967 - 1968 : είς τήν νή-
σον Σέριφον 305 - 309 —
είς τήν έπαρχίαν Τρικά-
λων 310 - 322 — είς τόν
νομόν Σερρών 324 - 334

— είς νομόν Λασιθίου
Κρήτης 336 -343 —είς
'Αετόν Ξηρομέρου Αι-
τωλοακαρνανίας 344 -

346 — είς τήν περιοχήν
βορείως τής Κοζάνης

347 - 357 — είς Κεφαλ-
ληνίαν 359 - 373 — είς
τήν νήσον "Ιον 376-378

— είς τό χωρίον Σισά-
νιον τοΰ νομοΰ Κοζάνης
379-389 —εις τήν έπαρ-
χίαν Τρικάλων 391-404

— εις τόν νομόν Ρεθύ-
μνης Κρήτης 406 - 414

"Ελαφηβολιών 50
έ'λικες 227

"Ελληνες- βλ. παραδόσεις
ελονοσία 91
έμπασά 342

έναγκαιρίσια τραγούδια'

βλ. τραγούδια
έννί (ΰνί) 395
έξαποστειλάριον Β' ήχου
«Τοις μαθηταΐς συνέλ-
θωμεν» 216
έορταί άπρακτοι 56 —

δευτερεύουσαι 99
έορτικά (δώρα) 45, 46
έορτολόγιον 59
έπίκλησις (πρός τόν Μάρ-

τιον) 40
έπιλογή 131

επφδαί : 17, 18, 76, 123,
140, 332, 339, 340, 356,
386, 403, 412

έπωδική άποπομπή ψύλ-
λων, κοριών καί ποντι-
κών 42
έπωδικόν άσμα 50
εργασίας άπαγόρευσις 69
"Εργον τοΰ Κέντρου 'Ε-
ρεύνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας κατά τήν
πεντηκονταετίαν άπό
τής ιδρύσεως αύτοΰ
(1918- 1968) 5
έρωτιδεύς 234
εσπερινού καμπάνα 55
Εύαγγελισμός Θεοτόκου

70, 71
Εύαγγελισμοΰ ήμερα 45
εύλογιά 97

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης
49

Euphronios 54
Εύφρόνιος 47
εύχολογώ 414

Fauriel Cl. 24
fêtes petites 104
Folklore : Rapport sur
la mission folklorique
à l'île de Sériphos
309-310 — Recherche
folklorique dans la
province de Trikala
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359 — Mission musi-
cale et folklorique
dans l'île de Céphalo-
nie 373-375 —Rapport
rur la mission folklo-
rique à Ios (Cyclades)
379 — Rapport de la
mission folklorique
dans le village Sissa-
nion du département
de Kozani (Macedoine
Occitentale) 390 - 391
—Recherche folklori-
que dans le province de
Trikala en Thessalie
405 — Rapport sur le
mission folklorique
au département de Ré-
thymnon (Crète) 414

«Ζαφείρης» 136
ζ'γός 396
ζεγός 396
ζεύγλα 397
ζεΰγλες 397
ζευγλίν 158, 396
ζευγόσκοινα 394
ζεϋλα 396
ζεϋλαι 396
ζεΰλες 392, 396
ζευλή 396
ζέχλα 397
ζεψιά 372
ζζεΰλες 396
ζζυγός 396
ζζυός 396
ζίβα 397
ζουγός 396
ζύγ' 396

ζυγός 392, 393, 396
ζυμωτήρες 157
ζυμωτοϋ 158
ζύος, ζυός 396
ζυφταριά 373
ζωγόνιν 396
Ζωγραφοϋς ασμα 131
ζωής νήμα 72

ήμερα : αποφράς 56, 59,
72, 77 — άπρακτος 56 —

διαβατήριος 70 — εξερ-
γος 56 — έπεργός 56 —
έμπρακτος 56 — καλώ
χερώ 339 — κουφή 71 —
μαγικής ευφορίας 59 —
μαύρη 77 —χρονιάρα 70
ήμερολόγιον ρωμαϊκόν 50
'Ηρώδης 124
ήχός 126

Θαργήλια 51
θάργηλος άρτος 51
Θεόκριτος 236
θεομηνία 57, 100
Θεοτόκου Ύπεραγίας γε-
νέθλιον 92 —κατάθεσις
τιμίας 'Εσθήτος 84
Θεοφάνια 60
Θεοφανίων εορτής άπόδο-

σις 60
θεοφόρητος 106, 107
θεριστής (Ιούνιος) 82, 83
θέρμη 91
θηραϊκή γή 224

'Ιανουαρίου α' 50
Ίεβουσαίοι 120
ίερομαντική σημασία έορ-

τής 65
ikosiena· βλ. danses
'Ινδοί 120
'Ιουδαίοι 120
Ιούδας 115, 124, 309
Ιούλιος' βλ. Άλωνάρης
ίσνάφι μανάβηδων 90
Ισοκράτης τοϋ τραγουδιοΰ
144

καάουνάτο δίστιχον 146
καερετιλήδες 341
καζίκια" βλ. παιδιαί
καλαθοπλεκτική" βλ. κινη-
ματογραφήσεις
kalamatianos" βλ. danses
καλαματιανός' βλ. χοροί
κάλαντα 22, 23, 49, 136
—'Αγίου Βασιλείου 23
-— Μαρτίου 24, 25
καλαντάρηδες 106, 111,
112

καλαντήρα 22
καλαντήρας τραγούδι 23
καλαντίζω 106
κάλαντρα 136
κάλεσμα 165
Καλικάντζαρος 412
Kαλικάτζo^)ρoς 331
Καλλίνικος 33
«Καλόγερος» 324
καλό σπιθιοΰ 116
κάλος σπιθιοΰ 114
καλοχρονιά 49
καμαρόσπιτο 342' βλ. καί

κινηματογραφήσεις
κανάκι 142

καντούνι (έπωδός) 145
καρναβάλια(μεταμφιέσεις)
κατά τήν παραμονήν τής
Πρωτοχρονιάς 352
καρούτα τοΰ κρασιού 92
— τής ντριστέλλας 382
καρφιά' βλ. παιδιαί
κατακλυσμοΰ τριήμερος

εορτή έν Κύπριο 137
κατάλεγμα 129
καταλογή 131
καταλόγημαν 129
καταλόγι 135, 141
καταλόγιασμα 141
καταλόγιν 129
καταλογίστρα 134
καταλογίτσιν 129
καταλοίστά 129
κατοικία λαϊκή 348
κάχτα 144

κάψιμο 'Ιούδα 309' βλ.

καί 'Ιούδας
Κέντρον 'Ερεύνης "Ελλη-
νικής Λαογραφίας' βλ.
Λαογραφικόν 'Αρχεΐον
κερόδεμα 341
κιλίμι 152

κινηματογραφήσεις : «ά-
δρομύλου» (ύδρομύλου)
παλαιού 337 ■— άλωνι-
σμοΰ ρεβιθιών 336 —
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409 — μουσικών οργά-
νων 324 — νεκρικών
εθίμων 345 —περισχοι-
νισμοϋ εκκλησίας 337 —
συγκομιδής γεωμήλων
336 — χελιδονίσματος
324 — χορών 409 - 410
κλαδευτήρι 64
κλαύτρουσα 134
κλειδί (άροτρου) 392
Κλήδονας 309, 411
κληματίδων είκόνισις 234
κλήρα (άπόγονος) 63
κλωσμάτια δίχρωμα 20'βλ.

καί «μάρτης»
κλώστης τοϋ τραγουδιοϋ
144

Κοιμήσεως εορτής άπόδο-
σις" βλ. Παναγίας έν-
νιάμερα
κόλιαντα 136
κόλιντα 136
κόμης λεύκανσις 74
κονάήμ' (δίστιχα) 138
κοντοσύλλοβα τραγούδια'

βλ. τραγούδια
κοντόσωμα τραγούδια' βλ.

τραγούδια
κοντοτράγουδα- βλ. τρα-
γούδια
κοπάνια μπατανιοΰ 381
κοπανιστός χορός· βλ.

χοροί
κορώνη 46, 47
κορώνης ομοίωμα 46
Κοριόνισμα 46, 106
κόσκα' βλ. παιδιαί
κοσολΐνα 161
κότημα 138
κοτήματα 139
κοτσάκια 138, 141
κοτσάτος σκοπός 138
κουβέρτα 152
κούκκος 47
κουλλάκι 331
κουλούκι 94
κουλουκτάδες 94
κουλούρ' 346
κουμπαριά 60
κουντούρι 392, 393, 394

κουντουρμάς 138
κουτάλα όζοΰ 340' βλ.

καί μαντική
κουτσάκια 138
κουτσουΐχίκια 139
κουτσουΐχΐή 138
Κουφοσάββατο' βλ. Σάβ-
βατον

Κρεατινό Σάββατο' βλ.

Σάββατον
Κρήτες 122

κροκαλωτά δάπεδα Σύ-
μης 223 - 241
κροκαλωτή διακόσμησις
223

κτίσματα ήρειπωμένα, έν-
διαιτήματα Σαρακηνών
113
κύβηβος 106
κύκλος 229

κυματοειδής βλαστός 226
κυνδάλη, κυνδαλισμός' βλ.

παιδιαί
κυνοκέφαλοι 120
κυπάρισσος 229, 230
Κυρά (αρχηγός Νεράιδων)
87

Κυριακή: τού Θωμά 74 —

τυροφάγου 333
κώμος 140
Κωνσταντής 130
Κωνσταντινούπολις' βλ.
παραδόσεις

λαγούτο 410
«Λάζαρος» 136
Λαζάρου ομοίωμα 23
λάζικο χορός' βλ. χοροί
laziko" βλ. danses
Λαμπρή 73
Λαμπροπέφτη 75
Λαμπρόσκολα 73
Λαογραφικόν Άρχεΐον 4, 5
«Λειδινός» 136
λέλεκας 16
λεπίδα 409
λετζίνα" βλ. χοροί
letëina· βλ. danses
λευχειμονώ 73
λέω : τ' άγκώμια του —

τό μοιρολόι — τό σϊ>-
θρηνο— τό Χάρο 135
λιανοτράγουδα" βλ. τρα-
γούδια
Λιοτρόπι 83

λόγος: διπλάσιος 176 —
ήμιλόγιος 176 —'ίσος 176
λοκάνα 89
λούρα 394
λουρί 392
λουριά 393
λουχούνα 117
Λυδός Ίω. 50
Λύκειον 'Ελληνίδων 410
λύρα : θρακική 324 —κρη-
τική 410

μαγική άποδίωξις κακού 46
μαθηταί (άγερμός) 41
μαίανδρος 226, 227
μαιανδροειδής διακόσμη-

σις 226
Μαΐου μαγικοί κίνδυνοι 77
makedonsko horo- βλ.

danses
μακινάδα 133, 134
μανεδάκι -ια 139
μανέδια 139, 140
μανές -έδες 139
Μανιχαΐοι 122
μαντηλάδο' βλ. χοροί
μαντική : 16, 83, 340, 378,

402 - 403, 411 - 412
μαντινάδα 140, 410
μαντόξυλα' βλ. παιδιαί
marangliile' βλ. danses
μαργαριτσανοί μαστόροι
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μαρτολούλουδα 20, 21
μαστίγωσις 18, 340
μάστορης τοϋ τραγουδιού
147

matinata 140
mattinada 140
μαύρες (σπυριά) 77
μάχαιρα 157

Μεγάλη Έβδομάς 45, 73

— Παρασκευή 100

— Πέμπτη 45, 72, 75

— Τεσσαρακοστή 69

— Τετάρτη 72
Μεγαλοβδόμαδο 73
μεγαλογιορτή· βλ. γιορτή
Μέγας 'Αλέξανδρος' βλ.

παραδόσεις
Μέγας Κωνσταντίνος 73
μελανειμονώ 73
μεργιολόι 134
μερομήνια 18
Μεσοπεντηκοστή 79
μεταμφιέσεις 352' βλ. καί

καρναβάλια
μεταξουργία 69
μηναγύρτης 106 - 112
μηνίσκοι 232
μητραγυρτείν 108
μητραγύρτης 106 - 112
μητραγυρτία 107
Μητρούσης, καπετάν 334
μικροάγιοΓ βλ. άγιοι
μικρογιορτή' βλ. γιορτή
μικρομάννα 63
μικροσκόλη 55' βλ. καί

γιορτή
mintita' βλ. danses
μιρουλόια 135
Μισοσπορίτισσα' βλ. Πα-
ναγία

Μιχαήλ Αρχάγγελος' βλ.

παραδόσεις
Μιχαήλα, Μιχάλης 94
Μοίρα 357' βλ. καί παρα-
δόσεις
μοιργιολόγι 134
μοιργιολόι 134, 136
μοιργιουλόι 134
μοιριολόγημα 134
μοιριολογώ 134

μοιρκολοοΰμαι 134
μοιρολόγι 134, 135, 136
μοιρολογίστρα 134
μοιρολογώ 134
μοιρολόι 134-135
μοιρολοΐστρα 134
μοιρολοώ 134
μοιρουλόι 134
μοιρουλου'ί'στρα 134
μονομερίτικο πουκάμισο
341

Μονομμάτοι 118
μουνουχισμός ζφων εν Κε-
φαλληνία 373
μοτιρούνα' βλ. παιδιαί
μουσική' βλ. ασματα
Μουχαήλ 'Αρχάγγελος 94'
βλ. καί Μιχαήλ 'Αρχάγ-
γελος
μπαντούρα 410
μπαρούτι 395
μπατάνι 381
μπατίκι 342
μπερικέτι 333
μπιγίτι 138
μποστατζήδες 63
μποτούδι (σταμνάκι) 70
μπουζούκι 147
μπράτιμος 166
μπρόκος' βλ. παιδιαί
μυλόπετρα 154
musamaua' βλ. danses
musique' βλ. chansons
Μωάμεθ 122

νανουρίζω 142
νανουρίσματα 141
νεκροδαιμονική σημασία

αργίας' βλ. άργία
νεκρολατρία 70
νενιάζω 142
νενιάσματα 142
Νεράιδα -ες 72, 73, 87,
115, 308' βλ. καί Κυρά
νερό άκριτο 155" βλ. καί

silense
νερολόγος 342
νηστεία 56
νήχός 130
νιάμερα 90

νιανία 142

νουμηνία 56

νταβούλι 324

νταλάκι 331

νταχαρές 324

ντουντούλα 356' βλ. καί

περπερούνα
ντριστέλλα 382, 383

ξακρίζω τό τραγούδι 145
ξόδι - ξόι 134
ξυλάλετρον 392
Ξώλαμπρα 74

'Οδυσσεύς 307 - 8
οίκίαι παλαιαί, ενδιαιτή-
ματα Σαρακηνών 113
οίκόσημον 239
όφις : διακοσμητικόν θέμα

239 - 240 — προστάτης
φύλαξ τοΰ οϊκου 240 —
στοιχειό τοΰ σπιτιοΰ

240

παγανιστικά στοιχεία 59
παιδιαί : γκιόσια 317 —
γκτζουνάρς 317 —γουρ-
νίδα 317 — γουρούνα

317 — γουρουνίτσα 317,

318 — γουτζί 317 —
γ'ρούνα 317 — καζίκια
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— Βουλιάχτρα 84 —Κα-
ψοδεματοΰσα 59, 84,
85, 100 — Ιναψαλωνοΰ
84, 85 — Καψοχεροβο"
λοΰ 84 — Λιθινιώ-
τισσα 338 — Μεσο-
πεντηκοστής 79 —
Μικρή 85 — Μισοσπο-
ρίτισσα 95 — Μυ-
λιαργοΰσα 65 — Ντα-
βαδοϋ 92 — Πολυ-
σπορίτισσα 95 — 'Υπα-
παντή 79"— Χαριτω-
μένη 229' βλ. καί παρα-
δόσεις

Παναγίας έννιάμερα 90

— ήμερα 65
pandelasul· βλ. danses
πανούκλα 97
πανώλης 67

Παπαντή, ΙΙαπαντούλα'

βλ. "Υπαπαντή
παράβιλου 395
παράβολα 392, 394
παραβολάες 132
παραβόλι 394
παράβολο 395
παράβολος 394, 395
παράβουλας 395
παράβουλον 394
παράβουλου 394
παρασπάΰια 395
παραδόσεις περί : 'Αγίας
Άννης 388 —'Αγ. Μαρί-
νης 87-88—'Αγ. Μαύρας
77 — 'Αγίου 'Αντωνίου
61-62 — 'Αγ. Βησσα-
ρίωνος 312 - 316 — 'Αγ.
Γεωργίου 76 — 'Αγ. Δη-
μητρίου 354, 384 — 'Αγ.
Διονυσίου 384 - 385 —
'Αγ. 'Ιωάννου 83 - 84 —
'Αγ. 'Ιωάννου Σπαζο-
καρούτη 92—'Αγ. Κη-
ρύκου86 -87 —'Αγ. Νι-
κάνορος 384 - 385 —'Αγ.
Σπυρίδωνος 98 — 'Αγ.
Συμεώνος 66 — 'Αγ.
Τρύφωνος 65 — 'Αγίων
'Αναργύρων 94—'Αγ.

'Αποστόλων 84 — 'Αγ.
Θεοδώρων 399 - 401 —
άζωγύρου 411 —'Αγρια-
νής Σερρών 324 - 325 —
'Αετού Ξηρομέρου 344

— Άλή Πασά 312 —
'Αρχαίων 'Ελλήνων 397-
399 — γεροντοκτονίας
355- 357 — Διγενή 410-
411—Κοσμά 384-385

— Κωνσταντινουπόλεως
308, 355 — Λιθινών Ση-
τείας 336 — Μαργαρι-
τών Ρεθύμνης 406 —Με-
γάλου 'Αλεξάνδρου 382 -
384 — Μιχαήλ 'Αρχαγ-
γέλου 357 — Μοιρών
387 — Νεράιδων 387 —
Παναγίας 65-66 — Πα-
ναγίας 'Αλωνάρη 85 —
Παναγίας Καψοδεμα-
τούσας 85 — Παναγίας
Λιΰινιώτισσας 338 —
Παναγίας Μαχαιρωμένης
378 —Παναγίας Μικρής
85 —Παναγίας τής Ντα-
βαδοΰς 92 — Προφήτου
Ήλιού 385 -386 —τι-
μωρίας κλέπτου ναού
387 — Τρίτης Πεντηκο-
στής 82 — Χριστού 72

παρακαταλογή 131, 149
παραλογή - αί 130, 131,

132, 149
παραμικρά τραγούδια" βλ.

τραγούδια
παραμονής έορτής άγιου

σεβασμός 55
παρασκίδις 139
παρασύρα 71
παρατσούκλι 135
παρετυμολογία ονόματος

άγίου 66, 67
παρηγοριές 346
παροιμίαι : 56, 58, 61, 63,
65, 66, 69, 70, 73, 74,
78, 79, 82, 93, 95, 96
97, 399
παρόλες 140
παρούτα 395

παροΰτθες 395
παρούτι 395
παρούτια 395
παρσότια 395
πάρτης τοϋ τραγουδιοΰ 144
παρτσά 145
παρώτια 395
παρώφτι 395
ΙΙασκαλιά 84
πασκαλιάτικα τραγούδια"

βλ. τραγούδια
παστικά τραγούδια" βλ.

τραγούδια
παστός 134

Πάσχα 16, 71, 73, 81
Πασχαλιά 44
Πασχαλόγιορτα 73
πατητήρι 373
πατινάδα 133, 134, 340

πατταλισμός" βλ. παιδιαί
πελαργός 16

Πέμπτη τής 'Αναλήψεως
80, 100
Πενήντα (Πεντηκοστή) 75
Πενθέκτης Οικουμενικής
Συνόδου κανών ξβ' 50
πεντηκονταετία πρώτη
(1918 - 1968) τής λει-
τουργίας τοΰ Κέντρου
'Ερεύνης τής 'Ελληνι-
κής Λαογραφίας 3
Πεντηκοστής τριήμερον81
πεντοζάλης" βλ. χοροί
περάβολο 394
περίαπτα 17
περιβολάδα 395
περιλο(γ)ή 131
περισχοινισμός έκκλησίας
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ποδαρικό 17, 333
πόδες: άλογοι 176—■ ρη-
τοί 176
ποδόχι 373
ποιήματα 132
ποϊντουρούκιν 396
πολυσπόρια 96
Πολύφημος 308
ποτσακίσματα 140
ππίνα" βλ. παιδιαί
προζυμιών άνάπιασμα 153
πρόσφορα 353
Προφήτης Άζαρίας 65, 67
— Έλισσαΐος 83 — "Η-
λίας 88, 89, 101, 334'
βλ. καί παραδόσεις
Πρωτομαρτιά 44, 49" βλ.

καί Μαρτίου πρώτη
Πρωτόπεμπτα 75
Πρωτοσταυριά 91
Πρωτοχρονιά 17, 59, 60,
339

Πυανέψια 51
πυρών άναμμα 412

raieiiitsa' βλ. danses
ραντισμός οικίας 18
Recherches folkloriques"

βλ. folklore
ρεμπέτικα τραγούδια' βλ.

τραγούδια
ριζίτικα τραγούδια' βλ.

τραγούδια
ρίμ" 138
ρίμα 137, 138
ριμάδα 133, 138
ριμαδόρισσα 137
ριμαδόρος 137
ριματζής 137
ριματζού 137
rime 149
ρίμη 138
ρίμνη 140

ριχτής τοϋ τραγουδιοΰ 144
ρόδαξ 225, 233
ρομβοειδή τετράπλευρα
232

ρομβοειδής διακόσμησις
225

ρόμβος 225, 226, 229

Rosalia 81

ρούκουνας σπιθιοΰ 339
Ρώδης 91

Σάββατα καλά 70
Σάββατον: "Αηθόδωρη 70
— Κουφοσάββατο 71 —
Κρεατινό 70 —Λαζάρου
39, 44, 45 — Ρουσαλιοϋ
81—Τυρινό 70 — Ψυχο-
σάββατον 40, 100, 333

— ψυχών 81

σαϊβής (νοικοκύρης) 146,
147

Saints : de protection
agraire 105 — guéris-
sers ou sauveurs 105

— patrons des corpo-
rations 105 — patrons
de prénoms 105

Σαρακηνός 113-124
Σαρακηνών ενδιαιτήματα
113

σαρκοφάγος Άπιδέων 225
Sarrazins 124, 125 —
comme des démons
125

σαρτικός χορός' βλ. χοροί
σαρώνω 17
σάτυρα 135
σεβντάς 133

σεβντοτράγουδο' βλ. τρα-
γούδι
σέμπρος 371
σέρα χορός' βλ. χοροί
σερενάδα 133, 140
σερενάτα 140
serra' βλ. danses
σηκωματάρικα δένδρα 342
σηκωματάρικες έλιές 342
σηκωτής τοϋ τραγουδιοΰ
144

σημεϊον κοπτικών υφα-
σμάτων 226
σήτα 157
Σικελοί 115

silence (l'eau apportée
de la source en —) 169
σίνιτσα χορός' βλ. χοροί

σίτος διά τόν γαμήλιον

άρτον 151, 152
σκάλη 392, 393
Σκαλικάντζαρος 71
σκόλη 56, 71

σκοπός 126 — τς άφεν-

τρείας 141
σκούπα 97
σλαβικός κόσμος 24
σουμπετιάρικα τραγούδια'

βλ. τραγούδια
σούστα χορός' βλ. χοροί
σοφιστών μισθός 46
σπάθη 392

σπήλαια, ένδιαιτήματα

Σαρακηνών 113
σπιθιοΰ καλό 116
σπορι'σιμα 413
σταβάρι 392, 393
Σταμάτης 94

σταμνιών κατασκευή' βλ.

κινηματογραφήσεις
σταυρός 158, 229, 232, 351
Σταυροΰ Τιμίου Ύψωσις
92

σταφιδοπαραγωγοί 64
στήμων κόκκινος 17
στιχάκια 140
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Ταξιαρχία 94
Ταξιάρχου Μιχαήλ μονή

έν Σερίψφ 308
Τάταροι 120

Ταύρου πανήγυρις έν Λέ-
σβο) 67
τάψοι, ένδιαιτήματα Σα-
ρακηνών 113
ταχτάρισμα -ατα 141,

142, 149
taxtarismata 149
τεθλασμέναι ταινίαι 229
τετράφυλλα άνθη 231
τζιμπούκα 117
tintarasul· βλ. danses
tîrna' βλ. danses
τραβούδι 128
τραβωδάνος 129
τραβώδεμαν 128
τραβώδι 128
τραβωδία 128
τραβφδώ 129
τραγ'δέλι 139
τραγούδι 126 - 148 — τής
άγάπης 133 — βγαλιτό
145 —βγαρτό 145 —πα-
λιωτικόν, πρωτιζνόν,
πρωτισ'νόν 130 — ρε-
μπέτικο 147 — σεβντο-
τράγουδο 133 — παρα-
πονιάρ'κο γιά τά ξένα
ή γιά τόν ξενίτ' 138
τραγούδια 130 —τής άγά-
πης 140 — άδιάντροπα
134 —άποκριάτικα 142,
149 — άρχαΐα 130 —
έναγκαιρίσια 130 — στό
γάμο 133 — τοΰ γάμου
133 — κοντοσύλλαβα
139, 140 — κοντόσωμα
139 — κοντοτράγουδα
139 — ληστρικά 132 —
λιανοτράγουδα 139 —
παλαιοτράγουδα 130 —
παλιγκαιρίσια 130 —πα-
ραμικρά 139 — παακα-
λιάτικα 142, 149 —πα-
στικά 134 —- ρεμπέτικα
133, 147 — σουμπετιά-
ρικα 132 — ριζίτικα

142 —τής στράτας 142,

143, 149 — τής τάβλας
130, 142, 143, 149 —τής
φυλακής 132 — τοΰ Χά-
ρου 135

τραγούδια 129
τραγούδιον 129
τραγουδιστής 129
τραγουδίστρια 129
τραγουδώ 129
τραγφδ' 12S
τραγώδα 128
τραγωδανος 129
τραγφδεμαν 128
τραγφδένος 129
τραγφδημα 129
τραγφδι 128
τραγωδία 128, 129, 148
τραγώδιν 128 — παλιωτι-

κόν 130
τραγφδώ 129
τραγφρώ 129
τραούδ' βολικό 146
τραούδι(ν) 128, 141
τραουδιστής 129
τραουδίστρια 129
τραούδκια 141
τραούδκια 128
τραουδώ 129
τραο^δανος 129
τραώδεμαν 129
τραωδία 128
τραφδώ 129
Τρίμματοι 117
Τρίτη τής Πεντηκοστής'

βλ. παραδόσεις
τρογφδώ 129
τρόκολο 373
τροχί 408

τροχός κεραμικός 408
τροωδώ 129

Τρυγητής (Σεπτέμβριος) 91
Τρυποτηγανάς' βλ. "Αγιος

'Ανδρέας
τσάκισμα -ατα 140, 141,

144, 145, 149, 361
tsakismata 149
τσιαττίσματα 137
τσικαλαργειά 407
τσικαλόχωμα 409

τσίκι μπί' βλ. παιδιαί
τσούνια' βλ. παιδιαί

«ύγίεια» 51
ύνί 392
ύνιν 395

'Υπαπαντή Χριστού 64,

65, 101
ύψωμα: άρτου 387—"Αι
Θοδώρ' 402

φαρμακοί άρχαϊοι 321
Φερεζαΐοι 120
Φοίνιξ ό Κολοφώνιος 46
φουκαρίες (φωτιές) 83
φουρνάρηδες 89
Φραγκάκια 121
Φράγκοι 121

φτερά άροτρου 392, 394,

395
φτερίτης 395
φτερωτή : άροτρου 395 —

μπατανιοΰ 381
Φώτα 60, 73' βλ. καί Θεο-
φάνια

χαβάς 127

χαράκια ριζιμιά, ένδιαι-
τήματα Σαρακηνών 113
Χάρος 135
χειρόμυλος 153
«χελιδόνα» 39, 136
χελιδόνας τραγούδι 39
χελιδόνισμα 15, 45, 51,
106, 324, 328 — έν
Ρώμη 45
χελιδονίσματος άρχαίου
συνέχισις 49 — μουσική
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χερικάρης 339
χερολάβα 392
Χοαί 46

χορείος άλογος (μουσ.)

171 - 184
χοροί : άι - Θοδώρ' 403 —
καλαματιανός 173, 183

— κοπανιστός 173, 183

— λάζικο 183 —λετζίνα
183 — μαντηλάδο 173,
183 — πεντοζάλης 410

— πώς τό τρίβουν τό
πιπέρι 329 — σαρτικός
368 — σέρα 183 — σί-

νιτσα 173, 183 —σού-
στα ρεΰεμνιώτικη 409
—χορόν 183' βλ. καί
danses
χορόν' βλ. χοροί
χοριρδία 'Αργοστολίου 360
— «Ό Σπύρος Ποτα-
μιάνος» 360
Χουτρελλέζ (ή έορτή τού

'Αγ. Γεωργίου) 76
Χριστός' βλ. παραδόσεις
Χριστούγεννα 44, 71' βλ.

καί Γέννα
χρόνοι πρώτοι 173

χρόνος πρώτος 176

ψηφιδωτόν 236
ψηφίς χρυσόστικτος 223
ψηφοΑετική τέχνη 223
ιμύλλοι 42
νρυχοπομπός 94
Ψυχοσάββατον' βλ. Σάβ-
βατον

ι|)ωμιά γάμου' βλ. άρτοι
γαμήλιοι

ώρα κακή 86

zancunele' βλ. danses
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"Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Κροκαλωτά δάπεδα τής Σύμης. (Des plan- Σελ.

chers en cailloux à Symi).......... 223 - 241

"Ayy. Ν. Δ ευτεραΐος καί Γεώργ. Ν. ΑΙκατερινίδης, Βιβλιογραφία
τής Ελληνικής Λαογραφίας των έτών 1966 - 1967.
(Bibliographie du folklore grec des années 1966 - 1967 . . 242 - 304

'Εκθέσεις περί τών λαογραφικών αποστολών κατά τά έτη 1967 - 1968.

(Ranports sur les missions folkloriques pendant les années 1967 - 1968).

I. Τού έτους 1967. (Année 1967).

Στέφ. Δ. "Ημελλος, Έκθεσις λαογραφικής άποστολής εις τήν νήσον
Σέριφον (2 - 9 'Οκτωβρίου 1967). (Rapport sur la mission
folklorique à l'île de Sériphos) (2 - 9 octobre 1967) . . . 305 - 310
"Αννα Ί. Παπαμιχαήλ, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρ-
χίαν Τρικάλων (16 Σεπτεμβρίου - 3 'Οκτωβρίου 1967).
(Recherche folklorique dans la province de Trikala du

16 septembre au 3 octobre 1967)........ 310 - 324

Γεώργ. Ν. ΑΙκατερινίδης, "Εκθ-εσις ειδικής λαογραφικής έρεύνης
εις τόν νομόν Σερρών (26 Φεβρουαρίου - 8 Μαρτίου 1967).
(Rapport sur une enquête folklorique spéciale, menée
das le département de Serrés du 26 février à 8 mars 1967) 324 - 336
Γεώργ. Ν. ΑΙκατερινίδης, "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης ε'ις νομόν
Λασιθίου Κρήτης (24 Αύγούστου - 18 Σεπτεμβρίου 1967).
(Rapport sur les recherches folkloriques dans le départe-
ment de Lassithi, Crète (24 août - 18 septembre 1967) . . 336 - 343
Γεώργ. Ν. ΑΙκατερινίδης, "Εκθεσις λαογραφικής άποστολής είς
'Αετόν Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας (25 - 27 Νοεμβρίου
1967). (Rapport sur la mission folklorique à Aétos Xiro-
mérou du département d' Etolo-acarnanie (25 - 27 no-
vembre 1967).............. 344 - 347

"Αγγ. Ν. Δευτεραΐος, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν περιο-
χήν βορείως τής Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (7 Αύγού-
στου - 1 Σεπτ. 1967). (Rapport de la mission folklorique
dans la région nord de Kozani (Macédoine du Sud) du 7
août au 1 septembre 1967).......... 347 - 359
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Στ. Καρακάαης, Μουσική καί λαογραφική αποστολή εις Κεφαλλη- Σελ.
νίαν (16 ■ 28 Σεπτεμβρίου 1967). (Mission musicale et folk-
lorique dans l'île de Céphalonie du 16-28 septembre 1967) 359 - 375

II. Τού έτους 1968. (Année 1968).

Στέφ. Δ. "Ημελλος, Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις τήν νήσον
"Ιον (19-27 Σεπτεμβρίου 1968). (Rapport sur la mission
folklorique à Ios (Cyclades) (19-27 septembre 1968) . . 376 - 379

"Αγγ. Ν. Δευτεραΐος, "Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις τό χωρίον
Σισάνιον τοϋ νομοϋ Κοζάνης (15 'Ιουλίου - 3 Αυγούστου
1968). (Rapport de la mission folklorique dans le village
Sissanion du département de Kozani (Macédoine Occi-
dentale) (du 15 juillet au 3 août 1968)...... 379 - 391

"Αννα Ί. Παηαμιχαήλ, "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τόν
Νομόν Τρικάλων (16 Αύγουστου - 2 Σεπτεμβρίου 1968).
(Recherche folklorique au département de Trikala en
Thessalie (du 16 août au 2 septembre 1968) .... 391 - 405

Γεώργ. Ν. Αίπατερινίδης, Έκθεσις λαογραφικής αποστολής είς τόν
νομόν Ρεθύμνης Κρήτης (26 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου
1968. (Rapport sur la mission folklorique au département
de Réthymnon (Crète) (26 août - 14 septembre 1968) . . 406 - 414

Λαογραφικοί συλλογαί κατατεθεΐσαι εις τό Κέντρον 'Ερεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογραφίας κατά τά έτη 1967 καί
1968. (Collections de matériel folklorique, déposées au
Centre de Recherches du Folklore Hellénique (ex Archives
de Folklore) pendant les années 1967 et 1968) .... 415 - 427

Κινηματογραφήσεις εκδηλώσεων τοϋ λαϊκού βίου κατά τά
έτη 1967 - 1968. (Archives de Chinématographie. Matériel
folklorique chinématographié pendant les an néesl967-1968)

428 - 430
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Γεώργ. Κ. Σπνριδάκης, 'Εκθέσεις πεπραγμένων τοΰ Κέντρου Έρεύ- Σελ.
νης τής Έλληνικής Λαογραφίας κατά τά έτη 1967 καί
1968. (Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique pendant les années 1967 et 1988) . 431 - 443

ΙΙεριοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1967 καί 1968 έξ ανταλ-
λαγής πρός τήν Επετηρίδα, δωρεών καί αγοράς. (Revues
reçues pendant les années 1967 et 1968 par donations, achat
et en échange de l'Annuaire du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore)). . · . 444 - 472

Πίναξ τοπωνυμίων............ 473 - 476

Πίναξ λέξεων, κυρίων ονομάτων καί πραγμάτων . . . 477 - 487

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

σ. 48β, στ. 20, άντί : θούπέρθρυρον γρ. θούπέρθνρον

σ. 300, στήλ. α', μετά τόν στ. 32 νά προστεθή : Σπυριδάκης Κωνστ. 60, 61
σ. 338, στ. 4-5, άντί: τών Είσοδίων γρ. τοΰ Γενεσίου
σ. 359, στ. 15, άντί : αυγουςτου γρ. Σεπτεμβρίου

σ. 391, στ. 18 κέξ., άντί: εις την επαρχιαν τρικλλων γρ. εις τον νο-

μον τρικαλων

σ. 406, ύποσ. 1, στ. 7, νά προστεθή : Κατά τον Στ. Ξανθονδίδην
(Ή "Ενετοκρατία έν Κρήτη . . . Athen 1939, σ. 74, ύποσ. 3), τό αληθές δνομα τοϋ
χωρίου είναι Μαγαρίτες, οΰτω φερόμενον καί είς τούς καταλόγους χωρίων τής ένε-
τικής εποχής τοΰ Barozzi καί Basilicata.
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I. ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΡΩιΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΑΠΟ ΤΟΥ 1918 -1968

II. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Α' (1939)"ΙΘ' (1966) —Β) ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ





I. ΠΙΝΑΞ TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΡΩιΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΑΠΟ ΤΟΥ 1918 - 1968

Α'. ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

1. Στιλπων Π· Κυριακιδης, ψιλ., Διευθυντής: 22.5.1918 - 3.11.1926.

2. Γεώργιος Α. Μέγας, φιλ., Διευθυντής: 16.7.1936 - 31.12.1955.

3. Γεώργιος Ν. Πολίτης, φιλ., ταξιν. διευθύνων: 10.11.1926 - 2.1.1930.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, φιλ., διευθύνων: 1.1.1956-20.4.1957. Διευθυντής:

21.4.1957 - 26.1.1969.

5. Πέτρος Α. Φουρικης, φιλ., διευθύνων : 2.1.1930 - 8.1.1932. Διευθυντής: 9.1.1932 -

4.4.1936.

Β'. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

1· αικατερινιδησ Γεώργιος Νικ. : φιλ. (έπιστ. συνεργ. τοΰ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυρι-
δάκη πρός έκτέλεσιν λαογραφικής έρεύνης δι' οικονομικής ενισχύσεως τοΰ Β.Ι.Ε,
άπό Μαΐου 1963 - Ίανουαρ. 1966). Μόν. συντ. : 2.7.1966.

2. Αμαργιανακης Γεώργιος Στυλ. : μουσ., άπεσπ. : 2.5 - 31.8.1969 καί 4.11.1969 -

31.8.1970.

3. αποστολακησ Ιωάννης, φιλ., άπεσπ. είςθέσιν έπικ. ταξιν. : 'Ιούν. 1918-Νοέμ. 1926.

4. δευτεραιοσ αγγελοσ νικ. : φιλ., ήμερ. συντ. : 10.6.1963 - 24.9.1966. Μόν. συντ. :

24.9.1966.

5. ημελλοσ στεφανοσ Δημ. : φιλ., έκτ. συντ. : 25.4.1959 - 31.12.1962. Μόν. συντ. :

1.12.1962.

6. Ιωαννιδου - Μπαρμπαριγου Μαρία : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έκτ. ταξιν. : 29.2.1928 -

Νοεμβρ. 1929, 1937 - 1944. Μόν. συντ. : 1944 - Δεκ. 1958.

7. Καλινδερης μιχαηλ: φιλ., άπεσπ. ώς έπίκ. συντ. : 12.5.1945 - 1946.

8. Καρακαςης Σταύρος Νικ. : μουσ., ήμερ. συντ. : 'Απρίλ. 1959 - Δεκ. 1969.

9. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣωΤ· : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν. : Σεπτ. 1938 -

Δεκ. 1944. Μόν. συντ. : 1944 - 15.7.1961.

Βραχυγραφίαι : άπεσπ. : άπεσπασμένος" Β. I. Ε. : Βασίλικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών'
γραφ. : γραφεύς' διδάσκ. : διδάσκαλος" διωρ. : διωρίσθη' εκτ. : έκτακτος' επίκ. : επίκου-
ρος' επιστ. : έπιστημονικός" ήμερ. : ημερομίσθιος" καθαρ. : καθαρίστρια" κλητ. :
κλητήρ' μετετ. : μετετάχθη" μόν. : μόνιμος' μονσ. : μουσικός' συνεργ. : συνεργάτης'
συντ. : συντάκτης' ταξιν. : ταξινόμος' νπάλλ. : υπάλληλος' ψιλ. : φιλόλογος.
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10. Μέγας Γεώργιος Αναςτ· : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν. : Σεπτ. 1922- "Απρίλ.

1927. Διωρ. εκτ. ταξιν.: 8.5.1933 - 1936. (Διευθυντής: 1936 - 1955).

11. μπουτουρλσ αθανασιοσ : φιλ., ταξιν. : 8.9.1921 - 8.6.1922.

12. Ξαναλατος Διογένης: φιλ., άπεσπ. εις θέσιν έπικ. ταξιν. : 28.12.1936 - 1937.

13. οικονομιδησ δημητριοσ Βας. : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν συντ. : Σεπτ. 1948 - Σεπτ.

1951, "Ιαν. 1952 - Μάρτ. 1952. Διωρ. μόν. συντ.: 6.3.1952 - 26.1.1969. [Διευ-
θύνων: 27.1.1969 - 7.2.1970. Διευθυντής 8.2.1970].

14. παπαμιχαηλ Αννα Ιωανν. : φιλ. (έπιστ. συνεργ. τοΰ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυρι-

δάκη πρός έκτέλεσιν λαογραφικής έρεύνης δι'οικονομικής ένισχύσεως τοΰ Β.I.E.
άπό Ίουλ. 1962 - 1 Ίουλ. 1964). Μόν. συντ. : 1.7.1964.

15. Περιςτερης Σπυρίδων Δημ. : μουσ., άπεσπ. είς θέσιν μουσ. : 1950 - Σεπτ. 1951,

"Ιαν. 1952 - Σεπτ. 1953. Μμόν. συντ. μουσ. : 30.6.1954.

16. πετροπουλοσ δημητριοσ Α.: φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. συντ.: 13.10.1943-

1945. Μόν. συντ. : 3.3.1950 - 22.9.1961.

17. πολιτησ Γεώργιος Νικ· : φιλ., μόν. ταξιν.: 28.11.1920 - 17.5.1948. (Διευθύνων:

10.11. 1926 - 2.1.1930).

18. ρωμαιοσ κωνσταντινοσ Α. : φιλ., συντ. Ίστορ. Λεξικοΰ 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

άπεσπ. είς θέσιν συντ. τοΰ Δαογραφ. 'Αρχ.: 23.2.1950- 1952, 1956. Μετετ.
είς μόν. συντ. : 12.5.1962.

19. Σακελλαριαδης Χαρίλαος: φιλ., άπεσπ. : 5.8.1927 - Νοεμβρ. 1929.

20. Σαρρας Ξενοφών : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν. : 27.6.1918 - 31.3.1926.

21. σκιαδαρεσησ σπυριδων : μουσ., άπεσπ. είς θέσιν μουσ. : 1950 - Σεπτ. 1951, 'Ιαν.

1952 - Σεπτ. 1953.

22. Σπυριδακης Γεώργιος Κων. : φιλ., μόν. συντ.: 1944 - 1.1.1956. (Διευθύνων:

1.1.1956- 20.4.1957. Διευθυντής: 21.4.1957 - 26.1.1969).

23. Σχινας ορεστησ : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν.: 15.1.1919 - 1923.

24. Τραχιλης Στέφανος : φιλ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν : 15.11.1921 - 12.6.1925.

Γ'; ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ

1. αποστολιδησ δημητριοσ: διδάσκ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν.: 'Ιούν. 1918-

Ίούν. 1925.

2. λΐουδακι Μαρία : διδασκ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν. : Σεπτ. 1937 - Σεπτ. 1940.

3. Λουκοπουλος δημητριοσ: διδάσκ., άπεσπ. είς θέσιν έκτ. ταξιν.: 1926 - 1929.

Διωρ. εκτ. ύπάλλ. : 11.12.1929 - 1.11.1935.

4. Μεταηας νικολαοσ : διδάσκ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν.: 8.2.1922 - 30.4.1923.

5. Παυλακος Ηλίας: διδάσκ., άπεσπ. είς θέσιν έπικ. ταξιν.: 8.5.1924 - 12.6.1925.

6. Σεττας δημητριοσ : διδάσκ., άπεσπ. 21.3 - 31.8.1966.

Δ'. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

1. γιαννοπουλου Αλικη Ιω. : εκτ. γραφ.: 8.1.1962 -23.9 1966· μόν. γραφ.: 24.9.1966.

2. Δημητροπουλος γρηγορίοσ Κυρ.: διδάσκ., μετετ. είς μόν. γραφ.: 30.6.1954.
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3. Δήμου - Παπαδόπουλου Ελευθερία : διδασκ., μετετ. είς μόν. γραφ. : 30.6.1954.

4. ΔΟΥΝΙαΕρςη: ήμερ. γραφ. : 13.12.1940 - 30.8.1941.

5. Καλαβρουζιωτου Ευφρόσυνη Σπ. : εκτ. γραφ. : 23.4.1959 -23.9.1966· μόν. γραφ. :

24.9.1966.

6. Καμαρινεας Παναγιώτης : γραφ. : 20.1.1923 - "Οκτ. 1926.

7. Κρητικός Βίκτωρ : γραφ. : 1919 - 1920.

8. Μαρκετου σταυρουλα : γραφ.: 4.2.1919 - 30.8.1921.

9. Ταρσούλη Γεωργία : γραφ.: Νοέμβρ. 1937 - 13.12.1946.
10. Τουρτογλου μενελαοσ : γραφ. : 14.10.1945 - 'Ιούν. 1948.

Ε'. ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

1. Κοκκορης Σωτήριος : κλητ., μόν. : 1.12.1920 - 15.10.1922.

2. Μαντζουρανη Μαρία : καΰαρ. : 30.11.1922 - Μαΐου 1928.

3. Μαντζουρανη Σόφια : καθ αρ. : 25.5 - 1.12.1920.

4. Μαντζουρανης Εμμανουήλ : κλητ. : 3.10.1918 - 31.3.1926. Μάιος 1928 - 15.5.1932.

32



Π. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α) ΚΑΤΑ ΤΟΜΟΥΣ ( Α' (1939) - ΙΘ' (I960) )

ΕΤΟΣ Α' (1939)

Σελ.

Γ. Α. Μέγα ς, θρακικοί οικήσεις......................δ - 49

Μαρία Ί ω α ν ν ί δ ο υ, Βυζαντινοί παροιμίαι έκ χειρογράφου

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών.......50-67

Μαρία Ί ω α ν ν ί δ ο υ, Οίκίαι 'Αραχόβης.......68-98

Γ. Α. Μέγας, Ζητήματα Έλληνικής Λαογραφίας :

Α'. Ζητήματα άφορώντα τήν κοινωνικήν όργάνωσιν · · 99 - 109

Β'. Ζητήματα τοϋ λαϊκού δικαίου .....110 - 120

1". Ζητήματα σχετικά μέ τό παιδίον . .....120 - 142

Δ'. Παιδιαί καί αθλητικά αγωνίσματα παίδων.....143 - 149

Γ. Α. Μ έ γ α ς, Εκθέσεις τών ύπό τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου πε-
πραγμένων κατ« τήν τελευταίαν τριετίαν.....150-167

Πίναξ εμφαίνων τά εισαχθέντα χειρόγραφα άπό τοϋ 1927 μέχρι τοϋ

1939 ..................................168

Πίναξ κυρίων ονομάτων..............169

Πίναξ λέξεων καί πραγμάτων.............170 - 171

ΕΤΟΣ Β' (1940)

Γ. Α. Μ έ γ α ς, ΤΙ λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου...... 3-29

Λ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο ς, Λαογραφικοί περί τελευτής ενδείξεις παρά

'Ιωάννη τώ Χρυσοστόμω..........30-117

Γ. Α. Μέγας, Ζητήματα Έλληνικής Λαογραφίας :

Ε'. Ζητήματα σχετικά μέ τόν γάμον .......118 - 16ί>

Ç'. Τά κατά τήν τελευτήν ....... 166 - 205

Γ. Α. Μέγας, Έκθεσις τών ύπό τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου πε-
πραγμένων κατά τό έτος 1940 ......... 206 - 211

Πίναξ τοπωνυμίων................212-213
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Σελ.

Πίναξ συγγραφέων................214

Πίναξ λέξεων καί πραγμάτων.............215 - 217

ΕΤΟΣ Γ' - Δ' (1941 - 1942)
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Σταύρ. Καρακάσης, Μουσική άποστολή εις Χαλκιδικήν (5
Ίουλ. - 4 Αυγ. 1960). (Mission musicologique à Chalci-
dique (Macédoine) du 5 juillet au 4 août 1960) .... 362 - 373

II. Τοϋ ετονς 1961

Γ. Κ. Σπυριδάκης, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς περιο-
χάς τοΰ Νομού Πέλλης (Μακεδονίας) (29 Ίουν. - 18
Ίουλ. 1961). (Rapport sur une mission folklorique au
département de Pella en Macédoine (29 juin - 18 juil. 1961) 374 - 388
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Δ. Β. Οίκονομίδης, Λαογραφική άποστολή εις τά Κατσανο-
χώρια 'Ηπείρου (13 Ίουλ. - 12 Αύγ. 1961). (Mission
folklorique en Épire, région de «Katsanochoria» (13 Juillet

12 août 1961)).............. 389 - 400

Σ τ έ φ. Δ. Ή μ ε λ λ ο ς, Λαογραφική άποστολή εΐς τήν περιοχή ν
Ξάνθης (Δυτ. Θράκης) άπό 22 Ίουλ. -21 Αυγ. 1961. (Mis-
sion folklorique à la région de Xanthe (Thrace) (22 juillet

-21 août 1961).............. 401 - 413

Σ π. Δ. Περιστέρης, Μουσική άποστολή εΐς Αϊτωλίαν καί
'Ακαρνανίαν (3 Ίουλ. - 2 Αύγ 1961). (Mission musico-
logique à Étolie et Acarnanie (3 juillet - 2 août 1961) . . 413 - 420
Σ τ α ΰ ρ. Κ α ρ α κ ά σ η ς, Μουσική άποστολή εΐς τήν περιφέρειαν
Παγγαίου Μακεδονίας (4 Αύγ. - 2 Σεπτ. 1961). (Mission
musicologique à Panghée (Macédoine) (4 août - 2 sept. 1961) 421 - 430
Λαογραφικαί συλλογαί κατατεθεισαι εις τό Λαογραφικόν 'Αρχεΐον
κατά τά έτη 1960- 1961). (Collections de matière folk-
lorique déposées aux Archives de Folklore pendant la

période 1960- 1961)............. 431 - 43 7

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Εκθέσεις περί τών πεπραγμένων τού
Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τά έτη 1960 - 1961. (Exposés
sur l'activité des Archives de Folklore pendant les années

1960 - 1961)............... 438 - 445

Περιοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1960 - 1961 έξ άνταλλαγής πρός
τήν Επετηρίδα, έκ δωρεών καί άγοράς. (Revues reçues
pendant les années 1960 - 1961 par donations, achats et en
échange de l'Annuaire des Archives de Folklore) . 446 - 448

Πίναξ τοπωνυμίων................ 449 - 452

Πίναξ λέξεων, κυρίων ονομάτων και πραγμάτων....... 453 - 459

ΤΟΜΟΣ ΙΕ' - ΙΣΤ' (1962 - 1963)

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Περί τό δημώδες άσμα τών έννέα αδελ-
φών εις τό στοιχειωμένον πηγάδι. (Sur la chanson de
neuf frères qui s'en vont en guerre et qui rencontrent un
puits hanté)....... ........ 3-13
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Σ τ έ φ. Δ. Ήμελλος, Ειδήσεις περί ελληνικών χορών καί μουσι-
κής παρά τω περιηγητή Ρ. Aug. de Guys. (Informations
sur les danses et la musique hellénique chez le voyageur

P. Aug. de Guys)............. 14-31

Άννα ΓΙ α π α μ ι χ α ή λ, Δημώδεις παραδόσεις εκ Σύμης καί Χίου.

(Légendes populaires des îles Symi et Chios) .... 32-41
Γ. Ν. Αίκατερινίδης, Χρήσις και σημασία τού «αμίλη-
του νερού» ε'ις τόν βίον τού λαού. (Usage et significa-
tion de l'eau puisé en silence (sans parler) dans la vie

populaire)...... .........42-61

Άννα Παπαμιχαήλ, Χρήσις τών μετάλλων εις μαγικάς, δει-
σιδαίμονας καί άλλας ενεργείας είς τόν κοινωνικόν βίον
τού λαού. (Emploi des métaux dans diverses supersti-
tions, aussi que dans d'autres actions magiques se rappor-
tant à la vie sociale du peuple)........62-91

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς - Δ. Β. Οίκονομίδης, Βιβλιογραφία
τής Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών 1960 -1962. (Biblio-
graphie du folklore grec des années 1960 - 1962) .... 92 - 200
Σ π. Δ. Π ε ρ ι σ τ έ ρ η ς, Ό εξάσημος ρυθμός εις τά ελληνικά δημο-
τικά τραγούδια. (La mesure de six temps (exassimos)
dans les chansons folkloriques grècques)...... 201 - 229

'Εκθέσεις περί τών λαογραφικών αποστολών κατά τά ετη 1962 -1963
(Rapports sur les missions folkloriques pendant les années 1962-1963)

L Τον ετονς 1962
Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Λαογραφική άποστολή εΐς τήν Δυτικήν
Ίκαρίαν (13-31 'Ιουλίου 1962). (Rapport sur une mis-
sion folklorique à l'île d'Icarie du 13 - 31 juillet 1962) . 230 - 245
Δ. Β. Οίκονομίδης, Λαογραφική άποστολή εΐς τήν περιοχήν
τού Λυτ. Ζαγορίου 'Ηπείρου (7 Ίουλ. - 5 Αύγ. 1962).
(Mission folklorique aux villages situés au Zagorion
occidental (Épire), du 7 juillet au 5 août 1962) . . . 245 - 259
Κ. Ρωμαίος, "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εΐς Κοντοβά-
ζαιναν καί Μοναστηράκι τοΰ νομού 'Αρκαδίας (3 - 23
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Σεπτεμβρίου 1962). (Mission folklorique aux villages de
Contovazaina et de Monastiraci d'Arcadie (Péloponnèse)

du 3 au 23 septembre 1962).......... 259 - 273

Σ τ α ύ ρ. Καρακάσης, Μουσική άποστολή ε'ις Χίον άπό τής
28 Αύγούστου μέχρι τής 9 Σεπτεμβρίου 1962. (Mission
musicale folklorique à l'île de Chios du 28 août eu 9

septembre 1962)............. 273 - 287

Σ π. Δ. Περιστέρη ς, Μουσική άποστολή εις Εύρυτανίαν
(4 'Ιουλίου ■ 3 Αύγούστου 1962). (Mission musicale en
Eurytanie du 4 juillet au 3 août 1962)...... 288 - 303

II. Τον έτους 1963

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Λαογραφική άποστολή εις Κίμωλον άπό
τής 14 μέχρι 29 Αύγούστου 1963. (Mission folklorique

à Kimolos du 14 au 29 août 1963)........ 304 - 321

Δ. Β. Ο 'ι κ ο ν ο μ ί δ η ς, Λαογραφική άποστολή εις τά χωρία τού
Κεντρικού Ζαγορίου 'Ηπείρου (8 Ίουλ. - 7 Αύγ. 1963).
(Mission folklorique dans la région centrale de Zagorion

(Épire) du 8 juillet au 7 août 1963)....... 321 - 337

Σ τ έ φ. Δ. "Η μ ε λ λ ο ς, Λαογραφική άποστολή ε'ις Άμοργόν άπό 9
Ίουλ. - 8 Αύγ. 1963. (Mission folklorique dans l'île

d'Amorgos du 9 juillet au 8 août 1963)...... 338 - 350

Σταύρ. Καρακάσης, Λαογραφική μουσική άποστολή είς
Λέσβον (άπό 11 Αύγ. -10 Σεπτ. 1963). (Mission musicale
dans l'île de Lesbos (Mytilène) du 11 août au 10 sept.1963) 351 - 361
Λαογραφικαί συλλογαί κατατεθεΐσαι εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον
κατά τά έτη 1962 · 1963. (Collections de matière folklo-
rique déposées aux Archives de folklore pendant la pé-
riode 1962 - 1963)............. 362 - 387

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, 'Εκθέσεις πεπραγμένων τού Λαογραφικού
Αρχείου κατά τά έτη 1962 καί 1963. (Exposés sur Γ
activité des Archives de Folklore pendant les années

1962 - 1963)............... 388 - 397

Περιοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1962 - 1963 έξ άνταλλαγής πρός
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τήν 'Επετηρίδα, δωρεών καί αγοράς. (Revues reçues pen-
dant les années 1962 - 1963 par donation, achat et en
échange de l'Annuaire des Archives de Folklore . . · 398 - 411

Πίναξ τοπωνυμίων...... ..........412-414

Πίναξ λέξεων, κυρίων ονομάτων καί πραγμάτων.......415 - 419

ΤΟΜΟΣ ΙΖ (1964)

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Ή γραία ώς προδότις ε'ις δημώδεις νεοελ-
ληνικός παραδόσεις. (La vieille femme comme traîtresse

dans les légendes populaires grecques)...... 3-10

Δ. Β. Οίκονομίδης, 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδόσεις τοΰ
Ελληνικού λαού. (Légendes dualistes néo - helléniques

inédites)................11-39

Σ τ έ φ. Δ. "Η μ ε λ λ ο ς, Εξορκισμοί τής Γελλοΰς έκ χειρογράφων έξ
Άμιοργοΰ. (Exorcismes de Gello d'après de manuscrits

d' Amorgos) ..............40-52

"Αννα II α π α μ ι χ α ή λ, Χρήσις τών μετάλλων είς μαγικάς, δει-
σιδαίμονας καί αλλας ένεργείας είς τον κοινωνικόν βίον
τοΰ λαού. (Emploie des métaux dans diverses supersti-
tions, ainsi que dans d'autres pratiques magiques se rap-
portant à la vie sociale du peuple) .....53-114

Άγγ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς, Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογρα-
φίας τοΰ έτους 1963. (Bibliographie du folklore grec de
l'année 1963).............. 115 - 171

'Εκθέσεις περί τών λαογραφικών αποστολών κατά τό ετος 1964

(Rapports sur les missions folkloriques pendant l'année 1964)

Γ. Κ. Σπυριδάκης, Λαογραφική έρευνα εις τό ΆρχεΧον Παύ-
λου Βλαστού εν τώ Ίστορικώ 'Αρχείω Κρήτης. (Recher-
ches folkloriques sur les archives de Paul Vlastos, aux

Archives Historiques de Crète, à la Canée).....172-173

Σ π. Δ. II ε ρ ι σ τ έ ρ η ς, Λαογραφική μουσική άποστολή είς
τήν περιφέρειαν Φωκίδος (16 'Ιουλίου - 6 Αυγούστου
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1964). (Mission musicale dans la province de Phocide dn

16 juillet au 6 août 1964).........' . 173-184

Κ. Ρωμαίος, Έκθ-εσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν περιο-
χήν Τυρού Κυνουρίας (28 'Ιουλίου - 8 Αύγούστου 1964).
(Mission folklorique dans la région de Tyros (province
de Kynouria, Péloponèse, du 14 juillet au 8 août 1969). 185 - 189

Σ τ έ φ. Δ. "Ii μ ε λ λ ο ς, Έκθεσις λαογραφικής άποστολής εις Σάμον
(13 Ίουλ. - 11 Αύγ. 1964). (Mission folklorique dans
l'île de Samos du 13 juillet ou 11 août 1964) .... 190 - 203
Σ τ α ϋ ρ. Κ α ρ α κ ά σ η ς, Έκθ-εσις μουσικής άποστολής ε'ις επαρ-
χίαν ΙΙυλίας (16 Ίουλ. -14 Αύγ. 1964). (Mission musicale
dans la province du Pylie (Messini-Péloponèse) du 16 juillet

au 14 août 1964).............204 - 217

"Αννα Παπαμιχαήλ, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις Χάλ-
κην καί Νίσυρον (13 Αύγ. - 13 Σεπτ. 1964). (Mission
folklorique dans les îles de Chalki et Nissyros (Dodéca-

nèse), du 13 août au 13 septembre 1964)...... 217 - 230

"A γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α Τ ο ς, Έκθ-εσις λαογραφικής άποστολής εις τήν
περιοχήν τού νομού Φλωρίνης (13 Αύγ. - 14 Σεπτ. 1964).
(Mission folklorique dans la région de Florina (Grèce du

Nord) (13 août - 14 septembre 1964)....... 230 - 240

Λαογραφικαί συλλογαί κατατεθ-εΤσαι εις τό Λαογραφικόν 'Αρχεΐον
κατά τό έτος 1954. (Collections folkloriques, déposées
aux Archives de Folklore pendant l'année 1964) · . . 241 - 250
Κινηματογραφήσεις μορφών τοΰ λαϊκού βίου κατά τά έτη 1962-1964.

(Archives de cinematographie. Matériel folklorique cine-

matographié pendant les années 1962 - 1964)..... 255 - 260

P. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Έκ&εσις πεπραγμένων τοΰ Ααογραφικοΰ
'Αρχείου κατά τό έτος 1964. (Exposé sur l'activité des

Archives de Folkrore pendant l'année 1964)..... 251 - 254

Περιοδικά ληφθέντα κατά τό έτος 1964 έξ άνταλλαγής πρός τήν Επε-
τηρίδα, δωρεών καί άγοράς. (Revues reçues pendant
l'année 1964 par donation, achat et en échange de l'An-
nuaire des Archives de Folklore)........ 261 - 270
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ΓΙίναξ τοπωνυμίων................271

Πίναξ λέξεων, κυρίων όνομάτοον καί πραγμάτων....... 272 - 275

ΤΟΜΟΣ ΙΗ'- ΙΘ' (1965-1966)

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Περί τά δημιόδη ασματα τών Άνδρονίκου
καί Κωνσταντίνου Δούκα. (Νέα παραλλαγή έκ Νάξου).
(A propos des chansons acritiques d' Andronic et de
Constantin Ducas. Une nouvelle variante de l'île de Naxos). 2- 10
Δ. Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς, Ό θρήνος τοΰ νεκρού έν Ελλάδι.

(Τό μοιρολόγι καί ή εθιμοτυπία του). (Thrènes funèbres

en Grèce. Le mirologue et son cérémonial)..... 11 - 40

Σταΰρ. Καρακάσης, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών λαϊκών μου-
σικών οργάνων. (Όργανολογική καί λαογραφική μελέτη).
(Contribution à l'histoire des instruments populaires

grecs. Étude organologique et folklorique)..... 40- 70

Β. Σ κ ο υ β α ρ ά ς, Μαγικά καί ίατροσοφικά έρανίσματα έκ Θεσσα-
λικού κώδικος. (Textes magiques et recettes de medecine
pratique tirés d'un manuscrit du couvent «Olympiotissa»

en Thessalie)..............71 - 115

Γ. Ν. A ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ς καί Ά γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς, Βι-
βλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών

1964 - 1965. (Bibliographie du folklore grec des années

1964- 1965)............... 116 - 180

Γ. Ν. A ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ς, Ή λαϊκή πανήγυρις τοΰ Αγίου
Συμεώνος εις Μεσολόγγιον κατά τήν Πεντηκοστήν-
(La fête populaire au couvent de St. Syméon, près de
Messolonghi, pendant la Pentecôte). .... 181 - 194

'Εκθέσεις περί τών λαογραφικών Αποστολών κατά τά ετη 1965 -1966
(Rapports sur les missions folkloriques pendant les années 1965-1966).

I. Τοϋ έτους 1965. (Année 1965).

Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, Έκθεσις έρεύνης κατά τά έτη 1964 καί

1965 εις τό 'Αρχεΐον Παύλου Βλαστού έν τφ Ίστορικώ
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'Αρχείω Κρήτης είς Χανιά. (Rapport de recherches effe-
ctués aux Archives Paul G. Vlastos dans l'Archive Histo-
rique de Crète à Khanià (Crète) ........ 195 - 201

Δ. Β. Ο 'ι κ ο ν ο μ ί δ η ς, Λαογραφική έρευνα είς τό Πωγώνιον
'Ηπείρου (8 Ίουλ. - 7 Αύγ. 1965). (Recherche folklorique
à Pogonion (Epire) du 8 juillet au 7 août 1965) .... 202 - 225

Σ τ έ φ. Δ. Ή μ ε λ λ ο ς, Λαογραφική άποστολή εις Θήραν καί
Άνάφην (3 Ίουλ. - I Αύγ. 1965). (Mission folklorique
aux îles Thera et Anafi du 3 juillet au 1 août 1965) . . 225 - 234
Άννα Παπαμιχαήλ, "Εκθ·εσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν
έπαρχίαν Καρδίτσης (18 Αύγ. · 18 Σεπτ. 1965). (Mission
folklorique dans la province de Karditsa (Thessalie) du

18 août - 18 septembre 1965)......... 236 - 247

Ά γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς, "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς
περιοχάς τοΰ νομού Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (9 Αύγ. -
9 Σεπτ. 1965). (Rapport de la mission folkorique dans
quelques villages du département de Kozani (Macédoine

Occidentale) du 9 août au 9 sept. 1965)...... 247 - 261

Σταΰρ. Καρακάσης, Έκδ-εσις μουσικής άποστολής είς
Ζάκυνθον άπό 5 Αύγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 1965.
(Mission musicale dans l'île de Zakynthos (Zahte) du
5 août au 3 septembre 1965).......... 261 - 270

II. 'Εκθέσεις αποστολών τοϋ έτους 1966. (Année 1966).

Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, Λαογραφική έρευνα εις Μονοδένδριον
καί Βίτσαν Ζαγορίου 'Ηπείρου (14 Ίουλ. - 4 Αύγ. 1966).
(Recherches folkloriques dans la région de Zagorion (Epire)

du 14 juillet au 4 août 1966)......... 271 - 290

Κ. Ρωμαίος, Έκθ·εσις λαογραφικής έρεύνης εις Μυρσίνην
Λακωνίας (19 'Οκτ. - 2 Νοεμβρ. 1966). (Mission folklori-
que à Myrsini Eaconie,du 19 octobre au 2 novembre 1966) 290 - 299
Σ τ έ φ. Δ. Ή μ ε λ λ ο ς, Λαογραφική άποστολή εις τάς νήσους
Σίκινον καί Φολέγανδρον (5 - 20 Ίουλ. 1966). (Mission
folklorique dans les îles de Sicinos et Foleghandros

(Cyclades) du 5 au 20 juillet 1966)....... 299 - 308

33
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Άννα Ί. Παπαμιχαήλ, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς
τήν έπαρχίαν Καρδίτσης (10 - 24 'Ιουλίου 1966). (Mission
folklorique dans la province de Karditsa en Thessalie

(10 - 24 juillet 1966)............ 308 - 316

"Αγγ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς, "Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις
περιοχάς νομού Γρεβενών (25 Ίουλ. - 15 Αυγ. 1966).
(Mission folklorique dans la région de Grévena en Macé-
doine du sud - ouest (25 juillet - 16 août 1966) .... 3 1 6 - 331
Γ. Ν. A ϊ κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ς, 'Έκθεσις λαογραφικών απο-
στολών : α) είς Σταυροπήγιον Ευρυτανίας (24-31 Ιου-
λίου 1966) καί β) είς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης
(25 Αυγ. - 2 Σεπτ. 1966). (Missions folkloriques : a) à Sta-
vropighion (Eurytanie) du 24 au 31 juillet 1966 et b) à Ano-
ghia Mylopotamou (Crète) du 25 août 2 septembre 1966) . 331 - 343
Σπ. Δ. Περιστέρης, Μουσική λαογραφική άποστολή είς
έπαρχίαν Βονίτσης καί εις Λευκάδα (3-17 Ιουλίου 1966).
(Mission musicale et folklorique dans la province de Vo-
nitsa et dans l'île de Lefkas (Leucade) du 3 au 17 juil-
let 1966)................ 344 - 365

Σταύρ. Καρακάσης, Μουσική καί λαογραφική άποστολή εις Σά-
μον (17 Σεπτ. - 7 Όκτωβρ. 1966). (Mission musicologique

dans l'île de Samos (17 sept. - 7 oct. 1966))..... 366 - 374

Λαογραφικαί συλλογαί κατατεθεΐσαι εις τό Κέντρον Έρεύνης τής
Ελληνικής Λαογραφίας κατά τά έτη 1965 καί 1966.
(Collections de matériel folklorique, déposées au Centre
de Recherches du Folklore Hellénique (ex Archives de

Folklore) pendant les années 1965 et 1966)..... 375 - 389

Κινηματογραφήσεις έκδηλά>σεων τοΰ λαϊκού βίου κατά τά έτη 1965 -
1966. (Archives de Cinematographié. Matériel folklorique
cinematographié pendant les années 1965- 1966). . . . 390 - 394
Γ. Κ. Σπυριδάκης, Εκθέσεις πεπραγμένων τοΰ Κέντρου Έρεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογραφίας (πριοην Λαογρ. Αρχείου)
κατά τά έτη 1965 καί 1966. (Exposés sur l'activité du
Centre de Recherches du Folklore Hellénique (ex Archives
de Folklore) pendant les années 1965 et 1966) .... 395 - 407
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Σελ.

Περιοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1965 καί 1966 έξ ανταλλαγής πρός
τήν 'Επετηρίδα, δωρεών καί αγορών. (Revues reçues
pendant les années 1965 et 1966 par donations, achat et
en échange de l'Annuaire du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore. . . . 408 - 428

Πίναξ τοπωνυμίων . .............. 429 - 430

Πίναξ λέξεων, κυρίων ονομάτων καί πραγμάτων....... 431 - 438



Β) ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

'ικατερινίδης Γεώργ. Ν.

Χρήσις καί σημασία τοΰ «αμίλητου νερού» εις τόν βίον τοΰ λαοΰ. (Usage et
signification de l'eau puisée en silence (sans parler) dans la vie popu-
laire) ................IE' - IÇ', 42 - 61

[εν συνεργασία μετά Άγγ. Ν. Δευτεραίου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας τών έτών 1964 - 1965. (Bibliographie du folklore grec des années

1964- 1965)..............ΙΗ-ΙΘ', 116-180

Ή λαϊκή πανήγυρις τοΰ 'Αγίου Συμεώνος εις Μεσολόγγιον κατά τήν Πεντη-
κοστήν. (La fête populaire au couvent de St. Syméon, près de Misso-

longhi, pendant la Pentecôte)........ΙΗ' -ΙΘ', 181 - 194

Έκθ-εσις λαογραφικών αποστολών : α) εις Σταυροπήγιον Ευρυτανίας (24 -
31 'Ιουλίου 1966) καί β) ε'ις 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης (25 Αυγ. -
2 Σεπτ. 1966). (Missions folkloriques : a) à Stavropighion (Euritanie) du 24
au 31 juillet 1966 et b) à Anoghia Mylopotamou (Crète) du 25 août au 2 septem-
bre 1966)..............ΙΗ'-ΙΘ', 331-343

[έν συνεργασία μετά 'Αγγ. Ν. Δευτεραίου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας τών ετών 1966 - 1967. (Bibliographie du folklore grec des années

1966 - 1967)..............Κ' - KA', 242 - 304

Έκθεσις ειδικής λαογραφικής ερεύνης εις τόν νομόν Σερρών (26 Φεβρουα-
ρίου - 8 Μαρτίου 1967). (Rapport sur une enguête folklorique spésiale, menée
dans département de Serrés du 26 février à 8 mars 1967) Κ' - ΚΑ', 324 - 336
"Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις νομόν Λασιθίου Κρήτης (24 Αύγούστου - 18
Σεπτεμβρίου 1967). (Rapport sur les recherches folkloriques dans le dépar-
tement de Lassithi, Crète (24 août - 18 septembre 1967)) K' - KA', 336 - 343
Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις 'Αετόν Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
(25 - 27 Νοεμβρίου 1967). (Rapport sur la mission folklorique à Aétos
Xiromérou du département d' Etolo-acarnanie (25 - 27 novembre
1967))................K' - KA', 344 - 347
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Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις τόν νομόν Ρεθύμνης Κρήτης (26 Αυγού-
στου - 14 Σεπτεμβρίου 1968. (Rapport sur la mission folklorique au dépar-
tement de Réthymnon (Crète) (26 août - 14 sept. 1968)) K' - KA', 406 - 414

Άμαργιανάκης Γεώργ.

Λαϊκόν στιχούργημα τοΰ Θρήνου τής Θεοτόκου είς τήν Σταύρωσιν τοΰ
Χριστού. (Ta Vierge près de la Croix. Complainte populaire sur la cruci-
fixion de Jésus-Christ chantée le vendredi saint) K' - KA', 185 - 222

Βαγιακάκος Δι κ. Β.

Τρφάδα (Troada)..........έτ. Ε' - ς", 145 - 154, 170

Ή Ληγοροΰ" παλαιόν Μανιάτικον μοιρολόγι τοΰ δικαιωμοΰ. (Ea «Eigorou»,
ancien chant funèbre de la «ventetta» dans le Magne) Θ' - I', 39 - 64, 437

Brewster Paul G.

[εν συνεργασία μετά Γεωργίας Ταρσούλη] A string figure series from Greece.
Ελληνικά νηματοπαίγνια. (Jeux de ficelle en Grèce) E', 101 - 125, 293

Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς Άγγ. Ν.

Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τοΰ έτους 1963. (Bibliographie du

folklore grec de Γ année 1963).........IZ', 115-171

Έκθεσις λαογραφικής αποστολής είς τήν περιοχήν τοΰ νομού Φλωρίνης (13
Αύγ. - 14 Σεπτ. 1964). (Mission folklorique dans la région de Florina
(Grèce du Nord) (13 août - 14 septembre 1964)) .... IZ', 230 - 240
[εν συνεργασίςι μετά Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου] Βιβλιογραφία τής Ελληνι-
κής Λαογραφίας τών έτών 1964- 1965. (Bibliographie du folklore grec

des années 1964-1965) ..........ΙΗ' - ΙΘ', 116 - 180

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς περιοχάς τοΰ νομού Κοζάνης (Δυτ. Μακε-
δονίας) (9 Αύγ. - 9 Σεπτ. 1965). (Rapport de la mission folklorique dans
quelques villages du départemant de Kozani (Macédoine Occidentale) du

9 août au 9 sept. 1965)..........ΙΗ' - ΙΘ', 247 - 261

Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης είς περιοχάς νομού Γρεβενών (25 Ίουλ. - 15
Αυγ. 1966). (Mission folklorique dans la region de Grévena en Macedoine du

sud - ouest (25 juillet - 15 août 1966)).....ΙΗ' - ΙΘ', 316 - 331

Γαμήλιοι άρτοι. (Tes pains de Noces)......K' - KA', 151 - 170
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[έν συνεργασία μετά Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου] Βιβλιογραφία τής Έλλη-
νικής Λαογραφίας τών έτών 1966 - 1967. (Bibliographie du folklore grec

des années 1966 - 1967)..........Κ' - KA', 242 - 304

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν περιοχήν βορείως τής Κοζάνης (Δυτ.
Μακεδονίας) (7 Αύγούστου - 1 Σεπτ. 1967). (Rapport de la mission folklo-
rique dans la région nord de Kozani (Macédoine du Sud) du 7 août au

1 septembre 1967)............K' - KA', 347 - 359

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τό χωρίον Σισάνιον τού νομοϋ Κοζάνης
(15 'Ιουλίου - 3 Αύγούστου 1968). (Rapport de la mission folklorique dans
le village Sissanion du département de Kozani (Macédoine Occidentale)
du 15 juillet au 3 août 1968)........K' - KA', 379 - 391

"H μ ε λ λ ο ς Σ τ έ φ. Δ.

Παρατηρήσεις έπί τοΰ δημώδους άσματος «ό 'Ανδρόνικος καί ή ρή-
γισσα». (Observations sur la chanson populaire «Andronic et la prin-

Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου. (Traditions populaires de 1* île de Na-

Λαογραφική άποστολή εις Νάξον (21 Ίουλ. - 6 Σεπτ. 1959). (Mission folklo-
rique dans l'île de Naxos) (21 juillet - 6 sept. 1959)) ΙΑ' - IB', 328 - 333, 418
Λαογραφικοί ειδήσεις παρά τφ Γάλλω περιηγητή Ρ. Aug", de Guys. (Informa-
tions laographiques du voyageur français P. Aug. de Guys) ΙΓ'-ΙΔ', 204 - 252
Λαογραφική άποστολή εις τήν νήσον Νάξον (26 Ίουλ. - 25 Αύγούστου
1960). (Exposé sur la mission folklorique dans l'île de Naxos) (26 juillet-

25 août I960)).............ΙΓ' - ΙΔ', 290 - 300

Λαογραφική άποστολή εις τήν περιοχήν Ξάνθης (Δυτ. Θράκης) άπό 22 Ίουλ. -
21 Αύγ. 1961. (Mission folklorique à la région de Xanthe (Thrace) (22 juil-
let - 21 août 1961))...........ΙΓ' - ΙΔ', 401 - 413

Ειδήσεις περί ελληνικών χορών καί μουσικής παρά τφ περιηγητή P. Aug.
de Guys. (Informations sur les danses et la musique hellénique chez le

voyageur P. Aug. de Guys).........IE' - 1Ç', 14 - 31

Λαογραφική άποστολή εις Άμοργόν άπό 9 Ίουλ. - 8 Αύγ. 1963. (Mission
folklorique dans l'île d'Amorgos du 9 juillet au 8 août 1963) IE'-IÇ', 338 - 350
Εξορκισμοί τής Γελλούς έκ χειρογράφων έξ 'Αμοργού. (Exorcismes de Gello

d'après de manuscrits d'Amorgos)........IZ', 40-52

Έκθεσις λαογραφικής άποστολής εις Σάμον (13 Ίουλ. - 11 Αύγούστου

cesse»)

ΙΑ' - IB', 43 ■ 49, 415 ■ 416

xos)

ΙΑ' - IB', 200 - 228, 416 - 417



ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

519

1964). (Mission folklorique dans Is île de Samos du 13 juillet au 11 août

1964 ).................IZ', 190 - 203

Λαογραφική άποστολή είς Θήραν καί Άνάφην (3 Ίουλ. - 1 Αύγούστου

1965). (Mission folklorique aux îles Thera et Anafi du 3 juillet au 1 août

1965) ................ΙΗ' - ΙΘ', 225 - 234

Λαογραφική άποστολή εις τάς νήσους Σίκινον καί Φολέγανδρον (5 - 20 Ίουλ.

1966). (Mission folklorique dans les îles de Sicinos et Foléghandros (Cy-
clades) du 5 au 20 juillet 1966)........ΙΗ' - ΙΘ', 299 - 308

Ή δαιμονοποίησις τών Σαρακηνών έν Κρήτη. (Les Sarrazins représentés
comme des démons dans les légendes crétoises) . Κ' - KA', 113 - 125
"Εκθεσις λαογραφικής άποστολής ε'ις τήν νήσον Σέριφον (2 - 9 'Οκτωβρίου

1967). (Rapport sur la mission folklorique à l'île de Sériphos) (2- 9 octobre
1967))...............K' - KA', 305 - 310

"Εκθεσις λαογραφικής άποστολής ε'ις τήν νήσον Ίον (19 - 27 Σεπτεμβρίου
1968). (Rapport sur la mission folklorique à Ios (Cyclades) (19 - 27
septembre 1968))............K' - KA', 376 - 379

Ίωαννίδου-Μπαρμπαρίγου Μαρία

Βυζαντινοί παροιμίαι έκ χειρογράφου τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθη-
νών .................έτ. Α', 50 - 67

Ο'ικίαι 'Αραχόβης.............έτ. Α', 68 - 98

Ό Χάρος καί τ' άδέλφια. Συμβολή είς τήν μελέτην τού δημοτικού τρα-
γουδιού. (Charon et les frères) . . . . έτ. Γ' - Δ', 38 - 59, 220 - 221
Καλύβαι Σαρακατσαναίων. (Huttes des Saracatsans) . . Ç", 231 - 244, 335

Καλλέρης Ί.

Αί πρώταιΰλαι τής υφαντουργίας εις τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον. (Les matières
premières de l'industrie textile en Egypto ptolémaïque) Ç', 78-230, 334-335

Καρακάσης Σταύρ.

Μουσική άποστολή ε'ις Χαλκιδικήν (6 Αυγ. - 9 Σεπτ. 1959). (Mission musicale
en Chalcidique de Macédoine) (6 août - 9 sept. 1959)) IA' - IB', 333 - 341, 418
Λαογραφική άποστολή είς Κύπρον (21 'Οκτ. - 20 Νοεμβρ. 1960). (Mission
folklorique en Chypre (21 oct. - 20 nov. I960)) . . ΙΓ'-ΙΔ', 331 - 341, 348
Λαογραφική άποστολή είς τήν περιφέρειαν "Εβρου (16 Αυγ. - 16 Σεπτ.
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1960). (Mission folklorique dans la région d'Evros (Thrace) du 16 août
au 16 sept. 1960)............ΙΓ' -ΙΔ', 354 - 361

Μουσική αποστολή είς Χαλκιδικήν (5 Ίουλ. -4 AUy. 1960). (Mission musicolo-
gique à Chalcidique (Macédoine) du 5 juillet au 4 août 1960) ΙΓ' -ΙΔ', 362 - 373
Μουσική αποστολή εις τήν περιφέρειαν Παγγαίου Μακεδονίας (4 Αύγ. - 2
Σεπτ. 1961). (Mission musicologique à Panghée (Macédoine) (4 août -2 sept.

1961) )...............ΙΓ-ΙΔ', 421 - 430

Μουσική άποστολή είς Χίον άπό τής 28 Αυγούστου μέχρι τής 9 Σεπτεμ-
βρίου 1962. (Mission musicale folklorique à l'île de Chios du 28 août
au 9 septembre 1962) ..........IE'- 1Ç', 273 - 287

Λαογραφική μουσική άποστολή εις Λέσβον άπό 11 Αύγ. -10 Σεπτ. 1963. (Mis-
sion musicale dans Γ île de Eesbos (Mytilène) du 11 août au 10 sept.

1963 )................IE'-IÇ', 351 - 361

Έκ&εσις μουσικής άποστολής εΐς έπαρχίαν Πυλίας (16 Ίουλ. - 14 Αυγ.

1964). (Mission musicale dans la province du Pylie (Messini - Péloponèse)
du 16 juillet au 14 août 1964).........IZ', 204 - 217

Συμβολή εις τήν ίστορίαν τών λαϊκών μουσικών οργάνων. (Όργανολογική
καί λαογραφική μελέτη). (Contribution à 1* histoire des instruments popu-
laires grecs. Étude organologique et folklorique) . . . ΙΗ'-ΙΘ', 40- 70
Έκθεσις μουσικής άποστολής εις Ζάκυνθον άπό 5 Αυγούστου έ'ως 3 Σεπτεμ-
βρίου 1965. (Mission musicale dans l'île de Zakynthos (Zante) du 5 août

au 3 septebre 1965)..........ΙΗ'-ΙΘ', 261 -270

Μουσική καί λαογραφική άποστολή εις Σάμον (17 Σεπτ. - 7 Όκτωβρ.
1966). (Mission musicologique dans l'île de Samos (17 sept. -7 oct·

1966 )................ΙΗ'-ΙΘ', 366 - 374

Μουσική καί λαογραφική άποστολή εΐς Κεφαλληνίαν (16 - 28 Σεπτεμβρίου

1967). (Mission musicale et folklorique dans l'île de Céphalonie du 16-28
septembre 1967)............K'-KA', 359 - 375

Λουκάτος Δ. Σ.

Λαογραφικαί περί τελευτής ενδείξεις παρά Ιωάννη τώ Χρυσο-

στόμω................έτ. Β', 30 - 117

Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών. (Étude sur la classification des prover-
bes) ..............Ç', 245 - 296, 335 - 336

Ό σύζυγος εΐς τά κατά τήν γέννησιν έθιμα καί λαογραφικαί ενδείξεις περί
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άρρενολοχείας. (Le mari devant le fait de la maissance. Indications folklo-
riques sur la «couvade» en Grèce).....H', 124 - 168, 333 - 334

Λαογραφική άποστολή εις Παξούς (19 Αύγ. - 3 Σεπτ. 1957). (Mission folklo-
riques dans l'île de Paxos (19 août - 3 sept. 1957)) . . Θ' - I', 416 - 422, 439
Πατήρ τίκτων. Σχετικαί περιπτώσεις είς δύο τύπους παραμυθιών. (Père ac-
couchant. Certains cas dans deux types de contes). . ΙΑ' - IB', 27 - 42, 415
Λαογραφική άποστολή εις Μεγανήσι Λευκάδος (1 - 15 'Ιουλίου 1958). (Mission
folklorique dans l'île de Méganissi (1 - 15 juillet 1958)) IA' - IB', 258 - 269, 418
Λαογραφική άποστολή είς τά Θεσσαλικά Άγραφα (7 - 27 Ίουλ. 1959). (Mis-
sion folklorique dans les villages d' Agrafa en Thessalie) (7-27 juillet

Παροιμιών πλατυσμοί. («Prolongements» ou «Elargissements» des pro-

Λαογραφική άποστολή εΐς τάς νήσους 'Οθωνούς, Έρείκουσαν καί Μαθράκι
τοΰ νομού Κερκύρας (6-28 Ίουλ. 1960). (Mission folklorique dans les
îles : Othoni, Erikoussa et Mathraki (au nord de Corfu)) ΙΓ' - ΙΔ', 268 -289
Άργίαι καί Άγιοι τιμωροί. (Jours Fériés et Saints punisseurs) K' - KA', 55 - 105

M α λ τ έ ζ ο ς Κ.

Δικαία ή δίκια κούπα. (Coupe juste).....έτ. Γ' - Δ', 33 - 37, 220

Μέγας Γεώργ. Α.

Θρακικαί οικήσεις..............έτ. Α', 5 - 49

Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. (Questions de Laographie hellénique) :
έτ. A', 99 - 149. έτ. Β', 118 - 205. έτ. Γ' - Δ', 77 - 195, 222. έτ. Ε' - ς",
86 - 144, 169 - 170. τόμ. Ε', 3 - 100, 293
'Εκθέσεις τών ύπό τοΰ Λαογραφικού Αρχείου πεπραγμένων κατά τά έτη :
1937 - 1939 : έτ. Α', 150 - 167.—Έτ. 1940: έτ. Β', 206-211.—Έτ. 1941-
1942: έτ. Γ'-Δ', 210-213.—Έτ. 1943 - 1944: έτ. Ε'-ζ", 155-159.—
Έτ. 1945 - 1949: τόμ. Ε', 267 - 282.—Έτ. 1950 -1951 :Ç', 325 - 331.—
Έτ. 1952: Ζ', 161 - 163.— Έτ. 1953 - 1954: Η', 324 - 327. — Έτ.
1955: Θ'-Ι', 425-427

Ή λαϊκή οϊκοδομία τής Λήμνου..........έτ. Β', 3 - 29

Ό Ιούδας εΐς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ. (La légende de Judas dans les

traditions populaires).........έτ. Γ' - Δ', 3 - 32, 219

Ό περί Οιδίποδος μύθος. (Προσθήκη εις τήν περί Ιούδα πραγματείαν). (Sur
le mythe d'CEdipe).......έτ. Γ' - Δ', 196 - 209, 222 - 223

1959))

ΙΑ' - IB', 295 - 312, 418

verbes)

ΙΓ' - ΙΔ', 148 - 203
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Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν επιδημικών νόσων.
(Τρυποπέρασμα. Καινούργια φωτιά - διαβολοφωτιά. Σίδερο). (Coutumes de
magie et de superstition en vue de détourner des maladies épidémi-

ques).............έτ. E' - Ç', 5 - 58, 167 - 68

[εν συνεργασία; μετά Γ. Κ. Σπυριδάκη] Βιβλιογραφία τής Έλληνικής
λαογραφίας των έτών 1939 - 1947. (Bibliographie du folklore grec des

années 1939 - 1947)............E', 159 - 263, 294

Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης ποίησις. (La civi-
lisation dite balkanique. La poésie populaire des pays des Bal-
kans)................Ç', 297 - 324, 336

Έθιμα τής ήμέρας τής μαμμής. (Les rites du jour de la «sage - fem-
me») ...............Z\ 3 - 27, 170 - 171

Οί Τραπεζουντιακοί θρήνοι επί τή αλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως. (Chansons
populaires de Trébizonde sur la prise de Constantinople) H", 3 - 13, 331
[έν συνεργασία μετά Δ. Β. Οίκονομίδου] Βιβλιογραφία τής Έλληνικής λαο-
γραφίας τών έτών 1948-1953. (Bibliographie du folklore grec des années
1948 - 1953)..............H', 169 - 322, 334

Μπουμπουλίδης Φαίδ. Κ.

Δημώδη στιχουργήματα έκ Ζακυνθινών χειρογράφων. (Poèmes populaires tirés
de manuscrits de Zante).........Θ' - I', 29 - 38, 437

Οίκονομίδης Δημ. Β.

Τά ελληνικά δημώδη βιβλία καί ή έπίδρασις αύτών έπί τόν πνευματικόν βίον
τοΰ ρουμανικού λαοΰ. (Les livres démotiques grecs et leur influence sur
la vie spirituelle du peuple roumain) . . . . ç', 3 - 56, 334

Τά δημοτικά ασματα τής «θλιμμένης τρυγόνας». (Les chansons populaires

«de la tourterelle affligée»)..........Z", 45 - 56, 172

Εξορκισμοί καί ίατροσόφια έξ 'Ηπειρωτικού χειρογράφου. (Exorcismes et
recueil populaire de remèdes trouvés dans un manouscrit) H', 14-40, 331-332
[έν συνεργασία μετά Γ. Α. Μέγα) Βιβλιογραφία τής Έλληνικής λαογραφίας
τών έτών 1948 - 1953. (Bibliographie du Folklore grec des années

1948 - 1953)..............H', 169 - 322, 334

Ή 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον τοΰ ελληνικού καί ρουμανικού λαοΰ. (Saint
Paraskévi dans les croyances des peuples grec et roumain) ©'-I', 65-104, 438
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[έν συνεργασία μετά Γ. Κ. Σπυριδάκη] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαογρα-
φίας τών έτών 1921 - 1938. (Bibliographie du Folklore grec des années

1921 - 1938).............Θ' - I-, 134 - 402, 439

Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών 1954-1958. (Bibliographie
du folklore grec des années 1954 - 1958) .... IA'-IB', 50 - 181, 416
Συγκεντρωτικός πίναξ τής Ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 -
1958. (Index de la bibliographie du folklore grec des années 1907 -

1958)..............IA'-IB', 182 - 199, 416

Λαογραφική άποστολή είς τά Σουλιωτοχώρια (12 Ίουλ. - 10 Αυγούστου
1958). (Mission folklorique dans la région de Sonli en Épire (12 juillet -

10 août 1958))...........IA' - IB', 270 - 277, 418

Λαογραφική άποστολή είς χωρία τής πρώην έπαρχίας Μαλακασίου Ηπείρου
(14 Ίουλ. - 12 Αύγ. 1959). (Mission folklorique dans la région de Mala-
cassi en Épire (14 juillet - 12 août 1950)) . . . IA'- IB', 313 - 320, 418
Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τοΰ έτους 1959. (Bibliographie de

folklore grec de l'année 1959)......IA'-IB', 347 - 396, 418

Τό δημώδες ασμα «Όνειρο τής Παναγίας». (La chanson populaire: Le songe

de la Sainte Vierge)............ΙΓ' - ΙΔ', 35 - 51

Λαογραφική άποστολή ε'ις τά Κατσανοχώρια 'Ηπείρου (13 Ίουλ. - 12 Αύγ.
1961). (Mission folklorique en Épire, région de «Katsanochoria») (13 juillet-

12 août 1961)).............ΙΓ' - ΙΔ', 389 - 400

[έν συνεργασία μετά Γ. Κ. Σπυριδάκη] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαο-
γραφίας τών έτών 1960 - 1962. (Bibliographie du folklore grec des années

1960 - 1962)..............IE' - IÇ', 92 - 200

Λαογραφική άποστολή εις τήν περιοχήν τοΰ Δυτ. Ζαγορίου 'Ηπείρου (7 Ίουλ.

- 5 Αυγ. 1962). (Mission folklorique aux villages situés au Zagorion occi-
dental (Épire), du 7 juillet au 5 août 1962) . . . . 1E' - IÇ', 245 - 259

Λαογραφική άποστολή είς τά χωρία τοΰ Κεντρικοΰ Ζαγορίου 'Ηπείρου (8 Ίουλ.

- 7 Αύγ. 1963). (Mission folklorique dans la région centrale de Zagorion
(Épire) du 8 juillet au 7 août 1963)......IE' - IÇ', 321 - 337

'Ανέκδοτοι δυϊστικαι παραδόσεις τοΰ ελληνικοΰ λαού. (Légendes dualistes

néo - helléniques inédites)...........IZ', 11 - 39

Ό θρήνος τοΰ νεκρού έν Ελλάδι. (Τό μοιρολόγι καί ή έθιμοτυπία του). (Thrè-
nes funèbres en Grèce. Le mirologue et son cérémonial) ΙΗ'-ΙΘ', 11 - 40
Λαογραφική έρευνα είς τό Πωγώνιον 'Ηπείρου (8 Ίουλ. - 7 Αυγούστου
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1965). (Recherche folklorique à Pogonion (Épire) du 8 juillet au 7 août

1965 )................ΙΗ'-ΙΘ', 202-225

Λαογραφική έρευνα εις Μονοδένδριον καί Βίτσαν Ζαγορίου Ηπείρου (14 Ίουλ.

- 4 Αυγ. 1966). (Recherches folkoriques dans la région de Zagorion (Épire)

du 14 juillet au 4 août 1966)........ΙΗ' -1Θ', 271 - 290

Ή λαϊκή ορολογία τοΰ ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. (Terminologie po-
pulaire des chansons populaires grecques) . · . K' - KA', 126- 150

'Ορλάνδος 'Αναστ.

Τό έργον τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας κατά τήν πεντη-
κονταετίαν άπό τής ιδρύσεως αύτού (1918 - 1968). (E'ceure du Centre de
Recherches du Folklore Hellénique pendant les 50 ans de son fonction-
nement (1918 - 1968))............K' - KA', 5 - 14

Παπαμιχαήλ Άννα I.

Δημώδεις παραδόσεις έκ Σύμης καί Χίου. (Légendes populaires des îles Symi

et Chios)...............IE' - IÇ', 32 - 41

Χρήσις τών μετάλλων ε'ις μαγικάς, δεισιδαίμονας καί άλλας ένεργείας ε'ις τόν
κοινωνικόν βίον τού λαού. (Emploi des métaux dans diverses supersti-
tions, aussi que dans d'autres pratiques magiques se rapportant à la vie

sociale du peuple)........IE' - IÇ', 62 - 91, IZ', 53 - 114

Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης είς Χάλκην καί Νίσυρον (13 Αύγ. - 13 Σεπτ.
1964). (Mission folklorique dans les îles de Chalki et Nissyros (Dodéca-

nèse), du 13 août au 13 septembre 1964) ......IZ', 217 - 230

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης (18 Αύγ. - 18
Σεπτ. 1965). (Mission folklorique dans la province de Karditsa (Thessalie)

du 18 août - 18 septembre 1965).......ΙΗ'-ΙΘ', 236 - 247

Έκθ-εσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν έπαρχίαν Καρδίτσης (10 - 24 Ιουλίου

1966). (Mission folklorique dans la province de Karditsa en Thessalie (10 - 24
juillel 1966)).............ΙΗ' - ΙΘ', 308 - 316

Κροκαλωτά δάπεδα τής Σύμης. (Des planchers en cailloux à

Symi)...............K'-KA', 223 - 241

"Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν έπαρχίαν Τρικάλων (16 Σεπτεμβ. - 3
'Οκτωβρίου 1967). (Recherche folklorique dans la province de Trikala du

16 septembre au 3 octobre 1967).......K' - KA', 310 - 324

"Εκθ-εσις λαογραφικής έρεύνης εΐς τόν νομόν Τρικάλων (16 Αύγούστου - 2
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Σεπτεμβρίου 1968). (Recherche folklorique au département de Trikala en
Thessalie (du 16 août au 2 septembre 1968)) . . . K' - KA', 391 - 405

Περιστέρης Σπυρ. Δ.

«'Ακρίτας όντας έλαμνεν». Μουσική μελέτη. («Lorsque Acritas labourait».

Etude musicale)............Ζ', 148 - 158, 174

Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορ. 'Ηπείρου. (Chansons populaires de Dro-

polis en Épire du nord).......Θ' - I', 105 - 133, 438 - 439

Μουσική αποστολή ε'ις τάς έπαρχίας Ναυπακτίας καί Μεσολογγίου. (Mission
musicale dans la région de Naupacte (Lépante) et de Missolonghi (7 août -

6 sept.)..............Θ -Γ, 422 - 424, 439

Μουσική αποστολή ε'ις Ρόδον καί Κώ (7 Αύγ. - 7 Σεπτ. 1958). (Mission musi-
cale dans les îles de Phodes et des Cos du Dodécanèse) IA'-IB', 278-286, 418
Μουσική άποστολή εις Εύρυτανίαν (7 Ίουλ. - 6 Αύγ. 1959). (Mission musicale
en Eurytanie (7 juillet - 6 août 1959) .... IA' - IB', 321 - 327, 418
Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) εις τήν νησιωτικήν Ελλάδα. (La cornemuse dans

les îles de Grèce)............ΙΓ' - ΙΔ', 52 - 72

Μουσική άποστολή είς Αίτωλίαν καί Άκαρνανίαν (3 Ίουλ. - 2 Αύγ.
1961). (Mission musicologique à Étolie et Acarnanie (3 juillet - 2 août

1961))................ΙΓ' - ΙΔ', 413 - 420

Ό έξάσημος ρυθμός εις τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια. (La mesure de six
temps (exassimos) dans les chansons folkloriques grècques) IE'-IÇ', 201-229
Μουσική άποστολή εις Εύρυτανίαν (4 Ιουλίου - 3 Αύγούστου 1962). (Mission
musicale en Eurytanie du 7 juillet au 3 août 1962) IE'-IÇ', 288 - 303
Λαογραφική μουσική άποστολή εις τήν περιφέρειαν Φωκίδος (16 Ιουλίου -
6 Αύγούστου 1964). (Mission musicale dans la province de Phocide du

16 juillet au 6 août 1964)...........IZ', 173 - 184

Μουσική λαογραφική άποστολή είς έπαρχίαν Βονίτσης καί εις Λευκάδα
(3 - 17 Ιουλίου 1966). (Mission musicale et folklorique dans la province
de Vonitsa et dans l'île de Lefkas (Leucade) du 3 au 17 juillet
1966)................ΙΗ'-ΙΘ', 344 -365

Πετρόπουλος Δ. Α.

Έθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. (Coutumes de
coopération et de solidarité chez le peuple grec) έτ. E' - Ç', 59 - 85, 168-169
Ή άκληρία εις τά έθιμα τοΰ ελληνικού λαοΰ. (Les coutumes du peuple grec
concernant le manque d'héritiers) .... Z', 28 - 44, 159, 171-172
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Συμβολή εΐς τήν έρευναν των λαϊκών μέτρων καί σταθμών. (Contribution à
l'étude des poids et mesures chez le peuple grec) Z', 57 - 101, 159-160,
172- 173

Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τών Ιλληνικών δημοτικών τραγουδιών (1771 -
1850). (Contribution à la bibliographie des chansons populaires grecques

(1771 - 1850))............H', 54 - 109, 323, 332

Λαογραφική άποστολή εΐς Χειράδες καί Βελιγοστήν 'Αρκαδίας. (Mission
folklorique en Arcadie dans les villages de Chirades et de Véligosti (2 - 20

août 1957)).............Θ'- Γ, 412 - 415, 439

Ησιόδειοι προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι. (Préjugés et superstitions chez

Hésiod)..............IA' - IB', 3 - 26, 454

Λαογραφική άποστολή εΐς τήν περιφέρειαν "Εβρου (16 Αύγ. - 16 Σεπτ.
1960). (Mission folklorique dans la région d'Évros (Thrace) du 16 août au

16 septembre 1960)..........ΙΓ' - ΙΔ', 351 - 353, 361

Μητραγύρται - Μηναγύρται.........Κ' - ΚΑ', 106 - 112

Radulescu Nicolae

Choreios Alogos [Χορείος Άλογος]. Contemporanéité et protohistoire
dans la rythmique musicale. (Χορείος "Αλογος. Συγχρονικότης και πρωτο-
ιστορία είς τήν μουσικήν ρυθμικήν )......Κ' - ΚΑ', 171 - 184

Ρωμαίος Κ.

Παρατηρήσεις εις Βυζαντινός παροιμίας. (Remarques sur quelques proverbs

byzantins)...............ç-, 68 - 77, 334

Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις Κοντοβάζαιναν καί Μοναστηράκι τού νομού
Αρκαδίας (3 - 23 Σεπτεμβρίου 1962). (Mission folklorique aux villages de
Contovazaina et de Monastiraki d'Arcadie (Péloponnèse) du 3 au 23 septem-
bre 1962)...............IE' -IÇ', 259 - 273

"Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εΐς τήν περιοχήν Τυρού Κυνουρίας (28 'Ιου-
λίου - 8 Αύγουστου 1964). (Mission folklorique dans la région de Tyros
(province de Kynouria, Péloponèse) du 14 juillet au 8 août 1969) IZ', 185 - 189
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εΐς Μυρσίνην Λακωνίας (19 'Οκτ. - 2 Νοεμβ.
1966). (Mission folklorique à Myrsini Laconie du 19 octobre au 2 novem-
bre 1966)............... 1H' - I©', 290 - 299
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Σκουβαράς Β.

Μαγικά καί 'ιατροσοφικά έρανίσματα έκ Θεσσαλικού κωδικός. (Textes magi-
ques et recettes de medecine pratique tirés d'un manuscrit du couvent
«Olympiotissa» en Thessalie)........IH' - ΙΘ', 71 - 115

Σπυριδάκης Γεώργ. Κ.

'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι έκ κρητικών χειρογράφων. (Exorcismes et
incantations tirés de manuscrits crétois) . . έτ. Γ' - Δ', 60 - 76, 221 -222
[έν συνεργασία; μετά Γ. Α. Μέγα] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαογραφίας
τών έτών 1939 - 1947. (Bibliographie du folklore grec des années 1939 -

1947)................E', 159 - 263, 294

Τό ασμα τού ασκητού καί τού διαβόλου. (La chanson de l'ascète et du

diable)................Ç', 57 - 67, 334

Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών Βυζαντι-
νών έκ τών αγιολογικών πηγών. (Les coutumes relatives à la naissance,
au baptême, au mariage selon les rources hagiographiques byzanti-
nes) ..... ..........Ζ', 102 - 147, 173 - 174

Τό τραγούδι τών αιχμαλώτων τοϋ Ταταρη. Μοιρολόγι ή ασμα ιστορι-
κόν ; (La chanson «Captifs de Tataris» est-elle un chanson funèbre ou histo-
rique ?)................H', 41 - 53, 332

Περί τόν καταρτισμόν τών συλλογών δημωδών ασμάτων Th. Kind (1833) καί
Γ. Χρ. Χασιώτου (1866). (Sur les recueils de chansons populaires de
Th. Kind (1833) et G. Ch. Chassiotis) . . . H', 110 - 123, 332 -333
Παρατηρήσεις έπί ένδυμάτων τινών κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίο-
δον. (Sur quelques vêtements de la première période byzantine (3ème - 7ème

siècles). . . ,..........Θ'-Γ, 3 - 28, 436 - 37

[έν συνεργασία μετά Δ. Β. Οίκονομίδου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής
Λαογραφίας τών έτών 1921 - 1938. (Bibliographie du folklore grec des

années 1921 - 1938) ..........Θ'-Γ, 134 -402,439

Λαογραφική άποστολή εις Άστυπάλαιαν (19 Αύγουστου - 2 Σεπτεμβρίου
1957). (Mission folklorique dans l'île d'Astypaléa du Dodécanèse (19 août -

2 sept.)..............Θ'-Γ, 404 -411, 439

Εκθέσεις τών πεπραγμένων τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τά έτη : 1956 -
1957: Θ'-Γ, 427 - 432. Έτ. 1958 - 1959: ΙΑ'-ΙΒ', 397-404.—
Έτ. 1960 - 1961 : ΙΓ' - ΙΔ', 438 - 445.— Έτ. 1962 - 1963 : ΙΕ' - IÇ', 388 -
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397.-Έτ. 1964 : ιζ, 251 - 254.—'Έτ. 1965 - 1966 : ΙΗ'-ΙΘ', 395 - 407.—
Έτ. 1967 ■ 1968 : Κ' - ΚΑ', 431 - 443.
Το δημώδες ασμα «Ό ύπνος τού άγουρου καί ή λυγερή». (La chanson popu-
laire : Sommeil d'un guerrier et sa belle) . . IA' - IB', 229 - 248, 417
Λαογραφική άποστολή εις Λέρον (25 'Ιουλίου - 8 Αυγούστου 1958). (Mission
folklorique dans l'île de Léros du Dodécanèse (25 juillet - 8 août

1958))..............IA'-IB', 249 - 258,417

Λαογραφική άποστολή εις Μήλον (31 Αύγ. - 14 Σεπτ. 1959). (Mission folklori-
que dans l'île de Milos (31 août - 14 sept. 1959) . . IA' - IB', 287 - 294, 418
Τό δημώδες ασμα «Τού Κάστρου τής Ώριας». Σχέσις αυτού πρός τήν άλω-
σιν τού 'Αμορίου τω 838 ύπό τών 'Αράβων. (La chanson populaire : Le châ-
teau de la Belle. Son rapport avec la prise d'Amorium par les Arabes en

l'an 838)................ΙΓ'-ΙΔ', 3-34

Όδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης. (Questionnaire d'enquête folklo-
rique) ................ΙΓ' - ΙΔ', 73 - 147

Λαογραφική άποστολή εις Κέαν (15 - 19 Αύγ. 1960). (Mission folklorique à

l'île de Ivéa (15 - 29 août I960)).......ΙΓ' - ΙΔ', 253 - 268

Λαογραφική άποστολή εις Κύπρον (21 'Οκτ. - 20 Νοεμβρ. 1960). (Mission
folklorique en Chypre (21 oct. - 20 nov. 1960) ΙΓ' - ΙΔ', 301 - 336, 349 - 350
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς τού νομού Πέλλης (Μακεδο-
νίας) (29 Ίουν. - 18 Ίουλ. 1961). (Rapport sur une mission folklorique
au département de Pella en Macédoine (29 juin-18 juil. 1961)) ΙΓ'- ΙΔ', 374-388
Περί τό δημώδες ασμα τών εννέα άδελφών ε'ις τό στοιχειωμένον πη-
γάδι. (Sur la chanson de neuf frères qui s'en vont eu guerre et qui rencon-
trent un puits hanté)............IE' - IÇ', 3-13

[εν συνεργασία μετά Δ. Β. Οίκονομίδου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαο-
γραφίας τών ετών 1960-1962. (Bibliographie du folklore grec des années

1960 - 1962)...............IE' - IÇ', 92 - 200

Λαογραφική άποστολή είς τήν Δυτικήν Ίκαρίαν (13 -31 Ιουλίου 1962). (Rap-
port sur une mission folklorique à l'île d'Icarie du 13 - 31 juillet

1962)................IE' - IS", 230 - 245

Λαογραφική άποστολή είς Κίμωλον άπό τής 14 μέχρι 29 Αύγούστου 1963. (Mis-
sion folklorique à Kimolos du 14 au 29 août 1963) . . IE' ■ IÇ", 304 - 321
Ή γραία ώς προδότις εις δημώδεις νεοελληνικός παραδόσεις. (La vieille femme
comme traîtresse dans les légendes populaires grecques) . . IZ', 3 - 10
Λαογραφική έρευνα είς τό 'Αρχεΐον Παύλου Βλαστού εν τά> Ίστορικώ Άρχείορ



ΙΙΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

529

Κρητης. (Recherches folkloriques sur les archives de Paul Vlastos, aux

Περί τά δημώδη άσματα τών 'Ανδρονίκου καί Κωνσταντίνου Δούκα. (Νέα
παραλλαγή έκ Νάξου). (A propos des chansons acritiques d'Andronic et de
Constantin Ducas. Une nouvelle variante de l'île de Naxos) ΙΗ' -ΙΘ', 2-10
Έκ&εσις ερεύνης κατά τά έτη 1964 καί 1965 εις τό Άρχείον Παύλου Βλα-
στού εν τώ Ίστορικώ Άρχείω Κρήτης εις Χανιά. (Rapport de recherches
effectiés aux Archives Paul G. Vlastos dans l'Archive Historique de Crète

à Khanià (Crète))............IH'-I©', 195- 201

Ή πρώτη πεντηκονταετία (1918-1968) τής λειτουργίας τοΰ Κέντρου Έρεύ-

νης τής Ελληνικής Λαογραφίας........Κ' - ΚΑ', 3-4

Τό ασμα τής χελιδόνος (χελιδόνισμα) τήν πρώτην Μαρτίου. (Ta chanson de
l'hirondelle (Chelidonisma) le premier mars) K' - KA', 15 - 54

Τ α ρ σ ο ύ λ η Γεωργία

[εν συνεργασία μετά Paul Brewster] A string· figure series from Greece.
Ελληνικά Νηματοπαίγνια. (Jeux de ficelle en Grèce) E', 101-125, 293

Τ ο υ ρ τ ό γ λ ο υ Μ ε ν έ λ.

Στοιχεία ποινικού δικαίου καί εγκληματολογίας εις τάς παροιμίας καί τά άσματα
τοΰ ελληνικού λαού. (Éléments de droit pénal et criminel contenus dans les
proverbes et les chansons populaires) . . . . E', 126 - 158, 293 - 294

Archives Historiques de Crète, à la Canée)

IZ', 172 - 173

34



ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ.
Η ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ 1971



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
(ΠΡΩιΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)

1) Ν. Γ. πολιτου, Λαογραφικά σύμμεικτα. Τόμ. Α'. Έν 'Αθήναις 1920, 8ον, σελ.
304..........................Δρχ. 100

2) ν. γ· πολιτου, Λαογραφικά σύμμεικτα. Τόμ. β'. Έν 'Αθήναις 1921, 8ον, σελ.
375. [Έξηντλήθη],

3) Στιλπ. π· ΚυριακΙΛΟΥ, Ελληνική Λαογραφία. Μέρος α'. Μνημεία τού λόγου.
Έν 'Αθήναις 1922, 8°ν, σελ. 446. [Έξηντλήθη],

5) Δημ. λουκοπουλου, Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί. Μετά 77 εικόνων
καί σχεδίων. Έν 'Αθήναις 1925, 8ον, σελ. η' 145. [Έξηντλήθη],

6) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικά σύμμεικτα. Τόμ. Γ'. Έν 'Αθήναις 1931, 8ον, σελ.
393 ..........................Δρχ. 100

7) (Γ· Κ. σπυριδακη, Γ. Α. μεγα, Δ. Α. πετροπουλου), Ελληνικά δημοτικά
τραγούδια (Εκλογή). Τόμ. Α'. Έν 'Αθήναις 1962, 8<>ν, σελ. λβ' -(- 517 . . Δρχ. 150

8) στιλπ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΟΥ, Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α'. Μνημεία τοΰ λόγου.
Έκδ. Β'. Έν 'Αθήναις 1965, 8°ν, σελ. η'+ 433 ..........Δρχ. 100

9) Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή). Τόμ. Β'. [Παρασκευάζεται].

10) γεωργ. Κ. σπυριδακη καί σπυρ. Δ. περιστερη, Ελληνικά δημοτικά τραγού-
δια. Τόμ. Γ'. (Μουσική έκλογή). Έν'Αθήναις 1968, 4ον, σελ. μθ' —|— 417-{-5 δίσκοι μου-
σικής ......................Δρχ. 300, δεμ. 400

Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, ετ. Α' (1939) Έν 'Αθήναις 1939 Δρχ .
60
» » » » » Β' (1940) 5> » 1940 » 60
» » » » » Γ'-Δ' (1941-1942) » » 1951 » 60
» 3» » ν - Ε'- ΣΤ' (1943-1944) » » 1948 » 100
» » » » τόμ. 5 (1945-1949) » » 1950-1951 » 60
» » » » » 6 (1950-1951) » » 1951 » 60
» » » » » 7 (1952) » » 1953 » 60
» » » » » 8 (1953-1954) » » 1956-1957 » 60
» » » » » 9/10 (1955-1957) » » 1958 » 100
» » » » » 11/12 (1958-1959) » » 1960 » 100
» » » » » 13/14 (1960-1961) » » 1962 » 100
» » » » - 15/16 (1962-1963) » » 1964 » 100
5> » » » » 17 (1964) » » 1965 » 60

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

(πρωιΗΝ Λαογραφικού Αρχείου) τόμ. 18/19 (1965-1966) » » 1967 · 100
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Επετηρις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικης Λαογραφίας (πρωιΗΝ
Λαογραφικού Αρχείου) τόμ. 20/21 (1967-1968). 'Εν 'Αθήναις 1969.

Γ. Α. Μεγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας. Τεΰχ. Α'-Γ'. (Άνατύπωσις έκ
τής Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, έτ. 1939, σ. 99 - 149, έτ. 1940, σ. 118- 205, έτ. 1941-
1942, σ. 77-115, έτ. 1943- 1944, σ. 86 - 144). [Έξηντλήθη],

Γ- Κ. Σπυριδάκη, Όδηγίαι πρός συλλογήν Λαογραφικής ΰλης. Έν 'Αθήναις 1962.
[Άνατύπωσις έκ τής Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'/ΙΔ' (1960/61), σ. 73 - 147].

Εντ. Δυντεκε, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Εκλογή καί μετάφρασις είς τήν
γερμανικήν. Μέρ. Α'. Ελληνικά κείμενα. 'Αθήναι 1943 - 1947, 8ον, σελ. 367. Δρχ. 90.

Hedwig Lüdeke, Neugriechische Volkslieder. Auswahl uud Übertragung
ins deutsche von Hedwig Lüdeke. Zweiter Teil, Übertragungen. Herausgabe im
Auftrag der Akademie Athen besorgt von prof. Dr. G. A. Megas. Athen 1964. 8°v,
S. XV + 344 ......................Δρχ. 150


